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 دو ا

 ١ مقر عوضوملا
 00 ةمدكقملا

 عمم ممم م همم مجم مج مج هج ممل ةمحرلاو مالسلا نيد مالسإلا نيد

 يرو لعلة م لنا يفعل م ممل م مما ممن يم ايمي يملا ءءءعل سما معافا إلا كاكارأ

 0 ةعبسلا ةيهالسالا بهاذملا

 0 ا ءاملعلا دوه و مياس لأ مولع

 ةيفوصلا فرطلاب ةبحتا قي رطب قطانلاو نادليلا نم ريثك يف مت مالسإلا راشتلا

 لن ل ملح ةيباهولاو ةيفلسلا روذجو خيرات لوألا لوألا لصفلا

 0 ةيباه ولأ ةيفلسلاب في رعتلا

 00 ةيباهولاو ةيفلسلا نيب قرف كانه له

 00 هروح ء هتاشنو ركفلا اذه وكت

 رز عبر مر ةر مجم فم م مم لق نوعباتلاو ةياحصلا دهع يف ةمسجسملل لوألا رودلا

 يمرر لة هةر مم م ملل ا ل هذ ميسججتلا برست فيك

 ءلل ليس نب دمحأ نمز ىلإ نيعباتلا دهع نم ةمسجملل يناثلا رودلا

 لفعل هعابتأو يدحجتلا بباهولا دبع نب دمحم ةمسجملل سماننطا رودلا

 ل ينابلألاو ةرصاعملا ةيباهولاو ةيفلسلا ةمسحملل سداسلا رودلا

 ملصضأو نييفلسلا نييباهولا راكفأ ةشقانم : يناثلا لصفلا

 ىلع راصتخاب مهبهذم اهيلع نونبي يتلا سسألاو مهراكفأ
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 مشر موضوم ا
 000 ا ح 5 1 .

 0 ا ا نسف سيباه ولا راكفألا ميظأ رع و يصف

0 7 
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 و 4 مد م مي م عي دو هاه وهم م هاف اعام و م ب ميديم 01 مع د : 1 اعتب هلأ 5 ' ددتلا و ةيسشحلا ةدمصقمع : الوا
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 ولو ءادعلا مهتبصانمو هتيب لآ الو يببلا مارتحا مدع وهو : بسهنلا ؛ ايلاث

 اعمق من مر ع ع مخ نيملسملا ةيقب نود ةيحانلا ةقرفلا م مهنأ ماعدأ : أكلات

 بسصهاذملاو قرفلا ةيقبو نيفلاخملا يعرب لثمتملا ييركفلا باهرإلا : ابار

 ةرسف ضفر يلاتلابو ء ةعدبلاو لالضلاو رفكلاو كرشلاب ةيمالسإلا

 ةير بو ريع عي روف موي مرام دوهمللا كيحس جن ف ةيماللاس اللا بسقأذ لأ 0 ببسي مهما

 يي ع نييباس ولا و نييقلسلا دلع ةفينح يبأ مامإلا رضغب : للاثم

 يينلا ىلع ةكاسلا و رك الا سلا#عو يم داسإإلا بف ويهتلل مهتب راحت * اسسماجت

 .. تايناح ورا 0 ديل 5-0 ميز ع تم# ينإف اتلابو 3 ءايلوألاو دلا وملاو

 : يهو ةقباسلا راكفألل ةققحملا ءارآلا نم ةعومج : اسداس

 مدعو / ريسافتلا بتكو نيرسفملا ةمئأب مهفقارتعا مدعو / ليوأتلل مهضفر

 ريسفت ف يلهاجلا رعشلاو زاحاو ةراعتسالاك ةيبرعلا ةغللا بيلاسأل مهتافتلا

 0 ةيعرشلا صوصنلا مهفو نارقلا

 نوبيعيو رثألاو ثيدحلاب امنإو ميركلا نآرقلاب لالدتسالا نوديري ال : اهنمو

 0 ( نيينآرق ) مهنأب نآرقلاب نيمدهملاو نيلذتسملا

312 

 أ

795 

 ند

5 

 نا

 ب 5

 ما

 مايأا



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 مهعمق ةيفيكو ةيباهولا ةيفلسلا راشعنا قرط : ثلاثلا لصفلا

 : ةيلاتلا طاقنلا ف صخلطتتو شاقنلاو ةضراعملاو رراوصلل

 نيثحاب وأ دحاسم ةمئأ وأ ءاطمخ امإ مهو ركفلا اذه نيحورملا ةاعدلا ثب

 ةمئاقف تاضارل وأ تايعمج أ سرادملاو تاعماجلا ف نيس ردم وأ نلقتسم

 ةعيدقلا بتكلا نم اهريغو ةيباهولا بتكلا رشن / نادلبلا نم ديدعلا يف

 راكفألا ثب / تيساكلا طيرش رشن / ةفلتخم تاغل ىلإ اهتمحرتو ةئيدحلاو

 تنونالا ربع لدخلاو راكفألا ثبا/ ةصاغ تاونقو تاعاذإ قيرط نع

 اهريغو ةينيد فئاظو يف ةيفلسلاو ةيباهولا ةاعد نونيعي صاخشأ دوحجو /

 0 ع ع ع + حج + < حفلا اذه ىنبتت ةيضرش سس راشع و هن اع أد 9

 هيف نة ل لل ل ع و ل لم ةعيرس طاقن لكش ىلع ةيفلسلا راشتنا قرط

 ءءء عر عن موج مام معمل عادتبملا رحه ةيرظنب لثمتملا يركفلا رجلا ١-

 مهموصخو مهيفلانع ىلع ةبذاكلا تاعاشإلا ثبو ديكلا مهامعتسا -؟

 يروق ود نر رو م مم مامي ممحت لاسقالاو بي رتختلاو بن رسفلا و راجسشلا |

 نر و مم مل م و مم و مو المو صوصخلاو ثاردلا بتك شيرت -

 "ك0 0 0 ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ع ا ع ا ا 7 ةيبأه و 2227 تاس رام ف 59-0000

 ضعب ةسرامم يفو / قالمخالاو لماعتلا يو / لقعلا ليطعتو / رهظملا يق
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 هيمسقب مهدنع ةوعدلا رصانع مهأ يه يلا باهرإلا ةيضق ليصفت

 معمم ممن ماج رجم ع جلف لمعلا باهرألاو / يركفلا باهرإلا

 معمل ةيفلسلا ليومت قرطو ةيفلسلا ةيباهولا تايعمجلا رضعب ءامسأ

 يمد و هم هي لعمر هيوم هررر مر يان جام م امو هاما عم يم ةنلق و عام يقلسلا ركفلا

 . ةيفلسلاو ةيباصه ولاو ةهبشْملاو ةمسسقلا ةمئأ ءامسأب همئاق (ذ ز قسحلم

 0 ع ةيفلسلاو ةيباه ولا ىلع ةيدارل أ! عاستعلا عاربسأ (؟) قحلم

 يقرب ملم ايم مم ممم مم ممم مق م ممف قافالا ثيدح نالطب ١( قحلل

 . يفلسلا ركفلا اهيلإ وعدي ىلا عدتبملا رسه ةيضق ةشقانم (4) قحلم



 ( ةمدقم )

 ؛ نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيقتملا ةادملا هياحصأ نع هللا يضرو

 : ذعب امأ

 لوسصأ ركذل ضرعتلا عم « اهبراغمو ضرألا قراشم يف مويلا اهرشني ىلا هئدابمو هدئاقعو
 نيج ورملاو هتمثأو رثفلا اذه ةأعد مهأب فيرعتلاو 3 ذمسأو أشن نيأ نمو ةرودعجو رخكفلا اذه

 اذه اللمع لعجت نأ لسوتأ ىفطصلا بيبا هيبنبو لأسأ هللا و : ثيدخلاو ميدقلا ف 3

 . قيفوتلا يلو وهو ميركلا ههحول اصلاخ
 لوصفلا ىلع لمتشت خوضوملل ةدهمم ةمدقم مدقن نأ نايبلا اذه يف عورشلا لبق دب الو

 : ةيلاتلا

 ١- مالسلاو ةمحرلا نيد مالسألا نيد .

 ىلاسعت هللا نوملسملا دبعتي لاو نآلا ةدوجوملا ةعبسلا ةيمالسإلا بهاذملاب فيرعتلا ٠-

 بهما « يعفاسشلا بهذملاو ء يكلاملا بهذملاو ؛ يفتحلا بهذملا : يهو اهجهن ىلع

 / يعدي را بهذملاو 3 يضابالا يهذملاو 1 يبمهاعإإلا بهذملاو 5 يلبتكسا

 بلجاولا السب اهراكنإ زوجي ال هنأو نيقباسلا ءاملعلا دوهجو مالسإلا مولع نايب -4

 ٠ ةميظعلا عالاسأإلا قالخأبو نيرخألا



 ةمحرلاو مالسلا نيد مالسإلا نيد
 هللا هلسرأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس مالسإلا ين نأ ىلع ميركلا نآرقلا صن

 داقتعا اذهو رونلا ىلإ تاملظلا نم هب ىلاعت هللا مهذقني نيملاعلاو سانلل ةمحر نوكيل ىلاعت

 . ٠١07 : ءايبنألا © نيملاعلل ةمحر الإ كاتلسرأ امو # ىلاعت لاق . نيملسملا عيمج

 محارتلا بوحو ىلع صنت ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا يف ةعيرشلا صوصن تءاج دقو
 جارخإ تيجواف ءارقفلا ىلإ ناسحإلاب ترمأو ؛ سانلا نيب فطاعتلاو دداوتلاو فلآتلاو

 نيكاسلاو ءارقفلا تاجاح دسل عربتلاو قدصتلا بوجو ىلع تضحو ترمأو ةاكازلا

 مالكلا بيط ىلع تضحو ؛ هتنايد تناك امهم راما ىلإ ناسحإلاو . تاجاجلا باحصأو

 نيب فلاستلاو ةبحنا رشنل تاعمتجملا دارفأ نيب مالسلا ءاشفإو « ىتسحلاب نيرخ الل ريبعتلاو

 . مهتداهش لبقت لو نيبصتغملاو نيقراسلاو نيلتاقلاو نيملاظلا ةبقاعع ترمأو ؛ سانلا

 ةقالطو مهيلإ ناسحالاو براقألاو ماحرألا ةلص بوجوب ةعيرشلا صوصلت ترمأو

 اسمه كلذ ريغ ىلإ ةقدص ةبيطلا ةملكلا نأ تربتعاو مالكلاو قاخطلا نسحو ماستب الا و همج ولا

 . ررهشم وش

 ليو ؛ ةحامسلاو نيللاب سانلا لماعي اقلحن سائلا نسحأ نم ملسملا نوكي نأ بسيف

 ةفلألا نأل ؛ اعضاوتو اقفرو ابيط ةرضنلا ةرهرزلاك سانلا نيب نوكيف ع« ةديمحلا لاصتلا

 . قلخلا نسح ةرمث ديدسلا نسحلا لوقلاو

 .هب ىلحتي نأ ملسم لك ىلع بحي امث وهو . هتليضف نيدلا ف ىفخت ال قلخلا نسحو

 قل ىبعل كنإو : لاق ذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبن هب هناحبس هللا حدم يذلا وهو

 لصحدي اه رثكأ , : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس لاقو « 4 : ملقلا # ميظع
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 رجتمو ميم رن متم تصعد ابن

 . حيحص وهو (؟77/14) ننسلا يف يدامولا هاور (5)



 00 قالسألا مراكم

 هللا ىلإ لاؤسلا مئاد لاهتبالاو ةعارضلا ريثك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكاو

 دسح هللا : هئاعد يف لوقي ناكف : قالحألا مراكمو , بادآلا نساحمت هنيزي نأ ىلاعت

 هنئاعد ىلاعت هللا باحتساف « ؟؟!قالألا تاركدم ئبنج هللا : لوقيو . © اعو يقل

 ناكف هب هبدأو نآرقلا هيلع لزتأف ء« : رفاغ # مكل بجتسأ ينوعدا 2 ىلاعت هلوقل ءافو

 . تارقلا هقلح

 نسع اهتلأس سف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا ىلع تلد : ماشه نب دعس لاق

 . ىلب : تلق !؟ نارقلا أرقت امأ : تلاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالمحأ

 . نآرقلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلخ ناك : تلاق

 4# نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذحح ا: ىلاعت هلوق لثع نآرقلاب هللا هبذأ امنإو

 ركدملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ 9 ىلاعت هلوقو

 عفدا ]» ىلاعت هلوقو # نينسحملا بحي هللا نإ حفصاو مهدع فعاف ف ىلاعت هلوقو © يغبلاو
 نيمظاكلاو 4» ىلاعت هلوقو هك ميمح يلو هناك ةوادع هنيب و كلنيب يذلا اذإف نسحأ يه ىلاب

 . #4 نينسحملا بحي هللاو سانلا نع نيفاعلا و ظيغلا

 ةيحناو ةمحرلاو مالسلا نيد وه نيدلا اذه نأ نيبت يهو هبادآو مالسإلا قالحعأ ىه هذه

 . ةفارلاو

 تماس ردن هييسسسيبسس اسس سمو نو نو واذ م يدم ان مدع انييمد اق ا انممدع ماجي

 . حيححص وهو (؟7/4) مقرب درفملا بدألا يف يراخبلا هاور 45)

 , (585/9) حيحصلا ف نابح نبا هاور ()

 . حيحص وهو (7؟10/7) حيحصلا يف نابح نباو (تاله/هز يذمزلا هاور (5)
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 سمخ ا مالسإلا نتاكرأ

 الكلس نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا ,, : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يببلا لاق

 ناضمر موصتو ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقتو ١ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ظفلو ظفللا اذهب (8) ميحصلا يف ملسم هاور . « ًاليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو

 : لاق (ه.0) هحيحص ق يراخبلا

 . « ... ةالصلا ميقتو ائيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ مالسإلا رب

 : ةسمح مالاسإلا ناكرأ نإ ءاملعلا لاق ثيدحلا اذه نمو

 . هللا لوسر دمحم انديس نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : لوألا نكرلا

 ءاحب ام لكي نمؤي نأو ؛ ائيش هب كرشي الو ىلاعت هللا ناسنإلا ديعي نأ كلذ نمضتيو

 هلأآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمج انديس نع حص امو ؛ ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا نع

 نامزلا نع هزنتم هنأو هقلحخ نم ائيش هبشي ال هنأو ىلاعت هللا دوجوب ناعإلا كلذ نمو

 حاتق' ال يذلا ميدقلا لوألا وه هنأو , نامز هيلع يرجي الو ناكم هيوي الف ناكملاو

 الو ءانف هكردي ال مويق يح هل ءاهتنا ال قاب وهو «هعم ءىش نكي لو هللا ناك ذإ هدوحول

 . ديرعو رداق ميحر ميكح ريصب عيمس ملاع ؛ قلخلا نع نيغ + توم

 رمخألا مويلاو ةلرنملا بتككلاو ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملاب ناعيإلا نيتداهشلا ىنعع نمضتيو
 , هباوثلاو باقعلاو باسحلاو راثلاو ةنحلاو تععبلاو

 . ديحوتلاو دئاقعلا بتك يف لصفمو طوسبم وه امم كلذ ريغ ىلإ

 نيتداهشلا ىسم نامتإلا دعب مالسإلا ناكرأ مهأ نم ةالصلا : ةالصلا يناثلا نكرلا

 يللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ #9 ىلاعت لاق ةليللاو مويلا يف تاولص سمح نهو

 . © ادوهشم ناك رجلا تارق نإ رججفلا تارقو

 نيملاعلا برل موك رلاو دوجسلاب للذتو ءاعدو عرضت اهيف ذإ هبرو دبعلا نيب ةلص يشو



 اسيندلا كلامو هقلاخل ناسنإلا ةيدوبع راضحتسا اهيفف ؛ نيعجأ سانلاو نوكلا قلاخو

 لج دبببب ببسي مو مبسم بببجبب موو سر حسد مدعم يحس حي جحا د موعدا

 نأ نيفلا ىلع باو ع عاربتو ءاطع يه اهو ءايغألل ء عارقفلا هب عوقي لمع نم لباقم كود

 . ريقفلل هيدؤيو هيطعي

 عسيضي ال نأو ريقفلا ةحاح دست نأو عمتجا دارفأ نيب لفاكتلا دوسي نأ اذه يدؤيو

 . درشتي الو عمتججا يف ريقفلا ناسنإلا

 هللا ىلص دمحم انديس لاقو © مورخلاو لئاسلل مولعم قح مهاومأ يفو 4 ىلاعت هللا لاق

 ةقدص مهيلع ضروفأ هللا نأ مهملعأ » : نميلا ىلإ هب امدنع ذاعم انديسل ملسو هلآو هيلع

 )١738(, ميحصلا يف يراحبلا هاور . « مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم ذححوت مهاوم

 رهش ءوصي نأ ملسسملا ىلع | ىلاعت هللا بحوأ : تاضمر رهش مايص عبارلا نك رلا

 تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم موي لك عامجلاو بارشلاو ماعطلا كرتي نأ وهو . ناضمر

 ريثخا ىلع اهدوعيو هسفن يف رشلا عمقيو ملحلاو ريصلا ىلع دوعتيو بردتيل « سمشلا بايغ

 . رش لك نع اهدعبيو

 ىلع هسقن دوعيل ( مئاص ينإ مهللا ) لوقي نأ همتش وأ دحأ هبس اذإ مئاصلا رمأ دق

 اذإ الإ بضغي اذاف ء ةحماسملاو وفعلاو ملحلاب ءيسملا لباقي امنإو ةءاسإلاب ةءاسإلا ةلباقع مدع

 . ىلاعت هللا تاممرح تّحهتنا

 فرشملا تيبلا يه يلا ةفرشملا ةبعكلا ىلإ دصقلاو رفسلا وهو : جملا سماخلا نكرلا
 يهرو ةسسق رعب اش وق ولأاك تادابعلا نر ْماونأ ماد ةمركملا ةكم كت ىلاعت هللا تيب مسأب

 . كلذ ريع ف ةورْطأو افصلا نيب ىعسلاو ف رشنملا تييبلاب بقا وطعلاو تنأ رهججأ
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 ةيعسلا هايصالس لا بضالما

 دعاوق ىلع ةئسلاو نآرقلا صوصن مهفل تأشن ةيركف سرادم يبه ةيمالسإلا بهاذملا
 ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميرثكلا نارقلا صوصنو ةيبرعلا ةغللا نم

 : يهو بهاذم ةعبس يه نيدلقمو عابتأ اط لا ةروهشملا ةيمالسإلا بهاذملاو

 مض ىيهقفو يدئاقع بهذم وهو : ةيديزلا وأ : يديزلا بهذملا : لوألا بهذملا
 نسب نيدباعلا نيز يلع نب ديز مامإلا هسسؤم مالسلا مهيلع يوبنلا ثيبلا لآ ءاملع بلغأ

 849 ةلس قون هبلاط ىبأ نب ىلع مامألا انديس نب ةنحلا لهأ بايبش ديس طيسلا نيسحلا

 , ةيرجسسش

 نميلا ميلاقأ يف مويلا رشتنع هبهذمو

 وسببأ مامإلا هسسأ يهقف بهذم وعو : فاحألا وأ : يفنحلا بهذملا : يناثلا بهذملا

 ةنس يفقوتلاو ةيرحه ع9 ةنس . دولومل ىلاعت هللا همحر وكلا تباث نب نامعنلا ةفينح

 امو دنجلاو ناتسكابلا يف هعابتأ رثكأو اعابتأ ةيمالساإلا بهاذملا رثكأ وهو ع ةيرجس 5-3 ١

 . ميلاقألا كلت نم اشوح

 تيبلا لآل ."يرصانملا نم ةفينح وبأ همامإو

 ب كألام ماهإلا ةييسأ يهقف بهذم وع | ةيحلاملا : يحلاملا بهذملا : ٌتلاثلا بهذملا

 بلع ةرولا ةنيدملا ف بهذملا اذه دهم ناكاو : ةيرحه ١53( ةنس ىفونملا يندملا نسنأ

 رصعلا اذه يفو ؛ سلدنألاو ايقيرفإ ىلإ اهنمو رصم يف رشتنا مث ؛ مالسلاو ةالصلا اهنكاس
 , ةيكلام مه نيملسملا ةقرافألا رثكأ

 دمحم مامإلا هسسأ يهقف بهذم ره : ةيعفاشلا وأ : يعفاشلا بهذملا : عبارلا بهذملا

 )5٠١4( ةس رصم يف ىفوتملاو يرجه )١80( ةنس دولوملا يكملا يعفاشلا سيردإ نبا
 . كلام مامآألا هفئاشم نمو ةيرجص
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 رام عرججو اكناليريسو كنالياتو أي زيلاع : ايسين ودنأك ايسآ قرش يف مويلا ههاتأ بلاغو



 . كلذ ريغو رصمو قارعلاو ماشلا دالب ىلإ ةفاضالاب ددشلا

 هاسسأ يدئاقعو ىهقف بهذم ره : ةلباحلا وأ : يلببحلا بهدملا : سماخلا يضشدملا

 . يعفاشلا مامإلا هخياشم نمو . ةيرجه ؟141 ةنس ىفوتملا يدادغبلا لبنح نب دمحأ
 يف هتمئأ دحأ رطضا ىتح 2( ميسجتلاو هيبشتلا يف ةكيرص ةيدئاقع ءارآ هل بهذللا اذهو

 نالطب مهل نيبيو هبهذم لهأ ىلع دري نأ ! 'يلبنطلا يروحلا نبا ظفاحلا وهو سداسلا نرقلا

 . ( هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد ) هام باتك يف ميسجتلاو هيبشتلا دئاقع

 بسهذملا اذه ءارآ ىسلع دمتعت مويلا ةيفلسلا مهسفنأ نومسي نيذلا ةيباهولا ءارآو

 . نييلبنحلا ةيزونخلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا ءارآ ىلع صمخألابو

 0 يراتا بح كوش ءاججوه نتفق بهذملا اذه باحصأل و

 5 ل ا ا

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس دعب مهو ًامامإ رشع نيئا بهذملا اذه

 , كي رجس 4 م ةنس ٍقوتو ةرجمملا لبق 7 دلو هنع هللا يضر ىلع انديس -1

 , ةيرجه 5٠ ةلس لقونو ةيرجه ؟ ةنس دلو يلع نب نسحلا اديس -5

 . ةيرجه 51 ةلس وتو ةيرجه ” ةنس دلو ءادهشلا ديس ىلع نب نيسحلا انديس --“

 . 55 ةنس وتو ةيرحه ؟5/ ةنس دلو نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع انديس -4

 . 1١١8 ةنس قوتو ده هال ةنس ذلو نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم انديس --ه

 . ١1486 ةلس قونو ةيرحصس مل” ةنس ذلو رقابلا نب قداصلا رفعس انديس -5

 . 185 ةنسا قولو ةيرجه ١578 ةنس دلو قداصلا رفعج نب ملظاكلا يسوم انديس -97

 . 5١5 ةلنس يقوتو ةيرحه ١4 ةنس دلو مظاكلا ىسوم نب اضرلا ىلع انديس -8

 . 1556 ةلس قوت و ةيرصه 1954© ةنس دلو اض اضرلا يلع نب كاوا دمحم انديس 8

 نبا لبق ناك يزونلا نياق . ةيسيت نبأ ذيملت ةيزرملا ميق نبا ريغ وهو : ةيرجه (ه9/) ةنس قرت (8)
 . ةنس ١85٠6 وجنب ةيزودألا ميق

 ندا



 ٠ ةنس دلو داوتالا دمع نب يداها يلع انذيس سس  5١1اص 5514 ةلس قوتو ةيرسه .,

 ١- ةنس وتو ةيرحه 777 ةنس دلو يداطلا يلع نب يركسعلا نسحلا اديس 8598 .

 رظتملا بئاغلا وهو ةيرصعه ؟ 55 ةنس دلو نسا نب دمحم يدهملا .

 يأ مهتعياستمو تيبلا لآ ةالاومو هيزنتلا ةديقع يه بهذملا اذه سسأو ءىدابم مهأو

 ىضوفلا دوجو مدعو ةيعجرملا دوحوو « نيروكذملا ةمئألاب ءادتقالا بوحوو مهترصانم

 ةنسلا لهأ دنع عويلا ةعقاولا ةينيدلا .

 ىهقفو يدئامع بهذم : ةيضابإل١ وأ : يضايإلا بشطما عياسلا بهذا .

 ميسجتلا و ةيبشتلا نم ىلاعت هللا هيزنت ىلع ةينبملا قحلا لهأ دئاقع نع ةيضابإلا ةديقعو .

 نب ةيواعم رصاع ميدق وهو « يميمتلا يرملا ىسعاقملا ضابأ نب هللادبعل بهذملا بسني

 مرسج عمل ةكم ىلإ جر نمث تاكو « ناورم نب كلملادبع مايأ ربخاوأ ىلإ شاعو نايفس يبا

 يفوت ةرصبلا يف ضابأ نبا ناكو « ةيواعم نب ديري لماع يرملا ةبقع نب ملسم نم ىلاعت هللا

 كلذ ف فالح ىنع ةيرسه م5 ةنس ابيرقت .

 ةياحصلا نيدمس كحأ يذلا ينامعلا ديز نب ربامأم اضيأ يصضابألا بهذا ينسي امك

 هيلع ذملتتو سابع نب هللا دبع نع ذحأ . ةرشابم .

 (:*خ/15 ي ريطلا خيرات رنا .

 يف ناك امترو سنوتو رئارجلاو ايبيل يفو نامع ةنطلس يف مويلا نورشتنم نويضابإلاو

 مهنم يلق رقم .

 ] نم ءاملعلاو ةمئألا ديب ةيضاملا نورقلا لاوط يمالسإلا ركفلا مامز ناك دقل : |[ ةدئاف

 هداهتجا ردق ىلع لك ةرهطملا ةيوبلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا صوصعتنل عضاخ بهذملا هذه لهأ

 مهسقنأ نوبقلي نيذلا ) نويباهولا ءاج ىتح ؛ ءارغلا ةعيرشلا هذه رداصم نم ليخألا يف
 ىسسلع سانلا لمح ىلع اورصتقيو اهلك بهاذملا كلت اومدهيل ًاثيثح ًايعس اوعسف ( نييفلسلاب
 ةسملأ ةذانب يذلا غماشلا يمالسإلا ركفلا ةرامعل مده كلذ يفو مهخياشم لاوقأو مهئارآ

 ةمألا ثارت نومدهي مهف . نامزلا نم انرق رشع ةعبرأ لاوط مهبهاذم فالتخا ىلع مالسمإلا

 بيرتختلا لواعمب اهرثكفو .
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 ءامُعلا مث وهج و مالسإلا مولع

 دسك قيف اهركذ مدقت نلا بهاذملا نمض نوبهذمتي ةيضالا نورقلا لاوط نوملسملا ناك

 ؛ اهركاذ مدقت لا ةعبسلا بهاذملاو سرادملا تمت نومضنملا ذاذفألا ءاملعلا نوملسملا ةماع

 تالاما يف يركفلا جاتنإلا يف اوعدبأف هنونفو مالسإلا مولع يف اودهتجاو ءاملعلا دج دقو

 : اهنم ىلا ةددعتملا

 هل وهضرع فلتحا دقو ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتلا ملع وهو « مالكلا ملع ١-

 ةفسالفلا ضعب ءارآ ىلع كلذب درو ةيفسلفلا ةقيرطلاب هضرع نم مهنمف + ةعوتم بيلاسأب

 راكفأ اوفيزف « داحلإلا ةرئاد ىلإ ديحوتلا ةرئاد نع تحراح دق ءاملعلا كئلوأ اهآر ىلا

 ماسسعو لقعلا لامعتسا عم ةنسلاو باتكلا نم صوصتنلا ص رع ةقيرط كلس مهضعبو

 . لطابلاو قحلا نيب زيعو ناسنإلا لقعي هبو فيلكتلا ساسأ وه هنأل هلامعإ

 اهباوبأب تادابعلا يف ةيهقفلا لئاسملا عبتت يف اودهتجساو ءاملعلا دمج دقو « هقفلا ملع --؟

 هرونب ريئتستو ىلاعت هللاب قلعتتل يحورلا ومسلا ىلإ سفنلا لقنو « ةليذرلا تافصلاو ةميمذلا

 أ ومتهأ نيدلا ن وق راعلا لوب رمل رشتنا و 5 ٌةديذعلا تاغل ملا ! شلاق 3 ذاذلفألا املا 0 مهري و

 نارقلا يف تدرو يتلا هبادأو مالسإلا قالسأب مهفيرعتو سانلا بيدأتو عمتجملا دارفأ ةيبرتب

 اوديش ثيح ءانبلاو ةرامعلا نف اضيأ نوملسملا هب معها اممو : يمالسإلا نفلا -4

 هللا يس ضر ءايلوألاو ةباحصلا نه ةعامجو ءايبنألا ةحرضأ ىلع بابقلاو روصقلاو دحاسملا



 . نيعمجأ مهنع
 يلا ضرألا قراسشع يف ةيهالسإلا ةراضحلا رخافم نع ةريخفم ملاعملا كلت تراصف

 ةصاخو رصعلا اذه لهأ اهترامعو اهئانبب بجعي لاو « اهبراغمو نوملسملا اهمكح

 مدهب اوهاَقُع ؛ انزو ةراسعلا نفل ميقت ال ( ةيفلسلا ) ةيباهولا ةفئالعلا نأ هل فسوؤملا نمو

 زاجخلا دالب يف ةصاخو ذوفن اهيف مهل ىلا دالبلا يف ةيمالسإلا ةرامعلا راثاو بابقلا نم ريثك

 . نيفيرشلا نييعرتلاو

 اوفلاو ةفسلفلا و قطنملا يملعب نيملسملا نم نوريثك ءاملع حاول قطنملاو ةفسلفلا - م

 يزارلاو يلازغلاو نيمرحلا مامإك مهيفلافم ىسلع اودرو ةريثك ابتك امهيف

 ضاخخ ةيميت نبأ مهمامإ نأ عم تالالضلاو عدبلا نم ىلعلا اذه نأ ةيباهولا ريتعاو ١ مهريغو

 ماعلا مدقب هلوقك مالسإإلا ةرئاد نع ةجحراخلا مهلاوقأ ضعب يف ةفسالفلا عباتو عاقلا ىلإ هيف

 . قطنملا ميرحت يق ًاباتك فدص اضيأ هنأ عم ء كلذ ريغو عونلاب

 حماستلاب لوألا رصعلا ذنم نوملسملا فرع دقو : تايلقألا عم نواعتلاو حماستلا -5

 عصهتوصو مهتيامح تمت اوناكو مهنوذؤي ملو سوح او باتكلا لهأ نم ةيزحلا اوذأ ثيح

 هيلع هللا ىلص يبثلا نأ (7577) حيحصلا يف يرابخبلا ىورف « مالسإلل لوألا رصعلا نم
 . « ةنبلا ةحئار حري مل اذهاعم لتق نم » : لاق ملسو هلأو



 ةيخاب ميلاقألا نم ريثك ٍش مالسإلا راشتنا

 هةبق وصلا قرطلاب ةلثمتم ا

 قرطلاب ةلثمثملا قلخلا نسح و ةنسجلا ةلماعملا قيرطب نادلبلا رثكأ يف مالسإلا رشتنا دقو

 نويلم ةئام ومن ايزيلامو ايسينودنأ ف لمخدف مالسإلا يف قلخلاو بدألا رانم ىه ىلا ةيفوصلا

 ةداسو نميلا لهأ ناك ىلا ةيفوصلا قرطلاب لب ء برح يأ نودب مالسإلا يف ناسنإ

 قلخ نسح ميلاقألا كلت لهأ دحو املف . اهنولمعيو اهنونبتي تيبلا لآ نم تومرضح

 ' اجا وفأ ابا وأ ماسالا يف اولخد نيملسملا ءالؤه ةلماععو

 ةوعدلاب نيبلقلاو ناليسو دنملا قو ةيقيرفألا ةراقلا بلغأ يف اضيأ مالسإإلا رشتنا امك

 . نيملسملا نع بوعشلا كللت هتسملو هتدافتسا يذلا نسحلا قللاو ةلماعملاو داشرإلاو



 لو ذلا لصنفلا

 ةيباهولاو ةيفلسلا رودجو خيرات

 نيم مويلا أعلا راطقأ عيمج يف اهريغو ةيهالسسإإلا بصأاذملاو ةيملعل | طاس وألا تناع دقل

 ةيباه ولا كثنايت 2 نؤقداسيلا نعلم ملا بم ولك 538 . نيقل سمتملا ١ هةيناشه ولا راكفا

 نم« كلذ نع جنن امو + ءارغلا ةعيرشلا مولعو يمالسإلا ركفلا يف ًاداسفإو اداسف نوفلسمتلا

 رومأ نم اهنوردصي يلا بتكلاو مهتارشن يف هورطس الو تاعماجلاو دجاسملا قف رومأ

 ! تانسهتسم تايبيرغ واتفو . تاعنشتسم

 ةذاشلا ءارآلا ءادبإل نوعراسيو كاذل نوديكيو اذه نوحرجي موي لك يف مهنوري سانلاف

 نم ةمألا هذه مالعأ رابك ىلع لواطتلاو كارعلاو راصشلا تادسإ نم كلذ ريغ ىلإ ! ةيرغلا

 ةيفستو « داسسحلإلاو كرشلاب سائلا يهرو نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلاو ةنئألا تيبلا لأ

 داقناإل ةيلمع ةسرام هل نوكت نأ نود رظني ةعامتباو ةلسلا لهأ نم رخآلا فصلاو

 . نيفلسستملا ءالزهب م دضنملا باابشلاو عمدا

 مهئادقتعم ىلع هرلا يف اباتك نيلامث وحن انردصأ نأ دعب انيلع بحاولا نم ناكف

 ج 0 . صا # سا 00 0 00

 معاو انمهاج ةشح 0 نأ ةفئاطلا هدذهب بش بعت هلأ مضاياستكو مهائاسمهو مهراكفأو

 تاسمهم اياضق ىلإ نيملسملاو ملعلا بالطو ةاعدلاو ءاملعلا هبنن نأو اهتادقتعمو اهراكفأ

 . ةيباهولاو ةيفلسلا لوح اهيلإ هابتنالا بجي



 ةيباه ولا ةيفاسلاب نتيرعتلا

 نإو ( '”بصاونلا ةمسجملا ةلبانخلا يأ ) يلبنحلا بهذملا عابتأ مه ةيفلسلا وأ ةيباهولا ا

 هسسشتلا كبش يسلط ل وعمتك مهنا ع اياضقلا صضعب ق يلبنخلا ظ00 مهضتعب فلاش

 راكفأ ةدع نونبتيو ؛ مهمازتحا مدعو تيبلا لآ ضغب وه يذلا بصنلا ىلعو ميسجتلاو

 دود ةيحانلا ةسقرفلا هذه مه مهنأو ةيحادلا ةقرفلا ىلع مالكلاك نيفدهلا نيذه قيقحتل

 يلا ةروهشملا اياضقلا نم كلذ ريغو لسوتلاو روبقلاو كرشلاو عدبلا يث مالكلاو , مهريغ
 . ليلحتلاو ةساردلاب ىلاعت هللا ءاش نإ اهل ضرعتن فوس

 ةيباهولاو ةيقاسلا نيب قرف كانه له

 هءامحأ و ع سل لافا امه مأ

 00 ل ةلقتعي مهش ةادحساو ةدمعل ناهجج و أامهف ةيباهولأو ةيفلسلا عب ق رع ال هنأ ةقيقللا

 اه راخخ ردصت امهدنعو ؛ ةيمبدح ةيباض م بم رعلا 0 لمخاد 2 ىف 3 راكفألاو تادقتعملا

 لإ اعد !مججراوه باهولا دبع نب دمحمف ! ةيفلسلا نم تدلوت ةيياهولا نأ عقاولاو

 لئاسملا ضعبب مهفلاخ امترو ةيفلسلا نوعدي نيذلا ةمسحملا ةلبايحلا ءامدقو ةيميت نبا راكفأ

 3 0 ا 0062 0 5

 نأ عم ؛ مهلضفو مهردق مه نوفرعي الو ءادعلا تيبلا لآ نوبصاني نيذلا يأ ( بصاوتلا ) ىنعم (5)

 هسلآو هيلع هللا ىلص مظعألا يبنلا ةنس حيحصو ىلاعت هللا باتك' يف روكذم رمأ مهنأش ميظعو مهلضف

 85 مسلس

 انديسس ريق ةرايزل لحرلا دش ميرحتب حرص ثيح ةيميت نبأ دنع ةدوسوم ةركفلا هذه تناك نإو (9)

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ؛بصأ ونا ةمسقللا ةليانلا ركف ىلإ تعد ةقرف ةيباه ولا يلاتلاب و باهولا دبع نب دسحمف

 ايفلس هسفن يمسي ناك اشم ينابلألاف ءدساو ركق امه لب ركفلا يق نيدحتم عويلا مهدت و

 هراكفأ نودبتيو ايونعمو ًايلام هتومعدي نويباهولا ناك كلذ عمو « ةيباهولاب هسفن بقلي الو

 ةرسسيزخلا لدم نسم اهريغو ضايرلاو ميصقلا بابش نيب هراكفأ جورتو برعلا ةريزسج يق

 . ةيبرعلا

 ؛ اهقيعضت , ثيداحألا رعب ميحصت هنع لقني زاب نبا كاكاو

 هلاغتشاو هتافلؤمو ةيملعلا هلامعأ لحأل ينابألا ىلإ اهومت وأ ه ١41١9 ةلس الصيف كلم ا

 هنأو نييباهولا دبع هيف بوغ ره ريغ ناك ينابلألا نأب سادلا ضعب لوقو ,ةيوبنلا ةنسلاب

 : 20 دنظلاو لايخلاو مضولا ىلع ينبم مديح ريغ لوق مهدالاب نم اد ورطم كاك

 دقو هتافلؤمو هبتكل ريكألا قوسلا لتمت مهدالب تناكو موقلا دنع ةمقلا ف ناك لج رلاف

 هل !وعفد و هنآ مضاعخشو هس وردل تيساملا ةطرشأ عبط قوشحو هبتك عبط يق وضح هلم | ورشا

 . ةيعرشلا لئاسملا يف مهيلإ عوجرملا مهئاملع رابك ةلمج نم وهو ةلئاطلا غلابلا اهيف

 ةريزج يف داشرإلاو ةوعدلاو ثوحبلا ةتيه ةرادإ اهدوقت ىلا ةعامجلا كالت يه ةيباهولاف

 يف نيرصاعملا مهئاملع رابك ةئيهو ةيميت نباو لبنح نب دمحأ بهذم ىلإ وعدت نلاو برعلا

 . ميلقإلا كلذ

 ةريرزح جرام ةمسجما ةلبانلا ةمئأ بهذمو ةيميت نبا عابتأ مه ةرصاعملا ةيفلسلاو

 ةلباسلا ءاسلع نم وهو اسأرو اعجب رعو اهأعا ةيميث نبأ لمكتي لكلاو ةفلتمخملا دالبلا ىف ب ررعلا

 بهذم ىلع مهنأ نوعدي نكلو اعنشتسم راص بقللا اذه نأل ةيباهو نولوقي ال مهنأ الإ
 . مهلاستمأو ةيزوجلا ميق نباو ةيميت نباو ةمسجلا نيثدحملا نم ةرمز نودصقي طلاصلا فلسلا

 . دحاو ركفل مسا وه ةيباعولاو ةيفلسلا مسا نأ ةصالخخلاف

 راس هيل 5 ها |! 0 06 م 1 000000 كاش
 هكاسستلم 89 07 هسا مح رسسُس دنع كلذ (03/5) يرابلا متف يف ينالقسعلا ادا طظفاجلا كد دجنو

 . ةحئاسلا تالاقملاو تاعاشإلا ءارو راس ره لب قئاقحلل كردم ريغ ناسنإ لوق اذهو فلا

 ا



 ةهرودذجو هتأشنو ركشلا اذه نيوكت

 يأ يبي اهيلع لاو مالسإلا يف اذكو يباهولا ركفلا يف ساسأو ةدام مهأ ىلإ انرظن اذإ

 ديحوتلاو دئاقعلا ةدام اهنأ دش ىرحألا لسلاو للمللو راكفألا ىلإ رظنن اهالحن نمو ركف

 . تافصلا و ءام«ألا ديح وت نويباهولا

 اذه ىلع ءانبو يمدآ ةروص ىلع ىلاعت هللا نوليختي مهنأ دجي ةيباهولا دئاقعلا ي لمأتملاو

 3 3 1 2 دا م 8 08 9 رخ

 اسست ف ةناحسرو أاهدق + اقاسو ارذدصو لمانأو مباصأو نيدنيو نيعأردو | وحسم ف اينحج و اضيق ف

 اوضريسسل كلذ ىلع نوبقعي مث يتأيو كرحتيو لزني هنأب نولوقيو نييمدآلا ءاضعأ نم كلذ

 ! هيبشت الو فيك الب : مهوقب ةماعلا

 ! نارقلا ىلع سيلو ثيدحلا ىلع يسيئر لكشب يببم موقلا ءالؤه دنع ركفلاو ل أ ٍَط / 0 3 8 5 . :
 اهرهاظب اوذحأ ىلا ثيداحألا ضعب نم يمدآلاب ىلاعت هللا مههيبشت ةركف تقئبنا دقو

 (7771) يراخبلا هاور أ! '6 هتروص ىلع مدآ قلح هللا نإ » : ةريره ىبأ ثيدح ١-

 . علضلا ىلإ ةرصاقسأ لعب اه رع ةغللا بتك فود اييرقت ممل رهو مشكلا وه رقحلا (8)

 كم هدا وهف راسي الأ بعك 0- 5 ريره وبا هاف امم هنأ تيادخلا !ذه لوس 000 نيرمألا رمخأ 9 هز

 ل د 5 ف هر دن لااا ذا

 رمفسلا ق ةاروستلا يف نأ ةصاخعو كيداحسألا ةلمح دم تن راص ىتح كيرودو كتروخ ىلا كثايليئارسإلا

 . « اههبشي انتروص ىلع ارشب قلسنس » : اهنع لوألا

 نب رسب ىلإ حيحص دلسب )١75/1١( ص « زييمتلا » هباتك ف حيحصلا بحاص ملسم مامإلا ركذ دقو

 : لاق هنأ ةريره يبأ ذيمالت نمو ةتسلا لاحر نمو نيعباتلا رابك نم وهو ديعس

 يلع هللا ىلص هللا لوسر نع تدحيف ةريره ابأ سلات أر دقل لوف ثيدحلا نم اوطفحشو هللا اوفا »
 نسم هللا لوسمر تييدح لعت انعم ناك نم ضعب عمسأف ؛ موقي مث ء بعك نع انثدحيو ملسو هلآو

 . « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بعك ثيدح لعجيو « بعك
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 هيبشتلا هبش عفد ف يزولا نبا ظفاحلا هركذ ام هتحصب ادلق نإ هليوأتو + )584١( ملسمو

 : لاق ثيح 4١ 44 ص

 هلل مسبق :لوقي وهو الحجر برضي لج رب 7 ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص يببلا نإ |

 لياسسسعل هللا بأ هحولا قتيلف مكادحأ برض اذإ ١ : لاقق . كاهجو هيشأ نوم هدم وو يثاهمج و

 . بورضملا لح رلا اذه ةروص ىلع عي . [ 10 هتروص ىلع مدآ قل

 : يل لاقق ؛ "'ةروص نسحأ يف يبر تيأر » : هيفو شئاع نب نمحرلا دبع ثيدح -؟

 . اريبك اولع كلذ 53 هلأ ,لاعت 0( الامل يبد نيب اهدرب تلمس و

 لبن وسم ليج كيبل نمل ةيسأب نم لطاب فلسلا ةيححأت 0 باقي ثيم اذهو

 امهريغو يزونلا نباو يقهيبلاو ئطقرادلاو يزورملا رصن نب دممو 0

 ع1 ها رص ا هيبشتلا هبش عفد 0 هباتك ,؛ لاعت هللا كرهت يروخأ ابا ظفارللا ركذ دقو

 ىلاعت نمحرلا تيأر يب يرسأ الو » : ظفلب ثيدحلا اذه ىور يليلحلا مسجلا دماح نبا نأ

 يسع رثكي نأ 0 تلأسف ؛ ملكل هفصو نع تيهن دقو اذاعي رون هل درهأ 50 ةروص يف

 ١ ( هشره ىلع وتسم هباجحم رع فشكا نيح سورع هنأك وه اذإو هتيؤرب

 ( ةسياهلاو ةيادبلا » يف ريثك نباو (505/5) « ءالبنلا مالعأ ريس » يف يبهذلا ملسم نع اذه ركذو
 ![ !ولمأتف . عة ١589

 ص درسفملا بدألا يف يراخبلاو (484/5) دنسملا يف دمحأو (؟5517) حيحصلا يف ملسم هاور (393)
 ؛ععةدذؤإ رص تافصلاو ءامسألا ف يقهببلاو م5155 مقرب ؟ 6 رصو هننس يف مصاق ىبأ نمار 45)

 . يئرثوكلا ثدحملا مامإلا قيقحت
 ًارفك هل نكي ملو ]> © ءيش هلثمك سيل ظ تائيفاو لاكشألاو روصلا نع هلالح لج هللا ىلاعت (1؟)
 , مالكلا اذه لثم قطني نأ نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس هرتتو © دحأ

 )٠١"( ص يقهيبلل تاسفصلاو ءام“ألاو ( (؟ هه/5) رجح نبال ا« بيدهتلا بيدهت » رظنا(9١)

 هبش عقدو (585/4) رجح نبا ظفاحلل فارشألا ةفحت ىلع فارظلا تكنلاو ؛ كرت وكلا مامإلا قيقحعتب

 . هيلع تاقيلعتلاو ١( 1-45 4,383 صه يروا نبا ظفاحللل هيبشتلا
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 !! حيبق بذك اذه نأ يزوجلا نبا ظفاحلا نيبو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىببلا نأ هيف ركذتو ليقط مأ ثيدح ثلاثلا ثيدحلاو -#

 ( اببشد نم تالعن هيلع . ةرضح يف هالحر ءارفوم اباش ةروص نسحأ يف مانلا يف هبر ىأر

 . « بهذ نم شارف ههجو ىلع

 دمحأو يقهيبلاو يراخبلاك عوضوم بوذكم ثيدح هنأ ىلع ثيدحلا لهأ صن دقو

 . 2 ”يهريغو نيعم نباو لبتح نب

 هل نكي ملو # ىلاعت هلوقلو © ءيش هلثمك سيل #» ىلاعت هلوقل داضم داقتعالا اذهو

 !! #4 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس # ىلاعت هلوقل داضم هنأ امك 4 دحأ ارفك

 هَل هريوصتو يباهولا وأ يفلسلا ركفلا نيوكت لصأ يه يرظنب ةثالثلا ثيداحألا هذهف

 هيسسش عقد  هباتك يف ادتبا  هّرَتملا مامإلا  يزوجلا نبا :نأ ظفانللا نأ كلذ دك ليو ىلاعت

 ةمسسا اهب تجتحا يلا ثيداحألا ىلع همالك دنع ةثالثلا ثيداحألا هذهب « هيبشتلا

 !! تافصلاو ديحوتلا هنومسي اميف اهوفلأ يلا مهبتك يفو مهدئاقع يف ةلبانحلا نم ةهبشملاو
 اهنومسسي لاو نويباهولاو نويفلسلا اهعبطي ىلا ةيدئاقعلا بتكلا نأ كلذ دك ؤي اممو

 يىيفغدت نيوانع اهتايط ف لمحت اهلك تافصلاو نامإلاو ديح وتلا بتكو ةنسلا هبتك

 [ هانركذ ام خلا... نيلجرو نينيعو اهحجو ىلاعت

 ةسيحللا الإ همزتلا ينإاسسف مدكش ام ينومرلا ) : مسمنلا ىلبنحلا ىلعي وبأ لاق كلذلو

 لأ ةديقع رر باتك رصاعملا يرجيوتلا دومح خيشلا فلأو ٠ تافصلا يي يأ '*'( ةروعلاو

 « نمح رلا ةروص ىلع مدأ قل يف نامإلا

 هللا همر يرثوكلا ثدحما مامإلا مهانع نيذلا ةيوشحلا مه نويباهولا نويفلسلا ءالؤهو

 : لاق ثيح )١,9( ص ا« يرتفملا بذك نييبت » باتك ةمدقم يف هلوقب ىلاعت

 اهيلع اوناك لحن نم اهترو ةيلهاج ءارآ يئترت « دومحلاو لهجلا اهطقسأ ةيوشحلاو |

 . انقيقحتب « هيرنتلا فكأب هيبشتلا هيش عفد » باتك يف كلذ قيثوت رظنا (14)

 . (587/7) « مصاوقلا نم مصاوعلا » يف يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ ظفاحلا هنع كلذ لقن 0829

 ان



 « ةفباصلاو باتكلا لمهأو ةيونثلا نم نيهومملا تاهيومث مهيلع تحارو « مالسإلا لبق

 ةافج ةاسق غابطلا ظالغ مهو ١ لقاع اهروصتي ال تالاهجو ةماعلا هب نوعدفي فشقت مه

 لحفتسيو ؛ مالسإلا فعض دنع الإ لوق مه رهظي ال ؛ لقالقلا ثادحالا صرفلا نونيحتي

 لقعلا وأ ةهجج وتم مهتموصخ ع خيراتلا راودأ عيمج يف اذكه ؛ ىهوق روهظ عم داحلإلا رمأ

 . [ ةمئاق ةقرف لكو ةيرظنلا مولعلاو

 : ةمسجملل لوألا رودلا رودلا

 ارفصو مهنأ يق اوكرتشا ةمسجملا دوهيلاو تانويلا وأ قيرغإلا نأ ىلاعت هللا كمح ري ملعا

 ةجوزلاك ةيلايس ةلئاع دارفأ هل !رتبثأف ! ناسنإلا لكش ىلع هنأب هوليخت و ىلاعت هللا

 ءاضعأ هل اوتبثتأو بضغيو كحضيو دعصيو لزنيو بهذيو يتأي هنأب هوفصوو ؟' ””دالوألاو

 !! نسلا يف نعاط وأ درمأ باش ةروص ىلع هنأو رشبلا ءاضعأك

 ةديسسل اهنم اموسر اهيف دجو سئانكلا يف ةقلعملا تاحوللاو روصلا كلت لمأت نمو

 برسلا وه لحجر هنم لطي باحس امهقوفو مالسلا هيلع ىسيع انديس اهنضح يفو ميرم

 . نوليختيو ثوفصي امع ىلاعت مهمعرب

 يسرك ى اع سلجيو اجات سباي كلم ةروص ىلع نولوقي امع هناحبس هنأ ءالؤه ليغ و

 ىقلتسساف ضرألاو تاومسلا قلخ دعي عباسلا مويلا يف حازتسا هنأب دوهيلا ح رصو ! محخف

 بهذا ف مالسلا هيلع ىسوع انديسل اولاقو ءةدساف تاالايخ نه كلذ ريغ ىلإ شرعلا ىلع

 هل اسنرأ # اولاقو # ادلو نمحرلا ذخلا اولاقو 4 © نودعاق انهه انإ التاقف كبرو تنأ

 . # ةرهج

 !! ةعألا هذه ةمسم ءالؤه لوق لئمم لاق دقو

 ؛ لوقيف فرحملا ليمإلا نع دئاقعلا ”/8) هاواتف يف ةيسيئ ةيسيث نبأ لشنيو

 1 مثبت ههه ع حبست مس دوريا وبر نين دبس علعمجرسبببببص ا: تسمم

 كنا ام انير دج ىلاعت هنأو إ# : لاقف مهباتك يف مهيلع دسافلا روصتلا اذه ىلاعت هللا در دقو (95)

 . 5: ندا ةروس © ادلو الو ةبحاص
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 لاقو .' ”اهللا يسرك اهنإف ءامسلاب اوفلعت ال : لاق مالسلا هيلع ميسملا نأ ليمنإلا يو ]

 اررظنا ١ مكلك مكل رفغي ''*اءامسلا يف يذلا مكابأ نإف سانلل مترفغ متنأ نإ : نييراوحلل

 يف يذلا مكوبأو . ءاوحلا يف نعمجي الو ء ندصحي الو ؛ نعرزي ال نهنإف ؛ ءامسلا ريط ىلإ
 !! | مهقزري يذلا وه ءامسلا

 قسيرغإلاو باتكلا لهأ ركف نيبو ءالؤه ركف نيب يرذلا طبارتلا فرعت انه نمف

 . شاقن الو اهيف لدح ال ةتباث رومأ هذه لب مهيلع يرفن ال اننأ فرعتو نانويلاو

 يف نامبإلا لهأ ةديقع دن ةامس اباتك يرجيوتلا دومح خيشلا وهو ةيباهولا دحأ فلأ لب

 خيشلا هل هظرق دقو ! هباتك ناودع هرظنب تبثي ام هيف ركذ « نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلم

 : (51) ص هيف يرجيوتلا لاقو ! زاب نبا زيزعلا دبع

 مدمس بسسس جو رم ميممو نيييئوسيا- مب س سس ----ب-ب-ب-ب-بسلا وسم رو ارو او او ل ا ل ل 2

 يقابكأ وه ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ليمإلا نأ فرحم باتك نم لوقنم مالكلا اذه نأ ىلع لدي ام (11/)
 ىسسسيع انديس مالكا رهف هنومعري يذلا مالكلا اذه امأو , ىلاعت هللا مكاك الإ هيف سيل ةلزنملا هللا بتك

 !! اوهبنتف !! ىلاعت هللا مالك سيلو نومعزي امك مالسلا هيلع

 باتكلا كيلع لزن  ميركلا نآرقلا يف هنع لاقو  ىلاعت هللا هلزنأ يذلا ليمتإلا له اذه لاؤسلاف

 هللا مالك وه © ناقرفلا لزنأو سادلل ىده لبق نم ليخنإلاو ةاروتلا لزنأو هيدي نيب امل ًاقدصم قحلاب

 !؟ ىللاعت هللا مالك سيلو مالسلا هيلع ىسيع انديس مالك نع ةرابع وه وأ ىلاعت
 كرت دق هارت ثتيح !! ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا اهمذ ظافلألا هذه نأ يسن ةيميت نبا نأ رهاطلا قخز

 ةروزم ةفرحم اهنأو ليجنإلا نع لوقتلا اذه بذك تبثي امم ميركلا نآرقلا يف هيلع ىلاعت هللا سن ام
 !! فرجا ليم لاب لالدتسالا ف لسرساو هنالطبو هداسف نيبو ميركلا نارَقْلا هيضقن اع حتحي بهذو

 هللا ءانبأ نحت ىراصتلاو دوهيلا تلاقو :  ىلاعت لاق ! ةلطاب ىلاعت هللا نيبو سانلا نيب ةونبلاو ةريألاف

 تلاقو © : ىلاعت لاقو . ١مل : ةدئاملا © قلخ نمث رشب معنأ لب مكبونذب مكبذعي ملف لق هؤابحأو

 ىسسنأ ل مهلتاسق لبق نم اورفك نيذلا لوق نرتهاضي مههاوفأب مشوق كلذ 5 نبا حيسملا ىراصنلا

 لاقو ؛ 3و١ : ءاسنلا ؛# هللا لوصر ميرع نبا حيسملا امنإ ا : ىلاعت لاقو ء ٠ : ةبوتلا # نوكفؤي

 !! مكاوبأو يبأ لقي ملو « 5*8 : ةدئاملا # مكبرو يبر هللا اودبعا ليئارسإ ئبب اي حيسملا لاقو # : ىلاعت

 !؟ صوصتنلا هذه نع ينارحلا ةيميت نبا ريكفت بهذ نيأف

 ؟



 ف نإف ةاروتلاك ءايبنألا نع ةروثأملا بتكلا نم باتكلا لهأ دنع ىنعملا اذهق اضيأو ٍ

 . [ ( اههبشي انتروص ىلع ًارشب قلخنس ) : اهنم لوألا رفسلا

 . '' ”ةيميت نبا بتك نم ةلوقنم رومألا هذهو

 اقيرفل همهبم نإو # اهنع هللا لاق ىلا ةاروتلا نم سيتقملا ميسجتلا اذه ىلإ اورظناف

 هللا دنع نم وه نولوقيو باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل بات اتكلاب مهتنسلا نوولي

 ىلاعت لاقو م6 : نارمع لآ # نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو هللا دنع نم وه امو

 . 1 : ةدئاملا # هعضاوم نع ملكلا نوفرحي #©

 هدرسسل لاا عسي ال امث ريثك اهريغو مهئاملعو مهتمثأ نع صوصنلا هذه توبث دعبو

 اميسحتب الو اهيبشت سيل هنولوقي يذلا اذه نإ لوقي نأ بصعتم ريغ لقاعل حصي له : لوقن

 هللا نع مهتالايح يف مهريغو دوهيلاو قيرغإلل نيعبات الو ةمسمب الو ةهبشم اوسيل مهنأو
 5 ىلاعت و هناححس

 اذه لثم يف 8 هعابتاو قحلا ةفرعم و هللا حر يفتي يتلا صاخلا قداصلا ملسملا ركفت ولو

 يف مهفلاخ نم لك اوللضو اوبراحو اولئاقو ةلبانحلا ةمسمجلا حفان فيك رككفت مث صوصنلا

 لي لاعت للا نأ : مهدنع اهانعم نأب 4 ًادومح ًاماقم كبر كنعبب نأ ىسع ١») ةبآ ريسفت

 نسم لك نأو !! هيس رك كك وأ هشرع ىلع هعم وأ هبنجي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادمحم انديس

 !! مهتقيقح فصو يق هانلق اميق مهملظن مل اننأ فرعل ! ملسو

 يق يلبنحخلا لالخلا وه اهيف هفلس صوصن رشح و عمج و هذه د وعملا ةديفع لقن يدلأو

 هباتك عيطب اوماق موقلاف ! رصعلا اذه ةيفلسو ةيباهو فلس نم وهو هل 0 ةنسلا ١ باتكا

 ! نودظي امك دئاقعلا ملعو ديحوتلا سانلا اوُسْلعيل ه

 سس ا ا اي 1 ا ا ببال سد ايد ب سس

 . 795/59 ةيدفصلاو علال ه) ضراعتلا ءرد رظنا ع1 5و
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 ةيقيرغألا ةديقعلا نيبو ةمألا هذه نم ةهبشملاو ةمسمجمملا ةديقع نيب قفاوتلا انيب نأ دعب

 اذه برسست فيك نين نأ دب ال ةحضاو ةلدأو صوصنب باتكلا لعأ ةديقعو ةينانويلاو

 : لوعتف ةعألا ىلإ ركفلا

 لسهأ مه هولخدأ نيذلاو مالسإلا ردص يو ةباحصلا دهع ذنم ركفلا اذه برست دقل

 : ثللد نعش حاضإو لاي ىلإ جات نحل ملعلا لأ دنع مولعمم رمأ اذهو ه باتكلا لصأ

 كك نأ جكأ « رسل ا جب )) ابعك نأ 2( 1575 (؛ «الابنلا م"نأرحأ روس )> ف يبهذلا ل وق مسأؤ

 . « ةيليئارسإلا بتكلا نع مهثدحي ناكف ملسو هيلع هللا ىلص

 يبأل ةمظعلا باتكل هقيقحت ةمدقم يف يروفكر ابملا هللا ءاضر ررتكادلا فرعا دقو -؟

 8 "5-0 1 . 8 3 3 د1 8 د

 2 0 1 1 5 3 ذل 5

 لل ةسفت ر أد مس ري ره مهم ولع 2 أهل وحد اديعو نيملسلا ىلأ بنايليثا رساألا اب ريمسصلا ف 0

 ثداوحلاو لئاسملا ضعب رك ذ يف ليمتألاو ةاروتلا عم قفتي نآرقلا نآل كلذو « ةباحصلا دهع

 نارقلا هب زيمتي يذلا زاجيإلا وهو ريبك قرف ليتإلاو ةاروتلا نيبو هنيب ناك نإو « ةيخيراتلا

 ىلإ ةفاضإ : ليعتإلاو ةاروتلا امهب فصتي نكاذللا ايصفتلاو بانطالاو ؛ ةرصعم هلعجو

 . 02( كلذ ىلع تارقلا رهن امك امهرييغتو امهفيرخت

 مسح أع يبا نبأ ها 2 تسي اح نسعي رخل عأنبأ لاق تيم ٍإ ينابل الا لامتحالا اذهب رشا -01

 : (مه48) ثيذح ؟ 45 ص

 !! | دوهيلا عضو نم هنأك ركنم ناملو فيعض ههاس- سل]
 ثيداحألا ضعب عضو يف دي هل يدوهيلا وأ يليئارسإلا ركفلا نأب حيرص فارتعا اذهو

 5 !! ميهافملاو راكفألا اهنع دعب أاميف قثبنت

 اديسخ

 ا



 نسحلل لسيق هنأ ديج دانسإب (751/5) راثآلا يناعم مرش يف يواحطلا ىورو -4

 اودهأ ام : لاقف ؟ ىرحألا ىلع هيلجر ىدحإ لجرلا عضي نأ هركي ناك دق : يرصبلا

 : لاق هنأ رابجألا 53 نمت لا ولعلا 1 بانك 2 ييبهذلا رثذو -

 شرع ىلع انأو يقلحخ عيمج ,قوف يشرعو يدابع قوف هللا انأ : ةاروتلا يف هللا لاق

 . 5 . 8 1 ءءء( ١ - سول

 . | ضرألا يف الو ءامسلا يف ءيش يلع ىفخي الو يدابع رومأ ربدأ

 . .تاقث هلاحر : كانه يهذلا لاق

 * لأق هنأ 4 ولعلا ١> ف ريخأ يعن ف ابعك نع انيأ كانه يهذلا رش دو -5

 لسسقل نم لحتري ام لوأ ف لحرلا طيطأك طيطأ هل الإ ءاهس تاومسلا نم امق .... |

 . [ نهقوف رابجلا

 وأ ةسيضرألا ةيبذاجلل عضاع لوقي امع ىلاعت لوملا رابحألا بعك لعجي فيك !ورظناف

 ! اهريغ

 لاق هنأ هيلع نب بهو 03 خا تسب دمحأ نب هللا دبعل 579/99 ةئسيلأ 4 باكا كد اب

 : ىلاعت هللا ةمظع ركذ دقو

 لس و زع ةيعدق هلإو ؛ يس ركلا يفل لكيملا نإو لكيلا يقفل راحيلاو تاومسلا نإ ا

 . | هيمدق ف لعنلاك يسركلا داع دقو يسركلا ىلعل

 : لاق هنأ يليثأ رسإإلا عدس 0 هللا هيض نع نا ولعلا 1 بناتك ّق يذلا رك كو ب أو

 2 هيل ةيس رك ىلع هللا يدي نيب سلجي ىتح مكيبنب ءيح ةمايقلا موي ناك اذإ |

 . ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا قيقحتب يتوونلا مامإلا راد مبط (؟ ء)

 .(4155) مقر نعنلا ( 5 15) يف يورنلا عافإلا راد ةعبط (؟ 1)

 كردتسملا يف مكاحلاو 48/١ ١( ©) هريسفت يف يربطلاو ("25) ص هتنس يف مصاع يبأ نبا هاور 4؟ ؟)

 . (؟ 0١١ ص هتننس ىف لالخاو ,ه505-هحفأ فو

 نا



 « حالصلا يبا باتك ىسلع تكدلا » باتك يف رجح نبا ظفاحلا لاق -8

 السق تايليئارسإلا يف رظني يباحصلا ناك اذإ ) حالصلا نبا ظفاحلا لوق ًاحراش (ه9+/؟)

 : هصن ام ( عفرلا مكح هريسفت ىطعي
 نم ةريثك بتنك كومربلا ةعقو يف هل لصح ناك هنإف « صاعلا نب ورمع نب للاذبعكو رد

 لاق امر هراحوصأ رعب ناك يتق 4 ةبيغملا رومألا نم أهيف ام, ريخت ناكف باتكلا لهأ بتك

 ا

 « لامتحالا ةوقل عفرلا اهركذ انمدق ىلا رومألا نم هب ربخي ام مكح نوكي ال اذه

 نس :
 ةفيحصلا يع انكذح الو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يلا نع انتدع : كل

 ثيدحلا نكرتتل » : ةريره يبأل لوقي باطخملا رمع عم هنأ ديزي نب بئاسلا نع ٠١-

 كنقحلأل وأ ثيداحألا نكرتل ؛ بعكل لاقو ! سود ضرأب كدقحلأل وأ هللا لوسر نع

 0 للا ةدرشلا ضرأب

 ف امهتمحرت أرقي نم لك كلذ دجي امك رابحألا بعك نع ةاورلا نم ةريرع وبأو : لوقأ

 هللا يضر باطما نب رمع نأ يدنعق ء « لامكلا بيذهت » و « بيذهتلا بيذهت » لثم

 . تايليئارسإلا لحأل ةياورلا نم هعنم هنع

 ةتسلا بتكلا لاحر نمو نيعباتلا رابك نم وهو ديعس نب رسب نع ءاس اه كلذ دك ؤيو

 : لاق هنأ ةريره يبأ ذيمالت نمو

 لوسر نع ثدحيف ةريره يبأ سلاخت انتيأر دقل هللاوف « ثيدحلا نم اوظفمت و هللا وقتا |

 انعم ناك نم ضعب عمسأف ؛ موقي مث بعك نع انئثدحيو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بعك ثيدح لعجيو بعك نع هللا لوسر ثيدح لعجب

 ميل يبس سمو 00 هي اانا

 . لئاسملا

 مياسحت لوز « مالبنلا مالعأ ريس » ةيشاح يف امك ع١ 47ه) هخيرات يف يقشمدلا ةعرز وبأ هاور (؟ 5)

 . مميععص تان اذهو : طووأتن رألا بيعش خيشلا هنأ رهاظلاو كانه هيلع قلعملا لاقو
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 . 1 هرذو م خيمهشل كا ١ باتك يف ملسم هأو رز. | ملسو

 يف تركاذ دقو لوألا دهعلا نم تايليئارسإلا لود تبثت صوصنلاو رومألا هذه ا

 . ءاش نم اهعجاريلف كلذ نم ةريثك ءايشأ يبهذلل ©« ولعلا » باتك قيقح ةمدقم

 ةباحصلا نمز دعب : ةمألا يف هيبشتلاو ميسجتلا ركف راودأ نم يناثلا رودلا

 : لبمح نب دمحأ نمز ىلإ
 راستكفألا كلت اوقلت نيذلا كعلوأ مهو ةهبشملاو ةمسملا راودأ نم يناث رود ثدح مل

 دعب ةيومألا ةلودلا يف ةصاخو مهنع هللا ىضر ةباحصلا نمز يف ةجئار تناك ىلا ةيايثأ مسالا

 كيسسسمتْلا وه مالاسإلا نأ نوربتعي !وراصف ةيوبل ثيداحأ أطنخلا وأ دمعلا ةقيرطب تراص نأ

 ىلع اهليوأتو ميركلا نآرقلا تايآ ريسفت كلذكو . اهجيورتو اهب ناهإلاو ثيداحألا كلتب

 كلذ جذامث نمو ١ ثيداحألا كلت ىضتقم

 ؛؟ مقر ملسم مح ميحص يق يذلا ةبزلا تيدح ىكللذ تابإل هب ئئدتبل اه لوأو

 ل سنت ١ : لاقت ملسو هلاو هيلع لل ىلص هللا لوسر يذيب دخأ لاق ةريره اأ ارب

 ءايأ ةعبس يف قلخلا دعو « .... نينثإلا موي رجشلاو دحألا موي لابحلاو تيبسلا موي ةبزلا

 تاومسلا قسلح يذلا وه #4 ىلاعت هلوق لثم ةيآ ام ريغ يف ىلاعت هلوقل فلاخم اذه

 . 4 : ديدحلا © شرعلا ىلع ىوتسا مث مايا ةتس يف ضرألاو

 ىببأ تناياور نه ثيدشا اذه نب هذعب و هلبق تيدا ةمئأ صضعبو يراجخبلا مسار دقو

 !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نع سيلو رابحألا بعك نع ةريره

 نسع ةريرش يبأ نع مهضعب لاقو ؛ : (41/1-414) ريبكلا هخيرات يف يراسبلا لاق

 ؛ 0/5/1 هريسفت يف ريثك نبا لاقو 0 حعصخأ وضو بعكا

 ريسغو يراسحملاو يدلل نبا هيلع ملكت دقو ملسم حيححص بئارغ نم ثيدتلا اذه رز

 بعك مالكا نم هعمس انإ ةريره ابأ نأو « رابحألا بعك مالك نم ةولعج و ظافحلا نم دمساو



 فرتسعاو . « يقهيبلا كلذ ررح دقو ًاعوفرم هلعجف ةاورلا ضعب ىلع هبتشا دقو « رايحألا

 . (59/11/) هاواتف ف كلذب ةيميت نبا

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مالك هنأ اونظ يذلا بعك مالكو تايليئارسإلا تلحخد نذإ

 ! لمأتو هبتف . نيحيحصلا ف ملسو

 هللا لوسر انديس سولي دومحملا ماقملا ريسفت نم ريهشلا ىعباتلا دهاحج نع لقن ام -؟

 رسمأ اذصهو ! كلذ نع هللا ىلاعت ! ىلاعت هللا بنجي شرعلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ملعلا لهأ دنع مولعمو روهشم

 اذه بذكي نم نأ ىلع صنو هفلس نع اذه ةنسلا باتك يف ىلبنحلا لالخلا لقن دقو

 اا كلذ ريغ لإ ًايمهج ًالاض نوكي

 نولي نأ نود ميسجتلا يف ةعيرصلا ثيداحألا ةياورب نيروهشملا ةاورلا نم ديدعلا -#

 : مهنمو اهنووري لا تاياورلا كلت رطمخ هب نوك ردي لقع م

 ص ولعلا فق يهذلا هفصو : [ ه؟؟ يفوت - ه1 45 دلو ] دامح نب ميعن -أ

 !! ملعلا ةيعوأ نم ناك هنأب (45.)

 ءافعضلا يف لماسكلا » باتك يف هتمحرت يف لاق يدع نبا ظفاحلا نأ هرمأ ةقيقحو

 يبأ بلث يف ءاملعلا نع تاياكسحو 2" ”اةنسلا ةيوقت ف ثيدحلا عضي ناك رد : (؟ 4.6/07

 . 14 ةضيلح

 أذإ ١ ةيغ ءاج اكيد (5) ص ا« تاعوضوملا ليذ » ةباتك ف يطويسلا لطفا دروأ دقو

 : هبقع لاقف « هتاذب هشرع نع لزن ايندلا ءامسلا ىلإ لزني نأ هللا دارأ

 نسعو هنع أردن مكو « تاماطلا هذهب يتأي ام ةرثك نم دامح نب ميعن انبعتأ : لوقأ ]

 . يطويسلا مالك ىهتنا . [ .... هنع يوارلا يسوسرطلا

 اهيفو (5 55/53 لامكلا بيذهت » يف هتمجرت « ريهش باذك دامح نب ميعن : تلق

 . ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا بلث يف ثيداحأو صصق عضي ناك هنأ

 انين اللا لااا 0م 001ة2ة2120 ا ا اا
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 يف ريسلا دسيع نبا ظفاحلا اهركنأ (هسئاذب هشرع ىلع لزسي ) هذه هترابعو

 : لاق تيس ١( 5 4/09 4 ديهستلا دل

 لهأ دنع ءيبشب سيل اذه : رمع وبأ لاق . هيس رك ىلع وهو هتاذب لرني معن لاقو ١)

 . « ةنيسلا له لهأ نم مهفلا

 (ةدذيدج ةعبطا ٠١ ص« بيطخلا بينأت » يف ىلاعت هللا همحر يرثوكلا مامإلا لاقو

 : (ةينق ةعيطال 59-4 صحو

 هساو هيف ح رجلا لهأ مالكو ؛ ةفينح يبأ دض بلاشم قالتخاب فورعم دامح نب ميعنو »

 نيلئاسقلا لب ؛ ةهبسمنا دادع يف نيدلا لوصأ ءاملع رابك نع دحاو ريغ هركذو « ليذلا

 اضيأ وهو « مولعم هيف حرلا لهأ مالكو . ميرم يبأ نبا بيبر وه ناكو « مدلاو محللاب
 . « ةمسملا خيش ناميلس نب لتاقم بيبر كاكا

 ةروصب هبر ىأر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبلا نأ يف ليفطلا مأ ثيدح عضاو وهو

 (« هيبشتلا هبش مفد » و 492/659 « لامكلا بيذهت ا رظنا . ةرضح يق هالحر رفوع باش

 . يزوخلا نبا ظفاحلل (5١؟) ص

 الوهو .هرسصع يف ةمسجنلا خيش وهو | ها يوت | ناميلس نب لتاقم ب ب

 -91/97) « ءالبنلا مالعأ ريس » يف هتمحرت رظنا . روهشم مسجب هنإف نيهارب ىلإ جاتحي
 .هشين وأ 18٠ ةلس قوتو 5١( ؟

 هل ًامالك انلقنو « هيلع مالكلا مدقت دقو [ ه4١1 ل ه+ 4 ] هبنم نب بهو لج

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ؛ يسركلا ىلع هللا مدق نأو لكيملا ركذ هيف ميسجتلا ف

 ةلينق دنسملل هتياور » : (© 4 5/49 « ءالبنلا مالعأ ريسارب يف هتمحرت يف يبهذلا لاقو

 . « باتكلا لهأ فئاحص نمو تايليئارسإلا يف هملع ةرازغ

 يف هنمجرت يف يبعذلا لاق : [ ماشلاب ه9 08 يفوت ] يناتسجسلا مارك نب دمحم د

 : 4« نا زيطلا » باتك

 موق ةيمارثكلا عانب نمو هتعدب ىلع ثيدحلا طقاس ةيما ركل خيش ملكتملا دباعلا |

 ل



 هلو « ريبكلا يخيرات يف مارك نبا رابخأ تقس دقو « ماسجألاك ال مسج هنإ ىلاعت دوبعملا يف

 تيب ىلأ راسو ؛ مج رخخأ مت ماوعأ ةينامث هتعدب لسجأل روباسيل ف نحس دقو « نوديرعو عأبتأ

 . |[ ةدم هربق ىلع هباحصأ فكعو نيتئامو نيسمحو سمح ةنس ماشلاب تاعو سدقملا

 نم اهدي تافصلا يف ةركسسم ثيداحأ هل : [ ها قوت | ةملس نب دامح اه

 . يدع نبأ نم لقانلا يمل ( كازيلأ » وأ يدع نبآل « لماكلا » يف هتمسرت علاطب

 نسم كاك هنأب هوفصو نيد ضعبو لبس نبا دمحأ نأ كلذل ةدكوملا لئالدلا نم

 ةيمهجلا مهتومسي نم ةعدتبيملاب نونعيو , ةعدتبملا ىلع اديدش ناك هنأو ا دش

 ؛ ميسجتلاو هيبشتلا ىلع ةلادلا ةتبثلا دنع ةفورعملا تافصلاب نولوقي ال نيذلا نوهرتملا مهو

 تيبلا لآ ءاملعو ةهزنملل زبن وه انإو قيقحتلا ىلع ةيمهجلاب ىمست ةفئاط كانه نكن م 58

 !! فانحألا ةداسلاو ةلزتعملا نم مهعابتأو

 زمغي لجرلا تيأر اذإ : لبنح نب دمحأ لاقو » : (45/97) « ءالبنلا مالعأ ريس » يفق

 . « ةعدتبلا ىلع اديدش ناك هنإف « مالسإلا ىلع همهتاف ةملس نب دامح

 متسشي ناك يذلا نامثع نب زيرح لثم قثوي فيك لبنح ني دمحأ نم بجعلا : تلق

 ريتعي الف !! هنم قثوأ ماشلاب انيأر ام ةقث ةقث : لوقيف هضغبيو هنع ىلاعت هللا يضر ايلع انديس

 هل لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نوك عم همالسإ يف امهنم ايلع انديس رمغي ن يي

 ف مهتم دامح يف رماغلا نإ : لوقي مث « « قفانم الإ كضغبي الو نمؤم الإ كبحيال »

 !! همائأسإ

 ميسسحجتلاو هيبشتلا ثيداسأ ةاور نم ناك ادامح نأ اولاق ام اولاق ءالؤه نأ رهاظلاو

 نبا ظفاحلا هركذ امم اضيأ كلذ ىلع لدأ الو ! هيضغابو ةفينح يبأ مامإلا ءادعأ نم ناكو

 رصضأ دولوم مالسإلا يف دلو ام » : لاق هنأ دامح ةهحرت ف (؟ همر 59 « لماكلا » ف يدع

 : 5 ةشميبت» ئأ ا هلت يببأ ل عالاسإإلا ىلع

 دجف ! هنع ىلاعت هللا يضر ىلع انديس ةعيش نم ناك هنأل ةفينح يبأ قس يف هنولوقي كلذ لك (؟5)

 :بيطتلا خيرات يفو ء هسبورح صعب يف ىلع انديس ةيار لماح ناك سيق نب نامعنلا ةفينح يبأ

 انا



 (١؟ 2/709 دنسلا يف دمحأ هاور ام دامح اهب ءاح نلا تافصلا يف ةرككدملا ثيداحألا نمو

 هلوق يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلام نب سنأ ثيدح نم (0174) يذمزلاو
 لاقف ؛ رصنخلا فرط جرحأ هنأ نعي , اذكه لاق : لاق © لبحلل هبر ىلحت املف ! ىلاعت

 ؛ ةديدش ةيرض هردص ب رضف : لاق ؛ دمحم ابأ اي اذه ىلإ ديرت ام : تباثل ليوطلا ديمح

 ..... كيم اي تنأ اهو ديم أي تنأ ام : لاقف

 نم نكلو « ' 'ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نع اعطق حمصي ال ثيدحلاو

 ثيدا ألا مهلدذعم تووري نيذلا ةمسخقلاو ةهبشملا مه نم ملعت اههابشأو تاياورلا ةظ

 !! مهنوفلافيو مهيلع نوركتي امدنع سائلا نوبرضيو اهيلع نورصير

 !! # ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا # لوقي ىلاعت هللاو

 حرصملا »هباتك يف متاح يبأ نبا لاق : |[ ه1 يوت | ميرم يبأ نب جون سو

 دام ني ميعت هنم ملعت مهيلع درلاو ةيمهجلا ىلع اديدش ناك اد : (4 84/489 « ليدعتلاو

 . « ةيمهجلا ىلع درلا

 . روهشملا مسجلا ناميلس نب لتاقم نع ريسفتلا ذأ هنأ اضيأ هتمحرت يف ءاحجو

 اسهب رثكتسي ةاورلاو مجارنلا بنك يف اهعبتتي نأ هرملل نكم ةريثك تايصخش كانهو

 بينأست : رسظنا . ريسغص وهو ةفينح يبأ دلاول اعد مالسلا هيلع ايلع انديس نأ 0-29 ؟ هر مو

 . م٠159 ةديدخلا ةعبطلا نم (©59 ص يق رثوكلا ماماألل (« بيطخملا

 هلل ريقفلا دبعلا تاقيلعتب يزوملا نبا ظفاحلل « هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عقد » باتك رظنا (71/)
 . يوونلا ماهإلا راد عبط ىاعت
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 ةلبانخلاو لبح نب دمحأ ذيمالت : ةمسجنلاو ةهبشملا راودأ نم ثلاثلا رودلا

 : ةيميت نبأ نمز ليبق ىلإ

 . هبشم مسحب نم الإ ردصت ال ةعينش تارابع بتكلا كلت يفو « ةيمهجلا ىلع درلا » باتك

 : لاق ثيح (4414) ص « ولعلا » يف يهذلا هركذ ام كلذ نمو

 هأانركذ امك ل ( ادومم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع ) ل ةيآلا دهام هب رسف اهوزد
 ُّ ا

 هيف عضو كللذل راصتنالا يف غلابو دعقو يذورملا ماقف ١ مالكلا لهأ ضعب هركنأ دقف

 ىيحي يسبأو راسي نب ءاطعو ميلس يبأ نب ثيل ةياور نم دهامج لوق قرطو (' ””اباتك

 ىلع ركذدم انأ : دهاجم لوق بيقع لاق دمحأ مامإلا نبا نأ ثيحب « قلحو ىبرحلا ميهاربإو

 . « ةيمهشلا هركدي اهنإ اندنعو هركني

 مها وقأب تبثيل يهدلا مهدروأ نم ضعب محارتو ولعلا باتك ىلع هانبتك ام علاط نمو

 هللا همحر يرثوكلا ثدملا ةمالعلا مهركذ رحوأ دقو مهفرع اهديري ىلا ىسحلا ولعلا ةديقع

 : لاقف يقهيبلا ظفاحلل « تافصلاو ءامسألا رب ةمدقم يف ىلاعت

 هللاابعل ةنسسلا ىفست لا بشكلاو مرصأ نب شيشنخل ةماقتسالا باتك كن ودف »

 38 : 3 : : 3 إ ' 5 3 .

 007777 ىا مسسم# 0006 عاملا ةيسشا“ اتا جامع لين ب اعجصللا ب نا 5 لجأ ركب وبأ وه يه و رملا 1 ؟ خل

 يسال رسوب ةليادللا هتمظع دش 6 تنام و عسم و سمخ ةنم قولو + نيتتام ةنم دودح قا ذلو . ةهبشملا

 ىلع هللا عم ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس سولج هيف تبثي اباتكأ ىفنص هنأل مهب رشم

 , ماج“ البلا مالعأ ريس رى ىف هجرت . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت شرعلا

 ع



 موش بذل ةنابالاو 1 يارجل ةعيرشلاو 3 يبمراذلا 6-0-0 ل نامشعل .صضشلا و 3 يمعارفملا 9

 قورافلاو مالكلا مذو ء يضاقلا ىلعي ىبأل تاليوأتسلا لاطبإو ء ةطب بالو يرجسلا

 صضتسقتلا اميس الو , داو نأ يف لقعلاو عررشلا هذبني ام اهيف دحت نيرئاسلا لزانع بحاصل
 شا

 هللا نإ : لوقلاب ةمسجما نم أرتجا نم لوأ هنإق ٠ ( مسا ييزجسلا يمرادلا فيعس نب نامثعل

 هعباتو « ميظع شرع ىلع فيكف هتردقب هب تلقتساف ةضوعب رهظ ىلع رقتسال ءاش ول

 ةسعيطم ١5851١ ةنس ع وبطملا دايعلا ثروغ يف همالك صن دعت امك كلذ يف ينارحلا خيش

 نسم ملكو « كلذ ريغو ىلاعت هل ةكرحلا تابثإ لثم تاماط نم يزجسلا اذه مكو ؛ ىبلحلا

 قرغخلا عستاف ميلع هب هللا ١ ام ةلفاسلا ءارألاو ةلطابلا رابحألا نم اهيف ليبقلا اذه نم بتك

 نم ناكو ةياورو ارظن عدصلا بأرب ءانمأ ءاملع عاق نأ ىلإ بطخل أ ميظعو عقارلا ىلع كلذب

 يقيبارفسسإلا قحسإ وبأو يميلحلاو كروف نباو يربطلا نسحلا وبأو يباطخلا ءاملعلا ءالؤم

 كاك نكل ادع دروصتي أل نيذلا ةداقلا ةداسلا نم مهريغو يدادغبلا رهاقلا دبع ذاتسألاو

 'الذ سكع ىلع ناك نم مهنيبو رثألا ملعب هنم ةربخ ةلق ىلع رظنلا هيلع بلغ نم مهني
 . ىلاعت هللا ليهم | يم رت وحلا ماهاإلا مانأك نم 5309 تدرأ أع ىهتنأ (؛

 ةفيلخلا م انقأ د نم (ضه# 8) ةنس يف سماجلا ضرقلا لثاوأ ١ يف ةمسمملا ةلبانحلا نحكم دقو

 نام كلذ فلاخي نم ددهو اهب مهرمأو اهيلع سأنلا لمحف مهتديقعب يسايعلا هللاب رداقلا

 :(515) ص نا باتك ف يبهذلا لاق مهريضو ةيفنجلا و ةلرتعملا

 مسصاو للأب رداقلا ةغفيلشلا اهبتكف اهفلأ ىلا هتديقع يبج ركلا دمحأ وبأ ةمالعلا لاقإ

 ..طهمأ__س ىببأ عاشها مايأ رخخأ 2 ةسماتللا هامل ودام 8 تالذو 3 أ 7 أو اهيلع سانلا

 تكا "ا 00 9 . ١

 : يت يدل حدس ٍ, ِب(شأ خا لوألا ةعبطلا ا يوونلا عاملا راش عب (55)

 تسي“و اهب مهرمأو اهيلع سانلا هللاب رداقلا عمج ىلا ةديقعلا هذه رمأ ةقيقح انه نيبن نأ دب اله ءز

 وس غل يمل 5 رماقلا نقع اري دأت هلي ادسلاو ةضميق ا نأ رمل نيعضلتم و | ةيرداَقْلا ةقينولاب بقل ابل

 !!اهنيعب باصقلا ةديقع يه اهأنبت ىلا ةديقعلاو !! ةرعاشألاو ةلرتعملاو ةيفنحلا نم ءاهقفلاو ءاملغلا

 3 5 ِظ

 أ مارشلا ةلدا ىلع تضر اذإ ٌةدساف ةلطاب ةديقع يخو
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 يسضفارو يلزتعم نم اهنع جرخ نم ةباتتساب رمأو ؛ دادغبب ةيعفاشلا خيش يييارفسإلا

 : اهيف لاك اممق ؛ يحرامخو

 ءيش لك قلحخف : هيو ناكم الو هعم ءيش ال هدحو لجو زع انبر ناك »

 ال ؛ دارأو ءاش فيك رارقتسا ءاوتسا هيلع ىوتساف « هيلإ ةجاحلا ال شرعلا قلحعو ء هتردقب

 . « قلخلا حيرتسي امك ةحار رارقتسا

 هس# ةفئأف أ ثللذ نإف . 2 "ودع أهو + رارشتسا ءاوتسا ١ هلوق فذح هتيل : 1 *تلق

 . هلقث دارملا يبهذلا مالك ىهتنا . [ بعتلاو ةحارلا نع هرنم يرابلاو « هجوب

 : كلذ نمف خيراوتلا لهأ ةعدتبملل يسايعلا هللاب رداقلا ةباتتسا ةئداح- ركذ دقو

 ةنس ثددأ وحس ف 5٠١ ه3 خيراتلا يف لماكلا 7 هباتك يف ريثألا نبا ةماعلا لوق -5

 : سس 2 بأ

 امل ةفلاخملا تالاقملا بابرأ نم امهريغو ةعيشلاو ةلزتعملا هللاب رداقلا باتتسا اهيفو

 لسكن كلذ لعف نمو ءاهنم ءيش يف ةرظانملا نع ىهنو ؛ مهبهاذم نم هدقتعي

 . 2( ايكون و كب

 هش سي سعا ثداوح يف (١؟6١/5) « ملتمملا ١١ هبأتك قف يزوخلا نبا لقفاخلا لاقو -؟

 : دش عاش

 . ةعدتبملا رداقلا باتتسا ةنسلا هذه قو ]

 رداسسقلا بااتتسا ةئامعبرأو نام ةنس فو : لاق يربطلا نسخحلا نب هللا ةبه انربعنأ لح

 ممن ب ب ب٠

 . يىهذلا انه لئاقلا (933

 فذخح هتي)(هتاذب لقي مل هتيل ) : اهبقع لوقيو مهارقأ يببهذلا دروي نيذلا ءالؤه (# ؟)
 [!! لوبقم لكشي وأ ةديح ةروصب يبهذلا برآم قيقمت ىلع اوردقي مل .... هتيل ... هتيل + رارقتسالا

 مس ريو اشرتعي وهو !! + لاعت هللا تاذب ) ةقلعتملا ةلطابلا ةدسافلا مهتاملك عم ع نابلغو تأبعت ) وهف

 هذعو !! + اهرلوقي مل مهتيلايو ١ كلت مهتاملك يف ةدئاف ال هنأب باتكلا اذه يف عضومو عضوم نيب ام

 هل هانمدهف هيلع مويلا انينأ مث !! هفيلأت دعب هنع عجارت دقو اميس ال !! باتكلا فادهأ لشفب تافارتعا

 !! اتمأ الو اجو هيف رت ال افصفص اغأق دل دانك زف !! أمان امله

 اح



 . [ ..... عوجرلا اورهظأف « ةيفنحلا ةلزتعملا ءاهقف نينمؤملا ريمأ هللاب
 ةلبانحلا كلوأ بلاي تفقو تقولا كلذ يف ةسايسلا نأ دحت صصوصنلا هذه نمو

 افطعنم ذم ناكف مهيلع باقعلا عاونأ لازنإب مهتدعوتو ركفلا يف مهيفلاهم تبهرأو

 مهيع رب مهيلع ةماعلا ل بيلاتو مهينلاخ باهرإ يف اوداثو « مهتكوش ةيوقت ىلإ ىذأ !ريطخ

 . مهنع ةفورعملا تاملكلا هذه وتو ليطعتلاو عيشتلاو ةيمهملاو لارتعالاب

 نمف ؛ مهموصتخ هججو يف يركفلاو يلمعلا باهرإلا اولمعتسا نم مهئاملع نم ءاجف

 ثيح ' ”يورهلا ليعامسإ يبأ ريهشلا مسخملا خيش وهو (477 يقوت ) رامع نب يحي كائلوأ

 كلذ دعي امك ع ىلاعت هلل دحلا ركنأ نابح نبا نأل ناتسحس نم نابح نبا ج رخخأ هنأب لوقب

 . رجح نبا ظفاحلل "16 نازيملا ناسل » و يبهذلل « نازيملا » يف نايح نبا ةمحرت علاطي نم

 مهيلع درلاب ىلاعت هللا همحر يروا نبا لفكت ةعامج كلذ دعب ةلبانحلا ةمئأ نع رهظ مث

 ٠ ىفوتملا يلبتحلا ىلعي وبأ يضاقلا مهنمو « هيردتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد » هباتك ف

 يلإف متئش ام ينومرلا » لئاقلا وه اذه ىلعي وبأو ء« ليوأتلا لاطيإ » باتك هل مع همز

 نسي سيكل و بأ ظكفاحللا كلذ ركذ امك ىلاعت هللا .تافص يف نعي « ةروعلاو + ةيحللا الإ هم رتلأ

 . (587/5) « مصاوقلا نم مصاوعلا دز هباتك ف يتكلاملا يبرعلا

 طا فلصو مها ةنسا ىيقوتملا يابنحلا يسدقملا ةمادق نبا كلذ دعب هاج مل

 ثنوسييلا اهيف تبثأ « داقتعالا ةعمل د باتكو « ليوأتلا مذ رر) باتك اهنم ك الذ يف تافلؤم

 . ىلعلا 2 هناك يضدلا 2-50 ,ىنب يلا 4 ولعلا 1 .بباتك و ؛ هةريغ و

 158/557 « ءالبلا مكاعأ ريساب يف هتهرت ف ىعذلا اهركذ هذه ةمادق نبا تافلؤمو
2 

- ِ 

 : ةلوادتمو ةض وطقم امنا خدك وت عع ل

 كس و ١ امه ريش و ١ مالكلا مذ د بانك و « نيرئاسلا لزانع »> باتك بسام اذه ليها وبأو ةرفر#

 تاسفصلا كوتشي ال نيلطعم ارافك وأ ةعدتبم مهاري هنأل ء لمت ال ةيرعشألا حئابذ نأب مسا اذه س رص

 . نتابح نبا ةمحرت ١( 1 4/5) كازيلا تاسل رظنا(# 4

 قا



 : ١9 ص « نيتضورلا ليذ »» هباتك ف يسدقملا ةماش وبأ ةمالعلا لاقو

 حضوي ١ نم ناحبسف ! هبهذم لهأ نع ةروهشملا ةقيرطلا ىلع دئاقعلا يف همالك نكل »

 ءاعأ 4 يل ملعلا يف هتلالح ىلع اهيف رمألا هل

 . ةيميث نبا لبق تناك رومألا هذه لكاو

 هب نيرثأتملاو هذيمالتو ةيميت نبا : ةمسجلاو ةهبشملا راودأ نم عبارلا رودلا
 : باهولا دبع نب دمحم نمز ىلإ

 لعجو هَدْعَقو هلبق اوناك نيذلا ةمسجملا ءالؤع ركف ذخأ ةيميث نبا نأ رم اميف انركذ دق

 ! هّمظنو هحجربو لوصألا هل لصأو هيبشتلاو ميسجتلا كلذ عمجو سسأ هل

 هنأب تبنت هبتك نم ةيميت نبال ًاصوصن لقنتف رصتقن الوط هيف نأل كلذ يف ليطن الكلو
 : لوقتف هيبشتلاو ميسجتلاب لوقي ناك

 اسضيأ ىمسملا وأ « ةيمهحلا سيبلت نايب » هباتك ف هلوق ةيميت نبال هانأرق ام بجعأ نم
 : هصن ام ( !٠١9/1١91 « سيدقتلا ساسأ ضقن ١

 دحأ مالك الو ةنسلاو باتكلا يف ٍمَّذِب رُكذ هل سيل ةهبشملا مساف كلذك ناك اذإ و ا»

 . (4 ... نيعباتلاو ةباحبسلا نم

 : رقم القات م1١ 1٠١9 ص كلذ لبق لاقو

 لاقو « ءاسحألاك ال مسح ىلاعت هللاق امسح الإ نوكي ال تافصلا هذهب فوصوملاو د)

 )٠١١(: ص

 سيل هنأ اهتمئأو ةمألا فلس نم دحأ لوق الو هلوسر ةنس الو هللا هباتك يف سيلو »
 مل ظافلأ يفنب عرشلاب ةتباثلا يناعملا يفنق « ًاضارعأو ًاماسجأ تسيل هتافص نأو . مسج

 . « لالضو لهج لقعال و عرش اهانعم فني

 «هلوق « ةيمالسإألا شويا م اسمتحا ١ هباتك يف ميقلا نبا هب لدتسي ام ةلمج نمو

 م



 يسبأ نع بيسملا نبا نع رمعم نع قازرلا دبع ركذو » : !25.8) ص كااصه
 ىلإ لزني لصحو رع هللا نإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره

 هس هيسرك ىلع سلج ايندلا عام" ىلإ لزت اذإف . يسرك ءامم لك يف هلو ايناذلا ءامسلا

 اذه يف اولمأتف !! « هيسرك ىلع سلجف عفترا حبصلا دنع ناك اذإف ...... اذ نم لوقي

 !! حيرصلا هيبشتلاو ميسجتلا

 لستم قو » : ركذم ريغ اكرابم ًالدتسم كانه ميقلا نبا لاق ةرشابع ىسنلا اذه لقو

 اعوفرم هت"وطب ثيذحلا ةعافشلا ةعق امهنع هللا يضر سابع نبأ ثيدحح نم لمح ماعإلا

 . « اسلاج هريرس وأ هيسرك ىلع هدجأف لجو رع يبر ىتآف : هيفو

 دنسم يف ثيدحلا يف امل دوجو الو هسيك نم ميقلا نبا اهداز ( اسلاح و ةظفل : تلق

 !! ثيدحلا يف هعضوو هتادايز ةلمج م ةملكلا هذهف !! نقده ,؟ معراج 1" نول

 ىلزت ١ تناومسلا قابس امدعب ىلاعت هبا نأ هيف اصن (ا/ا/١ مقرب 0 ولعلا » يف يهذلا دروأو

 !! هيف ظفللا اذهل دوحو الو يراحبلل هازعو !! كلذ نع هللا ىلاعت « اهاحدف ضرألا ىلإ

 تايبأ نمض نم كاع ةدئاف 9/59 « دئاوفلا عئادب ١ هباتك يف ميقلا نبا ركذ دقو

 هللا ىلاعت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادمحم انديس هبنجب دعقي هللا نأ اهيف ئطقرادلا نع ةيورم

 !! اريبك اولع كلذ نع

 اهنوجوريو اهنورشنيو تارابعلا هذه اهيف ىلا بتكلا هذه نوعبطي نوفلسمتملا ةيباهولاو

 !! نيدلاو ديحوتلا ةمثأ مهنأب نولوقيو اهيفلصم نومظعيو

 ةعبط يف امأ ؛ قتعملا دارع روتكدلا لبق نم ةققحملا « ةيمالسإلا شويحلا عاستحا رب ةعيط نم اذه (#”©)

 !! دكأتلل هيلإ عسسراف (55) ص يف رهف ةيملعلا بتكلا راد

 يف ةيمالسسإلا شويا عامتجا ققعتو (37) ص « ولعلا رصتخم « يف ينابلألا كلذب فرصا دقو ("5)

 عامتجا هيمسي لأ ميقلا نباب قئاللا ناكأو !! شويا ع امتحا نم (1 ١ 8) ص )15١( مقر ةيشاس

 نسبا ركاذي باتكلا اذه فو !! تايليلارسالاو تاهزلاب قحللا لهأ ةضراعم ق تاعوض وملاو بيذاكأألا

 !! ةيسودنملا دئاقعلا ىلإ وعديف « رقبلا اومركأ نر, ثيدح ميقلا
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 ةيزوخلا ميق نبا هذيملتو مهمامإ وهو ةيميت نبا : ةلحرملا هذه يف مهتمئأو مهئامعز نمف

 نسيدلا ريصان نباو يلبنحلا يداحلا دبع نباو نيما رجلا خيش نباو أ 7يفنحلا زعلا ىبأ نباو

 . 24 رقاولا درلا اذ باتك بحاص يقشمذلا

 يدحجنلا باه ولا دبع نب كم ةمسخلاو ةهبشملا راودأ نم سماخلا رودلا
 سمسم سس م مسسسس سس سس تس سسسسس سس تسسلم سس © ست

 : هعابتأو

 ةنسسصس يىسفوتلا يرسصلملا يعفاسشلا سريسيب لدعلا تاوضر خيشلا هيقشلا ةمالعلا لاق

 لاق ثيح (5284) ةسفص « نيدلا دعاوق ةفرعلل نيحاتخملا ةضور » هباتك يف ع ها.

