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 مالس مولع ىرتويبماك تاقبقحت زكرمأ
 3 ا
| 

 بآرقلا .لاوما -ش
 هج تيبلا لهأ ةسرده زيش

 ةعيشلا بتك ةكبش

 ه1 3 500م ]عدم عا

 يوسوعلا مشاه ديسل ١ :فيلأت



 ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج

 غ1 تيبلا لهأ ةسردم ىف نآرقلا

 ىوسوملا عيش ام ديسلا

 ةّيمالسإلا تاساردلل ريدغلا زكرم .... :رشانلا







 زكرملا ةملك

 ةريخألا هللا ةلاسرو ةيهلالا ةعيرشلا ردصم وم ميركلا نآرقلا

 ّرسم ئلع نوملسملا هعم لماعت دقق ةدلاخلا ةلاسرلا هنألو ,ناسنألل

 ..ماكحألا طاينتساو عيرشتلا يف ردصملاو عبنلا ناكف لايجألا

 هتخسنبو ةيبرعلا هتغلب بوتكملا صنلا وه نآرقلا ناك اذإ نكلو

 هذه لك تثدح اذاملف نيملسملا عيمج يدل اهتمالس ئلع قفتملا ةديحولا

 !؟ةيديقعلاو ةيركفلا تاهاجتالا فلتخم ترهظ اذاملو .تافالتخالا

 نآرقلا عم لماعتلا يف ئؤرلاو لئاسولا ددعت ئلإ دوعت نذا ةككشملاف

 .ةروتسملا ةقيقحلا فاشتكاو ينآرقلا صنلا مهف يف نمكتو ..هتءارقو

 ..هوعبتاو هب اونمآ نيذلل نآرقلا رسفي ىذلا وه دكني, لوسرلا ناك

 هذهب ضوهنلل ىربنيس يذلا نم ..ئلعألا قيفرلاب هقاحتلا دعبو
 ؟ةّمهملا

 ضعب تالالد اوفرعو عة يبنلا نمز يف تايآلا اوقلت نوريثك

 لهو ؟كاردالاو يعولا يف نيواستم اوناك له نكلو ؛نآرقلا صوصن
 ؟هّلك نآرقلا ريسفت اوقلت

 ..هتيب لهأ مه الثيل, ىبنلا نم أبرق سانلا رثكأ ّنا دكؤي لقعلا قطنم نا
 ..لكبلم ىبنلا ناضحأ يف أشن ىذلا بلاط ىبأ نب ىلع هّمع نبا اذهو
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 نآرقلا تايأ اوبّرشت 2: تيبلا لهأف ءاهدعبو ةثعبلا لبق هتاملك بّرشتو

 الإ هّسميال# نآرقلا ىف ىلاعت هتلا اق دقلو .هرارسأ اوكردأو

 .؟نورّهطملا

 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امذإ» :ًاضيأ هناحبس لاقو

 .«اريهطت مكرهطيو
 .ةةتن تمبلا لهأو ميركلا نآرقلا نيب عمجت ةيوق ةرصآ نذا كانهف

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ» :هلوقب اهيلا دكْيِإَي ىبنلا راشأ ىتلا ةرصالا ىهو

 .«ىقيب لهأ يترتعو هللا باتك

 .نسمزلا ةكرمح بكاوتل دتمت امنإو ىهتنت الو فقوتتال ةرصآلا هذهو

 ريغ يفو دب يبنلا لآو التلي يبنلا اهحرشي هتلا ةلاسر ميركلا نآرقلاف
 ءىراقلل ةيتاذلا ةلاحلاب ىعوضوم صنك ةءارقلا رثأتت فوس ةلاحلا هذه

 ةيؤرلاو كاردالاو ىعولا تايوتسم نم اهب طبتري امو رسفملاو

 .ةيناصخشلا

 ةساردلا هذه ميركلا ءىراقلا ىلإ مّدقي نأ ريدغلا زكرم ّرسيو اذه

 ةقيقحلا فاشتكا عيمجلل ًأّينمتم يريصمو ساسح عوضوم يف ةيفاولا
 .قحلا قيرط ىف ريسلاو

 ريدغلا زكرم

 تا



 هيام

 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 «موقأ ىه يتلل يدهي نآرقلا اذه َنِإف

 بكوكلا اذه حطس ىلع ًاثدح اهتايح خيرات يف ةيرشبلا دهشت مل

 ةداهشلاو بيغلا ملاع نيب لصو نم نكي ملو « نآرقلا لوزن ثدحك

 هللا باتك يف عدوتسملا ىحولا رون ريغ ناسنإلا ايند ىف هب ءاضتسي

 . قحلا

 يدهيو بردلا رينيل يبي دمحم يداهلا ىلع ًايحو نآرقلا طبه

 . ناسنالا لايجأ

 لمحو ؛ ىحولا لمتكاو ةزجعملا تثدح دقف ناك اذكهو

 ناسنإلا ذاقنإل اهب نورشبي « قّدصو نمآ نم هرزاؤي هللا ةملك ظبي يبنلا

 ةيلمع ثادحإو « توغاطلا ميطحتو « ةيلهاجلاو لهجلا تاملظ نم

 ةيعادو ٠ رونلا ثعبمو « ةراضحلا قلطنم نارقلا ناكف  لماشلا رييغتلا

 . لقعلاو ملعلا

 آل



 ةايح ىف ًالماشو ًاقيمع ًايراضحو ًايركف ًابالقنإ نآرقلا ثدحأ دقل

 كلذب ققحف ؛ قالخألاو ملعلاو لقعلا قيرط يف ناسنإلا داقو ؛ ةيرشبلا

 ًاناسنإ ىيحي فيكو « ايملع ًاريكفت ركفي فيك همّلعو «ناسنإلا ةيناسنا
 . ًايقالخأ

 قافآو « ملعلا زونك هيبنج نيب ىوح يذلا ىهلالا ىحولا اذهو

 ناسلو ؛ باطخلا ةئيب تناكو « ناسنالا ةغلب ًاباطخ ءاج دق ؛ ةفرعملا

 تاغل نم ناسنإلا فرع ام ىقرأ ىهو ؛ ةيبرعلا ىه ؛ بطاخملا يبنلا

 مامتها عضوم ةزجعملا ةيبرعلا هتغايصب ىهلالا صنلا ناكف « ريبعتلا

 ةباحصلا ليجو ةوبنلا دهع ذنم «ًاريسفتو ةءارقو ًأظفح « نيملسملا

 املك مامتهالا اذه دعاصتيو دتميسو ٠ رضاحلا انموي ىتحو « نيعباتلاو

 . هيعوو هلقع رائتساو ٠ ملعلا تاحوتف يف ناسنإلا مدقن

 دهعتو « فييزتلاو فيرحتلا نم نآرقلا اذه هناحبس هللا ظفح دقل

 «نوظفاحل هلاّنإو ركذلا انلزن نحن انإ» : هناحبس هلوقب كلذب
 « عيرشتلاو ماكحالاو ركفلا ردصم وه نآرقلا نأ نوملسملا نمآ دقل

 « ةعيرشلا ماكحأ طبنتستو « ةديقعلا لوصأ ناسنالا يحوتسي هنمف

 . قالخألاو كولسلا ريياعمو ؛ ةايحلا جاهنمو ؛ ةراضحلا ميهاغمو

 عم لماعتلا دتما « ةيجهنملاو ةيركفلا تاهاجتالا قافأ دادتما ىلعو

 ةنيابتمو ةددعتم بهاذمو جهانم زرفأ لكشب هب لالدتسالاو « نآرقلا

 ةيركفلا ةلكشملا تثدح انه نمو « هتلالد مهفو نآرقلا عم لماعتلل

 ديدحتو « هنم طابنتسالاو . نأرقلا مهف ةلكشم نيملسملا نيب ىربكلا
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 . همسحل فالخلا عوقو دنع اهيلا راصي ىتلا عجارملاو طباوضلا

 نّيبملاو غلبملا وه ؛ ةوعدلاو يحولا رصع يف قي لوسرلا ناكو

 نايبلا اذه ةباحصلا ليج هنع ىقلتف « ىلاعت هللا باتك نم يفخ امل

 يقلتلاو مهفلا تاجرد نأ ريغ « لعفلاو لوقلا قيرط نع ريسفتلاو
 لاثمأ ء نوتفمو نورسفمو ءاّرق مهنم زرب اذل ؛ رخآل يباحص نم فلتخت

 عمجأ اممو « مهريغو سابع نب هللا دبعو ء دوعسم نب هللا دبعو يبأ

 تفل هللا لوسر دعب ةنسلاو باتكلاب نيملسملا ملعأ نأ هيلع نوملسملا

 مهف ىف عجرملا نأ اي تيبلا لآ ةعيش تنمآ اذل « هيل ىلع مامإلا وه

 لوق ةقيقحلا هذه دكؤيو ؛ 392: ىلع مامإلا وه ةكِفْدَي ىبنلا دعب نآرقلا

 « نيلقثلا مكيف كرات ينإو بيجأف ىعدأ نأ كلشوا ينإ »: ل هللا لوسر

 ىلا ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتك « يترتعو ( لجوّرع) هللا باتك

 نل امهّنأ ينربسخأ ريبخلا فيطللا نأو . يتيب لهأ يترتعو « ضرألا

 .«امهيف ينوفلخت مب اورظناف ء« ضوحلا ئلع ادري ىتح اقرتفي

 ةميركلا ةيآلا أرق قيل هللا لوسر نأ حاحصلا تاياورلا يف ءاج امك

 اهلعجي نأ هللأ تلأس» : لاقف ىلع ىلا تفتلا مث «ةيعاو نذأ اهيعتو»

 .« كنذأ

 . « هتيسنف هللا لوسر نم ًائيش تعمس امف»؛ هد ىلع لاقف

 ةسردم تزرب ةيركفلا سرادملاو ءارآلاو بهاذملا تددعت نيحو

 داور هيلا ىوأي ًالهنمو نيرئاسلل بردلا ءيىضي ًارانم هيل تيبلا لهأ

 ( خيا تيبلا لهأ ةسردم ىف نآرقلا) اذه انباتكو ؛ ةقيقحلا و ملعلا

 عقكخ



 مولع نم ءاملعلا هاحوتسا يذلا جهنملاب فيرعتلل ةيركف ةلواحم وه

 . هنم ةدافتسالاو نآرقلا مهف ىف 8غ تيبلا لهأ فراعمو

 :وهو « باتكلا اذهل هانرتخا ىذلا ناونعلاب ًأذإ فّرعن نأ ديفملا نمو

 . (نّين تيبلا لهأ ةسردم ىف نآرقلا)

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع مه 808تيبلا لهأب دوصقملا ّنإ
 نب دمحمو ( داّجسلا) نيسحلا نب يلع مهو « نيسحلا ةيرذ نم ةمئألاو

 ٠ مظاكلا رفعج نب ىسومو ؛ قداصلا دمحم نب رفعجو ؛ رقابلا ىلع

 دمحم نب ىلعو ؛ داوجلا ىلع نب دمحمو ءاضرلا ىسوم نب يلعو

 يدهملا نسحلا نب دمحمو « يركسعلا ىلع نب نسحلاو ؛ يداهلا

 . ًاعيمج مالسلا مهيلع

 ىملعلا حرصلا كلذ وه غايظ تيبلا لهأ ةسردمب هدصقن امو

 ساسأ ىلع يع تيبلا لهأ ةمئأ هداش يذلا خماشلا ىجهنملاو

 . قيلت هللا لوسر نع بأ نع ًانبإ هوثراوتو « ةنسلاو باتكلا
 « يبأ ثيدح. ىئثيدح ٠» ؛ هين قداصلا مامإلا لوق هحضوي ام كلذو

 ثيدحو ؛ هيبأ ثيدح يَّذج ثيدحو ؛ يدج ثيدح يبأ ثيدحو

 لوسر ثيدح ىلع ثيدحو « بلاط يبأ نب يلع ثيدح هيببأ
 . ٠ لجوّرع هللا لوق ويلي هللا لوسر ثيدحو فلم هللا

 مب»:هلأس ىذلا لئاسلل 846 قداصلا دمحم نب رفعج مامالا لوقو

 . «... . ةنسلاب لاق ء دجي مل نإف : لاق « باتكلاب : لاق « ماماالا يتفي

 تاع



 انكل اناوهو انيأرب سانلا يتفن انك ول رباج اي :١ ل رقابلا مامإلا لوقو

 ملع لوصأو قلي هللا لوسر نم راثآب مهيتفن انكلو « نيكلاهلا نم

 مهبهذ ءالؤه زنكي امك اهزنكن « رياك نع رباك اهثراوتن ءاندنع

- 

 .'مهتضفو

 مولعلا هيث تيبلا لهأ ةمئأ هيلع ىنب ىذلا ساسألا َّنإف اذكهو

 ةّيوبنلا ةنسلاو باتكلا وه اهوضافأ يتلا ةيمالسالا فراعملاو

 . ةرّهطملا

 مولع يف لّوألا ردصملا وه زيزعلا باتكلا نأ ًاضيأ مهفن اذكهو

 . ةدلاخلا ةيملعلا ةسردملا هذه فراعمو

 ًاربعم ًاطابنتسا هنم طابنتسالاو باتكلا مهف َّنإف حضاو وه امكو

 ةلماك ةيملع ةطاحإ ىلا جاتحي ىعقاو ملع نم باتكلا يوحي امع

 نم هين تيبلا لهأ ةمئأ هضافأ ام ةلمج نم ناك اذل ؛ جهنم ةمالسو

 . نآرقلا مهف جهنمو « ليوأتلاو ريسفتلا ملع وه ةفرعمو ملع

 نآرقلا مهف جهنم اوسسأ دق هيف تيبلا لهأ ةمئأ نأ هركذ ريدجو

 . هتاذ نآرقلا نم ساسأ ىلع

 نم طابنتسالاو ةدافتسالا بهاذمو مهفلا جهانم تددعت نيحو

 لهأ همئأ ىدصت ةظيلَم دمحم مركألا لوسرلا ليحر دعب نآرقلا

 نايبو نأرقلا ريسفت ةمهمل مهرخآ ىتحو « ىلع ندل نمو لقي تيبلا

 كاكا



 (ذليخ تيبلا لهأ ةسردم ىف نآرقلا )اذه انباتك يف انل واح دقو

 رظنلا تاهجوب فيرعتلاو ءارآلا ضرع ىف يملعلا جهنملا عبتن نأ

 لمهأ جهنمب فّرعنل «همهف ةقيرطو نآرملا اياضق لوح ةددعتملا

 اذه ةمدخ يف مهاسنل « نآرقلا مهف يف ؛ نآرقلا جهنمب لق وأ ين تيبلا

 نحنف «نأرقلا مهفل ةيملعلا ةيؤرلا نيوكتو « دلاخلا ىهلالا باتكلا

 مهفو«نآرقلا عم لماعتلل ةميلسلا سمألا مهف ىلا نوكن ام جوحأ

 . هتلالد

 باوصلل ددسيو ؛ دهجلا اذه لبقتي نأ ريدقلا ىلعلا ىلوملا نيلئاس
0 4 

 . بيجم عيمس هنأ« هنمب

 فّلؤملا

 ه1414١/ ىلوألا ىدامج/ 7

 5ث31-



 : ىحولا فيرعت
 : يحولا لصأ» : مهلوقب يحولا نويوغللا فّرع : ةغللا يف يحولا

 نوكي كلذو « يحو ٌرمأ : ليق ةعرسلا نمضتلو « ةعيرسلا ةراشالا

 نع درجم توصب نوكي دقو « ضيرعتلاو زمرلا ليبس ىلعو ؛ مالكلاب

 ةيهلالا ةملكلل لاقيو ... ةباتكلابو حراوجلا ضعب ةراشابو ٠ بيكرتلا

 هيلع لد امبسح ٌبْرْضأ كلذو . يحو هئايلوأو هئايبنأ ىلا ىقلت يتلا

 نم هنذاب# هلوق ىلا « ... ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو هلوق
 . «ءاشد

 غيلبتك« همالك عمسيو «هتاذ ىرث ٍدَهاَشُم لوسرب امإ كلذو

 ةنياعم ريغ نم مالك عامسب امإو ؛ ةنيعم ةروص ىف يبنلل ٍةّيْل ليربج

 ةالصلا هيلع ركذ امك عورلا ىف ءاقلإب امإو . هللا مالك ٍةِظْن ىسوم عامسك

 :هلوق وحن ريخستب امإو « يعوُر يف ثفن سدقلا حور ْنإ : مالسلاو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك مانمب وأ ء ؟لحنلا ىلا كبر ىحوأو»

 تا



 ريخستلاو ماهلإلاف « نمؤملا ايؤر « تارشبملا تيقبو يحولا عطقنا ١
 , 376, . .مانملاو

 مالكلا وه ىحولا لصأ) : لاقف ىحولا ديفملا خيشلا فّرعو

 ىلع بطاخملا ماهفإ ىلا هب دصق ءيش لك ىلع قلطي دق مث ؛ يفخلا
 هللا[ ىلا تدق اذار فارم نم ةوؤةتاقل ىضييمحسملا و وويق متل وشلل

 فرع ىلع مهاوس نم نود ةصاخخ (ص) لسرلا هب صخي اميف ناك ىلاعت
 .'7(...يبنلا ةعيرشو مالسإلا

 : هلوقب هف ٌرعف ىحولا نع يسربطلا ريبكلا يمامإلا رّسفملا ثدحتو

 ءاحيالاو ؛ ىفخي هجو ىلع ريغلا ىلا ىنعملا ءاقلإ وه : ءاحيإالا )

 . اكلم هيلإ لسرأ يأ ؛ هيلإ هللا ىحوأ لوقن « ءايبنألا ىلا لاسرإلا
 . «لحنلا ىلا كبر ىحوأو 9 : ىلاعت هلوق هنمو ؛ ماهلإلا ءاحيرالاو

 , اهنم دارأ ام ىنعم اهيلإ ىقلأ هانعم : «اهل ىحوأ كبر نأبإ : هلوقو

 تايسارلاب اهَّدشو . ترقتساف رارقلا اهيلإ ىحوأ : جاجعلا لاق

 . تّبنلا

 . اهلسر لمانألاو انيلا تحوأف : لاق « ءاميإلا : ءاحيإلاو

 راشأ يأ «ًايشعو ةركب هوحّبس نأ مهيلإ ىحوأف# : ىلاعت هلوق هنمو

 يف : لاقو . ىحاولا هاحو ناك ردقل : ةبؤر لاق . ةباتكلا يحولاو . مهيلإ

 . 8808-805 ص « يناهفصالا بغارلا : نآرقلا بيرغ يف تادرفملا(١)

 . 57١ ص : تالاقملا لئاوأ عم عوبطملا داقتعالا ميحصت (؟ ١
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 نيب لاجي يذلا ملقلاو . هب بتكي يذلا ملقلاو . ةيحوم ائبر نم روس
 17( ءوفلا

 يحولا ىنعم َّنأ فرعن ؛ ةغللاو ملعلا نيطاسأ نم ضارعتسالا اذهبو

 : يقلملا نيب ءافخلاو رّسلا ةقيرطب ريغلا ىلإ ىنعملا ءاقلإ وه « ةغللا يف

 . هيلإ ىقلملاو

 : حالطصالا ىف ىحولا

 تايجر علا فاول را نيف رتازك عئلطسما نه ىخرلا ةنلكو

 ةدعاقلا هب ناميالا لكشيو « ةديقعلاو ركفلا لاجم يف ةيمالسالا

 اذهب نآرقلا اهلمعتسا دقو « 8 لسرلاو ءايبنألاب ناميالل ةّيساسألا

 نسلأ ىلعو ةرهطملا ةنسلا يف تءاج امك « ةديدع دراوم يف ىنعملا

 . لسرلاو ءايبنألا ىلا يحولا وهو « نييمالسالا ءاملعلا

 هذه لامعتسا نم ملسملا ناسنإلا نهذ ىلا ردابتملا ىنعملا وهو

 كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو : ىلاعت هلوقك « ةملكلا

 . 4هيحو

 . "7 «غلب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه ّيلإ يحوأو) : ىلاعت هلوقكو

 ىبحو ةملكل ىيحالطصالا لامعتسالا ديفملا خيشلا حضوأ دقو

 هب صخي اميف ناك ىلاعت هللا ىلا« يحولا» فيضأ اذإ) : هلوقب

 . 51 ةيآلا ؛ نارمع لا ةروس . نايبلا عمج ؛« يسربطلا(١)

 .14 ةيآلا « ماعنألا ةروس(؟)

-١0- 



 مالسإلا فرع ىلع مهاوس نم نود ةصاخمهيلع هللا ىلص- لسرلا

 انيبن ةافوب عطقنا داق رشبلا ىلا يهلإلا يحولا نم فنصلا اذهو

 ا ا ا

 قفيالب دمحم انيبن دعب ًادحأ نأ معز نم هنأ ىلع قافتالاو ...) ؛ ديفملا

 . 31(. . . ةلل# يبنلا

 مغر« هريغ نع هلصفيو ؛ يحولل ىحالطصالا ىنعملا حّضوي مث

 مانملا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ىرُي دقو ) : هلوقب ظفللا سفن لامعتسا

 رارقتسا دعب قلطُي ال هنكل « هتقيقح تبثتو « هليوأت حصي ام ًاريثك ًاقلخ

 ىلع هللا هعبط نمل تقولا اذه ىف لاقي الو ء ىحولا مسا هيلع ةعيرشلا

 , 257(... هيلإ ئحوي هنأ ءيش ملع
 : ًاضيأ ىحالطصالا ىنعملا حيضوت يف ءاج دقو

 انيحوأ انإإ : ىلاعت هلوق : وهف ةلاسرلاو ةوبنلا يحو ريسفت اًمأو )

 ميهاربإ ىلا انيحوأو هدعب نم نييبنلاو حون ىلا انيحوأ امك كيلإ
 , 00م... 2ليعامسإو

 )١( تالاقملا لئاوأ مم عوبطملا داقتعالا حيحصت : ص75١.