 : هين أه

 ةسيميت نسبا عبتو رشع يناثلا نرقلا يف باهولا دبع نب دمحم ةيميث نبأ دعب رهظ من ر)

 خيسشلا هوأ هنم أربتو « هللا مهحبق ةيباهولا ةفئاطلا سيئر وهو « اَحَّبقو ةفاخس هيلع دازو
 دق

 ام لك يف اديدش ًاراكنإ هيلع ركني ناكف « 'ءلعلا لهأ نم ناكو باهولا دبع نب ناميلس

 ل هعدتبا امم ءيش يف هعبتي لو ؛ هب رعأي وأ هلعفي

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا نع ىهني ب باهولا دبع نب دمحم  ناكو

 ىلع اهب رهجلا نعو « ةعمجلا ةليل اهب ناينإلا نع ىهبيو اهعامس نم ىذأتيو ملسو

 ةبابرلا نإ : لوقي ناكو . هلمق امرو باقعلا دشأ هبقاعيو كلذ لعفي نم يذؤبو . رئانملا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاب يداني نم انإ لقأ ةينازلا نيعي ةكطاخملا تيب يف

 لئالد قرسحأو « ديسوتلا ىلع ةظفاحم هلك كلذ نأب هباحصأ ىلع سبليو « رئانلا ىلع

 نإ : هلوقب رتسديو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ةالصلا بتك نم اهريغو تاريخلا

 . ديحوتلا ىلع ةظفاحملا ديري هنأو ةعدب كلذ

 . مس يلبح هتقيقح و أطسض ةيفنسلل بوستم وه ع”

 ُتسسيدحو هللا باتك نم باطخلا لصق ) : مهضعب هامس . عوبطم رهو هيلع درلا يف باتك هلو (* خر

 ىلع درا يف ةيهإلا قعاوصلا ) مساب عبطو ( باهولا دبع نبا بهذم يف ءاملعلا مالكو لوسرلا

 . باوصلا وع يناثلا مسالا نأ نظأو ( ةيباهولا
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 نذأو « اهنم اريثك قرحأو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا بتك ةعلاطم نم هعابتأ عنم ناكو

 دحاو لك ناكف هعابتأ نم جمشلا حمه ىتح « همهف بسحب نآرقلا رسفي نأ هعبت ْنَم لكل
 أرقا : أرقي رحآل أرقي ال يذلا لوقيف ء نآرقلا نم ًائيش ظفحي ال ناك نإو كلذ لعفي مهنم
 : هلومهفي امئ اوسكحيو اولمعي نأ مهرمأو « هيأرب هل هرسف هيلع أرق اذإف كلل رسفأ ىتح ىلع

 لاوقأ نم ريثك يف لوقي ناكو « ءاملعلا صوصنو ملعلا بتك ىلع امذقم كلذ لعجو
 . ءيشب تسيل ةعبرألا ةمئألا

 ةفاتقم تارابعب اريثك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يببلا صقتني ناك هنأ هتايرفك حبقأ نمو

 !! ديحوتلا ىلع ةظفاحملا هدصق نأ معريو

 لسرملا قرشلا لهُأ ةغل ف شراطلاو ! شراط ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإ : هلوق اهنمف
 هنأ هرمأ ةياغ يأ ؛ بتك لماح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ هدارمف « نيرحآ ىلإ موق نم

 . فرصني مث هايإ مهغلبيل سانأل رمأ يف هريغ وأ ريمألا هلسري يذلا شراطلاك
 ياسصع : مهنم دحاو لاق ء اضرلا مهل رهظي وهو هترضحب كلذ نولوقي هعابتأ ناكو

 دلصأ عفن هيف قبي ملو تام دق دمحو اهومنو ةيحلا لتق ف اهب عفتني اهنأل دمحم نم ريح هذه
 . عامجإلاب رفك اذه نأ كش الو !! ىضم دقو شراط وه امنإو

 نسع كلذ ريغ ىلإ ةبذك اذكاو اذك اهب تدجوف ةيبيدحلا ةصق ف تدرظن لوقي ناكو

 . تايزفملا حبقأ

 ديني ةلئاقلا رصمم نآلا ةدوحوملا ةفئاطلا نأ مّلعيل ةيباهولا بهذم يف مالكلا تلطأ امنإو

 مهدارعو « مه نيد ال نيذلا ةيباهولا ةفئاط نمض نم مه ةنسلاو باتكلاب لمعلاو بهاذملا
 ام ةنسلاب مهدارمو « مهئاوهأ بسح ةدساكلا مهماهفأب هنومهفيو هب هنورسفي ام باتكلاب

 هليوأت ىلع نوردقي الو ًاصن مهيلع دري ام امأو , مهماهفأ بسحب مهاوه اهنم قفاوي

 اندرأ ام ىهتنا . « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مالك نم سيل هنأ نوعديو هيف نونعطيف
 ةئسس ىسفوتلا يرصملا يعفاشلا سريسسيب ىللدعلا ناوضر خيشلا ةماللعلا ماللك نم هلقن

 .م(مهذ+709)

55 



 . يدحنلا باهولا دبع نبا اه وعدي ناك يلا ةيسيئرلا راكفألا ضعب نيبتي هنمو

 نإسف ) : هلوقب هعابتأ بطاخب باهولا دبع نب دمحغ ” تاهبشلا فشق" رر باتك قو

 تافصلا عوضرم يف ةريثك ابتك اوجورو نويباهولا رشن دقف هيبشتلاو ميسجتلا امأ

 يمرادلا نامثعل يسيرملا رشب ىلع درلا باتكو لبنح نب دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا باتكك

 ميقلا نباو ةيميت نبأ بتك نم ثحابملا هذه اهيف اولقن ةريثك ابتك كلذ ف مهؤاملع فلأو

 لسهأ ةليقع رر باتكل يرجيوتلا دومح خيشلا فيلأت نم هانركذ ام كلذ نمو مههابشأو

 . هتاحفص لوأ يف باتكلل زاب نبا ظيرقتو « نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلع يف ناميإلا

 ةماعلا ع انقإو قئاقحلا بلق اوعاطتساو رثكأ نيططخمو نيمظنم ةزئفلا هذه يف موقلا ناكو

 ةنسلا لهأ نم مهيفلاخت دنع يملعلا فعضللو ء مش رودلا هذه ف ريبك لكشب لاملا رفوت

 . ةعامجلاو
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 ةيباص ولا ةكرج ا روهم

 ترهظ ىعمو اهثداوح يضعبو

 مح

 * ةيماداسالا تتاح وتفلا زذ تيا يف يرحجملا رشع عبارلا

 ةروسنللا ةنيدملاب ملعلا ةبلط نم . باهولا دبع نب دمحم يأ  هرمأ ءادتبا يف ناكاو ]

 ةويعأ ادذكو ملعلا لهأ نم انام هاوس و د وبأ ناكو مادلاسلاو ةداسلا لضفأ اهنكاس 00

 نرقلا لئاوأ يف ةمركملا ةكم يف ةيعفاشلا يفم وهو نالحد نئيز دمحأ ةمالعلا ديسلا لاق

 اسس ل الضو رعب كش وكيس هنأ كبش نوس غني هاشم هوحنأو عوبأ كاك ه ؛ ناميلس مسيشلا

 سأنلا بوردو هتوخبوب اوناك و , لئاسملا نم ريثك يف هتاعرنو هلاعفأو هلاوقأ نم هنودهاشي

 نيلهاجلا هب ىوغأ يذلا لالضلاو غيزلا نم هعدتيا ام ع دتبا امل هيف مهتسارف هللا ققحف هنم

 ىسلص يبنلا ربق ةرايز نأ معرف ١ نينعؤملا ريفككت ىلإ كلذب لصوتو « نيدلا ةمئأ هيف فلاحو

 نأو « كرش مهروبق ةرايزو نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألابو هب لسوتلاو ملسو هلآو هيلع هللا
 ءايبنألا يسم هريغ ءادئن اذكو . كرش هب لسوتلا دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يلا ءادن

 ليبس ىلع ولو هللا ريغل ائيش دنسأ نم نأو . كرش مهب لسوتلا دنع نيحلاصلاو ءايلوألاو
 ف هب لسوتلا دنع ينالفلا يلولا اذهو ءاودلا اذه نيعفن وحث اكرشم نوكي يلقعلا زاما

 اهب سلو اهقوخز ؛. ةرورم تا رابعب ىتأو ؛( ةهأ ره نم ًافيش هل جنت ال ةلدأب ثتاسفو + عيش

 . فيحس وتلا لهآ رثك أ رفك اودقتعا ١ ىتح لئاسر كلذ ف ملا ف أو ء هوعبت ىتح ؛ ماوعلا ىلع

 اولعجو هتوعدب اوماقو هورصن ىتح مهدنع ثلكمو ةيعردلا لهأ قرشملا ءارمأب لصتاو
 مهوعبت ىتح يداوبلا لهأو بارعألا ىلع اولطعلستو . هعاستاو مهكلم ةي وقت ىلإ ةليسو كلذ

 باهولا دبع نبا هلاق ام دقتعي مغ نم نأ نودقتعي اوراصو ؛ ضوع الب مط ادنح اوراصو

 , لاملاو مدلا ردهم كرشم رفاك وهف

 دعب نم هراشتنا ءادتباو ؛ نيعبرأو ثتاللثو ةئامو فلأ ةنس هرمأ روهظ ءادتبا ناكاو

 ُكث



 . هخياشم ةيقبو ناميلس خيشلا هوعأ ىتح هيلع درلل ةريثك لئاسر ءاملعلا فلأو

 تاسكاو ةيعردلا ريمأ .... دمحم قرشملا ءارمأ نم هتوعد راشتناو هترصدب ماق نمه ناكو

 ريثك ناك ةللعب هدو اهب ماّق .... دمحم ل ريهألا ب تام الو ٠ م” جب ةقينح يب نم

 هاقشأو هدعبأ نم هب هللا لضي وأ اذه لضْيَس نولوقي ةنيدملاب باهولا دبع نبا خياشم نم

 . كلذك رمألا ناكف

 دييح وتلا صالسبمخخإ هعدتبا يذلا بهذملا اذهب هدارم نأ باهولا دبع نب دمحم مهخرو

 ءمسهتيد سانلل هدح هنأو ةنس ةثامتس ذنم كرش ىلع اوناك سانلا نأو كرشلا نم يربتلاو

 لضأ نمو  ىلاعت هلوقك ديحوتلا لهأ ىلع نيكرشملا يف تلزن يلا ةينآرقلا تايآلا لمحو
 # نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم هللا نود نم وعدي نمث
 نيذلاو ف ىلاعت هلرقكو ©« كرصي الو كعشي الام هللا نود نم عدت الو 4 ىلاعت هلوقكو

 لاقف « ةريثك نآرقلا يف تايآلا هذه لاثمأو © ةمايقلا موي ىلإ مه بيجتسي ال نم نوعدي

 ءاسسيبنألا نايم ةريغب وأ ملس و هلاو هيلع هللا ىلص ىهنلاب ثااغتسا نم باهولا دبع نب دسم

 عوصمع يف لسديو نيك رشملا ءالؤه لثم هنإف ةعافشلا هلأس وأ هادان وأ نيحلاصلاو ءايلوألاو

 . تءايألا هذه

 نيحاسصلاو ءايلوألاو ءايبتألا نم هريغو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبلا ربق ةرايز لعجو

 الإ مسه بعت ام 4 مانصألا ةدابع يف نيكرشملا نع ةياكح ىلاعت هلوق ف لاقو ؛ كلذ لئم

 الإ مهديعن اه إذ نولوقي نيذلا نيك رشملا ءالؤه لثم نيلسوتملا نإ # ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل
 لب ايش قلخت اهنأ مانصألا يف اودقتعا ام نيكرشملا نإف : لاق © ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل

 ©« هللا نلوقيل مهقلخ نم مهتلأس نئلو 8# ىلاعت هلوق ليلدب ىلاعت هللا وه قلاخلا نأ نودقتعي

 رفكلاب مهيلع هللا مكح ام 4 هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو )»
 . مهلثم ءالؤهف © ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل ف مهوقل الإ كارشإلاو

 ناميلس نب دمت خيشلا وهو هخياشم ريكأ باهولا ديع نبا ىلع درلا ف فلأ نممو



 باهولا دبع نبا ماق الو ؛ '' 'لضفاب نام ىلع رجح نبا حرش يشاوح فلؤم يدركلا

 : ةليبق دعب ةليبق قرشلا لئابق اوكلم نيملسملا اهببسب اورفُك لا ةئيبخلا مهتوعدب هئاعأ نمو

 نإف ماسشلا نم ابيرق مهكلم غلبو زاجحلا لئابقو نيهرحخلاو نميلا اوكلمف مهكلم عستا مل

 مسهنم انظ مهئاملع نم ةعامج اولسرأ مهرمأ ءادتبا يف اوناكو ٠ بيريزملا ىلإ لصو مهّلم

 ىلإ اولصو املف نيملاو بذكلاب ةهبشلا مهيلع نولديو نيمرحلا ءاملع دئاقع نودسفي مهنأ

 اوماقأو نيمرحلا ءاملع مهيلع در هب اوكلمت امو مهدئاقع نيمرحلا ءاملعل اوركذو نيمرحلا

 . مهالضو مهلهج نيمرخلا ءاملعل ققحأو « اهعفد نع اورحع لا نيهاربلاو ججحلا مهيلع

 مهدئاقع ىلإ اورظنو (؟””ةروسف نم ترف ةرفتتسم رمحك ةرخسمو ةكحض مهودحجوو

 مهيلع اوبتك ىهيلع ناهربلا اوماقأ نأ دعبف , تارفكملا نم ريثك ىلع ةلمتشم اهودج وف

 مهرمأ سانلا نيب رهتشيل دئاقعلا كلتب مهرفكب مكحلا نمضتت ةكمم ع رشلا يضاق دنع ةجح

 . رخآلاو لوألا كلذب ملعيف

 سس ةنس ىفوتملا كيز نب دعس نب كيعس نب ةوعسم للحد ةرامإ ةلم ف كلذ ناكو

 مهربخأف ةيعردلا ىلإ مهضعب رفو : اوسبحف ةدحلملا كنلوأ سبح رمأو ءافلأو ةئامو نيتسو

 جحلل مسفوصو نوعنتع كلذ دعب ةكم ءارمأ راصو « ارابكتساو اونع اودادزاف اودهاش ام

 مهنيب لاتقلا بشتنا مث « ةكم ريمأ ةعاط تحت نيلعادلا لئابقلا ضعب ىلع نوريغي اوراصف

 عانتبا نأكو ( ديز نب دعس نب ديعس نب دعاسم نب بلاغ فيرشلا انالوم ةكم ريعأ نيبو

 . فلألاو نيتئاملا دعب سمح ةنس نم هنيبو مهنيب لاتقلا

 مهتعدبو ىوفي مهرمأ لزي ملو ؛ نوريثك قئالبخ اهيف لتق ةريثك عئاقو هنيبو مهنيب عقوو

 . ةكم ريمأ ةعاط تمت اوناك نيذلا نابرعلاو لئابقلا رثكأ مهتعاط تحت لمحد نأ ىلإ رشست

 خوسيطم وهو ةيعفانلا هقف يف « ةيمرضحلا ةمدقملا ىلع ةيندملا يشاوحلا » ب أ وهو 8(

 ا ا د

 8 يل ةايشتج 4

 . هلم أقوجت دسألا هجبو نم تيرغ
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 فئاطلا اولزاسن ىبتح ةريثك شويمم اوراس فلألاو نيتئاملا دعب ةرشع عبس ةنس قو
 ءاسنو الاجر هلهأ اولتقو هوكلمت مث , ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ رهش ف هلهأ اورصاحو

 نأ اوملعف ةكم ىلإ ريسملا اودارأ مث مهلاومأ عيمج اوبهنو « ليلقلا الإ مهنم جني ملو ًالافطأو

 جرصخيف يرصللاو يماشلا جاحلا اهيلإ مدقيو جاجسلا نم ريثك اهيف تقولا كلذ يف ةكم

 ١ مهدالب ىلإ جاجا هجوتو جملا رهش ىضقنا نأ ىلإ فئاطلا يف اوثكمف . مهلاتقل عيمجلا

 ىلإ لزنف مهشويح لاتق ىلع ةردق بلاغ فيرشلل نكي حلو ةكم نوديري مهشويجب اوراسف

 مهيلإ ارلسرأق فئاطلا لهأ عم اولعف ام لثم مهعم ةيباهولا لعفي نأ ةكم لهأ فاحخف .ةدح

 ةنماثلا ةنسلا نم مرحم نماث ةكم اولحدو . نامألا مهوطعأف ةكع لهأل نامألا مهنم اويلطو

 ىلع مالسإلا مهل نوددجيو سائلا نوييتتسي اموي رشع ةعبرأ ارثكمو فلألاو نيتثاملا دعب رشع

 . روبقلا ةرايزو لسوتلاك كرش هنأ نودقتعي ام لعف نم مهنوعلكو مهم ز

 مهيلع ىسمر ةذص# اوطاحأ املف بلاغ فيرشلا لاتقل ةدح ىلإ مهشويمج اوراس مت

 اوعجرو مايأ ةيئامث دعب اولحتراف ةدج كلمت ىلع اوردقي ملو مهنم اريثك لتقف للقلاو عقادملاب

 وصخأ نيعملا دبع فيرشلا وهو اهيف اريمأ مهل اوماقأو ةكمب ًاركسع مهل اولعجو . مهدالب ىلإ

 . مهنع رارشألا كفلوأ ررض عفديو ةكم لهأب قفريل مهرمأ لبق امنإو بلاغ فيرشلا

 ةدجج يلاو هعمو ةدحج نم بلاغ فيرشلا راس ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر رهش قو

 نم اوجرخأو ةّكم ىلإ اولصوف ركاسعلا امهعمو اشاب فيرش وهو ةيلعلا ةنطلسلا فرط نم

 . بلاغ فيرشلل ةكم ةرامإ تعجرو ةيباهولا ركاسع نم اهب ناك

 أولعجو مهيديأب فئاطلا راصو لثابقلا نم ريثك لاتقب اولغتشاو ةكم اوك رث كلذ دعب من

 ةكم فارطأ ف لا لئابقلا نولتاقي مهدونج ضعبو وه راصف « يفياضملا نامثع ا ريمأ هيلع

 كسل تناك يلا كلامملا عيمج ىلعو مهيلع اولوتسا ىتح مهتعاط يق مهنولحديو ةنيدملاو

 ةنس مهضشويج اوراسف ةكم ىلع ءاليتسالل كلذ دعب مهدصق هجوتف . ةكم ريمأ ةعاط

 اوسعطقو اهيلع راصحلا اوددشو تاهنلا عيمج نم اهب اوطاحأو ةكم اورصاحو نيرشع

 و



 ىلإ بلاغ فيرشلا رطضاف , ةكم لهأ ىلع راصملا دتشاف ةككم نع أ !ةريملا اوعنمو قرطلا

 قفر اهيف طورش ىلع حملصلا اودقعف مهليب بو ةئيب اسأنأ طسوف ةكم لهأ نيماتو مهعم حلسصلا

 اويهتلاو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا اوكلمتو نيرشع ةنس ةدعقلا يد

 , ةعينش ًالاعفأ اولعفو لاومألا نم اهيف ام اوذحنأو ةرجحلا

 333 عبس نيمرخلا ف مهمكح رمثسأو تايضعمم درب كرايم مهنم اريمأ ةنيدملا ىلع اولعح» و

 اب وت ةمظعملا ةبعكلل يل وعتسكب اوراصو ةكم لماما عم يرصملاو يماشلا جملا لوخخد | وعتم ف

 برسش نام مهرعتمو مهنيد يف لوحخدلا ىلع سانلا اوهركأو . دوسألا ناليقلا ءابعلا نم
 روبش ىلع يلا ببَشلا [وهدذشم ع ريزعتلا حبقأب هورزع هيلع اوعلطاو كللذ لعف نمو « كابسلا

 ث ىراصنلا مم لاتق ةدشو ريثك كابترا ف نينسلا كلت يف ةينامثعلا ةلودلا ستاك و ءايل وألا

 م ا 2 ا 3 . !إ 1 : : ا

 ناك, ةيباهولا لاتقل زيهجتلاب اشأب ىلع دمحم رصم بحاصل يئاطلسلا رعألا ردص مث

 لو ةروكاذملا ةنسلا نم تاضمر يف رصم نم اوجرخف . اشاب نوسوط هدلو كاطلس ئل أسف مقبل

 ىلإ ركاسعلا تلصو امل مث ةيباهولا نم هوكلمف عبني ىلإ اولصو ىتح ارمجو ارب نيرئاس اولارب

 , ةديدجلاو ارفصلا نيب ديدش لاثق ةيبرحلا ف نيذلا برعلا نيبو مهنيب عقو ةديدخلا و !رفصلا

 لرشيشلا كلذ اومرهف ةريثك لئابق اهيلإ مضناو يباهولا ةعاط يف اهلك لئابقلا كلت تناكو

 مو *؟ < ةذس ةجححلا ييذ رهش يف تألد كاك و مهعم كاك انه ميم» اوبهتناو مهنم اريثك اولتكو

 . ليلقلا الإ رصصم ىلإ شينلا كلذ نم عحربي

 عفادملا نم مهعم ناكاو دادعتسالاو ةوقلا ةياغ يف نابعش يف هلبق رك اسعلا تهجج وتو . ةيسفئب

 ءارفصلا اوكلعو ةيباهولا ديب ناك ام ىلع ركاسعلا تلوتساف لبانق ةثالثو اعفده رشع ةيناغ

 . ماعطلاو نوملا يأ (49)

 م



 مهاردلا ءهاسطعإب برعلا ةعئاسم و ةعداحملاب لب + لاق الب تاضمر يق امهريغو ةديدجلاو

 راغص نم ايغيش اوطعأ و ع« لاير يغلأ ةئام يع رس خياشم عيش ا رطعأ مهنأ ىتح ةريثكلا

 ناكاو ءرهش لك مه فرصت فئالع مش اوبترو « لاير فلأ رشع ةيناف اضيأ برح خيأشم

 . يباهولا ةعاط تمت رهاظلا يف وهو بلاغ ل ريمألا ل .... ريبدتب هلك كلذ

 ىسسقح كلذ يف بلاغ  ريمألا  اويتاك اونوكي ملف اهيف اوُمرم يلا ىلوألا ةرملا امأو
 تءاسح الو ء ةدعقلا يذ ريخاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ركاسعلا تلععدو « هريبدتب رمألا نوكي

 رئاسشب اولسرأو عفادملا برضو كدشلا نم اورثكاو مايأ ةثالث ةنيز اوعنص رصم ىلإ رابحألا

 مرسمتا لئاوأ يف ةدح ىلع رحبلا قيرط نم ةرئاسلا ركاسعلا تلوتساو مورلا كولم عيمشل

 ريبدتي لاتق الب كلذ لكو . اضيأ اهيلع اولوتساو ةكم ىلإ اوعلط مث نيرشعو نامه ةنس

 : ار بلاغ ريمألا

 كاك ؛. مهئارمأو ةيبأهولا ركاسع نم ةمكمع ناك نم رف ةدح ىلإ ركاسعلا تلصو الو

 مو . ةسيعردلا ىلإ مث « فئاطلا ىلإ لترا مث نيرشعو عبس ةنس يف جح ةيباهولا ريمأ ...

 مسلع ةيعردلا ىلإ لصو امل مث كلذ دعب الإ ةنيدملا ىلع ةيناطلسلا ركاسعلا ءاليتساب ملعي

 اهريمأ فئاطلا نم رف ةكمو ةدج ىلإ ركاسعلا تلصو املو فئاطلا مث ةكم ىلع مهئاليتساب
 . مهئارمأو ةيباهولا ركاسع نم اهب ناك نم رفو يفياضملا نامثع

 راد ىلإ نيرسشبم اشاب يلع دمحم لسرأ نيرشعو نامث ةنس نم لوألا عيبر رهش يفو

 اهب ارلخدف فئاطلاو ةدجو ةنيدملو ةكم ميئافم اهنأ مهيلإ اوبتكو حيتافملا مهعم و ةنطلسلا

 تاروحبلا مهماعأو ةضفلاو بهذلا حئافص ىلس سيتافملا اوعضوو لفاح بك وم ةنطلسلا راد

 ؛ عسفادمو اًكك شو ةنيز كلذل اولمعو رومزلاو لوبطلا مهفلحعو ةضفلاو بهذلا رماجي ف

 ةدعو اخاوطأ هل اوثعبو اشاب ىلع دمحم ةبتر يف اودازو حيتافملاب ءاج نم ىلع اوعلجو

 . هديلقت راتني نمل تايالوب خاوطأ

 ههججرت ابقو زاجحلا ىلإ هسفنب اشاب يىلضص دمحم هجوت نيرشعو كأم ةنس لاوش رهش قو

 . ةيباهولل فئاطلا ىلع اريمأ ناك يذلا يفياضملا نامثع ىلع بلاغ فيرشلا ضبق رم نم
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 ٍيَذ يف !اصوق ء رسسصم ىلإ هثعبو ديدخأب هرجن رف مهثارمأو مهناوعأ ربكأ لهأ نم ناكاو

 . هولتقف ةنطلسلا راد ىلإ لسرأ مث زاجحلا ىلإ اشابلا هجوت دعب ةدعقلا
 كاك يذلا تايضم نب كرابم ةنطلسلا ىلإ اوثعب 55 ةنس نم مر رهش يفو ..اءالعل

 هولتق مث سانلا هاريل بكوم يف ةييطنطسقلا ف هب اوفاطف ةيباهولل ةرونملا ةنيدملا ىلع اريمأ

 بلاغ فيرشلا امأو ؛ يفياضملا نامثعب كلذ لثم لعفو «ء ايارسلا باب ىلع هسأر اوشلعو

 هيلع ىنبو اهب نفدو نيثالثو ىدحإ ةنس قوت نأ ىلإ امركم اهب يقبو كينالس ىلإ هولسرأف
 . ةنس نورشعو تس ةّكم ىلع هترامإ ةدمو « رازت ةبق

 نارهزو دماغ هالبو ةشيبو ةبرت ىلإ ركاسعلا نم اريثك هو اشاب يلع دمحم نأ مث

 ةئس نابعش يف مهرثأ يف هسفنب راس مث ءمهرباد عطقو ةيباهولا فئاوط لاتقل ريسع دالبو
 . مهرأيد ببرجنو اريثك رسأو مهنم اريثك لتقو رايدلا كلت ىلإ لصوو نيرشعو عست

 هتماقإ نوكتف فلأو نيتئامو نوثالث ةس بجر فصتنم يف رصم ىلإ اشابلا لصوو .....

 دابأو ؛ زاجحلا رومأ دهم نأ دعب الإ رصم ىلإ عججر امو « رهشأ ةعبسو ةنس زاجحلاب

 ةيعردلاب ةيقب مهنم ىقبو قرشلاو زاجحلا لئابق عيمج يف ةرشتنم تناك يلا ةيباهولا فئاوط

 هبا ةدايق تحت هلسرأو اشيج هلاتقل اشاب ىلع دمحم رهجف ءدوعسم نب هللا دبع مهريمأ

 ىلع دمحم نب اشاب نوسوط عم بتاكي كلذ لبق دوعسم نب هللا دبع ناكو «اشاب ميهاربإ

 يلع دمحم ةعاط تحت هلوخدو هترامإ ءاقب ىلع احلص هعم دقعو ةيدملاب ناك نوح أشاب

 رك ااسعلا رمأ لعجو اشاب ميهاربإ هدلو زهجق ؛ ملصلا اذهب اشاب يلع دمحم ضري ملف اشاب

 نيثالثو نيتنثا ةنس ةيعردلا ىلإ لصوف نيثالثو ىدحإ ةلس ريخاوأ يف كلذ ءادتبا ناكو « هيلإ

 ىلوتسا نأ ىلإ اهركذ لوطي بورحو عئاقو امهنيب عقوو دوعسم نب هللا دبع هشويجج لزانو
 كلذل اويرض رصم ىلإ رابحألا تءاج املو , #7 ةنس ةدعقلا يذ يف دوعسم نب هللا دبع ىلع

 ءامدعا هل اشاب يلع دمحم ناكو « مايأ ةعبس اهارقو رصم اونيزو اكنش اولعفو عفدم فلأ

 رسشابي ناك نم ضعب ريخأ ىتح « لاومألا نم نئازبخ كلذ يف قفنأو ةيباهولا لاتق ْق ريبك
 فقل نيعب رأ : 3-7000 رثامحدلا سعب ليمعت رحل تاعقنلا رم ةعشد 8 ا وعقد مهنأ 500



 تس ريعب لك ةرحجأ نع ةنيدملا ىلإ عبنيلا نم لمحلا كلذ ناك تارملا نم ةرم يف اذه لاير

 ىلإ ةئيدللا نم لمجخلا لوصو كدنعو ةئنيدّنأ ريمأ رجخأللا فصتلاو عيني ريمأ اهفصن عقد لاير

 . لاير فل أ نيعبرأو ةئام طقف ةلمحطلا كلت رحأ ناك ةيعردلا

 رصم ىلإ هم هئارمأ نم ريثكو هب تعبو دوعسم نب هللا دبع ىلع اشاب ميهاربإ ضبقو

 هوبكرأو سانلا هاري الفاح ابكوم هل اوعنصو « نيثالثو عبرأ ةنس مرتع رشع عباس يف لصوف

 هسلباقو هل ماق اشاب ىلع دمحم ىلع لحد املو هيلع ج رفتلل سانلا محدزاو نيجه ىلع

 لاق لاجس برلا لاقف ةلواطملا هذه ام اشابلا هل لاقو « هثداح و هبناجت هسلسأو ةشاشبلاب

 هللا هردق ام ناك ىتح كلذك نحنو هتمه لذبو رصق اه لاق اشاب ميهارب ! يبا تيأر ففيكو

 ةعلجخن هسبلأ مث نوكي ردقملا لاقف ناطلسلا انالوم دنع كيف ىحرتأ انأ اشايلا هل لاقف . ىلاعت

 . قالويب أشاب ليعام#إ تيب ىلإ فرصتناو

 لاقف ؟ اذه ام : هل اشابلا لاقف حفصم ريغص قودنص دوعسم نب هللا دبع ةبحصب ناكو

 ةثالث هيف اودج وف هحتفب اشابلا رمأف « ناطلسلا ىلإ يعم هبحصأ ةرجحلا نم ىبأ هذحأ اهاذه

 رابكلا قلؤللا نم ةبح ةئامثالث اهعمو اهنم نسحأ نوؤارلا ري مل كولملا نئازخ نم فحاصم
 ءايشأ ةرسجملا نم هرمذحعأ يذلا اشايلا هل لاقف ء« بهذلا نم طيرشو ةريبك درهز ةبحو

 رصم ىلإ زاجحلا نم اشاب ميهاربإ عجرو ةنطلسلا راد ىلإ دوعسم نب هللا دبع اولسرأ من

 . اهانكس اوكرت ىتح ايلك ابارخ ةيعردلا برحأ نأ دعب "ه ةلس نم عرخما رهش ف

 هاريل دلبلا هب اوفاط ىلوألا عيبر رهش يف ةنطلسلا راد ىلإ دوعسم نب هللا دبع لصو املو

 . ةقرفتم حاون يف آضيأ هعابتأ اولتقو نويامه باب دنع هولتق مث سانلا
 ةيضق لك يق مالكلا طسب ولو راصتحالا ةياغب يىباهولا ةصق يف ناك ام لصاح اذه

 نسم ًاريثك اوكفس مهنإف مالسإلا لهأ اهب بيصأ لا بئاصملا نم مهتنتف تناكو « لاطل

 ةرق الو لوح الف « مهررش رياطتو مهررض معو « لاومألا نم اريثك اوبهتناو ءامدلا

 . للاب الإ

 جا



 ,ىلص هلوقك ةنتفلا هذهب ميرصتلا اهيف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يهنلا ثيداحأ نم ريثكو

 نم بوقرع مهيقارت رواخت ذأ نآرقلا نوأرقي قارشعملا لبق رع سأنأ جب رت ١١ ملس و هلأ و ةيلع هللا

 ةريسثك نايا ورب عاج تيدا اذه و ا« قيلحتلا مست ميس ةيم رثأ 03 مهسلا قرح امك :ريدذلا

 .تاياورلا كلذت لقنب ةلاطإلا ىلإ انل ةساح ال ؛ هريغ يف اهضعب و يراضبلا حيحصص يف اهضعب

 . ةروهشم ةحيحص اهنأل اهجرخخ نم ركذل الو
 مهعبتا نم لك نورمأي اوناك مهنأل ةفئاطلا هذهب حيرصت ( قيلحتلا مهاميس ) هلوق يفف
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 لبق اوناك نيذلا ةعدتبلاو حراوخلا فئاوط نم دحال فصولا اذه نكي ملو هسأار قلي نأ

 : عايل قش وم

 ىلع هرلا يف فيلأتلا ىلإ ةحاح ال لوقي ديبز يفم لدهألا نمحرلا دبع ديسلا ناككو

 ! ياك ا ع أ د ا 70 7 1 : 1 ' ا :0
 2 ةناق 1 قيلحتلا مخ اسيس ْ ملس و هلأو ظ507 تذل ىلست هأوف مهيلع دولا 0 ىفكي 0 ةيباه ولا

 يلم هلأو ةيلمم قةليأ ىلص يهبلا ا ةضافشلا بسس 0 سانلا ل وعنك مهلأ مه دس يأف امو

 توعنمي اولاكأو « ةرتاوتم ةريثك هتمأل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىنلا ةعافش ثيداحأ نأ عم

 ىسستت و ماس م هلو هيا هلل! ىناصت ىبلأ ىلع ةتاصلا ىلع ةلهتشملا تداخل لقالد هيأ رف نم

 هللا ىلص هيلع ةالصلا نع نوعنمو ء كرش كلذ نإ نولوقيو ةلماكلا هفاص وأ نم ريثك اهركذ

 يلصق انذؤم كاكاو يما ناك احلام تاع لأ ىنح نأذالأ فعب ريانملا ىلع مدس ف هلأ و ةيلك

 دبع نبا ىلإ هب اوثاق : مهنه معدملا ناك نأ دعب نأذالا دعب ملسو هلأو هيلع هللا ىلص يبا ىلع

 تاالسمل كلذ لاثمأ نم هنولعفي اوناك ام كلل تعبتت ولو « لتقف لتقي نأ هب رماف باهولا

 دما ضيشلا مالكا ىهتنا |[ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةيافك ردقلا اذه قو قاروألاو رئاغدلا

 فرعتلا نكم مهئاملع ءامسأ ركذ يف باتكلا اذه قسالم نمض ةروكاذملا ةمئاقلا فو

 . مهتمتأو مهئاملع ىلع



 : ةرصاعملا ةيباهولاو ةيفلسلا : ةمسجملاو ةهبشملا راودأ نم سداسلا رودلا

 دايك مهو هعابتأو ينابلألاو ؛ داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ثوحبلا ةئيه ءاملع لئمت يهو

 دحاو يركف

 ,تاسعماج ريضستك ةلاسرلا هذه يف اهاسرشو اهانرك ذ ىلا تاطاشنلاب اوماق ءالؤهو

 ةيفلسلاو ةيباهولا بتكلا رشن ىلإ ةفاضإلاب مهركف نولمحي نيذلا بالطلا نم . جاوف جيرختل
 ؟ ةروسك لعو ةفورعم تناطاشن مم كلذ ريغ ىلإ ء ةفلصخملا تاغللا ىلإ اهتمح رتو

 ا

 . باتكلا !ذه

 ىعتسعب ل 2 نما فلاش كأو ميسحجتلا و ه ةيبشتلا رحَفل ني ريهنملا ةلم»» م ينابلألاو

 نم ةديقعلا ف ىنابلألاو ةيمين مميت نبأ نيب ام فقامتالاو ةراشبلا رب بانك يق اهانرك ذ ىلا اياضفلا

 8 : 5 - 8 عب[ #3 0 1م ا 5 ' . ل
 ةسسي راش اي سس دبش نم نم ةوقب حفانمأو 4 هلذلأ يأ ل طفت داقتغعا ىلمم سقي رداسأ وهف 4 14 بث نا كس

 رسب ىلع ميسحتلاو ةيسصنتلا كئاشعب مسيل يلا ةمدقللا كللت عسضأ و هلأ أمك برطضم ا , مسأل عع اين” هلا كة ل 5 6 0 اس تع

 يهدم ولعلا بانك

 ”؟



 يناثلا لصفلا

 نييفاسلاو نيباهولا راكفأ ةشقانم

 دين مث الوأ راصتخالا هجو ىلع اهركذب أدبن طاقن ةدع يف نييفلسلا راكفأ صخلتت
 : يهو ليلدتلاو نايبلاو مح رشلاب اهيلع ةركلا

 ١- ىلاعت هللا قح يف ميسجتلاو هيبشتلا ةديقع يبت .
 مهضغبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ميظعت ةيضقب لالتتخالا -؟

 1 مهريق ونو مهما رتحا

 . عادتبالاو رفكلاو كرشلاب مهيفلاخم يمر : يركفلا باهرإلا -

 ةيديرلامهو 5 مش مهضغبو ىرتخألا ةيمالسإلا قرغلا عيمجت مهفارتعا عنص - 14

 .بعاذملا نيب بيرقتلا ةركفل مهتبرامم يلاتلابو . ةلزتعملاو ةيضابإلاو ةيمامإلاو ةرعاشألاو

 ةرايزو دلاولاو يعامتملا ركذلا سلاع لثم هرهاظمو يمالسإلا فوصتلل مهتبراخغ -ه

 . تافارتكلاو عدبلا نم كلذ رابتعاو اهوحنو ءايلوألاو ةباحصلاو ءايبنألا روبق

 آ
1 

 اسمنلاو ليوأتلل ةديدشلا مهتبراحمو « ريسافتلا بتكو نيرسفملا ةمئأب مهقارتعا مدع --5

 . اهبيلاسأو ةيبرعلا ةغللا مهف لوصأ ىه ىلا

 . نارقلابب لالدتسالا نم مهروفنو مهداعتباو راثأالاو ثيدحلاب لالدتسالل مهليم 1

 ديريو هديري الف رثألاب هيتأت لحرلا تعمس اذإو » : يلبنحلا يراهبربلا مهمامإ لوق كلذ نمو

 ا « هعدو هدنع نم مهف ةقدنرلا ىلع ىوتحا دق لحر هنأ كش * الف نأ رقلا

 مكحلاو ؛ ينابلألل عقو امك هيلع مكحلا يف مهضقانتو يوبتلا ثيدحلاب مهبعالت -8

 . مهبهذم هيضتقي ام بسح- فعضلاو ةحصلاب هيلع

 ا سبب < بسس مس

 / ضايرلا / فلسلا راد عيل عا 78 ةنس ىفوتملا يلينملا يراهبربلل (( ةنسلا حرش ١ باتك نع( 5)

 . ما 5 ةيناثلا ةعبطلا

5 



 ( بذاك وهف عاصجالا ىعدا نم ) ةلاقع مهذحأو عامجإلاب مهفازتعا مدع -8
 نع هللا ىلاعت ءامسلا يف هنأو هللا ولع ةلاسمك نوديري أم قفاوي امن عامجإلاب مهحاحتحاو

 . اريبك اولع كلذ

 ٠- يأرلا ضرف كلسم مهكولسو راوخلاو ةينالقعلاو لقعلل مهتبراحم .

 ١- هقلخت هللا هيشت ةلأسم ف الإ سايقلل مهضفر ,

 . مه ريط ناسل ىلع رهظ نإ قحاب مهفارتعا مدعو أطخلا ىلع رارصإلا -5



 اهرشنيو اهدقتعي يتلا راكفألا مهأليصفت

 لن ويهضاسلا ن ويباه ولا

 قرفلا ةفاش نع ةيباهولاو ةيفلسلا نوضغبي 57 رثكأ نأ : وهو اد مهم ءيش لوقأ انه

 يبلا سسألا مهأ ةقيقحلا يف نوفرعي ال يباهولا ركفلا اوبراعي نأ نوديري نيذلاو فئاوطلاو

 ةقيرلطلا نوفرعي الو . سانلا نيب اهنورشنيو مهتديقعو مهأدبم اهيلع نويفلسلا ةيباهولا يب
 . ءالؤه اهنم يناعي ةريبك ةلكشم هذهو « مهتمواقم ةيفيكو مهيلع درلا يف ةحيحصلا

 ثسيدحلا ملعو ديحوتلاو دئاقعلا ملع يف ءافعض ةيباهولا فلافت نم رثكأ : ًالثمف

 دنس ةسسسارد ىلع ةردق م الو فيعضلاو هيج سصتنلا تيالتلا نيب نوريع الق لالدتساالاو

 نأ نوعطتسسي ال يناتلابو تالطبلاو فعضلاب وأ ةحصلاب هيلع اومكحت ىنح هلتعو تيدا

 . مهتالالدتساو مهتحح اوضح ديل ةيفلسلاو ةيباهولا اوشقاني

 يذلا ماعلا فعضلا كلذ ىلإ فضأ تي ثيدحلا ةعانص اوسرامب م مهرثكا ١ ةيباهولا موصجتف

 بسلغأ ىرت نحنف ؛ ىيملعلا ىوتسملا طبه ثيب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع باصأ

 بناوج يف اوصصخت دق اهوعأو تاعماجلا يف رصعلا ءاملع معو مويلا نيسردملا ) ةرتاكادلا ١

 ققارمخألا سنا وعأ ف فثيحعلا ىلع هردقلا مش مش تسسيلق ةعيرشلا عولع نم ملع ف 58 هدوم

 ةصيوع ةلكشمو ةثراك هذهو اهب قلعتت ةاروتكدلا ةلاسر تناك الو اهيف اروصصختي مل ىلا

 . غلاب مامساب اهلح يف نوملسملا ركفي نأ يغبني

 الر افعضو ةحص ةلدألا | شقاني نأ عيطتسي ال نيفلاحخملا ءالؤه نم ةيباه ولا ىلع 1

 كلذ نييزتو نيقباسلا ءاملعلا لاوقأ لقنب يفتكي امنإو ؛ ةيضق يأ يف عاردلا لش يف ثحب

 عارتسلا لت ريرمت كود يفيعضلاو يحلل ةئماشلا ةأدألا ضعبل هدرس عم ةيئاشنإ تأرابعب

 أ عسسل ل ةفدقن نع نوندحستي ىو ةطقنلا هاه م نوي رهي مهنأ أهإ مأ رت « كيف ثبأأو ايملع

 , بسحف نييفلسلا ةيباهولا ةروص هيوشت ف ثيدحلا نوعيضي وأ اهيف
 ةفورعملا ةيثيدحلاو ةيلوصألا دعاوقلاب موقلا ءالؤه ركف ضحد نع نيزرحاع مهارن امك



 450 ملعلا لهأ نيب ةلوادتملا

 نأل دادعتسا مهيدل سيلو ! كلذل طيطختلاو ركفلا اذه ةحاعم نع نوزحجاع مهنأ امك

 اهريغو ةيلاملا تاردقلا رفوت عم ! هتحلاعمو كلذ قيقحتل مهعم ثّدحتن امدنع انل اوعمسي

 تسصعتل مهنيب و أننيب ن واعتلا منو فقدهأ اذه قيقحتل قيقد طيطخختب ترخخس ول ثيم مهيدل

 هيبسشتلا رسكف نم يلاخلا ميدسلا يمالسإلا ركفلاب هلادبإو يباهولا يفلسلا ركفلا ةحاعم

 ! ميركلا تيبلا لآ ىلع دقحلاو ميسجتلاو

 طسلتختا دق نيزيمم ريغ ةيفلسلاو ةيباهولا يفلافم وأ ءادعأ نم اريثك نأ ةظحالم عم اذه

 ! نورعشي ال مهو اهنع نوعفاديو ةيباهو اراكفأ نولمحي اوحبصأف لبانلاب لياحلا مهيلع

 خياشملا نم ريثكو نيرصاعملا نييفوصلا بلغأ نأ اضيأ امل هبنتلا بحي يلا رومألا نمو

 نست توهنيو دلوملا نومرخي نييباهولا نأ نييفلسلا وأ نييباهولا نيبو مهنيب قرفلا نأ نونظي

 لسوتلاو ةحبسسملا لمح نومرجيو ناذألا دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا

 نييباهولا نأ توكردي ال امنيب ! ىرحألا ةيعرفلا رومألا ضعبو ءايلوألاو ءايبنألاب ةئاغتسالاو

 لستم لئاسولا ةفاكب ملاعلا يف اهنورشديو ةيثيدحو ةيهقفو ةيدئاقع اراكفأ نونبي نييفلسلاو

 يتلا تارضامما ةطساوب لب . ظعاوملاو سوردلاو بطنلاو تنوننالاو باتككلاو طيرشلا

 بوسلق يف هعرزو هرشنل نوعوفدملا وأ يباهولا ركفلل نوقدتعملا تاعماجلا ةذئاسأ اهيقلي

 ! نجهتسملا ركفلا اذه ىلإ سادلا اولوحي ىتس ةئشانلا

 اسم اوعديو اهدقتعي ىلا سسألاو راكفألا مهأ ةلاسرلا هذه يف نيبن نأ انيلع بجو اذل

 : قيفوتلا ىلاعت هللابو اهنايب يف عورشلا ناوأ اذهو « نويباهولا نوفلسمتملا

 مصمم سدا 77707 جسيم سيمبا و يسم سال ب برا ا شسلللا

 رصعلا لهأ لامس بلاغ يك انثإو مهيلع تودري ملعلا لهأ نم قاذح دحر مل هنأ اذه يعي الو (4 "و

 ىلع اودر ءابحنلا نم مهريغو يرثوكلا ةمالعلاو نويراسغلا فارشألا انتداسف الإو ؛ هيف شيعن يذلا

 اوعدبأ دقو اهتلالد يف رظنلاو اهربسو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا صحف عم قيمع ملعب ةيفلسلاو ةيباهرلا

 رسسكفلا اذه أرضحلي نأ نودي ري يذلا ةيفلسلاو ةيباهولا يفلاخم نم ريثك مهيتك ري مل نكل « كلذ يف

 اسهتعابطل يلاملا معدلا دوجو مدعو اهتردنل مهبتك ىلع لوصتحلا نم اونكمتي ل وأ ةيفلسلا يعدي يذلا

 ! نيباه ولا نييفلسلا بتك هدمت ل افلم ! اهرشلو

 نم اب“



 : ىلاعتو هئاحبس هللا قح يف ميسجتلاو هيبشتلا ةديقع : ًالوأ
 ًاهجوو ةروص هل نأو , (*"ةياغو دح هل مسج ىلاعت هللا نأ نويفلسلا ةيباهولا دقتعي

 عباصأو اماهبإو ارصنخو افكو نيديو تاحبسلا يه ههجول ءاوضأو اسارضأو امفو نينيعو

 لإ ناكم نم لقتني هنأو شرعلا ىلع سلاج هنأو , نيمدقو نيلجرو نيقاسو ابنجو اردصو
 !! دعصي مث يدانيو ايندلا ءامسلا ىلإ ليللا نم يناثلا فصتلا ف لرتيف ناكم

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 4 هي رئت فكأب هييشملا 57 عج د ١) هباتكا 5 هر رولا نبا طظفامجلا مامإلا لاق

 : هكبعن أم ( 8 ؤ/إ رص

 فقصسيصتلل هبدتناو « حنصي ا اعأأ ل وصألا ُّق ملكت نم !انياحصأ نم تيأرو 1

 اهب اولاسش تك اوهدصق + ينوغازلا نباو يضاقلا هيحاص و دماح نب هللا دبع وبأ : ةثالث

 :. سلا يضتقم ىلع تافسلا اولمحف « ماوعلا ةبتره ىلإ اولزن دق مهتيأرو < بهدملا

 : تاذلا ىلع ًادئاز ًاهحوو ةروص هل اوتبثأف هتروص ىلع مدآ قل ىلاعت هللا نأ اوعمسف
 ًافكو عباصأو نييديو « تاحّبسلا يه ههجول ءاوضأو ًاسارضأو تاوهلو أمفو نينيعو

 !! سأرلا ركذب انعمس ام اولاقو ء نيلجرو نيقاسو اذخفو اردصو اماهبإو ارصنخو

 . ةثاذ نع دبعلا ينديو ؛ سسيو سمي نأ روحي : اولاقو

 1 سفنتيو : مهسضعب لاقو

 هتتسس جايهتم شماه ىلع م وبطملا « لوقعملا حيرص ةقفاوم » هباتك" يف ةيميت نبا كلذب حرص (4 ؟)
53 , 

 ةيميل نبا لبق ناك يزونلا نبا ؛ ةيميث نبا ذيملت ةيزوخلا ميق نبا وه سيل يروا نبأ ظفاخلا (4 2

 . تالدل هيتئاق ه ميسجتشلا و ةيسششْلا نع اديعب [هرنم ناكاو عاش ةنأع وحب

 , ةليانخحلا هيشم لهأ يومي 2

 ' هساسأو نييدلا لص وه يذلا ديح وتلا و دئاقعلا ف ا فلا

 ل



 كلذ يف مهل ليلد ال ةعدتبم ةيمست اهومسف . تافصلاو ءامسألا يف رهاظلاب !وذحأ دقو

 ةجحاولا يناعملا ىلإ رهاوظلا نع ةفراصلا صوصنلا ىلإ اوتفتلي مل و . لقعلا نم الو لقنلا نم
 . 4 ثودحلا تاعم نم رهاظلا هبسوي ام ءاغلإ ىلإ الو ىلاعت هلل

 ينزوتلا نبا ظفاحلا مالك ىهتنا

 عت ةنس ثداوح يف « خيراتلا يف لماكلا » هباتك يف ريثألا نبا خرؤملا ةمالعلا لاقو

 : هصن ام ةئامعبرأو نيرشعو

 هللا تاق نم هياتك هنمض ام يلبنخلا ءارقلا ىلعي يبأ ىلع ءاملعلا ركنأ اهيفو |

 عماسجب كصمازلا نيوزقلا نسحلا وبأ رضحو ءميسحتلا دقتعي هنأب ةرعشملا ىلاعتو هناحبس

 . [ اريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ؛ كلذ يف مّلكتو روصنلا
 : ةئامعبرأو نيسمحو نامت ةنس ثداوح يف ريثألا نبا ةمالعلا لاقو

 لكي هيف ىتأ تافصلا باتك فئصم وهو « يلبنحلا ءارفلا ىلعي وبأ يوت اهيفو ]
 . [ كلذ نع هللا ىلاعت ؛ ضنا ميسجتلا ىلع لدي هباوبأ بيترتو « ةيحع

 ةمادق نبأ ىسح يف )١١5( ص ( نيتض ورلا ليذ ) هباتك يف ةماش وبأ ظفاحلا لاقو

 ( داقتعالا ةعمل) باتكو ( ليوأتلا مذ ) باتك بحاص روهشملا !*يلبنحلا يسدقملا

 : هين اع م ولعلا ) باتكاو

 حضوي مل نم ناحبسف ! هيهذم لهأ نع ةروهشملا ةقيرطلا ىلع دئاقعلا يف همالك نكل ]

 . ها[ 0 ملعلا يف هتلذادج يلع اهيف رمألا هل

 : لشم ميسحتلاو هيبشتلا تأبثإ يف ةريثك بتك كلذ لبق ةلبانحللو

 ذإ هيلع + وضوم هنأ يبهذلا نيبو : لبنح نب دمحأل هوبسن يذلا ةيمهجلا ىلع درلا ١-
 : لينح نب دما ةمحرت ف (5831/1539 « البلا مالعأ ريس » يف لاق

 . [ .. هللا دبع يبأ ىلع عوضوملا ةيمهنلا ىلع درلاك الو يرخطصالا ةلاسرك ال |
 هسسي تلا ةديقعل ةيفانملا تارابعلاو تاماطلا نم هيفو دمحأ نب هللا دبعأ ةنسلا باتكأ -؟

 0 غ0 يي 00 00 تك

 . به (559) ةنس يفرتلا ؛ 8 83



 . ميلع هب هللا ام ماللسإلا ةديقع

 يلدا لكلاسضلل ةنسلا باتت -#

 . ةبيش يبأ نب نامثعل شرعلا باتك -4

 يسب 0 فمع 1 كلش رع ىلع سلام ف صاف هلأو لجو 0 هل لرقسأ تابلإ 1 باتت -

 ىلع قيلعتلا ف ىلاعت هللا همحر يرثوكلا مامإلا هركذ . يلبحخلا يشدلا ناردب نب مساقلا

 .41585) ص يقهيبلا ظفاحل] « تافصلاو عامسألا رن باعك

 : ةيلاتلا باوبألا لثم اهيف اودقع ةريثك ابتك نورصاعملاو نوقباسلا ةمسمحملا فنص دقو

 بالي ؛ نينيعلا :تابثإ باب ع ىلاعت هلل نيديلا تابثإ باب ع ىلاعت هلل هحولا تايئثإ باب
 .... يطأ تناينإ اينأب ه عدقلا تأبثإ ايي لج رلا .تناينإ بناي ؛ قاسلا ؛تلابلأ

 1! يمدالا ةروصب هزاادج لحل ةرعلا باو اؤروص مهنأ وي

 ماماللا هفيحو دذلا ( بنرلا تافص تايثإ و كيح وتلا بانك مد ةعرش نبأ امك يلن وذو

 هفينصت ىلع ةهرخ نبا مدن دقو ( كرشلا ١ باتكب غ5 ١8/؟١/9 49 هريسفت ف يزارلا

 0 يفقهيبلا قف أ ممل 1 تاقيصلا و ءاممألا 0 ساثك ُّق ني دانسإب هلع عاج أمك هنع مسج

 . يرتوكلا ثدحلا مامالا قيقستب (؟501)

 : ىلا 3 مصاوعلا ١ ىث لاق يب رعلا 0 ردك ايأ لظظفالا لاو

 ةناحعمسم هللا رك اذإ ناك يلبنحلا ىلعي ابأ يضاقلا نأ ييخيشم نم هب قثأ نم ينربخأ أ

 ةيحللأ *يلإ هم رتلا ينإق متكش ام ينومزلا ) : ىلاعت هتافص يف رها وعلا هذه اع درو اميث لوقي

 هب لها هلئاقو ىلاعت هللأب ءازهتساو حيبق رفك اذهو : قحلا لعأ ةمئا ضعب لاق ؛ ( ةروعلاو اهاحع هلئاق و !اعت للأب ءا اهتساو سيق فك اذهو : ىمللا اهأ ةمئأ ىل ة + ( ةروعلا

 دان رثأ

 م دعا كلي سس وه زب هب ررستيو ةيلإ 1 بسس يذلا هعأف عب ا هيلإ تفل الا هب .كاذتقي ل

 ىلا -

 انهقع ىلاعت هسقن ف املص راو اعإو ؛. هقرع الو هللا دبع ام هنإف مادصألا ةدابع يف نيك رشملل

 . ها | !ريبك اولص نودحامللاو نودحلملا لوقي

 ا دعا وقلا هني فعشل ف لوصألا هل اهؤيو ةيبشتلا و ميسججتلا لكللَذ عمجيل احس كييطست نمو

 كل
 عشأد و هملظن و هعج ريق ١ هلق ارئاك يذلا طباتحلا دنت نم ميسجتلاو ةيبشتلا عماد وهو 6( هبت . 00 8 ' 3 0 2 8 أ 0 1 ١ 5 ثاأإ 5



 [! ةدودره ةيءاشنإ تارايعب ةعانشلا هنع ىفني نأ لوواح و هنع

 هنأب تبثت هبتكأ نه ةيميت نبال اصوصن لقنتف رصتقن الوط هيف نأل كلذ يف ليطن العلو

 : لوقنف هيبشتلا ء ميسحتلاب لوقي ناك

 1 اضيأ يميسملا وأ 4 ةيمهتمأ سيبلت نايب د هباتك ف هلوق ةيميت نبال هأنأ رق ام بجعأ نم

 : هصنأم !٠١9/191 « سيدقتلا ساسأ ضقن
 8 وع

 كاس جس مالك الو ةنسلاو باتتكلا يف مذب ركذ هل سيل ةهبشملا مساف كلذك ناك اذإو »

 . « ... نيعباتلاو ةباسصلا نم

 : ارقع القان 1٠٠١5 0١1١ ص كلذ لبق لاقو

 ليفسلا

 0000000000 مة تكتل“

 6١١١(: رح لاقو

 سسيل هنأ اهتمئأو ةمألا فلس نم دحأ لوق الو هلوسر ةنس الو هللا هباتك يف سيلو »

 مل ظافلأ يفنب عرشلاب ةتباثلا يناعملا يفنف . اضارعأو ًاماسجأ تسيل هتافص ْنأو . مسجب

 . « لالضو لهج لقعالو عرش اهانعع فني

 . كلذ نم ىلاعت هللا انذاعأ هيبشتلاو ميسجتلا ةديقعب حضاو حيرصت اذهف

 ةكلاسنه هلوق « ةيماللسالا شويا عامتمجا )) هباتك يف ميقلا دريا هب لدتسي ام ةلمج نسعو

 هللا يسضر ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع رمعم نع قازرلا دبع ركذو » : !*:105(0) ص

 اذإق ء يسرك ءامس لك يف هلو ايندلا ءامسلا ىلإ لزني لجو رع هللا نإ : لاق يبنلا نع هنع

 عفترا حبصلا دنع ناك اًذإف ..... اذ نم لوقي مث هيسرك ىلع سلج ايندلا ءامس ىلإ لزن

 !!!! « هيسرك ىلع سلجف

 مسا يتأاتسحسلا ماركا نب دمعت ةمحرت يف 2 نازيملا » باتكأ يف لوقي يبهذلا نأ بيسعلاو (45)

 . ماسح الاكأ ال مسح هلإ ىلاعت دوعملا ف مهوق ةيماركلا مادي نعو روهشملا

 ةعبض يف أمعأ ٠ قتعملا داوع روتك دلا لبق نم ةقفا , ةيمااسإلا شريخا م امتتسا ب ةعبط نم اذه ياحب

 [! دكاتلل هيلإ عج راغ (32) ص يف رهف ةيملعلا بتكلا رأد
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 عفتري مسح هسئأب ىلاعت للا روصي فيك حيرصلا هيبشتلاو ميسجتلا اذه يف اولمأتف

 ةلم ما ممف يس رك ماعم ل - 2 هل يس رك يلمع سلمعيف

 لمالتسم قو ركنم ريغ اكر ابم الدتسم كانه ميقلا ن ١ لاق ةرشابم ىحنلا أداه لبقو

 اعوفرم هلوطب شي ارسأ ةعافشلا ةصق امهدع هللا يضر سابع نبأ ثييدح نب دما مايعأإلا

 , 14 اسلاج 332002 وأ هيسرك ىلع هدجأف لجو | زم يب ل راق

 دنسم ف ثيدحللا ىف اف دوحسو الو , هسيك نم ميقلا نب ١ اهذاز ( اسلاح و ةظفل : تلق

 [!! ثيدحلا ف هعضو ةلمج نم ةملكلا هذهف !! ع5 5وك 5/5 ادم

 لزن )7 تاومسلا قلخت امدعب ىلاعت هللا نأ كبش امن 82 مقرب ( ولعلا :١ يف يهدلا دروأو

 !! هيف ظفللا اذه دوس و. الو يراضبلل هارعوأ فللذ نع هللا ىلاعت « اهاحدف ضرأللا ىل

 تايأ نمض نم كاده ةدئاف (53/4) « دئاوفلا عئادب » هباتك يف ميقلا نبا ركذ دقو

 هسلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس شرعلا ىلع هبنحي دعقي هللا نأ اهيف يطقرادلا نع ةيورم

 !! !ريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ملسو

 اهنوحو ريو اهنورشنيو تارابعلا هذه اهيف ىلا بتكلا هذه نوعبطي نوفلسمتملا ةيباهولاو
 !! نيدلاو ديسوتلا ةمئأ مهنأب نولوقيو اهيفنصم نومظعي و

 كوتبثيف دئاقعلا نم هيوحت ام بتكلا هذه نم نولقنيو نوفنصي نييفلسلاو نييباهولا نإ لب

 لاعت هلل اهريغو .... عباصألاو نينيعلاو مدقلاو بنجلاو ”؟"وهحلاو هجولاو قاسلاو نيديلا