 )"( ص : ديفملا خيشلا « تالاقملا لئاوأ 7/8
 . 37١ ص؛ داقتعالا حيحصت (7)

 ,131 ةيآلا« ءاسنلا ةروس(غ)

 . ينامعنلا ريسفت نع ًالقت 1085/14 : راونألا راح « يسلجملا( 0 )
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 نع قرتفيو ؛« يحو ةملكل يحالطصالا لامعتسالا حضتي اذكهو

 حضتي امك ؛ ءايبنالا ريغ ىلع قبطنت يتلا ىرخألا تالامعتسالا

 .كلذ

 : نآرقلا ىف ىحولا

 هذهو « ةديدع ناعم يف يحولا ةملك ميركلا نآرقلا لمعتسا دل

 : يه تالامعتسالا

 امكيحالطصالا اهانعمب ىحو ةملك ميركلا نآرقلا لمعتسا- ١

 .افنا هيلا انرشا

 سوفن يف ءاقلإلا ىنعمب يحو ةملك ميركلا نآرقلا لمعتسا-؟

 سفن يف هءاقلإ دارأ ام هناحبس هللا ءاقلإك , ءايبنألا ريغ نم دابعلا ضعب

 . اهماهلإو ىسوم مأ

 هيلع تفخ اذإف هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلا انيحوأو» : ىلاعت لاق

 نم هولعاجو كيلإ هوذار انإ ينزحست الو يفاخت الو ميلا يف هيقلأف
 ,١!«نيلسرملا

 ريسفت دنع هلوقب يحولا نم نوللا اذه ريسفت ديفملا خيشلا لقن دقو

 وأ ءايؤر ناك يسحولا نأ ىلع مالسإللا لهأ قفتاف) : ركذلا ةفنآلا ةيآلا

 . ١" ( صاصتخالا ىلع اهمانم يف ىسوم مأ هتعمس ًامالك

 . 537١ ص: داقتعالا حيحصت (؟)

 تاك



 هرّوص يذلا ىسيعب اونمؤيل نييراوحلا سوفن يف هناحبس هئاقلإكو

 ىب اونمآ نأ نيتيراوصلا ىلا ثيسحوأ ذإو» : هلوقب

 ١7. 4... يلوسربو

 هيجوت وأ سانلا ضعب ماهلإ ىنعمب يحولا ةملكل رخآ ًاريسفت أرقنو
 ينامعنلا ريسفت نم ىسلجملا ةمالعلا لقن دقف « قئالخلا ضعب

 : هصنام

 نأ لحنلا ىلا كبر ىحوأو# : لجوزع هلوق وهف ماهلإلا ىحوإمأو]

 : هلثمو . ؟نوشرعسي اممو رجشلا نمو ًاتويب لابجلا نمم يذختا

 يف هيقلأف هيلع تفخ اذإف هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلا انيحوأو»
 ,[") « . . . ميلا

 ةمئأل لصحي ءاقلإلا نم نوللا اذه نأ ىلا ديفملا خيشلا راشأ دقو

 « سفنلا ءافصو « تاذلا ةراهط نم هب اوغصتا امل يل ةادهلا تيبلا لهأ

 امك ءاقلالا اذه نأ ىلع « هناحبس هللا ىلا هجوتلاو « ىوقتلا لامكو

 عطقنم كلذ نإف « عيرشت وأ ماكحأ ءاقلإ وه سيل ديفملا خيشلا حضوي

 . هب لوقلا حصي الو يُكيلَي ىبنلا دعب

 هيقلي ًامالك هيبن دعب ججحلا عمسُي هللا نأ اندنعو)) : هللا همحر لاق

 نم هانمدق امل ؛ يحولا مسا هيلع قلطي ال هنكل  نوكي ام ملع ىف مهيلإ

 ١١١. ةيآلا«ةدئاملاةروس(١)

 1504/١8-700. :راونألا راحججء يلجملا(؟)

 -ك14-



 . (!١ دحأ ىلا يحو هنأ هانركذ امم ءيش

 عمجأ و ةكيلَي لومرلا هيلإ راشأ ىذلا ءاقلإلا نم فنصلا اذهف

 ماهلإالاو مانملا ىف ءايلوألل ققحتي ءايبنألا ريغل هلوصح ىلع نوملسملا

 يوبنلا ثيدحلا اهركذ يتلا تارشبملا نم كلذ ريغو ءايؤرلاو

 . فيرشلا

 ءاقلالاو ةسوسولا ىنعمب ( ىحولا) ةملك نآرقلا لمعتسا- "“

 نإو#» : ىلاعت هلوق ىف لامعتسالا اذه ءاج دقو « سفنلا ىف ثيبخلا

 . )4 . . . مهئايلوأ ىلا نوحويل نيطايشلا

 . © .. .ًارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلا مهضعب يحوي : هلوقبو
 اماهفإ ةمهفُملا ةراشالا ىنعمب ىحولا ةملك نآرقلا لمعتساو 4

 . دارملل ايفخ

 ىلا هين ىيحي ىبنلا ةراشال ىلاعت هفصو ىف لامعتسالا اذه ءاج دقف

 يسحوأف بارحملا نم هموق ىلع جرخف# : ىلاعت لاق « هباحصأ

 . 7« ... مهيلإ

 ىلاعت هللا لبق نم ىنيوكتلا ماظنلا عضو و ريخستلا ىنعمب ءاحيإالا-6

 هلوق ىنعملا اذه حضويو . ءايحألاو ةداملاو ةعيبطلا ملاوع هقفو ريستل

 7١١ ص « داقتعالا حيحصت )١(

 ١71. ةيآلا« ماعنألا ةروس(؟)

 1١. ةيآلا« ميرم ةروس (1)

 ت15



 ءامس لك يف ىحوأو نيموي يف تاوامس عبس نهاضقف# : ىلاعت
 ' 01( «اهرمأ

 رجشلا نمو ًاتويب لابجلا نم ىذختا نأ لحنلا ىلا كبر ىحوأو»

 .!"!«نوشرعي اممو

 :دانالا ىلا ىححولا و وتغ

 باجح ءارو نم وأ ًايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو» : ىلاعت لاق

 انيحوأ كلذكو ”ميكح يلع هنا ءاشي ام هنذاب ىحويف ًالوسر لسرب وأ

 004... انرمأ نم اخو كيلا
 يهلإلا ءاقلالل ةديدع تالاح نع ميركلا نآرقلا ثدحت دقل

 لماك حوضوو يعوب ءايبنألا اهاقلتي يتلا ءايبنألا ىلا يحولا تالاحو

 . مهيلإ هيقلي نأ هناحبس هللا ديري امل

 :يه تالاحلا هذهو

 ىهلإلا ثيدحلاب ءايبنألا ضعب ىظح دقل : رشابملا ىحولا- ١

 هلك تالتعلا ةلظتباوب ريغ نع مهم اهدار ويلا ةيلكلا ءاقلإ ويرشابملا
 ىحولا نم فنصلا اذه ها قداصلا دمحم نب رفعج مامإلا فصو دقو

 ىحولا هاتأ اذإ يلب هللا لوسر ناكد : هلوقب كفي دمحم انيبن هاقلت يذلا

 .اهريسفت عجاري .١؟ ةيألا ٠ تلصف ةروس(١)

 .14 ةيآلا « لحنلا ةروس (1)

 م5 6١ ةيالاء ىروشلا ةروس (1)
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 هاتأ اذإو « ليئربج يل لاقو « ليئربج اذ وه : لوقي هين ليئربج امهنيبو

 ام هنم هاشغيو !١ ةتبسلا كلت هبيصت « ليئربج امهنيب سيلو « يحولا

 . '"!« لج وزع هللا نم هيلع يحولا لقثل ؛ هاشغي
 يتلا ةيشغلا كادف تلعج يمل هللا دبع يبأل تلق» : لاق ةرارز ىورو

 اذإ كلذ : لاَمف : لاق ؟ يحولا هيلع لزن اذإ قكيلِب هللا لوسر بيصت تناك

 كلت :لاق مث : لاق « هل هللا ىلجت اذإ كاذ ء دحأ هللا نيبو هنيب نكي مل

 : 718 نارنايق وبلا

 هللا نم ىحولا امأف) : لوقيف ةلاحلا هذه ديفملا خيشلا فصيو

 ريغ نم مالكلا هعامساب ةرات ناك دقف ايدي هيبسن ىلا ىلاعت

 هجارعم ىف كيلي دمحم يبنلا هب هللا ملكام هلاثمو 2(... ةطساو

 ن0 ييطملا ونس دتغ اك رانملا

 ءرشبلا هئارو نم ملكي يذلا باجحلا لاوز ىنعت ال ةرشابملا هذهو

 . كلذ هناحبس هللا ركذ امك

 وه يحولا نم نوللا اذهو : ليئريج كلملا ةطساوب ىحولا ١-
 لعج دققف « عئارشلاو بتكلا تلزن هبو : تالاسرلا يف فولأملا يحولا

 . 8ك ءايبنألا ىلا هتالاسر لاصيال أطيسو هن ليئ ربج هللا

 . ةيشفلا : ةتيسلا(١)

 .771/18 : راونألا راح يسلجملا(؟)

 . توري ءاقولا ةسسؤم , :507/1١8 قباسلا ردصملا(17)

 7١١ . ١ ص : داقتعالا حيحصت (؛)

 . فارعألا ةروس نم ١48 ةيآلا ريسفت : نايبلا عمجم « يسربطلا ( 6 )

 تاغ



 ةطساوب كيلي دمحم انيبن ىلع نآرقلا لوزن ًاحضوم ؛ ىلاعت هللا لاق

 نم نوكتل كبلق ىلع .نيمألا حورلا هب لزن# : هب ليئربج

 . 17 نيرذتملا

 نذاب كبلق ىلع هلّزَن هنإف ليربجل أودع ناك نم لقإ» : هناحبس لاقو
 #10 هنا

 ايؤرلا وه ءايبنألل يحولا روص نمو : ايؤرلا ةطساوب ىحولا-"“
 . يي هلسرو هئايبنأل هناحبس هللا اهيري ىتلا ةقداصلا

 ركذن « ةقإَي دمحمو فسويو ميهاربإ ايؤر نع نآرقلا ثدحت دقو

 لوخد ىف هيبنل هناحبس هللا اهارأ ىتلا ايؤرلا نع نآرقلا ثيدح اهنم

 . هل رصنلا قيقحتو « مارحلا دجسملا

 ذجسملا ُنْلُخْدَتَل قحلاب ايؤرلا هَلوسر ُهثلا قدص دقلإ» : ىلاعت لاق

 َملعف نوفاختال نيرّصقمو ْمُكْسوُؤَر نيقلحم نينمآ ُهتلا ًءاش نإ َمارحلا
 . ' !«ًابيرق أحتف كلذ نود نم ّلعجف اوملعت ملام

 الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو»
 اَلِإ مهديزي امه مهفّوخنو نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو سانلل ةنتف

 , ) «ًاريبك ًانايفط

 )١( ةيآلا« ءارعشلا ةروس 1944-191.

 .9ا/ ةيآلا؛ ةرقبلا ةروس (؟)

 .71/ ةيآلا« حتفلا ةروس (')

 7٠١. ةيآلاء ءارسالا ةروس(غ)

 تالا



 رخأتت مك : لثس نيح ٍةيْن قداصلا دمحم نب رفعج مامالا ىورو
 همد ىف غلي عقبأ بلك نأك همانم يف يبي هللا لوسر ىأر»: لاق ؟ايؤرلا

 ء صربأ ناكو « نيسحلا لتاق «ًارمش عقبألا بلكلا كلذ يأ « ناكف

 ,7١«ةنس نيسمخ دعب ايؤرلا ريخأت ناكف
 ءايبنألا ايؤر» : هلوق هل بلاط يبأ نب ىلع مامإلا نع دروو

 .1 ىحو

 نع مهيحو نوقلتي ءايبنألا نم ًافنص نأ هين قداصلا مامإلا حضويو

 : يقلتلا نم فنصلا اذه يف هلوق هنع يور دقف ءايؤرلا قيرط

 امأو . لوسرلا اذهف « هملكيو هاريف ًالبق ليربج هيتأي يذلا لوسرلا...»

 ىأر ناكام وحنو . ميهاربإ ايؤر وحن . همانم يف ىري يذلا وهف ىبنلا

 هن ليربج هاتأ ىتح « يحولا لبق ةوبنلا بابسأ نم قب هللا لوسر

 , )6 ةلاسرلاب هللا دنع نم

 نسم قلي هللا لوسر هب ئدبام لوأ) : اهلوق ةشئاع نع يور دقو

 . 7(... مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا ىحولا

 ءاقلإلاو يحولا روص نمو : سفننلاى ف ءاقلإلاو عورلا ىف ثفنلا- ؟

 )١( ءدب باب ؛ ةيبلحلا ةريسلا « ىبلحلا نيدلا ناهرب نب ىلع الوحي:1٠٠/١غ

 .(م1944ه 09-15 ) ةقرعملا راد : قشمد / ط ْ
 )١( يفاكلا نم لوصألا « ىنيلكلا :  . 177/1١ىبنلاو لوسرلا نيب قرفلا باب .

 كروي نريسفلا تارتلا ءاهسلا ناو# كا نينا ع ىراخملا : 201

 . وكول هلا لوسر ىلا يحولا ءدب ناك فيك باب (م177-1981814 . ط)

 تا



 قفا ىبنلا نع يور دقف . عورلا يف ثفنلا وه ءايبنألا سوفن يف يهلالا

 دمحم نب رفعج مامالا ىور « ىحولا روص نم ةروصلا هذهل هنايب

 ىلا مكبرقي ًائيش ْعَدَأ مل ىنإ سانلا اهيأ :٠ ِِييلَي لوسرلا لوق 352 قداصلا

 سدقلا حور نإو الأ ءهب مكتأبن دقو الإ ءرانلا نم مكدعابيو « ةنجلا

 لمكتست ىتح سفن تومت ال نأ ىنربخأو « يعور يف ثفن (دق)

 20, «بلطلا يف اولمجأو . لجوزع هللااوقتاف ءاهقزر
 يف ءاقلإلاو عورلا يف ثفنلا ةقيرط ثيدحلا اذه حضوي اذكهو

 . ةسدقملا ٍقَكْبلُو ىبنلا سفن

 ناكام# : ىلاعت هلوق ىف يحولا روصل ًاصيخلت أرقن يلي اميفو
 يف ًافذقو ًاماهلإ يأ «ًايحو الإ هللا هملكي نأ» هل حصيال يأ «رشبل

 ءارو نم هملكي يأ «باجح ءارو نم وأ» « مانملا يف ءاقلإ وأ ١ بولقلا

 يف انيبن ملك امكو « روطلا يف توصلا قلخب ىسوم ملك امك « باجح

 عمسي نم نإف ؛ هيبشتلاو ةراعتسالا ليبس ىلع اّمإ اذهو « جارعملا

 « باجح ءارو نم ملكي نم لاحب هلاح هبشي ؛ ملكتملا ىري الو « مالكلا

 صقنو ىلاعت هلامك نم يونعملا باجحلا باجحلاب دارملا وأ
 باتك يف هقيقحت قبس امك ؛ هريغ ةيناملظو ىلاعت هتيرونو « تانكمملا

 . «ءاشيام هنذاب ىحويف » اكلم يأ «ًالوسر لسري وأ# . ديحوتلا
 : ةثالث ماسقأ يف رصحنم ىلاعت هيحو نأ رهظف

 . بلطلا يف لامجإلا باب ؛ ةشيعملا باتك .0 : يفاكلا ؛ ينيلكلا ( ١(
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 . هيلإ ئحوملا

 "كلف اعز ابوأ

 : يحولا ءدب

 . ةداهشلاو ناسنإلا ملاع يف ةيبيغ ةينابر ةرهاظ زربأ يحولا لكشي
 نم هتفرعم ناسنإلل دبالام ءاضأو ؛ ىحولا نع نآرقلا ثدحت دقلو

 . ةيبيغلا ةرهاظلا هذه

 يبنلا ىلا ىحولا ءدب ةلأسم سردن نأ لواحن عوضوملا اذه ىفو

 انل حضوت ةْئقلَي يبنلا ىلا ىحولا ةيادب ديدحت نإف يقي دمحم

 يىبللا فقوم اهب فصو يتلا تالوقتلا ءاهنإ اهزربأ نم « ةديدع لئاسم

 . ءارح راغ يف هل ةّيلن لي ربج ةبطاخم نيح

 يقلت نم قولي ىبنلا فقوم انل روصت ةفلتخم تاياور تءاج دقف

 ؛ ةفاك سانلا ىلا هثعب هناحبس هللا دارأ موي ةيرشبلا ىلا ةئعبلاب ةراشبلا

 المي هلهأ ىلا داعف ؛ هل ثدح ام فرعي نكي مل يمي ىبنلا نأ ىورت

 ؛ عمسو ىأر امل ريسفت نع ثحبي وهو « هسفنب كشلاو بعرلا هبلق

 . لفون نب ةقروو ةجيدخ دنع هريسفتو كلذ مهف ناكف

 : ًارقتلف تاياورلا كلت نم بناج ىلع فقن يكلو

 )١( يحولا نم مسقلا اذه يف عورلا يف ثفنلا لخدي .

 راونألا راحجء يسلجمل(") : 1531/1١8.
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 نم ظففيلُي هللا لوسر هب ّئدُبام ٌلوأ) : ةشئ ةشئاع نع يراخبلا جرخأ

 لثم تءاجو الإ ايؤر ىَرَي ال ناكف « مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا ء يحولا

 هيف ثّنحتيف « ءارح راغب ولخي ناكو « ءالخلا هيلإ َبْيُخ مث . حبصلا ٍقَلَف

 : سو التا ىلا قيال لقف هامل كرش ناقل -ةمحا وكرم

 يف وهو ؛ قحلا هءاج ىتح « اهلثمل ذوزتيف ةجيدخ ىلا ٌمِجْوَي مث ء كلذل

 :لاق .(ئراقب انأام) :لاق ءأرقا : لاقف كلملا هءاجف ؛« ءارح راغ

 ءأرقا :لاقف ىنلسرأ مث ؛ دهجلا ينم ّمَلَب ىتح )١( ىَّطَعَف ىنذخأف)

 مث .دهجلا ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخأف « ئراقب انأ ام : تلق

 مث « ةثلاثلا ىنطغف ىنذخأف « ئراقب انأ ام: تلقف ءأرقا ؛ لاقف ىنلسرأ

 أرقا *قّلَع نم ناسنإلا َقْلَخ هَقَلَخ يذلا كّبر مساب أرقا» : لامتف ينلسرأ

 ىلع لخدف . هداؤف فجري ةظْيأي هللا ٌلوسر اهب عجرف . «مركألا كّبرو

 .(ينولّمز ينوُلُمَز) : لاقف ءاهنع هللا يضر « دليوخ تنب ةجيدخ

 دقل) : ربخلا اهربخأو « ةجيدخل لاقف ٠ عوّرلا هنع بهذ ىتح هولّمزف

 ادا هاوار ا ايار داك ينط جانا ( يسفن ىلع ٌتيِشَح

 يرقتو ٠ مودعملا ُبسكتو « لكلا لمحتو ؛ محرلا لصتل كنإ

 . ّىحلا بئاون ىلع ُنيِعُنو ؛ فيضلا

 دبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو هب تتأ ىتح ةجيدخ هب تقلطناف

 بتكي ناكو ٠ ةيلهاجلا ىف َرَصَنَن أءرما ناكو « ةجيدخ مَع نبا « ىّرُعلا

 . طيسولا مجعملا/ ًاديدش ًاريصع ينرصعو ينسبك: ينْطغ(١)

 تاكاخ



 « َبتكي نأ هللا ءاش ام ةيناربعلاب ليجنإلا نم بتكيف ؛ يناربعلا باتكلا

 نبا نم عمسا « مع نباي : ةجيدخ هل تلامف ٠ يمع دق ًأريبك ًاخيش ناكو

 قفا هللا لوسر هربخأف ؟ ىرتاذام ىخأ َّنبااي : ةقرو هل لاقف . كيخأ

 ىلع هللا هلّْزَن ىذلا ٌسومانلا اذه :ةقرو هل لاقف ؛ىأر ام ربح

00 

 ءدب نع يربطلا خيرأتب فورعملا هخيرأت ىف يربطلا ثدحتيو

 يراخبلا اهاور يتلا ةياورلاب دهشملا كلذ روصيف ءارح راغ ىف ىحولا

 « هللا لوسر تنأ دمحماي : لاف « هاتأف قحلا هأجف ىتح ...) : ًافيضم

 فجرت تفحز مث « مثاق انأو يتبكرل تونجف يللي هللا لوسر لاق

 ىتح ىينولمز ؛ ينولمز : تلقف ؛ ةجيدخ ىلع تلخد مث « يرداوب

 دقلف ؛ لاق « هللا لوسر تنأ دمحم اي : لاقف يناتأ مث ٠ عورلا ينع بهذ

 تممه نيح يل ىدبتف لبج نم قلاح نم يسفن حرطأ نأ تممه
 27(... هللا لوسر تنأو « ليربج انأ دمحم اي : لاف « كلذب

 لوقيف « ىرخأ ةياور يف يحولا ءدب ثداوح يربطلا انل يوريو

 ةجيدخ ىلا ءاجف ...) : ىبنلا عم ليربج راوح نع ثدحت نأ دعب-

 كبر ناكام هللاو ءالك : تلاق « يل ضرُع دقالإ ينارأ ام ةجيدح اي : لاقتف

 )١( ط توريب_ ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد ء8-”ا١ : يراخبلا حيحص ١10١ 17ه

 .ماقخا

 تضل



 ةقرو ةجيدخ تتأف: لاق « طق ةثحاف تيتأ ام « كب كلذ لعفي

 كجوز نإ« ةقداص تنك نشل : لاقف . ربخلا هتربخأف لفون نبا

 : 21( نفل

 وهو « هءاج ليربج نإ : لاق هنأ كيلي يبنلا نع يربطلا يوري مث
 رركي مث ؟أرقأ اذام : لوقي يبنلاو « أرقإ : هل لاقف «ًاليل ءارح راغ يف مئان

 كبر مساب أرقا#» : ةئلاثلا ةرملا يف هل لاَمف ؟أرقأ اذام : لوقي وهو ؛ هيلع

 . «ملعي ملام ناسنإلا ملع » هلوق ىلا « قلخ ىذلا

 فرصنا مث ؛ ىهتنا مث « هتأرقف» : هلوق قبلَ ىبنلا نع لقني مث

 . «أباتك ىبلق ىف بتك امنأكو « يمون نم تببهو « ينع
 نم ىلإ ضغبأ ٌدحأ هللا قّلَخ نم نكي ملو» :- كيلي ىبنلا يأ- لاق

 ٌدَعِبألا نإ تلق :لاق ءامهيلإ رظنأ نأ قيطأ ال تنك نونجم وأ رعاش

 ءأدبأ شيرق ينع اهب ثّدحُت ال «نونجم وأ رعاشُأ  هسفن ينعي -

 اهّتلتقألف «هنم يسفن نحرطألف لبجلا نم يتلاح ىلا ندمعأل

 لبجلا نم طسو ىف تنك اذإ ىتح « كلذ ديرأ تجرخف : عدس

, 
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 : ة2ي#ي ىبنلا ىلا بسنت يتلا ةياورلا هذهل هلقن يربطلا لصاوي مث

 ىلا تسلجف ةجيدخ تيتأ ىتح ىلهأ ىلا ًاعجار تفرصناو ...)

 يلسر تعب دقل هللاوف ؟ تنك نيأ مساقلا ابأ اي : تلاقف « ًافيضُم اهذخن

 َدَعِبَألا نإ :اهل تلق : لاق « ىلإ اوعجرو « ةكم اوغلب ىتح « كبلط يف
 هللا ناك ام : مساقلا ابأ اي كلذ نم هللاب كذيعأ : تلاقف « نونجم وأ رعاشل

 « كتنامأ مظعو « كثيدح قدص نم كنم ملعأ ام عم كب كلذ َمنصيل

 ؟ ًائيش تيأر كلعل ! مع نيا اي كاذو ء كمحر ةلصو . كقلخ نسحو

 مع نبااي زشبأ : تلاقف « تيأر يذلاب اهتثدح مث . معن :اهل تلقف ؛ لاق

 . ةمألا هذه ّئبن نوكت نأ وجرأل ينإ هديب ةجيدخ سفن يذلاوف « تبثاو

 دسأ نب لفون نب ةقرو ىلا تقلطنا مث ءاهبايث اهيلع تعمجف تماق من

 لهأ نم عمسو ؛ بتكلا أرقو رّضنت دق ةقرو ناكو ءاهّمع نبا وهو-
 ىأر هنأ إلي هللا لوسر هب اهربخأ امب هتربخأف  ليجنالاو ةاروتلا

 نشل« هديب ةقّرو سفن يذلاوإ سوُدُق ءسوُدُق : ةقرو لاف « عمسو

 سومانلاب ينعي- ربكألا سومانلا هءاج دقل « ةجيدحخ اي ىنتقدص ٍتنك

 هل يلوقف . ةمألا هذه بنل هنإو  ىسوم يتأي ناك يذلا هيل ليئربج

 ةقرو لوقب هتربخأف « تبي هللا لوسر ىلا ةجيدخ تعجرف . ُتٍبئيلف
 , ...(١7 ّمهلا نم هيف وهام ضعب هيلع كلذ لّهسف

 ظبي دمحم مركألا يبنلا ةيصخش تاياورلا هذه رّوصت اذكهو

 .707/ 7: يربطلا يرأت(١)
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 تيبلا لهأ ةمئأ نع درو امو ضقانتي لكشب يحولا يقلت نم هفقومو

 فشكتنو «اهشقانن نأب ةّيرَح ةيساسأ رصانع ةثالث زربتو ٠ مهئاملعو

 .هفقومل نيهوتو قلي ميركلا ىبنلا صخش ىف نعط نم توحام

 : رّوصت يهف . قطنملاو لقعلل ةفلاخمو

 ١ - ًاريسفت هل فرعي الو « ىأرو عمس ام لهجي ناك يبنلا نأ .