 هاش برسطغصم ظفل هيف يذلا ةيراملا ثيدح نوريتعيو « اريبك ارلع كلذ نع هللا ىلاعت

 لك لأسي ناكآ ىنابلألا نأ تحب | اهلصأ ه ةديقعْلا ساسأ 00 هنا نيأ ١ ظفل وهو هودرم

 يف ةيمالسإلا شويحلا عامتحا ققحمو (57) ص « ولعلا رصتنع , يف يتابلألا كلذب فرعا دقو (89)
 ثسيادح مسيقلا ىسسبا ركذي باتكلا اذه قو !! شويخلا عاستحا نع )١١8( ص )١١( مقر ةيشاح

 للا نأ همعرب دقتعت اهنأل اهمارساو رقبلا ميظعت ف ةيسودنطلا دئاقعلا ىلإ هيف وعديف « رقبلا اومركأ »

 !! عامسسلا ف ىلاعت
 3 طا

3 !4 - 0 93 3 2 . 2 0 

 , مللا ىلإ ةرصالا نيب اه وه ةغللا بنتك يو «ابيرقت رهشملا رهو حشكلا وه رهجخلا 85



 !! ( ؟ هللا نيأ ) : هل لوقيف هتديقع ربتنم نأ ديري نم هاقلي نم

 ! اريبك اولع فيكلاو نيألا نع هللا ىلاعت

 اذهو ةهبشمو ةمسجب موقلا نأ تبثي ريثكو ريثك اهريغو اهانركذ يلا رومألا هذه لكو

 ! روهشمو فورعم

 [ ه855-41435 ]| قشمد ليزن يلبنحلا مسجلا يزاوهألا نأ بئاجعلاو بئارغلا نمو

 هسشن قلخي نأ دارأ امل هللا نأ ) وهو ليخلا قرع تيدح هيف ركذ تافصلا ف اباتك فنص

 كلذ نسع هللا ىلاعت "76 قرعلا كلذ نم هسفن قلخ مش تقرع ىتح اهأرسأف ليخلا قاع

 !! اريبك اولع

 هيلع قروأ لبج ىلع ىنع يبر تيأر ) ثيدح اضيأ يزاوهألا هاور ام تاركنم نمو

 !! هيبشت الو ميسحت ميسجتلا !لص لعب سيل و ه0
 عل

 23 ا ا 0

 يدادغبلا يفنحلا هيقفلا يجلتلا ع اجش نس دسم ةمح رت قف كد يعذلا نأ يدنع برغتسملا نم (8 5

 تافسصلا ثيداحأ يف اذه ملسم دع امف لاح لكبو » : ل مس اذه ليخلا ق قرع ثيدح نازيلا هباتك نم

 [1 0 كلذ نع هللا ىلاعت

 كلذ لاق امك تافصلا باتك يف تافصلا ثيداحأ نم هدع يزاوهألا نأ بارغتسالا هحو : تلق

 : 18/18 « ءالبنلا مالعأ ريس » يف يزاوهألا ةمجرت يف هسفن يذلا
 « هةابلا مالعأ ريس » يف يزارهألا ةمح يي يف روكذم وه امك ةملس نب داع ثيدحلا دنس يق (685)

 . اخو

 ليخلا قرع ثيدح هيف امو ,« بذك هيف ء« تافصلا يف اليرط اباتك فّلأو » : هتمحرت يف يبهذلا هلاق امتو
 عرس بأ نيبا نسم لاتي تاسكو ؛ مالسكلا ءاسملع هيسسف . حئاسففلا كسلتو

 . هيلث يف قلعو

 لست ارو ء فورعملا همساب يبهذلا هركذي مل مل يردأ الو ؛ يرعشألا نسحلا وبأ وه رشب نبا : تلق

 !! رشب نبا وه نم فرعي ملو باتك نم ةرابعلا
 يف ايفاو ار ركاسع نبا يزاوهألا ىلع در دقو د: عا م71 8و « ءثلبلا مالعأ ريس » ىلع قلعملا لاقو

 0 عك آ؟ اسمذ4 يرفملا بذك نييبت هباتكا
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 ريو إل 4 دحأ اوفك هل نكي ملو 33 # نوفصي امع ةرعلا بر كبر ناحبس

 . © ريصيلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك

 كويفاسسلا اه وعديو اهقسعب يتلا راكفألاو سسألا كلت نم يناثلا

 هلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مازحا مدع وهو : بصنلا : نويباهولا
 : ةيفخ قرطب ولو ءادعلا مهتبصانمو ىلاعت هللا مالس مهيلع راهطألا هتيب لآ

 يلا سسألا نم وه بابلا اذهو «اهيف مهططح ىلإ هنتي نم لق ةصيرع ةلكشم هذهو
 ابك تورشني بأابلا اذه نعو « فيرشلا تيبلا لآل نيمتنملا ن ٠ مهريغو ةعيشلا اهيف نوبراخي

 تاظعلاو مهتلا ىتشب مهنومريف مهئاولأ فالتا ىلع تيبلا لآ ةسردم عابتأ اهيف نوهوشي
 . مويلا ماعلا يب نيملسملا نييالام اهيلإ يمتني يللا ةيمالاسأالا بهاذملا نيب بيرقتلا نوعطقيو

 يهراعكش لمحو تيبلا ىلآ بح راهظإ ,م نوشخي ةنسلا لهأ نم ريثك حبصأ ىتح

 ارمهري القل ةباحصلا نم هريغ ىلع هليضفتو يلع انديس ركذ نم راثك لاو مهب كسسمتلاو

 ضف رأأ و عيشتلاب

 قالطإ صوصخلا هجو ىلع هعابتأو ينابلألاو نييباهولا ةبراحم اضيأ بصتلا رهاظم نمو
 , ”*لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ىلع ةدايسلا ظفل

 0 ا ا ا ا

 هللا لوسسو انديس ىلع ةدايسلا ظفل قالطإ اهيف تبث ىلا راثآلاو ثيداحألا ينابلألا فعض دقت (5 5

 هيف للا ىلص يبنلا ةبطاخم هيف يذلا ميحصلا فينح نب لهس ثيدح لكم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 سسيا ايايسس لوق لثمو ؛ ها 159 4 ينابلألا تاضقانت 0 انباتك رظنأ ( يديس اياز هلوشب ملسو هلأ و

 ١( هم/*) « ينابلألا تاضقانت ١ رظنا هنع تباث وهو ( نيلسرملا ديسو ) ةيميهاربإلا ةالصلا يف دوعسم

 هيلع هللا ىلص يبنلا ةالص ةفص حيحص : ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا باتك يف ةدايسلا ظفل توبث اضيأ رظناو

 , 5١7 نم شماه ؛ ملسو هلأو

 قحاطإ مو هنأ ييراسلا داشرإ هبأتك يف معزف ةَرشُش فم وشو يبن أبل الاب نينوتفملا ضعب رج دقو !ذه

 | رسب اذه نأ ىوعدب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس الإ ناسنإ يأ ىلع ةدايسلا ظفل

 ! مههاوفأ نم ح رخت ةملك تربك !! ىلاعت هللا نود رم هندأيع
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 يوسبللا تيبلا لآل مهضغبو موقلا بصن ىلع لدأ ال : لوقنف ثحبلا روح ىلإ دوعنو

 انديسب ب دعاوقلا مهل دعقو لوصألا محل لصأ يذلا مهمامإ  ةيميت نبا نعط نم ميركلا

 اذهو ءمللا لوسسر انديس تدب ةقيدصلا (”””ةمطاف ةديسلاب و هيلع ىلاعت هلل نتاوضر ىلع

 ةعدبلا جاهنم وه يذلا ( ةنسلا جاهنم ) هباتك يف ةصاح هتافلؤمو ةيميت نبا بتك يف تباث

 ! ةقيقح

 ّى ةنعاكلا رردلا د هباتك ف 1 يرابلا مستف د) بع أح ين داقسعلا رجح :ربأ لظفأمخلا لاك

 : ةيميت نبا ةمحرت يف ١( 55/13 « ةنماثلا ةئاذلا نايعأ
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 الل هن + نأ ؟ هنإ : هلوقلو , مدقت ام ىلع يف هلوقل قاشنلا ىلإ ةيسني نم مهنهو ]

 هنأ هل وعل ء ع. ةنأيدتل الل ةساي راق امأو : أاهلني ملق ارا م ةقالتلا ل ءاح هلاو ؛ هجرت امك
 + وقع 5 9 ” 35 ُ 38

 لوقي ام يردي اخيش ملسأ ركب وبأ هلوقلو ء لاملا بحي ناك تامثع كأو ؛ ةسأيرلا بضع ناك

 . ىهتنا [ ...... لوق ىلع همالسإ حصي ال ىبصلاو ًايبص ملسأ ىلعو

 بلاط يبأ نب يلع انديس لضف هيف (85/4) « هتتس جاهنم » يق ًاثيدح ةيميت نبا دروأ

 : ةيميت نبا لاق ثيح مزح نبا ىلع ادامتعا حصي مل هنأب ىعداف « هاضرأو هنع هللا يضر

 هأور امث وه نكل « حاحصلا يف وه سيلف « هالوم يلعف هالوم تنك نم » : هلوق امأو ]

 [ ... هتحص يف سانلا ع زانتو « ءاملعلا

 : !! همعزبي مرح نبا نع القن لاق مث

 . [ ًالصأ تاقثلا قيرط نم حصي الف « هالوم ىلعف هالوم تنك نمد امأو : لاق ]

 . ( 79 هأم) « ءالبلا مالعأ ريس » يف ييهذلا هرئاوتب حرص نم رتاوتم ثيدلا اذه : تلق

 : ةيميت نبا ىلع هدرو ثيدحلا ةحصب ينابلألا فارتعا

 : تك ( ةتححيححسم ١) ل ينابلألا لاق

 لاس داشر دمحم روتكدلا ةعبط يف امأو ؛ ةيملعلا بتكلا راد ةعبط غ١ 54/5) ةنسلا جاهنم يف 85)

 2 (545/14) ف يبن

 . ةيميت نبأ يأ (81/)



 هييذكتو ثيدحلا اذه راكنإ ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش أرجتي نأ اق بيجعلا نم ]

 .[ كانه مدقتملا ثيدحلاب لعف امك )٠١4/4( « ةنسلا جاهنم » يف

 : مالكلا رمخأ يف لاق مث

 ىسلع درلا يف هغلابلاو عرستلا الإ « ثيدحلل هبيذكت هجو كلذ دعب يردأ الف ]

 !! لمأتف ينابلألا مالك ىهتتا [ ... ةعيشلا
 : هيصن أم ١( 96 مقر تيدحلا ىلع مالكلا ءانثأ/؟44/4) هتحيحص يف ينابلألا لوقيو

 تيأر ينأ هتحص نايبو تثيدحلا ىلع مالكلا ريرحتل مفادلا ناك دقف ءاذه تفرع اذإ »

 010 عآلا رطشلا امأو , ؟”*ثيدحلا نم لوألا رطشلا فعض دق ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ثيداحألا فيعضت يف هعرست نم يريدقت يف ةجئانلا هتاغلابم نم اذهو [ بذك هنأ معزف

 . « ناعتسملا هللاو . اهيف رظنلا ققديو اهقرط عمجي نأ لبق
 جلا كسانم ,, هباتك يف ركذ دقف ريثكب كلذ نم مظعأ وه ام لاقف ينابلألا امأو

 : ةرونملا ةئيدملا ةرايز عادب نم نأ (5:) ص ةرمعلاو

 . رفسلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هربق دصق ]

 لبق مالسو هلآو هيلع هللا ىلص هربق ةرايز . هدجسم يف يوبنلا ربقلا ءاقبا ا

 بلط « ءاعدلا يف هللا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلح هب لسوتلا .... هدجسم يف ةالصلا

 !! | .... ةالص لك ربد هيلع مالسلل يوبلا ربقلا دصق ..... ع هنم اهريغو ةعافشلا

 مظعأو عنشأ نم دجسملا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هربق ءاقبإ م دبلا نم نإ هلوقو

 يبسسلا مرتي اذهب قطني نم نأ لقاع روصتي لهو ! لجرلا اذه اهب قطن يتلا شحاوفلا
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 !؟ هرقويو هبحيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عدلا هذه نأ ملعيل مث ] : كاذ هباتك يف تاحفصب كلذ لبق لوقي وهو اميس ذل

 حيرص رفكو كرش اهضعبف . تاجرد ىلع يه لب , ةدحاو ةبسن يف اهتروطخ تسيل

 يف اهب لجرلا يتأي ةعدب رغصأ نأ ملعي نأ بجي نكلو , كلذ نود اهضعبو . ىرتس امك

 ةبتر ف وه ام مهضعب مهوتي امك عدبلا يف سيلف , ةعدب اهنوك نيبت دعب ةمرحت يه نيدلا
 . ةلالض ةعدب لك : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو فيك . طقف هوركملا

 !! اولمأتف !! |[ اهبحاص ينأ . راثلا يف ةلالض لكو

 تسيبلا لسهأ نومزتحي ال نييباهولا نيفلسمتملا ءالؤه نأ عقاولا ضرأ ىلع ىرن اننإ مث
 اذه ةحازإ نيلواح هبسن يف نونعطي مهنإف تيبلا لآ نم ًاملاع اودجو اذإ لب « ًاقالطإ

 مشد ر ءانثأ مهتلمت لهأ نومرتي اعإو ةتبلا هنومرتمي ال مهارث هيلع مهدر يف مث ء هنع فرشلا

 !! ةلاسم يف أطخأ اذإ مهنم دحأ ىلع

 كاك هنإف هد وسي اميف نييرامغلا فارشألا ىلع هري ناك ًامعدنع ينابلألا نأ : كلذ نمو

 اسسمنيب ١ مارتسالا ىلع لدت ال ةلزان تاملك لمعتسيو باطنملا يف رمعتلا عاونأ ءوسأب ربعي

 الإ كلذامو ! مازحألاو لالحالاو ريقوتلا تارابعب هيلع هدر ءانثأ زاب نبا قح يق ربعي

 . مهرودص ف هنولمحي يذلا بصنلل

 ( ةيلهاجلا لئاسم ) هباتك يف ركذ مهميعز يدحجنلا باهولا دبع نب دمحم نأ كلذ دكؤيو

 ؛ ةيلهاجلا لئاسم نم نأ رك 3 ( ةنيدللب ةيمالسإلا ةعماجلا ميزوتو / ةكم ةسسوم عبط ج 155 لح

 ( مالسلا مهيلع ءايبنألا ةيرذ نم مهنوكب راختفالا : ءايبنألا ةيرذ نم مهنوكب راختفالا ]
 امع نولأست الو متبسك ام مككلو تبسك ام اهل تلحخ دق ةمأ كلت 39 هلوقب مهيلع هللا درف

 . |[ © نولمعي اوناك

 : سانلا ضعب لوق كلذ ةلمح نم نأ كلذ دعب ركذ مث

 !! |[ نيسح وأ نيسح رأ يولع انأ ]

 ىلع ةصانلا ةديقعلا عرزل ةلواممو تيبلا لآ لضف طمغب هنع حيرصت اذه : لوقأ



 ريغ يف ةيألا لامعتساو ةرهاطلا ةيرذلا كلت نمو تيبلا لآ نم ناسنإلا نوكي نأ ةميق مدع

 ميرثكلا هسباتك يف تيبلا لآ يف ىلاعت هلوق سمطل ناآرقلاب لالدتسالاب رهاظتلاو اهعضوم

 مكدع بهذي هللا ديري اهنإ 32 ىلاعت هلوقو #4 ىبرقلا يف ةدوملا ال ! ارحأ هيلع مكلأسأ ال لق 9

 [! # اريهطت مك رهطيو تيبلا لهأ سحرلا

 نام اهب ير رف اهيا حالصم اهعاضتاو ةيربل يف للاعت هللا لوق . كس ينو

 01 روطلا 4 ءيش نم ىهلمع لم هاشلأ امو مهتيرذ

 دس رويبججوب مرر مججبجب مجبوس جو

+ 

 ءاسيتأو باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجو بوقعيو قاحسإ هل ادبهوو /# : ىلاعت لاقو
 هيلع ميهاربإ انديس لاقو . 717 : توبكنعلا # نيحلاصلا نمل ةرحآلا يف هنإو ايندلا ف هربجا

 : ميهاربإ © ءاعد لبقتو انبر يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ئلعجا بر 4 مالسلا

 ةالسصلا مهيلع ءايبنألا ءابآلاب ةيرذلا لاصتا فرش نيبت يلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 . ادج ةريثك كلذ ف تيداحألاو : مالسلاو

 « مصاوقلا نم مصاوعلا » باتك نم ريمخألا مسقلا عبطل ائينح ايعس ءالؤه ىعس دقو
 هللا لوسر طيس ديهشلا يلع نب نيسحلا انديس نأ هيف يذلا يكلاملا يبرعلا نبا ظفاحلل

 ١ مدخج فيسب لق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 رست اوتْلا تيدمألا ف ناس امك ةنجأ هأ بابش كيس عالسلا هيلع نيوسلا أن ديس نأ يأ

 رمألل اقيقعت ناك هلتق نأو قسافلا ةيواعم نب ديزي ىلع راث امنديح ةفالخلا قحتسي ال ناك

 عيابي نأ ىبأو يلع انديس ىلع جرن ةيواعم نأ اوسانتو « ةفيلخلا ىلع جراخلا لتقب يعرشل
 سااكا

 . نيملسملا رمأو ةملكا قرف

 هللا يىلص هللا لوسر انديس ىلع ةدايسلا نوقلطي ال مهنأ كلذ يف ةيباهولا تام نمو

 . ةيقتلا ماقم يف الإ راهطألا هتيب لآ ىلع الو ملسو هلاو هيلع

 ىلاعت هلا ءاش نإ اهيف مسوتت اهركاذ لوطي رومأ نم كلذ ريغ ىلإ

 1ث



 : اهنورشديو اهنونبتي يتلا ةيباهولاو ةيفلسلا راكفأ مهأ نم : ثلاغلا

 ثيدح ىلع ًادامتعا نيملسملا عيمج نود ةيجانلا ةقرفلا مه مهنأ ءاعذا

 : ةقرف نيعبسو ثالت ىلإ قاوفالا
 ثيح « نييباهولا راسكفأ سسأ نم ةركف ةروصنملا ةفئاطلا وأ ةيسانلا ةقرفلا ةركف

 وأمهتقرف الإ راسللا يف ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا عيمج نأ نودقتعي

 لمحات عالاسإإلا اقوه معيمج ْنَأب املع ا من ريغ نود ةنسلل ل وعبتملا مه مهنأو أ مهبش لم

 اسيش اش تءاقصلا لئاسم يف لقا وأ رثكأ وأ ليس يقسم ل معك نع ةنسلاب تارطاو « ةلسلاب

 ثيداصحألا فالآب ةذحآلا ةمألا بهاذمو قرفف ! ميسجتلاو هيبشنلا ةديقع تابثإ مهدنع

 مسه اونعذي ىتح مهرظنب ةنسلل ةكرات كلذ ريغو دئاقعلاو لئاضفلاو هقفلا باوبأ ف ةيوبلا

 |: ةاصأ اهيلع ع زاشملاو تافصلا ع وضوح ةقلعتلا ثيداحألا نع ةلينعلا ةذبنلا كلتب اوذسأيو

 !! كلذ ومنو نيعلاو لحرلاو مدقلاو لوزنلا ثيدحو ةيراجلا ثيدحك

 ثيداحألا كلتب ذحأت مل اهنأل ةيحانلا ةقرفلا نم تسيل بهاذملاو قرفلا هذه عيمجف

 !! ينابلألاو زاب نباو ةيزوحلا ميق نبا الو ةيميت نبا اهمامإ نوككي نأ لبقت ملو ةليلقلا

 يذلاو  ًالصأ حيحص ريغ وهو  هنوححصي يذلا ثيدحلا يف مهرظنب نولححاد مهف

 !! 4 ةدحأو الإ رأنلا ف اهلك رد : هيف

 نأ نولواميو نيملسملا نيب عارنلا نيكمت ليبس يف مويلا نويباهولا هعيشي ام مظعأ نإف

 دنعق ةصاخو نيسشسملا نيب ةقرفلا نيكمتل نيملسم ا ةماع بولق ف هلوس رغيو هورشتب

 اددس لطابلا قارتفالا ثيدح مهراكفأو مهقرفو نيملسملا بهاذم نيب براقتلا تالواحم

 ! ةدحاو ةقرف الإ رانلا يف مالسإلا قرف عيمج نأ ىلع صانلا ء ادتمو

 نوفيخي ىلا ةيباهرإلا راكفألا ىدحإ يه لطابلا ثيدحلا اذه اهب ءاج ىلا ةركفلا هذهو

 اونوكت مل لوقن اميف انوقفاوت مل اذإ مكنإ : مه نولوقيو مههابشأو ةماعلا نم ءاطسبلا اهب

 مهضعب نيملسملا داعتبا تببس اضيأ ةركفلا هذهو ! ةنسلاو باتكلل ةعبتملا ةيجانلا ةقرفلا نم

 عوضوملا كييدجلا اذه ريوصت بسح راثلا يف ةكلافا قرفلا نم برقلا فوخل ضعب نع
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 ا م ونصملا

 فالتحالا نأ نيبأو انتمو اذنس ثيدحلا اذه دقنل ضرعتأ نأ ةلاسعلا اذه ىف ل دب الو

 ةقرملاو ربادتلاو ضفغابتلا تايجوم نم سيل خورفلا لئاسم يف يلاتلابو ريكفتلاو يأرلا يف

 0 ني رمخألا لااض دامتعا د

 ؛ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا » : وه قارتفالا ثيدح صن نإ : لوقأف

 هاور 11 هس رش لاي تبسم ثالث ىلع نما نق رخشت و قرف نوعبس ف نكشسلأ ىلش ئراسعنلا تقرشلتو

 : امهريغو دمحأو ("ة5) هجام نبا ةياور فو ١ هريغو (؟95/9) هدنسم يف لبنح نب دحأ

 موسسيلا ةسيلت أنأاسه رد : يناربطلل ةياور يفو « ةعامجلا ىهو ةدحاو الإ رانلا يف اهلك د١

 . 4 يباح و

 نم ١» يباتك يف باهسإب هتنيب امك ةفيعض اهلك قرط ةدع نم ثيدحلا اذه يور دقو

 ( 55-154 5) سع ةي واحطلا ةكيشعلا سا رش يتحسس تسلا لآ رثف

 57 روش ا ىقأ معلا سس كاع رصاخش قصلم 9 ثللد ليفت نود امك دود مح للاب ةنتمم و

 . بامكلا

 1 يي لا هوا معد و سال 006 سدا ع 7 0

 رسكتت اننكلو اهئارآ يف ةفلاختم قرف دوجو ركدن الو قارتفا كانه نأ ركدن ال نمنو

 راكفأ نم تسب فاح 57 هايس مم 03 ركشن و رانلا 3 أهنوك ركفت و بسلا ثناكأش انط مأدعتلا

 ةنجلا لود راكتحاو !! ةيحادلا ةقرفلاب هنومسي ام ىيهو ةيحان ةدحاو ةقرف كانه نأ اهمهأو

 رسمخأ بهذم نم فلاتع لك نأ داقتعاب فالذلا ريذمتو !! ةموعرلا ةفئاطلا هذه دارفأ ىلع

 سيياقملا بسح هنالطبب مرعغغو هركنن يذلا اذهف !! رادلا ف نوكي نأ دب ال ىرسأ ةقرف وأ

 [! ةتباثلا ةيسلعلا

 رظنلا تاهيسو ف فاللتخالا نأ معولعملا ىمف : ةقرفلاو قارفالاو فذاتالا م وض وم اهأ

 تايهقفلا يف مأ داقتعألا خاورق يف تناك عاوص ع ورفلا ىف قرفلاو بهاذملا نيب فالس الاو

 هب عنصي امل افالخخغ قيقحتلا ىلع رفاسلاو ةقرفلاو داضتلا بحب وث ال يهف ىرمخألا رومألاو

 !! مويلا نويباهولا نوفلسستملا هكلسيو



 : اهئنورشتنيو اهنونبتب يتلا ةيباهولاو ةيقلسلا راكفأ مهأ نم : عبارلا

 حادتبالاب ىرخألا بهاذملا نه مهيفل انغ يمر : وهو يركفلا باهرألا

 : كيح وعلاو ةنسلا ءادسعأ مهنأو داحلإلاو ليطعتلاو ةيمهجلاو كرشلاو

 . كتر سا 1 "ا ء اع
 :  ةيبوبر ديححوتو ةيهولأ ديحوت ىلإ ديحوتلا ميسقت عارنخا كلذ يف لخديو

 اوسيل مهنأب نيرخآلا ىلع موسهملا نمضتت ذإ ركف باهرإ ةديقع ةيحانلا ةقرفلا ةديقع نإ

 يفغ ةصاخخ و يماعلا نأل يمالسإلا عمتجا يق ةماعلا دنع يركفلا رعذلا رشتني كلذبو

 ةيمالسإلا تاحاسلا بلغأ يف رحخآلا ركفلا دوحو مدعلو ةيحانلا ةقرفلا نع اجراح وه نوكي

 ىلع اهيف ةسلالد ال يلا ثيداحألا ضعبب ةئيرملا مهراكفأ يف مهقفاوي نأ يماعلا رطضي

 ! اضيأ ىرحأ ثيداحأ اهفلاخت لاو عوضوملا

 نيدذلاو روبقلا توروزي نيذلاو ءايلوألاو تيبلا لآو ءايبنألاب نيلسوتملا نومري ةيباهولاف

 1 عادتبالاو كن رشلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هربق نيلبقتسم ىلاعت

 لهمأ روهمج مه نيذلا ةرعاشألاو نييفوصلاو ةمثألا بهاذم نيبهذمتملا نأ نومعزي امك

 ديحوتلاو ةنسلا ءادعأ مهنأو ةعدتبم مهنأب مهريغو ةيضابالاو ةعيشلا اذك و ةعامجلاو ةنسلا

 (؛ ةسيحهلا ثيداسحألا ةلسلس ا هباتك يف ينابلألا « شمت ف ارم كلذ ىلع لدأ هل

 : مهنأب ةيفوصلاو بهاذملا باحصأ (5197/5)

 1 ديحوتلا دلع نم ديدنتلا » اهانيمسأ ةَّلوطم ةصاخ ةلاسر يف ديحوتلا ميسقت ىلع مالكلا اني جس

 . عسوتلل رظنيلف « نيفلاحملا دئاقع نم نييرعشألا ةءارب » هباتكأ يف ىلاعت هللا همحر

 اي



 !! | مهريغو ةفوصتملاو ةرعاشألاو ةبهذستملا نع ةنسلا ءادعأ |

 مهو مهريغو ةسيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا مهو ةيهذمتملا ةحارص لككب ريتعي وهف
 حيرصب معضاو رهاظ اذهو ! ةنسلا ءادعأ نيروهشملا نيفورعملا ةمئألا بهاذع نوبهلمتلا

 كفلوا لاوقأل عايصتالا يأ بهذمتلا نأ كلذ ىنعمو ! بهذمتلاب مهبيعي وهف ! همالك

 ةسيوبنلا ةةسلل ةاداعم مءهفاوقأو مهتاداهتجاو مهئارآب دطخألاو نيينابرلا نييفلسلا ةمئألا

 نيح راشو نينيبم الإ مهديلقتو مهعابتاب نيملسملا بيعي يذلا ةمئألا ءالؤه لهو ! ةفيرشلا

 !! ةيوبنلا ةنسلل

 يف هماكحأو هلاوقأو هتاداهتحاب ذدحألاو يئابلألا اذهل ديلقتلاو عايصنالا نوكي ال اذاملف

 !؟ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلل ةاداعم كلذ ريغو اهفيعضتو ثيداحألا ميحصت

 برطضيف عضوم ىلإ عضوم نمو رسخأل ناكم نم اهيلع مكحلا يف ضقادتي وهو اميس ال

 ! 1" '”ةبيرغلا بيحعلا بارطضالا اذه

 بهاذملا ةيقب دم مهيفلافم نيبو مهنيب فالخختل مازحا مهيدل سيل نويباهولا نويفلسلاو

 كلذ دمت امك داقتعالا لوصأ يف لئاسم يف اوفلتخا نإو مهضعب نومرتخي مهنأ عم ! قرفلاو

 ةليقعلا ف يناسسبلالاو ةيسيت نسبا نيب أقم فاعنالاو ةراشبلا » انباتك ق اطوسبم

 . 4 بفقالتساللا 0

 نم لك ًارفكم ١١59 ص ا« ةنسلا حرش ٠ هباتك يف يلبنحلا ”يراهبربلا مسجلا لاق

 : !! ميركلا نآرقلاب هل ًاهبشمو هباتك نم ًادحاو افرح فلاح

 هدر دقو « نيدب هلل نيدي سيل هنإف باتكلا اذه ف ام فالح ًائيش لحتسا نم هنإف)

 در دقف فرح ف كش هنأ الإ ىلاعتو كرابت هللا لاق ام عيمجم نمآ ًادبع نأ ول امك ؛ هلك

 . « رفاك وهو ىلاعت هللا لاق ام عيمج

 , ةيالغلا هئارجأب 4 تاحضا ولا ينابلألا تاضقانت : انباتك رظنا 595

 . هرهع قف ةعامجلاو ةنسلا لهأ خيشب لحرلا اذه ةلبانحخلا بقليو (5)
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 : نييفلسلا دنع ةفينح يبأ مامإلا ضغب

 كوري ةلبانحلاف# فانحألاو ةقيتح يبأ مامإلل ديدشلا اهضغب ةيفلسلا ةسردملا هتنبت امحو

 .اإبلجح سف دمحأ نب هللا ديعل ؛ ةنسلا رز باتك يفف ! لالضلا ةمئأ نم ةفيلح وبأ مامإإلا نأ

 : لوقي ع١ 1/١

 . [ ةفينح يبأ يف خياشملا نم هريغو يبأ نع تظفح ام ]

 : كانه مالك ةلمج نم لاق مل

 لجرلا رجؤي : لبتح نب دمحأل تلق : لاق جسوكلا روصنم نب قاحسإ نع تريخأو |

 . [ هللاو يإ : لاق ؟ هباحصأو ةفيح يبأ ضغب ىلع

 ايمهج ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ مامإلا نأ باتكلا كلذ يف دمحأ نب هللا دبع لقنو

 مأشأ مالسإلا يف دلو ام هنأو ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقني ناك هنأو قيدنزو رفاك هنأو

 !! نيترم رفكلا نم بيتتسا هنأو ةفينح يبأ نم

 هللادبعل ةئسلا ! باتكو « ىلاعت هللا نوقتي ن يذلا نيبج اه ىدني تاملك نع كلذ ريغ ىلإ

 ةمهملا بتكلا نم وهو ةلبانحلا دئاقع سسأ هيف ؛ دئاقعلا يف باتك لبنس نب دمحأ نبا

 !! رصعلا اذه يف اهرشن و اهيلع قيلعتلاو اهقيقحت و اهعبطب اوماق لاو مهددع

 يبأ نم مهترظن يف كلذك مهاندجول يمالسإلا خيراتلا يف مهتمئأ لاوقأ انعبتت ولو
 اسهرك دن رصعلا اذه يف مه جذام ىلع يتأن لب كلذب ةلاطإلا ديرن الو فانحألاو ةفينح

 . ةلأسملا هذه ةبلح ىسل

 ليم ةلقتسم ةفينح يببأ ةمحرت عبطل يعسلاب مرصنملا نرقل ١ لئاوأ يف نويباهولا ماق دقل

 همحر مامإلل غلاب مذ ةمجرلا كلت يو باتكلا ىقاب نود !'؟”يدادغبللا بيطخلل دادغب خيرات

 يعفاسش راسصو هتايح ريخا يف ةلباتحلا بهذع كرت مث بهذملا يلبتح يدادذغيلا بيطخخلا ناك (584)

 بينأت ىف يرثوكلا ةمالعلا لاق ء ايلبتح ةئوك لأح هيتك دادغب خي رأت هباتك نوكي نأ لمتحيف ؛ بهذملا

 هيلع لامف « لبتح نب دمحأ بهذم ىلع بيطقللا ركب وبأ ناك » ؛ ةديدجلا ةعبطلا - م 585 ص بيطخملا

 الا



 ول

 ةيدرألا ةغللا ىلإ اهومجج دي نأ اوططمعو « دمحأ نب هللا ديعل ةنسلا باتك يف ام لثم ىلاعت هللا

 مامإلا بهذم نع دنهلا ميلافأ يف يفتح ملسم نويلم ةثام وحن ضاخفنا قيقحت يف ايعس ةيدنملا

 بيطنخلا هبتك ام ىلع دولاب ىلاعت هللا همحر يرئوكلا ثدحملا مامإلا عراس دقو ؛ ةفينح يبأ

 يف هقاس ام ىلع بيطخلا بينأت  هامم صاخ باتك يف ةفينح ىبأ مامإلا نع يدادغبلا

 ير

 دإ ! ليمتإلاب يفنحلا هقفلا هتاقيلعتو هتاباتك ضعب يف ىواسف ينابلألا كلذ دعب ءامج من

 0 | 5 َ : 0 ع مل 00 0

 . محايرلا جاردأ دموي مهتاططغم تبهذف « بيذاك آلا نم ةفينح يبأ ةمحرت

 هيركلا باتكلا نم هوقتسا نيدذلا نيعوبتملا ةمئألا نم دحأ هقف يواسي نأ ملسع ريجتسي ال

 ظفافملا باستك ىلع هقيلعت يي ينابلألا لاق ! فرحو لدب يذلا ليحإلاب ةرهطملا ةدسلاو

 : هيمن ام كانه ثيدح ىلع اقلعم « ملسم حيحص رصتقع ١ يرددلا . 0 ه1 د 8 1 نت سا ع.1إ

 ال ةسسلاو باتكلاب يضقيو انعرشب مكحي مالسلا هيلع ىسيع نأ يف حيرص اذه »

 !! « هةوحنو يفنحلا هقفلا وأ ليخالا نم امه ريغب

 [! ربدتو لماتف !! انعرش نم اسيل امهنأ يقف نايس يفنحخلا هقفلا و ليجبإلا ربتعاف

 فصو يف (5075/59 0« ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس » هباتك يف اضيأ ينابلألا لاقو

 : مهنأب بعاذملا يدلقمو ةيفوصلا

 !! [ مهريغو ةفوصتملاو ةرعاشألاو ةبهذمتملا نم ةنسلا ءادعأ ]|

 [! !ىلمأتف

 د 55 يمنع

 ل كن وون يم الاسأإلا بتكملا / عإ 17 ةنس ةفئاشلا ةعبطلا (585)

 ا



 : اهنتورشديو اهنونبتي يتلا ةيباهولاو ةيفلسلا راكفأ مهأ نم : سماخلا

 : يناتلابو سوفنلا ضيورتو حورلا ةيبرتو فوصتلل مهتبراحت

 رسكذلا سلاسجمو نآرقلا ةءارق سلاجم مهتبراحمو ركذلاب رهجلل مهميرحت
 تافارخلاو عادبلا نم كلذ رابتعاو . ةيعامجلا

 . بدألاو ةيناحورلا نع ديعبو فلجو فاج مهجهنم نإف يلاتلابو
 يبأك ةفوصتم اوناك لب كلذ اومرجي مل ىمادقلا ةيقلسلا نأ ةلأسملا هذه ف هدقتعأ يذلا

 نسسباو « نيرئاسلا لزانم » باتك بحاص يزجسلا يورهلا ليعامبإ يبأو يراكملا نسحلا

 ةيزوتخا ميق نبا هذيملت اذك و كولسلاو فوصتلا يف يواتفلا عوسحم يف نيدلحب هل يذلا ةيميت

 « نكلاسلا جرادم » هامس صاخخ باتك يف « نيرئاسلا لزانم » يورهلا باتك حرش يذلا

 رك ذلا ىلع خامتحالاك فوصتلا رهاظم اومرحف ( نويباهولا ) ددجلا نوفلسمتملا ءاجف

 امك . ةحبسملا لمحو ناذألا دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصعلاو نآرقلا ةءارقو

 . يدجنلا باهولا دبع نب دمحم كلذ عدتبا نم لوأو ؛ ماع لكشب فوصتلا مسا اوبراح

 ره وسن هبابحتسا ىلع تصن ع عاو رشم رمأ ةفلتخملا هعاونأب ر ى ذلأ ىلع عاستجاإلا نأ عم

 يف ىلاعت هللا همحر يطويسلا ظفاحلا مامألا فنص دقو ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا

 10 كذلاب رهجطلا ف ركفلا ةجيتن ز» اهامس ةلاسر كلذ

 هدعب هانم نمو باهولا دبع نب دمعت هب قرتفأ ام يه فوصتلا رهاظمو ركاذلا ةبراخحمو

 جادم يف ةسيميت نبا صوصنف ! هريغو ةيميت نبا لثم مهتمئأ ىمادق نع نيفاسمتملا نم

 ةيميت سبأ ىواتف عومجم نم رشع يداحخلاو رشاعلا دلمجا ف ةروطسم ةيفوصلاو فوصتلا

 . ادلحم 07 نمض عوبطملا

 . « ي واتفلل ي واحلا » يطويسلا ظفاحلا باتك نمض ةعوبطم ةلاسر يشهر (355)

 ا ع



 (1 ؟ مر 19 « ىريكلا يواتفلا » يف ةيميت نبأ لوقيو )41 .

 تنوي نيعمتج مهتءأرق ةرادإلا ةءارق نمو ؛ عاسلعلا رثكأ كنق ةدسح ةرادألا ةعارقو رز

 . « اهتهارك يف ناهجو ةيكلامللو دحاو

 : اهب توصلا عفر عم ةءارقلا ىلع عامتجالا نسح ىري ةيميت نبا نأ انديفي صنلا اذهف
 ىلص هللا لوسر انديس ىلع ةالصلا بتكو داروألا ةءارقو ركذلاب رهجلا ةبراحمج أدب يذلاو
 ىلص ىيببلا ىلع يلصي نم ىلع راكنإلاو « تاريخلا لئالد » باتك لثم ملسو هلآو هيلع هللا

 مه سيئرو ةيباهولا مامإ يدجنلا باهولا دبع نب دمحم وه نذآملا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا

 [! رومألا هذه ةيراخن ليعافألا نولعفي ثتيحح مويلا هعابتأ نم هارن ام عم ليلدل حامي ال اذهو

 سرتيب لدعلا تاوضر خييشلا ةماللعلا هركاذ ام باهولا دبع نب فممم نع اذه تسبلي امحو

 « نيدلا دعاوق ةفرعمل نيحاتخملا ةضور د هباتك يق ( ها 28 )) ةلس ىفوتلا يرصملا يعفاشلا

 : ههن ام لاق تيح (7 3849 ةحفص

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا نع ىهني  باهولا دبع نب دمحم  ناكو »

 ىلع اسهب رسهجلا نعو . ةعمجلا ةليل اهب نايتإلا نع ىهنيو اهعامس نم ىذأتيو ملسو
 ةبابرلا نإ : لوقي ناكو « هلتق امبرو باقعلا دشأ هبقاعيو كلذ لعفي نم يذؤيو « رئاخملا

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ةانامصلاب يداني نم مما لقأ ةينارلا نيعي ةئطانسا تسبب

 لئالد قرسصحأو ؛ ديحوتلا ىلع ةظفاحم هلك كلذ نأب هباحصأ ىلع سبليو : رئانملا يلع

 نإ : هلوقب رْثسْتيَو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يببلا ىلع ةالصعلا بتك نم اهريغو تاريخلا

 . كيمح وتلا ىلع هلهفأ ملأ ليلا ري هنأد 125 كلذ

 ةفلتخم تارايعب اريثك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يببلا صصقتني باك هنأ هتايرفك حبقأ نمو

 !! ديحوتلا ىلع ةظفامملا هدصق نأ معزيو

 ينأاسشلا مسقلا يف هرخأ يف ىلا ىواتفلا نع عيارلا دلمجا ف سنلا اذه دموي قىرسخأ ةعبط قو هلال

 , ”4 ص هيف ةيملعلا تارايتعالا بانك يف هنم

 ا



1 
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 لسرملا قرشلا لهأ ةغل يف شراطلاو ! شراط ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإ : هلوق اهنمف
 هنأ هرمأ ةياغ يأ ءابتك لماح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ هدارمف « نيرخخآ ىلإ موق نم

 . فرصني مث هايإ مهغلييل سانأل رمأ ف هريغ وأ ريمألا هلسري يذلا شراطلاك

 يأاصع : مهنم دحاو لاق ؛ اضرلا مه رهظي وهو هترضمم كلذ نولوقي هعابتأ ناكو

 ًالصأ عفن هيف قبب لو تام دق دمحو اهوحنو ةيحلا لتق يف اهب ّمَفَتْني اهنأل دمحم نم ريخ هذه

 نسم هلقل اندرأ ام ىهتنا . « عامجإلاب رفك اذه نأ كلش الو !! ىضم دقو شراط وه امنإو

 . (دهأ 5025 ةلس ىيفوتملا يرصللا يعفاشلا سربيب لدعلا تاوضر خيشلا ةمالعلا مالك

 . يدجنلا باهولا دبع نبا اه وعدي ناك ىلا ةيسيئرلا راكفألا ضعب نيبتي هنمو

 : يبشو ةقباسلا ىلوألا ةسمخلا لئاسملا ققحت يتلا عارألا نم ةخ وم

 نيوسسفملا ةيثأ مالسكب مهفا عا مدعو , هتبراحمو ليوأعلل مهضخر -4

 زا او ةراعتسالاك ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ ىلإ مهتافتلا مدعو ؛ ريسفتلا بتكو

 ميركلا نارقلا تايآ يناعمل مهفيرحت كلذ يضتقيو : تآرقلا ريسفت يف يلهاجلا رعشلاو

 حءميسسجتلا و ةيبشتلا ةديقع مهتديق#ت تاابنإ ايبس ف نوديري ام ىلإ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو

 نولوقيف نوديري امك تايآالا نولوؤي مهنوك عم  عمومذم ليوأتلا نأ وعدا امدنع مهف

 ةسكدقلا ريسافتلا بتكب !اومدطصا ةغللا يف زامج ال هنأو  رقتساو عفتراو الع ىوتسا ىنعم

 اهبع اوضرعأف ءاملعلاو فلسلاو نيعباتلاو ةباحصلا تذايوأتب ةئلتمملاو ةنوحضشملا ةثيدحللاو

 . اهيف ىلا تاريسفتلاو رابحألا لوبق يق اولحمت و

 ءاضعألاو حراوملا نع هزنم هللا نأ عم ىلاعت هلل نيديلا وأ ديلا تابثإب ًالثم نولوقي مهف
 ةدع اهل ديلاو « لايخلاو مهولا هيلإ يقتري نأ نع هزنم اضيأ وهو ةئيهلاو ةروصلاو ةيمسمملاو

 نآرسقلا نع ىلاعت هللا لوقف « ىلاعت هلل هتابثإ نودصقي اميف ةرصحنم تسيلو ةغللا ف نامم

 نأ رقلل نيدي تابثإ برعلا ةغل يف هب داري ال © هفلحح نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ف

 ؛ميركلا نآارقلا ىلع هل ليبس ال لطابلا نأ وهو رخآ ىنعم دوصقملا انإَو ؛ فل الو

 ايبا



 . نيدي الو دي هل تسيل نآرقلاف

 يسمهج هسسنأو نآرقلا تايآ يناعم لطع لطعم هنأب كلذ يف مهفلاع نم نوعري مهو

 برعلا دنع ةدوصقم الو ةموهفغم ريغ يناعم ىلإ نآرقلا يلاعم نوفر مهف ىيلادلابو ؛ عدتبم

 . مهتغل
 ىسسعملا مهف ) نمم ةرابغ وهو هباتك يف ىلاعت هلأ هحسنم يعرش رمأ رهف ” 7” ليوأتلا امأو

 ثيداحألا ليؤأت نم كملعيو كبر كيبتج كلذكو 4 : ىلاعت هللا لاق ؛ ( صنلا نم دارملا

 00 : بسوي © ثيداحألا ليوأت نم هملعنلو ف ىلاعت لاقو 2 51: فسر # كيلع هتمعل مشيو

 . هويءاسلا # ًاليوأت نسحأو ريخ كلذ

 رهاظ اودجو اذإ الإ نايحألا بلاغ يف نآرقلاب لالدتسالا نوديري ال -؟

 ةيقب نع فرطلا اوضغيو مهحلاصل صنلا قنع نووليف ؛ مهدقتعم بساني ةيآ

 . عوضوملا يف تايآلا
 !! ( نييئآرق ) مهنومسيو نآرقلاب لدتسي نم ىلع نوبيعي مهنأ كللذ نمو
 : 3؟؟ يم 4 ةنسلا د> هباتك ف مسجنلا ىابتحلا يراهبربلا هلاق ام كلذ يف مهتملأ لوق نمو

 ىلع ىوتحا دق لحر هنأ كش الف نآرقلا ديريو هديري الف رثألاب هيتأت لحرلا تعم“ اذإ

 [! ن4 هجدو هدنع نم مقف ةقدنرلا

 ةنسلا نم ةنسلا ىلإ جوحأ نآرقلا نإو » : (85) ص كاذ هباتك يف اضيأ يراهبربلا لاقو

 . « نأرقلا ىلإ

 نآرسقلا ديري الو رثألا ديري وهف ميركلا نآرقلاب ةناهتسالا هيف دج ريطح مالك اذهو
 هللا لاوس اكرات قيدانز هنأب نإ رقلاب ذحأيو فلسلا مالك وس يذلا رثألا كرتي نم فصيو

 . ه : كسلا # مرقأ يه لل يدهي نآرقلا اذه نإ © ىلاعت

 يباستك يف نيعباقلاو ةباحصلا نم فلسلا ةمئأ نع هلقنو هتلدأو ليرأتلا نايب يف تعسوت دقو (38)

 . 1 510 لص 4 ةيواحمطلا ةديقعلا حارش ميحص# ))

 نا



 دييأت مهل ققحيل مهجازم ىلع هل مهفيعضتو ثيدحلا مهحيحصت - ا

 ىلع اوقلعو اوسجرخ نأ ىلإ مهرمأ ىدامت لب ؛ هل نوعدي يذلا مهركذ

 نسمو 2 ”ثيداسحألا ىلع مهمكح سائلا ىلع اوضرفيل اهرشنو اهتعابطب

 نباو يئاسنلاو يذمولاو دواد وبأ ) ةعبرألا ةنسلا بتكل ينابلألا ميسقت كلذ

 ىلع مكحلا يف هضقانتتو فيعضو حيص ىلإ ( هجام

 : ثيداحألا

 راثآلاو ثيداح لاك ةحيحسم تناك إو مهبه لم شلاق يبلا تيداحأألاب ل وتعطي مهف

 . كلذ ريغو ءاعدلا يف نيديلا عفرو ركذلاب رهمجلا تابثإو لسوتلا يف ةحيحصلا
 ل يا

 ةلثمأ كيلإو + هانعم ريغت ةملك فذ وأ ةملك ةدايزب ثيدحلا فيرحت ىلع نومدقي 0

 : رمألا اذه يلع

 يف تباثلا يردخلا ديعس يبأ تيدح تاملك ضعب فيرحتب رقشألا رسع روتكدلا ماق

 !! تاوصأو فورم ملكتي لوقي امع ىلاعت هللا نأب هتديقع تابثإو دييأتل يراخبلا حيحص

 مث ( !! حالفلا ةبتكم ةسماخلا ةعطلا ) )١15( ص ا(: هللا يف ةديقعلا » هباتك نم همالك صن مكيلإو

 : ابنا وسعلا كايبب هقدر

 : كانه روكذملا لاق

 يذلا ثيدحلا يف امك ؛ قلخلا تاوصأ نم اكيش هبشي ال توصب هناحبس هللا مّلكتيو ]

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا هيوري

 يدانيف . كيدعسو كيبل لوقيف «مدآ اي : ىلاعت هللا لوقي » : ملسو هلآ

 مالك ىهتنا | « رادلا ىلإ انعب كنمأ نع جرخت نأ كرمأي هللا نإ : وصب

 روتك دلا

 تومئان تابس يف نيملسملا يقابو (58)

 ذب



 نم كلد كيلإو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس مالكل ريبك فيرحت اذه يفو

 : يراجخبلا حيحص

 مقرب 11١ [كاو ال187 مقرب 457/67) « يراضبلا حيحص » يف دوسوم ثيدحلا اذه

 : كانه هظفل مكيلإو أ" + « يرابلا متغا» نم 40١

 لوقي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبلا لاق لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع »

 جرخت نأ كرمأي هللا نإ تولسب ىذانيف ؛ كيدعسو كيبل لوقيف مدآ اي هلل

 . « رانلا ىلإ انعب كتيرذ نم

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق يف فرصت فيك اورظناف
 وصب يذانيق ىلإ !! هفرحف توصب ىدانيف

 :؛ لاؤسلا نمكي انهو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديسل ًاليوقتو ةعيرشلا صوصنل افيرحت اذه ربتعي الأ

 !؟ هلقي ل امم ملسو

 نع ْملَكْلا نوفرحي ]# ىلاعت هللا لوق اذه لعفي نم ىلع قبطتي الأو

 أ! ع+ + ءاسلا 2 هعضأ خم

 ام ىلع هيف ةلالد ال رقشألا روتكدلا هفرحو هركذ يذلا ثيدحلا نإف هلكأ اذه دعبو

 اذه احراش ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هلوقي ام مكيلإو ىلاعت هلل توصلا تابثإ نم هديري

 : 4452/65 4 يرابلا ممف » ف ثيدحا

 ناس هللا هرعأي كلم يدانملا نأ ىلع ارهاظ لدت« كرمأي هللا نإ » هلوق هنيرق نإف |

 . .ىهتنأ | كالذي يدانب

 ملسو هلآو هيلع 5 لست هدا لوس مالك ل وسيهمتي نيدلا يي دمشسأ لهأ مالك وه اذهف

 !اديح كلذت ملسملا يبخأ هصناف (5 5 هأركا و 451/5 5و نايرلا ةعبط قو ء ةفرعملا راه ةعيطط نم عال ءز

 ىلاعت هللا لوسق باب »د (85) مقر باب ديح وتلا باتك يف كحناف ىرخأ ةعبط كيدي نيب تناك اذإو

 ءا قراكس ,سأنلا شارل 3 هبنأي 0١ 2 مر اب أني جملا كار وسم ريمسسفتلا بباتك و  ددنع ةضاغضلا 2 2 تال

 ماب



 اعتسملا ىلاعت هللأ و ؛ مهفلا قح

 لوي ج ذاع (3 + -راؤز ص هتققح- يذلا ©« ولعلا يبهذلا باتك ةمدقم يف تاركذ دقو

 نسم اهعجاريلق اهظافلاو ثيداحألا نوتم ف نيمدقألاو نيرصاعملا نييفلسلل تعقو تافيرحت

 . عسوتلا ءاش

 دنع ضوصتلاو ثارلا فيرحت ) ةيمسن ةلأسملا هذه يف صاخ باتك فيئصتل حاتحنو

 ,. ( نييباهولا نيفلسمتلا

 م
 ع

 : اللضا

 ىعدا نم ) لسسح نب دمحأ مامالل بسنت ةرابع نورصاعملا ةيفلسلاو ةيباهولا تدرب

 عامجإلا اوقنيل ةرابعلا هذه نولوقيف ! ةمآلا عامجإ مشوق عداصي أامدنع ( بذاك وهف عامجإلا

 !! نوعءاشي ىتع ىرخأ ةلأسم يف هنوعديو نوديري ىتم

 يعدل نسم ) : دنخأ هل لاقف قولخع هنأ ىلع دقعنم عامجإلا نأب رشب ىعداف نآرقلا قلم

 هدسأ ينج نب كمحأ نأ ليلدب ! ةلأسملا هذه يف يأ ( بذاك وهف عامجإلا

 لوصألا ملع يف اوملكت امدنع « رظانلا ةضور ا يف ةمادق نباك هبهذم لهأو ةديدع لئاسم

 . هيلع اوللدو هوتبثأ عامجإلا يق

 باستكل ةديدنللا هتمدقم ف ىنابلألا لوق هراكنإو مامجإلا ةيضقب مويلا مهبعالت لاثمو

 يب مامأإلاب مج 1

 : هصن أم (5؟) ةفيحص « ندرألا / حليوص/ ةيمالسإلا ةبتكملا عبط ء فافرلا بادآ

 نكممي الام ( ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا عامجإلا ريغ يأ ) عامجإلا اذه ريغو »

 مو بذاك وهف عاجإلا يعدل نم : دخل مامإلا لاق اهو . هعوفو نع الضف هروصت

 ا وقل سانا لعل ةيردب

 يف لاق تسيح ءاهانعم  ينابلألا دنع نيمّظعملا دحأ وهو  ميقلا نب نيب دقو

 : ( دعس فوؤرلادبع هط : قيلعتب ليحلا راد ةعبط ) )5١/1( « نيعقوملا مالعإ »

 أ



 امحاإلا لحرلا هيف يعدي ام : لوقي ىبأ تعم : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو »

 ملعت ال : لوقي هنككلو ء مصألاو يسيرملا رشب ىوعد هذه . اوفلتسا سانلا ملعن ال : لقيلف