 قيفلتلا فشكي امم . نونجم وأ رعاش هنأب هسفن وكلم يبنلا مهتإ- ١

 صخشل ءادعألا مهنت نم ذوخأملا حيرصلا سدلاو « حضاولا
 قي ىبنلا

 . هتوبلب فيرعتلا دعب *

 ىقلي نأ لواحو ؛ ىبصعلا هفقوم ىلع ةرطيسلا يبنلا دقف دقل-'٠

 و اهلفقيل لثجلا ىلعا صعب

 ةيفإلي ىبنلا هآر يذلا نأ افشتكا دق لفون نب ةقروو ةجيدخ نإ ؛

 كلذب هانأمطف . ةوبنلا ريشابت الإ وه نإ هل ثدح ام نأو ٠ ليربج وه

 فرعو « هسفن تنأمطا اذبو ءامهنم يحولاب بطاخُم يبن هنأ فرعف

 . عمسو ىأرام ةفرعم عطتسي ملف وه امأ . ىأر ام ريسفت

 دروأ امك ةظقي سيلو « مانم ةيؤر وه يي ىبنلا هر ام َنا-

 . هتايإور ىدحا يف كلذ يربطلا

 نع يراخبلا اهاور ىتلا ةياورلا ردص عم تاياورلا هذه ضقانتت ١

 ناكف « ةحلاصلا ةيؤرلاب ئدب دق قيل ىبنلا ىلا يحولا نأ نم ةشئاع

 . حبصلا قلفك تءاج الإ ةيؤر ىريال

 لكشلا اذهب ثدحتت تاياورلا نم ةعومجملا هذه تناكاذإو
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 حتفلا اذهل بإَت لوسرلا يفلتو  يحولا ءدب ىف ىرتفملاو هّوثملا

 نوهؤشملاو نوقرشتسملا اهانبت ىتلاو « ناسنالا ملاع يف ديرفلا يبيغلا

 يتلا ءارآلاو تاياورلا نم ىرخأ ةعومجم لوانتنلف « ةوبنلا أدبمل

 هللاب هتقالعو ةكْقلَي لوسرلا فقوم نعو ه يحولا ءدب نع ثدحتت

 لجسنل  ءارح راغ يف ةئعبلا ةراشبب هيلع ىلوملا لّضفتي نأ لبق هناحبس

 «لوسرلا صخشل ميلسلا مهفلا ضرعنو ؛ نيتعومجملا نيب ضفقانتلا

 . ميظعلا ثدحلا اذهل وكلي هيقلت ةيفيكو ء يحولا لوزنلو

 نوبستني ءاملع نم ددع نعو ؛ االّييط تيبلا لهأ ةمئنأ نع ءاج دف

 كانه ناو :نخولاب اجاقي مل ىبتلا نأ 9 هياتم ةيبهذم سراذم لا

 « يحولا يقلتل ًالهؤم نوكيل بأي يبنلل ةيبرتو « يهلا دادعإ ةلحرم
 . ناسنإلا ملاع ىف ىربكلا ةمهملا لابقتساو

 : لاق : ثدحملاو ىبنلاو لوسرلا نع رفعج ابأ تلأس : لوحألا لاق

 امأو . لوسرلا اذهف « هملكيو هاريف ًالبق ليربج هيتأي يذلا لوسرلا)

 يأر ناكام وحنو ب ميهاربإ ايؤر وحن همانم ىف ىري يذلا وهف يبنلا

 هل ليربج هاتأ ىتح ء يحولا لبق ةوبنلا بابسأ نم إي هللا لوسر
 هتءاجو « ةوبنلا هل عمج نيح الكفي دمحم ناكو « ةلاسرلاب هللا دنع نم

 .'!( ... البق هملكيو « هَل ليربج اهب هئيجي هللا دنع نم ةلاسرلا

 ةقتتإلت هللا لوسر فخي مل فيك: هللا دبع يبأل تلق : لاق ةرارز نعو

 .777/14 5 راونألا راحب « يبسلجملا(١)
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 : لاقف ؛ لاق ؟ ناطيشلا هب غزني امم كلذ نوكي نأ هللا لبق نم هيتأي اميف

 نم هيتأي ناكف راقولاو ةنيكسلا هيلع لزنأ ًالوسر ًادبع ذختا اذإ هللا نا»

 .(١١«هنيعب هاري ىذلا لثم« لجوزع « هللا لبق

 ميركلا ىبنلا صخشل ىهلالا دادعإلا ىف هين يلع مامالا ثدحتو

 نم كلم مظعأ أميطف ناك ندل نم هب هللا نرق دل : لاقف ةوبنلل هليهأتو

 هليل « ملاعلا قالخأ نساحمو ؛ مرابكملا قير هب كلسي هتكئالم

 ,")0هراهنو

 دقف آي ىلع مامإلا لوق قواسي ام ىبعشلا نع يدرواملا لقنو

 ء«هسح عمسي « نينس ثالث هيبنب ٍةلْع ليفارسإ نرق هللا َنِإ) : هيف ءاج
 ناكف ء نآرقلا هل ركذي الو ء ءيىشلا دعي ءيشلا هملعي ء هصخش ىرياالو

 بهأتيل ؛ ةدملا هذه هلهمأو ؛ ةوبنلاب ًارشبم ةدملا هذه ىف
 , يصر

 ةب ئدبام لوأ) : تلاق اهنأ_صضر- ةشئاع نع يراخبلا جرخأو

 الإ ايؤر ىري ال ناكف « مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم هللا لوسر
 . (... حبصلا قلف لثم تءاج

 الل ايؤرلاب يلي هللا لوسر ئدتبا امنإو) : هريغو ىضاقلا لاقو

 . 277/14 : راونألا راحجب ء يسلجمل(١)

 . 571/18 : راونألا راحو يسلجملا(١)

 ةفرعملا راد: قشمد/١ ط؛--/١ : ةيبلحلا ةريسلا ؛ ىبلحلا نيدلا ناهرب ني يلع (؟)
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 اهلمحتت الف ؛ ةلاسرلا يأ : ةوبنلاب هين ليئربج وه ىذلا كلملا هأجفي

 مل نإو ؛ كلملا ةيؤر لمحتت ال ةيرشبلا ىوقلا نأل يأ : ةيرشبلا ىوقلا
 : هتوص عامس ىلعالو ءاهيلع هللا هقلخ يتلا هتروص ىلع نكي

 قلب هل ًاينأت ايؤرلا تناكف « ةلاسرلا اميس ال « هب ربخي ام ىلعالو

 137( 8 ليئربج كلملاب دارملاو

 يحولا دب يف ةدراولا ءارآلل هضرع قايس يف يبلحلا لقن مث

 ام يأ « مونلا ىف ءايبنألا هب ىتؤي ام لوأ ) : سيق نب ةمقلع نعو : لاقف

 . "!( يحولا لزني مث , مهبولق أدهت ىتح ؛ مانملا يف نوكي
 ايؤر نأل ؛ "7 ةظقيلا يف يأ : هلوقب كلذ ىلع ىبلحلا قلع مث

 نم لّيخت الو « مالحأ ثاغضأ ال ء قحو قدصو ىحو ءايبنألا

 يف هنوري امف ةينارون مهبولق نأل « مهيلع هل ليبس ال ذإ « ناطيشلا

 الإ نوكي ال مهلاثم ملاع يف عبطني ام عيمجف  ةظقيلا مكح هل « مانملا
 مانت الو اننيعأ مانت ءايبنألا رشاعم نحن 2: ءاجّوُن ْنِمو ءًاقح

 . 2!ءانبولق

 ءادتبا نوكيف : لاق ء رهشأ ةتس ايؤرلا ةدم نأ مهضعب رك ذو) : لاق مث

 هيلإ هللا ىحوأ مث قلي هدلوم وهو « لوألا عيبر رهش يف لصح ايؤرلا

 597 ص ١ج : قباسلا ردصملا(١)
 .هضتردصملا(؟)
  ىحولا لوزن ىنعي ()

 ..قياسلا ردصملا(؛)

 نالإلو



 .''(هريغو يقهيبلا هركذ  ناضمر يف يأ ٠ ةظقيلا ىف

 رابخألا نم ةلمج ضرع نأ دعب ىيسلجملا ةمالعلا ثدحتو
 كلذ تفرع اذإف): لاق « يحولا ءدبب ةقلعتملا تاليلحتلاو تاياورلاو

 وه « ةضيفتسملا راثآلاو « ةربتعملا رابخألا نم يل رهظ يذلا نأ ملعاف

 حورس أديؤم ًايبن « هنس ودب ىف هلقع هللا لمكأ ذم , هتثعب لبق ناك هنأ

 دعب مث« مانملا يف ىريو « توصلا عمسيو « كلملا هملكي « سدقلا

 « نآرقلا هيلع لزنو « ةنياعم كلملا هملكو « ًالوسر راص ةنس نيعبرأ

 امل اقفاوم امإ « تادابعلا فونصب كلذ لبق هللا دبعي ناكو . غيلبتلاب رمأو

 ًاقباطم امأ ء رمخآ هججو ىلع وأ : رهظأ وهو « غيلبتلا دعب سانلا هب رمأ

 هجو ىلع ال هع ءايبنألا نم همدقن نمم هريغ وأ هين ميهاربإ ةعيرشل
 ًاقباطم ناك هيلإ ىحوأ ام نأ لب « مهتعيرشب ًالماع وأ « مهل ًاعبات هنوك

 دعب هيلع لزت امب خسن  رخآ هجو ىلع وأ « مهعئارش ضعبل
 0( لاصرإلا

 يتلا ةيملعلا تاليلحتلاو ءارآلاو تاياورلا نم ةعومجملا هذه َّنإ

 بماذملا ءاملع نم ددعو ؛ مهئاملعو تيبلا لهأ ةمئأ نع تدرو

 ًايعوضوم أاعقاو فشكتو « ةيقطنم ةقيقح انل دكؤتل . ىرخألا ةيمالسإلا
 : ةيتآلا ئدابملا ىف صخلتي

 هاعرو , ىربكلا ةيلوؤسملا كلت لمحتل هأّيهو « هّيبن ٌدعأ هللا نإ ١

 . قباسلا ردصملا(١)

 .(م1983 ه3 )77 ط ؟14//9/7 : راونألا راج (")
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 نأ لبق كلذب فلكم ( سدهلا حور ) كلم قيرط نع ةينابر ةياعر
 . ءارح راغ يف ةيرشبلا ىلا ةلاسرلا لمحب فلكي

 كردي ناك يتلا مانملا يف ةقداصلا ةيؤرلا وه « ىحولا ءدب نإ”

 . ةظقيلا ملاع ىف كردي امك« اهتقيقح

 ىقلتي ءهنس ودب يف هلقع هللا لمكأ ذم « ًايبن ناكف بت هنإ-'“

 نأ لبق كلملا ثيدحو سفنلا يف ءاقلإلاو مانملا قيرط نع ىحولا

 : الوش نمانلا ىلا كعم

  ًايبن اهيف ناك ءارح 'راغ يف اهولخي ناك يتلا ةولخلا ةرتف نإ

 ءىشب ًاجافي ملو . ةلاسرلاو ةثعبلا ًارظتنم « لمأتلاو دبعتلل ولخي ناكف

 . أدبأ

 هن ليربج هيلع لزن « ةنس نيعبرأ فيرشلا هرمع لمك نأ دعب 4
 . ًالوسر سانلا ىلا هللا هثعبو ؛ نآرقلاب
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 لزن نآرقلا نأ حضوأف « هتيفيكو لوزنلا نمز نع نآرقلا ثّدحت دقل

 : ىلاعت هلوق يف كلذ ءاج  كرابملا ناضمر رهش نم ردقلا ةليل يف

 ىدهلا نم تانّدبو سانلل ئده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهشو

 . ©« . . . ناقرفلاو

 ةليل يف هانلزنأ انإا» : لاقف «نآرقلا اهيف لزن يتلا ةليللا نّيب مث

 , ١7 «ميكح رمأ ّلك قرفي اهيف « نيرذنم انك نإ ةكرابم
 . «ردقلا ةليل يف هانلزنأ اَنإ» : هلوقب ةكرابملا ةليللا هذه نّيبو
 نيمألا ّئبنلا ىلع ردقلا ةليل يف- ًاليل لزن هنأ نآرقلا حضوي اذكهو

 نع ثّدحت رخآ عضوم يفو . كرابملا ناضمر رهش يف بِي دمحم

 . قلي دمحم ىبنلا ىلع ىلاعت هللا لبق نم هليزنتو نآرقلا لوزن ةيفيك

 وأ باجح ءارو نم وأ ًايحو الإ هللا همثكي نأ رشبل ناك ام» : هناحبس لاق

 . "! «ميكح يلع هّنإ ءاشيام هنذإب يحويف ًالوسر لسرٌي

 .[وال ةيآلاء ناخدلا ةروس(١)

 .0 ةبالا « ىروشلا ةروس )١(
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 ًانآرقو : ىلاعت لاقو ؛ ') «هنآرق عبّتاف هانأرق اذإف# : ىلاعت لاقو

 . "7 «اليزنت هانلَّزَنو ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانفّرف

 ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لّرُن الول اورفك نيذلا لاقوإ : ىلاعت لاقو

 . "7 «ًاليترت هانلّترو كداؤف هب تّبثنل كلذك

 : ةكرابملا تايآلا هذه نم دافتسي ام ةليصحو

 هب لزن «ةءارق ةروصبو «ةّرعلا ٌبر نم ًايحو لزن نآرقلا نإ ١

 امك« حاولأ وأ فحصب ًابوتكم سيلو ليلي دمحم ىبنلا ىلع ليربج

 . ىرخالا ةيهلالا بتكلا تلزن

 تلزن امك « كرابملا ناضمر رهش نم ردقلا ةليل ىف أدب لوزنلا َنإ-؟

 امك« كرابملا رهشلا اذه يف روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا ةيهلالا بتكلا

 . كلذ تاياورلا ديفت

 لزني ملو « ًانايحأ روس وأ تايأ لكش ىلع ًاقْوَفُم لزن نآرقلا نإ"

 كلذ حضتيو ؛ ةدحاو ةعفد ديكو دمحم ىبنلا ىلع ةلماكلا هتروصب

 «اليترت هانلتروط و «ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتلا» : ىلاعت هلوق نم

 نيرفاكلا ىلع هّدر نم كلذ حضتي امك« ًاقيرفت هانقّرفو هانّيب يأ
 ىلع ةدحاو ةلمج هلازنإب اوبلاط نيذلا « ناقرفلا ةروس نم” ةبآلاب

 ١8. ةيآلا« ةمايقلا ةروس(١)

 ٠١5. ةيآلا « ءارسالا ةروس (1؟)
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 ءاملعلا نم عمج هيلإ بهذي ام وه «افنآ ةثلاثلا ةرقفلا ىف ءاج امو

 . ديفملا خيشلا لاق هبو « نيققحملاو

 حوللا نم ةدحاو ةلمج لزن نآرقلا ْنأ ىلا بهذي نم كانه نأ ريغ

 ىلع ليئربج قيرط نع ىلاعت هللا هلزنأ مث «ايندلا ءامسلا ىلا ظوفحملا

 يبأ نباو ةبيش يبأ نباو ىئاسنلاو يقهيبلاو مكاحلا جرخأ دقو

 « قرط ةدعب سابع نبا نع هيودرم نباو رازبلاو يناربطلاو متاح

 , 1١7 كلذ اوجرخأ

 وهو ًاضيأ قودصلا خيشلا لوقلا اذه ىلا بهذي ةعيشلا ءاملع نمو

 . يأرلا اذه ديفملا خيشلا در دقو. ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع مظاعأ نم

 :اعم امهركذنلف نايأرلا حضتي يكلو « قودصلا شقانو

 ةليل ىف « ناضمر رهش يف لزن نآرقلا ْنِإ) : قودصلا خيشلا لاق

 يف رومعملا تيبلا نم لزنأ مث « رومعملا تيبلا ىلا ةدحاو ةلمج ردقلا

 ن1( نس نوي كغ لم

 وبأ هيلإ بهذ يذلا :٠ هلوقب يأرلا اذه ىلع ديفملا خيشلا در دقو

 ًالمعالو ًاملع بجوي ال « دحاو ثيدح هلصأ بابلا اذه يف رفعج

 فالخ ىلع لدي ًالاحف ًالاح « ةثداحلا بابسألا ىلع نآرقلا لوزنو

 ركذو « ثدح ام مكح نّمضت دق هنأ كلذو . ثيدحلا هنمضت ام

 1١7/١-/1179. :نارقلا مولع ىف ناقتالا ٠ ىطويسلا(١)

 . 557 ص : قودصلا داقتعا حيحصت (؟)
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 مث. ببسلا دنع هثودحلالا ةقيقحلا ىلع نوكي ال كلذو ء ىرج ام

 «اهجوز ىف كلداجت ىتلا لوق هتلا عمس دق : لثم ةريثك تايآب دهشتسا
 يف ىضاملا ةغيص نآرقلا لامعتسا ىلا ةفاضإلاب ٠ كلذ لاثمأ نم ريثكو

 دعب اَرُكلَك يبنلا ىلع لوزنلا دهع يف تعقو يتلا ثداوحلا عوقو

 ىلا ثداوحلا عوقو لبق يضاملا ةغيص لمعتسي فيكف ءاهئودح

 . ؟ردقلا ةليل ةكم يف ًالماك هلوزنب ميلستلا لاح يف ةئيدملا يف تعقو

 ةليل ىف ةلمج نآرقلا لوزنب دراولا ربخلا ىف زوجي دقو : لاق مث

 ةار ىلا هلع لوس دبر ةذاك يف هيدا لق ىف هب لع ل رتل واقل

 ديعب وهف « ردقلا ةليل ىف هعيمجو هرسأب لزن نوكي نأ اًمأف . ِقتْْلَم يبنلا

 ىلع ءاملعلا عامجإو , رابخألا نم رتاوتملاو « نآرقلا رهاظ هيضتقي امم
 . ١7 ءارآلا يف مهفالتخا

 : هنم لزن امر خآو نآرقلا نم لزن ام لوأ

 نمحرلا هللا مسبإ# : ىلاعت هلوق وه نآرقلا نم لزن املأ نإ

 كّبرو أرقإ * قلع نم ناسنإلا قلخ © قلخ يذلا كّبر مساب أرقإ ميحرلا
 تايآلا هذهف «ملعي ملام ناسنإلا ملع * ملقلاب مّلع ىذلا *مركألا

 يف يأ يبنلا ىلع نآرقلا نم لزن ام لوأ يه « ةلمسبلا دعب سمخلا
 نسم ةرتف دعب تلزن دقف قلعلا ةروس نم ىرخألا تايآلا اّمأ . ءارح راغ

 كانه نأ ريغ ء ةروسلا نم هيف يه يذلا اهعضوم يف تعضو مث نمزلا

 )١(77 2ص : قودصلا داقتعا حيحصت ,
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 ؛رثدملا ةروس وه نآرقلا نم لزن ام لوأ نأ نع ثّدحتت تاياورو ءارآ

 راتخناو . ةحتافلا ةروس وه نآرقلا نم لزن ام لوأ نأ ىلا بهذت ىرخأو

 وه «نآرقلا نم لزنام لوأ نأ : امهيريسفت ىف يئابطابطلاو يسوطلا

 . قلعلا ةروس نم سمخلا تايآلا

 رخآ ىف كلذك فلتخا ؛ نآرقلا نم لزن ام لوأ يف فلتخا امكو

 « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ:ةروس ليقو ةءارب ةروس ىه ليقف « هنم لزنام

 . كلذ ريغ ليقو « ةدئاملا ةروس ليقو

 هلوق وه نآرقلا نم لزنام رخآ نا ةّيمامالا ةعيشلا ءاملع حّجريو

 مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : ىلاعت

 . «انيد مالسالا

 : ًاقّرفم نآرقلا لزن اذامل

 نأ ينعي ًاقّرفم نآرقلا لوزن نأ :اهصخّلشم ةهبش نوكرشملا راثأ

 ىلع ايهلإ ًايحو ناك ول ذإ « هناحبس هللا نم نيدب ًالسرم سيل ةقتبأَف يبنلا
 رسشبلا لوق هنأ ينعي ًاقّرفم هلوزنو « ةدحاو ةرم ًالماك ًائيد لزنل مهمعز

 . اهب يتأيف هصوصن لمأتي

 : ىلاعت لاقف « اقّرفم لوزنلا نم ةمكحلا نيبو ؛ نآرقلا مهيلع ٌدرف
 هب تّيثنل كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا لاقو»

 . ١7 «اليتوت هانَّترو كداؤف

 ,؟ ةيآلا« ناقرفلا ةروس(١)
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 رابخأ نم فورعم وهام ةهبشلا هذه ببس نوكي نأ نكميو
 لوزن ةيفيكو « ةدحاو ةلمج ةبوتك» تلزنأ بتكلا ّنأ « ةقباسلا تانايدلا

 لزن نآرقلاف « روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا لوزن ةيفيك نع فلتخت نآرقلا
 ةدحاو ةلمج ةبوتكم تلزن دقف بتكلا كلتامأ «ًاقّرفمو ةءارق

 انبتكو# : ىلاعت هلوق ىف امك ٠ كلذ نآرقلا ركذ دقو . ةلماكلا اهتغيصبو

 رمأو ةّوقب اهذخف ءيش لكل ًاليصفتو ةظعوم ءىش لك نم حاولألا يف هل

 , 17 «نيقسافلا راد مكيروأس اهنسحاب اوذخأي كموق
 يفو حاولألا ذخأ بضغلا ىسوم نع تكس املو# : ىلاعت لاقو

 . '") «نوبهري مهّبرل مه نيذلل ةمحرو ىده اهتخسن

 يف لماكلا اهلكشب ةبوتكم تلزنأ ةراوتلا نأ نآرقلا حضوي اذكهو

 نم ةمكحلا نآرقلا نّيب دقو . هين ىسوم اهاقلت ةغيصلا هذهبو ٠ حاولألا

 ةيآلا يف كلذ نّيبو امك« ناقرفلا ةروس نم (77) ةيآلا ىف اقّرفم هلوزن

 . فارعألاةروس نم )١56(

 : وه نيتيألا ىف ةمكحلا صخلمر
 ١ كداؤف هب تبثنل_ 7

 . ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل-؟

 لوزن لصاوتو ؛ يحولا لوزن رارمتسسا نأ يه نذإ ةمكحلاف

 1١58. ةيآلا« فارعألا ةروس(١١)

 ١64. ةيآلا « فارعألا ةروس (؟)
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 يّوَقيو 2216 يبنلا داؤف تّبئي ؛نآرقلاب يبنلا ةلصاومو نآرقلا
 ةيمالسالا ةلاسرلا نأ ًايناثو « ًالوأ تايّدحتلا ةهجاوم ىف ىداهجلا هفقوم

 تيبثتو « ةراضحو ةلودو عمتجم ءانبل ىعستو « لماش رييغت ةلاسر

 غيلبتلا ىف جردتلا ىضتقي ءانسلاو رييغتلاو . ماظنو نوناق

 « سوفنلا يف ةوعدلا خسرتلو « ءانبلاو مدهلا ةيلمع ةلصاومل

 لبقتسيلو « يجيردت لكشب ميهافملاو ماكحألاو ةديقعلا بعوتسُو

 أّيهتتو «نآرقلا ئدابم عم اولعافتيلو ٠ لحارم ىلع رييغتلا سانلا

 . فيلاكتلا لّمحتل سوفنلا

 ةيرورض ةيضفق يجيردتلا لوزنلاو ينمزلا لماعلا نوكي اذكهو

 . كلذ نآرقلا جضوي امك عمتجمللو هرب يبنلل

 نأ لبق يبن ناك إلي لوسرلا نأ رّكذن نأ ىلا انوعدي ثحبلا لعلو
 ينعي اذهو « ءارح راغ يف نآرقلا هيلع لزني نأ لبق يأ ٠ ًالوسر ثعبي

 أّيِهُيو ٌَدعيل اهتالالدو اهيناعمب ةينآرق ميلاعت ىقلتي ناك تيلي ىبنلا ْنأ

 . ىربكلا ةلاسرلا لمحو « نآرقلا يقلت ةمهمل
 ناكرألا- ًايحو  ىّقلت كتفي يبنلا نأ ىلا ءارآلا ضعب تبهذ دقو

 لزن مث ؛ ةدحاو ةلمج باتكلا تاهّمأل ىربكلا طوطخلاو ةيساسألا

 . ليزنتلا ئنس ربع ًاقّرغم هلمكأب نآرقلا
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 فيرحتلا نم نآرقلا ظفح

 نارقلا يظح امك مامتهالاو ةيانعلاب ةطيسبلا هجو ىلع باتك ظحي مل

 يهلالا باطخلا اذه كيلي ىبنلا ىقلتو يحولا أدب ذنمف : ميركلا

 هلهّبحو ءًاديرف هب هفغشو « ًاميظع هب ٍةْيِلَم همامتها ناك ء سّدقملا

 . ريظنلا عطقنم

 كّرحتال9 : هلوق صنب يوبنلا مامتهإلا اذه يهلإلا ىحولا دّلخ دقو

 عبتاف هانأرق اذإف » هنآرقو هعمج انيلع نإ هب لجعتل كئاسل هب
 )3١(, «هنآرق

 نآرقلا مولعب نومتهملاو « ريسلا باتكو نوخرؤملا لّجس

 نأو ء. يحو نم هيلع لزنيام لك نّودي ناك ِةّظْيِلَي ىبنلا نأ ء هخيرأتو
 نأ ةيضيرأتلا تاياورلا تّلد امك . نآرقلا ظفحي ناك ةباحصلا نم ًاددع

 نم اهيف روسلا بيترت فلتخي فحاصم مهل تناك ةباحصلا نم ًاددع

 فحصمو « لن يلع مامالا فحصم اودعو ؛ رخآ يباحص ىلا يباحص

 . خلا .. . كلي بعك نب ىبأ فحصمو « دوعسم نب هللا دبع

 1١5-١18. ةيآلا« ةمايقلا ةروس(١)
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 ظفحلاب ليج دعب ًاليج ميركلا نآرقلا نوململا ىقأت دقلو
 دحأل ًالاجم ىطعي ال ء رتاوتم لكشبو « ةسرادملاو ريسفتلاو ةءارقلاو

 هيلإ فيضي نأ دحأ عسوب سيل امك « هنم ًائيش طقسي وأ , يفخي نأ

 ظافحلا دوجولو . ىلاعت هللا مالك نع هرّيمتو ء. فاضملا زوشنل

 . ةبوتكملا فحاصملاو

 ركذلا انلزذ نحن اًنإ9 : هناحبس هللا لوق وه ةقيقحلا هذه دكؤي اممو

 انيلع نإ * هب لجعتل كناسل هب كّرحت الل : هلوقو « ؟نوظفاحل هل انِإو

 . 4هنآرقو هعمج

 فيرحتلا نم نآرقلا ظفحب هناحبس هللا دّهعت نيتيآلا نيتاهبو

 عايضلاو فيرحتلا نم هظفحبو ؛ًالماك هعمجب دّهعت دقف ٠ عايضلاو

 . ساردنالاو

 ةفيعض تاياور نم ضعبلا هاور ام نوصتخملا ءاملعلا شقانو

 بهاذملا ىلا نيمتتملا نم « نيمهّنملا ةاورلا ضعب نع ةعوضومو

 نآرقلا ةمالس ىلع اوعمجأو « رابتعالا نم اهوطقسأو « ةيعيشلاو ةّينسلا

 . دمحلا هللو_ فيرحتلا نم هتنايصو

 نآرقلا ةمالس نع ةيمامالا ةعيشلا نم ءاملعلا نيطاسأ ربع دقو

 . فيرحتلا نم هتنايصو

 . اهنم ًأضعب درون نأ ديفملا نمو
 هذرو فيرحتلا نم نآرقلا ةنايص نع ًاعفادم يسوطلا خيشلا لاق

 : ضعبلا هدد ري ام ىلع
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 ةدايزلا نأل . ًاضيأ هب قيلي ال اًمسف ؛ هناصقنو هتدايز ىف مالكلا امأو )

 بهذم نم ًاضيأ رهاظلاف هنم ناصقنلاو ءاهنالطب ىلع عمجم هيف

 هرصن يذلا وهو ءانبهذم نم حيحصلاب قيلألا وهو « هفالخ نيملسملا
 ةريثك تاياور تيور هنأ ريغ . تاياورلا يف رهاظلا وهو هيفَي ىضترملا
 هنم ءيش لقنو « نآرقلا يآ نم ريثك ناصقنب ةماعلاو ةصاخلا ةهج نم

 الو ًاملع بجوت ال يتلا داححآلا اهقيرط « عضوم ىلا عضوم نم
 , ١١ (ذلمع

 لهأ ةمئثأ نع تاياور ,:م دروام نأ نوصتخملا ءاملعلا حضويو

 نآرقلا ىنعم فيرحت ىنعت يه امْنِإ في رحتلا نع ثدحتت كغ تيبلا

 فذحو.هتلالدو هانعم رّيغي امم ؛ لزنأ ام ريغ ىلع هتءارق وأ هريسفتب

 إلي هللا لوسر نع هاّقلت يذلا هليوأتو هريسفت نم يل ىلع نع دروام

 . هديب هبتك ىذلا فحصملا ىلع هتيثأو

 وأ هروسو هتايآو هتاملكو هفورح نم فذحلا وه فيرحتلا سيلو

 لاق دقو) : هلوقب كلذ #4 ديفملا خيشلا حّصو دقو « هيلإ ةفاضاإلا

 نمالوء؛ةيآ نمالو ء ةملك نم صقني مل هنإ ةمامالا لهأ نم ةعامج

 نم ةيلظ نينمؤملا ريمأ فحصم يف ًاتبثم ناك ام فذح نكلو ؛ةروس

 . '")( هليزنت ةقيقح ىلع هيناعم ريسفتو هليوأت

 7/١. : ةمدقملا ؛ نايبتلا ريسفت(١١

 .14 ص : تالاقملا لئاوأ )١(

 تالة



 نآرقلا عمج

 ٌةَعَمَج انيلع نإ + هب لَّجعَتِل كئاسل هب كّرَحَت ال » : ىلاعت هللا لاق

 , !١ «ُهَمآرق عبّذاف ُهانآرق اذإف © ُهَّمآرقو

 . ؟نوظفاحل هل انِإو ركذلا انلزن نحن انإ» : ىلاعت لاقو
 . هللا ءاش ام الإ ىسنت الف كئرقنس » : ىلاعت لاقو

 ىلع لزن نآرقلا نأ نيملسملا عيمج ىدل اهب مّلسملا اياضقلا نم

 لوزن ةدم ىهو ؛ًاماع نيرشعو ةثالث دادتما ىلع ًاقّرفُْم لَم يبنلا

 نآرقلا نم ءيشلا هيلع لزن اذإ ناك ةٌدْيْبَي لوسرلا نأو ء ةلاسرلاو يحولا

 هنم هاقلتيف ؛ هلوح نم ىلا قيبطتلاو لمعلا نم هيف ام نايبو « هغيلبتب ماق

 . ظفحلاو ةءارقلاب هباحصأ

 اذاف « لغشي قيم هللا لوسر ناك) : لاق تماصلا نب ةدابع ىور

 هملعي انم لجر ىلا هعفد قديم هللا لوسر ىلع رجاهم لجر مدق
 , !؟!(نآرقلا

 )١( ةيآلا« ةمايقلا ةروس ١82-1١5.

 ."؟/6:دمحأ دنسم(؟)

 ان



 دجسملا ىف مهتجض عمسف هين ىلع عم تنك) : لاق بيلك ىورو

 .13)(. . . ءالؤهل ىبوط : لاقف « نآرقلا نوأرقي

 هعفد رجاه اذا لجرلا ناك ) : لاق تماصلا نب ةداببع نعو

 لوسر دجسمب عمسُي ناكو ء؛نآرقلا همّلعي انم لجر ىلا لي ىبنلا

 اوضفخي نأ هللا وسر مهرمأ ىتح ءنآرقلا ةوالتب ةجض ليني هلل
 . 7(اوطلاغتي الثل ؛ مهتاوصأ

 نآرقلا ظفح ىلع مهّنحو ٠ نيملسملا يي هللا لوسر بُعر دقو

 تدتشاو « ميلعتلاو ظفحلاو ةءارقلا ةكرح تطشنف ؛ هميلعتو هسرادتو

 نآرقلا ظفحي نم ةباحصلا ليج يف ناكف « زيزعلا هللا باتكب ةيانعلا

 ل بلاط يبأ نب يلمع مامإلا مهو يي يبنلا دهع ىلع الماك ًاظفح

 نب تباثو « نامعنلا نب ديبع نب دعسو ٠ ءادردلا وبأو ٠ بعك نب يبأو

 , 97 تباث نب ديز نب ةيواعس نب ديبعو ؛ لبج نب ذاعمو « نامعنلا نب ديز

 . هنم ريثكلاو هضعب ظفحي نم كانه ناكو

 نآرقلا ظفحب غلابلا ةباحصلا ليج مامتها رابخألا نم دافتسيو

 .هتوالتو

 لام يبنلا ىلع هظفح ضرعي ناك ةباحصلا ضعب نأ يورامك

 . هظفح نم دكأتيل

 1١76. مقر 7188/1 :1 ط نآرقلا لتاضف « لامعلا زنك(١)

 .8١5ص : نافرعلا لهاتم(؟)
 5١. ص : تسرهفلا ؛ يدنلا نبا( )

 - لال -



 باّتك هل ناك ِقكِنِلَم هللا لوسر نأ ًاعيمج نيملسملا ىدل تباثلا نمو

 ديرجو فاخللاو بسعلا ىلع نوديف يحولا نم لزنيام نوبتكي

 . لخنلا
 : دوهعلاو بتكلاو ىحولا نوبتكي نيذلا هباّتك ناكو ) : يبوقعيلا لاق

 . ةيمأ نب صاعلا نب ورمعو ؛ نافع نب نامثعو « بلاط يبأ نب ىلع

 نب دعس نب هللا دبعو ؛ ةنسح نب ليبحرشو ؛ نايفس يبأ نب ةيواعمو

 « تباث نب ديزو « لبج نب ذاعمو« ةبعش نب ةريغملاو « حرس يبأ

 نب نيصحلاو ؛ تلصلا نب ميهجو ٠ بعك نب َيبَأو ٠ عيبرلا نب ةلظنحو
 . 17( يريمنلا

 نم نآرقلا فلؤن قتلي يبنلا دنع انك) : تباث نب ديز لاقو

 . 57( عاقرلا

 عايضلا نم نآرقلا ظفحب دهعت هناحبس هللا نأ : كلذ نم لصحتيو

 ةّيخيرأتلا قئاقحلا ّنأو . ركذلا ةفنآلا تايآلا تصن امك « فيرحتلاو

 , ةهفاتلا في رحتلا تاهبش ضحدت

 رهظ نع نأرقلا نوظفحي ةباحصلا ليج نم تارشعلا ناك دقف

 ىلع قظفيِلَي للا لوسر دهع ىلع ًانودمو ًاعومجم ناك نآرقلا َنأو « بلق

 . خلا... بسعلا وأ فاخللا وأ ديرجلا وأ دلجلا نم عطق

 .577/9 : ميرأتلا يف لماكلا « ريثألا نبا . 8١/71 ؛ يبوقعيلا يرات(١)

 .1797 ص ١ ج : نآرقلا مولع يف ناقتالا ٠ يطويسلا نيدلا لالج (؟ )

 -غ8-



 : نآرقلا عمج تاياور

 ديرج ىلع نآرقلا نّود دق ناك ةيفْفُي هللا لوسر نأ انل دكأت اذاو

 . خلا... بسعلاو فاخللاو لخنلا

 نآرقلا عمج ىنعم امف ظافحلا رودص ىف ًاعومجم ناك نآرقلا نأو

 لكشبو لفلم يبنلا دعب ةيخيرأتلا تاياورلا هب تثدحت يذلا

 لوقي اهضعبو « نآرقلا عمج دق ركب ابأ نا لوقي اهضعب ناكف ء« ضراعتم

 وه نامئع نإ لوقي اهضعبو ؛ نآرقلا عمج دق ناك باطخلا نب رمع نإ
 . هكا يلع مامالا وه هعمج يذلا ّنأ لوقت ىرخأو , نآرقلا عمج يذلا

 : تاياورلا كلت نم ًاضعب ضرعتسن يلي اميف
 اذإف ةماميلا لهأ لتقم ركب وبأ ىلإ لسرأ) :لاق ء تباث نب ديز ىور

 دق لتقلا نإ : لاّمف ٠ يناتأ رمع نإ : ركب وبأ لاق . هدنع باطخلا نب رمع

 ءاّرقلاب لتقلا ٌرحتسي نأ ىشخأ ينإو « نآرقلا ءارقب ةماميلا موي ٌرَحَتسا

 .نآرقلا عمجب رمأت نأ ىرأ ينإو ٠ نآرقلا نم ريثك بهذيف « نطاوملاب

 اذه : رمع لاق ؟ قييم هللا لوسر هلعفي مل ًائيش لعفت فيك : رمعل تلق

 « كلذل يردص هللا حرش ىتح ينعجاري ركب وبأ لزي ملف « ريخ هللاو
 لجر كّنِإ : ركب وبأ لاق :ديز لاق ءرمع ئآر يذلا كلذ يف ٌتيأرو
 عبّتتف ايي هللا لوسرل يحولا بتكت تنك دقو ء كمهّتنال لقاع ٌباش
 ىلع لقثأ ناكام لابجلا نم لبج لقن ينوفّلك ول هللاوف : هعمجأب نآرقلا

 هلعفي مل ًائيش نولعفت فيك: تلق . نآرقلا عمج نم هب ينرمأ امم

 ىتح ينعجاري ركب وبأ لزي ملف ء ٌريخ هللاو وه : لاق ؟ وُكْيْلَي شا لوسر
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 نآرقلا تعبتتف ؛ رمعو ركب يبأ ردص هل حرش يذلل يردص هللا حرش
 رهعا كدنحو صح لارلا رودضو و تاخللاو شكلا نمدعمجا

 . هريغ دحأ عم اهدجأ مل « يراصنألا ةميزُ يبأ عم ةبوتلا ةروس

 ْمُكيَلَع ٌصيرخ متِنَع ام هيلع ٌزيِزع ْمُكِفَنَأ نم ٌلوسر مُكَءاج دقلا»
 هيلع َوُهاَلِإ ةلإال هللا يبس ُلُقف اوُلَوَن ْنِإف * ميحر فوؤر َنينمؤملاب
 . !١ «ميظعلا شرغلا بر َوُهَو ٌتلكوت

 مث هللا هافوت ىتح ركب ىبأ دنع فحصلا تناكف ةءارب ةمتاخ ىتح

 . 11!( رمع تنب ةصفح دنع مث « هتايح رمع دنع

 :نآرفقلا عمج يذلا وه باطخلا نب رمع نا لوقت تاياور كانهو

 نب رمع دارأ) : لاق « بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي ىور دقف
 نم ىقلت ناك نم : لاقف ؛ سانلا يف ماقف نآرقلا عمجي نأ باطخلا

 يف كلذ اوبتك اوناكو « هب انتأيلف نآرقلا نسم ًائيش قي هللا لوسر
 دهشي ىتح ًائيش دحأ نم لبقي ال ناكو . بسعلاو « حاولألاو ء فحصلا

 هدنع ناك نم : لاققف ٠ نامثع ماقف « هيلإ كلذ عمجي وهو لتقف ؛ ناديهش

 دهشي ىتح ًائيش كلذ نم لبقي ال ناكو « هب انتأيلف ءيش هللا باتك نم

 متكرت مكتيأر دق ينإ : لاقف ٠ تباث نب ةميزخ ءاجف ٠ ناديهش هيلع
 : قَظْبلَي هللا لوسر نم تيقلت : لاق !امه ام : اولاق ء امهوبتكت مل نيتيآ

 رخآ ىلا .(... متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل )

 ,1١-1١55م ةيآلا« ةبوتلا ةروس(١)

 . توريه ةفرعملا راد 755/7 : نآرقلا مم باب« يراخبلا حيحص (؟)
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 نأ ىرت نيأف : هللا دنع نمامهنأ دهشأ انأو : نامثع لاف ةروسلا

 امهب تمتخف نآرقلا نم لزنام رخآ امهب متخأ لاق ؟ امهلعجن

)37 

 دقف : نآرقلا عمج يذلا وه نافع نب نامثع نأ لوقت تاياور كانهو

 مدق ناميلا نب ةفيذح نأ ) : هثدح كلام نب سنأ نأ باهش نبا ىور

 عم ناجيبرذأو ةينيمرأ حتف يف ماشلا لهأ يزاغي ناكو « نامثع ىلع
 : نامثعل ةفيذح لاقف . ةءارقلا يف مهفالتخا ةفيذح عزفأف . قارعلا لهأ

 فالتخا باتكلا يف اوفلتخي نأ لبق ةمألا هذه كردأ نينمؤملا ريمأ اي

 فحصلاب انيلإ ىلسرأ نأ ةصفح ىلا نامثع لسرأف « ئراصنلاو دوهيلا

 نامثع ىلا ةصفح اهب تلسرأف « كيلإ اهدرن مث ء. فحاصملا يف اهخسنن

 دبعو ؛ صاعلا نب ديعسو ؛ ريبزلا نب هللا دبعو ؛ تباث نب ديز رمأف
 نامثع لاقو . فحاصملا يف اهوخسنف « ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا

 ا ل يي ب يم

 اذإ ىتح اولعفف . مهنالب لزن امنإف ء شيرق ناسلب هوبتكاف نآرَلا

 لسرأو ؛ ةصفح ىلا فحصلا نامثع در فحاصملا يف فحصلا اوخسن

 لك يف نآرقلا نم هاوس امب رمأو ءاوخسن امم فحصمب قفا لك ىلإ

 قرش نأ فحتساا وأ ةفحم

 77١ ص : ئوخلل نارقلا ريسفت يف نايبلا(١)

 - ةفرعملا راد 760/7 : نآرقلا عمج باب ؛ يدنسلا ةيشاحب يراخيلا حيحص عجار (؟)

 ٠ توريب

 د01



 نب ديز عمس تباث نب ديز نب ةجراخ ينربخأو : باهش نبا لاق

 تنك دق « فحصملا انخسن نيح بازحألا نم ًةيآ ٌتدَقَف : لاق تباث

 نب ةميزحخ عم اهاندجوف اهانسمتلاف ءاهبأرقي كيلي هللا لوسر عمسأ

 . يراصنألا تباث

 ىف اهانقحلأف )١' «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص ٌلاجر نينمؤملا نم»

 كسلا شاين روس

 ىلع مِدَق ناميلا نب ةفيذح نأ ةقثلا ىور : قاحسا نب دمحم نعو

 نأ لبق ةمألا هذه كردأ : نامثعل لاقو « قارعلاب ناكو « نافع نب نامثع

 ىلا نامثع لسرأف . ىراصنلاو دوهيلا فالتخا باتكلا ىف اوفلتخي

 اهدرن مث . فحاصملا ىف اهخسنن فحصلاب انيلا يلسرأ نأ ةصفح

 «تباث نب ديز نامثع رمأف : نامثع ىلا ةصفح اهب تلسرأف ٠ كيلإ

 نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو « صاعلا نب ديعسو ؛ ريبزلا نب هللا دبعو
 , 7( فحاصملا يف اهوخسنف « ماشه

 عمج يذلا وه هين بلاط يبأ نب يلع مامإلا نإ لوقت تاياور كانهو

 . نآرقلا

 امل هعمج ناك بلاط يبأ نب ىلع نأ مهضعب ىور) : يبوقعيلا لاق

 . 77 ةيآلا ٠ بازحألا ةروس(١)

 - ةفرعملا راد .757/7 : نآرقلا عمج باب ؛ يدنسلا ةيشاحب يراخبلا حيحص عجار (؟)

 . توريب- ةفرعملا راد 57ص : تسرهفلا « ميدنلا نبا (1؟)

 تاه



 دق نآرقلا اذه : لاقف ٠ لمج ىلع هلمحي هب ىتأو « هللا لوسر ضبق

 1 يا رعلا ةعيسما سنازق ناكورو مح

 نم ىأر هنأ هيل ىلع نع ...) : تسرهفلا هباتك يف ميدنلا نبا لقنو

 ىتح هءادر هرهظ نع عضي ال هنأ مسقأف كيم ىبنلا ةافو دنع ةرّيط سانلا

 لوأ وهف «نآرقلا عمج ىتح مايأ ةثالث هتيب يف سلجف « نآرقلا عمجي

 « رفعج لمأ دنع فحصملا ناكو « هبلق نم نآرقلا هيف عمج فحصم

 طقس دق افحصم ه8 ىنسحلا ةزمح ىلعي يبأ دنع اننامز يفانأ تيأرو

 ؛ نامزلا رم ىلع نسح ونب هثراوتي بلاط يبأ نب يلع طخب قاروأ هنم
 1 معلا كللدعج روينلا هينترت اذ

 لوسر ةيانع ديؤت هخيرأت هقيثو رمع مالسإ ةياور يف دجنو

 ةبظاوملاو ؛ هلوزن ءدب نمو « ةمّركملا ةكم يف نآرقلا نيودتب إلي هللا

 لزانلا يوحت فحص ىلع ًابوتكم مهنيب لوادتي ناك هنأو ء هظفح ىلع

 . أظفح لوادتي ناكامك ٠ كاذنآ هضعب وأ هلك هنم

 ؛ هنتخو هتخأ ىلا ًادماع رمع عجرف ...): ةياورلا كلت يف ءاج دقف

 ءاهايإامهءرقُي (هط) اهيف « ةفيحص ٌُهعم ترألا نب بابخ امهدنعو

 ضعب يف وأ ه مهل عدخم يف بابخ بّيغت ء رمع ٌسح اوعمس املف

 تحت اهتلعجف ةفيحصلا باطخلا تنب ةمطاف تذخأو « تيبلا

 )١( يبوقعيلا خيرات : 76/7

 ص ؛ ميدنلا نباء تسرهفلا(؟) 137-14١.
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 ,!(...اهذخنف

 نائرقي امهو ءاهجوزو ةمطاف هتخأ تيب مجاه رمع نأ ًاضيأ ءاجو

 يا كنيد ريغ ىف قحلا ناك نإو ) : هتخنا هل تلاقف ءامهبرضف ؛ نآرقلا

 ينوطعأ : رمع لاقف « هلوسرو هدبع ًأدمحم نأو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ

 : هتخأ تلاقف « باتكلا أرقي رمع ناكو ؛ هأرقأف مكدنع وه ىذلا باتكلا

 ماقف ًاضوت وأ لستغاو مقف نورهطملا الإ هسمي ال هنإو ء سجر كن
 هلإال هللا انأ يننإ» : ىلا ىهتنا ىتح (هط) أر قف « باتكلا ذخخأ مث ءأضوتف

 , 27(... «يركذل ةالصلا مقأو يندبعاف انأ الإ

 نم نآرملا نودي ناك ِةّظفِلَي لوسرلا نأ دكؤت ةقيثولا هذه ةساردو

 ةفيحص هعم) يترابع يف حضاو كلذو . ةمركملا ةكم يف ةوعدلا ءدب

 هذه ثداوحف (هأرقأف مكدنع وه يذلا باتكلا ينوطعأو ) . ( هط اهيف

 ريشت امكو « ةيرسلا ةلحرملا يف تناك ؛ نوخرؤملا ركذي امك« هقيثولا

 نآرقلا نيودتل يىوبنلا عورشملا فشكي امم ؛ كلذ ىلا اهتاذ ةثداحلا

 . ركذ امك« ظافحلا رودص يف هعمج ىلا ةفاضإ « ًانودم هعمجو

 ةساردب © ينوخلا مساقلا وبا ديسلا لحارلا ينيدلا عجرملا ماق دقو

 نيتم ىملع لكشب جئاتنلا صالختساو ءاهدقنو تاياورلا هذه ليلحتو

 . نآرقلا ريسفت يف نايبلا هباتك يف اهنم

 - ليجلا راد ءم 19170 ةنس ط 196-395 ص. ١ ج : ةيوبنلا ةريسلا ؛ ماشه نبا(١)
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 : ىلي ام تاياورلا كلت عومجم نم صلختسن نأ اننكميو
 ناك هنأو ِقلفنُي هللا لوسر دهع ىلع هلماكب ًانودم ناك نآر ملا نا- ١

 . ظافحلا رودص ىف هلماكب ًاظوفحم

 فحصصم ىف نآرقلا لماك نيودت اهب دصقي : عمجلا تاياور نا-

 شامقلا عطقو فاخللاو بسعلا يف ًارئانتم هنوك نم الدب ؛ دحوم
 . خلا... ديرجلاو سيطارقلاو

 ؛ تاياورلا ديفت امك « هظفح نم هين يلع مامإلا هب ماق ام اذهو

 نسم نآرقلا هيف عمج فحصم لوأ وهف)) : ميدنلا نبا هلقن ام اهحرصأو

 . (ةيلق

 وه هبيس ناك « تاياورلا ديفت امك« نافع نب نامثع هب ماقام نا"

 تاءارقلا ديحوت يف رّكرت نامثع لمع نإف اذل « تاءارقلا ىف فالتخالا

 نبا ةياور ديفت امك« نارقلا لماك هيف عمج فحصم ةباتك لالخ نم

 . لماكلا يف ريثألا

 نم رثكأ دحوم فحصم يف « نآرقلا نيودتب موقي نأ لامتحا نإ

 , ضراعتلا ينعت الو  ةلوبقم ةلأسم دحاو نآ يف يباحص

 :نارقلا بيقرت
 هتاياو نآرقلا روس- بيترت- نآرقلا بيترت ىلع ءامدقلا حلطصا دقل

 . فيلأتلاب : كلذ ةيمست ىلع اوحلطصا- ةروسلا لخاد

 يف اهبيترت بسح هروسو هتايآ عمج ىنعي نآرقلا فيلأت حلطصمف

 . فحصملا
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 (فالتنالا) نم مسا ًاضيأ ةفلألاو) : رينملا حابصملا ىف ءاج

 .(... عامتجالاو مايتلالا وهو

 دنع انك) : هلوق يف تباث نب ديز نأسل ىلع لامعتسالا اذه ءاجو

 . (١7 عاقرلا نم نآرقلا فّلؤن ةكيب ىبنلا

 : لاق . ةكم يف ةلزانلا نآرقلا روس بيترت ركذ نيح يبوقعيلا لاقو

 ناكو ؛« سابسع نبا ةياور ريغ ىف فيلأتلا اذه ىف سانلا فلتخا دقو )

 . 27 (ًاريسي فالتخالا

 نأ فسوي نب ماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربا نع يراخبلا جرخأ
 ما ةشئاع دنع ين! : لاق كهام نب فسوي ينربخأو : لاق مهربخأ حيرج

 : تلاق ؟ ريخ نفكلا ْيأ : لاقف يقارع اهءاج ذإ (ضر) نيئمؤملا

 ؟ مل : تلاق ء كفحصم ينرأ نينمؤملا مأ اي : لاق ؟ كّرضي امو كحيو

 كّرضي امو: تلاق ,. فّلوم ريغأرقُي ِهّنإف هيلع نآرقلا فّلَوأ يّلعل : لاق

 ةئجلا ركذ اهيف لصفملا نم ةروس هنم لزنام لّوأ لزن امّنإ لبق تأرق هْيأ
 لزن ولو ؛ مارحلاو لالحلا لزن مالسالا ىلا سانلا باث اذإ ىتح ؛ رائلاو

 اونزتال لزن ولو « ًأدبأ رمخلا عدنال : اولاقل ء رمخلا اوبرشتال ءيش لَو

 ةيراجل ينإو- فَي دمحم ىلع ةكمب لزن دقل « ًأدبأ انزلا ٌعدنال :اولاقل
 ةرقبلا تلزن امو ءَرَمأو ئهدأ ةعاسلاو مهُدعوم ًةعاسلا لب_ُبعلأ

 ؛ ةيرصملا ةبتكملا : نآرقلا مولع يف ناقتالا « ىطويسلا نيدلا لالج )١(

 .1 14ص ا١ج/ (م1548-ه104١ ةنس . ط) توريب - اديص
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 يأ هيلع تلْمأف فحصملا هل ثجرخأف : لاق . هدنع انأو اّلِإ ءاسنلاو