 . هظفل اذه ء كلذ ئغلبي ىلا وأ ء اوفلتحا سانلا

 تلطعتل ماس ولو ؛ فلاخملاب ملعلا مدع هنومضم عامجإ مهوت اهيلع اومدقي نأ نم ثيدحلا

 هسنظي ام ال ؛ عامجإلا ىوعد نم يعفاشلاو دمحأ مامإلا هركنأ يذلا وه اذهف « صوصنلا

 هما يح

 1 ةداوحح وأ تاعصسأ هنأ سانلا سعب

 : ميقا نبأ ماللك نم هلقن تدرأ 57 ىيهتنأ

 : م 1 نيعق وملا ماللشإ م١ ميقا نبأ لاقو

 لأ لاح لدبت نأ ةجح عارنلا لمم ف عامجإلا مكح باحصتسا نأ ىلع لدي اممو ا

 . ادهأ 1 ةيخخش و هناكمو ةئاعز لادتك اي ىأ هج يلع مما

 يقهسسملاو فلسلا لوق زطبيل ( بذاك وهف عامجإلا ىعدا نم 5 ةرابعب مجتحأ ,ىنابلالاو

 !! هتمرح ىرياوعو ءاسلل لالح قلغا بهذلا نأ ىلع نيعمجملا

 ةداسلا اومذيل : ميسجتلاو ةيبشعلا عوضوم ىف الإ سايقلاب مهنامإ مدع -

 نمو مههيأرب رومألا نوسيقيو ثيداحألا نع نوضرعي مهنأب نوعدي نيذلا فاحألا

 اهفرحي م هضعبو ( تادابعلا يف سايق ال ) مهوق يهو ىرخأ ةركف مويلا اورشن دقو

 [!! ( تادايعلا ف داهتسا ال ) لوقيف

 داهتحالاو سايقلاف ١ ةعطنع ةركف يهو ةصاخ ةلاسر يف اهفييرت نم دب ال ةركفلا هذهو

 نمو ةباحصلا نع نيدهتجما ةمئألا فالتمسا امو 1 بير الو كلش الب تادابعلا ف لمحاد

 ا



 لوق دنع هلوق يف ةباحصلا نم هريغ داهتحاو ءوضولا يعكر يف لآلب انديس داهتجا امو

 ا كاع د ماسر او هلع ل ىلص بلا ' داقلف فورعل ركذلاب هدمح نمل هللا عم مامإلا

 اهنوردتبي اكلم نيئالثو ةعضب ىأر هنأ هرك دو رارقإلا لبق تلعق يلا ىلوألا ةرملا ىلع هؤانثو

 ! نيمعارلا ءالؤمل ضحدم الإ ريثكو ريثك كلذ ريغو اهبتكي مهيأ

 اولوقي م ةلدألا دسسأ هنأ ىلع سايقلا اوركذو لوصألا ملع يف اوفلص نيذلا ةمأللا ءاملعو

 ىلع ةيلبقلا ةعمجلا ةنس سيقي يووتلا مامإلا وه اهو ! ثادابعلا يف هلامعتسا زوجي ال هنأب

 لوصألا بك عبتت نمو ! ريثك و ريثك كلذ ريغو ! بذهملا حرش يف ةيلبقلا رهظلا ةنس

 هذه نالطب بقرعو . تادابعلا ف سايفلا لامعتسا ىلع لدت ةريثك ةلدأو ةلثمأ دجو هقفلاو

 ! ةحصلا نم اش ساسأ ال ىلا ىوعذدلا

 انه برصضن اننإو مهدنع مئاذ عئاش اذهق ميسجتلاو هيبشتلا يف سايقلا مهلامعتسا امأ

 3 ةديفعلا ف دسافلا سايقلا ةيفلسلا نوعدي نيذلا ةمسكلا ضعب لامعتسا ىلع ةلثمألا ضعب

 : لوقنف ىلاعت هللا تاذب قّلعتي عوضوم
 ةيأ رك ذ اهدعب (؟2./١) هيف ةيزوخلا ميق نبا 4 ةلس رلل قعاوسلا رب باتك بحاص لاق

 : هصن ام © هللا بنج يف تطرف ام ىلع اترسح ايا

 لدب نيأ نمف ةفص وه بنج تابثإ ىلع هرهاظ لد نآرقلا نأ به لاقي نأ : عباسلا |

 ىلع لدي ال اذه لثم قاللطإ نأ مولعمو دحاو قشو دحاو بنح هنأ ىلع هنطاب وأ هرهاظ

 نإف ًامئاق لص », : نيصخح نب نارمعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يلا لاق امك دحاو قش هنأ

 نبا تارمعل سيل هنأ ىلع لدي ال اذهو . , بدح ىلعف عطتست مل نإف , ادعاقف عطتست مل

 ركاذ نأ ملع دقف : انلق « كيبنتس نم بنج ىلع دارملا : ليق نإف . دحاو بنج الإ نيصح

 . هحوب كلذ ىلع ظفللا رهاظ لدي الو هريغ هعم نوكي نأ يفني ال ادرفم بنجلا

 دحاو مدق الإ | هيلإ بسن نمل سيل هنأ ىلع لدي مل ادرفم ركذ اذإ مدقلا ظفللا اذه ريظنو
 الرسل م

 . « همدق ةزعلا بر اهيلع عضي ىتح رر : حيحصلا ثيدحلا يف امك

 مالا



 !! يصح نب تارمعب بألا ةلأسم يب نيلاعلا بر ساق فيك ىلاعت هللا كامح ري رظناف

 تلم قيرطبو كلذب تبثأ فيك رظنا مث « ىلاعت هللا ىلع قبطني نارمع ىلع قبطني ام لعجف
3 

 هلأ 3 5 يفت يجبلاب مداشلا هلأ 2 ىلاعلو ثيل اتي عا ىلوملا ساق كللذك و 4 لتس كل) لأ

 نأل ءةسسلاو بباتكلا صوفتل ا ءداصملا ةديقعلا باوبأ ف دسافلا سايقلل زثم اذهف !! -

 ل زن يذلا يمل تاسللا ضن ةنبل ييسسأ تنابثإ ةيألأ خش نم تأ ىلا يقر عمرو ملدا

 نيم درع ةلوؤم يه لب ةحراتما تابثإ اهركذ نم دارلا سيل عدقلا كلذك و ؛ نآ رقلا هب
 قا قد لاا هن

 نسف زرأسستلا ةناعيس هللا مهسدقي نم : مص نإ اهب اهب داركم ةمثألا رك ؟ دامك ثيدحلا مسحص

 كلي داري الف © مهبر دنع قدص مدق مش 49 ىلاعت هلوق لثم اذهو نيدحلملاو رافكلا

 . اهيلع مالكلا الو ةحراشلا تانثإ

 ديعسس نبا نامثع قولخملا ىلع قلاخلا ساقو بابلا اذه يف سايقلا لمعتسا نم نإ م
 يلع هب در يذلا هباتك ق لاق هنا كلذو ( ه ؟م. ةلس ىفوتملا ) روهشملا مسا يمرادلا

 : هيصن أم (؟ 0) يح ىسي رملا رشب

 سال و ا أ مصب ري # لاري ف هاش علا كل رحتي 5 جنش امم 90 اعفي حويقلا ي 85-5 لل 5 : 8 طا م ! تاع 8 3 | 0

 ال ةلرحتم يح لك كأرجختلا ت دف نيب ام ةرامأ نأل ءا ءاش أذأ رمامخو موفيز طسير
 قف ا يي سى ص.س.سا.اس.اس١س.س- -ب77  ببببسسسسل ب ريب 1 يمس ب ا ل

 تاق ولحختملا ف هددع و 05 ناك 0 قولحملا يلع قلاخلا ساق فيك اورظنا ؛ + لوقأو 1

 تافو !!! كرحتم هنأب يح هنأل ىلاعت هللا فصو ؛ كرحتم ريغ تيملاو اكرحتم اهاري ىلا

 ةرذسلا يف تانووكلإلاو بكاوكلاك كرحتت ةيح ريغلا ءايشألا ضعب نأ ًاضيأ لحرلا اذه
 رصاق لجرلا اذه نهذ نكل « كلذ ريغو باحسلاو راهنألاو لويسلا يف كرصني يذلا ءاملا

1 

 !! اضحاف أطخ أطخأف لاعت هللا تنأذ يف ةصاختو ةديقعلا ف سايقلا لمعتسا كلذلو !! ادح

 سيل 8 ذإ نوككسب الو ةك رحب فصوي ال هناحبس هناإف لوقي امع هللا ىلاعتو

 !! # نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس 9 و © ءيش هلثمك

0 



 : راوخلاو ةينالقعلاو لقعلل مهتبراحم -5

 مهعابتأ وأ ماسلا لمعتسي الغل ةينالقعلاو لقعلا ةبرام ىلع ةيفلسلاو ةيباهولا زكري
 لسفقعلا لامعتسا نأ عم ء مهسوؤرو مهتداس هيلع ريسي يذلا جهدملا أطح اوكرديف موقع

 للاعت هلوقك لمعلل ةحدالاو ةينثلا صوصنلا ركذب يلع نارقلاو ع رشلا يف ادجج مهم رمأ

 © كورظني الفأ #4 © نوركفتي موقل #8 ©# نولقعي موقل © نوملاعلا الإ اهلقعي امو

 ريتك لقعلا لامعتسا ىلع ةلادلا ظافلألا هذه لثمو ركفتلاو رظنلاو لوقعلاو بابلألا ركاذف

 . ريمض و

 الو هف يسمع ملككب مص 1 هلالج لح لاقف هلّتع لمعتسي ال نم ىلاعت هللا مذ دقو

 الو ةبذاتكلا تاعاشإلا ىلع مئاق مهرتكف نأل لدجلاو راوحلا نوبراحي كلذكو

 مهيفلاخم عم ةرظانملا نوشخي مهف ثحبلاو ليلدلا مهفو قيقحتلا مامأ دومصلا عيطتسيب

 . ادج

 : (337) ص « ةنسلا حرش » هباتك يف لوقي مهتمئأ دحأ يلبنحلا يراهبربلا اذهف
 الو ةلالض الو ىوه الو رفك الو ةعدب الو طق ةقدنز تناك ام هنأ هللا كمح ري ملعا د

 . « لدتلاو مالكلا نم الإ نيدلا يق ةريح الو كش

 ةموصتخلاو ءارسملا | 0 ا بحعلاو 0١ ! غ5 75 ص يتراهبربلا لوقيو

 ميلستلاب كيلعف "١ '# اورفك يذلا الإ هللا تايآ ف لداجي ام 1 لوقي ىلاعت هللا و لادملاو

 . « توكسلاو فكلاو راثآلا لهأو ىضرلاو

 يل  فسمم هلك يراهبربلا مالك : اذه يراهبربلا مالك ىلع العم ءايفلا دحأ لاق

 هللا تايآ ىهف يف لداجي نم امأ « ىلاعت هللا تايآ لوبق يف لداجي نم يف توءاح ةيآلا هذه : تلق 9/39

 يه لاب مهداسجو 0 ىلاعت هلوقل م ودم اذهف مالسإلا راكفأو نيدلا دعاوق تابثإ ققحيو اهانعم نايب قو

 ةالسصلا مهيلع ءايبنألا ةقيرط راوخلاو لدلاف © انلادج ترثكأف اتلداح دق مون اي اولاق # © نسحأ

 دبا لأ 4
501 



 2 هل دل ج# .يضقاسلا نحل !! هةمأب ل جيب عل : كإو مداكلاو لادعما

 : مهعابتأ هناي ذل وت رمألا 1! نو

 دياقتلاو نيفقلالاو ليلدلا ةفرعم نودب اطخلا ركفلا ىلع رارصإلا -ا/

 ! ةنسلاو باتكلا صوصن يف رظنلاو داهتجالا نوعدي مهنا عم ! ديدشلا

 ؛ مهتلدأو ريغلا ءارآ ىلع مهدنع عالطالا نع عونممو لابقتسالا نع قلغم لقعلا نألو
 اذه يق السصصفم اسهنع ثدستلس يلا م دتبملا رححص ةيرظن مهعابتأ لوقع يف اوعضو دقو

 / 1 ع ادتبم عم لكأ الو ينارصتو يدوهي عم لكأ 0

 ال يذلا نيملسملا ودم كلذ ريغ وأ يعيشلا وأ يلرتعملا وأ يرعشألا ع دتبملاب يعي

 : مهنا رأ 2 مهن ومشأ وي

 : )١77( ص باتكلا سفن يف يراهبربلا لاقو
 يصاعم بحاص ارحاف اقساف قيرطلاو بهذملا ءيدر ةنسلا لهأ نم لسجرلا تيأر اًذإ ١

 تيار أذإو !! هئيصععم كرضي سيل هنإف هعم سلحاو ةيصصاف 1“ ةةنسلا ىلع وهو ًالاض

 هعم يشم الو هسلاعت الف أ '!”ىوه بحاص ةدابعلاب افرخ افشقتم ةدابعلا يف ادهتمحم لجرلا

 . 0 ... قيرط يف

 . ةنسلا اهوم“ ابتك اهيف ارفلأ ىلا مهتديفع ىلع نعي (ا/؟)

 , ةيضابالاو ةلرتعلاو ةعيشلاو ةيدي رئاخاو ةرعاش لاك مهتاذيقع ىلع مهقفاوي ال عب ةقس

 ما



 ةيفاس وأ يفاس ةملك ةيقادصم مدع

 ةيفاسلل مهباستنا اح مدعو

 مسسهف لوربتعي كلذدب مهو فلسلا مهفب ةنسلاو باتكلا مهف بعت هنأب نويباهولا يعدي

 : نيتطلاغم نمضتي اذه مشوقو اهعابتا بحجاولا ةيعرشلا ةلدألا نم فلسلا

 ىدتح فقورعم دحوم بهذم مط سيلف لئاسملا مهف يف نيقفتم ريغ فلسلا نأ : ىلوألا

 بتكو . فلسلا مهفب رومألا مهق بجي وأ فلسلا مهف وأ فلسلا بهذم لاقي نأ عصي

 ةةلطسعتم جاداع هيف ةبيش يبأ نبأو قازرلا نبع ظفاحلل 1 يقسم لا أ بادكك رثألاو ثيدلا

 . ةيعرشلا لئاسملا يف ةثالثلا نورقلا زهأو فلسلا فكاتمتا نع

 لئاسع ف يفلسلا فالتخلا تبثت يلا ةلئمألا ضعب ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب ركذنسو

 . قيفوتلا ىلاعت هللابو صاحخن لصف يف اهريغو ةيدئاقع

 لئاسملل ةعبرألا ةمئألا مهف نورفاني مهارث فلسلا مهف ىلإ سانلا نوعدي نيذلا ءالؤهو

 ةساالثلا نورقلا دعب سانا مهف ىلع وا رومألل مهمهف يف مهديلقت ىلع امإ نوثحيو ةيعرشلا

 !! ينابلألاو زاب نباو ةيميت نبا مهفك فلسلا نورقب ةامسملا

 يلا اسنلوقع ليطعت بهي هنأ ديقي ليلد ةنسلاو باتكلا ف سيل هنأ : ةيناثلا ةطلاغملاو

 لإ لصو ءرملا نأ ماد ام انريغ مهفب ةنسلاو باتكلا مهفو اهايإ ىلاعتو هناحبس هللا انبهو

 !! داهتحسالا و مهفلا هدج رد

 هبيعهاونو ىلاعت هللا رماوأ مهشنل ةرشابم انبطافت ةيعرشلا صوصنلا نإ : ءالؤط لوقن لب

 © اونمآ نيذلا اهيأ اي لط الثم ةريثك تايآ يف ىلاعت هللا لوقف ءاط ريوحت وأ فيرحت نود

 . ةعاسلا مايق ىلإ رأتملاو مدقتملاو فلخلاو فلسلا لمشي ماع

 رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو 9: ىلاعت هلوق ةلأسملا هذه يف بغشلا عطقي لب

 مهو طابتتسالا لهأ مهف وأ ملع نأب حيرص وهو © مهنم هنوطبسصسي نيذلا هملعل مهس

 هن عال

 لها نأب لقي ىل ثيح .« شلسلاب كلذ ضخي مو: ربثعمم رستم ع رع لك قف نودهتخا

 راب



 قو 4 اهلا نم مهريع لود اهتومهفيو ماكحألا نوملعي نيدلا مه فلسلا نم طاينتسالا

 لب ؛ ةيعرسشلا ةلدألا دحأ هلعجو فلسلا مهفب لالدتسالا مده ىلع حضاو ليلذ اذه

 اعرسش ريم فلسلا نم وأ فلخلا نم اوناك ءاوس نيدهتجملا مهف نإ : لاقي نأ باوصلا

 ءالؤسه حامجإو ام سلو تانك نم ماكحتا مهنا م يذلا 1 ينام ةمستلا

 !! نايذه كلذ يوس اهو, ةيعرشلا 1 ةلدألا

 هللا ىلإ هودرف ءيسش يف متعزاست نإف : لوقي ريزعلا هباتك يف ىلاعت هللا نإ مث

 !! هل فلسلا مهف ىلإ هودر لقي لو 55 : ءاسنلا #4 لوسرلاو

 تلق : لاق ةفيحج يبأ نع هريغو (؟14/1١) يراخبلا حيحص يف ءاج اه اذه ديؤيو

 ك هما 8 3 85

 لجر هيطع أ مهف وأ هللا باتك الإ ال : لاق ؟ باتك مكدنع له ( هيلع هللا ناوضر ) ىلعل

 ' لاق لب! ةنسلاو باتخلل فلسلا مه الإ اي اذهو اس ل يه

 نيلئاقلا نأ دقتعتو !! ىغلسلا يقي مري نأ دحأل سلو كلذ هل ناك هلل لات نم

 [1 ةلأسلل هذه ف توضقانتم توطباختم فلسلا مهف عابتا بوجوب

 عل 00 را قيل كام ما شارل « سد

 1 ةايطجأ م وم هل وأ شا راش ا رطلا ثم يم 0 يحصل ثيادخلا ّى ماج م
- 

 د

 ! فلسلل امك اضيأ الضف لخلل نأب حيرصت هيف ىرت امك اذهف

 دمع مامألا لثس دقو 4١١1١ : >١ ص ا( هيبشتلا هبش عقد )) يف يزرخلا نيا ظفاحلا لاقو

 ل لزني مل كرابطلا نبا : لاق 1 كل رابملا نبأ هب لوقي الأ اذه هل |يقك اهيف ىتكأم لاسم

 , هجولا ده نم بيرغ نسح رب ؛ لاقو ( 58435 مقرب ١ هكراد ر يذدمزلاو ع١ ./7) دمحأ هاور 95

 !كسيساع علقغلا يف ظفاحلا لاقو رب : 7 ترالز ,ى باه رولا حتق ,ر يق يك راسغلا دمحأ ظفاحلا ديلا لاق

 يفاسب عم عسمجلا كانهو 370 معفلا رظنأ « ةحصلا ىلإ اهب يقتري دق قرط هل « نسح ثيدح

 . عوضوملا اذه ف ثيداحألا

 مارك



 [!! 50 هرظنب اهب لمعلا انعرلي ةحمج سيل يفلسلا مهف نأ يأ : تلق !! « ءامسلا

 ره لاوقأو ءارآ نم هنولوقي يذلا نأب نوعدي رصعلا اذه يف نييفلسلا نييباعولا نإ

 ءارآو لاوقأ نيم نوديري ام مهيلع اوجوريل ءاطسبلاو ةماعلا ىلع ًاهيومت فلسلا .بهذم

 بهذم وه هنولوقي ام نأب مهنم ةهبشملاو ةمسجلا ةصاخو ءالؤه ىعذا دقو !! ةنطنع

 عمجرمللا وهو فلسلا بهذم وه لئاسملل مهمهف نأ ةمسجلاو ةهبشملا ءالؤه ىعداو ! فلسلا

 : ميقتسسملا طارصصلا نع اولدع دق عقاولا يف مهو !! هنع لودعلا زوجي ال يذلا ىعرشلا

 .ايرهظ مهعارو امش برعلا مهفو ةنسلاو باتكلا اوكارت مهنأل « ميوقلا يوسلا قيرطلاو

 مهنا هذأ ق مئاق لايح وه لب ةتبلا عقاولا يف هل دوجو ال ةعيقب بارس ىلع مهدامتعا عم

 !! فلسلا بهذم اذه : مرق وهو مهريغ نم ءاطسبلا ىلع هب نوهرمبو

 نبأ هب لوقي ال اذه : هل ليقف « اهيف ىتفأغ ةلأسم نع لكس دقو لوقي دمحأ مامإلا اذهف

 ءامسلا نم لزني م كرابملا نبا : لاقف . كرابملا دحل

 مسسهق ىلإو فلسسلا بهذم ىلإ هوعدلاب نورهاظتي نيذلا ءالؤه دحت نأ بسيتجعلا بي رغلا نمو 1/5

 ينابلألا ةصاخو مهتم ريثك بتك ةفلغأ ىلع أرقن اننأ كلذ نمو , ًادح ةيضقلا هذه ىف نوضقانتي فلسلا

 كاسفكا يومللا جهنلا ىلع لوشي مهصضعب و 1 يفلسلا مسهشب ةنيسلا و باتكلا مهق دن مهتوعد سسأ نم نأ

 هل ةلاسر يف لوقيف كللذ ضقاني ينابلألا ذيمالثو 1! يديرع نم وهو مهدحأ دم مث فلسلا هيلع

 فنامع ةيماللسإإلا ةبكلا عبط ”«) نع 4 بقا علا ماكحأ ف فاصنإلا د اهاسأ ةعبلطلا ندرألا

 5-0-5 ناك نم انئاك دسأ مهفب نيدبعتم انسل اننأ كلذ ىلع دز » : هصن ام : ع له ١ 400 ةنس لوألا

 تباثلا ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر صنب اندبعت نمت امنإ ةريغ مأ ( يباحصلا ) دوعسم نبا ناكأ

 .(111) ص اا هيبشتلا هبش عقد » يف ىلاعت هللا همر يزوخلا نبا ظفاحلا مامإلا اهركذ (الكز
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 ءاسج اه : لوقي دمحأ لبق ةفينحوبأ مامإلا اذهو . دمحأ مامإلل فلس كرابملا نبا نأ عم

 ةباحصلا نع ءاسمج امو ؛ نيعلاو سأرلا ىلعف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 . لاجر نحنو لاحر مهق كلذ ريغ ن بم ناك امو ع انزتمخا

 ةسيدثاقع لئاسم ف فلسلا فالدعا اهيف نيبن ةلئمأ ىلاعت هللا ءاشا نإ نآلا برضنسو

 كاهرب فسن يلع ةحضاو ةلالد لدت ديحوتلا ملع يف ةيماللكلا بتكلا ف ةروكاذم رومأو

 ةتالطب ىلع اوصن فلسلا نأ عم « هولحتلا يذلا مهليلد كدو ؛ هودمتعا يذلا ةمسحما

 بهدم وسهم هلولوقي يذلا نأب مهئاعدا عم  ةمسجملا ءالؤه نأ باجعلا بحعلاو

 | نيدلا لوصأ يف اوفلخخا دق مهسفنأ مه مهدمب  ةمألا نيب هيلع عممجو ْنمعُم هنأو فلسلا
 !# ةيديحوتلا لئاسملا يف فلسلا قافتا نوعدي فيكف !! نيبلا ديس وتلا سسأ يف اونيابتو

 ةراشبلا» سي ىمسملا يباتك يف كلذ نم جذامت ضعب ْ امك اهيف نوفلتخم مهو

 بصهذملل هوجو كانه سيل هنأ تابثأل اذه يفي و ؛ بقالألا نم مهنيب ألا. 4“ فاحنالاو

 فالتختا نم جذامت ركذت اذ نحن اهو ؛ فلخلا نم ةهبشملا ءالؤه هاعدا يذلا ؛ فلسلا

 : لوقنف ةيدئاقع لئاسم يف فلسلا

 : نآرقلا قلخ ةلأسم يف مهفالتخا : دئاقعلا ف فلسلا فالسخا لوألا لاخملا

 يسيباركلا ظفاشا مامإلا نع ١١( 59 ص ا« ءاقتنالا »د هباتك يف ربلادبع نبا ظفاحلا لاق

 أ اعيدعت هنأ
 5 5 1 5 دب ىلا 5 5 0 ١

 2 هضاأعن أاملق + ابل / 481 لس 0 2 لمح | ناب و كليب تناك 00 هيلع ىس

 دمسأ نأ كلذو ء هيحاص ىلع نعطي امهنم لكأ ناكف « ةوادع ةقادصلا كلت تداع نارقلا

 الو هللا مالك نآرقلا : لاق نمو ء يمهج وهف قولخم نآرقلا لاق نم : لوقي ناك لبنح نب
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 نع را

 يف كتلذ دمت امك ؛ قولخع نآرقلاب يظفل : لاق نم لبتح نب دمحأ رفك تاياورلا ضعب فو (ا/ال)

 . # ... ثادحم مهبر نم ركذ نع مهيتأب ام ل ىلاعت هلوقل كلذ يف يطع دمحأو . عجارملا نم ريثك

 كا



 يدلا نارقلا نإ : نولوقي مهتاقبطو ع يزورملا رصن نب دمحجو ؛ ييساحملا دسأ نب ثراحلاو

 بسك نارقلاب همالك و يلاتلا ةوالت نإو « قلخلا هيلع زوجي ال , هتافص نم ةفص هب هللا ملكت

 ؛ هب هللا ملكت يذلا نآرقلا وه سيلو « هللا مالك نع ةياكح هنإو « قولخم كلذو هل لعفو هل

 ليلهتلاو ركشلاو دمحلا يف رجوي امكف « هللا ريغ وهو « هلل ركشلاو دمحلاب هوهبشو

 . « ةوالتلا ي رحؤي كلذكف ريبكتلاو

 : 8٠١/5( 739 « عءالابنلا ريس ١ يف يسيباركلا ةمحرت يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 : ةمح بلا رحعأ ىف لاق ء «( ظفنلا قتف نم لوأ وهو دز

 . 24 قح اوس قولخم هنأو ظفلتلا ةلأسم يف ةررمحو يسيبا رثكلا ةضعبا اه نأ بيبو ألو

 دقف يراخبلا امأ . مدقت امك ةمئألاو ملسعو يراخبلا ىشم قحلا كلذ ىلعو : تلق

 يف يبيهذلا لاق دقف ملسم مامإلا امأو « ربلادبع نبا ظفاحلا مهنمو ةمئألا مالك يف هركذ مدقت

 : 9١ ؟١ ؛ ماللبلا ماللعأ ريس )) لف هيج رت

 . « همتكي الو ظفللاب لوقلا رهظي جاجحلا نب ملسم ناكر»

 عالسعألا ةعنألا ءالؤس نأ فرع ةفورعملا ةلوادتملا ةروهشملا ةلأسملا هذه ف لمأت نمف

 نباو يسيباركلاو ملسمو يراخبلا : مهو متاح ابأو ةعرز ابأو يلهذلاو دمحأ اوفلاعع نيذلا

 يزورسملا رسصن نب دمحمو يبساحنلا دسأ نب ثراحلاو يلع نب دوادو روث وبأو بلك

 مهو هناحبس نيملاعلا بر مالكب قلعتت ةديقعلا لئاسم نم ةلأسم ف نيفلتقم اوناك مهتاقبطو

 ؛ ةسكاعتم ةفلاختم اماهقأ اهومهفو ةلأسملا هذه ف فلسلا ماهفأ تفلتخا دقو فلسلا نم

 !؟ كسمتتن ءارآلا هذه نم يأر يأبو !؟ ذحأت عوهملا هذه نم مهف يأبف

 لمعتسنتو ةيبرعلا ةغللاو ةنسلاو باتكلا ىلإ عسرنو ماهفألا هذه كرتن نأ دب ال : باوجلا

 نسم ء باصأ نم كاذئا فقرعتف . باوصلا دقتعاس انل حضتيسف رمألا ربدتنو مهشنل الوقع

 ملعلا !اهأل ةبسلاب قيقحتلا وه اذهو ؛« فلسلا بهفل ال انمهفل ةقيقح عوج رلاق ؛ أطحأ

 . رظنتل الهأ اوسيل مهنأل مهب قّلعتي ادهه انمالك سيلف ةماعلا امأ ؛ نيدحمملا ملعلا بالطلو

 هللا ىلص دمحم انديس ةيؤر يف مهفالتخا : دئاقعلا يف فلسلا فالتخا يف يناثلا لاثملا
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 سابع نباو ةشئاع ةديسلا نيب اهيف فالنلا مقو دقو ءارسإلا ةليل ىلاعت هلل ملسو هلآ

 . روهشمو مولعم وه امك امهنع هللا يضر

 هللا ةيؤر ةلأسم ف مهقالتحا _ : كلاقعلا يف فلسلا فالتخا يف ثلاقلا لاثملا

 : ةمايقلا موي

 لمأ نم ةعامج كلذ يق مهفلاخو ةمايقلا موي ةيؤرلا تابثإ ىلإ ةنسلا لهأ ررهمج بهذ
 يرسلا نب رشب مامإلاو ةمركعو نامسلا حلاصوبأو دهاجمو ةشئاع ةديسلاك ةعامملاو ةنسلا

 كردي وهو راصبألا هكردت ال 99 : ىلاعت هللا لوقب اوحتحاو ةلزتعملا اذكو مهريغو هارفألا

 #0 راصبألا

 م ىلع تدر اهنأ (54/1) ملسمو (5:5/8) يراخبلا ىور دقف ةشئاع ةديسلا امأ

 هسكردت ال 8 ىلاعت هلوق مومعب هبر ىأر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس نإ لاق

 الإ هللا هسملكي نأ رقي ناك اهو 9 ىلاعت هلوق مومعو © راصبألا كردي وهو راصبألا

 2 ةيؤرلا يسفن تدارأ انإ مشوق نع سأانلا ضعب هديف امو © باج ءارو نم وأ ايحو

 . هيلع ليلد ال ةرسحألا يف ال ايندلا

 ئور دقف هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ انديس ذيملت نامسلا لاصوبأو دهام امأو

 ديئاسأب(159 ل 159/52/49 هرييسفت يف يريطلا ريرسج نبا ظفاخلا امهنع كلذ

 : كانه لاقو 452/1١59 « حتفلا » يف ظفاخلا هحسصو « ةحيحص

 . « ةيعرلا راكنإ رحخا هو نم ةمركع نع ديم“ نب دبع حس ربخأ دقو لا

 « بيذهتلا » يف هتمجرت يف كلذ دجتف ةتسلا لاحر نم وهو يرسلا نب رشب مامإلا امأو
 كالذي نولوقي مهو فلسلا دهع ذنم نيملسملا قرف ىدحإ مهف ةلزتعملا امأو ؛ (954/1)

 . ةيضابإلا ةداسلا ةيؤرلا منعم لاق اذكو . ناهربل كلذ حاتحي الو اضيأ

 : ةمايقلا موي نازيملا ةلأسم : دئاقعلا يف فلسلا فالدخا ىلع عبارلا لاتملا

 : ١( غ/5) « طيملا رحبلا دن هريسفت ق نايحوبأ لففاملا لاق

 عءاضشلاو ماتلا لدعلا راهظإ نع ةرابع كلذ مأ !؟ ةقيقح نازيمو كزو من له اوقلتماو
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 دهاجي اذه ىلإ مس همدقتو نازيملا راكنإ ىلإ ةلزتعلا تيهذف ؟ ررُغا باسحلاو وسلا

 .4 اهتلق نع ةفخلابو تائسحلا ةرثك نع لقثلاب ربعو « ع شمعألاو كاحضلاو

 : غ4 "مرو يترابلا ممتف ١ ف رجح نبا ظفاخلا لاقو

 . « ءاضقلاو لدعلا سعمم نازيملا نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذ دقو د١

 !!! فلسلا دنع يدئاقعلا فالتخالا اذه يف اديح لمأف

 ليوأعلا ةلأسم يف مهفالتخخا : دئاقعلا يف فلسلا فالدخا ىلع سماخلا لاخملا
 يي ا ل ا ا ل اا ا ا ا ا تت 11

 : ضيوفتلاو

 دهاميو سابع نبا انديسك اطوأ مهضعبف تافصلا صوصن يف فلسلا نيب فالح عقو

 هيزنتلا داقتعا عم اهانعل ضرعت ريغ نم تءاج امك اهرمأو اهضوف اهضعبو امهريغو

 : ءاجرإلا يف مهفالتخا : دئاقعلا يف فلسلا فالتخا ىلع سداسلا لاغملا

 مالسعأ ريس د يف داور يبأ نب ريزعلادبع نب ديحنادبع ةمجرت يف يبهذلا ظفاحلا لاق

 : سل هريش و يلمس نوب نرمسأ خياشمه نه وهو غ1 4/53 « ءكلبلا

 هس وق أءكضه عمو ةقج رْطا نع تأك اف لل عا لس خيش قداصلا ظفاملا ةودقلا ملاعلا (

 لوق كيري ؛ كاكشلا ءالؤه : لوقي « ءاجرإلا ف ولغ هيف ناك : دمحأ لاق « نيعم نباو دمحأ

 . « هللا ءاش لإ نم وم انأ : ءاملعلا

 «ايهذم دع ًالهف . ةمألا ءاملع نم ريثك ددع ءاجرإلا ىلع ناك دقو » : يبهذلا لاق

 . دئاقعلا ف فلسلا بهاذم نم يأ

 ' عاملا ىيعتسأ اذإ يلا اذه ن : م شك باسل مج ادي هيأ معضأو اذهو

 : ةباحصلا لضفأ وه نم يف مهفالتبخا : دئاقعلا ىف فلسلا فالتخا يف عباسلا لاثملا
 موو وج جر جج مرو ميج ميج بج مرو مجرور مجرور رجب رجب بج جب بج بجج جب ججوججج و موي ميمو مو مجيجمم رجججمم رجس بجو موجب بببجبجبب مويجب بجو مبجبموببب رب رج بجمس جمس موجججمو

 وه هاسضرأو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ اتديس نأ ىلإ فلسلا نم ةعامج بهذ

 01 مش فعب 0 ةباحسلا م ةضاش» اسال 3 3 ليلدل ماتت أ و وهشم اذهو ةياسيعلا لضفأ

 1 باعيشتساالا 1 0 ربلاديع نبأ معأش الأ لاق ؛ ةياحصلا لضفأ هنع هللا يضر أيلع انديس نأ

 0 ركب ىنأر يلع ليضفت يف أاضيبأ ىشلسلا فلتختاو »م عم
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 ذه انديس ةمحرت يف رلادبع نبا ظفاشا ركذ دقو .وساصعب هك ؛(( هساعتسالا :) 2 8

 : لاق تيح مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هريغ ىلع ايلع انديس مدقي ناك نم ءامسأ

 نب ديزو يردنخلا ديعس يبأو رباجو بابو دادقملاو رذ يبأو ناملس نع يورو

 . « هريغ ىلع ءالؤه هلضفو ملسأ نم لوأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نأ مقرأ

 ىلع ًايلع انديس لضفي ناك هنأ اضيأ ءالؤه ريغ نم ةباحصلا ضعب محجارت يف ركاذو

 يسلعل ابحت كاك ١ : ١ هر (؛ باعتسالا ١ نم ليفطلا يبأ هيه ل يللا 5 ركب يبأ أين فيس

 # ب

 الإ نيضيسشلا لضفب بف رعي انومأم ةقث ناك و هدهاشم يف هباحصأ نم ناك و هنع هللا يضر

 را لاق

 ا ايلع عضل ناك هنأ

 هللا يضر ليفطلا يبأ ةمحرت يف )١١/4( « ةباصإلا » يف رجح نبا ظفاحلا لاق اذكاو

 فثحأيلا ١ ةدفلا هتلاسر قيدصلا نب زيزعلادبع ديسلا ةمالعلا ثدي مهم امس عمج دقو

 : لاق ثيح ١( 1) رص انا ثيراجخلا ف نعطلا للع نع

 ( ةلعب نسف ركب يأ ةياحملا عي ,يلع ماالأسلا هيلع ىلع ليضفت ىلإ اوبهذ نيذلا د

 3 مقرألا نوب كلسيايز و 4 رياججو ؛ هيأيحن و 4 دادقملاو 5 رذوبأو 1 يس راغلا 5” مسه

 وبأو « ةديربو « ةفيذحو « بعك نب يبأو « رساي نب رامعو ؛ ةلئاو نب رماع ليفطلاوبأو

 ةعربخو ؛ ناهيتلا نب مئيهاوبأو ء فينح نب نامشعو ٠ فيح نب لهسو : يراصنألا بويأ

 .بلطتا ويو ؛ ةفاك مشاهونيو « بلطلادبع نب سابعلاو ء دعس نب سيقو ء تبان نب

 . 0 ةرثك نوصي ال نورتيخأو , ةفاك

 ليدعتلاو حرخلاو لاجرلاو مجازلا بتك يف اضيأ مهنم ريثك ركذ رميو : تسلق
 وري , 31 يصضاقلا قىحسأ كنب يصاعمإاو ينحل نب رح لاقو 3 اعيج مشد رس 2-00 | لش سيل و

 مامإلا لاق كلذكو « بلاط يبأ نب يلع لئاضف يف يور ام ةباحصلا نم دحأ لضف يف
 يف مكاصحلاو (29/5) 0: باعيتسالا » يف ربلا دبع نبا ظفاحلا كلذ ركذ امك « يتاسنلا

 . لمح ماعإلا نم ( ١ 1٠٠ 5 كك ردتسملا 1
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 وخأ رايطلا رفع ةباحصلا لضفأ نأ لإ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم ةعامج بهذو

 يف يئاسنلا ىور دقف ؛ ةريرهوبأ مهنمو امهيلع ىلاعت هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع

 لاق هنأ ةريره يبأ نع حيحص دنسب (975143) يذمرلاو ( 47/51 0 نمسا ذا

 هللا ىلص هللا لوسر دعب بازتلا ئيطو الو اياطملاو روكلا بكر الو لاعتلا ىذتحا امد»

 . «4 بلاط ىيبأ نبا رفعح نم لضفأ ملسو هلآو هيلع

 : )١91/15( « ناويحلا ةايععح » يف يريمدلا مامإلا لاق

 نم يعيش ناكو «,وحنلاو نآرقلاب املاع ايعيات رمعي نب ىيحي ناك : ناكل نبا لاق »

 نام دحأل صيقنت ريغ نم تيبلا لهأ ليضفتب لوقي « انسح اعيشت ع عيشتي ؛ لوألا ةعيشلا

 . « مهلع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا

 هّْلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مهبح أو سانلا لضفأ نأ ىلإ بعذ نم ةباحصلا نمو

 كردتسملا يف مكاحلا ىور دقف , هنع هللا يضر رمع انديس مهنمو هتنبا ةمطاف ةديسلا ملسو

 ةمطأق أيازل : 4 مالاسلا اهيلع ةمطأف ةديسلل لاق مع انءايس نأ مييحص كنسي عه م ترم

 دحأ ناك ام هللاو ء كنم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بحأ ًادحأ تيأر ام هللا

 وأ يلع انديس ركذ دعب ( مالسلا هيلع ) ةظفلو ةمطاف ةديسلا ركذ دعب ع مالسلا اهيلع ز ةظفل الغز

 يأ تيبل' لآ تايص وصخ و مهتابص ويصح رم مهاضرأو مهن هل يضر نيسحلا أنديس وأ نسحلا انديس

 (اهريعو ةيميهاربإلا ةالصلا ) ةالصلا غيص اهنم ادج ةريثك ةلدأ كلذلو ؛ مهقح يف تابحتسلل نم

 نيسمت نأ ئراقلا يحخأ كايإ : لوقأ نأ يفكيو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسو انديس نع ةلوقتلا
 قف ةلظفللا هذه لمعتسا دقف « عيشتلاب ك ومهتب نأ نع باهتو ةداسلا ءالؤط ةظفللا هذهب قطنلا نع

 ١ءهاو الال و الارال) هحيحص يف يراخبلاك ثيدحلا ةمئأو ةنسلا لهأ مالعأ مهنع هللا يضر مهقح

 رمح نبا ظفاحخلاو ( كلذ ريغو 557و555و 257/؟) ةباحصلا لئاضف يي دمحأ مامإلاو ( كلذ ريغو

 ( حيتفلا 445/5) ةمطاف ةديسلا قسح يف و (495) ص حتفلا ةمدقم رظنأ ) يلع انديس قح يف

 !! لمأتق  ريثكأو ريثك مهريغو (806و 55/5) هنتس يف ىطقرادلاو
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25 
 « كتم يلإ بحأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كيبأ دعب سانلا نم

 نسم اهريغ ىلع اهنع هللا يضر ةمطاف ةديسلا ًالضَمَم ىلاعت هللا همحر كلام مامالا لاقو

 : ماركلا ةباحصلا

 يك وألا رنا | 00 ادحأ ملسو هيلا ٍ؛ هيلع هللا ىلص يبنلا نم ةعضب ىلع لضفأ الد

 |[ (53514/5) يطويسلا مامإلل

 . هنع هللا يضر يلعب ثلثي ناك يروثلا نايفس نأ (41/9) « ءالبنلا مالعأ ريس » فو

 ثلالا مث رمع مث ركب وبأ ةباحصلا لضفأ لوقيف نامثع انديس لبق لضفلا يف هلعجي ع
 . ماللسلا هيلع يلع

 نيحيحصلا لاجر نم مهنمو فلسلا اهيف فلتخا لئاسع ةدع كانه نأ ملعاو . اذه

 ةيمأ يبو هيوذو ةيواعم ضغب ةلأسمو *') ردقلا ةلأسمك داقتعالا ف ىرخأ لئاسم يف

 !! اهيف مهماهفأو مهؤارآ تنيابت دقو ١ لئاسملا نم اهريغو

 مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا مهسأر ىلعو فلسلا نأب نيبن نأ دوصقملاو

 هذه يف فلسلا بهذم ذتتعاس لاقي نأ حصي الف هذه ليضفتلا ةلأسم يف اوفلتخا نيعمجأ

 دئاقعلا بتك يف هذه ليضفتلا ةلأسم نعأ  ءاملعلا نم ريثك اهدروأ دقو « اذك ةلأسملا

 لئاسم نم نحت اهربتعن مل نإو دئاقعلا ةلمج نم اهنوربتعي مهنأ ىلع مضاو ليلد كلذ يفو

 مسن ريمع مث ركيوبأ ةباصصلا لضفأ نأ ىلع عامجإلا مهضعب ىيعدا دقو اميس ال ةديقعلا

 ؛ ةيضقلا هذه يل مهفالتحا وه مقاولا نأ تيأر دقو ؛ نيعمجأ مهنع هللا يضر ىلع مث نامثع

 !!؟ فاليسالا اذه نم نآلا فلسلا بهذم ديأف

 ب ينابلألا تالوامم (؟ 8+ )741/7  , تاحضاولا ينابلألا تاضقانت »» يباتك يف تنيب دقو (إل3)
 . تاحلاصعلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاف . اهتلطبأو تباثلا حيحصلا رثألا اذه فيعضت

 نال رقي ةداتقو ةبورع يبأ نب ديعس ناك (414/3) « ءالبنلا مالعأ ريس رب يف ءاج ام كلذ نمو يشعر

 5 نامت 1 ردقلاب
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 تافلغم رهظ ىلع اهنوَد يلا هتوعد لوصأ نم نأ ينابلألا معز : [ ةدسنئف ]

 تاك يذلا جمهنلا ىلع ) وأ ( حلاصلا فلسلا مهفب ةنسلاو باتكلا مهف ) : وه هبتك نم ريثك

 ةأنس ام دعب هدينفتل ةجامب نآلا انسلو معزلا اذه نالطب انل نيبت دقو ؛ ( اصلا فلسلا هيلع

 عم اوضقانت نيفلسمتملا ءالؤه نأب نيبن نأ اده انينعي يذلا امئإو !! هداسف ديفت يلا ةلدألا نم

 الو فلسلا مهفب نيمرلم ريغ مهنأب ىرخأ عضاوم يف اوحّرص ثيح !! هوعّدا اميف مهسفنأ

 ! مهماهفأ فلسلا مهف ضراعي امدنع ةصاخو ةباحصلا مهفب
 هباتك ف لوقيف طباختي يلحلا نسح ىلع !! هل نيبصعتملا ينابلألا يدلقم دشأ رع اذهف

 لوألا ةسعبطلا / كدرألا ب نابع ةيمالسإلا ةبتكملا عبط | (7 5) ص نه فاكتعالا مءاكحأ يف فاسنإلا 1

 : [ دش ١4.1 ةنس

 مأ دوعسم نبا ناك ءاوس « ناك نم انئاك دحأ مهفب نيدبعتم انسل اننأ كلذ ىلع درد»

 . « هنع تبأاثلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صنب اندبعت نحن اهنإ ؛ هريغ

 يذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح صن امئاد نوركذي مهنأ ظح الو

 مهتكمي ال يذلا ميركلا نآرقلا نوركذي الو « فيعضتلاو ميحصتلاب هيف اوبعالتي نأ مهنكمت

 !! ةتبلا هيف يعاالتلا

وصن نود ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صنب كدبعت لهو : نآلا هل لاقيف
 ص

 !!؟ اذام مأ نآرقلا

 3 ب



 هتوعد فادهأو لوصأل ىنابلألا فيرعت

 اهيلع درلاو امه دينلت عم

 اهرك ذللف هتوعد راكفأ لثمت طاقن سمح هلئاسرو هبتك ةفلغأ ضعب ىلع ينايلألا بنتك

 : لاق ءاه ةشقانملاو دقنلاب ةطقن لك ىلع نيبقعم ةلعقن ةطقن

 لا ناوسضر حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا جهنلا ىلع امهمهفو ةحيحصلا ةنسلاو ميركلا باتكلا ىلإ عوخرلا ]

 هأرقي ملو هظفحي ال وهو هنع سانلا دعبأ نم وهف ميركلا باتكلا امأ : لوقأ : قيلعتلا

 الإ هنهذ قلطني الو لئاسملا يف ركفي امدنع هذيحي وهو ءهب قطنلاو هديوحت هملعي خيش ىلع

 ! راثآلاو ثيداحألا ىلإ

 يف هصضقانت ضعب انيب يلاو اهيف ضقانت يلا ةنسلا اهب هدارمف ةحيحصلا ةئسلا امأو

 ! « تاحضاولا ينابلألا تاضقانت :» باتك ءارحأ يف اهفيعضتو اهحيحصت

 ءةببلا احيحص سيل ( حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا جهنلا ىلع امهمهفو ١ هلوقو

 الو حلاصلا فلسلا جهن ىلع نكي مل همرح يذلا ًالثم ناضمر ريغ يف تبسلا موي مايصف
 ! ًامارح مهمهف بسح

 ةنس هنأب لوقي نم نيب ام هيف اوفلتحا مهنأل ! فلسلا مهف سكع هل ينابلألا اذه مهفو

 ! ينابلألا ههذتبا يذلا ميرحتلاب مهنم دحأ لقي لو هدشأ ثك وأ هجحأبإب ل وشي نعت

 دقو ! كلذل حلاصلا فلسلا مهف عامجإ فالخخ ءاسنلا ىلع قلحملا بهذلا هعرمت اذكو

 ريغو اقلحم همومع ىلع بهذلاب ءاسنلا يلحت زاوح ىلع عامجإلا حيتفلا يف رجح نبا لقن
001 

 هنأب ةحضاو ةجيتنب جرخت هرظنب ةحيحصلا ةنسلل لجرلا اذه مهف ف رظنلا انلجأ اذإو

 ل ا جر موس ورسوم رس

 اقلحم همومع ىلع ءاسنلل بسد ةحابإ ىلع ع امجإلا ي رابلا حتف يف رجح نبا ظفارللا لقت كقوع(ش 1

 . قلم ريمخو
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 هب يسعي هسحالطصا يف حلاصلا فلسلاو !! فلسلا مهفل امامت ًاسكاعم ًامهف ةنسلا مهفي

 اهنظ يلا صوسصتلا نم اريثك مهف هنأ ىلع لدت ةريثك ةلئمأ اندرسل انئش ولو !! هسفن

 ىسلص !! ةفيعض ظافحلا ءاملعلا لوحف نم هريغ دنع ىهو  ءطحملا همهفب  ةحيحص

 [! اف حلاصلا فلسلا مهف سكع

 يف دحوم يأر مهل نكي مل حلاصلا فلسلا نأ ىلإ انه هبنن نأ يغبني :[هيبنت ]
 | ةقباسلا تاحفصلا يف ليلق لبق كلذ انيب امك عورفلا يف وأ لوصألا يف ءاوس لئاسملا

 يذلا هعقاو فلاخي فلسلا مهفب صوصتنلا مهقي هنأب هلوقو فلسلل ينابلألا ركذف

 !! هيلع وه

 !!؟ فلسلا مهفب صوصنلا مهف بجي هنأ ىلع ليلدلا وه ام مث

 نأ نع مهاهتيو !! فلنملا نم وهو همهفب صوستنلا اومهفي نأ سانلا رمأي اذاملو

 ديز نب رباح مامإلا هأ ديز مامإلا وأ رشع نثآلا ةمئألا وأ ةعبرألا ةمثألا دحأ مهفب اهومهفي

 !!؟ فلسلا دوه يف نيملسملا ةمثأ نم مهريغ وأ عيبرلا وأ

 مدقت نيذلا ةهبشملاو ةمسجملا نم نيدماجلا نيئدعلا ضعب وأ هسفن فلسلاب دصقي وهف

 . مهيلع مالكلا
 : !! هتوعد لوصأ نم ةيناثلا ةطقنلاب ًافرعم ينابلألا لاق مث

 هيك لفكت يلا هبادآو هلئاضغب يلحتلاو هفاكسأ و هميلاعتب لمعلا ىلإ مهتوعدو قشا مهنيدلب نيملسملا يفيرعت + |

 . بعأ | دمار ةداعسلا مه قات و هللا تاوضر

 ءامنأ ميمج يف ةيفلسلا لاوحأ ىلإ نيرظانلا ةفاك سائلا دنع دهاشملاو روهشملا : باوجلا

 ! هتلوك لهأ دنعو لس رلا اذه حابتأ دنع قالعألا لئاضفب يلحتلاو بادآلا سمل مدع ملاعلا

 اوسفرعي ملف اماع (16) و. ًاماع (؟ه) و ؛ ًاماع )5١( ينابلألا بحمص نم انيأر دقو
 ةهليرم يمالسإلا بتكملا بحاص فصي وه اهف !! مهيبرمو !! مهذاتسأ رظنب حلا مهنيد

 اماع )4١( هبحص يذلا شيواشلا ريهز !! اهل جورملاو هبتك رشاتو !! هتمعن يلوو !! ميدقلا

 يرذملا ظفاحلل « ملسم حيحص ١» رصتختمل ةديدنلا هت هتمدقم يق (!! كلذ ىلع نآلا مدنو )
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 : هنأب ةيشاحلا ف ١9 رص

 : هصن ام هنع لاق ثيح !! دسامحو ؛ غابو . قارس

 ايغب يمالسإلا بتكملا بحاص قرس اه ةلمج ف فسألا عم ةعبطلا هذه قرس دقل

 ةئيسلا هتافرصتو هيغب نم نإو ؛ باتكلا عبط قح هتيطعأ نمل ادسحو هنه ةريغو املظو
 !! 4 0 ةحفقسك ننعم اهتاصفص تغلب ىلا اهتمدقم اهنم هقذح : ادج

 : ١١9 لص 0 هتالص ةفيصأ دا ةذيدجحلا هتمدقم 2 اضيأ سي واشلا ريشز نق لاأكو

 1 .... هلهأ نم سيل هنأل حيرختلا نفو ملعلا ىلع هئادمعا لهو ذا

 !! ديرملا اذه عم اهمعزي يلا حلا ةوعد ف اماع )4١( ميلعتو ةيبرت تبهذ نيأف

 |! اش وعديو اهكلسي ىلا قحلا ةوعع رام ىلع حضاو مذومو لاثم اذه

 يي راستلا هباطس يف لاق ثيح !! ديعبب هنع يلوبماتسالا !| رحضالا هدي رم ماللك امو

 : هرصتخم أع[! هل ح وتفملا

 يلا نييفلسلا لاومأ ةقرس ف دعاس هنأو هذيمالتو هدالوأو هتاحوز عم لعف ام لعف هنا

 ةوسعد ال ؛ لاومألا سيدكت فيلآتلا هذهب ديري هنأو ؛ اهتاكم ىلإ اهذعُي مو هتزومب تناك
 201! اهسعزي يلا قحلا

 ةدسملا ةلسسه لاوط ادحاو اباتك مهملعي مل هئأب ةنس 4١89 وحن همزال 0 يبن ريحخأ دقو

 [! مهبولق هب وسقت ام مهسلع امنإ و ةديدملا

 00 ا ١ 00 اا هيا 000 سا '[كأ ا ىرارجج م ل .
 مه وعدي و [؟ ىشحأ مهنيدب نيمتسلا بش رعي هنأ يقلب لأ هتاف هذه تناك نك قملب م

 ءاردسصصا يذلا فاقيإلا باتك يف 1! همالغو (1! لطب ال كاحأ هركم ) ينابلألا فرعا دقو ىث75)

 افرتعم هصن ام لاق يذلا !! لوسسالاب عدلا !! ينابلألا ديرمل العف وه مالكلا اذه نأب عه 5 ) ص

 : همسل

 .٠ 2 ( .لإ, تياوتشم كلم باتكلا اذه مار رجم ظ55- يناب امسأ فرعأ ين 1

 !] « ةثيرب ةيفطاع هعرن رثإ : ناك يبنابلألا 9 يب ويم الاسأإلا هشكا اع نإ مهوقب كلذ نوفلمستملا للع عل

 ليسبعتتي مث تالفو ثالفل هلسريو كلذ رشتيو هبس يف عذقيو رخآ متشي نأ اذإ ناسنإ يألف اذه ىلعو

 !! م ةئيرب ةيفطاع ههرن رثإ اذ هلوقب ارذدعم



 نينامث نم نآلا برق دقو !! اهمرتلي ملو اهملعتي ل دعب وهو ! هماكحأو هميلاعتب لمعلا ىلإ
 [[؟ ؟"”!اماع

 ![ مالسإلا نعي ( هباذأو هلئاضغب يلحلاو ) ةطقنلا ةده سفن يف هلوق امأو

 !! هيدأ غلبم تنبأ 14 ينابلألا مئاتش سوعأق دز ااتكو !| ًأدح بيحع مالك

 هدالوأ فو هسفن يف اهقيقحت يف قفحنأ دقو !؟ ةيبرلا نيأو !!9 قالسألاو بادآلا نيأف

 هيلع سانلا دهش اسك !! ايئاث هيدلقم قو وأ مهترثك عم دحاو ملاح مهيف سيل يذل

 يشلا ملعلا يف اضيأ قفحأ هنأ هعمجأب ملاعلل اضيأ للاعت هللا عاش نإ تنيشنسم نمشو [!! كلذب

 !! هلجأل مهيردزيو مهرقتحو سانلا ىلع هب مجبتي
 . ةاناصر ضعب فالخ رهط ىلع هلوق يهف هنوعد لوصأ يف ةثلانلا ةطقنلا امأو

 ةرسكدملا تيداسحألاو ةليعدلا راسكفألاو ءادبلا نعو درهاظع فالتعا ىلع كرشلا نم نيملسملا ريذحت سا

 . | .... ةعوضولاو

 رارقتسالا ١و 4 يعدعلا ناكملا »و « ةهملا »و « دحلا »هل مكتابثإ سيلا : هباوسف

 ةيسعيث نأ مك دج اهرك ذي ىلا « اه لوأ ال ثداوح راو « ةكرحلا ١) و « ةضوعبلا رهظ ىلع

 ماعلا مدق دقتعم ىلع درلاو ةيبنتلا » انباتك يف مكل هانركذ امو !! اهدقتعيو !! ينارحلا

 !!؟ ميسجتتلاو هيبشتلاو كرشلا لوصأ نم « دحلاو

 كلذ ركنأ نإو !؟ ةنسلاو باتككلا يف درت مل اهنوكل عدبلا نم رومألا هذه تابثإ سيلأ

 " ةهج د) و « دح زر ةظفل انل ج رخي نأب هبلاطت نحنف ةيسيت نبا ةمامإ ىلع «رارصإ عم ينابلألا

 طرتخ هتودو ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص هلوسر ةنمو ىلاعت هللا باتك نم « يمدع ناكم »و

 [ 14 دامقلا

 !! ( هسفت هب فصو ام الإ هللا فصن ال ) مملوقب اومرتلي مل مهنأب اضيأ سانلا ملعيلو

 يناسيلألا دسقتعي لا دئاقعلا بتك يف اهرثكأ امف ةعوضوملاو ةركنملا ثيداحألا امأو

 !! اهققعيو اهتضتخحي و لب !! اهيف امع ةيباهولاو

 ل ا ل بببيبييبييبيببببببيبيببيبيبيبببببببببببببببس_ سمي نلاللا ل اا

 . مط /؟ خيراتب باسحلل بهذو يفوت لب عفا“



 وأ !! هققحف هنضتحا يذلا « ةيمهتلا ىلع درلا » !! مسجلا يمرادلا باتك كنودو

 !! تاعوضوملاو تايهاولاب ءيلم هنأب فرعم وهو هجر

 ك2 ايم كن ةرتك تتايهاولاو تاعوض وملاب ه ء يلملا أده يمرادلا بناتك لثم نوحدم اذامل مث

 ةمعوض وْملاَو ةقيعضلا ثيداحألا ثول وب 11 نينا موشع عايحإ در باتك لشم ل وبيع و [! كألذ

 [!4 هيك

 !!؟ بصعتلا نيع اذه سيلأ

 يذلا ين ايلذلا نأب ص واعصدلاو روعألا ق 1 ةقرمم ىلع نوصي رخل أو قحلا لها ملعيلو

 ليف رع هنأ يعدي لب !! كلذل ورعديو ةحيحصلا ثيداحألاب ليعأللا ىلع صرخت هنأ يمل

 - ([!) اهمعزي يلا - هل هتيقنت دعب لازي ال يذلا « ولعلا رصتخم » ك بتكلا كلت ىقنو

 يدع ( خلا ع ولعلا رصتخم » يف ححص دق وهم ]| فاعضلا و تاهو ولاب اضيأ ءيلم

 : لوقي ملسو هلأو هيلع هللا ىلص يببلا عمس نامعنلا نب ةداتق ثيدح وهو 879 مقر

 : كانه ينابلألا لاقف « ... هشرع ىلع ىوتسا هقلخت نب ءامشلا مارش امل ب

 [!! <« تناش هتاور ا

 : !! ةمسمملا ةمئأ ضعب نع داقن ةيشاحلا يف لاقو

 . ©« يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإ نإ

 : همامتو !! ركنم عوضوم ثيدح وهو 1 تسلق

 . تعا « .. ىربخأ ىلع الجر عضوو ىقلتس أفق اء

 « هتفيعض » يف كلذو . ركنم ثيدحلا نأب هيتك نم رحخآ ناكم ف ينابلألا فرتعا دقو

 عسض وم يف هسفن ىلع دري راثلا عضوملا ف هكر نآلا نحلف ( الاله ثيدح ١7/5

 (« تاسحضاولا يناسبلألا تاضقانت »: باتك يف كلذ انيب امك !! هيف ضقانت يذلا لوألا

 !!مسو ماج

 : لوقي امك يهف هتوعد لوصأ نم ةعبارلا ةطقللا امأو

 . ملأ ( .. يركفلا دومجلا ةلازإو ةيمالسإلا دعارقلا دودح يف رحلا ! يمالسإلا ريكفتلا ءايحإ )



 روهشم ررقمو مولعم ره امك مهراكفأ يف دوج سانلا دشأ هعابتأو ره هنأ : هباوجو

 ! ناهربو ليلد ةماقإل اذه حاتحي الو مهنوفرعي نيذلا رشبلا تاقبط ةفاك دنع

 نيذلا هتذمالتب لعف اذام نيملسملا روهمج مامأو ألملا ىلع هلأسنلف كلذ ينابلألا ركنأ نإو

 . و ربكألا كرشلاب مهامرو مهمتشو مهبراح اذاملو ةئطحملا هتارآ ضعب يق هوفلاح

 يمالسإلا رسكفلا ةتامإ ىلإ وعدي ةقيقح رهف ! ( يمالسالا ريكفتلا ءايحإ ) هلوق امأو

 ىلع لدأ سيلو !! هب ةفرعم سانلا يندأ كلذ ملعي امك !! ةيحطسلا هئارآ ىلع هديمعتو

 اذه نأل ! ديح وتلاو ةنسلا وداعو عردتبم لاض هنأب هئارآ يف هفلاخي نم لكل هيمر نم كلذ

 مهتإف !! مهجهنو فلسل اوهف فالح اذهو !! هدحول ةنسلا وه هسفن ليبختي ! لحرلا

 مهئارآ يف مهفلاخي نم نوردقيو ؛ ضعب ىلع نونثيو مهضعب نوبحي كلذ عمو نوفلتخي اوناك

 . نيسلسم !وماد أع

 ءايبنألا تاجوزو نينمؤملا تاهمأ نأ ىلإ بهذ ينابلألا نأ لوقن ام ىلع ةلئمألا لوأو

 هقيفرو هبحاص وأ هذيملت كلذ يف هفلاخو !! انزلا نهيلع زوجي مالسلاو ةالصلا مهيلع
 تاهمأ نإ : هل لاقف !! كلذ لحأل دعب اميف هقراف يذلا يعافرلا بيسن خيشلا !! ميدقلا

 تلعف يبل ةجوز نأ تبثو لقن نأ عقي ملو ةوبنلا تيب ف نهنأل انزلا نم تاظوفحم نينمؤملا
 نيسبيطلل تابيطلاو تانيبخلل نويبقخلاو نيثيخلل تانيبخلا 9 ىلاعت هلوقل ةشحافلا

 كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةيئازلاو » ىلاعت هلوقو , ؟ : رونلا « تابيطلل نوييطلاو
 ىلإ وعدي يدلا ضقاسملا خيشلا اذه ةمايق تماقق . 7 : رونلا © نينهؤملا ىلع كلذ مرحو

 هذه ,4 قىحغأ وه هذيملت ل أ عم ) !! هللا يت هاحنأو هذيملت رحهف رحلا يمالسإلا ريكفتلا ءايحسإ

 هبسو الإ « هتفيعض » ةصاخو هبتك يف ًالاجب كري ملو !! ةديدش ةبراحم هبراحو ( ةلأسملا

 مئاتش سوماق » باتك يف الصفم كلذ انيب امك بابسلا نم اعاونأ هل لاكو هلهجو همتشو

 !! « ينابلألا

 تاسسجوزو نينمؤملا تاهمأ نع هيف عقاد اباتك ةلأسملا هذه يف بيسن خيشلا فنص دقو

 ثكالصخ يناللألا مالك هيف درو عفدف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاسيبنألا



 وهو « انزلا نم ءايبنألا جاوزأو تاهمأ ةمصع تابثإ يف ىنملا لاون » هامس !! نيفلسمتملا

 !! ؛؟؟ةيطخم انيدل دوحجوم

 ةيمالسسإلا دعاوقلا نمض يف رحلا يمالسإلا ريكفتلا ءايحإل ينابلألا ةوعد ةجينن هذهف
 ةيمالسإلا دودحلا نمض لدتسا دق يعافرلا بيسن دمحم خيشلا نأب املع !؟ معزي ام بسح

 لهق !! ةيمالسإ ريغ ماكحأ نم اهريغ ىلإ الو ليمنإلا ىلإ الو ةاروتلا ىلإ ًالثم جرت مو

 !؟ مالسإلا دعاوق نع جرح هنإ نولوقيو كلذ نورك
 صوصتب لدتسا لب جري مل اولاق إو !! رفكلاب هومر دق نونوكي جر دق اولاق نإف

 ريكذتلا ءايحإ ىلإ وعدت تنك اذإ ءاعنشلا ةبراخملا كلت هتبراح اذاملو : ينابلألل انلق ع رشلا

 !!؟ كديلقتل وعدت الو رحلا يمالسإلا

 يف هعم فلتاو ًاماع ١( 83 هقفار اضيأ ينابلألا يديرمو ذيمالت دحأ : رمخآ لاثمو

 هيدي رم ىقأب رذعم راصو هرجهو ينابلألا هب راحعف ع ةيهقفلا ع ورقلا لئاسم نه اييرقت نيتلأسم

 نكسسي نم لكاو !! هقثونو ليش قنا لاا جاتج ال مولعم روهشم رمأ أذهو !! هنم

 ! ندرألا يي ينابلألا عابتأ هفرعي اذكو !! ديحب اذه ف رعي نامع يف ينابلألا لزتم برقي

 ةدنع هل سيل نم هفلاخي نم لكف !! رحلا يمالسإلا ريكفتلا ءايحإ وه هرظنب اذهو

 حالس اًذهو ) هوملكي نأ هيديرم ةيقب ىهنيو !! همتشيو هرجهي !! ةيدام ةحلصم

 . ( 1 سلفملا

 هفطالب هنإف ىرصأ ةهج يأ نم هنم ديفتسي وأ هنم لومتي ناكو هفلاحخ نم امأو

 يف يلوبناتسسالا يدهم دومحم هذيملت ركذ دقو ! ددملا عاطقنا نم افوحخ نيل لكب هبطاخيو

 !! اضيأ كلذ ىلع ةلثمألا ضعب هل حوتفملا هباطح

 هئارآ يف سائلا هدلقي نأ وه ينابلألا دنع ربا يمالسإلا ريكفتلا ءايحإ ىنعم صخلمف

 !! اهيف هفلاخخ نم لك ةيراممو !! اهل بصعتلا مم اهب درفنا لا

 هلل امحلاو هتوعد لوصأ طاقن نم راصتخاب ةعبارلا ةطقنلا طاقسإ مسي كلذبو

 -هجحلش + روع موو او اول اقف ل ___ب_ب_ب_ب_-__ لبس ارسم خخ

 , ال وادتم باعك راص و مايألا هذه يف عبط دقو ق5



 [1 تلح و

 : هلوق هتوعد لوصأ نم ةسماخللا ةطقنلا امأو

 [! | ضرألا يف هللا ىكح قيبطتو يمالسإ ع عمتج ءاشنإو ةيمالسإ ةايس .فانعما وحن يعسلا ١

 هس اقدصأو ة.ذيماللت عم ينابلألا لاعفأ نم اد ريسي بفرط ركذ انمدق دقل : هةيبباوج

 يف هللا م كح قبطي ايمالسإ ًاعمتمب ئشديو ةيمالسإ ةايح قالخخألا هذهب فنأتسيس فيكف
 !!؟ ضرألا

 !! بوثلا ريصقتو !! ةالصلا يف عيصإلا كيرحت : ضرألا يف هللا مكح قيبطتب ديري امترو

 مدعو !! دحاسملا يف تالكشملاو نعفلا ةراثإو !! ءاملعلا صاقتناو !! تبسلا مايص مير و

 بورسغ لبق لكألاب مئاصلا رمأو !! مئاصلل كلعلاو !! ةراجتلا ضورع يف ةاكازلا جارحإ

 لمعي نم ىلع راكنإلاو !! عفترم توصب هللا ركذي نم ةيراممو !! رجفلا ناذأ دعبو سمشلا

 ةعمشلا ةنس نع ىهنلاو 1! تاحرد ثالث ن ٠ رثكأ ريم نع ىهنلاو !! اهيف هللا ركذي ةحبس

 !! ةيلبقلا

 نيس و هلجأل نيملسملا نيب ءاجوه انتف ماقأ يذلاو ! هدشتعي يذلا هللا مكح اذه

 اذه لغتسا نأ هنع عمسن وأ هرن لو !! اهمعزي لا (!! ةكرابملا ) ةيملعلا هتايحح ىهو ةنس

 معوسيبلا وأ ةتئيدحلا تاكرشلا وأ ابرلا ةلكشم لح وأ يمالسإ عمت ءاشنأل ةديدملا ةدملا

 وإ ليلدلا ثيحح نم حمجارلا ميحصلا يعرشلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق نايب وأ ةئدحتسملا

 !! مويلا مالسإلا لهأ اهجاتحي لاو ةمهملا رصعلا لئاسم نم كلذ ريغ

 !! هتشنيس يذلا يمالسإلا عمتمجا اذه راظتناب نحتو



 ثلاثلا لصفلا

 ةيفاسلاو ةيباهولا راشتنا قرط

 شاقنلاو ةضراعم او راوحلل مهعمق ةيفيكو

 اصوصخو ع اط طيطختلا مث ةطبازم قرط ةدعب نييفلسلاو ةيباهولا راكفأ ترشتنا دقل

 هذه نع نيلقاغ اوناك ةيفوصلاو ةرعاشألاو ةثالثلا بعاذملا لهأ مهو حالا فرطلا نأ
 # 7 ٍ ع ا 2 نشا مع 007

 ساسلا حبصأ ىتح هل يدصتلاو ركفلا اذه ةحفاكمل اططحت الو امانرب اودعي ملو ةكرشلا

 يهدوهح فتاكتت نأ قحلا لهأ ىلع بجيف كلذلو ؛ نوناعي ام مويلا ىرن امك هنه نوناعي

 لاما باش ُئ نييصصتختملا و اراب ةناعتسالا 058 مسيتش قب ركفلا !كيط يادصتلا 8 رفاضتل م

 . .ثلأذ ايقنت عءاملعلا 0

 : ةيلاتلا رومألاب اهي نوموقي ىلا ططخلاو بيلاسألاو قرطلا كلت رصح نا اننكمبو

 : نيمسق ىلع مه نيذلاو ركفلا اذف نيعادلا ةاعدلا ثب --؟

 يسم نواس رم صاخخ شأ ةصسأ وب مسه راججتتسا مشي ظاعوو ءابطخ و لح أ تبا ةهنأ 4

 اياطعو تافاكمو ةيرهش بتاورب مهنوليمتسيو ظاعولاو ةاعدلا نوروريف ةيباهولا تارادإلا

 لممت بتكو ةهج نم ةعيرشلا مولع يف ةماع بتكأ لثمت ةريبك ةبتكم ريفوتب مهمعدو حمو
 لأ عابطتخملاو ةمثألا عال عه ليوحتو لقيشتل وسبل نمزلا معمم و 9 قرمخأ كالي 0 ةيباص ولأ ةكفعلا

 عيمج يف لقالقلاو نافلا نوريثيو ملاعلا يف يباهولا ركفلا رشن ليبس يف نودهاجتي ةاعد

 : ةيماذأاسالا تايدتنملا و فج اسملا

 يمض ركف دولمعُي نيذلا نييعماجلا جي رخل لويباه ولا اهفصحت يلا تاعماجلا ويك رخخ مدين

 لمع سفنب نوعوقي ءالؤهف ١ ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماخلا وجرح مهرهشأو مهتديقعو

 نيسلا بدتكلا نوررقيو مهسيردت ءانثأ يباهولا يفلسلا ركفلا نورشنيف « امامت لوألا مسقلا

 . بيقر نود لاا اذه يف اهنوديرب



 لواصت نكلو ؛ يباهولا ركفلل ةيعادلا ةفلتخملا نادلبلا يف ةمئاقلا تايعمجلا -*

 بازحأ نوئشني مهنأب اومهتي الثا مه تايعمج راهظإ مدعو تايعمجلا هذه ليلقت ةيباهولا
 . ملاعلا نادلب يف ةيمالسإ تاعامجو

 مهنإسف ةيلام ةينازيم هيدلو ئدابهو راكفأو ةدايق هل مظنم برح مهنأ ةقيقنألا نوك عمو

 باتكلا ىلإ نوعدي نيدرفنم خياشمو ةاعد لكشب لب تايعمج لكشب اورهظي ال نأ نولوامي

 !! حلاصلا فلسلا ةديقع ىلإو ةنسلاو

 وأ ىمادقلا مهئاملع فيلأت نم يهو ركفلا اذه لئاسم لمحت لئاسرو بشك رشن -

 ىلإ بتكلا هذه هيل رت ريم 4 ةطسبمو ةلهس ةقيرطب مهركف توض رعي نيذلا ني رصأعمللا ضعب

 . ةفلتخلا تاغللا

 ثاركلا بتك ىلع نيقلعمو نيققحع نورحجاتسي ميدقلا ثارتلا رشن نولومي امدنع مهو

 ايركف مه ةض راعملا ثيداح ألا و تأرابعلا فيعضت نم يباض ولا ركفلا بساني امم اهيلع قيلعتلل

 قيقحت بتاسكم تأشنأ ىتح , مهراكفأو مهتديقعل ةقفاوملا ثيداحألاو تارابعلا ةيوقتو

 . رومألا هذهب ةصاح

 نأ نوشفمي مهف ةيباه ولا مهن رج تسي م نيدلا ( بتكلا ىلع نيقلعملا ,ئعأ ) نوققمنا اما

 دمت نل بتكلا كلت نأل نييفلسلاو نييباهولا راكفأ مداصت تارابع يأب بتكلا ىلع اوقلعي

 تابتكملا نم ريثك ورحت مل لب « نيقلعملا باتكلا كنلوأ نوبراحيس ةيباهولا نألو اقوس اه

 !! كلذب اهنورضي ةعطاقمو ابرح اهيلع نرتشيس مهنأل ةيباهولا ضراعت ابتك عيبت نأ
 يباهولا ركفلا باحصأ عم حلاصتت نوطبترم ةاعد وأ ةرتاكد وأ خياشم كانهو

 نأ نوعيطتسي ال كلذ ريغب وأ ةيلام تادعاسمب وأ ةفيظوب امإ ةعوسم نادلب يف يفلسلا

 خياشم توركذيو ةيفلسلا ركف نونيف ةيفلسلا ةيباهولا ةديقعل فلاخملا مهدقتعمب وحيبي

 الب نيقفانم ءالؤهف مهيضراعمو ةيباهولا يفلاذم تومديو ليجبتلاو ميظعتلاب ةيباس ولا ةمئأو

 . اذه مهاح يف نومنآ مهو بير الو كش

 ةيزوملا ميق نباو ةيميت نبا بتكك ملاعلا يف اهرشنو ةيباهولا ةمئأ بتك ةقجرت - 4

 اي ١



 ةيسسنرفلاو ةيزيلن لاك ةفلصتملا تاغللا ىلإ نيقباسلاو نيرصاعملا نم مهريغو رعلا يبأ نباو

 . تناغللا نم اهريغو ةيسيئوذنألا ةعللا و ةيدنهلأ د

 اهريغو ايسينودلأك ناكسلا نم ريبكلا ددعلا تاذ لودلا يف ةصاخ مباطم عءاشنإ لب

 يف عباطم ةدهع كامهف « اهنوديري يلا نادر را راكفألا لمخ نيلا بتكلا رشن ليهستل

 . يباهولا يفلسلا ركفلا رشنل ةصاخخلا ةمجوملا بتكلا عيطت ايسينودنأ

 مهئاملعل بطخ وأ سوردو تارضاحم هيف يذلا ( تيساكلا ١ طيرشلا رشن -©

 . مهيرظنمو نيرصاعملا

 « نسسيرخآلا بابسلا ليكو . تنزتنالا يف اريخأ لصاحلا لدجلاو 00 ثلب --5
 ذي بيلامأب ؛ اهريمدتو اهبيرنع ةلوامحمو تنرننالا يف مهقفاوت ال يتلا عق ولا ىلع ةراغإلاو

 ةسسب يدصعقملاو ىلاعت هللا باكل ىراقلا هللا ىلإ ةيعادلا ميشب الو ملسملا قالخأب قيلت

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس

 ريغ مأ ةينيد عقاوملا تناك ءاوس  ةلوؤسم فئاظو وأ عقاوم يف صاخشأ دوجو -
 نيسسففا وم ةينيدلا ركارمللا ف فطوم لوؤسملا صخشلا اده يعي نأ عيطتسي ثسيفت لس ةينيد

 امك . ركفلا اذه نيضراعم نيرخآ نيفظوم لصفي نأو يباهولا يفلسلا ركفلل نيلماح وأ

 . تالاخما نم اهريغ وأ ةيعاذإ وأ ةينويرفلت جمارب يف يفلسلا ةيعادلا روهظ دعاسي

 بولق يف هلسرغتو ركفلا اذه ملعت ةيعرش سرادمو دهاعمو تاعماج ءاشنإ -8

 لمعمت ىلا داوملا مهأ يهو ةديقعلا بتك تاعمالا كلت يف سردت ثيحب ؛ اهيف نيملعتملا

 مولعلا ىقاب سردت كلذكو « دارملا بهذملل الماح حبصيف هانبتيو رككف يأ مهفي بلاطلا

 . مهراكفأ بسحو ةيباهولا ةيفلسلا ةقيرطلاب ةيعرشلا مولعلا نم اهريغو ثيدحلاو هقفلاك

 ةاسعد فيضطتسلتو ركفلا اذه رشدت ةيعاذإ تاطحختو ةينويرفلت تاونق دوو -5

 . لاجلا اذه ىف تارضاغاو تاوددلا ءاقلإل ةيباهولا ةيفلسلا



 ةضراعم او شاقنلاو راوح ا عمق قرط

 نيباهولا نيفاسلا 92-

 لإ عصتسمت الو راسب الاو رهقلاب يأرلا ض مرف ةقيرط كلست ةفئاط ةيفلسلاو ةيباه ولا

 ءاسغصإلاو عامتسالا زوي ال يذلا عدبلا لهأ لوق وه رمحآلا يأ رلا لأ ةمعاز رمخألا ئيأرلا

07" 

 !! هليلد و هراغن هه و ةفرعم نود هضضمرو هدر بس لب هيلإ

 طاقنلا يف اهصخلن قرطو كلاسم ةدع ضراعملا شاقنو راوح عمق قيقحت يف اوكلس دقو

 ' ةيلاملا

 رسسكف نع ,ضا رعاللا وهو : ع دعبملا رجه : ةيرظن يف لثمتملا ( يركفلا رجمحلاو -1
 ل رووا جل ل ض ضخ بسام يبل ب ب ب ب باتتأ ا

5 

 رسغني نمو مهعابتأ ىلع ةيباهولا ءاملع مري ثيح ١ قرفلاو بهاذملا عيمج نم مهيفلاخع

 مهيفلاخم عم سولخلا مهيلع نوم مي امك مهيأرل عامتسالا وأ نيفلاخملا بتك ةءارق مهلاوقأب

 !! كلذ ومو فراعتلاو ةقادصلاك سولخلا ينعم يف امو

 يعرش رمألا اذه نأ ريوصتب نيرحلا ركف ىلع ع الطالاو طبارلا روسح نوعطقي مهف

 ةرسككف ) ةركفلا هذه حرشل ارطضم يندحأ اذل ! كلذك رمألا سيلو مالسإلا يف هب رومأم

 ةركفلا هذه دينفتو ةيباهولا ةيفلسلا راككفألا سسأ نم يه ىلا ( عدتبملا رجه بوو

 ! اهفسرتو

 جورصخ مدع نيمأتو ىرخألا بهاذللو قرفلاب مهعابتأ لاصتا روسح عطق ةيمهألو

 ف مهراكفأ لصأ اهولعجو ( ع دتبملا رسع ) ةدعاق اوعرمخا مغركفو مهبهذم نع سادلا

 رسم ةدعاق ١) ةدعاقلا هذه شقانن نأ انت دب الاذل ! شاقنلاو راوسصلل مهعمق ل يفو مهترعد

 ! ةيروتاتك دلاو رهقلا ىعت اهنأو اهداسف نيبتي ىتح ع ع دتيملا

 ةيملعلا ةوقلا مدقق و يملعلا سالقالا ىلع لدي مم كتبملا رجه نأ ىلإ انه هبنن نأ ادت وفي الو

 قسسحلل ميلستلل دادعتسالا مدعو ةلدألا رعسفو ةجحلاب ةجحلا ةعراقم ىلص ةردقلا قعضو

 اورظاني نأ نوعيطتسي ال مهنأ وهو ةيباهولا نم هدجب ام اذهو !! ةيملعلا جئاتنلل ناعذإلاو



 نورظانيامنإو ةيملعلا ةيحانلا نم يوق هنأ نونظي صخخش لك نم نوبرهتي لب ءاملعلا

 مهقرطو مهييلاسأ نوفرعي ال نيذلا نيئثدتبملا نم وأ ملعلا يف فيعض هنأ نوفرعي نم نولداجتو
 تورسهظي و يعن زيبلا لدحملا ةقيرطب لدخاب مهتوبلغيف نييحطسلاو ءاطسبلا ىلع سييلتلا يف

 مسهيلع اويلغت مهناو مهيفلاخت نم ملعلا لهأ ةمئأ اورظان مهنأ ءافعضلاو ةماعللو مهعابتأل

 !! مهنع مولعمو روهشم وه اهو تولوقي ام ريخا ىلإ ..... و قحلا رهظ دقو مهومحفاو

 اهب مهحكسمت يف يباهولا ركفلا ىلع درو ( عدتبملا رجه ) ةدعاق ىلع ملكت نم قدأ نإو

 نسبا هللا دبع يديس رصعلا مامإ ثدحملا فيرشلا مامإلا وه اهب قلعتي اميف مهمعازم دنفو
 ةسعدب رصحشا نأ نايب يف ةيكذلا ةحفنلا» اهامس ةصاخخ ةلاسر يف يبسلا يرامغلا قيدصلا

 نم هعحاريلف باتكلا اذه رحآ هنودحت صاخ قحلم يف اهيف ءاج ام صخلا ننإو « « ةيكرش

 . ةمهم ةلأسم اهنإف ةيضقلا هذه مهفو عسوتلا ءاش

 ثبو ديكلا : ةيركفلا ةضراعملاو راوحلا عمقل نويباهولا اهكلس يتلا قرطلا يناث -؟
 : مهم وصخ ىلع ةبذاكلا تاعاشألا

 لب ديحوتلاو ةنسلا ودع هنأو ةيمهملاو كرشلاو عادتبالاب ركقلا يف مهقلاخم نومري مهف

 ميهنأو ةيدوهبلاب مهنومري دقو مهتاوذو مهضارعأب قلعتت ةريثك ارومأ سانلا ىلع نوزتفي

 . روهشمو مولعم اذهو ! مهدئاقع داسفاإل نيملسملا فوقع نيب كوس وساد

 نسم ليتل ليلضتلاو ريفكتلا تارابع نيرصاعملا ةيباهولا ءالؤه فلس لمعتسا دقو ]
 كلذ بمو هريش فو دمحأ نيبال ةنسلا باتك ف درو ام كلذ نمو مههوصخ و مهيفلاخ

 : مه وك

 0 6 مظاؤسدا 5 ناس
 + (يراسصتنلا و دوهيلا نم رفكأ ةضفارلا أ 'ةلبقلا دوهي ةثجرملا « نيثباسلا لثم ةئحج رملا

 ةسيفنحلا . مالسالا فق بيصن امه سيل ةيردقلاو ةقس رلا « نيك رشملا نم رفكآأ ةلطعملا
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رعاش لاك صوصنلل نيلوأتملل مهمست و
 7 [! ةلرتعملا ثيناختو! نيدحتملاب زر مهريغو ة

 : لا .. صوم ةيردقلا « رافك ةضفارلا ع رافك ةيردقلا « رافك ةيمهجلا : اضيأ مهوكو

 نسسع لوألا دلجملل ةديدملا هتمدقم ف لاق تيح ةيدوهيلاب ضقانتملا ينابلألا انامر دقو

 : همن أم ةحسيحعلا هتاسلس

 عت ريس وأ دوهيلاك ماداس وأ ءاذعأ نمو نيملسملا نيب سيسد ةسي وأ كلش لود كنإأ

 ( ...اهقلطي نيل ةركدملا هظافلاو ينابلألا مئاتش سوماق ) هتيم“ أبأتك تفنص دقو

 . بابلا اذه ىلع ع الطالاب عسوتلا دارأ نم هعجاريلف

 راجشلا : ةيركفلا ةضراعملاو راوخلا عمقل نويباهولا اهكلس يتلا قرطلا ثلاث -#

 : انايحأ حاللسلاب لاتتقالاو بيرختلاو برضلاو

 امنيح هعم راوخلا عمق ليبس يف ضراعملا عم بيرختلاو راجشلا قيرط ةيباهولا كلس
 ةكاووش اهيف مه ىلا دالبلا يف ةصاخو ملاعلا نادلب نم ديدعلا ف ثدح دقو ! ايملع نوسلفي

 ضعي هيلع مجهيف مهعم شاقنلا بلطي نم وأ يأرلا يف مهفلاغع مهدارفأ ضعب برضي نأ

 ! اريثك اذه ثدح دقو ! مكللاو برضلاب مهدارفأ

 ضعنب يف هيف مهفلاخ اسرد ىقلأ امدنع هنأ نميلا يف تاقثلا اتناوععإ ضعب انثدج دقو

 ةسأر ىلع ةيرض مهدحأ نأ ىتح هوبرضو مهدارفأ ضعب هيلع مجه اهنونبتي نلا راكفألا

 . هذي ف تناك" نلا ليحستلا ةلأب

 بيرختأ تارضاخلا تايدتنمو دحاسملا نم ريثك يف يئاب رهكلا رايتلا عطق ىلإ اودمع لب

 !مهئارأو مهركف ف نييفلسلاو نييباهولا نوفلاخي سانأ اهدقعي يلا تاودنلاو تارضاحما

 . ( ًاحذوم يابنحلا بهذملا , دئاقعلا بتك يف ةءارق ) باتك نم اهتلقن ةرقفلا هذه هال

 باتك نم كلاثلا ءرجخلا يف ينابلألا ركف ةشقانمو اهوح رودي ام ةشقانمو ةلاقملا هذه ليلمت عجار مهو

 . اهذعبو اهلبق امو ٠1١" ص « تاحضاولا ينابلألا تاضقانت :»
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 نأ لإ ىرصخألا ناد لبلا ضعبو ناتسكابلاو نميلا قطانم ضعب يف لصو لاحلا نأ ىتح

 ! مهنولتقيو يأرلا يف مهنوفلاخي نيذلا نيملسملا مهناوحإ هجو يف حالسلا اولمعت

 نولتقي نيذلا ةيباهولاو نميلا يف *””يعداولا يداه نب لبقم كلذ ىلع انل لاثم برقأو
 , ميلاقألا كلتو ناتسناغفأو ناتسكابلا ف مهريغو ةعيشلا

 لاوقألا قنع دعب يلعفلا فنعلا ةليانملا لفتا | دشغ يضاملا ف مهفلس لاح ناك اذكهو

 نبا ظفاحلل مهترصامم يف امك نيملسملا نم مه نيفلاخملا باهرإو دئاقعلا ضرفل ةليسو

 ؛. دا حل الاو ضفرلا هيلع وعداو ؛ هتيب يف نفد ىتح روهشملا رسفملاو خرؤوملا يربطلا رب

 هيوككسم مجار ) هوفرع امل داحلإلاو ضفولا نع اولئس ول هللاو : لوقي ىسيع نب يلع ناكو

 ٠ ( ممألا برات هيباتك ف

 ةنس ةشحافلاب سانلا نم ريثك ىلع اودهش ةلبادخلا نأ هغيرات يف ريثألا نبا ركذو

 !! دجاسملا ف مط نيفلاخملا برض يف نايمعلاب نوتيعتسي اوناكو ١ يراهبربلا مايأ ه7

 هباصأف يعفاشلا يروبلا هيقفلا اومس مهنأ هه51/ ةنس تداوح يف ريثألا نبا ركذو

 !! '”'ههمذي ناكو ةلبانحلا هايإ هاطعأ ىولخ نم تام نأ ىلإ لاهسإ

 ةبيانحلا نيبو مهنيب ناكو ةيماركلا نم ًامومسم كروف نب ركب وبأ مامإلا تام كلذك

 , 110[ ههو5 ماع ةريبك ةقالع

 فيرحت : ةيركفلا ةضراعملاو راوخلا عمقل نويباهولا اهكلسي يتلا قرطلا عبار -4
 : كباونلا بتكا

 لئاسم ف مهرواخنو مهضراعي نم لك عمقو مهراكفأو مهبرآم قيقحتل ةيباهولا كلسي

 ضب انريخأ اسكأ ح ضايرلا ةنيدع تناك هتافو نأ رهاظلاو (5 ١١ج ةنم فيص يف قرن دقو يذكر

 . اننا وعلا

 : هتيشاحو هعابتأ ضعب وأ وه هلوقو ؛ لسعلا يف هموصخل مسلا سد ف ةيواعم لاعفأ سفن هذهو (30)
 ! «يشدعوم ةمايقلاو ! لسع نع ًادوتج هلل نإ

 ,4 اجذوغ يللا بهذملا ؛ دئاقعلا بتك يف ةءارق » بانك نم اهانلقن ةرقفلا هده ئقكر
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 وأ ةمثألا تارابعب نوبعالتيف ! ثارتلا بتك فيرحتب اهيف نيملسملا نوفلاخت يلا نيدلا

 اهنوعبطيو مهتادقتعمو مهراكفأ قفارت لكشب اهنوغيصيف مهراكفأل ةفلاحملا ثيداحألاب

 امه ىلع مهنوققاوي مهم وصخ ةمئأ نأب مهعوصتخ ىلع نوجتحيف اهب اوبعاللتي نأ دعب ةفرخغ

 ! مهموصخ هديري ام ال مه نوديري

 10 ىلاعت هللا هيه يع ووبلا عام أل 01 راك ذألا 5 باتكل مهفيرحت نم كلذ ىلع لدأ الو

 ةرايز بايحتسا هيف ركذ « راك ذألا د» ةبانتك نم مسجلا باب رمخآ يف الصف يوونلا ماعإلا كقع

 : ىلاعت هللا همحر لاق ثيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر انديس رق

 يبني هنأ ملعا : اهراكذأو ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ةرايز يف لصف |

 كلذ ناك ءاوس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرايز ىلإ هجوتي نأ جمس نم لكل

 يعاسملا حبرأو تابرقلا مهأ نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هترايز نإف نكي ل وأ هقيرط

 هرصب معقو اذإف « هقيرط يف هيلع مالسلاو ةالصلا نم رثكأ ةرايزلل هجوت اذإف تابلطلا لضفأو

 ءءء ةنيدملا راجشأ ىلع

 نسم بحتتسي هنأ ملعا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دججسم ةرايز يف لصف ]

 هللا ىسلص هيلع ةالسصلا نع رثكي نأ ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ةرايز دارأ

 ء ةنيدملا راجشأ ىلع هرصب عقو اذإف ء هقيرط يف ملسو هلآو هيلع

 ! فرخا يناثلاو يقيقحلا لوألا نيصنلا نيب ام نراقف

 لفتسم باتك يف اهعمجب ن ناك ةريارلاو تويثسلا اهتيرحت ما ةرتك رومأ كانه

 اعلا ةرادألا ةقفارع عا ةراغ 7# لهك 4.8 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ضايرلا ف ىدشلا راد ةعبط يهو ع5 ؟)

 قيفحتب ؛ داش رإلاو ةوعدلا و ءاتفإلاو ةيسلعلا ثوحبلا ةرادإ ةسائرب تاعوبطملا ةبقارعو فحاصملا نوؤشل



 ةيباهو ءةايفاس تاسرامهو تاداع

 راثآأل ءافتقا اهنأو ةنسلا يه أاهنأ اومعز ةصاخ ماعم مهسغنل ةيباهولاو ةيفلسلا ذِختا

 كلسلت نمف ةرهفكملا ةملظلا هوجولا ىلع ةدايز نيملسملا نم مهريغل مهتلماعمو تادابعلل

 1 روعألا

 روسهلفلاو مهتماع 5-- اهييددهت ال 3 ةيحيللا ةلاطإو بم وَلا ريصتشت لشم : رهظملا ف -4

 تلصو ىتح مهئاملعو مهتاعد نيب هتناعزاسلا و ةيلاخأ تاموصسخلا عقو عم داعزلا ةروسب

 مسسيدقلا ةديرمو ينابلألا نيب لصح امم كلذ ىلع لدأ الو « ةيماظنلا مك احملل يضاقتلا ىلإ

 امك ايفلسس هرافظأ ةموعن ذنم ناكاو ةئس نيعبرأ هقفار يذلا يمالسإلا بتكملا بحاص

 [! هسفن ينابلألا لوقي

 مهخيئاشم ىيواتفل مهعابتاو مهئاملعل ديدشلا بصعتلاو ديلقتلاو لقعلا ليطعت --؟

 سهنأب فو رهالغتي مسه حمم مهتمئأو مهم ويش هيأع دمتعا يذلا يلدلا اوف رعب نأ هن هدب

 ةفالجخلاب سانلا ةلماعمو تافرصتلاو مالكلا يف يمالسإلا بدألاب يلحتلا مدع --»"

 مئاتش سوماق + انباتك نع كلذ ىلع لدأ الو ةيبادلا تاملكلا لامعتساو لوقلا ظالغإو

 لدأ ال اذكو « مهريغو اهئالضفو ةمألا ءاملع قح يف اهقلطي يلا ةركنملا هظافلأو ينابلألا

 ءوسأب مهقح يف ريبعتلاو مهمتشو هيفلاخم زبن اهيف ىلا ينابلألا بتك تامدقم نم كلذ ىلع

 مهشج يف هرييبعتو مهملنعي هفأ جتا عش ناي راسغلا بقارشألا ةتاسلاب ينابلألا نرعط امك

 ةبضراعيو زاسسب نبأ شقاني هدمت امنيب هئارأ 9 هن وغلا مهنأل راهتحا اهي ةيساأف تأ رابعب

 اسمع كرت ذطعبت رب هنأ مارح لاو ىلاداجالا كما ررايع لمعتسي و مأرحعأو بندأب هئأ أ 2 هملاخت و

 مشت ال يذلا يعافرلا بيسن دمحم لثم نييفلسلا قح يف اضيأ ربعي امنيب ةيونعمو ةيدام



 مهنرعنمب ثيح . ةكوشو ةوق اهيف مهل يتلا دالبلا يف تايلقألا عم مهلماعت ءوس - 4

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاو دلاوملاو ركذلا تاقلح لثم مهتادقتعم ةماقإ ةسرامم نم

 رئاعشلا م رأشم نأ 0 اع لها يأ نأ وككعتسي يأ مسه ب كلذ ريع ف ناذأيلا لطيعن مكس و هلا و

 . باقعلاو نجسلاب وأ علملاب امإ هيف نومكحتي لب اهاريو اهدقتعي ىلا

 مايستلا ف مهراطقإ لثم : اهتيقاومو تادابعلا ضعب ءادأ يف بارطضالا مهلاخدا - م

 ادم يف ىضوف مهتادحإو كلذ لبق تبرغ سمشلا نأ ىوعدب هيلع قفتملا برغملا تاذأ لبق

 ناذَأ 00 يعدل رججفلل ىنانلا ناؤألا تلعن سانلا عامأ بن رشْلأ و لكلاب مهرأ رمشسا و 4 رمعألا

 هتلسلس يف كلذل ينابلألا ريرقتو ةدودرلا ةذاشلا ةلدألا ضعبب مهحاجتحاو قداصلا رجفلا

 . ىرخأإلا ةبتك صضعب وو ةحيحصلا

 ةعمشلا ةاللص نع يهنلا لثم : مادي اهنم ريثك رابتعاو تادابعلا نم صقلاو رثبلا -5

 ةيناغ يلع سيوارسلا ةةلص ف راصتقالاو ١ ةدابعب تقو صيسخت نع يهنلاو « ةيلبقلا

 خا ع 2 كيب زي نرمك هنأ تباعا ر ةعبرأ ىلع معيواولا 8 أيل ري ع ينابلألا دع دقو 3 تااعكار

 : يملا راطع روغغلا دبع بيدألا ملاعلل « نمآ كليو ١ بماتك رلظنأ ؛ ةسماحع ةعكار رهطلا



 ىه يتلا باهرإلا ةيضق ليصشت

 نيباهولاو نييشاسلا دنع ةوعدلا رصانع مهأ

 الو ! ةضراعلاو رارملا عمقل باهرالا نم ملا ةددع لامعتساب توعراسي لب نيملسملا نم

 مهيفلاخم نوربتعي لب ! يمالسإلا خيراتلا يق ةقارع تاذ ةيمالسإ سرادع كاه نأب نوفزعي

 ةسيجات ةدصحاوو رادلا يق اهنع نوعبسو نانا نيعبسلاو ثالثلا قرفلا نم مهموهفم بسح

 نيقيرطب باهرإلا نولمعتسي مهو ء ريغ ال مه مهتقرف ىهو

 رمسفكلاو كرشلاب سانلا يمر وهو هيلع مالكلا انمدق يذلا : يركفلا باهرالا -9

 كأن ويلا ت مابتأو ةيمهج مهنأو ديحوتلاو هييسلا ءادعأ مهيفلاخع نأبو نيد يللا ُّت عادتبالاو

 ثحلابو . مهيلع ءارتفالاو ةبذاكلا تاعاشإلاب مهيمر اذكو « ةيذوبلا تالاتحو تشدررلاو

 لاوق ةأو ثاّرسلا فيرحت و ؛ نيملسملا نم مهيفلافت عم ءاقتلالا مدقو مه رجه بوحجو ىلع

 . اذه ىلع ماللكلا مدقت دقو ء مهركف ملاصل رابكلا ةمئألا

 وأ صاقتنالاو بابسلاب فلاخملا ىلع ءادتعالا لئم رهاظم هلو يلمعلا باهرإلا -
1 

 لأ دي م يدخل يدتنملا وأ كسلا 0 يبناب رهكلا 1 اتنأ عنعق و كج اسما 2 راجبشلاو - ريضعلا

 دقو مهئداسبمو مهراكفأ ضراعت ةيملع ةودن وأ ةرضام ةاعدلا وأ ءاملعلا دحأ هيف ىقلب

 ميلاقألا ضعبو ناتسلاغفأو ناتسكاب يف ثدح امك حالسلاب لاتتقالا ىلإ كلذ روطتي

 *: ثلذ ةلثمأ نعو ؛. كلذ ريش و رئازاو نميلا 02 ىرحخأللا

 ةفقطنم ف نيلومملا ةيباه ولا ةأاعد دحأ وهو : ميلا يف أ 7 يعداولا يداه نب لبقم ١-

 ىلإ اداسفإو اداسف نميلا يب اوثاعو حالسلا نولمحي هتغامج دارفأو وه ناك نميلا يف ةدعص

 ىلاعت هللا ءاش ام

 عار تنالحم و نعتس مضب لبق تدع ل سورديعلا ىلولا ةيق تويفلسلا هدأ عدش قو

 ل ا ال لام اع سس ور ووو ووو نيم تمرير ا... سس سس

 . ايناطيرب ف وأ ضايرلا يف 7004 ةنس فيص يف يوت هنأ انغلب دقو (8*)
 -ح
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 . ةريثك نفهم فللذ

 نسناس وه هناا + ن * يمل سأانلا ةهجا وب اعو رئازخلا يف ةيفنسلا ةعامجلا وأ ةكرشلا -؟

 تنأ مسشنلا 2 عاي بألا خحسسسي 2 و لتقلا سس و رثا زيلجا 9 لص !ثام بق رعي نلكلاو . كا

 . ةيرابصخإلا

 ةرسحملاو ريفكتلا ةعامج عم تفاتحا رئازجلا يف ةيداهجلا ةيفلسلا ةعامجلا نأ كلذ نمو

 . مهجيذتو اهدارفأ لتقت اهيلع ةيفلسلا تراغأف كانه

 يلا ةيفلسلا ةيباهو هلا ةذيفعل ا ىلع اوسيا مهنأ ةجمحب ةعيشلاو ةيفوصلاو نييبهذملل مهتمواقم

 . اهيلإ كوعدي

 ىتح ملاعلا كاذلب عيمج يف تايدتنملاو دحاسملا يف نتفلاو راحشلا نييفلسلا عانطصا -5

 كلت قالغإو دجاسملا كلت ن ها نيملسملا مسار ( | سيلوبلا ) نمألا ىوق لمحدتت نأ رطضا

 ناتسسناغفأو ناتسكايلا لثم نادلبلا ضعب يف لاتتقالا ىلإ راجشلا تاللاح مهريوطت - ©

 كلذ ءارج اياحض باهذو رئازجلاو

 وهيه اذه يف كاش نم : ةلبانحخلا لوقي ام اريثك : مهترصانه نع يشق وتملا باهرإ --5

 ىفسسق وتْلأ الو | هاجلا عسي الا ىتحس ع أاهرك ذ | قيس ىلا دئاقعلا ضعب مهدارب دأ كدلنق .... رفاكا

 ءالؤه فاق كثيح رومألا عده نوسلعي ال يذلا ماوعلا نه مهعابتأ ركب فلالذدلف مهتعبأتم هيل!