 ما ملا

 : امه نيبيترت يوحي نآلا انيديأ نيب يذلا نآرقلا نإ
 .اهروس ىف تايآلا بيترت-١

 . فحصملا ىف روسلا بيترت- ؟

 :اهروس ىف تايآلا بيترت-١
 « ىنعملا يف غلاب ًاريثأت رّثؤيو « ينآرقلا قايسلا لكشي بيترتلا اذهو

 . هانعمو نآرقلا ةينب يف رييغت هرييغتو

 وه: ةروس لك نمض اهبيترتو « تايآلا ميظنت نأ تاياورلا تبثتو

 . يفيقوت يهلإ بيترتو ميظنت

 : هل لوقي يحولاب يبنلا ىلع لزن اذإ ليربج ناك) : سابع نبا لاق
 اوقتا# : هيلع لزن املف . اذك عضوم يف ءاذك ةروس يف ةيآلا هذه عض

 . ١" ( ةرقبلا ةروس يف اهعض : لاق هللا ىلا هيف نوعجرت ًاموي
 يفقشلا فسوي نب جاجحلا نأ ىتح كلذ نوفرعي نوملسملا ناكو

 .) ( 342 ليربج هفّلأ امك« نآرقلا اوفّلأ ) : لاقف ًاموي سانلا بطخي ناك

 )١( ةفرعملا راد ؛ 777 ص7 عب : نآرقلا فيلأت باب ؛ يدنسلا ةيشاحب يراخبلا حيحص -

 .تورب

 . توريب_ رداص راد . ؛7 ص "” ج : يبوقعيلا ميرات (؟)

 « تو ريب ةّيملعلا بتكلا راد 21701 ص ؛05١7 مقر« جحلا باتك: 4 ج ملم حيحص (؟)
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 نم ًاريثك نأ تايآلا تالالد اهديؤتو « ةيخيرأتلا تاياورلا ديفتو

 نأ ًايرورض سيل ةدحاولا ةروسلا لمخاد اهبيترت يف ةيلاتتملا تايآلا

 نإ لب ءىرخألا دعب ةدحاولا «ًاينمز ًالسلست ةلسلستم تلزن نوكت
 هذه دعب لزنام نأو ء« ىرخأو ةيآ نيب ةليوط تناكامبر ةينمز ةرتف كانه
 ةيآ تعضو نيح ىف « رخخآ عقوم يف عضو امبر ينمزلا هلسلست يف ةيألا
 لزن دق اهضعب نأ امك. اهئيب ىنمزلا دعابتلا مغر« ةقباسلا ةيآلا راوج ىلا

 . ةيندم ةروس ىف هدجنو ةمركملا ةكم ىف

 لالخ نم فشتكنف « قلعلا ةروس ةساردلل ًالاثم ذخأن نأ عيطتسنو

 نوكتت ذإ « ةروسلا كلت تايآ نيب ينمزلا قرافلا اهتايأ نيماضم ليلحت

 : ىلاعت هلوق نم أدبي اهنم لوألا : تايآلا نم نيعطقم نم ةروسلا هذه

 نم ناسنإلا قلخ * قلخ يذلا كبر مساب أرقإ © ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 امأ 4ملعي مل ام ناسنإلا مّلع * ملقلاب مّدع يذلا مركألا كبرو أرقإ *قلع
 . ةروسلا نم ةيقبتملا ىرخألا تايآلا نم نوكتيف يناثلا عطقملا

 عئاقولاو ميهافملاو تاحلطصملل ةيليلحتلا ةساردلا لالخ نمو

 ءاملعلا ركذ امكو . ةروسلا يعطقم نيب ينمزلا قرافلا فشتكن ةيخيرأتلا

 عطقم دعب تلزن ةريثك تايآ نإف «نآرقلا خيرأتو لوزنلاب نومتهملا

 تايآلا هذه تعضو نيح يف يناثلا عطقملا تايآ لبقو « ىلوألا تايآلا

 « اهلببق تلزن يتلا تايآلا عضوت ملو ؛ قلعلا ةروس نم عقوملا اذه يف

 نأ ىلع لدي امم : ةروسلا هذه ىف خلا ... لمزملاو رثدملا ةروس تايآك

 مئاقو « يهلإ رمأ وه ميركلا نآرقلا يف تبثملا اهعضوم ىف تايآلا عضو
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 . أفنأ سابع نبا ىور امك « قايس طبارتو قاستا ىلع
 نيذه لوزنل تخرأ يتلا نيرسفملا ءارآ لقنن كلذ حضتي ىكلو

 . تايآلا نم نيعطقملا

 نباو ءاطعو دهاجمو « ةشئاع نع يور) : ىسوطلا خيشلا لاق

 وهو «قلخ يذلا كبر مساب أرقإ8» : ىلاعت هلوق تلزن ةيآ لوأ نأ : رايس
 اهيأايإ» ىلاعت هلوق لزن ام لوأ موق لاقو . نيرسفملا رثكأ لوق
 , 17 «ركدملا

 : هلوقو ) : لاق يناثلا عطقملا تايآ لوزن بابسأ نع ثيدحلا ىفو

 هلعفي ام هل مالعاو قتلي يبنلل ريرقت «ىلص اذإ دبع ىهني ىذلا تيأرأ»

 . ةالصلا نع هاهني نمب

 يف دبعلاب دارملاو . ماشه نب لهج يبأ يف تلزن تايآلا نإ : لبقو
 . 7(... ةالصلا نع يبنلا ىهني ناك لهج ابأ نإف كلي ىبنلا ةيآلا

 وبأ ءاهني ناك يتلاو ةنلعملا ىبنلا ةالص نأ ًايخيرأت حضاولا نمو

 ةرلَت ىبنلا ناكام دعب تعقو دق ثداوحلا كلت نأ فشكت اهنع لهج

 نع ضرعأف ىدهلا ىلا يعد دق ناك لهج ابأ نأو ء نلعم لكشب ىلصي

 هدصو يبنلل هبيذكتو لهج يبأل ىبنلا ةوعد ثدحت ملو ؛ ةوعدلا كلت

 ةرتف دعب الإ هل هراهتناو لهج يبأ ىلع قفلت لوسرلا درو ةالصلا نع هل
 .ااهدعب امو: لوألا نييمخلا:تايآلا لوزن نيب لصفت ةليوط ةيلمو

 . قلعلا ةروس ريسفت ٠١ : نايبتلا(1١)

 .قباسلا ردصملا(١)

-08- 



 لاق « ( ملقلا) ةروس لئم « ةيندم تايآ اهيف ةيكم ًاروس كانه نأ امك

 نسحلا نع ؛ ةيكم يهو ءن ؛ةروس ًاضيأ ىمستو) : هي يسربطلا

 همسنسإ# : هلوق ىلا اهلوأ نم ةداتقو سابع نبا لاقو ء ءاطعو ةمركعو

 ؛ يندم «نوملعي اوناك ول : هلوق ىلا هدعب امو . يكم « موطرخلا ىلع

 ناتنثا يهو ىندم هدعب امو « يكم «نوبتكي 9 : هلوق ىلا هدعب امو

 . (١7 عامجالاب ةيآ نوسمخخو

 :فحصملا ىف روسلا بيئترت- ١

 وه  هفيلأتو نآرقلا بيترت يف اهيلع فرعتلا يغبني يتلا اياضملا نمو

 نيب لوادتملا فحصملا يف نيتفدلا نيب مئاقلا لكشلاب هروس بيترت

 « سانلا ةروسب يهتنيو « ةحتافلا ةروسب أدبي يذلاو ؛ نيملسملا

 سسؤم بيترتلا اذه نأ انل حضتي ةفلتخملا ةيخيرأتلا قئاثولا ةعجارمبو

 دّحو نأ دعب نامثع ةفيلخلا دهع يف ةباحصلا نم ددع رايتخا ىلع

 روسلا ٍبيترت نكي ملف . فحاصملا نم ًاددع خسنتساو « تاءارقلا

 نم تلزن ةروس لوأ نأ فورعملاف . نآرقلا يف ًاتبثم اهلوزن بسح

 لَوأ رثدملا َّنإو ؛ ةوبنلل تلزن ةروس لّوأ يه قلعلا ةروس نإ ليقو
 ؟ - 000

 1 ١ ةلاسرلل تلون ةروس

 )١( ةفرعملا راد ط 147/4 : نارقلا ريسفت يف نايبلا عمجم .

 )١(الزركشي نآرقلا مولع يف ناهربلا ؛ : ج١ .

-- 



 «ةءارب ةروس : ليقف ءاهيف فلتخا دقف هنم تلزن ةروس رخآ اَمأ

 ريغ ليقو « ةدئاملا ةروس : ليقو « هللا رصن ءاج اذإ ةروس : ليقو

 . كلذ

 : ىلاعت هلوق وه نآرقلا نم لزن ام رخآ نأ ىلإ ةعيشلا ءاملع حجريو

 مالسالا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا»

 . «اندد

 روسلل يخيرأت بيترت نم رثكأ كانه نأ ةيخيرأتلا تاياورلا تبثتو

 كلتف نامثع فحصم يف دُحُو مث « ةباحصلا دهع ىلع ةينآرقلا

 ءاج امك: ىلع مامإلا فحصمب ًاصاخ ًابيترت كانه نأ ركذت تاياورلا

 ناك هيل بلاط يبأ نب ىلع نأ مهضعب ىورو) : يبوقعيلا خيرأت يف

 : لاقف « لمجج ىلع هلمحي هب ىتأو فلي هللا لوسر ضبق امل هعمج
 ,أ'!( ... هتعمج دق نآرقلا اذه

 وه نمو « نآرقلا يل ىلع لمح نم ىلا انل ركذي مل يبوقعيلا نأ ريغ
 ؟( هتعمج دق نآرقلا اذه ): 94 ىلع لوقب بطاخملا

 كلذ دعب لصاو مث ! بطاخملا باوج ركذي مل ىبوقعيلا نأ امك

 ةعبس هأّرج دق ناكو) : ىتآلاك : ديل ىلع فحصم بيترت نع هثيدح

 ف
 ءازجأ .٠

 )١١( ىبوقعيلا خيرات : 16/1 .

 ص : قباسلا ردصملا(؟) 173-1١78 ,
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 كانهو ءدوعسم نب هللا دبع فحصم ىف روسلا بيترت كانهو

 هقايسو نآرقلا مظنو ىنعم يف رضي ال روسلا بيترت يف فالتخالاو

 . تايآلا بيترت ىف لاحلا وه امك« هانعمو

 هميظنت نأ نآرقلل ةفلتخملا ةيميظنتلا روصلا هذه نم ودبي ىذلاو

 نودي ىباحصلا ناك لب ٠ تقولا كلذ ىف ةدّدحم ةيفيقوت ةلأسم نكي مل

 بيترت ددعت تاياورو . هراتخي ىذلا بيترتلا نمض نآرقلا روس

 نآرقلا عمج دق ناك ىباحص نم رثكأ نأ ىلع ًاضيأ لدت فحاصملا

 « نامثع نأ تركذ ىتلا تاياورلا طقسي امم « دحاو فحصم ىف ًائودُم

 . هعمج نم لوأ وه ركبابأ نأ وأ « نآرقلا عمج نم لوأ وه

 روسلا لسلستل ةتبثشملا قئاثولا دجن ال نآلا اننأ فسؤملا نمو

 مامإلا نأ ركذ دقو « لماكو قيقد لكشب يخيرأتلا اهلوزن بسح تايآلاو

 ليوأتو ريسفت تبثأ هنأ امك اهلوزن بسح تايآلا بّتر دق ناك هش ًايلع

 عئاقولاو ىنعملا مهف يف مهاسي اًمم . فحصملا اذه ىف تايآلا ضعب

 . ماكحألا نم ريثك مهفو « تايآلا قيداصمو ثداوحلاو

 ىتلا ةيخيرأتلا تاياورلا ضعب ىف أطخ كانه نأ هركذ ريدجو

 . اهلوزن بسح روسلا لسلست تركذ

 (رثوكلا) ةروس نأ :('7 تسرهسلا يف ركذ ميدنلا نبا نأ : ًالثمف

 )١( ص 707.
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 ( رثوكلا) ةروس نأ ةياورلا هذه طقسي اممو (تايداعلا) ةروس دعب تلزن

 لئاو نب صاعلا لوق رثأ؛ قيم ىبنلا نبا هللا دبع ةافو دعب ةكم يف تلزن

 ببس نأ نيح يف . هبقعي هل دلو ال يذلا يأ (رتبألا) هنأ ىبنلا ىف ىمهسلا

 تناكو ( لسالسلا تاذ) تاوزغلا ىدحا ىه ( تايداعلا) ةروس لوزن

 نوكي امك« ةنيدملا ىف اهلوزن نوكي اذبو ٠ ةرونملا ةئيدملا يف تاوزغلا

 . تايداعلا لوزن لبق رثوكلا لوزن

 لقن دف نيرسفملاو ةباحصلا ءارآ ىف فالتخالا اذه سكعنا دقو

 سايع نبا دنع ةيندم تايداعلا ةروس ) :نايبلا عمجم يف يسربطلا
 لاق دقف يسوطلا امأ (ةيكم) فحصملا يف ىهو ( ةيكم ليقو « ةداتقو

 يه : كاحضلا لاقو ؛« سابع نبال وق يف ةيكم)) : نايبتلا ىف

 .(ةيلدم

 ...(!١. ةيندم ةروس): يبوقعيلا اهّدع دقو

 , 7( ةيكم ) اهنأ دهاجم نع ىور دقف ميدنلا نياامأ

 اوركذ لوزنلا بابسأ يف اوبتك نمو نيرسفملا نأ اهتيندم حجريو

 ةئ ًايلع مامإلا هللا لوسر ثعب ذإ "7 لسالسلا تاذ ةوزغ يف تلزن اهنأ

 . ةروسلا هذهب رصنلا اذهب هيبن هللا ربخأف ًاريبك ًارصن ققحف

 ةنانك ينب يح ىلا ةيرس ثعب ِةظيفلي هللا لوسر نأ ) ًاضيأ يورو

 .15ص ١ ج : يبوقعيلا خيرات )١(

 .77ص : تسرهفلا(؟)

 . 518 ص ٠٠١ ج : نآرقلا ريسفت يف نازيملا « ين ابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا ١(

 تالت



 لاقف « مهربسخ رخأتف « يراصنألا ورمع نب رذنملا مهيلع لمعتساو

 تايداعلاو ... لزنأف ءاهنع ىلاعت هللا ربخأف ٠ ًاعيمج اولتق : نوقفانملا

 الن لع انيق

 اذل . ةرونملا ةنيدملا ىف تعقو اهعيمج تاوزغلا نأ حضاولا نمو

 نع ثدحتت اهْنأل  حجرألا وه نوكي ةنيدملا يف ةروسلا هذه لوزن ناف

 . ليخلا ةراغإو وزغلا

 ١١( ص: لوزغلا بايسأ « يدحاولا ١6 . ص : نايبتلا « يبسوطلا 798.

 تاع



 ىندملاو ىكملا

 ناضمر رهش يف ءارح راغ ىف ةمركملا ةكم يف ىحولا لوزن أدب دقل

 ام يمسو «ًاماع رشع ةثالث هلوزن رمتساو  ِتيْلَي لوسرلا ىلع كرابملا

 ةئيدملا ىلا ةكرابملا هترجه دعبو «( يكملاب ) ةكم يف نآرقلا نم لزن
 . ىلعألا قيفرلاب هقاحتلا ىتح هيلع ىحولا لوزن رمتسا ةرونملا

 نم لزنام ىمسو . تاونس رشع لاوط ةرتفلا هذه ترمتسا دقو

 . ( يندملاب ) ةنيدملا ىف نآرقلا

 يف ةنيدملا جراخ وكي لوسرلا ىلع لزن ام ًاضيأ ًايندم ىمس امك

 . ةرونملا ةنيدملا جراخ ةريثكلا هتاوزغ

 نيب لصافلاف . اهنم ةبرقم ىلع وأ ةمركملا ةكم يف هنم لزن ام ىتح
 سيلو . ( ةئيدملاو ةكم ةلحرم) . ًاضيأ يلحرم وه « يندملاو ىكملا

 . بسحف ًايناكم

 يف تلزن تايآ نأ ةريسلاو نآرقلا مولع يف نوئحابلا هتيثأ اممو
 ادع « ةيكملا ميهاربإ ةروس يف امك« ةيكم روس يف تعضو دق ةنيدملا

 . ةيندم روس يف تعضو دق « ةيكم تايآ نا امك « اهنم نيتيآ

 0غ



 ين

 : ةغللا ىف ريسفتلا

 ليق هنمو ؛ لوقعملا ىنعملا راهظإ : رسفلا) : ىناهفصإالا بغارلا لاق

 يف ريسفتلاو « ءاملا ةروراق اهب ىمسو ؛ ةرسُفت : لوبلا هنع ئبني امل

 ظافلألا تادرفمب صتخي اميف لاقي دق ريسفتلاو . رْمَملاك ةغلابملا

 . اهليوأتو ايؤرلا ريسفت لاقي اذهلو ٠ ليوأتلاب صتخي اميفو ءاهبيرغو
 ١(. «ًاريسفت نسحأو » : لجوّرع لاق

 , 7 (نايبلا : رَْفلا)

 . هنابأ : هرّسفو . ارشف  مضلاب ُهٌرُسفيو« رسكلاب ُةٌرِسَفَي ءيشلا َرَسَف )

 . «ًاريسفت نسحأو » : ل هلوقو . دحاو ىنعملاو ليوأتلاو ريسفتلا

 ذذفللا نع دارملا فشك : ريسفتلاو . ىطغملا فشك : رشفلا

 ...(١". رهاظلا قباطي ام ىلا نيلمتحملا دحأ در : ليوأتلاو . لكشملا

 )١( «رسق » ةدام : نآرقلا ظافلا تادرفم مجعم .

 «رسفلا » ةدام ء يزارلا : حاحصلا راتخم(؟) .

 رسف» ةدام ؛ برعلا ناسل ء روظنم نبا(7) « .

 تا



 :حالطصالا ىف ريسفتلا

 « ىنعملا راهظإ : وهو : رشّفلا نم ذوخأم ةغللا ىف ريسفتلاف اذإو

 . نايبلاو ءاطغلا فشكو

 .اهب طبتري امم اهريغ ىلع اهب لدتسي ام ىنعتو : ةرْسَْتلا هنمو

 ةقالعلا دوجول رهاظ وهامب يفخلا نع فشكلا ةيلمعل مسا يه يأ

 يف صاخ ىنعم اهل حبصأ يتلا ظافلألا نم هريغك ريسفتلا ظفلو

 فراعملاو مولعلا مهأ نم ملعل مسا ( ريسفتلا ) وهف . ءاملعلا حالطصا

 ةيعامتجإلاو ةيعيرشتلاو ةيركفلا ةمألا ةايح يف أرثأ اهرثكأو ؛ ةيمالسالا

 . ةايحلا تالاجم نم اهريغو

 مهديدحتو مهبتك يف ءاملعلا اهدروأ ىتلا فيراعتلا ءارقتسا نمو

 يف هانعم نيب براقتلا دجن « هفادهأو ملعلا اذه ةيوهو ةيصخشل

 . ةغللا يف هانعمو ؛ حالطصالا

 امك . ًانايحأ ضعب نع اهضعب فلتخي تارابعب ءاملعلا هفّدع دقو

 قّرف امنيب ءامهنيب قّرفي ملف ٠ ليوأتلا هب فّرع امب مهنم ضعبلا هفّرع

 ربتعاو لب «أايّدح ًاقيرفت ليوأتلاو ريسفتلا نيب ءاملعلا نم رخآ قيرف

 . نآرقلا مولعبو ريسفتلاب ًالهج امهنيب قيرفتلا مدع مهضعب
 : بغارلا لاقو) : ريسفتلل هفيرعت بغارلا نع ًالقان ىطويسلا لاقو

 رثكأو , اهتادرفمو ظافلألا يف هلامعتسا رثكأو ٠ ليوأتلا نم معأ ريسفتلا
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 بتكلا يف لمعتسي ام رثكأو ٠ لمجلاو يناعملا يف ليوأتلا لمعتسيام

 .'١!(اهريغ يفو اهيف لمعتسي ريسفتلاو . ةيهلإلا

 ,(0(...ادحاو ًاهجو الإ لمتحي ال ظفل نايب ريسفتلا) : هريغ لاقو

 ءاذه ظفللا نم دارملا نأ ىلع عطقلا ريسفتلا) : ىديرتاملا لاقو

 هب عوطقم ليلد ماق نإف ءاذه ظفللاب ىنع هنأ هللا ىلع ةداهشلاو

 . 7(... هنع ىهنملا وهو يأرلاب ريسفتف الإ « حيحصف

 وأ « ةقيقح اّمإ ؛ ظفللا عضو نايب ريسفتلا) : يِبلُعَتلا بلاط وبأ لاقو

 ريسفمت ليوأتلاو . رطملاب ٍبّيَّصلاو ؛ قيرطلاب طارصلا ريسفتك  ازاجم
 ليوأتلاف ءرمألا ةبقاعل عوجرلا وهو لوألا نم ذوخأم ؛ ظفللا نطاب

 ظغللا نأل ؛دارملا ليلد نع رابخإ ريسفتلاو . دارملا ةقيقح نع رابخإ
 َكِْمَر نإ : ىلاعت هلو هلاثم ؛ ليلد فشاكلاو ؛ دارملا نع فشكي

 هّببقر هتدصر : لاقي « دضرلا نم هنأ هريسفت ؛ 27 «داصرملابل
 ةلفغلاو هللا رمأب نواهتلا نم ريذحتلا هليوأتو « هنم ( لاعفم) داصرملاو

 نايب يضتقت ةّلدألا عطاوقو ؛ هيلع ضرعلل دادعتسالاو ةبهألا نع

 , 00( ةغللا ىف ظفللا عضو فالخخ ىلع ؛ هنم دارملا

 4//١71. :نأرقلا مولع يف ناقتالا(١)

 . 4//171 : نآرقلا مولع يف ناقتالا(7؟)

 4//١137. : نآرقلا مولع يف ناقتالا(7)

 1١5. ةيآلا « رجفلا ةروس(14)

 4//١53-178. : نأرقلا مولع يف ناقتالا(0)
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 : ءاملعلا فرع يف ريسفتلا نأ ملعإ : هريسفت يف يناهبصألا لاقو

 ظفللا بسحب نوكي نأ نم معأ ؛دارملا نايبو « نآرقلا ىناعم فشك

 يف هرثكأ ليوأتلاو ؛ هريغو رهاظلا ىنعملا بسحبو « هريغو لكشملا

 ةريحبلا وحن ظافلألا بيرغ ىف لمعتسي نأ اّمإ ريسفتلاو . لمجلا

 ةولصلا اوميقأ : وحن ؛ حرشب نيبتي زيجو يف وأ « ةليصّولاو « ةبئاسلاو
 ءاهتفرعمب الإ هريوصت نكمي ال ةصقل نمضتم مالكل اًمإو « ةاكزلا اوتآو

 اوتأت نأب ٌربلا سيلو» : هلوقو «رفكلا يف ةدايز ءيسنلا امَّنِإ9 : هلوقك

 . :١7 «اهروهظ نم تويبلا
 عامسلاو عابتالا ىلع روصقم ريسفتلا : يريشقلا رصن وبأ لاقو

 . ليوأتلاب قلعتي امم ؛ طابنتسالاو

 يمس ةنسلا حيحص ىف ًانّيعمو هللا باتك يف ًانيّبم عقو ام : موق لاقو

 هيلإ ضّرعتي نأ ٍدحأل سيلو ء« حضوو رهظ دق هانعم نأل «ًاريسفت
 , 37( هادعتي ال ؛درو يذلا ىنعملا ىلع هلمحي لب ؛ هريغ الو داهتجاب

 نع اهب رّبعي يتلا تارابعلا يناعم : سراف نبا لاق ) : يشكرزلا لاقو
 نإو يهو ؛ ليوأتلاو ء ريسفتلاو « ىنعملا : ةثالث ىلا عجرت ءايشألا

 . ةيراقتم اهب دصاقملاف تفلتخا

 . دارملاو دصقلا وهف : ىنعملا امأف

 ... فشكلاو راهظالا ىنعم ىلا عجار وهف : ةغللا يف ريسفتلا امأو

 . ١784/5 :نارقلا مولع يف ناقتالا(١)

 ١148. : قباسلا ردمصملا(؟)

 اك



 نع سبتحملل قالطاو « هظفلب دارملا نم قلغملا فشك : ريسفتلاف

 21!( ...هب مهفلا

 درو « لكشملا ظفللا نع دارملا فشك : ريسفتلا : ليقف اوفلتخاو

 , 0(... رهاظلا قباطي ام ىلا نيلامتحالا دحأ

 يناعم فشك ءاملعلا فرع يف ريسفتلا نأ ملعاو ) : يشكرزلا لاقو

 « هريغو لكشملا ظفللا بسحب نوكي نأ نم معأ دارملا نايبو « نآرقلا

 . 50( لمجلا يف هرثكأ ريسفتلاو « هريغو رهاظلا ىنعملا بسحبو

 :هلوقب يسربطلا نسحلا نب لضفلا يلع وبأ خيشلا هفّرع دقو

 ليوأتلا فّرع امك « 2!( لكشملا ظفللا نع دارملا فشك : ريسفتلا )