 ! ةدبللا ىلإ رانلا نمو مالسإلا ىلإ رفكلا نم نوبرهيو ماوعلا
 نأل « ماوعلاب هبشأ مه نيذلا ملعلا ةيلط نم نييباهولا نيفلسمتملا داوس رثكي اضيأ اذهو

 نم ريثك فشكاو اهثمج نع ًالضف اهقئاقد يف كلشلا زوجي الو ةقلغع مهدنع ثحبلا تاللاح

 كلذ ريغو مظعألا داوسلا لاوقأو اهنوديري ىلا تاعامجإلا ءاعداو لوصألا ديعقت يف ةيملعلا



 سلا لإ تا د

 | هن وهدي ام

 ةيفاسلا ةيباهولا تايعمجلا ضعب ءامأ

 ملاعلا يف ةيفاسلا ليومت قرطو

 اسمإ متي كلذ نأو ملاعلا يق ةيباهولا وأ ةيفلسلا راشتنا قرط لصفلا اذه لوأ يف انركذ

 وأ بتكلا ةسسعابط و رشنلا قيرطب , امإو ةمئألاو ءابطنملاو ظاعولا مه نيذلا ةاعدلا قيرطب

 تاسمنأ ديدستو ةاعدلل بتاور فرصل اعطق ليومتل جاتمت هذهو ء كلذ ريغو طيرشلاب

 يف ليومتلا نأو اميس ال لاا اذه يف ةقفنعو ةلومم تاهحج دوج وب كلذ متي امنإو « ةعابطلا

 : نيعقي رطب مني لاما اذه

 دودرطل ىلإ رنلا نود تاعربت لكش ىلع لاومألا قافنإ ةقيرط ىه ىلوألا ةقيرطتلا ١-

 . ةرشلو ركفلا ثب قافتإلا أنع لرمغ دوسقلا امنإو يملاملا

 هسمادقل وأ ركفلا اذه لمحت ىلا بتكلا ةعابطب ةراحتلا ةقيرط يه ةيناثلا ةقيرطلا -

 متيو ابلاغ ملعلا نم رشكأ ةراجتلاب نيروهشم صاخشأ لبق نم مدت ةقيرطلا هذهو . هرسيتو

 ررقت فلا تاعماجلل اهتاعوبطمو اهتاروشنمو اهتارادصإ ءارشل .تاهنما هذه عم قافتالا

 . بتكلا هذه نع ار اهيف دحوي نيل او هل ةكلهتسملا قاوسألا وأ ركفلا كلد

 يللا ةيلأملا تادعاسملا ىه ملاعلا يف ةيباهولا ةيفاسلا ىدل ليومتلا ركاررم نإ ةقيقحلاو

 رميصقت مستيف « ءاتفإلا ةرادإ يهو ( داشرإلاو ةوعدلاو ثوحبلا ةئيه ةرادإ ) نم مهينأت

 دججاسلاو وك 1 رملا عانب ىلع ةرداق 5 ريبيكا ةينأ زيم اهيدل و ؛ اهب نيلصتملا كانم عاتغألا مرادأ

 قيقفحتل نواعتت هذه ثوحبلا ةئيه ةرادإو ١ يمالسإلا ملاعلا ءاسسرأ ةفاك يف اهتاعد ليومتو

 وأ ملاسعلا ءامنأ عيمج يف ةرشتنم بئاكم اضيأ اه بلا  يمالسإلا ملاعلا ةطبار ) عم اهفادعأ

 , ةمظنم ةدحاو ةرادإ فده قيقحتل ةريثك لود

 مسسهت ال و مهيلع ني ركل تءكايفشسم أ هالؤعس نع نيقشنملا نييفلسْلا نأ 0 ةفاضالاب



 : با يحألاو تايعمجلا وأ تاسسؤملا كلت مهأ نهو

 لويسملاو رمخفلل يسيئ رلا ردصلا مو داشرإلاو ةوعدلا و ثدوحبلا ةئيص ةرادأ أ

 . ملاعلا يي يباهولا ركفلل ىساسألا

 هس طل نا 5 اربط ف كسلا نأ بتك و فس اصملا مازوت يلا يماللسإلا من اعلا ةلبار ب ديب

 , ةيباه ولأ و ةيفلسلا

 . سراخلا نم يتأت ةينازيمو ةيلحاد ةيناريم اهيدلو « تيوكلا ف ثازنلا ءايحإ ةيعمج - 3

 . ايسينودنأ يف اتركاح يف ةلادعلا برح -د

 . ريصم يف ةيدمحنا ةنسلا راصنأ ةضامس لو

 . رئارتلا لق ةيفلسلا ةعامجلا سؤ

 ركفلا رشنل نولهؤمو مات دادعتسا مهيدلو يفلسلا يباهولا ركفلا اهيف اوسرد ةذئاسأو ةبلط

 , هيلإ سانلا ةوعدو ,يباهولا

 نأب ملعلا انه دك ؤنو يفلسلا يباهولا ركفلل ليومتلا ةيقيك ةقباسلا رطسألا نم نيبت دقل

 ىلع بتاور عيزوتل ةيباهولا تاسسؤملا دنع نيقوئوم دارفا ليك وت وه ليومتلل ةقيرط عسوا

 ءابطخملا و ةاعدلا ىلع نادلبلاو ميلاقألا ف نورودي ثيح مهيديأب مهل اهولصويو ةيفلسلا ةاعد

 و إو بارحاو : , . ءاملعو خياشم كانه اناو بارسأ أ تايعمج هأ ةمظنم ةعامج كابه نأ راظنألا تفلت الل

 !!  ههمعز ىلع و ةنسلاو نآرقلا ماكحأ نوسردي ةاعدو

 جلا يف ( ةسيباهولا ) ةسكارخلا هذه زومرب ةرمعلاو مخل يف نويفلسلا ءالؤع يقتليو

 . امهريخو نيمرتللا يف ةفورعملا مهئايدتنم يف ةرمعلاو



 بتكلا مسهعم نوسلمحيو ةرمعلاو جحلا تالحرب نورحأتسملا ةاعدلا ءالؤه مركيو

 نورظنملا كفلوأ اهرشن ديري ىلا ةدجتسملا رومألا وأ ةديدحلا راكفألا زمحت نَلا ةطرشألاو

 . كادنيلا يش ف 4

 هانت اع بكي لاضع عاد و ةنسف يفاسلا ركفلا

 ةمألا هذه يف يلمعلاو يركفلا باهرإلا لثمي وهو

 ءالقعلاو ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نم نيملسملا ءاملع قسنيو رفاضتيو فئاكتي نأ دب ال

 يباسه ولا رسكفلاو ,يفلسلا رايتلل يدصتلل اططبعو اهجانرب اوعي و ةمألا هذه نم كوصأ ولا و

 . يباهرألا

 نيلفاسغ ادح لتالق صاخشأ الإ يضاملا كرقْلا لاوط ةصاعم ةئسلا لها ءاملع ناك دقف

 سسأو مسه ركف رشنل جيماربلا هاذعإو قيقدلا طيطتختلا نم ةيباهولا ءاملع هب موقي امه

 ؤرتي ال مهيفلاغغ نم كلذ فرعي ناك نم لب ل اعلا ءامأ عيمج ف مهتاداقتعاو مهئدابم

 يف ةصاخو كلذ يف اوحمج دقو ١ مهراكفأ ةشقادم وأ مهيلع درلا وأ مهتفلاخم راهظإ ىلع

 يذلا ركفلا كلذب نيع ودفع بابشلا نه ريشا حبصأو , ءافك ألأ عاملعلا نم ةيلاخلا نادلبلا

 ! ملاصلا فلسلا ةريسو ةنسلاو باتكلا ىلع ريسي هنأ معزي

 ةئشانلا بولق يف عرز ثيحت ةيعماجلاو ةيسردملا حهانملا ف لغلغت يباهولا رحشلا نأ لب

 ! نيملسملاو مالسإلا ةروص هوشت لا ئدابملاو سسألا كلت

 : ةيلاتلا تاوطخلا عن نأ انل دب الف ركفلا اذه حلاعن نأ اندرأ اذإو

 هراكفأو هسسأب فرعتو يباهولا يفلسلا ركفلا ةقيقح فشلكت لئاسرو بتكا رشن ١-

 , ركفلا اذه رطخغم نيملسملا نيب يعولا ثبتو «٠ نيملسملا روهمج هب فلاخي امو

 اذهو دئاقعلا يف مهراكفأ شقانتو نييفلسلا نييباهولا راكفأ ضقنتو درت بتك كلذكو

 . ىرخألا ةيعرشلاو ةيهقفلا لئاسملا يف مهراكفأ شقانت مث . رومألا مهأ نم

 ديح وتلاو دئاقعلا لام يف يباهولا ركفلا نع هايدي اركف لمحت ماعلا ف بتك رشن --؟
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 . ىرخألا ةيعرشلا لئاسملا قو اهيلع مكحلاو ثيداحألا جيرفت يفو هقفلا يفو

م لقألا ىلع سسؤت نأ ركفلا اذه ةيراممو ةمواقم دنع يرورضلا نمو
 ةدحاو ةبك

 يباسهولا ركفلا دقنت بتك ىلإ ةفاضإلاب ةيباهولا بتكلا نع ةليدب ًابتك رشدتل ًايلام معدتو

 رس امو رشنلاو درلا قرطب نوفراع نوصصختم سانأ اهيلع فرشي وأ ةبتكملا هذه ريديو

 . يفلسلا ركفلا ةحلاعم يف عفادلاو يدحلا باتكلا

 !اوليس نأو اورلفلي نأ فوعيطتسسي نيذلا لاما اذه يف ءاربخطلا ءاملعلاب ةناعتسالا #

 . حيحصلا يمالسإلا ركفلل ةماعلا دعاوقلا

 سرادتم ءاشنإب كلذو ءايرقألا ءاملعلا نع ليج جيرتضتل ةمئالع فورظ ةئيهت -

عف اونوكي ثيحب مهسردتو اهييحص اركف نولمحتي ةبلط حج رفث تاعماجو دهاعم و
 ءاملع ًال

 ءاملع جير نع ةزجاع يه لب ةرداق ريغ اهعيمج وأ مويلا تاعماجلا رثكأ نإف , ءافكأ

 . ةعيرشلا مولع يف ءايوقأ وأ نيطيحمو نيعاو

 لادبإل نويفلس الو نييباهو ريغ ظاعوو ةمثأو ءايطحع جيرختل ةبسانم فورظ ةئيهت -ه

 . ءالؤهب نييباهولا نييفلسلا ظاعولاو ءابطخلاو دجاسملا ةمئأ

 ةعيرشلا تايلك و دهاعملاو سرادملا ف نيس ردم اذك و تاعماجلا يف ةرتاكد فيظوت -5

 راكفأ لمحي نم هيجوت اذكو  يباهولا ركفلل نينبتم ريغو نيديعب ةيمالسإلا ةفاقثلا ةذتاسأو

 ءبسع كسيعبلا حيحصلا يمالسإلا ركفلا ثبي لب يباهولا ركفلا ثسي أل نأب هريذحت و ةيباهو

 . مهائمأو ينابيلألاو ةيميت نباو ةلبانحلا ةمسمج راكفأ



 ادع اخ |

 قرطو ةيسيئرلا هراكفأو هخيراتو هروذدح ثيح نم بهذملا اذهب انفرع دق نون كلذبو

 ريم ىلعف اهركذت مل ىرتخأ رومأ انتتاف اعرو تامهم لئاسم نم كلذب قلعتي امو هراشتنا

 اذسكو « ةمداق تاعبط يف اهتفاضإلا اديلإ اهب لسري وأ اهلمكي نأ باتكلا اذه ىلع فقو

 انيلإ اهب لسري وأ اهرشنيو اهنودي نأ ثحبلا اذهب قلعتت ىرحخأ رومأ هيدل تقثبنا نم وحرن

 الو ميرثلا ههحجول ةصلام انلامعأ لعمي نأ ىلاعت هلل لأسنو « ةمداقلا تاعبطلا يف اعرشسل

 ليوأاتو نيلطبملا لاصستتاو نيلاغلا فيرعت هنع عقدن كأو نيدلا اذه ةمدمع الإ اهب ديرن

 . ماتخلا نسحت ىلاعت هللابو , نيلهاجلا



 )١( قحلم

 ةيباهولاو ةهيشلاو ةمسجا ةمئأ ءامسأب ةمئاق

 ىشاسلا ركفلا نوقتسعي نيذلا نيرصاعم ا صاخشألا ضعبو

 مهصخشب نعطلا كلذ ىضتقي الو

 . ةتمجرت عيسي نم كلذ دجي امك روهشم مسج : ناميلس نب لئاقم - 1

 هيبسشتلا يف ةريستك ثيداسحأ يوار ( ه151 يوت ) يرصبلا ةملس نب داق“ -9

 . ميسجتلاو

 . ميسجتلا يف اهاور ثيداحأو لاوقأ هل )1١45-878( يعارخلا دام نب ميعل 9

 ( ةيمهخلا ىلع درلا ) باتك بحاص (لصه0٠1 يقوتز يهرادلا ديعس نب كنامثع -8

 . ( يسيرملا رشي ىلع درلا ) باتكو

 ( له 7810 قوت ) ينابيشلا مصاع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ : مصاع يبأ نبا -ق

 , ( ةنسلا ) بانك هل

 . ( ةنسلا و باتك هل (73.0 0 ه+19 لببح نب دمحأ نب هللا دبع -

 باتك هل 81١# ل اه155) ةعرض نبأ قاحسإ نب دمحم ركب وبأ : ةعزعخ نبا -5

 . ( برلأ تافص تابنإو ديحوتلا )

 باستك هل يه 11١ قوت ) لالخلا نوراه نب دمعم نب دحأ ركب وبأ : لالخلا و

 . ةنسلا

 اده؟78) يئاتسجسلا ناميلس دواد وبأ نب هللا دبع ركب وبأ : دواد يبأ نبا -م

 (ه.7) ص يبهذلل ولعلا باتك يف ةروكذم ميسجتلاو هيبشتلا يف ةديصق هل ( ه5

 . كللدب اروهشم ًايبصان ناكو
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 21 فكيسسعسي ةتئ”يابشخأ معيش يت راهي ربل 00300 و يلع 7 00666 2 7- وبأ : يراهبرللا سس 3

 . ( ةنسلا حرش ) باتك هل عه*55 يقوت) 5 1! 5 بتاعك 3 5 5

 ةسسأ ع ديسش 6 هك طل ا ) هيرحجألا نيسيلا رب دمحم ركب وبأ : يرجآألا ل 4

 رمي أ فأما بناتك 2 كلم ع نيروهشملا ةرهستللا و نياذكلا ةيارمح اع وك + 4 ةلابالا باعك

 . 9 4 لأ زيملا فاسل ) ينالقسعلا رجح

 ؛ كسي وتلا و باتكأ هل (8 27 ١ ةدنم نب قاحمسإ ارب دمع : ةدنع نبأ -ؤ 5

 . ( تافصلا ) باتك و ( ناعإلا ) باتك و

 باتك هل ( به418 قوت ) يئاكلاللا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه : يئاكلاللا “#١-

 . ع ةعامملاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش )

 هل 75-155 يحنملطلا هلذأ 7-5 نو كه رب نيس مم وبأ : يحدملطلا عال

 هل نأ (258/1) ( ءالبنلا ريس ) يف يبهذلا ركذ ( لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا ) باتك

 . ىلاعت هلل بنجحلا تابثإ ق ةدسلا يف اباتك

 يلبنخلا يدادغبلا ءارفلا نب نيسحلا نب دمحم : يلدا ىلعي وبأ يضاقلا -9 ©

 . ةبيحع لكب هيف ىتأ + ليوأتلا لاطبإ ) باتك هلإ ه4 هك د اده؟ م0

 ييراصستنألا ثيل وسل ملا“ ض 7 كسلا ليصاع#] وبأ : يراصنألا ليهام وبأ -5

 ع تاغفسصلا 7 بمأتك ف 4 هلهأو ماللكلا عد ( باتكا بق أه ع( ما1 55 يورشأ

 يقشمدلا يسسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ : يسدقملا ةمادق نبا -؟1

 . ( ولعلا ) و ( ليوأتلا مذ ) باتك هل (155:-ه41) ) يلبنحلا
 اك هل (الآ6 ب ادهش 15) ينارخلا ةيميت نب ميلحخلا دبع نب ىمسأ : ةيمست نبأ -1 مث

 ءاهنم و ابااك هلو# سميدقتلا ساسأ ىلع دهرلا يف سيسأتلا ١

 , ةدلعت ول هبت ربه ف نسيم ويحب م بهذلا دعشع و لكللد ريضو ( ةنسلا



 ةيمهجلا ىلع ةلس رلا قعاوصلا ) باتك هل ( هال تذ قوت ) : ةيزوجلا ميق نبا -8

 . ميسجتلا و هيبشتلا م اونأب امهيف ىتأ ( ةيمالسإلا شويا عامتجا ) باتكو ( ةلطعملاو

 ريعو ( ريدقلا حتف ) ريسفتو ( ةيفلسلا لئاسرلا ) باتك هل ( عا ؟٠5) : يناكوشلا

 . كلذ

 ةيسش نياب بقلمللا ىطسا ولا ميه ميشا ربإ نب فمحأ نيدلا دام : نيمازخلا خيش نبا سال ٠

 هلو. ةسيميت نبا نع عافد ( رابتعالاو ةركذتلا ) باتك هل ع هالا١ يفوت ) ؛ نيمارحلا

 . ؛ ةحيصنلا ) ةلاسر

 ةيميت نسبا دةيملت يلبنحلا يداحلا ديع نب دمحأ نب دمحم : يداها دبع نبا 5

 . يكبسلا ىلع درلا يف يحنملا مراصلا ) باتك هل م74 4-704 )

 يسعرذألا يسفنحلا رسعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع : يفسحلا رعلا يبأ نبا -7 ؟

 راكفأ نع ةرابع حرشلا اذهو ( ةيواحطلا ةديقعلا حرش ) باتك هل (79-757) يحلاصلا

 اهصتنلل ( لوقتملا حيحصل لوقعملا حيرص ةقفاوم ) و ( ةنسلا جاهنم ) هباتك نم ةيميت نبا

 اوعبط نيرصاعملا ةيفلسلاو ةيباهولا دمي كلذلو « ةيواحطلل ًاحرش اهلعحو زعلا يبأ نبا
 تاسغللا ضعب ىلإ هتمحوي اوماق لب « ايندلا ءامنأ ةفاكأ يف هورشنو غلاب مامتهاب باتكلا

 . ىرخألا
 ٍِظ

 ( خيراتلا ي ّئ رمعلا عانبأب رمغلا ءابنإ ) هباتك لف | ينااقسعلا رجس نبأ ظفاشأ ديب دو

 : هرصع قف رعلا بأ نبا ىلع اوركنأ ةيفنخلا ن ا

 نبا راكفأ برشت (1/975-8140) يتميلا ريزولا نب ميهاربإ نب دمحم : ريزولا نبا -8 8

 ( مساقلا ىبأ ةلس رع 00

 يف ةّرعلا بهذم داسقإب أدتب وأ وه لحرلا اذه نأ يرثوخلا ميشل ا ركذو « كلذ ريغو

 . نميْلا

 : ةدعب ءاج نمو باهولا دبع نب دمحم رع
 ا ب را ان لشق لا سنن انا

 ةيباهولا ةوعدلا سسؤم وسو 1١١9-5 ١5١( يدحتلا باهولا دبع نب دمحم -# #



 رسفك يق ديفتسملا ديفم ) باتك و © تاهبشلا فشك ز لثم ةديدع بتك هل ١ عويلا ةفورعملا

 . كلذ ريغو ( ديحوتلا كرات

 هل 17-181107 57) يسولألا يركش دوم رسفملا نب نامعن : يسولالا نبا -؟ ©

 . ( يناهبلا ىلع درلا يق يناعألا ةياغ و باتك

 بتك يف ان ليكلا ) باتكأ هل )5797-١88( يناميلا يملعملا نمحرلا دبع سس ؟5

 . ( ليطابألا نم يرثوكلا

 0 / ديملا دالب يف ناك يحرونقلا يلابوهبلا كامخ نسح قيدص : يجوبقلا - 7

 . هلظ نم يناك وشلل عبتأ

 درلا ز باتك هل (5١؟99510-5) يدجتلا رمعم لآ تامثع نب رصان نب دمح -7

 . ( نييروبقلا ىلع

 در ) باتك هل )+52-١8735( يدجتلا يلبتحلا يسيف نب ميهاربإ نب دق“ #4

 . ( هللا ريغب نيئيعتسملا تاهيش
 عادبلا نع دحاسملا حاللصإ ) باتك هل ..... يقشمدلا يمكاقلا نيدلا لام -# ه

 البنا

 . ( دئاوعلاو

 ( ةيطساولا ةديقعلا حرش و باتك هل هلم للم يرصملا ساره ليلخخ دمحم -" 1

 . ( ةيباهولا ةكرخلا) باتكو

 . يترثوكلا ىلع درلا يف يناميلا ىملعملاو وه نولعت ..... يفيفع قازرلا دبع -* ؟

 . ادح ناسللا ظف ناكو

 قفاويو ( هذ ه8 ل اساور يبصان ًُ يقشمد / بيطخلا نيدلا بحجم

 لال تمع امو ةعيشلا ىلع درلا يف نويباهولا همدختسا (عإ555- مومخحإز يداليم كلذ

 باستكلا ناشو يكلاملا يبرعلا نبال « مصارقلا نم مصاوعلا » بباتك ىلع قلع « تيبلا

 . هلمحي يذلا ركفلا يف ادج ريطح لحجر وهو « ةيميت نبال ةنسلا جاهنم نم اهلقن تاقيلعتب
 هل (ما5 ةمسعإ 993 / ءاضقلا يلوت يرصم / ركاش دمحم دمحأ : ركاش دقحأ -" ؛



 . يعفاشلا مامإلل ( ةلاسرلا ) باتك ىلع قيلعت اهنم ثارحلا ىلع تاقيقحتو قيلاعت ةدع

 وهو / يضاملا نرقلا لئاوأ يف رصم يف ةنسلا راصنأ ةعامج سيئر / يقفلا دهاح -»"ه

 هام هيف هحضف مجحلا ريغص اباتك ركاش دمحأ رمألا رخخآ هيف بتكو كاش دمحأ ليمز

 . رصم يف ةنسلا راصنأ ةعامج سيئر ناك يقفلا دماحو ؛ ( دماح تيشلا نيبو ئيب )

 لهأ نم ١919/١ قفاوملا 1881 يفوت ) فيصان نيسح نب دمحم : فيصان دمحم -#*

 كلذ ضعب ركذ . اًهوح امو زاجحلاو رصم يف ةيباهولل أريبك ًالومم ناكو زاجحلا يف ةدح

 . « بينأتلا دقنب بيحرلا » هباتك لوأ يف يرئوكلا ةمالعلا

 نويباهولا هنم أربت نأ دعب رصم يق ابيرق يثوت هلعل / يدجنلا يميصقلا هللا ديع -»/

 ؛ ( لالغألا هذه ) باتكو ( هللا مكاعي نوكلا ) هامس ًاباتك لأ هئإق ؛ هداحلا ببس

 هعيط ( ةيوجدلا تاملظلا حاستكا يف ةيدجنلا قوربلا ) باتك فنص دق كلذ لبق ناكو

 . هنورشنيو هنوعبطي نولازي الو ًاميدق ةيباهولا

 : نوب رمتملا هتعامجو ينابلألا

 ةيرح سأر (ع1993/1/5) قوت ينابلألا مون نب نيدلا رصان دمحم : ينابلألا -" م

 مهدنع ريبك مازحا هلو « ثيدحلا يف مهعجرمو مهماعإو نامزلا اذه يف نيفلسلا نييباهولا

 . ةريثك تافل عم هلو

 بستك بلغأ رشن يذلا يمالسإلا بتكملا بحاص / يقشمدلا شيواشلا ريهز -8

 يف ينابلألا نيبو هنيب ىرج هنأ الإ / ينابلألا ذيملت وهو / رصعلا اذه يق ةيفلسلاو ةيباهولا

 عزانتلا لجأل ةيماظنلا مكاحملا يف امهضعب ىلع اياضق عفرو ديدش عازن ينابلألا رمع رحآ

 . ةيلاملا اهتاداريإو بتكلا عبط قوقح ىلع

 يعدي ناك / ندرألا يث ( ه1 54177 ةنس يقوت ) / يبلحلا يعافرلا بيسن دمحم -4 و

 زانت مث اماع (؟ه) ينابلألا بحص / بلح ةنيدم يف اهمداحو ةيفلسلا ٌةوعدلا سسؤؤع هنأ

 ىسلع ادر بتكو عادتبالاو كرشلاب رخآلا امهنم لك يمري نأ امهب رمألا لصو نأ ىلإ هعم
 ةالسص مأو (انزلا نم ءايبنألا جاوزأو تاهمأ ةمصع تابثإ يف ىنملا لاون ) هامس ينابلألا

 1١ ؟ ا



 . ينابلألا هليمز هيلع ةزادجلا

 . كللذ ريغو ( لسوتلا ةقيقح ىلإ لصوتلا ) باتك هل

 لسسوتلا و باتك و ( يهذملا يبصعتلا ةعدب ١ باتك هل .... يسابق ليغ دمحم - 1

 . ( ىرتخألا تاكرحلا نم اهفقومو ةيفلسلا ةوعدلا ) باتكو ( هماكحأو هعاونأ

 هنم رمعلا بيرق وهو . هؤالمزو ينابلألا ذيمالت نم : يلوبتسالا يدهم دومحم - ١

 موتفم باطخ ) هامس امهنيب عقو فالتل يئايلألا ىلع ادر بتك « ايح ملعأ اميف لازي ال

 . ( رصان خيشلا ىلإ

 : ةيبرعلا ةريربخلا يف ةيباهولا

 ةرادإ سيئرو قباسلا يفملا ( ابيرق يوت ) يدجدلا زاب نب زيرعلا دبع : زاب نبا -4

 ريذحتلا )و اسهنع لئاسر ةدع هل « هاشرإلاو ةرعدلاو تثوحبلا ةييه

 . ( عادبلا نم

 : باتك هل « ايرق يفوت ) يرجيوتلا دومح نب هللا دبع نب دومح : يرجيوتلا -4 8

 «تتيابمو هللا ولع تايثإ ) باتكو ( نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلم يف نامبإلا لهأ ةديقع )
 . غ هقلخل

 : اهنم لئاسر ةدع هل ( ًابيرق يوت ) يراصنألا دمحم نب دامح : يراصنألا داقع - ©

 . ع ربقلا ىلإ رفسلا ف درو امع عسلا فشك )

 باتكو ( ملسسملا ةديقع ) باتك هل ( ابيرق فوت ) . يرئاربجلا رباج رثكب وبأ -5
 . ( ةلالضلا ةاعد اي الهم .. نوضك ري اوءاجو و

 دعاوقلا ) اهنم بتك ةدع هل ( ابيرق يفوت ) نيميثعلا حلاص نب دمحم : نيميثع نبا -7
 ,/  ىنسحلا هئاممأ و هللا تافص يف ىلخملا

 ديح وتو ةديقعلا ف ةيساسألا ءاطسألا ) باتك هل , يدماغلا يدعس نب هللا دبع - 4 م

 . ( يرابلا حتف باتك نم ةيهولألا
 ةدممو ( نيبملا حئفلا ) باتك هل ء يهيقفلا رصان دس نب يلع : يهيقفلا يلع -8



 . ديحوتلا بتك ىلع تاقيقحت

 يف لالزلا دروملا ) باتك هل ( باش بيرق نم قوت ) شيودلا دمحم هللا دبع 5٠-

 نيكارشم مهنأ الإ نيرحاألل رظني الو ادج بصعتم يباهو وهو ( لالظلا ءاطخأ ىلع هيبلا

 ةمسداتبم و

 ةنيدملا يف رابكلا ةيباهولا سوؤر دحأ / يلخدملا يداه نب عيبر روتكدلا -4

 . ةرودملا

 ةرادإ يف ءاملعلا رابك ةئيه نم . تازوفلا هللا دبع نب نازوف نب حلاص روتكدلا -

 يطوبلا روتك دلل ةيفلسلا باتك ىلع در هلو ؛ داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ثوحبلا ةئيه

 ةدع هل / يمالسإلا هقفلا عمجج يف / ديز وبأ هللا دبع ركب روتكدلا : ديز وبأ ركب -ه#

 بارزحألاو قرفلا ىلإ ءامتنالا مكح ) و ( عدتبلا رجه ) و ( ةيزوحلا ميق نبا ) اهنم بتك

 . ( ةيمالسألا تاعامخجلاو

 نيبملا لوقلا ) باتك هل ء خيشلا لا نسح نب نمح لا دبع نب قيطللا دبع -ت 4

 . ع نيدلا مولع ءايحإ باتك نم ريذحتلا

 هتاركنم در يف يكلاملا عم راوح ) باتك هل , عينم نب ناميلس نب هللا دبع -ه©

 . ( هنالدأضو

 درسلا يف ديدسلا لوقلا ) باتك هل , ردبلا دابعلا نسما دبع نب قازرلا دبع -5

 . ( ديحوتلا ركنأ نم ىلع
 . ( فالسألا ةديقعب فامتإلا ) باتك هل ء ديمحلا حلاص نب ميركلا دبع -ها/

 قعاوصلا ) باك هل ؛ ةمحرلا دمحم نب نمحرلا دبع نب فسوي نب نق“رلا دبع -

 . ( ةيمرملا بهشلاو

 . ( فاقسلا تالالض نع فاشكلا ) باتك هل . تاولعلا رصان نب ناميللس -8

 00 مس نب جرب نا عالسلا دعا

 ( روكشملا باوجلا ىلع درلا يف رودصلا ءافش : نييروبقلا
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 هببتك و ( ماينلا هيبلثو مالظلا ديدبت ) باتك هل ء تاهبحخلا ناميلسلا ميهاربإ -13

 . ف رخخأ

 . ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةديقعلا مسق سيئر كامينغلا هللا دبع -

 « ىرقلا مآ ةعماجب ةديقعلا مسق سيئر ناك يلاوحلا نمحرلا دبع نب رفس روتكدلا +9
 . ( ةديقعلا يف ةرعاشألا جهنم ) باتكا هل

 . ةيباهولا ةديقعلاو ينابلألا نع عافدلاب اباتك بتك . يربدعلا دمحم نب دلاعت -5 4

 . لولهبلا اص نب حيرف - هد

 . ( ينوباصعلا ىلع درلا ) باتك هل . يمجعلا فيس نب دمحم -

 شرعا ىلع نمح رلا ) باتك هل ؛ يجيلح وأ ىيوك هنأ رهاظلا / تبسلا هللا دبع -5 17

 . ( ىوتسأ

 ةبيش يبأ نبال ( شرعلا باتك ) اهنم بتك ةدع ققحم : ةومحلا دمع نب دمحم -54

 - روس 7 3

 ىلع درلاو هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ ) باتك هل / صاصقلا قيفوت ةماسأ -8

 . نيئزح يق ع وبطم ( نيفلاخملا

 : ةقلمخم تادلب نم ةعام

 ةدع هل ( م5001 ةنس فيص ف اييرق قرت ) نيميلا يعداولا يداه نب لبقم -ا/ ٠

 . ( نييدبدملا حئاضف نايب يف نيبملا لوقلا ١ اهنم لئاسر

 . ةدربلا دقن باتك هل رقص عيدبلا دبع -1

 . ( ةيفلسلا نع اعافد ) باتك هل , يرصم / معنملا دبع ورمع 9

 تاهيجوت ) باستك هل . ةكم يف ميقم / يللا ونيز ليق# نب دمحم 0/7

 . ( ةيمالسإ

 . صايرلا يف وأ ةكم يف ميقم ينادبل / ةيقشمد نمحرلا دبع سال

 بتك ةدع ققع / ةحاقولا ديدش / يرصم / دادحلا دمحم نب دومحم هللا دبع وبأ -ز/ م
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 . هومركأو هوبرو نويباهولا هلفكت . ( ه١*74) ةنس دولوم هنأ اهتفلغأ ىلع عضي

 ضايرلا ةنيدم يف رهظي اميف ميقم / يندرأ / يتويرقلا هللادبع نب مصاع روتكدلا -ا/*

 . ( ةريثك ةيداقتعا اياضق يف ةريطخ تالاهج ١ باتك هل

 حئاضف ) باتك هل .... تيوكلا يف اميقم ناك / قلاخلا دبع نمحرلا دبع -ا//

 . ( هيفوصلا
 هل أ ةحاقولا ديدش / يرصملا / فيرش دمحم نب يزاحح : ينيوحلا قاحسإ وبأ -

 . ( ةبك رلاب لوزنلا نع ةبحصلا يهن ) : اهنم تاقيلعتو بتك ةدع

 ىلع درلا ) باتك هل / لصألا يلدرأ / رمع وبأ دومحم رمع / ةداتق وبأ -8

 . ( ديحوتلا ةرهوج حرش يف يروجيبلا
 : ندرألا ىف تويفلسلا

 . ًابيرق قوت / ءاقرزلا ةئيدم يف / يشوبعلا فوؤرلا دبع -
 . 4 ةلسو باتكت عأ ةيباعوأ ) باتك هل ي واقربلا فسوب -خط

 . ( يرابلا ةدابع ىلإ يراسلا داشرإ ) اهنم لئاسر ةدع هل / ةرقش ميهاربإ دمحم -؟

 لواحيو اضيأ ناوخإلا نم وهو ةعماجلاب سردم / رقشألا تاميلس رمع روتك دلأ - 87

 . مهدنع اهخسريو ةيباهولا ةديقعلا مهيف لحدي نأ هدهج لكب

 . ةعماجلا ف سردم / ةشياوعلا دمحأ روعكدلا -خ4

 ناوعأ برقأ نم وهو يفلسلا يباهولا ركفلا ف بتك ةدع هل يبلخلا نسح يلع -خ©

 . هيلإ ينابلألا

 ٠ ىفلس « ةيراحلا ثيدح يف ةلاسر اهنم ةريثك لئاسر هل / يلالغلا ميلس -5

 . يفلس « ةريثك بتك هل / تاملس نسح روهشم -ما/

 . لئاسر ةدغ هلو يعماج سردم / ميحرأ وبأ دمحم روتكدلا -خم

 مسهف ىلإ ىدهلا ملاعم باتك هل / كومريلا ةعماج / يسيقلا ناورم روتكدلا 4

 . مالسإلا
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 ىلع نمح ىلا ) باتك هل / ةعيرشلا سردي مل روتك د / روصنم ضوع روتكذدلا -3 ٠

 . ةريثك ءاطخأ هيف ( ىوتسا شرعلا

 . ةعمابجللا يف ةعيرشلا ةيلك يف نيسردملا دحأ / بيطخلا دمحأ دمحم روتكادلا 5

 ( ةسيميت نبا ماللسإلا خيش نع ةيوغلا هبشلا عقد و بات بحاص يركش مكارم -6 5

 . دعحسم مامإ

 . ( هميعنو هباذع ربقلا ) باتك بحاص « ةشياوعلا نيسح -485
 يشلسلا ركقلا ىلإ ةاعذلا نم وهو / قشمد نعم / طووانرألا رداقلا دبع خيشلا سس لإ

 لصق يف يوونلا مامإلل راكذألا باتك فيرحتب ماق / ةريثك تاقيقحتو تاقيلعت هل / كانه
 سيل اذه نأ معز ةيضقلا فشك دعبو ء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ةرايز

 فير نود ىرسمأ ةرم باتكلا عبط داعأو ء ضايرلا يف ىدحلا راد لمع وه لب هلمع

 . راكنإلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا ةرايز ةلأسم ىلع قّلع نكلو
 داعب ءىراق يأل نكمم نيريخآ صاخشأ ملاعلا ءامنأ يف كانهو ! ضيف نم ضيغ اذهو

 يف توستدهملاو نوملسملا ملعيل ةمئاقلا هذه يف مهجردي نأ مهتديقعو مهراكفأ نم قفحتلا

 . مهمجارب رمألا اذه
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 ( 7 ) قحلم
 ةيقاسلاو ةيباهولا ىلع نيدارلا ءاملعلا عاجلا

 دهس نم ( بصنلاو ميسجتلاو هيبشتلا ركف ) ركفلا هذه ىلع نيدارلا ءاملعلا نأب ملعا

 يبَص ىلع در يذلا باطخلا نب رمع انديس مهسأر ىلعو ١ نوريثك مهدعب نمف ةباحصلا

 ىلوألا ةسمنلا نورقلا يف تيبلا لهأ ةمئأ فقو مث 2 0*1نآرقلا هباشتم نع لأسي ناكو

 خيراستلا بك علاطم كلذ دمي امك ءاملعلا نم عمج مث ؛ مهتقيرط ىلع ىشم نمو

 ةيمين نبأ نمز نم ةلاجعلا هذه يب مهيلع فوقولا تعطتسا نم ركذأ انهه ينإو « محجاولاو

 : مهلمف ع هذعب امو

 ىلع درلا يف لئاسر ةدع هل هاله ةنس ىفوتملا يكبسلا يلع نيدلا يقت مامإلا ١-

 : اهنمقف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا

 . 1( ليفز نبا ىلع هرلا ف ليقصلا فيسلا د

 . « ةيميت نبأ ىلع درلا يف ةيصضملا ةردلا داو

 1 مانألا ريمخ ةرايز ف عاقسلا عاقش 2و

 . اثيدح تعبط ىرخأ لئاسر ةعوسجمو

 ةيميت نبا ىلع در ( هال ١ ؟) ةلس ىفوتملا يكلاملا ىعفاشلا ديعلا قيقد نبا ظفاحلا -

 هثودحو ملاعلا مدق ةلأسم يف

 : ةبهنام 0 معتفلا رد ف أمك اضيأ ديعلا نيقد ربا ظفاحلا ةلأسملا هذه يف لاقو

 ىف فلاسحملا ن نأ نلفف ةفسلفلا ىلا ليميو تالوقعملا يف قذحلا يعدي نم انه عقو رب

 ال املا ركنم نإ انلوقب تلسمتو « عامجإلا ةفلانع ليبق نم هنأل رفكي ال ملاعلا ثودح

 كسمت وهو : لاق ؛ عرشلا بحاص نع ارتاوتم كلذب لقنلا تبغي ىتح قالطإلا ىلع رفكي

 عاامجإلا هيف عمتجا ام ليبق نم ملاعلا ثودح نأل ؛ ماعت وأ ةريصبلا يف ىمع نع امإ طقاس
 كاس سس ميا 00000 000 000ا 0ا تكة

 ٠ يجرادللا ةاور هئيدحو رص د أ ظفاحلل « ةباصألا » باجك يث غيبص ةمح رت يف هتصقو 5 4

 ااا



 . لمأتف حتفلا نم ها « لقنلاب رتاوتلاو

 ( [ مهال48 فرت ] يعفاشلا ظفاحلا يبهذلا اضيأ ةيميت نبا ىلع نيعنشملا نمو -9

 نبا ىلإ اهب ثعب ىلا ءاملعلا دنع ةروهشملا هتلاسر اهنم « هبتك نم عضاوم ةدع يف كلذو

 ظطفقاحلا اع رك ذ يلاو 4 نابقلاب ناب ةأمسلا و نى ةيبهذلا ةسيسنلا رر اب ةأسسملا ةيميت

 هنع (75 0/3 ةفيحص م خيبوتلاب نالعإلا رر سب ىمسملا روهشملا ع وبطملا هباتك يف يواسخسلا

 ثدحلا ماعالا قيقحتب ع وبطملا < بلطلاو ملعلا لغز تايب رب يبهذلا باتك قف اهنمو . رظنيلف

 : ملعلا بلاطل اهصان ؛ هصن ام (؟5) ةفيحص هيف يهذلا لاق دقف ؛ يرثوكلا

 تاراحخمو لئاوألا ءارأو ةفسنغلاو ةمّكلاو قطنملا نم اهعباوتو لوصألا يف هتلصرب كف رز

 امف لقنلاو لقعلا نيب تقفلو فلسلا لوصأو ةنسلاو باتكلاب كلذ مم تمصتعاو لوقعلا

 طيسللا نم هيلإ هرمأ لآ ام تيأر دقو : اهيراقت هللا الو ةيميت نبا ةيتر غلبت كلذ يف كادظأ

 هذسه يف لدي نأ لبق ناك دقف ء لطاببو قمت بيذكتلاو ريفكتلاو ليلضتلاو رحشاو هيلع

 اعدتيمو .... افوسكماملظم : راص مث فلسلا اميس هايحم ىلع ائيضم ارونم ةعانصلا

 ايعطق اتوبث تبان مالكلا اذهو ع عجاريلف « ... ءالضفلا ءالقع نع فئاوط دنع اققحم ًالضاق

 هباتك يف يواخسلا ظفاحلا مامإلا مهنم ظافحلا نم ةعامج هتبثأو هلقن دقو ؛ يبهذلا مالك نم

 . مجاريلف (١؟5) ةفيحص « خيبوتلاب نالعالا رب

 , ع(هالا 73 ةنس ىفوتلا يعفاشلا ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردب يضاقلا -4

 . يفنحخلا ييراصتألا ييريرخلا نب دمحم يضاقلا - د

 . يكلاملا ركب يبأ نب دمحم يضاقلا -5

 . يلبتخلا ىيسدقملا رمع نب دمحأ ىضاقلا -1

 . هال "5 ةنس ةعبرألا ةاضقلا ءالؤه نم ةعقوم ىوتفب ةيميت نبا سبح دقو

 ةنس ىقوتملا يفنحلا يح ورسلا ميهاربإ نب دمحأ ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يىضاق -

 ٍ | ها/١ : إ

 . مالا م. ةنس ىفوتملا رص فولنع نب ىلع ةيكلاملا ةاضق يضاق -5



 ٠- هال؟ 4 ةنس ىفوتملا يركبلا بوقعي نب ىلع ةمالعلا ,

 . دهال 135 ةنس ىفوتملا يعفاشلا نالدع نب دمحم نيدلا سمخ ةمالعلا -5

 . 2 !يعفاشلا لحرملا نباب فورعملا ليكولا نبا نيدلا ردص مامإلا
 ىلع در هل ءامهالا7# ةنس يفوتملا يباحلا يبالكلا ىيمي نب دمحأ ةمالعلا مامإلا

 . « ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط » يف هتمحرت يف يتكبسلا جاتلا مامإلا هركذ ةيميث نبا

 يف ةسيميت نبا رظأن (هأل )١5 ةنسا ىفوتملا يدنا نيدلا يفص ةمالعلا يضاقلا

 . لئاسم

 درلا يف فلأو هرظان . هالاا/ ةنس ىفوتملا يناكلمزلا نب نيدلا لامك يضاقلا ١-

 . قالطلاو ةرايزلا ةلأسم يف هيلع

 ين ةيميت نبأ ركذ هال 45ه ةنس يفوتملا يسلدنألا نايح وبأ يوغللا رسفملا ظفاحلا

 ىلع دوعقلا ةلأسم تابثإ اهيف ةلاسر ةيميت نبا طخ ىأر هنأ هيف ركذو داملا ريسفتلا هباتك

 , ةذشب هيلع كلذ ركنأو شرعلا

 . هأآلا 1 ىفوتملا يعفاشلا يجابلا دمحم نب ىلع مامإلا -

 ةياتك يأ هيلع در هل هال © ةنس ىفوتملا يشرقلا ملعملا نب رخخفلا خارؤملا ثادحملا 1,

 . « يدتعملا مجرو يدتهملا محن د١

 يب هيلع درا ها/ل؟ذ ةئنس ىفوتملا يقشمدلا ناهدلا ينزاملا ىلع نب دمحم ةمالعلا -8

 . قالطلا ةلأسم ف ةدحاوو ةرايزلا ف ةدحاو نيتلاسر

 درلا يف ةلاسر هل هال ةنس ىفوتملا يزاريشلا دمحم نب دمحأ مساقلا وبأ ماهإلا ؟

 . ةيميت نبا ىلع

 . ها/لا8 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يييورقلا نيدلا لالحب مامألا -؟١

 هسل هال" 78 ةنس ىفوتملا ئميلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع نيدلا فيفع ةمالعلا +9

 . « ةلضعملا للعلا مهرم ١ باتك

 , ١1/10 رع يناهسلا خيشنل قلقا ديسب ةلاغتسالاب قحلا دهاوش رظنا 45
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 هل دبهالالا ةنس ىفوتملا يحبسلا يلع نب باهولا دبع نيدلا جات ثدمملا مامإلا -؟

 ةيعفاستلا تاسقبط » ميظعلا هباتك يف ةيميت نبا ىلعو يبهذلا ىلع ةريثك تاداقتناو دودر

 . « ىربكلا

 نويع اذ باتك هل سهال 354 ةنس ىفوتملا يتكلا ركاش نبا سرؤملا ةمالعلا - 4

 . « خيراوتلا

 هها/4# ةنس ىقوتملا يكلاملا ىهكافلا ىمخللا نميلا ىبأ نب رمع هيقفلا ةماعلا - + ه

 . « ةرايزلا ركنم ىلع درلا يف ةراتحملا ةفحتلا » هام ةيميت نبا ىلع درلا يف باتك هل

 يب ةيمبت نبأ ىلع ةلاسر هل هال 47 ةس ىفوتملا يكلاملا يواورلا ىسيع ةمالعلا -؟5

 . ةرايزلا ةلأسم

 باتك هل هاله ٠ ةنم ىقوتملا يرصملا يئاسخألا يدعسلا دمحم ةمالعلا يضاقلا -07

 : هأسمس يمازعلا ةمالعلل « ةعطاسلا نيهاربلا » باتك نمض عبط ةيميت نبا ىلع درلا يف

 . «٠ ةيدمجا ةرايزلا ركني نم ىلع درلا يف ةيضرملا ةلاقلا »

 صال 44 ةنس ىفقوتملا يفنحلا يناجزوجلا ينامكرلا نامثع نب دمحأ يقحلا ةمالعلا -84

 , ؛ ةيميت نبا ىلع درلا يف ةيلخلا تاضألا ر : اهام« ةيميت نبا ىلع درلا ف ةلاسر هل

 نبأ ىلع ملش بهمله7 ةنم ىفوتلا يعفاشلا يناللقسعلا رجح نبا ظفاطا مامإلا -8

 . )11١/1١6( حتفلا اه لوأ ال ثداوح ةلأسم يفو (57/5) حفلا يف ةرايزلا ةلأسم يف ةيميت

 ءالسعلا ىلع هيف در يذلا يقشمدلا نيدلا رصان نبال رفاولا درلا باتك ظرق هنكلو

 . رجح نبا ءاطخأ نم اذهو ةيفنحلا يف ةياكن طقف هنم كلذ ناكو يراحبلا
 « ةسيماكلا رردلا » يف ةيميت نبا ممجرتو « ةرايزلا ثيدح قرطب ةراشإلا » ةلاسر هلو

 اتالومو انديس صيقنت يف هنم تاملك رودص لحأل قافنلاب هومر هرصع ءاملع نأ ركذف

 . هاضرأو هنع هللا يضر ىلع

 يقارعلا نيدلا يلوو رجح نبا خيش يقارعلا ميحرلا دبع نيدلا نيز ريبككلا ظفاحلا -#.

 يف يناهبنلا خةيشلا ركذ ء« ه5 ةنس ىفوتملا ةقبطلا كلتو يمثيملا ظفاحلا ميشو هدبا
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 قلعتت لئاسم ةيميث نبا ىلع درلا يف فيطل ءرس ىلع علطا هنأ )١517( ص « قحلا دهاوش رد

 . ءاروشاع مويب

 . « ةيكلملا ألا لع درا نيرا سأل + يق عامجإلا اهيف أاهيف قلاع يلا لئاسملل

 ةيميث نبأ ركذ ؛ لهم 1١ ةنس ىفوتلا يعفاشلا ةبهش يىضاق نبا ةماللعلا مخ روملا ١

 . ةبهش ىضاق نبأ خيراتي روهشملا هفيرات يف

 باتك هل هم585 ةنس ىفوتملا يعفاشلا نيسحلا ييصللا نيدلا يقت ةمالعلا مامإلا -

 مامإلل كلذ بسنو هرقو هبش نم هبش عقد » هام ةيميت نبا ىلع درلا يف عوبطم ريهش

 , 4 فرمحأ

 ىلع نيدارلا ةلمح نم وه هر ٠١ ةنس ىفوتملا يكلاملا يسنوتلا ةفرع نبا مامإلا مع

 . كيسين نبأ

 كديملت مصطهو ه4 ةلس مح 0 يكراخبلا نيدلا عءالع ةماعلا 0 7

 ىلع سمعت باتكلا ىلع رجح با ظي رقت رفا ولا 7 بناتك يففاشل ىقشمدلا نيدلا رصان

 . هداقتعا يق ةيميت بال نيفلاخم امهف الإ و . ريش ال ةيفندلا

 هل ء سه هملا07 ةتسس ىقوتملا يقشمدلا يفتتلا يناغرفلا دمحسأ نب دمحم خيشلا -؟ه

 , « تاداقتعاألا يف ةيمي نبأ ىلع هرلا » : ةلأسر

 هيلع در . ه945 ةنس ىقوتملا يكلاملا يسافلا قورز دمحأ هللاب فراعلا خيشلا -**

 . بشلل 5 هلع ىيقوتملا يعفاشلا يبهتيشا رم نم ةيقشلا ةماعلا لاب

 ميك نبأو ةيميث نبأ يف اديدش امالك « ةيثيدحلا ىواتفلا » يف رسح نبا ةماللعلا ركذ دقف

 القان 1١59( ص لاق ثكيح ى ةيثيدخلا ىواتفلا رر هباتك يف هلوق كلذ نعو ةيزوخلا

 : نيملسملا عامجإ ةيميت نبا اهيف فلاح يلا لئاسملل
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 العاف ال تاذلاب ابجوم هلعجف امئاد اقولخم هللا عم لري ملو عونلاب ميدق ملاعلا نأورب

 5 ل 3 دعا 5 تاكل م 5 : 0

 وكعب هنأو 3 ١ 53 لاقتنالاو 3 أ ةهمجلاو 3 ا !ةيمسجلاب هل وق و ؛ كللذ ١ع هللا ىلاعت رايمحت الأب
 هبا

 تايب و ىلاعت هلل ةيمسنلا تأبتإ عضاوم هذص ل ةيميت نبا بتك يف تبث دق يأ 3 ةيمساب ل هلرق 9

 لهو « ةعلاب ةءارج هذهو ؛ فلسلا دنع الو ةنسلا يف الو باتكلا يف امومذم سيئ هيبشتلاو ميسجتلا نأ

 ةيننولل مد هيف تاي مل لابعلا فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا صوصت يف لثمتملا مالسإلا نأ ملسم لقعي

 : لوقنف كلذ يف ةريثكلا ةيميت نبا تارابع ضعب لقتنلو

 ١١ / ٠١١(:  سيدقتلا ساسأ در ف سيسأتلا رب هباتك يف ةيمين نبا لاق

 , ةمسجملا مذ الو ء مسحب هنأب ًادحأ فلسلا نم دحأ مدي لو »

 ةمألا فلس نم دحأ لوق الو هلوسر ةنس الو هللا باتك يف سيلور» : )١ /٠١١( سيسأتلا يف لاقو
 يفدب لقعلاو عرشلاب ةتباثلا يناعملا يفنف !؟ ًاضارعاو اماسحأ تسيل هتافص نأو مسج سيل هنأ اهتمئأو
 , كيلع هللاب لمأتف ها , لالضو لهج . لقع الو عرش اهانعم فني مل ظافلأ
 باتكلا يف مذيب ركذ هل سيل ةهيشملا مساف كلذك ناك اذإو ر, : ١٠١( 9/93 قباسلا عجرملا سفن يف لاقو

 بها , نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ مالكا الو ةنسلاو

 نسلم دب كلذ ىلذب لاق لب ل فلسلا نم دحأ مالكا الو  ريحألا عضوملا اذه يف لقي ل يغيك رطلاو

 هذه لق هيض رصلا نر لوألا صنلا يف هتبثأ أهو عضوملا اذه يف فلسا رابتعا ايغ ال  نيعباتلاو ةباحملا

 اسمك ةهبشمللا مذ هريغ نعو نيثدحملا ملعو (!!) ةئسلا مامإ دمحأ عامإلا نع تبث هنأل كلذو ء ةفيحصلا

 . ناغورلا اذه لمأتف . هنع ةيميت نبا سفن كللذ لقن

 هسسب موقت ام وأ ىري اه وأ هيلإ راشي ام مسملاب داري دقو 1( 5489 )١/ نى هتنس جاهنم م يف لاقو

 مسسهب وق و مهيديأب ءاعدلا دنع سانلا هيلإ ريشيو تافصلا هب موقتو ىرخشألا ف قرب ىلاعت هللا و تاافصلا

 اي يأ ل هيفن تدصق يذلا ىنعملا اذه هل ليق ىنعملا اذه مسجب سي هلوقب دارأ نإف مهنيعأو مههوحوو

 م , هيفن ىلع ًاليلد مهقت لد تنأو لوقعملا حيرصو لوقتملا حعيحصب تباث ىنعم ظفللا اذهب  يمهح

 ةعدب # (11) هتبثأ نأ دعب  ىنعملا نود هللا ىلع مسح ظفل قالطإ نإ اهيف لوقب ةيئاضرإ لمحب ىتأ

 . لمأتف . نيب ضقانت وهو ؛ اهوتبثي ملو فلسلا اهفني مل
 لاق تيح « بذهملا مرش رب يف يوونلا ظفاحلا مامإلا مهنم ةمسمملا ريفكتب مالسإلا ةمئأ لاق دقو

 رسفكي نسمف حصت رفكي ال نمو هءارو ةالصلا حصت ال ةتعدبب رفكي نم نأ انركذ دق رب : (؟ 57 4
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 مي رصلا حاربلا رفكلاو حيبقلا عينشلا ءازفألا اذه نع هللا ىلاعت ء ربكأ الو رغصأ ال شرعلا

 . ىهتنأ 4 .

 دخلا نمم امهريغو ةيزودللا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا بتك يف ام ىلإ يغصت نأ كايإو ب

 هسيدهي نمف ةواشغ هرصب ىلع لعجو هبلقو هعمج ىلع متحو ملع ىلع هللا هلضأو هاوه هحلا

 ةعيرشلا جايس اوقرحخو عوسرلا اودعتو دودحلا نودحلملا ءالؤه زواحت فيك و هللا دعب نم

 . همالك رخخأ ىلإ ,... كلذك اوسيلو مهبر نم ىده ىلع مهنأ كلذب اونظف ةقيقحلاو

 مسسألا يف يووتلا كلسانم ىلع حاضيإلا ةيشاح رسصح نبأ باتك يف اضيأ اهنهو ل ب
 د

 نم هرظنيلف (١؟5 / 5)  رايسألا ةيافك رر يف ىصحلا لاق اذكو ها. , اميرص اميسحن مسع نرع

 ؛ ءاَش

 يف اسسهنم هبتك نم ةريثكأ عضاوم يف لرقي امع ىلاعتو كرابت ىلوملا قح يف ةهجلا ةيميت نبا تبئأ قالو

 ةهمجلا يف نوكب نأ نيعت  يمهجلا يأ كلذ 5 اذإو رر : لاق ثيس ,"5 ١ ةئسلا مساهنم هباتك

 . ةهبج يف لاوحألا لك ىلع ىلاعت هللا نأ تبثي وهف ها  نيريدقتلا ىلع ةهملا يف هنأ تبتف

 ةسيقوف ملاعلا قوف ىلاعتو هتاحبس يرابلاو رر : 1١١( / 5 ةحارص كلذ اتبثع سيسأتلا هباتك يف لاقو
 نبأ لوق ناصيالا لهأ د ولج هنم رعشفت و تأيسعلا هنهع كحضي امو لا ,, ةبترلا ةيقوف تسيل ةيقيقح

 هب رذعب هب تلقتسافه هض وعب رهظ ىلع رقتسال لس هللا عاش دق ولو رب ذ (هرارأ) سيسأتلا ف ةيمين

 يراقلا يلع ثندحملا مامإلا نأ ررقملا مولعملا نمو اذه . بها م ميظع شرع ىلع ضيكف هتيبوبر فطلو

 هللا نأ ءكيسيفتما درع رفك ىلع ةمعألا مامجإ : ةيرصتملا ةعبلطلا نم عل اب 1 51 ةاكشملا مارش م يق لشن

 مرسمج يسقارعلا مامإلا نأ | يحبسلا باطن دومحم , تانئاكلا ففاحتإ رب باتك قو ء ةيح ىف ىلاعت

 . ميا ينالقابلاو يارعشألا نرسل وبأو يعفاشلاو كلامو ةفيتح وبأ لاق هبو ةهجلا دقتعم رفكب

 ةسيميت نبا اهتبثأ دقف نوزفيو نولوقي امع ىلاعتو كرابت ىلوملا تح يف ةكارحلا وهو لاقتنالا امأو عقر

 تابثإ يسلع تكسيدلو ةنسلا ةمئأو رى : هصن اع لاق ثيح (4/ 59 هل ةقفارملا اهنم هتك نه ةدامخ ف

 امهريغو يمرادلا ديعس نب كامثعو ينام ركلا برسك مهبهاذم لقت نم مهنع هركذ يذلا وهو نيعوتلا

 « نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ثيدحلاو ةنسلا ةمئأ بهذم وه كلذ نأو ةكرحلا ظفلب ءالؤه حرص لب

 . لماتيلف . ها
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 : ةيف رجح نبا لوقي مضض دل وهو

 هلضأ دبع هناف ملسو هلأو هيلع هللا يبلع هتارايز نسل ةيميت نبا راكنإب رتغي الو رد

 هعوقوو لقتسم فينصت يف يكبسلا يقتلا هيلع درلا يف لاطأو ةعامج نب رعلا لاق امك هللا

 ةناحبسس هللا قح يق عقو هنإف بيحعب سيل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قح يف

 ىلاعت هلل نإ : هلوقك مئاظعلا هيلإ بسنف !ريبك اولع نودحاملاو نولاطلا لوقي امع ىلاعتو

 ءاملعلا نم ريثك هرفك دقلو « ةعينشلا مئابقلا نم كلذ ريغو انيعو ٠ الرو « ديو ؛ ةهج

 لنابا مالك ىهتنا « عارغلا ةعي ثلا ىلع هارتفأ ام اورصن :يدلا ةيعبتم لالش و هلدعب هللا هلماع

 ثتسيدحلا راد ةعبط رجح نبأ ةيشاح نم 547 ةفيسصص كلذو هاش نم ةعجا ملق صح

 . ةيفلسلا ةبتكلا ةعبط نم غمل8 ةفيحصو

 ةيسيت نبأ ركذ .اده0114٠١1 ةلس ىفوتملا يقنحلا ييراقلا يلع الم ةمالعلا خكيشلا -74

 ٍ يملا ةرايرل 8 ١ مرح كييح- ةلبانحللا نع ةيميت نبا طرف دقو » : لاقو افشلا مارش يف

 نبأ ركذ ءاه) .55 ةنسا ىفوتملا يعفاشلا يوانملا فوؤرلا دبع ثدملا ةمالعلا -95

 . يعده ملل [ لئامشلا و 0 بو 3 ريذغلا سقم 2) رع مسج أ وم 0 م دقلاب أر يتطسدسلا 2 لإ . !ع 3 98 ' 2 نا » : : ل 8 5

 باتك هل هك ١ هال ةنس يف ونملا يبحملا يفيدسعلا نالص نب يلع نب دسحم ضرما سك .

 . « يكنملا مراصلا ىلع درلا يف يكبملا دربلا »

 م وسم يي لس 0١ (4 ةلسا ىفوتملا يرصملا يفنخلا يجافتللا دما نيدلا باهش 2 3 1 ب ب كا 1 ب 9و 59 8 للا ل

 . ضايع يسصاشلل أفشلا

 عسا رس ف ةيميت نبأ مذ لها "1١147 ةلس ىفوتملا يسلبانلا وغلا دبع خيشلا -4 ؟

 باتك بحاص يىندملا يففاشلا يدركلا ناميلس نب دمحم هيقفلا ةمالعلا - 4

 بباصهولا دبع نب كاميلس باتك يله ظيرفت هل « ةيمرضتلا ةمدقملا ىلع ةيندلا يشاوخلا رب 1 ءلاا مس “ , 7 م - 5

 . 255 /) , يرابلا متن رى, يي اذكر ققز
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 . ةيخأ ىلع هيف در يذلا باهولا دبع نب دمحم وبخأ

 هسل باهولا دبع نبا خويش نم يعفاشلا فيطللادبع نب هللادبع ةمالعلا خيشلا -4 4

 . 4 تاهتحسالا يعدل داهجلا فيس ديرمت ١ باتك

 يف « دوعرلاو قي اوصلا ا) هام# باتكي يلبحلا دواد نب هللادبع نيدلا فيفع -؛ه

 ءاملع نم ةمئأ ظيراقت هيلع بتك » : يولعابلا دادحلا يولع ةمالعلا لاق « ًاسارك نيرشع

 . « هيلع ءانثو هل اديبأت مهريغو ءاسحألاو ء بلحو « دادغبو ؛ ةرصبلا

 يضاق ريشي نب دمحم هصنلو ءاذه يباتك تفّلأ ام اذه لبق هيلع تفقو ولو » : لاق

 . 44 يامعب ةميئلا سأر

 ملكهت » هام ذه باتكب يلبشلا قلافع نب نمح رلا دبع نب دمحم ىقغا ةمالعلا - 4<

 . باهولا دبع نب دمع ىلع هيف در « نيدلا ديدحت ىعدا نمم :يدلقملا

 باهولا دبع نب دمحم ىلع در « يعفاشلا يرصبلا ينابقلا ىلع نب دمحأ ةمالعلا ودب

 , « باهولا دبع نبا تالؤلض در يف باطلا لصف دب اهامم سيرارك ةرشع ومث ةلاسرب

 . يّحْلا يعفاشلا يدمحألا تاك رب ةمالعلا - عرب

 اهامس ةلاسرب باسهولا دبع نبا ىلع ثرو يحملا يدنا ءاطع خيشلا ةمالعلا -8

 . 4 يدجتلا قلع ف يدنا عراصلا

 . يبسيوملا ىسيع نب هللا دبع خييشلا قرع تأرعلا -- ج د

 . يئاسحألا يرصملا دمحأ خيشلا --1

 نام قاسنعأ يق لاقصلا بش ويسلا ١ : اضاريس ةلاس رب سدقملا تيب نم لوهجم ملاع -

 4 لاقتنالا دعب ءايلوألا ىلع ركنأ

 فيسسلا :» اهامس ةلاسرب يولعابلا دادحلا دمحأ نب يولع ديسلا فيرشلا ةمالعلا - عع

 . ةقرو ةثام وحن يف « رباكألا ىلع ركدملا قنعل رئابلا

 . يئاسحألا فيطللا دبع نب دمحم خيشلا -8

 لرقسي ركل 0 ةأييرش“ 2 هلل فئاطلاب نك اسلا يح ريم ميشأ ربإ نب هللاذبع ةماعلا دل تاك



 . « ءايلوألاو ءايبنألاب ةثاغتسالا ىلع ءايبغألا

 ' انما رك نيرشع رمحخن قف باتك هل يكمل يعقاشلا يمزمرلا حلاص دمك حيشلا سس مف "

 راربألا ءايلوألل راصتنالا ١ باتك هل يفنحلا لبس رهاط خيشلا -ه/

 . يبرغلا ينالفلا ملاص خيشلا -ه

 م ابصم م: ناونعي فاح يباتك هل تادللا رهاظ نب يولع كيسلا يىفيرشلا ةماللعلا -6 8

 . « ماوعلا اهب لضأ ىلا يدجنلا يعدبلا هبش در ف مالظلا ءالحجو عانألا

 ايسسلا لاق مصا ؟48) ىفوتملا يسنوتلا يكلاملا يميمتلا ليعامسإ ققحا ةمالعلا

 ةلاسسر هب ضقن ماكحإلاو قيقحتلا ةياغ يف در هل : ةيباهولا يق هباتك يف يوضرلا ىضترم

 . سنون ف عوبطم وهو باهولا دبع نبال
 ايب ضقت « ةمكحم ةعجسم ةلاسر هل « ىسنوتلا شاوكلا لاص ققحما ةماللعلا ١"-

 « نيتقرفلا ىلع هرلا يف نيرادلا ةداعس » نمض ةعوبطم ء باهولا دبع نبال ةلاسر

 ' عاوبطتم در هل يفنحلا يدادغبلا دواد ديسلا قىقحأ ةمالعلا -- !

 اهب حادم لا يناععصلا ةديصق ىلع ىلع هرلا يف ةديصق هل يببلا دوباغ نبا خعيشلا 75

 : اهعلطم و «؛ نيرادلا ةداعس » يدونمسلا باتك ف ةروك ذم 0 باش ولا ديص نبأ

 دمت يف لح نمو دمت ىلع سيلو 2 دشرلاو ةباصإلا لهأ ىلع يمالس
 هام نيدلخج يف عقي ريبك باتك هل يروصنملا يدونمسلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا -4

 . « ةيرهاظلا ةدلقم و ةيباهولا نيتقرفلا يلع درلا ف نيرادلا ةداعس

 يبنلاب لسوتلا عنم نمم قوقعلا راهظإ » باتك هل يرئارجلا يكلاملا يفرشملا خيشلا -

 . « قودصلا 2

 دبع نب دمحم ىلع درلا يف ةلاسر هل ساف ىفم يناتزاولا يدهملا خيشل للا ةمالاعلا -

 لس وتلا ةيضق ف باهولا

 : اهعلطع ىرخأ ةديصقب باهولا دبع نبال هحدم نع يناعنسلا ريعألا عجر دقو (؟ ءء)

 يدنع يذلا فالح هش ىل تأب دقف يدجتلا لف تلق يدلا لوقلا مع تعحر

 ؟ 2 ١



 كايبب دابعلا ثوغ » هامس عوبطم در هل يرصملا يمامحلا ىفطصم خيشلا ةمالعلا -*

 . 4 دأش را

 فس ف قحلا لالح م باتكا هل يردنكسإلا يرداقلا يملح ميهاربإ خيشلا -- 8

 . (ه1758) ةنس ةيردنكسالا يف عوبطم « قلخلا رارشأ لاوحأ
 نيهارمسلا د باتك هل هز "8 ةلس ىفوتملا يما رعلا ميشأ ربأ خيش ةماعلا 8

 . رصم يف عوبطم وهو ؛ ةعطاسلا

 . « ةيباهولا ىلع درلا يف ةيفولا .تالاقملا » ةلاسر هل كبزرحن نسس خيشلا بابا

 ىلع درلا يف ةيض رملا لاوقألا » ةلاسر هل ماشلا يفم يقشمدلا مسككلا اطع خيشلا - و

 ١ يذنع ةداوحج وه يهو 0 ةيباهولا

 ةروهشم ةلاسر هل باهولا دبع نب دمحم ريسخأ يدجنلا باه ولا دبع نب كاميلس -5

 . « ةيباهولا ىلع درلا يف ةيهلإلا قعاوصلا »» اهامم هيحأ ىلع درلا ف ةعوبطم

 يركتم ىلع درلا ف قداصلا رجفلا : باتك هل يواهرلا يقدص ليمح ةمالعلا ابب

 . « قراوخلاو تاماركلاو لسوتلا

 يف ابتك ةدع هل نالحد ييز دج خيشلا ةيسحا ةكمب ةيعفاشلا فم هيقفلا ةماعلا -ةي4

 . « ةيباهولا ةنتف » و « ةيباهولا ىلع درلا يف ةينسلا رردلا »ب اهنم كلذ

 . « ةيباهولا ىلع درلا »١ ةلاسر هل يلبحلا ين رقيشألا نسما دبع خيشلا 5006

 ىلع درلا يف نيبملا قطلا » باتك هل يدنبتشقللا يدنهرسلا ديعس دمحسأ خخيشلا -

 . 1( نييباص ولا

 هاريس دنشا يف ةعوبطم ةلاسر هل يفنحخلا نسح دمحم هجاوح ظفاحلاب بقلملا خيشلا -07

 . 4 ةيدجللا ةيباهولا ديدرت يف ةحيحصلا دئاقعلا دب

 . « ةيباهولا ةفئاط ىلع ةيدرلا ةلاسرلا » ةلاسر هل يمورلا هللا ءاطع دمحم ةعالعلا -4

 . * ةيدادغبلا قاروألا » ةلاسر هل يوارلا ميهاربإ خيشلا -8

 لاق نم ىلع درلا يف ناوجإلا ملص دب ةلاسر هل يدادغبلا ناميلس نب دواد خيشلا ٠-



 . « ةيباهولا در يف ةيبهولا ةسنملا + و « تارفكلاو كرشلاب نيملسملا ىلع

 هناا 1 سلا < 1 5 3 5 : 4+ . 2 2 50
 ىلع دارلا يف ةيمالسإإلا قئاقلا » باتك هل دوأد خيشلا نب كالام معيش ةماعلا سرا

 , « ةيوبلا ةنسلاو باتكلا ةلدأب ةيباهولا معارملا

 لهأب لسوتلا يركدمل رئاصبلا » باتك هل يدنملا يفنحلا يوحادلا هللا دمح خيشلا -85

 "4 رباقملا

 ةقيرط ةنابإ يف يدنا ىفيسلا » باتك هل ييعيلا يناعنسلا دمحم نب يىسيع ةمالاعلا لا"

 04 يادحجنلا ميشا

 . « مالاسإلاو نابإلا » باتك هل يرينملا ىبحي نب دمحأ نيدلا فرش ةمالعلا -84

 نيملسملا ءأاملع ا؛ بباتك هل لوبئاتسسالا ديعس نب يملح ناسحح ةكيشلا خه

 11 ن ويباه ولاو

 يف ةيعرشلا لوقنلا » باتك هل يلبتحلا يطشلا نسح نب دمحأ نب ىفطصم خيشلا -85

 . « ةيباهولا ىلع درثأ

 درلا يف قالتخالا نم ةءاربلا » باتك هل « ينادوسلا نيدباعلا نيز يلع خيشلا - ما

 . « ةلاضلا ةيباهولا ةقرفلا ىلع درلا ف . قافنلاو قاقشلا لهأ ىلع

 كاسي قمع ا سسم# ةعيسُلا هع رب م بناتك هل يناد وسلا 210013 نسأ هه م ذاتسألا دس ياي لأب

 . « ةيباصع ولا

 . « باهولا دبع نب دمحم عابتأ يف بايترالا فشك » نيمألا نسم ديسلا -8

 . « ةيباهولا يه هذه رد باتك هل ةينغم داوس دمحم خيشلا -6

 ةلاسر هل ه17814 ةنس ىيفوتملا يعيطملا تيك فسح خيشلا ةيريصلا رايدلا يفهم 81١-

 , « داقتعالا سند نه داؤفلا ريهطت

 هل ه1 7101 ةنس ىفوتملا يفنحلا يرثوكلا دهاز دمحم مامإلا ثدملا ةعالعلا -5

 « ليقصلا بفيسسلا ) يلع تاقيلعتلا اهنم ةيميث نبا ىلع درلا يف ةريثك لئاسرو بنتك

 تتالاقملا ة عموم اسهنمو « ميقلا نبا ةينون نم محملا ماللظلا ديدبت » : ةأمسملا يحبس



 . ريثك اهريغو « يرثوكلا تالاقم مسأب ةصوبطملا

 باتك هلل ه9408*1 ةنس ىفوتملا يكملا ينابتلا يبرعلا دمحم خيشلا ةمالعلا -

 دئاقع نسم نيرعضألا ةءآأرب ١١) بناتك وه « دينعلا يحررلا يده ىلع ديدشلا بقعتلا

 . فلالذ ريغ و ( نيفلاصضم لا

 سيل ةيميت نبأ ١ باتك' هل يرثوكلا خيشلا نارقأ نم سيوع دمحم روصنم خيشلا -

 . هتالاقع ضعب يف يرثوكلا خيشلا هيلع ىنثأ « ايفلس

 باتك هسل فيرسشلا رهزألاب ءاملعلا رابك ةئيه نم يوسدلا فسوي ةمالعلا -

 اميف دحلا يذلا يدجنلا يميصقلا هللا دبع بتك دقو راثملا بحاص ىلع ران نم قعاوص ا

 تاملظلا ماستكا ف ةيدجنلا قوربلا » هامم يوحدلا ةمالعلا ىلع درلا يف ًاباتك دعب

 قسيدصلا نب دمحأ فيرشلا ظفاحلا ديسلا يوحدلا ةمالعلا نع مهادو هيلع درف « ةيوحذدلا

 . « ةيدحلا قوربل أ بها نم ةيدرولا قورعلا عطق 00

 وتملا يسحلا يرامغلا قيدصلا نب دمحم ن ب دمحأ فيرشلا ثدحما ظفاحلا -

 3 قولا طق , ايس ال 5 م فلل فلول لم ةضاوم دعو ها ل

 . كالذ ريغو « راطعلا ةنؤح رد يف اهنمو « ةقباسلا ةمح لا ف هركذ قباسلا

 ةنسسس يفوتملا ييسحلا يرامغلا قيدصلا نب هللاهبع فيرشلا ثدحملا مامألا -ةدب

 « نيتملا مكحملا درلا » : اهنم افلؤم ١( 80 رم ةغلابلا هتافلؤم نم بتك ةدع ف ها

 . « ع دتبملا ينابلألا ىلع ىلع درلا يف عنقملا لوقل وهلا »و

 ةنسم وص ىفوتملا ئسحلا يرامغلا قيدصلا نبا يمزهرلا دمحم فيرشلا ةمالعلا -5 8

 . « ينابلألا عم ةريظطانم >> باتك هلاها 217

 ةنسس ىفقوتلا ىسحلا يرامغلا قيدصلا نب زيزعلا دبع فيرشلا ةمالعلا ثدحملا -8

 فيعضتب يدعتملا ثكانلا ثككن نايب د اهامس ينابلألا ىلع درلا ف ةلاسر هل ه١ 7

 . كلذ ريغو ( ثراخلا

 قسلا : باتك هل يليلخلا دع نب دمحأ خيشلا نامع ةنطلس فم ةمالعلا - ٠٠

 ت + ١



 . « غمادلا

 لئاسرو دودر ةدع هل توريب ليزن يررحلا يشبحلا هللا دبع هيقفلا ةمالعلا خيشلا -0

 . ةيباهولا ىلع درلا يف

 قسسلا دهاوش »> باتك هل ىلاعت هللا همحر يئاهبنلا فسوي خيشلا ةمالعلا ةرضح -

 . تافلؤملا نم كلذ ريغ هلو « يطيقتشلا هللا

 ةريضشك تافلؤم هل ةفرشملا مق ليرن يناحبسلا رفعس ذفلا ققملا ةمالعلا ةليضق -1

 بيج لمع خيشلا ةمالعلا مهنم ءاملعلا نم ةعامج هل هظرق دقو « لخطأ كبسب ةياغتسالاب

 ةديفملا تاسفلؤملا نم كلذ ريغو © نازيملا يف ةيباهولا » باتك اهنم ةديرف ةذف تاقيقحتو

 . ةمسلا

 ” باتك هسل مق ليزن ينانبللا يلماعلا يناروكلا يلع خيشلا ةمالعلا ةليضف -4

 . ىرخأ ةميق بتكاو « ديحوتلاو ةيباهولا

 هتايح ةيميت نسبا: بانك هل ةفرشملا مق ليرن ديمحلا دبع بئاص ذاتسألا ١- .ه

 . ةدديشه تنوعت هيف « هدئاععو

 اعإو ةقدب مهعبتتأ مل ريثكو ريثك نوقباسلاو نورصاعملا مالعألاو ءالضفلا نم كلذ ريغو

 . نآلا عال ةش ىلع بن سيشتقأ
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 (1) قحلم

 قارتفالا ثيدح نالطب يف

 لصهأ ةقيرط ىلع هدقن يف « ةيواحطلا ةديقعلا مم رش ميحص » يف هتركذ ام رصتحأو

 : لوقأف ةيئيدحلا مهنيزاوم بسحو ثيدحلاو ةئسلا

 ةسمقلع نسب ورمع نب دمحم هدانسإ يفو اعوفرم ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه يور ١-

 : كاسيمحس نبيا لاقو « ديرت نمم وه سيل » : كلامو ديعس نب ىيمحي لاق . فيعض وهو

 : كيتعس ندبيالاقو . «هتثيدع نوقتي سانلا للاز ام ز) نيعم نبا لاقو 4 ءىيطخ

 . « فعضتسياا

 بصاوتلا رابك دحأ ينزوهلا هللادبع نب رهزأ ددسلا قو اعوفرم ةيواعم نع يورو -؟

 : يدزألا لاق . تالليوو تاماط هلو مالسلا هيلع ايلع انديس نوصقتني اوناك نيذلا

 , 1( عافعلا :) بناتك يف دوراملا يبا هدروأو هيف نوملكت

 وأ باذك نسم واخت ال ةفيعض اهلك قرط ةعبس نم كلام نب سنأ نمت يورو -7

 . لوهجج وأ عاضو
8 

 هر كس سيب سينا وش و سس وي 0 تابع هكنيأور تايسسمل 3 اوف رم كلام 5 بقاع ل ايك هر 4
3 

 . 7 مكر مشرب (؛ ءامعضتلا نأويد 1 ّق يهذلا ةدروأ

 . فيعض وهو يقيرفإلا دايز نب نمح رئادبع هدانسإ يفو

 يف و (؟ 5/1 « ةنسلا ٠ باتك يف مصاع يبأ نبا دنع اعوفرم ةمامأ ىبأ نع يورو 3

 . ثيدحلا ركنم فيعض وهو ريسن نب نطق هدانسإ

 ليقع هدنس يفو هتتسس يف مصاع يبأ نبا دنع ًاعوفرم دوعسم نبا نع يورو -

 ركتم يراحبلا لاقاد : 5١ 3/5) « نازيملا ناسل » يف رجح نبا ظفاحلا لاق . يدعبلا

 , 4# تثييدحلا



 « ةدسلا د هباتك ف مصاع يبا نبا هاور نمم ههحو هللا عمرك يلع انديس نع يورو -م
 ا

ٍ 

 اق و رسعم هلاجخو ؛ ادحسب يشيع قش ميلس يبنأ لوبأ بيب هتان كة 84 همقرب1 ”1/7)

 يسعي باح زريسمتي منو اد طلتحا د : عم 5859 مقرب بيرقتلا يف ل وس نبأ لاق . مم نقلا

 24 ل تش

 , لوقف هلي رش هيج أن يل امأو 3 تشم هيجل 0 !لش

 اننا ف اهلك دن اهنم - ىلاو . اهنودب ءأ همادأي رب أ ومس ثيادحلا ! لح ندالعم مزجت .

 لصأ 8 لوقت نمت تادايزلا هذه نع رظنلا ضغبف « ةدححاو الإ ةنخلا يف اهلك ردا و 4 ةدحاو

 ٍَظ

 مم ع رومألا ن | ررق دقف « اهثوسأو ممأل رش ةمألا 6 نأ ا أ !لش ررق ١-

 ألد 31 رثكأ ىلإ مق مهتس يلا ةمأللا جار ده تاج مل ؛ ةقرك يعبسو نامل ١ وخلي امنيح» ا

 ! اوسأو أاوسأ ىهف ةقرق نيعبس و ثالث ىلإ يأ

 تلح رعخأ ةمأ ريح متلك ف هلوقب ةيدمحما ةمألا هله فصي يذلا ىلاعت هلوقل فلاخم اذهو

 ةسسمألا هده أ ررقت تايآلا هذهف © اطسو ةمأ مكانلعح كلذكو » اضيأ لوقيو 4 سأل

 ب

 ةكضش بلا 1 رمق تيب لسا ! اره امأو 1 أاًطدعأو اهل اه 1 52-5 |! 537 وأ اهناو 5 مهلا رمش يش

 مج خلا ارق ا ماي رسب لطعاب تيدا يعمل ه اقأ مقا + أدأس# م ا اهرتكاو مهلا رش فرع أ :! 3 ّ ن 0. . سا 8 0 5 يد 3

 . اهلضفقأ و وه معألا ريم ل ةرعألا ةباش ْنَأ رار يملا

 58 5 َس لل 2

 قرفلا يف فنص نم لك نأ ايا هانععو هنتم ثيحح نم تيدشخلأ اذه ناللطعب دكاوؤيو -؟

 وكلا

 هه لب لس قرف رشم 03 2 0000 تملاز اأو 3 رمح ايلا هتك 3 هيامكا 3 رياخي نذر 6-50 بك

 يفداذسعبلا رهاسفلا دبع يشلا بك ةتاثمق ع يبعفأو و اسي سمف 03 نط ميسا رسم جس نأ تسيل

 م

 ةقرف نيعبس و انالث هي رك اذ « قرفلا نون قرفلا» وهو قرفلا يف هباتك ه4 55 ةلس ىفوتملا

 ؛ اهركذ يبلا قرفلا كلت فاعضأ ىلع ديزت ابر ىرخأ قرف مويلا ىلإ هنامز نم ثدح دقو

 َِك 3ك جلل

 3 5 كك يآ 0 - ! 5 2 ا ب 0 آد 0 1 5

 حيحص ريغ هرك ذ امع اهثدابم يف ح رمت ال ةديدجلا قرفلا نم ثادحتسا ام نإ لاق نم لوقو
 اوبن



 . هداسف تبثيو هضفري عقاولاو ؛ لطاب لب
 م١ يه يلاو بضصاوتلاو ةمسا اهب ثبشتي ىلا هتدايزب ةصاخ ثيدحلا اذه نأ +

 نأ يلع سمن يلا اهانعم ل ةرثأ وتملا ةريثخلا ثييداسألا] هلاك ؛ ةدحأو الإ رانلا 9 مهلك

 كلت نمو « باذع دعب ولو ةننملا هل تبحجو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم
 *يث لاق 28 رانلا ىلع مارح دق هللا نا 70 محتل ١ ١ مجرد يم راجخبلا هاور اه ثيداحألا

 ظل فلو ( يباهو يفلس لك رانلا ىلع مرح ) : لقي ملو « هللا هو كلذب يغتيي هللا الإ هلإ

 راتلا لم ديف هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دحأ دهشي الد : (/1) ملسم
 . 4 همعطت وأ

 نورفكي ال مهنإف مهريغو ةلزتعملا؟ اهرثكأ امأو هتعدبب رفكي اهتم ليلق ةفلتحملا قرفلاو

 فلخلاو فلسلا عامجإ هريغو يقهيبلاك ةمئألا ضعب لقن كلذل رانلا لوححد اوقحتسي ىتح

 .[ هر ج انما نيغم رلظنأ | مهتتراوعو مهتحك أنمو ةلزتعمللا فلح ةالصلا ىلع

 ىلع قرفتتس ةمألا هذه نإو الأ » هقرط ضعب يفف برطضم ثيدحلا اذه نعم نأ -5

 يف ةلحاوف » : اهضعب يفو (15) مصاع يبأ نبا هاور « ءارهألا يف ةقرف نيعبسو ثالث

 الإ اهنم جني مل » : اهضعب يلو (757) مصاع يبأ نبا هاور « رانلا يف نوعبسو ناتنثاو ةنحلا
 نبا اهاور « مظعألا داوسلا الإ رانلا يف اهلك » : اهضعب يفو )١/( مصاع نبا هاور « ثالث

 , 04 ... كللذ لثم يلع ىراصنتلاو ةقرف نيعبس و نيتننا 5 ةعرق عيس و

 ؛(( ةعيشلا اهثيحخأ نم :١2 ةهرصتا يق ركذف رثكأ ثيدحلا اذه نتم ف مهضعب بعالت و

 يبأ ماعإلا عابتأ ةيفنحلا ىلإ ريشي ؛« مهئارآب رومألا نوسيقي نيذلا مهرش » لاق مهضعبو

 فو « ةيردقلا الإ ةسنلا يف مهلك » : ةفلاتلا مهتاياور ضعب يلو « ىلاعت هللا همحر ةفينح

 هيلع هللا ىلص مركأألا يتلا ىلع ءارتفاو بذك كلذ لكو !! اذكهو « ةقدانزلا الإ » اهضعب

 . ملسو هلأو



 اماسي مب أهيض ىتساو لهاا هده يف عماسلاو عى راقلا اذكو رمح الأب سحايب ىقىفت ادإد

 اولاسق ( ةدحاو ةلم الإ رادلا يف مهلك د : ثيدحلا اذه تاياور  ضعب يف مقو دقو -ه

 نام 45/69 ييذمرزسسأا ةياور يبه و 4 يباحعصأو هيلع انأ ام : لاق هللا لوسر اي ىه نمو

 . « ةعامجلا هيلع ام »> : ةياور يفو ء ورمع نب هللادبع ثيدح

 : لوقلا نم لطاب اذهو : تلق

 . مدقت امك فيعض هنإف داسسإلا ةهمس نع : الوأ

 فيلق هللا يل هلم هةرودص عصي نأ لقعي ال « يباحصأو انأ هيله ام م ة رابع نأ : ايناثو

 : اهنم دحاو ركذأ رومأل ملسو هلآو

 يلع نينمؤملا ريمأ انالوعو انديس نيدشارلا ءافلخلا عبار دهع يف اوقّدفا ةباحصلا نأ وهو

 . اهب ع وصقملا ريشا ثيداحالا صوصتب قا ىلع لأ يهو

 حم لتاغت مار قا 0 مامإ وش يذلا ريدا رلا «اقازقلأ عبار رسمأنت م و ثتندعق ةقرقو

 . كللذ دعب هوعقلا ىلع لئالق مهو اهدارفأ مدن دقو نيقيرفلا نم دحأ

 (5141/1) يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ىعنب ةيغابلا ةئفلا ىهو هبرحو ةيواعم عم ةقرفو

 ةيغابلا ةففلا هلتقت راسمع » : هيف يذلاو (5/5١55؟ه/4) ملسمو (؟ءلدجو

 . © رانلا ىلإ هتوعديو ةنبللا ىلإ مهوعدب

 ثالثلا قرفلا هذه نم ةقرف يأ عم قارتفالا ثيدح ف « يباحصأ و انأ هيلع ام »» ةرابعف

 [؟ نوكت

 نودعابتيو نوضغابي نيملسملا لعج يذلا اذه قاوفالا تيدح نأ : ارييعأ هلوقأ يذلاف

 ةيمأ بلو !! انتمو اذنس لطاب رانلا باحصأ نم مىهنأ مهيفلاخع ف نودقتعيو نوبراقتي الو

 ! هتعاذإو هرشنل نوعاس ثويفلسلا ةيباهولاو !! هعضو ف ىلوطلا ديلا



 () قحلم
 نييفاسلا ةيباهولا اهيلإ وعدي يتلا ع دتبملا رجه ةسضق ةشقانم

 هبت رد ىلاعت هللا ىلعأ ىسحلا يرامغلا قيدصلا نبا هللادبع فيرشلا ثدحملا ديسلا لاق

 : هصن أم « ةيكرش ةعدب رسما نأ نايب يف ةيكاذلا ةحفنلا » هتلاسر يف

 عورشم رجه دجوي الو هعاونأ عيمجب رجحلا ةمرح أطخلا الإ هدعب سيل يذلا باوصلا ]

 هتيعورسشم اولاسف نيذلاو « يمالسإلا عيرشتلا مم ورل ذباتم رجهملاو هريغل الو نيدلا لحأل

 مهدايتحا ىلع نوباثم مهف ؛ اليلد هومهوت ليلدب سيل ام ىلإ اودنتسا نومعأ و نوتطخم

 ةعيطقل ةعيرذ مهأطع اوذختي نأ نيعطنتملا نيدقاحلا ىلع مرحي نكل ؛ مهوطخخ ممل روفغم

 . مهاوه ققاوي ل نم ةقرافمو نيدلاولا قوقعو مح رلا
 دصق ءوس نع دلقلا امأ ءةين نسح نع هديلقت ناك اذإ ء ءيطخم دهم دلقملا رذعي دقو

 ,اسهأ نم هنأ اهدا ريإب مهوي ثيداحأو تايآ دروي نأ مثإلا نم هيفعي الو ء رورغم مثآ رهف

 ىلع رصأ هنأل ىلاعت هللا دنع هتبوقع ظلغيو هثإ فعاضي ام اذه لب ؛ جاجتحالاو لالدتسالا

 عرج اذهو |! دارملا ىنعملا نم هيضتقت ام فالح تيداحألاو تايآلا لمحو ! دانعب ديلقتلا

 لصألا يف رسما نأ : هيف تحضوأ « ةيكرش ةعدب رحجشا نأ ف , ةيكذلا ةحفنلا > هتيمس

 اميرحت همرح مالسإلا نأو , هديحوت ىلإ نيعادلا هللا لسر هب اوعطاق ء نوكرشملا هعدتبا

 رذع ةلاح يف الإ نيملسملا نم دحأل هيف صخري لو . تاقبوملا رئابكلا نم هلعجو اتاب

 . ةتيملا لكأ يف رطضملل صخر امك يرورض

 ةلاهم ةديقم هتيعرش لب قالطإلا ىلع اعورشم نوكي ال رذعل ع راشلا هيف صخر امو

 . اهردقب ردقتي ةرورضلل حيبأ اع نأ : ةفورعملا ةررقملا دعاوقلا نمو . اهزواحتي ال ١ رذعلا

 0 رسما بارشب انتساق وأ أاعدتبم روتججسهمأ نوك « رجلا اهيف حيبأ يلا ةلالا يف سيلو
 ريدا م

 يعدي نأ نع الضف هرفي الو لب « هقسف وأ هتعدبل ملسملا رجه فرعي ال مالسإلا نإف « هريغ

 ؟ جاب



 ءاش نإ ؛ الصفم كلذ نايب يتأيسو « ةبذاك ىوعدلا هذه نأ هللات ءةنس وأ باو هنأ هيف

 . ىلاعت هللا

 ةرظامملا ناديه يف فعض اذإ صخشلا نأ : مولعملا ررقملا نم : | هيبت ]

 حيحص .ةجحلا ييوق هرظانم دجوو . هنايب هفعسي لو هلاهرب لتخاو , هجاحتحا

 ( هرسجهب هباحصأ يصويو ١ هرجهي نأ الإ هتمواقمل اليبس دجي مل نايبلا حضاو . ناهربلا

 اسياضق اهتديأ ىلا ةوعدلا يهو + ذيح وتلا ةوصد ةمواقع ف توك رشملا هلعف ام ره انهو

 ةوصعد ةبرام يف اوأخل نم نيكرشملا نمو « ةحيحصلا ةلدألا اهتحصب تدهشو « لوقعلا

 . هتلوفط رود يف لاز ام يناسنإلا لقعلا ناك نيح « ةيئادب ةقيرط ىلإ ؛ ديحوتلا
 : 8 0 8 1 ءال 0

 املك يبنإو » ىلاعت هللا ىلإ هموق وكشي وهو « مالسلا هيلع حون انديس ىلإ عمتسا

 اوريكتساو اورسصأو مهبايث اوشغتساو مهناذآ يف مهعباصأ اولعج مط رفغتل مهتوعد

 . # ارابكعسا

 اولشغتساو » لوقي ام اوعمسي الكل © مهئاذآ يف مهعباصأ اولعج » : سابع نبا لاق

 . هعالك اوعمسي الو اهون اوري اليكل مهعوجو اهب اوطغ © مهباي

 . هينذأ يف هعبصإ مهدحأ مضي ؛ مهبعل نم يش ف اوعزانت اذإ لافطألا نأ ملعن نحو

 . ةبراستملا

 امهر يقام ال هناك مالاسلا هيلع ميهأ ربا ذلأ و رز نيك رشملا نم رجشأ م دتيا نم بلوأو

 هل لاق نأ الإ هنم اصلخم دعي مل ؛ هتجح ةضراعم نع رجعو ديحوتلا ىلإ هنبا ةوعدب

 يا رتصعأ هيما # ايلم ينرجهاو كنضحرأل هنت مل نثل ميهاربا اي يتضآ نع تنأ بغارأ

 . كتوعد معسأ ال ىتح « اليوط ارهد

 ؟ 2 ؟



 اذه نمو . هتباحص عمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم نوكرشملا لعف كلذكو

 ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيذلا اضرع نيرفاكلل ذئموي منهج انضرعو ] : ىلاعت هلوق ىنعمل

سر اوعمسي نأ نوعيطتسي ال اوناك يأ 4 اعمس نوعيطتسي ال اوتاكو يركذ نع
 هللا لو 

 . هنع نودعتبيو هنورجهي مهف هل مهتوادع ةدشل + ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 اذإو ف : ىلاعت هلوق كلذكو 4 هنع نوأبيو هنع نوهني مهو #7 : ىلاعت هلوق كلذكو

 هنبا يف ةليح دحي مل ةحيحأ وبأف © اروفن مهرابدأ ىلع اوّلو هدحو نارقلا يف كبر تركذ

 . هرجهب هتوحنإ رمأيو هرجهي نأ الإ ملسأ يذلا

يبثت ىلع حليو « ةبرقو ةعاط نيملسملا رجه نأ معزي عدتبم لك كلذكو
 يف كللذ ت

 نيملسملا رجهي امنإ هنأل ع دافغ بذاك هنأ هسفن لحاد يف هداقتعا عم ءاطسبلا هباحصأ لوقع

 كلذ نع فشكتسو : نيدلاب هل ةقالع ال ء يصخش ضرغل ء ةصاخ هتوحإو , ةماع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي اميف ؛ دهاوشلاو ةلدألاب ًاححضوم ٠ ضرغلا

 ىلع اوقفاوت نيك رشملا نأ : ةمدقملا هذه يف ةروكذملا ةلثمألا نم نيبتي : لسصف

 ٠ شيرق رافك دهع ىلإ ء حون موق دهع ذنم هللا لسر دض احالس هولعج يذلا رجهلا

 نأ لرياكعالا هللا ءاذعأ نوك رشملا هعدتبا اع نأ : ويباع ولا اهلهم يلا دعاوقلا نمو

شي امنإو « مهنيب اميف هب نولماعتي بدن وأ ابوحو نينمؤملا هئايلوأل هللا هعرشب
 هب اولماعيل هعر

 . لثملاب ةلماعم رافكلا

 اقب يف رافكلا دنع هب ًالومعم هدجو « مالسإلا رهظ امل « قاقرتسالا ىلإ ىرت الأ

 نأ رافكلا اودهاسج اذإ نيملسملل هللا زاجأف « اهبرعو اهمسع اهبرغو اهقرش « ضرألا

 نأ جراوخلا وأ ةاغبلا اولتاق اذإ مهيلع محو . لثملاب ةلماعملا باب نم مهارسأ اوُقرَتَسَي

 . كوملسمه مهنأل مهنم اريسأ اوقرتسي

 ارجه مهرجهاو 7 : ىلاعت لاق . لخملاب ةلماعم رافكلل ةبسنلاب هللا هزاجأ رجحلا كلذك

 . # نيكرشملا نع ضرعأو 9 4 اليمج



 ملو ء رانلل ةبحوملا رئابكلا نم هلعجو « اغلاب اميرحت مهنيب اميف نيملسملا ىلع همرحو
 . مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل صخري

 باتك يف اهضعب تركاذ « اماع اعرمت رجهلا ميرحت يف ةحيرص ةرتاوتم ثيداحألاو

 . عوبطم وهو « ع ومسملا لوقلا
 نم ةلج ىور نأ دعب (45159) هننس يف لاك ثيح هللا همحر دواد وبأ طلغ دقو

 ءاموي نيعبرأ هئاسن ضعب رحه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبلا » : رجهلا ميرمت ثيداحأ

 رمع إو « ءيشب اذه نم سيلف « هلل ةرجحلا تناك اذإ ء تام نأ ىلإ هل انبا رحه رمع نباو

 : هوجو نم هطلغ نايبو . « لحجر نع ههححو ىطغ زيزعلا دبع نب
 حلصي ال ءاموي نيعبرأ هئاسن ضعبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا رجه نأ ١

 نيب نوكي يذلا ءاليإلا باب نم هنألو ء فيعض هنأل . رجلا ميرحت ثيداحأ صيصختل

 . هتحوزو لحرلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا صيصخت ديفي وهف ء« صيصختلل هتيحالص ضرف ول ؟

 . رجلا ميرحل مومحم يف

 اذإ هلوق نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفو هلوق ضراعت روص يف لوصألا ملع يف ررقملا نأل

 افلافم هلعف ءاحبو « لايل ثالث قرف هاحأ رجهي نأ ملسمل لمي ال » وحن ةمأللو هل اماع ناك

 هنأت هريغ لمشي الو , هب ًاصاخ لعفلا نوكي . ثالث نم رثكأ هئاسن ضعب هرجهك . هل
 . مومعلا عيص نم سيل

 : تلاق ةملس مأ نع حيحص دانسإب ىلعي وبأو دمحأ هاور ام ةدعاقلا هذه ىلع ليلدلاو

 : تلق « نيتعكر ىلصف « نيب لحمد مث « رصعلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص

 تنك نيتعكر نع ىلغشف دلاب مدق » : لاق ؟ اهيلصت نككت مل ةالص تيلص هللا لوسر اي

 . « الن : لاق * اتتاف اذإ امهيضقنفأ هللا لوسراي : تلقف « نآلا اهتيلصف رهظلا دعب اهعكرأ

 دعب ىبلصي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع دواد وبأ ىورو

 . لاصولا نع ىهنيو لصاويو اهنع ىهنيو رصعلا



 . لاكشإ الب انقح يف تباث اهمومع رجشلا مير ثيداحأف

 قوسصف هلئوكب ؛ رجشلا ميرحت مومع صصخ ملسو هلآو ةيلع هللا ىلص يبنلا نأ ب *

 . 3 7 'نيترم صصخت ال ماعلاو ؛ رئاج مايأ ةثالث ةدمل رجحلا نأ دافأف ء ثالث

 ىلع كاردتسا ييدلا لحأل رجملا جارخإب . رسفا ميرحت معومع صيصخت نأ 4

 . زوجي ال هيلع كاردتسالاو ع راشلا

 رسجه ىلع هرصقف « ايندلا وأ نيدلل رحفشا لمشي مايأ ةثالثب ع راشلا صيصخت نأ ه

 . هيلع ليلد ال فرصت ايندلا

 الو راثلا بصوت ةريبك هيجش ملسما رججشه نأ ةرثاوتلا ةحيحصلا ثيداحألا هتداعأ يياذلا و

 . ايندلا وأ نيدلا لحأل ناك ءاوس مايأ ةثالث مدل لإ و

 أطخأ ءهنم داهتجا ره امنإو « ثيدحلل اصصخع ملصي ال هنبال رمص هريأ رجه نأ ب 5

 . هريغ عابتأو عراشلا صن كرت زوجي ال نكل روفغم هأطمعو « هداهتجا باوث هلف هيف

 : مكحو بابسأ هل ؛ ملسملل ملسملا رجه ميرحتو
 يف نيك رشتملا ةفلاعتمل ءاج انإ مالسإلاو «هئايب رم امك ةيكرش ةعدب هنأ : اهلم سس

 . ةيمالسإلا ةوعدلا ةيراخن احالس هوذختا ام ًاصوصخ « مهعدب

 دداوتلاو لصاوتلا ىلإ وعدي مالسإلاف هل نيابمو ؛ مالسإلا حورل فانم هنأ : اهنمو ١

 . ضغابتلاو ربادتلاو عطاقتلا ىلإ يدؤي رجهلاو فلآتلاو فطاعتلاو
 يجنلا لاق ىتح « اهبوجو دك ؤيو + ةحيصنلا ءادبإ ىلإ وعدي مالسإلا نأ : اهنمو ا“

 نسيدلا نإ : ميلا بولسألا اذهب دافأف « ةحيصنلا نيدلا »» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 يو مامتهالاب هتاعيرشت قسأ نمو ء مالساإلا دصاقم مهأ اهنأب اناذيإ ؛ ةحيصنلا فق رصحلي

 ؛ هتيب يف لحجرلاك ٠ اهب مايقلا عيطتسي نم لك نم بلطت لب رمألا يلوأو ءاملعلاب صتخت ال

 كاش الو .. هقيدص عم قيدصلاو ؛ هيأ عم خألاو هعنصم ف عناصلاو : هرجتم ف رحانلاو

 . تارحاهتم مصانتي نأ نكم ال ذإ ء ةحيصنلا لطعي رجشا نأ

 : لوصألا ملع يف ررقم وهامك ع5 )و

 يناج ١



 السق ءامهضعب ىلإ ةبسلاب ني رساهتملا ق ريخلا ةقاط زطعي رحشملا نإ :اهنسو 5

 . ةحلصم ىلع ناعمتجت الو « رب , اعف ىلع نان واعتي
 ناك نإ قوقع وهو روجصهللا نع ةدهاسملا دي ىضبقب يضفي رججشأ نأ اهلعو دس

 نالمخدي ال عطاقلاو قاعلاو « براقألا دحأ ناك نإ مححر ةعيطقو ؛ نيدلاولا دحأ روسهملا

 . ةيجلا

 :. ةضدب رع ًاعدتبم دري الو ةيصعم نم ايصاع عن ال ؛ يبلس ريعأ رمججشأ نأ : اهتهمو 5

 رجم انيلع هللا بحوي مل اذهو . رحاهلاب اهي هنأكاو « هيلع وه ام ىلع روجهملا ىقبي لب
 ارافك مكنامتإ دعب نم مكنودري ول باتكلا لهأ نم ريثك ذو ]» مهنع لاق هنأ عم رافكلا

 نونوكتق اورفك امك نورفكت ول اودو 8 : هناحبس لاقو # مهسفنأ دنع نم ادسح

 : م عأ جست

 ةيحسلاو ةيلالا تادعاسملاب نيملسلا ريفكت يي اهدهحج ىعست ةيريشبتلا تايلاسرإلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىيبنلا لوقب لامع 3757 يملا مهتم أقع بجاولاف ء تارضاملاو ميلعتلاب و

 مهودهاحج : لقي موقع مكلاومأو مكتسلاو مكيديأب رافكلا اودهاج دن : ملس و

 . نيفعضتسملا ةزجعلا حالس رجلا نأل . مهرحهب

 جوزو . يصاعلا نسم الاخ أوسأ وهو ةزئاج رفاككلا ةلكاوم نأ مولعملا ررقملا نمو

 . اهب مئاق اهرفكو : اهبراشيو اهلكوي ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا

 ةعامنللا ىلع ضيو امهنع ىهني مالسإلاو ؛ لاذخماو لازعلا رجشلا نأ : اهنمو ل
 ةلاشم هل برضو ؛ نيمؤلا ةماع نع هحورخل ناطيشلل دايقنالا لهس لذستملا لزعتملا لعجو

 , اهفاطتخخا بئذلل لهسي ملغلا نع ةدرفنملا ةاشلاب

 ىسلع امهدحأ مّلَسي الف ؛ نيرحاهتملا نيب ملسملا قوقح لطعي رجملا نأ : اهنمو
 دوعي دق هنأ عم ءاتام اذإ هتزانج عيشي الو ضرم اذإ هدوعي الو ءهعالس دري الو رجخألا

 لجر هيلع ملس ةفئاطلا هذه نم اصخخش تيأر ؛ هيلع ملسيو ينارسنلا وأ يدوهيلا هبحاص
 0 و 09595915: يملا
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 كصسحضو ةهحفاصو ةايحف يئارصن لاقب ىلع لخدو ؛ هعادتبا هداقتعال هيلع دري ملف ملسم

 . ةومخأ هنأك هيلإ

 : ةمعن هتباصأ اذإ نزحي امك ع ةبيصم روجهملا تباصأ اذإ حرفي رجاملا نأ : اهنمو 8

 سضتقانتلا ةياغ « مالسإلا حا ورل ضقانم اذهو

 ةالسص امهدحأ كركي دقف ادبأ ريخ ىلع ناعمتج ال نيرجاهتملا نأ : اهنمو ٠

 هسمصخ لباقي الثل ةزامحج عييشت وأ ضيرم ةدأيع كريو ع ةالصلا عامإ همصخخ نأ ةقامجلا

 , كانه

 ؛هتاروع ءاشفإو همصخ بييعت ىلإ امهنم لك هجتي نيرحاهتملا نأ : اهنمو ١

 . ةريبك امهالك و ناتهبلاو ةبيغلا نيب نيرئاد امهف : بذكلا وأ قدصلاب

 وأ همصخل ةحلصم ليطعت فق امهدحأ ىعسي دق نيرحجاهتملا نأ : اهنمو  ؟؟

 طاطعلا هيلإ لصو ام ىلع لدت يهو اهضعب اندهاشو مئاقو كلذ نم انغلب دقو . اهداسفإ

 ام همصخخ ىلع يضقي نأ عاطتسا ول ثيعي « توقمملا رجهلاب مهكسفت ببسب سانلا ضعب

 . ةمذ الو الإ هيف بقري الو ! رخأت

 ؛ ريخلا مساوم يف نيملسملا ىلع هللا ضيفي امث نامورحم نيرحاهتملا نأ : اهنمو ١-

 . احلطصي ىتح فوقوم امهلمعو « عفرت ال امهتالصف

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةريره يبأ نع (؟5) ملسم سيحص ىفف

 هللا كرشي ال ئرما لكل مويلا كلذ يف هللا رفغيف سيمخو نينثإ لك يف لامعألا ضرعت ا

 . [ « احلطصي ىتح نيذه اوكرتا : لوقيف ءانحش هيأ نيبو هنيب تناك ؤرما الإ ايش

 . هتايحب هللا انعتم ىسحلا يرامغلا ثدحملا مالك ىهتنا



 تاطيشلا نرقو دجنو ةنفلا ثيدح

 لوول ا" يف ليهقام بابو وهو [؟1/) مقر بابلا ؛ ةعمجلا باتك يف ع1 0ا0) هحيصسص ف يق راضبلا ىور

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاق رمش نبأ نش ؛ ( تورب ةفرعللا راد ةعبط نه 591/75 يرابلا حتف وهوز ( تايألاو

 كانه : لاق . اندجن يفو : اولاق : لاق . اسمب يفو انماش يف انل كراب مهللا » : ملسو هلآو

 . « تاطيشلا ناطيشلا نرق علطي اهبو نتفلاو لزالولا

 : اهنم ًاضيأ هحيحص يف عضاوم ةدع ف تيدا اذه يرامخبلا ركاذ دقو

 (؟؟1095) مقرب ( هدوسجو سيلبإ ةفص باب ) رهو )١1( مقر باب قلخلا ءدب باتك يف ١-

 : كانه هلظفلو ( ةروكذملا ةعبطلا نم 777/7 يرابلا حتف ف وهو )
 : لاقف قرشملا ىلإ ريشي هي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسو تيأر ' لاق رمع دربا نع

 . « تاطيشلا نرق علطي ثيح ن رم . انه اه ةسفلا نإ . انه اه ةسفلا نإ ! ايه رد

 * هفبتن أه (؟ه ١و يرابلا دتغ يف وضوؤ 4559 يي تشع مقر ؛ لابخلا

 وح هديب ملسو هلأو ها تيياقم كلل هللا ىلص هللا لوسر راشأ : لاق ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع

 ا يتلا
 نري داشفلا 8 اسس ولقلا دهلعو وسما لأ هيلا ؛ ادهأاش نام كاش 1 : لاقف ميلا

 د

 كانغ

 . « رضمو ةعيبر ف كاطيشلا انرق ع 55 تتيح لبآإلا بانذأ لوصأ

 قره 2115*4ز مقر تيدح (2و مقر سابلا ؛ بقانملا باتك ر يف اضيأ ثيدحلا اذه يراضبلا ركذو ل“

 : هصتنو 5401/53 يرابلا سقف

 الأ » : ريثملا ىلع وهو لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق رمع نبا نع
 . 4 تاطيشلا نرق علطي ثيح نم . قرشملا ل! ريشي . انهاه ةسفلا نإ

 عاج كقو مالاسسلاو مااا لضقأ أهنك اس ىلع 5 يونملا ةنيدملا قرش .3 عشنا كل و : لوقأ

 . ىلوألا تاياورلا يف اهرك دب حيرصتلا

 . دمي لهأ مهو . لبألا ةاعر يأ . نولامجلاو ةاعرلا : نيدادفلا ينعم (35 )” ١
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 ماسسو هلآو هيلع هللا ىلص يببلا لوق باب ل وهو (153 مقر بابلا  نعفلا باتك و ب اضيأ يراحبلا هاورو -4

 : كانه هظفل و (4دراللز يرانا حتك يف رهر (20314) مقر تيدحلا ع قرشما !' "ألق نم ةندفلا

ش يف انل كراب مهللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ »د : لاق رمع نبا نع
 مهللا 3 انها

 يفانل كراب مهللا : لاق ؟ اندجن يفو : هللا لوسرو ايااولاق , اسمب يف انل كراب

 اندجن يفو هللا لوسر اي : اولاق , انتمي يف انل كراب مهللا , انماش
 : ةسشلاثلا يف لاق هنظأف ,

 . « تناطيشلا نرق علطي اهبو نتفلاو لزالرلا كانه

 يل ( ةعاسلا طارشأو نتفلا تاتك رز يف هحيحص يف ةفلتنع ظافلأب ملسم اضيأ ثيدحلا اذه يور دقو

 .(2+135) مقر ثيدحلا ع ناطيشلا انرق علطي ثيح نع قرشملا نع ةشفلا + باب

 : يناثلا ثيدحلا

 ةءارسقب أ قءار نم ملإ باب ز وهر (©5) مقر بابلا ع نآرقلا لئاضف باتك و حيحصلا يف يراخبلا ىور

 : (55/91 يرابلا مف ف رهز (2 ١ هاؤ مقر ثيدح ع ... تأ رقلا

 جرسخي » : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 . مهلمع عم مكلمعو . مهمايص عم مكمايصو , مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف
 ناسا ااا الا حالا ا اولا و اللا

 مهسلا قرسمي اسمك نيدلا نم نوقرمي ء مههرجابح زواجي ال نآرقلا نوءرقيو

 . دددعتم تايأورب )١١54( مقر ثيدعلا ةاكرلا باتك يف حيحصلا يف ملسم هاورو . 4 ... ةيهرلا نم

ا ىلص يبنلا تعمس : هنع هللا يضر يلع لاق : ةلفغ نب ديوس نع : هظفلو ٠46ه
 ةيلع هلل

 نولوقي , مالحألا ءاهفس  نانسألا ءاثدح موق نامزلا رخآ يف يتأي » : لوقي ملسو هلآو

 مهناسسعإ زواجي ال , ةيمرلا نم مهسلا قرمب امك مالسإلا نم نوقرمي  ةيربلا ريخ لوق نم

 . « ةمايقلا موي مهلتق نمل رجا مهلتق نإف , مهولتقاف مهومتيقل امنيأف . مهرجانح

 ى اعت هللا نوعي باتكلا مت

 ؟ 8