 , 00( رهاظلا قباطي ام ىلا نيلمتحملا دحأ در ليوأتلاو ): هلوقب

 هللا دارم حاضيإ وه ريسفتلا) : هلوقب ينوخلا مساقلا وبأ ديسلا هفّرعو

 نونظلا ىلع هيف دامتعالا زوجي الف ه زيزعلا هباتك نم ىلاعت
 نم وأ« لقعلا قيرط نم ةجح هنأ تبثي مل ءيش ىلعالو « ناسحتسالاو

 ريغب هللا ىلا ءىش دانسإ ةمرحو « نظلا عابتا نع يهنلل عرشلا قيرط

 , "0 (هنذإ

 ١75/7-157. :نارقلا مولع يف ناهربلا : يثكرزلا(١)

 .114١/؟ :نآرقلا مولع يف ناهربلا ؛ يشكرزلا(؟)

 .154-156 : قباسلا ردصملا()

 8١. ص: ةمدقملا_نآرقلا ريسفت يف نايبلأ عمم (5 )

 . قباسلا ردصملا(6)

 . 55١ ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا ٠ يثونلا ديسلا (7)
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 يأ- مالكلا ريسفتف) : هلوقب ريسفتلا فّرع دقف ردصلا ديهشلا اَمأ

 هيلإ ريشي يذلا هانعم نايبو ؛ هلولدم نع فشكلا : هانعم مالك

 , (١7 ظفللا

 فيرعتل نيهاجتا ضرع ريسفتلا ردصلا ديهشلا فّرع نأ دعبو
 . هتلالد ديدحتو ريسفتلا

 هصخل يذلا نييلوصالا دنع دئاسلا ءاجتالا وهو : لوألا هاجتالا

 «هرّسف دق نوكي ظفللا ىنعم رهظأ نم نأ رخآ ريبعتبو ...) : أ هلوقب

 الو راهظا الف« هتعيبطب ًاردابتمو أرهاظ ىنعملا نوكي ثيحامأو

 تالمتحم دحأ راهظاالإ ريسفتلا نم نوكيا ال « هاجنالا اذه عم ًاريسو
 ريغ يفخلا ىنعملا راهظا وأ «دارملا ىنعملا وه هنأ تابثإو ؛ ظفللا

 رهاظلا ىنعملا نم ًالدب ؛ دارملا ىنعسملا وه هنأ تايثاو ٠ ردابتملا

 نوكي الف« ظفللا نم ردابتملا رهاظلا ىنعملا ركذ امأو . ردابتملا

 + اربيل

 . '"!(نييلوصالا دنع دئاسلا يأرلا لثمي يأرلا اذهو

 نكلو) : هلوقب 8 وه هانبت يذلا يأرلا وهف يناثلا يأرلا امأ

 تالاحلا ضعب يق نوكي دق رهاظلا ىنعملا ركذ نأ وه : حيحصلا

 ىرخألا تالاحلا ضعب يف هنأ امك « يفخ رمأل ًاراهظاو ؛ ًاضيأ ًاريسفت

 .77ص: ميكحلا رقاي دمحم ديسلا « نآرقلا مولع )١(

 .77-79ص : ريكحلا رقاب دمحم ديسلا « نآرقلا مولع )١(

 تالا



 ًاراهظا نوكي الف ء« ضومغلاو ءافخلا رصنع دقفي هنأل ؛ ًاريسفت نوكي ال

 . (!١ ضومغل ةلازإ وأ يفخ رمأل
 هيأر- ردصلا ديهشلا امهضرع نيذلا نييأرلا ليلحتو ةسارد دنعو

 يف نافلتخمو « ريسفتلا موهفم يف ناقفتم امهنأ دجن  رخآلا يأرلاو

 ءافخلا ةلازإاو « ضومغلا فشك وه امهدنع ريسفتلاف ؛ هقيداصم ديدحت

 . ملكتملل دارملا ىنعملا نع

 ةدقعملا ةجردلا نم ناك اذإ ىنعملا روهظ نم ردابتملا رابتعا امأ

 فشكي نأ بجي يذلا يفخلا ضماغلا نم  ردصلا ديهشلا ربع امك

 . موهفم ديدحت سيلو « قادصم صيخشت وهف ءال وأ هنع

 : ريسفتلا ىنعم يف ناهاجتا حضتي اذبو

 هنأ تابثإو ؛ ظفللا تالمتحم دحأ راهظا يف ريسفتلا رصحي : امهلوأ

 . لوقلا رّسف دق كلذ قّقح نم نوكي اذبو « دارملا ىنعملا

 ردابتملا ريغ مالكلا ىف ىفخلا ىنعملا رهظأ دق رسفملا نوكي نأ وأ

 . هريغ لب ٠ ردابتملا سيل دارملا نأ تبثأو « هنم

 . ردصلا ديهشلا لوقي امك« نييلوصالا ىدل دئاسلا هاجتالا وهو

 اذإ رهاظلا ىنعملا نايبب ًاضيأ قدصي ريسفتلا نأ ىري : يناثلا هاجتالاو

 . مالكلا يف ىفخ رمأل راهظا لمعلا كلذ يف ناك

 حالطصالاو ةغللا ىف هفيرعتو « ريسفتلا موهفمل ضرعلا اذه دعبو

 . 17ص ؛ ميكحلا رقاب دمحم ديسلا ؛ نآرقلا مولع(١)

 تالا



 نايب نع ةرابع وهف « يمالسالا ركفلا يف هتيمهأو ريسفتلا ىنعم انل حضتي

 ناكأ ءاوس « هنم دارملا فشكو « نايب ىلا جاتحي يذلا ينآرقلا ىوتحملا

 . ةلمج وأ ةيظفل ةدرفمل ىنعم نايب كلذ

 مهأ نم ةلأسم . ( هباتك نم ىلاعت هللا دارمو) ينآرقلا ىوتحملا نايبو

 . ةّيمالسالا ةمألا ةايح يف أرثأ اهرثكأو ٠ لئاسملا

 هعمج انيلع َّنإ» : هلوقب ينارقلا نايبلا ةلأسم نع يحولا ثدحت

 : هلوقبو !١ «هنايب انيلع نإ مث » هنآرق عبتاف هانأرق اذإف هنآرقو

 مهّلعلو مهبلإ لْزُن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ... »
 . 197 «نورفتي

 اَّلِإ حضتي ال «نآرقلا نم ًاضماغ ناكام نايب نأ نآرقلا حّضوي اذكهو

 ءهل هنِّيب دق هناحبس هللا نأو « يُكْفْلَي هماهم نم وهو ةَدكْفِلَي لوسرلا نايبب

 . هيضفاوغ فّشكو

 : «هنايب انيلع نإ مث» : ىلاعت هلوقل هريسفت يف ىسوطلا خيشلا لاق

 اذإ نيبي ءيشلا نأب هريغ نم هب زيمتي امب سفنلل ىنعملا راهظإ نايبلاو )
 ءافخإلا نايبلا ضيقنو . ةنايإو ًانايب هرهظأ يأ ؛ هريغ هنابأو « رهظ

 اذإ هانعم كل نيبن اّنِإ : هانعم « هنايب انيلع نإ مث ؛ ةداتق لاقو . ضامغالاو

 , 7( تظفح

 )١( ةيآلا« ةمايقلا ةروس /!١9-1١1.

 .غ([ ةيآلا؛ لحنلا ةروس(؟)

 )( توريب_ يبرملا ثارقلا ءايحا راد-917١-١193/59١ : نايبتلا .٠
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 هحاضيا انيلع يأ) : هلوقب ةيآلا هذه ىئابطابطلا ةمالعلا رّسفو

 نايبلا نأل « ىبترلا ريخأتلل مثف « هنآرقو هعمج انيلع ناك ام دعب كيلع
 . ةبتر ةءارقلاو عمجلا ىلع بترتم

 كنهذ يف هظفحت كناسلب سانلل هنايب انيلع نإ مث : ىنعملا : ليقو

 . (2١7 سانلا ىلع هأرقت ىتح لاوزلاو رييغتلا نع

 :نآرقلا رّسفي نم
 تاودألاو « تيبلا لهأ ةسردم يف ريسفتلا جهنم نع ثيدحلا ْنِإ

 نايبو « هيناعم نع فشكلاو «نآرقلا ةفرعم ىلا لصوت يتلا لئاسولاو

 لئاسملا نم ةيساسأ ةلأسم نايب ةرورض ىلإ اندوقي . هنم ىلاعت هللا دارم

 يعيرشتلاو يركفلا هاوتحسم فاشتكاو ؛نآرقلا مهف اهب طبتري يتلا

 . (هريسفتو نآرقلا مهفب لّوْخُملا نم ) : ةلأسم يهو . خلا ... يوبرتلاو

 نيب ًافالخو ًالدج تراثأ ةيساسأ تايرظن ةدع نأشلا اذه يف تأشن دقف

 : يهو ءاملعلا

 قفلت لوسرلا الإ هرسفي ال نآرقلا نأ ىلا بهذت يتلا ةيرظنلا-١

 « نيماضمو ناعم نم هيف ام كردي هدحو وهو « هب بطاخملا هرابتعاب

 . كلذ يسوطلا خيشلا ركذ امك« ةرّبجملاو ةيوشحلا بهذم وهو

 نم ةمئألاو قييلَي لوسرلا الإ هرسفي ال نآرقلا نأ ةلئاقلا ةيرظنلا- ؟

 : قبلَ هنا لوسر دعب قلخلا ىلع ةجحلا مهرابتعاب ةّيط تيبلا لهأ

 )١(الميزان: ١ / 1١١٠١/ط؟.

 تالكطح



 مهف ىف داهتجالاو لقعلا رود فقوتي نيتيرظنلا نيتاه ّىئتفوو

 . نآرقملا

 نم لك نأو ٠ نيبم يبرع باطخ نآرقلا نأ ىلا بهذت يتلا ةيرظنلا '
 . نآرقلا مهفي نأ عيطتسي برعلا ةغل فرع

 ةيرشبلا ىلا هجوم ىهلإ باطخ نآرقلا نأ ىلا بهذت يتلا ةيرظنلا- ؛

 تاودأو ىوغللا رصنعلا ىلع دامتعالابو « ةحيصف ةيبرع ةغلب « اهعيمج

 عيطتسن امك « يوغللا هروهظ قفو نآرقلا مهفن نأ عيطتسن ىرخا ةيملع
 كانه نأ ريغ « ربدتلاو لقعلا قيرط نع هيناعم نم ريثكلا طبتتسن نأ

 83315 لوسرلا ىلا اهنايب يف سانلا جاتحي يتلا ميهافملاو ىناعملا ضعب

 ؛ هيلإ عوجرلا نم اهيف دبالف وقت لوسرلا مولع ثرو يذلا مامإلا وأ
 ؛ نآرقلا مهف يف فالخلا دنع ةجحلا وه هنايب نأو هدعب نم عجرملا وهف

 ريغل ًازئاج ًايملع ًالمع هنم طابنتسالاو نآرقلا مهف نوكي اذبو
 يتلا ةيملعلا لئاسولا هيدل ترفوت دق ناك اذإ 9: مامالاو ةَبَْت ىبنلا

 ىدل ةدئاسلا ةيملعلا ةيرظنلا ىه ةيرظنلا هذهو ؛ نآرقلا مهفل هلهؤت

 انيبم يسوطلا خيشلا ثدحت كلذ ىفو « ةيمامالا ةعيشلا ءاهقفو يرسفم

 دقو « ةعبارلا ةيرظنلا تابثإو « ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تايرظنلا نالطب

 ناك ولو نآرقلا نوربدتي الفأ» : ةميركلا ةيآلا هريسفت دنع كلذب حرص
 . (') «ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم

 .45 ةيآلا« ءاسنلا ةروس(١)
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 : ءايشأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذه : لاق

 : نيدلا لوصأ ىف لالدتسالا ةحصو « ديلقتلا نالطب ىلع : اهدحأ

 .رظنلاو ركفلاب الا نوكي ال كلذو « ربدتلا ىلا ءاعدو ثح هنأل

 الإ هانعم مهفيال نآرقلا نأ معز نم بهذم داسف ىلع لدي : يناثلا

 ىلع تح ىلاعت هنأل ؛ةرّبجملاو ةيوشحلا نم ِةلفإإَف لوسرلا ريسفتب
 , اة لعل ريق

 بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ» : ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 هيف اوركفتي نأب نآرقلا نوربدتي الفأ) : هانعم : لاق (؟) «اهلافقأ

 نأ ىلع مهل ًاهيبنت ٠ كلذ نم مهعنمي لفق مهبولق ىلع مأ هب اوربتعيو
 رظنلا : ربدتلاو « ركفتلاو ربدتلا نم عنمي ام اهيلع سيلو ٠ هفالخب رمألا

 . نآرقلا ربدت ىلا مهاعد كلذ ىلعو . هتبقاعو رمألا بجوم يف

 نم ءيش ريسفت زوجي ال : لوقي نم لوق نالطب ىلع ةجح كلذ يفو

 ."'!(عمسو ربخب الإ نآرقلا رهاظ

 نم بهذم داسف ىلع لدن اهْنأ : اهنم ركذو ءايشأ ىلع لدت ةيآلا هذه

 ؛ ةرّبجملاو ةيوشحلا نم لوسرلا ريسفتب الإ هانعم مهفيال نآرقلا نأ معز

 . هب اولمعيل هربدت ىلع ٌثح ىلاعت هنأل

 . يبرعلا ثارقلا ءايحا راد . 77١/7 : نآرقلا ريسفت يف نايبتلا(١)

 .؟14 ةيألاء دمحم ةروس(1؟)
 . يبرعلا ثارقلا ءايحا راد 7١7/4 : نآرقلا ريسفت يف نايبتلا (7)

 اك



 هذه ىف هي ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا هيقفلا ثدحتو

 نم ةعامج بهذ )) : لاقف ةيسردملا ةيلوصالا هبتك دحأ يف تايرظنلا

 هنأب :اولاقو « ةيجحلا نم ميركلا باتكلا رهاوظ ءاتئتسا ىلا ءاملعلا

 . ىنعملا يف صن ناكامب الإ زيزعلا نآرقلاب قلعتي اميف لمعلا زوجي ال

 هلآ نسم نيموصعملا وأ كالي يبنلا لبق نم ًاددحم ًاريسفت ًارسفم وأ
 , 37( مالسلاو ةالصلا مهيلع

 يتلا اهتلدأ شقانو ؛ اهلالدتسا اهيلع در ةيرظنلا هذهب فّرع نأ دعبو
 . اهب تجتحا ىتلا تاياورلاو باتكلا نم اهب تلدتسا

 هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه# : ىلاعت هلوقب !ولدتسا نآأرقلا نمف

 در صيخلت نكميو 6 تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ
 :ىتآلاب هاجتالا اذه ىلع '") ردصلا ديهشلا

 : ىلع ىنتبيو ميركلا نآرقلا نم هب لدتسا ام ىلع هدر-١

 . هباشتملا نم سيل رهاظلا ظفللا نأ

 نع ىهنت ةيآلا نأ مّلسن الف هباشتملا نم رهاظلا نأب انملس ول ب
 تاهباشتملا طقتلي نم مذ قايس يف يه امنإو « هباشتملاب لمعلا درجم

 الامم اذهو « ةنتفلا ءاغتبا تامكحملا نع ةلصفنم ةروصب اهيلع زكريف

 . هزاوج مدع ىف كش

 - .؟١١5ص يعرشلا ليلدلا « ةيناثلا ةقلحلا « لّوألا دلجا : لوصالا ملع يف سورد(١

 . 015178 ةنس ط) توريب- ينانبللا باتكلا راد ؛ ميركلا باتكلا رهاوظ_-'٠؟

 . قباسلا ردصملا(؟)

 دال د



 ءةيآلا هذهب هجاجتحا نالطب روهظلا ةيجح مدعب لاق نم مزلي - ج

 . اهروهظب جاجتحا هنأل

 رهاظب لمعلا نع ةيهاتلا تاياورلا نم هب لدتسا ام ىلع 7 هّور_- ١

 : ىتآلاب هدر صخلُيو « باتكلا

 باحصأ نم بلاغلا ىف اهتاور نأو ؛ تاياورلا هذه فعض أ

 . ةفرحنملا ةينطابلا تاهاجتالا

 نايبت هنأ ىلع لاّدلا ميركلا باتكلل ةضراعم تاياورلا هذه ّنا- ب

 هلمشي ال باتكلل داحألا رابخأ نم فلاخملاو « غالبو ّىدهو ءيش لكل
 . دحاولا ربخ ةّيجح ليلد

 نأل كلذ ؛نآرقلاب كسمتلا بوجو ىلع تاياورلا نم لد ام- ج

 . هرهاوظب لمعلا ًافرع ىنعي هب كسمتلا

 يف يمامالا جهنملا نأ مالعالا كئلوا ءارآ ةسارد نم صلخنو

 ءمامالا وأ يبنلا ري هرّسفَي نأ نكمي نآرقلا نأ أدبم تّثي ريسفتلا

 نأو ء«هدعب نم يل مامالا وأ ةَكْيِلَي ىبنلا نم نايب هيف دري ملام رسفي

 ريسفتتلا يف سايقملاو عجرسملا وه ةحّضصلا تباشلا روأملا

 . ليوأتلاو

 جهنم ىلع جراخلا ىنطابلا هاجتالا ىلع ىفاكلا درلا كلذ يف لعلو

 جهنم نيب طلخ نم ىلع يفاكلا درلا كلذ يف نأ امك كيم تيبلا لهأ

 - الل



 نم لعلو ؛ ينطابلا جهنملا نيبو ؛ ريسفتلا يف تيبلا لهأ ةسردم

 يف ءاجام وه« فسؤملا مهفلا ءوسو ؛ هيوشتلاو طلخلا روص حضوأ

 دبع روتكدلل ( ثيدحلا يسايسلا قارعلا روطت ىف ةعيشلا رود ) باتك

 :لاق . يسيفنلا دهف هللا

 ًايلك ًافالتخا فلتخت ةيمالسالا ةعيرشلا رداصم ىلا ةعيشلا ةرظن نإ )

 نآرقلا عرشلل لوألا ردصملا ريتعت ةنسلاف ءاهيلا ةنسلا ةرظن نع

 نكلو .« سايقلاو عامجاللاو ( ةنسلا) فيرشلا ثيدحلا مث ؛ ميركلا

 ةطساوب هللا لبق نم نييعتلاب مامإ ىلا نوعلطتي ةماع ةروص ىف « ةعيشلا

 ببسبيو . ينطابلا هانعم كرديو « نآرقلا ريسفت هدحو عيطتسي هلوسر

 ىلا رظنت ةعيشلا ّنِإف ؛ مالسالا ىلا ةرظنلا ىف يرهوجلا فالخلا اذه

 صاللخلا نإف . ةنسلا ةرظن نع فلتخت ةيواز نم ناسنالا صالخ ةيضق

 ماكحأ عابتا ةطساوب ةنسلا ىرت امك متي ال « ةعيشلا رظن يف يرشبلا

 امك« هيهاونو هللا رماوأ عم ةمجسنم ملسملا ةايح نوكت نأ يأ« نآرقلا

 .17(...نامزلا مامإ ةطساوب امّنإو . يحولا اهّضصن

 دادتما ىلعو « ةديدع عضاوم ىف ليغ تيبلا لهأ ةمئأ دكأ دقو

 ء نوذخأي اهنمف « هفراعم ةاورو « هللا لوسر مولع ةثرو مهنأ مهدوجو

 بأ مهلصو اًمع ذوخأم وه « مهنع ردص ام لك نأو « نوسسؤي اهيلعو

 . قبب هللا لوسر نع بأ نع

 6-١١. ص :ثيدحلا يسايسلا قارعلا روطت يف ةعيشلارود(١)

 ت9



 ثيدحو ؛ يبأ ثيدح يثيدح »: لن قداصلا مامإلا لوقي كلذ ىفو

 ثيدح هيبأ ثيدحو ه هيبأ ثيدح يىدج ثيدحو « يدج ثيدح يبأ

 لوسر ثيدحو ؛ هللا لوسر ثيدح ىلع ثيدحو ؛ بلاط يبأ نب ىلع

 . 17 لج وزع هللا لوق لم هلا
 اماذكو اذك ناك نإ تيأرأ) : لاقف هل قداصلا مامإلا لجر لأسو

 نع وهف« ءيش نم هيف كتبجأ ام هم : هل لاقف ؟اهيف لوقلا نوكي
 ْ , 57( قفلت هللا لوسر

 باتكلاب : لاق ؟ مامإلا ىتفي ءىش يأب) : لاق هباحصأ دحأ هلأسو

 ملام امق ؛ تلق « ةنسلاب : لاق ؟ باتكلا ىف نكي مل امف : تلق ؟ ةنّشلاو

 : لاق . ةنسلاو باتكلا يف الإ ءيش سيل : لاق ؛ ةنسلاو باتكلا يف نكي

 , 77 (الف نظت اماًماف ٠ ققوُيو ددسُي ؛ لاق « نيتنثا وأ نيترم ترّركف

 يأ ؛ددسيو قَّفوي ) : هلوقب كلذ ىلع يسلجملا ةمالعلا قّلع دقو

 . (ةنسلاو باتكلا نم كلذ ملعي نأل

 انيأرب سانلا يتفن انك ول رباجاي» 38ءرقابلا رفعج وبأ لاق : لاق رباج نعو

 اندنع ملع لوصأو هللا لوسر نم راثآب مهيتفن انكلو ٠ نيكلاهلا نم انكل

 .2! مهتضفو مهبهذ ءالؤه زنكي امك , اهزنكن « رباك نع رباك اهثراوتي

 . ململا باتك؛ 178/1 : يسلجملا « راونألا راحب(١)

 . 1١7/1١ : ىنيلكلا « يفاكلا نم لوصالا(؟)

 .109/3/1 : راونألا راج « يسلجملا(؟)
 . 777/7 : يسلججلا « راونألا راح (5 )
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 : لاقف نآرقلل © تيبلا لهأ ريسفت نع قلل نسحلا مامالا ثدحتو

 هتيب لهأو « نوبرقألا قيلت هللا لوسر ةرتعو « نوبلاغلا هللا بزح نحن

 يف فيي شا لوسر امهفّلخ نيذللا نيلقثلا دحأو ؛ نورهاطلا نوبيطلا

 نيب نم لطابلا هيتأي ال ء ءيش لك ليصفت هيف يذلا هللا باتك ىلات « هتمأ

 نقيتن لب , هليوأت نّئظتن ال « هريسفت انيلع لّوعملاف « هفلخ نمالو « هيدي
 ال ةفنافخ

 ةيليلخت ةسارف اهتساردو: نضغب ىلا اهضعب كيداخألا مشنو

 نّيبُيو « لجوزع هللا باتكب سانلا يتفي نيح مامالا نأ انل حضتي

 الإ ءىشال نأو ةيفَي هللا لور نم ملع راثآ ىلع دمتعي امنإ هاوتحم

 اذه اوثرو دق تيبلا لهأ ةمئأ نأو « هيبنل هنّيبو « هباتك يف هللا هلّزن دقو

 آي هلوق نأ امك « سانلل هونّيبف يلي دمحم يداهلا مهدج نع نايبلا

 لامكو « سفنلا ةراهط نم لمحبي امب مامالا نأ حضوي «دّدسُيو قفوي»

 ضماغ وهام ةفرعمل دَّدسُيو قَّفوُي « ىلاعت هللاب قلطملا قّلعتلاو « ملعلا
 نآرقلا مهف ىف عجرملا مه اوناك اذل ؛ لجو زع هللا باتك نم هريغ ىلع

 . فالخلا دنع هريسفتو

 لهأ ةمئأ ةّيملعأب مهبهاذم فلتخمب مالسالا ءاملع فرتعا دقو

 . ةّيملعلا مهتيعجرمو يي تيبلا

 )١( ةعيبلا دعب نسحلا ةبطخ : خيراوتلا خيرأت .
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 مامإلا نأ نوري اوناك ًاعيمج ةباحصلا نأ ؛ ًايخيرات تباثلا نمو
 ؛ ةيمالسالا فراعملاو ماكحألا يف مهعجرمو . مهملعأ وه ل ًايلع

 قلي لوسرلا مهل صخخش نأ دعب اهنم ًاصخشم ًاّيلج نكي ملام نايبو
 ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ و «١70. ىلع مكاضقأ» : هلوقب ةقيقحلا هذه

 , ؟7«اهباب

 يبأ نب ىلعف مهيف دّيؤملاو نيرسفملا ردص امأ ) : ةيطع نبا لاق

 . هلمكو رمألل دّرجت وهو « سابع نب هللا دبع هولتيو ؛« بلاط

 نب ىلع نعف نآرقلا ريسفستت نم ُتذخأ ام : سابسع نبا لاقو

 1( تلاط ىبأ

 هنإامأ):اهلوقب ايل ًايلع ةشئاع ةي#َي لوسرلا جوز تفصو دقو

 , ©) ( ةّنسلاب سانلا ملعأ

 نأب هّئر هل اعد بأي هللا لوسر نأ 4ع ىلع نع نورسفملا لقنو

 دنع« مالسالا لوصأو ؛ ةعيرشلا ماكحأل ةيعاولا نذألا يه هنذأ نوكت

 (يل) لاق : لاق دقف 0! «ةيعاو ندا اهيعتو# : ىلاعت هلوق لوزن

 .141 حا١13737/1 : ءافخلا

 . حاملا : نيطمسلا دئارف « ينومحلا . 11737 ١77/7 : مك احلل كردتسملا(؟)

 77/١. : ىبطرقلا ريسفت (17)

 . 7917 ح ؛١/5748 : نيطمسلا دئارف ؛ يثومحلا ./8 ص : ىقعلا رئاخذ (؛ )

 ١1. ةيآلا« ةقاحلا ةروس(6)

 م1



 : 9 يلع لاقف ؛١١1: يلعاي كنذأ اهلعجي نأ يّبر تلأس :٠ قيم يبنلا

 , )8 هتيسنف ةلكفِلَي هللا لوسر نم ًائيش تعمس امف»

 دق ينإ» : هوت دمحم يداهلا لوق وه« ًامازلاو ًاحوضو اهرثكأ نإو

 نم ربكأ امهدحأ , نيلقثلا : يدعب اولضت نل هب متذخأ نإام مكيف تكرت

 ىلع ادري ىتح اقرتفي نل امهْنإ الأ يتيب لهأ ىترتعو هللا باتك : رخآلا

 نيبو ليل تيبلا لهأ نيب مزالتلا دكؤي ثيدحلا اذه ٌناف ؛!"7 ضوحلا

 اونوكي نأ بجو اذبو « لمعلاو ملعلا ىف هنع نوقرتفيال مهف هللا باتك

 . فالتخالا عفرو « ةعيرشلا ةفرعم يف ردصملاو عجرملا

 )١( ءايلوألا ةيلح : يناهفصالا ميعنوبأ : ١// .77:نيطمسلا دئارف « يثومحلا ١/١18

 ح 166. 1

 هريسفت يف فاشكلا يف ىيرشخم زلا هاورو ةيالل هريسفن يف يربطلا ريرج نبا هاور (؟)

 . روثنملا ردلا يف يطويسلاو ةبآلل

 .11717: ثيدحلا مقر 415/7 5 لبتح نب دمحأ دئسم (1)

 هما



 ريسفتلا يف عجرملا

 امب ملاعلا وه ِةكيِلَي ىبنلا نأ ًاعيمج نيملسملا نيب هيلع عمجملا نم

 ركفو ةديقع نم ىوح امل نّيبملاو رّسفملاو عجرملا وهو « نآرقلا يف

 وه وكي لوسرلاف « ةفلتخم فراعمو مولعو ةيادهو هيجوتو ماكحأو

 عمو « زيزعلا هباتك نم ىلاعت هللا دارمب ملاعلا وهو « يحولاب بطاخملا

 عوجرلاب رمأو ليل لوسرلا ةيعجرم نآرقلا تبث ء هحوضوو اذه ةهادب

 هللا ىلا هوّدرف ءيش يف متعزانست نإف# : ىلاعت هلوق كلذ نم « هيلإ

 مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلا هوّدر ولو # : ىلاعت لاقو 4لوسرلاو

 الإ لوسر نم انلسرأ اموإ» : ىلاعت لاقو «مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل

 سانلل نّيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو» : ىلاعت لاقو «مهل نّيبيل هموق ناسلب

 اوفلتخا يذلا مهل نّيبتل الإ باتكلا كيلع انلزنأ امو» «مهيلا لزن ام

 . «؟هيف

 هلوقب نّيبم «نآرقلل نّيبمو ْغّلبم كيلي لوسرلا نأ حضتي اذكهو
 ةيملع ةسارد ىوبنلا نايبلا ءاملعلا سرد دقو .هريرقتو هلعفو

 . باتكلاب ةّنسلا ةقالع ثحابم يف هقفلا لوصأ ملع يف ةضيفتسم
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 :نيمسق ىلا ميركلا نآرقلل يوبنلا نايبلا مسقيو
 ام حاضيإو نآرقلا ىنعم بلي هلا لوسر رف ددقف :ىنعملا نايب- ١

 مهفيو « نآرقلا ةغلب ثدحتي ناك يذلا ليجلا كلذ ىلع همهف لكشأ دق

 . ىوغللا هباطخو هظافلأ

 حضوامكو :ىسقادصسملاو ىقيبطستلا بئاجلا نايسبب- ١

 « اه بشو ةدح دلو ةياثلا ةدنمافتو نإ زغلا امس هك قا لوجو

 ةمظنألاو نيناوقلاو تادابعلا ىف هتاعيرشتو هماكحأ قيبطتب ماق

 فرعف . ثاريملاو ةاكزلاو جحلاو ةالصلا ماكحأك « ةيعامتجالا

 . تايآلا قادصمو يقيبطتلا دوصقملا نوملسملا

 هلوق يف درو يذلا مميتلا ةيفيك « ًايقيبطت ءانل تنّيِب يتلا يه ةّئسلاف

 انل تنّيب يتلا يهو 6ابّبط ًاديعص اومّميتف ًءام اودجت مل نإف» : ىلاعت
 . خلا... ةيوكزلا اهنايعأو اهبسنب ةاكزلا ماكحأ تاليصفت

 مهلاومأ نم ذخإ : ىلاعت هلوق يف ًالمجم ةاكزلا عيرشت ءاج دقف

 . © . . . اهب مهيكّرتو مهرهطت ةقدص

 امْنِإ» : ىلاعت هلوقب دوصقملا ام ةمألل نّيب ىذلا وه ِةكْيِلَت لوسرلاو

 . «اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري
 نأ ) : كيت لوسرلا جوز ةملس مأ نع نورسفملا ىوردقف

 تءاجف « يربيخ ءاسك هيلعو ؛ هل ةمانم ىلع اهتيب ىف ناك اقَتْبِلَب لوسرلا

 كينباو كجوز يعدا : تقلي هللا لوسر لاقف « ةريزخ اهيف ةمربب ةمطاف

 ئلع تلزنذإ نولكأي مه امنيبف ؛ مهتعدف ًانيسحو ًادسح
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 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امّنإ9 ؛ يي هللا لوسر
 مث «هايإ مهاشغف هرازإ ةلضفب كفي ىبنلا ذخأف «اريهطت مكرهطيو

 لهأ ءالؤه ّمهللا : لاق مث ءامسلا ىلا اهب أموأو « ءاسكلا نم هدي جرخأ

 ثالن اهلاق- اريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف ىتصاخو يتيب

 : تلقف رتسلا ىف ىسأر تلخدأف : ةملس مأ تلاق «-تارم

 . 17(... نيتّرم « ريخ ىلإ كنإ : لاقف ؟ مكعم انأو وكْيِلَي هللا لوسراي

 مهل تناكف ةباحصلا ةلحرم تءاج ىحولاو ةوبنلا ةلحرم دعبو

 ناك نم زربأ نم ناكو « حضاو يوبن نايب هيف دري مل اميف ءارآو ريسافت

 هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو ؛ هين ىلع مامالا : مه ؛ ريسفتو نايب مهل

 نيعباتلا نم مهدعب نم ءاج مث . مهريغو « رمع نب هللا دبعو «٠ سابع نب

 امف « ًانايحأ نيابتتو فلتخت تناك تاريسفتلا هذه نأ حضاولا نمو

 دنع ريسفتلا يف عجرملا وه نمو ؟ رخآ ىلع ريسفتل حجّرملا وه

 ؟ نذإ فالتخالا

 عساو يركف دادتماو ءانب اهيلع بّنرت ةيديقعو ةيملع ةلأسم كلتو

 نيوكتو ةينُب يف نيلاؤسلا نيذه ىلع باوجلا مهاسو لب ؛ ةمألا يف

 . نيملسملا ىدل ةيسايسلا تاهاجتالاو ةيهقفلاو ةيركفلا بهاذملا

 ةملس مأ نع قرط ثالئثب لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع مارملا ةياغ يف ثيدحلا يور )١(
 .امهريغ ريثكو ىبلعتلا ريسفت نع اذكو
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 :امه نييساسأ نيهاجتا يف تاهاجتالا هذه صخلن نأ اننكميو

 ًاعيمج ةباحصلا نع ردص ام نيب ةيملعلا ةميقلا يف يواسي هاجتا- ١

 ينآرق نايبو ريسفت نم نيعباتلا مث
 مه هتيرذ نم ةمئألا هدعب نمو هيل ًايلع مامالا نأب نمؤي هاجتا- ١

 لهأ عابتأ مهو هريسفتو نآرملا مهف يف فالتخالا دنع عجرملا

 ا يال ا ادع وتو

 كلذ ىلع اولدتساو ؛ فالتخالل عفارلا وهو « نيرخآلا ىلع ةجحلا وه

 ىعدأ نأ كشوأ ينإ :٠ قَفلَي لوسرلا لوقك ةديدع تاياورو تايآب

 « يترتعو- لجوزع- هللا باتك : نيلقفلا مكيف كرات ينإو ء بيجأف

 نأو « يتيب لهأ يترتعو « ضرألا ىلا ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتك

 « ضوحلا َىلع ادري ىتسح اقرتفي نل امهّنأ ينربخأ ريبخلا فيطللا

 .!!ءامهيف ينوفلخت مب اورظناف

 نأو .كيصقأ الو كيندأ نأ ينرمأ هللا ْنِإ؛ : 3ك يلعل قلي هلوقكو

 نذأ اهيعتو ظ :تلزنف « ىعت نأ ىلاعت هللا ىلع قحو ؛ ىعتو كملعأ

 .(؟! «ةبعاو

 كردتسم يف مكاحلاو . يلع تيبلا لهأ بقانم 8/6 : يذمرتلا ننس )١(

 مجعملا يف يناربطلاو . 11/7 : هدنسم يف لينح نب دمحأو . ٠١5/7 : نيحيحصلا

 .0-1-:06-758-06-150 4587-1358 1937١-245715 س6 : ريبكلا

 . ةاحلا ةروس : لوزغلا بابسأ ؛ يدحاولا (؟)
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 مهللا» : هلوقب هن ىلعل اعد كيدي هللا لوسر نأ : سابع نبا ىورو

 .(١١؛ليوأتلا همّلعو , نيدلا ىف ههمف

 نع يسمحألا ناميلس نب ريصن دمحم شايع نب ركب وبأ ىورو

 نيأو ٠ تلزن ميف تملع دقو الإ ةيآ تلزن ام هللاو : لاق ىلع نع هيبأ

 .''7«الوؤس ًاناسلو « ًالوقع ًابلق يل بهو يبر نإ . تلزن

 8١. ص ١ج : ةياهنلا « ريثألا نبا(١)

 .717-78 ص ١ ج : يناهفصالا يعن يبأل ءايلوألا ةيلح(؟)
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 ريسفتلاو ةغللا

 نّيِبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو : ىلاعت هللا لاق
 , ")كمهل

 . 7 «نيبم ّىبرع ناسل اذهو ّيمجعأ هيلإ نودحلي يذلا ناسل»
 ."! ه«أَدل ًاموق هب رذنتو نيقّتملا هب رشبتل كناسلب هانرَسي امّنإف»
 ةغالب نم مهيدلام مغر «٠ برعلا تّدحت يتلا ىربكلا ةزجعملا نإ

 يهلالا باطخلا وه نآرقلاو ؛ ميركلا نآرقلا ىه « ىبدأ قّوفتو ةحاصفو

 ؛ مهتغلو برعلا ناسلب قدري دمحم نيمألا ىبنلا بلق ىلع لزن يذلا

 .مهل همهف ريسيتو ؛ نيبطاخملا ميهفتل

 لهف ركذلل نآرقلا انرّسي دقلو» : ةصيصخلا هذه ًاحّضوم ىلاعت لاق

 حوضو ؛هب نيبطاخملا برعلا ىلع ةجح نآرقلا راص اذبو «ركّدم نم
 ٠ تايمسملاو يناعملا نم هوفلأي مل ءيش نايب رّذعت نإف « مهيدل هباطخ

 .نايب ّمتأب مهل َكولَي لوسرلا هنّيب

 .4 ةيآلا« مهاربإ ةروس(١)

 ) )1١ةيآلا « لحنلا ةروس *٠١7.

 )( ةيآلا « مجرم ةروس /51.

84 



 دارملا اذهو ه هباتك نم ىلاعت هللا دارم نايب وه «انفرع امك ريسفتلاو

 اهتفرعم ىوتسمب ةيبرعلا فرع نم نإ اذل « ىحصف ةيبرع ةغلب هنع رّبعم
 نايب ىلا جاتحي همهف ناكام الإ نآرقلا مهفي نأ عيطتسي ٠ يحولا رصع ىف

 . ةغللا دودح حراخ نم

 رهاظلا ةيمامالا هقفلا لوصأ ءاملع ربتعا كلذ ىلع ًاسيسأتو

 فاشتكاو « هريسفتو نآرقلا مهفل ةيملع ةدعاق اوتو « ةّجح ينآرقلا

 ( روهظلا ةّيجح )؛ ناونعب ميهافملاو ماكحالا

 بهذامك «ةدّقعم تاراشإالو «ةينطاب ًازومر نآرقلا سيلف

 ةّيجحب اولاقو ء« بهذملا اذه ءاهقفلا مهيلع در ذإ « كلذ ىلا نوينطابلا

 رهاظ نم مهفي ام يأ- ينآرقلا رهاظلا ةّيجحل اوُلدتساو « ينآرقلا رهاظلا

 ةريثك ةّلدأب ةّجح هنأ ةيبرععلا هلوصأ قفو- ينآرقلا قايسلاو ظفللا
 . هّقفلا لوصأ ملع نم اهدراوم يف ةحضوم

 تاعوضوم ةدع انمامأ زربت ريسفتلا ىف اهرثأو ةغللا ةسارد يفو

 : يح
 ١-الترادف.

 :كارتشالاب 7

 . مالكلا نم ةلمجلاو ةدرفملا ةملكلا عقومو بارعاالا-"
 . ةينآرقلا ةدرفملا ىنعم مهف-

 . ةءارقلا_©

 . زاجملاو ةقيقحلا-١1

 ت3



 فيك انل حضّتيل ليصفتلا نم ءىيشب تاعوضوملا كلت لوانتنلو

 فيكو ؛ ةغللا لالخ نم ىنآرقلا ىنعملا عم تيبلا لهأ ةسردم تلماعت

 . همهفو ىنعملا فاشتكا ىف ةادألا كلت تفظو

 :فدارتلا-١

 نأو « يوغللا ءانبلا تادحو يه ةيوغللا تادرفملا نأ حضاولا نم

 نم ّنأو ءاهب فيرعتلا دارملا يناعملا ىلع ةيعضو تالالد ظافلألل

 وهو ؛ ىنعملا ىف كارتشالا ةرهاظ برعلا ةغل يف ةفولأملا رهاوظلا

 . ىنعم نم رثكأ ىف ظفللا لامعتسا يأ ( كارتشالا )ب ًاحالطصا ىمسي ام

 ىّمسيو دحاو ىنعمل نيظفل لامعتسا ةيبرعلا ةغللا ىف دجن امك

 « كشلاو بيرلاو ؛ ئهثلاو لقعلاو . باحسلاو ميغلاك ؛ ( فدارتلاب )

 نم يساسأ جهنم وه ىوغللا فدارملا ىلع دامتعالاو . قلاخلاو ئرابلاو

 ؛ ةبيرغلا نأرقلا تادرفم ريسفت يف ةعبّتملا جهانملا

 وه « فدارملاب هريسفتو « فدارتلا دوجو ىلع ةيلمعلا ةلئمالا نمو

 ٍجاَجَأ ريسغتو :( مهخسو)ب مهثفت ريسفتو ء(بره)ب قبأ ريسفت

 . ( هيف كلشال )و هيف بيرال ريسفتو ؛ ( ةحولملا ديدش )ب

 ئراقلا ىلع ةبيرغلا ةلالدلا تاذ ةدرفملا نآرقلا ظافلأ ترّسف اذكهو

 تفّلَأ ضرغلا اذهلو . هدنع ىنعملا ةفولأم ىرخا ةيوغل ةدرفمب عماسلاو

 : اهتالالدو اهيناعم نايبل (نآرقلا ظافلأ بيرغ تادرغم ): ريسافت

 بيرغو « يناتسجسلل نآرقلا بيرغو ٠ يناهفصالا بغارلا تادرفمك

 . ريثك اهريغو ةبيتق نبال نآرقلا بيرغو « ةديبع يبأل نآرقلا

 ب



 اهل ةفدارم ىرخأ ةدرفمب ةينآرقلا ةدرفملا ريسفت نع ثيدحلا يفو
 هلُمح يذلا هانعم ديدحتو ؛ ظفللا ىوتحم ليلحتو ةسارد يغبني

 له « ةفدارتملا ظافلألا هذه سردت نأ ىغبني ديدحتلابو . اهايإ عضاولا

 ةئف نم دوقنلا عطق ًافاكتت امك لماك لكشب اهانعم يف ةئفاكتم يه

 ةنكاملا ىف لمعلا ءادأ يف ةددعتملا رايغلا عطق أفاكتت امك وأ ؟ ةدحاو

 نم يأ لامعتسا دنع ينآرقلا ضرغلا مامت ققحتي ثيحب « ةدحاولا

 ؟ ال وأ تادرفملا

 مالعأ دحأ يناهفصالا بغارلا ىلا غصنلف كلذ انل مضّتي ىكل

 ريسفت نع انثدحيل « هيف نيفلؤملا لئاوأ نمو «نآرقلا تادرفم يرسفم
 هباتك ةمدقم يف هِي لاق .اهل ةفدارم ىرخأ ةدرفمب ةينآرقلا ةدرفملا

 : (نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا)

 ئبنُي باتكب ٠ لجألا يف أَسْنو ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه عبتأو»

 قورفلا نم اهنيب امو ء دحاولا ىنعملا ىلع ةفدارتملا ظافلألا قيقحت نع

 ةفدارتملا ظافلألا نم ظفلب ربخ لك صاصتخا فرعُي كلذبف « ةضماغلا

 . ةّرم ردصلاو ةرم داؤفلاو « ٌةَّره بلقلا هركذ وحن « هتاوخأ نم هريغ نود

 «نونمؤي موقل ٍتايآل كلذ يف نإ : ةصق بقع يف ىلاعت هركذ وحنو

 يفو «نوملعسي موقل) : ىرخأ يفو «نوركفتي موقل : ىرخأ يفو

 : ىرخأ ينو «راصبألا يلوألا» : ىرخأ يفو «نوهقفي موقل) : ىرخأ

 نم هّدعي امم كلذ وحنو 4ىهُّتلا ىلوألا» : ىرخأ يفو «رجح يذب»

 َرَّسَف اذإ هنأ ُرُدَقُيَف ءّدحاو ٌباب هنأ ءلطابلا ُلطبُيو حلا ٌقحب ال

 « نآرقلا رّسف دقف هيف كش الب« هيف بيرالو « هلل ٌركشلا هلوقب ؛ هلل دمحلا
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 امب انعفنو « ًاقئاس ىوقتلاو « ًادئار قيفوّتلا انل هللا لعج «نايبتلا هافوو

 : ىلاعت هلوق ىف هب رومأملا دازلا ليصحت نواعم نم انل هلعجو ءانالوأ

 . « 4ىوقتلا داّزلا ريخ ّنإف اودوزتو»
 يف تافدارتملا نأ يوغللا ريسفتلا ةمئأ دحأ بغارلا حُضوي اذبو

 ىنعملا يف ًاقراف كانه ّنأو « يواستلا مامت ىنعملا يف ةيواستم ريغ ةغللا

 كارتشا امهنيب نافدارتملاف « هفدارم ىلع ًادئاز رخآ فدارمو فدارم نيب

 طيسولا رودب موقي فدارملا نأ ريغ « يفاضإ ىنعم ئلإ ةفاضإ ىنعملا يف
 نم يواسملا ءادألاو ىنعملا مامت يدؤملا وه سيلو ٠ هفدارم حاضيإ ىف

 هلمع ىلع ًايلمع ًاقيبطت ةيرظنلا هذه بغارلا قّبط دقلو ءامهنيب قرف ريغ

 دارياب فتكي ملف (نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ) : هباتك يف يريسفتلا

 يف نطبتسم ىنعم نم يفاضإلا قرافلا عم هدروأ لب « رّسفمك فدارملا
 يف ةيرظنلا هذه حاضيإل اهنم ًاضعب فعن « ًاينأرق لمعتسملا ظفللا

 مّهوتت نأ بيرلا) : هلوقب (بيرلا) ةملك رَّسف ًالثمف « يوغللا ريسفتلا
 : كشلا) : هلوقب ( كشلا) ةملك رّسفو ( همهوتت امع فشكتيف ام ًارمأ

 نيب قرافلا حضتي اذبو (امهيواستو ناسنإلا دنع نيضيقنلا لادتعا

 نيرسفملا نم ريثك قّرفي مل نيح يف « ىنعملا يف بيرلاو كشلا

 . امهنيب سيماوقلا باحصأ نم ريثك قّرفي مل امك ء امهنيب
 ءدحاو نيد اّمِإ ءام رمأ مهعمجي ةعامج لك) : هلوقب (ةّمألا) رّسفو

 ةعامج ةملكب رسفُت ال ةمأ ةملكف اذلو . ( دحاو ناكم وأ ء دحاو نامز وأ

 . عماجلا رمألا ةفاضإ نم ةدّرجم
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 . لماك لكشب ؛(هّمأ) ةملك يواست ال ( ةعامج ) ةملك ْنِإف اذكهو

 نيب ىنعملا ىف قرافلا حضو ٠ ( ةعارضلاب ) ( عوشخلل ) هريسفت ىفو

 عوشخلا لمعتسي ام رثكأو « ةعارضلا : عوشخلا ) : هلوقب نيفدارتملا

 يف دجوي ام يف لمعتست ام رثكأ ةعارضلاو ٠ حراوجلا ىلع دجوي اميف
 ؛ حراوجلا تعشخ بلقلا عرض اذإ : يور اميف ليق كلذلو . بلقلا

 سشطعلا يف ليق دقو ؛ بعتلا عم عوجلا وه) : هلوقب (بغسلا) رثفو

 . ( بععتلا عم

 ةلاح نم ًادّرجم عوجلاب ةغللا سيماوق ىف بغسلا رّسُف امنيب
 ضرغلا يدؤي ال « ًادرجم عوجلاب بغسلا ريسفتف اذكهو , بعتلا
 ال اهنأل , عوج ةملك لمعتسي ملو « بغسلا ةملك لامعتسا نم ينآرقلا

 يف ساشلا ىلع رطيست يتلا ةلاحلا فصو وهو ؛دارملا مامت نع ربعت

 لك وأ ( بعتو شطع هطلاخي عوج ) وأ ؛(بصنو عوج ) مويلا كلذ

 . تالاحلا هذه

 قافشالاو ) : هلوقب ٠ فوخلا ٠ هفدارم نيبو هنيب ًاقّرغم قافشالا رّسفو

 ام فاخيو ٠ هيلع قّفْشملا بحي قفشملا ّنأل ؛ فوخب ةطلتخم ةيانع

 هيف فوخلا ىنعمف نمب يدع اذإف ؟نوقفشم ةعاسلا نم مهو » : لاق

 ىسف لبق انك اَنِإ» ؛ لاق . رهظأ هيف ةيانعلا ىنعمف يفب يدع اذإو « رهظأ
 . ؟نيقفشم انلهأ

 ليق نإ ؛ لاق مث . .. فطلب ةلالد : ةيادهلا ) : هلوقب ةيادهلا رّشفو

5 



 ىلا مهودهاق# : ىلاعت هللا لاق دقو . فطلب ةلالد ةيادهلا تلعج فيك

 هيف لمعتسا كلذ : ليق . ريعسلا باذع ىلا هيدهيو 4 ميحجلا طارص

 باذعب مهرّشبف : هلوقك ٠ ىنعملا ىف ةغلابم مكهتلا ىلع ظفللا لامعتسا

 ::هيلا

 ةلالد : اهنأب ةيادهلا رّسفي نم ريسفت نيب قرافلا مهفن ريسفتلا اذهبو
 . اهل فدارمك ةلالدلاب اهرّسفي نم نيبو « فطلب

 ؛ ًالماك ةملكلا هذه ىف عدوملا نآرقلا دارم حضوي لوألا ريسفتلاف

 حضوي ال امئيب « فطلب قيرطلا ىلع مهّلد هناحبس هللا نأ سانلل حضويل
 دارمل أمات ًاريسفت سيل وهف اذل ؛ ةلالدلا يف فطللا رصنع يناثلا ريسفتلا

 . اهفدارم نود ةيادهلا ظفل لامعتسا نم ميركلا نآرقلا

 :كارتشالا-"

 ريسفتلا ةقد مدعو ؛ فدارتلا نع ةروص انيدل تنوكت نأ دعبو

 يناثلا فنصلا حضون ؛هانعم لماك ءادأ ىلع هفدارم ةردق مدعلع فدارملاب

 نوكي نأ يأ . دحاو ظفلب رثكأ وأ « نيينعم كارتشا وهو ؛ كارتشالا نم

 ءرملاو) : بغارلا هيف لاق يذلا (ءرّقلا) ظفلك ىنعم نم رثكأ دحاولا ظفْلل

 ًاعماج ًامسا ناك املو ءرهط نع ضيحلا يف لوخدلل مسا ةقيقحلا يف

 . امهنم دحاو لك ىلع قلطأ « هل بقعتملا ضيحلاو رهطلا : أعم نيرمألل
 امهنم دحاو لك ىمسي دق مث ؛ماعطلاو ناوخلل ةدئاملاك «درفنا اذإءرقلاو

 اد يطسلل الوا درع ريظلا امتنا هرقلا نييلو ديالا قنات

 . ءرق : ةدرفم « نآرقلا بيرغ يف تادرفملا(١)
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 يذلا (نيِد) ظفلكو «دّبسلاو دبعلا ينعي يذلا ( ىلوملا) ظفلكو

 . ةأفاكملاو ءازجلاو نأشلاو ةداعلا : ينعي

 عضو دقو « هانعم ددعت يذلا ظفللا) : هنأب كرتشملا ظفللا فَوعو

 ضعبل اهضعبل هعضو قبسي نأ نود نم نكلو ةدح ىلع ًالك- عيمجلل

 عوبتيو « رظنلا ةساحل . عوضوملا (نيع) لثم ؛ رخآلل هعضو ىلع
 , 37اهريغو ؛« بهذلاو « ءاملا

 يف نييئعم يف دحاو ظفل لامعتسا ةلاحتسا ءاملعلا ضعب ركذ دقو

 . دحاو لامعتسا

 هّنأ هعم لماعتلا ىغبني ميركلا نآرقلا يف كرتشملا ظفللا دري نيحو

 نم اهريغو ةيقايسلاو ةيظفللا نئارقلاب لامجالا لحنيو « تالمجملا نم

 . هيف لمعتسملا ىنعملا نم نآرقلا دارم حضوت يتلا نئارقلا

 ظفللا ناك ىتمو) : نايبتلا ريسفت ةمدقم يف يسوطلا خيشلا لاق

 نأ زوجي ال هّنأ ىلع ليلدلا لدو ء امهيلع داز ام وأ نيئيش نيب ًاكرتشم

 . (دارملا وه هّنِإ لاقي نأ زاج « أدحاو ًاهجو الإ ديري
 لامعتسا زاوج ىف كش الو» : # رفظملا اضر دمحم خيشلا لاقو

 ريدقت ىلعو ةنّيعملا ةنيرقلا ةنوعمب هيناعم دحأ يف كرتشملا ظفللا

 , "!«هيناعم دحأ ىلع هل ةلالدال  ًالمجم ظفللا نوكي ةنيرقلا مدع

 نئارقلا صّخشيو « تالامعتسالا هذهب ملي نأ رّسفملل ىغبني اذل

 )١( قطنملا« رفظملا اضر دمحم : ١/4 4.
 هقفلا لوصأ (؟) : ١/77.

 ت51



 . ينارقلا دارملا صيخشت عيطتسيل لمجملا لامعتسالا اذهل ةرّسفملا

 :بارعإلا

 : وه هتقيقح يف بارعالا نأ وحنلا ملعب نيّصتخملا ىدل حضاولا نم

 ىلع دمتعي كلذو ؛ مالكلا نم ةلمجلا وأ ةملكلا عقوم نايب نع ةرابع

 درفملا ظفلل بارعإلا تامالع تعضو دقو ء هديدحتو ىنعملا مهف

 . ىنعملا نايبل ةيئارق ةمالع وأ « مالكلا نم هعقوم ىلع ًاليئد نوكتل

 اذل « ىوغللا ناقتإلاو ةحاصفلاو ةغالبلا ىف ةيآ وه فرعن امك نآرقلاو

 عاق ىلا ماحس ءاتعورع ان هيتكأر يذلا يرحل حيت ريب د
 شيعي وأ ء شاع ىذلا رّسفملا نإف فرعن امكو . ةلمجلاو ةملكلا بارعإ

 جاجتسحإللا رصع ريغ يف شيعي يأ- ةينآرقلا ةغللا ةئيب ريغ ةئيب يف
 «نآرقلا لوزنل نورصاعملا ناك امك « ةغللا لهأ نم سيل وهف  ىوغللا

 . امّلعت اهملعتي امنإ « مهريغو َيبَأو ؛ سابع نبا لاثمأ

 مهف نأ امك « ةيوحن تايرظنو بهاذم نييوحنلل نإف ملعن امكو
 يف فالتخإلا دجن كلذل ؛ رخآل صخش نم فلتخي يبارعإلا رّسفملا

 . نييوحنلاو نيرسفملا ىدل ةينآرقلا ةلمجلاو ةملكلا بارعا

 مهف يف فالتخالا ىلع بارعإلا ىف فالتخإلا اذه سكعنيو

 يف رّسفملا ىدل ةيوغللا ةردقلا رفوت بجوتسي امم . هفاشتكاو ىنعملا

 ميركلا نأرقلا ىف لاجملا اذه ةحاسمو . ةغللا مولع نم لقحلا اذه

 . ماه رثأ تاذو ءةعساو
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 هنع جتني يذلا بارعالا ىف فالخلا نم ةلئثمأ ركذن حاضيإللو

 هلوق ىف ةعقاولا (الإ) بارعإ يف ءاج يذلاف . ريسفتلا يف فالخ

 نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيي مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأاي» : ىلاعت

 يتأيام . 2١7.. «..مكنم ضارت نع ةراجت
 ء عطقنم ءانثتسا اهنأب اهبرعأ مهضعب نأ يئابطابطلا ةمالعلا ركذ

 ديبقتف ) : هلوقب اهرّف دقف وه امأ « لصتم ءانثتسا اهّنأب نورخآ اهبرعأو
 : هلوفب اهدييقت دعب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال : هلوق ينعأ ؛ ةلمجلا

 ىلا عمتجملا قوست ال ىتلا ةلقانلا تالماعملا نع يهنلا ؛ لطابلاب

 يهو « كالهلاو داسفلا ىلا هًرجتو هرضت لب ؛ هحاجنو هتداعس

 ... ةيررغلا عويبلاو رامقلاو ابرلاك ؛ نيدلا رظن يف ةلطابلا تالماعملا

 نع ةراجت نوكت نأ الإ» : ىلاعت هلوق ىف عقاولا ءانثتسالاف اذه ىلعو

 , 17(... لخدلا عفدل هب ئج عطقنم ءانثتسا «مكنم ضارت

 يحيضوت لوق لطابلاب هلوقو ءلصتم ءانثتسالا نإ لاقي امبرو) : لاق مث

 ."!(يهنلا قّلعتو ىنثتسملا جورخ دعب هنم ىنثتسملا لاح نايبل هب ئج

 اذهو) : ءارآ نم دروأ ام ىلع قلع مث بارعإلا اذه ضفر هنأ ريغ

 , 9!( ... ةيآلا قايسب قفوألا وه ءانثتسالا عاطقنا نم هانركذ يذلا

 .؟9 ةيالا؛ ءاسنلا ةروس(١)

 , ؟8 ةيآلا « ءاسنلا ةروس ريسفت 5 ج : نآرقلا ريسفت يف نازيملا( 1 )

 , 19 ةيآلا« ءاسنلا ةروس ريسفت 4 ج : نارفلا ريسفت يف نازيملا (1)

 . 19 ةيآلا ٠ ءاسنلا ةروس ريسفت ؛ ج : نآرقلا ريسفت يف نازيملا(؛ )
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 . قايسلاو بارعإلاو ريسفتلا نيب يئابطابطلا ةمالعلا طبر اذكهو

 يف فالتخالا وه نآرقلا ريسفت يف ةيبارعالا راثآلا حضوأ نم ٌلعلو

 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اد» : ءوضولا ةيآ بارعا

 ىلا مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديأو مكهوجو
 )١. «...نيبعكلا

 يف فالتخالل ًاببس بارعإلاو ةءارقلا يف فالتخالا راص دقف

 له ء ءوضولا يف نيمدقلا مكح يف فالتخالل اببس يلاتلابو ريسفتلا
 ديدحت ىف اهرودب رثؤت ةءارقلا نأ ًاضيأ ظحاليو ؟ حسملا وأ لسغلا وه

 نم حضتي امك « ىنعملل مهف ساسأ ىلع موقي امهالكف ؛ بارعالا

 . ةقباسلا ةيآللو « ةيآلا هذهل يسوطلا ريسفت

 نمق ؛ سوؤرلا ىلع فطع ؛ نيبعكلا ىلا مكلجرأ : هلوقو ) : لاق

 نمو ؛ سأرلا حسم بجو امك ؛امهحسم بجي هنأ ىلا بهذ رجلاب أرق

 بصن اهعضوم نأل « سوؤرلا عضوم ىلع فوطعم هنأ ىلا بهذ اهبصن

 ضيعبتلل ةبجوملا ءابلا لوخدل سوؤرلا ٌرجامنإو , اهيلع حسملا عوقول
 . هيلا بهذن ام ىلع حسملا ناديفت ًاعيمج ناتءارقلاف . هانّيبام ىلع

 يئابجلا يلع وبأو يرصبلا نسحلاو سابع نبا حسملاب لاق نممو
 , 7(... فالخلا ىف مهانركذ نمم مهريغو يربطلا ريرج نب دمحمو

 .7 ةيآلاء ةدئاملاةروس(١)

 . توريب يبرعلا ثارعلا ءايح راد . اهدعب امو ؛ 07/5 ج : نآرقلا ربسفت يف نايبتلا(؟ )
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 :ةينارقلا ةدرفملا ىنعم- :؟

 تادرفملا ىنعمب رّسفملا ةطاحإ وه ريسفتلا تارورض نمو
 نم رّسفملا همهفي ام ديدحت ىلا دوقي ةدرفملل مهفلا عونف « ةيوغللا

 اهل لاعفالاو فورحلاو ءامسألا نم ةيوغللا تادرفملاف . ىلاعت هنلا باتك

 نم رثكأ اهضعبل نأ امك « ةقيقد ةفرعم اهتفرعم بجت « تالالدو ناعم

 لامعتسالا اذه ىف دارملا ىنعملا مهفو ؛ كارتشالا ىف انركذ امك ىنعم

 . ةيعرشلا ماكحالاو فراعملاو ةديقعلا مهف يف غلاب أريثأت رثؤي

 هلوق يف (ام) ىنعم ديدحت يف فالخلا وه كلذ ىلع ةلئمألا نمو

 اودادزيلإ» : ىلاعت هلوق يف ( ماللا) ىنعمو «(مهل ىلمت امْنإ» : ىلاعت

 ٌريخ مهل يلمن امّنأ اورفك نيذلا َنبسحي الو : ةميركلا ةيآلا يف «امثإ

 . !١ ؟نيهم باذع مهلو أمثإ اودادزيل مهل يلمن امَّنِإ مهسفنأل
 : نيرمأ لمتحي (ام) ود : # ىسربطلا خيشلا ريبكلا رّسفملا لاق

 نيذلا ٌنبسحي ال : هريدقت نوكيف ( ىذلا) ىنعمب نوكي نأ : امهدحأ

 يلمن ام نوكي نأ ( رخآلا) و « مهسفنأل ريخ مهل هيلمن يذلا نأ اورفك

 .«هيلإ ًاعجار ضتقي مل ًاردصم نوكيف ( ءالمالا) ةلزنمب

 ىلعو . ةدارإلا مالب سيلو ةبقاعلا مال هنأب (ماللا) ىنعم رّسف مث

 لاهما نأ هناحبس نّيِب مث : هلوقب ةيآلا رّسف ( ماللا) و (ام) ىنعمل همهف

 يأ «نبسحي الو» لاقف باقعلا ىلا يدؤي ناك اذإ مهعفنيال رافكلا

 ١78. ةيألا  نارمع لآ ةروس(١)

 الة ءاع



 انتلاطا نا يأ «مهسفنأل ريخ مهل ىلمن امْنأ اورفك نيذلا» ننظي ال

 نأل «دُحأب هللا ليبس يف لتقلا نم مهل ريخ « مهايإ انلاهماو ؛ مهرامعأل

 ىلا مهيدؤي رفكلا يف ءالؤه ءاقبو ؛ ةئجلا ىلا مهادا ءادهشلا لتق

 ليطن امنإ : يأ «مهل ىلمن امنإإل : لاقف هناحبس أدتبا مث . باقعلا

 ةبقاع نوكتل : يأ «أمثإ اودادزيل» مهتبوقعل ةلجاعملا كرتنو ء مهرمع

 : هلوق يف ماللا لثم . ةبقاعلا مال ماللا نوكيف مثالا مهدايدزاب مهرمأ
 نوكيل هوذخأ امنإ مهو «ًانزحو أودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف#»
 اودع هرمأ رخآ ىف ريصي هنأ هللا ملع امل نكلو « نيع ةرقو ًارورس مهل

 : رعاشلا لوق يف هلثمو ء كلذك لاق انزحو

 اهعَمِجن ثاريسملا ىوذل انلاوسمأ
 اهينين ٍرُمَدلا بارخل انرؤدو 1

 : رخآلا لوقو

 ةدلاولا ليام تومللف

 :رخآلا لوقو

 اهلاخس ٌتادلاولا وٌدغت تومللق

 ٌنكاسملا ىنبُن رهذلا بارخل امك

 ماللا نوكي نأ زوجي الو « بارخلل اونباو توملل اودل : رخآلا لوقو

 . ةحيبسق حيبقلا ةدارإ نا ( امهدحأ) : نيهجول ضرغلاو ةدارالا مال
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 نأ بجول ةدارالا مال تناك ول اهنا (رخآلاو ) ةيفنم هناحبس هنع كلتو

 كلذو « هتدارإ قفاو ام اولعف ثيح نم ؛ ىلاعت هلل نيعيطم رافكلا نوكي

 الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو : همسا ٌررع لاق دقو . عامجإلا فالخ

 الإ اورمأ امو» «هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو 4نوديعيل

 نم دبالف اذه ىلعو « ًاضعب هضعب قّدصي نآرقلاو «هللا اودبعيل
 امل نمؤي نم مهيف ناكول هنأل « نمؤي ال هنأ هنم ملع نميف ةيآلا صيصخت

 الو هانعم ىخلبلا مساقلا وبأ لاقو «. صوصخملا ديعولا اذه مهيلإ هجّوت

 وه لب ءاهل لوبقو  مهلاعفأب اضر مهل انءالمإ نا اورفك نيذلا ّنبسحي

 . ميلألا باذعلا هب نوقحتسي ًامئإ نودادزي مهو مهل يلمن انأل ء مهل رش

 نم ًاريثك انأرذ : يأ ء« سنالاو نجلا نم ًاريثك منهجل انأرذ دقلو : هلثمو

 ؛ هريغل لجرلا لوقي دقو ٠ مهلاعفأ ءوسب منهج ىلا نوريصيس قلخلا

 الإ ىظعو و ارش الإ يحصن كداز ام : هحصن لبقي ملف هحصن دقو

 ام لسرلا نأ مولعمو «يركذ مكوسنأ ىتح# : هلوق هريظنو « ًاداسف

 ءاسنالا نود هيبنتلاو ريكذتلل الإ اوئعُب امو ٠ ةقيقحلا ىلع هللا ركذ مهوسنأ

 امنإ هنكلو ؛ مهيلا هتفاضا زوجي الف ؛ مهلعف نم سيل ءاسنألا نا عم

 نع مهّدري الو ؛ مهيف عجنيال ناك امل مهايإ هءاعد نأل ؛ مهيلإ فيضأ

 نع ةياكح هلوق ىنعملا اذه ىفو « مهيلإ ءاسنالا فيضأف « مهيصاعم

 . «ًارارفالإ يناعد مهدزي ملفإ» : حون

 ةحوتفم ةريخألا (امّنا) يفاكسالاو شفخألا نسحلا يبأ نع يورو

 تأ ؟ب



 امّنانوكي نأو «لوقلا اذه ىلع نبسحيل لومعم اهنأل ؛ ةزمهلا

 ميدقتلاو ءلوقلا اذه ىلع أدتبم اهنأل « ةزمهلا ةروسكم ىلوألا

 هيلع ام فالخ كلذو . هقاقحتسا نع بارعالا ناريغي ال ريخأتلاو

 ىلع مهرثكأو « ةيناثلا رسك ىلع اوعمجأ دق ءارقلا نأل ؛ ةءارقلا

 .«ىلوألا حتف

 ىلاعت هللا دارم مهف ىلع ةيوغللا تادرفملا ىنعم مهف ريثأت ةلثمأ نمو

 يف ( ىلإ) فرح نم دارملا مهف يف نيرّسف.لا فالتخا وه « هباتك نم
 ىلا مكيدبأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متمق اذإو# : ىلاعت هلوق

 . «؟قفارملا

 بلطي ام ىهتنم يأ ؛ ءاهتنالاو ةياغلا : ىنعمب مهضعب اهرّسف دقف
 . عباصألا سوؤر نم لسغلا يف ءادتبالا نأ ينعي اذهو « ديلا نم هلسغ

 . (عم) ينعت اهنأب رخآلا ضعبلا اهرّسفو

 فطعلاب بوصنم « قفارملا ىلا مكيديأو : هلوقو) كك ىسوطلا لاق

 . اهلسغ بجاولا هوجولا ىلع

 ىلإ اهعم قفارملا لسغو « قفارملا نم يديألا لسغ اندنع بجيو

 (ىلإ) و . قفارملا ىلإ عباصألا نم اهلسغ زوجي الو « عباصألا سوؤر
 ىلإ مهلاومأ اولكأت ال) : هلوقك ء(عسم) ىنعمب ةيآلا ىف

 7( مكلاوفأ

 . 105٠/5 : نآرقلا ريسفت يف نايبتلا(١)
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 :ةءارقلا_©

 تاحلطصملا نم حلطصم ىهو ؛ ةينآرقلا ةءارقلا انه دوصقملاو

 نآرقلا فورحب قطنلا) :اهنأب تفّرع دقو « نآرقلا مولع يف ةلوادتملا

 . 17 ( قْفلَم ىبنلا اهب قطن امك

 قتالي دمحم نيمألا ىبنلا ىلع ةزعلا بر نم ميركلا نآرقلا لزن دقل

 همنا ن2فررو امك وسما: ءارقب ناك هكر ةافااقل هيف يذلا باجل

 «كناسلب هاترَّسي امْنِإل : ىلاعت هلوق نم مهفي امكو 88 تيبلا لهأ
 . «هنآرق عبتاف هانأرق اذإف » : ىلاعت لاقو

 هنأو ( اهتجهلب ١ شيرق ناسلب لزنأ نآرقلا ّنأب ةحيرص ىلوالا ةيآلاف

 لزني ملو ِةكْيلَي دمحم ميركلا يبنلا ىلع ئرق ةجهللاو ةغللا هذهب
 نافع نب نامثع نأ نآرقلا عمج تاياور ىف درو دقف « ةددعتم تاءارقب

 متفلتسخا اذإ) : نآرقلا عمجب مهفّلك نأ دعب ةئالثلا نييشرقلا طهرلل لاق

 لزنامنإف شيرق ناسلب هوبتكاف تاءارقلا نم ءيش يف تباث نب ديزو متنأ
 . «مهناسلب نارعلا

 ىلع دحاو فرحب لزن نآرقلا نأ يَ تيبلا لهأ همئأ نع درو دقو

 نآرقلا نإ ) : هيل رقابلا رفعج يبأ مامإلا نع ءاج دقف . يقي ميركلا يبنلا

 , 37( ةاورلا لبق نم ئجي فالتخالا نكلو ء دحاو دنع نم لزن ء دحاو

 «نقرفلا ةطيم لع ل ل نزلا نأ ىلا نيملدملا الع نقع بنقذو

 * ط) توريب  ملقلا راد ؛ 57ص ؛ ةينآرقلا تاءارقلا ؛ يلضفلا يداه لا دبع روتكدلا(١)

 .(اه86١٠8١ ةئس

 . نارهط ةّيمالسالا بتكلا راد . ٠/7" ؛ يناكلا نم لوصألا ؛ ينيلكلا (7)

 تاةغاغ



 داحأ تاياور ىلع نيدمتعم ٠ تاءارق عبس ىلع لزن هنأب كلذ اولّوأو

 . ١7 ىملعلا راوحلا مامأ دمصتال
 دارأ امنإ مامإلا فحصملا عضو نيح نافع نب نامئثع نأ كلذ ديؤيو

 تددعتو ء راصمالا ىف سانلا فلتخا نا دعب تاءارقلا ديحوت

 دحوم فحصم عضو ببس نأ ىلا ةريثكلا تاياورلا ريشتو « مهتاءارق

 ىور امك« تاءارقلا ىف فالتخالا وه « نافع نب نامثع نم رمأب

 لعب ن6 ءارقلا ف فالتعالا هغرذأ قاملا نبا ةقيشع نأ نأ نع ىراشبلا

 ربصخأف « ماشلاو ناجيبرذأو قارعلا لهأو ةينيمرأ لهأ فالتخخا عمس نأ
 ةءارق ىلع سانلا عمج ىلع نامئع مدقأف ٠ كلذب نافع نب نامثع

 نيرحبلاو نميلاو ماشلاو ةكم ىلا فحاصم ةعبس لسرأو ؛ ةدحاو

 "1! ةنيوملاب ادعاو نيو ةفوكلاو ةريغلاو

 نآرقلا عماج نأ سانلا دنع روهشملا : يبساحملا ثراحلا لاقو)

 دحاو هجوب ةءارقلا ىلع سانلا نامثع لمح امنإ . كلذك سيلو « نامثع

 يشخ اّمل راصنألاو نيرجاهملا نم هدهش نم نيبو هنيب عقو رايتخا ىلع
 لبق امأف . تاءارقلا فورح ىف ماشلاو قارعلا لهأ فالتخا دنع ةنتفلا

 ىلع تاقلطملا تاءارقلا نم هوجوب فحاصملا تناك دف كلذ

 7(. ةعيسلا فودرحتلا

 )١( ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا « يئودملا مساقلا وبأ 171 .

 ٠ ةعبراب لسرا : ليقو . 177/1١ : نارقلا مولع ىف ناقتالا ء يطويسلا نيدلا لالج (؟)

 . ةسمنت : ليقو

 . :نارقلا مولع يف ناقتالا يطويسلا نيدلا لالج (؟)
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 ةصاخلا ةعيشلا ةسردم ىف ةيساسالا ءارآلا صيخلت اننكميو

 : يتآلاب تاءارقلاب

 ١ قبلت دمحم يبنلا ىلع ةدحاو ةءارقب لزن نآرقلا َنإ .

 . داحأ اهقرطو ةرتاوتم ريغ ةددعتملا تاءارقلا-"

 . ةاورلا لبق نمو« ءاّرقلا داهتجا نم وه.« ةءارقلا يف فالتخالا نإ"

 فيرحت وه رييغتلا اذهو « ىنعملا رّيغي تاءارقلا ضعب ّنِإ-
 . نآرقلل

 اوزّوج امك« عبسلا تاءارقلاب ةءارقلا ةيمامالا ةعيشلا ءاهقف زّوج

 , ١ 980 تيبلا لهأ ةمئأ دهع ىف ةفراعتملا تاءارقلا نم اهريغب ةءارقلا

 ةالصلا ىف ةءارقلا زوجي ) : هلوق لي يئوخلا ديسلا نع لقنن حاضيإللو

 ةءارق وه بجاولاو « 8+ تيبلا لهأ نامز يف ةفراعتم تناك ةءارق لكب

 معن . ةحيحصلا ةيبرعلا ةءارقلا هيلع قدصت امال ء.هصوصخب نارقلا

 ريغ نم تناك ولو « سانلا دنع ةفراعتم ةءارق ّلكب ءافتكالا زاوج رهاظلا

 , 0( عبسلا

 يورام ىلع هوجولا حاصأ ريخألا هجولاف) : يسوطلا لاقو

 , 7( هيف ءاّرقلا فلتخا امب ةءارقلا زاوج نم ليل مهنع

 . 187 ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا ؛ وخلا مساقلا وبأ(١)

 . 607/١ : قثولا ةورعلا نتم ىلع ةقيلعت ؛ ينونملا مساقلا وبأ (؟)

 . يبرعلا ثارتلا ءايحا راد . 5 ص ١ ج : ناييتلأ (؟ )
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 لِي مساقلا وبأ ديسلا نم حضتي امك هالعأ دروامل دنتسملا نأ ودبيو

 وأ'!«سانلا أرقي امك اوأرقإ» : ين تيبلا لهأ ةمثأ نع يورام وه-

 .()9متمّلُع امك اوأرقإ»

 اهب لدتسي الف« طابنتسالا يف اهريغو عبسلا تاءارقلا ةيجح مدع

 نم مكحلا طابنتسا يف دمتعي ال هيقفلا نأ يأ « ىعرشلا مكحلا ىلع

 . ') ةّجح اهرابتعاب ءاّرقلا دحأ ةءارق ىلع ميركلا نآرقلا

 ؛ ءاملعلا دكؤي امك « ةءارقلا ريغ وه نآرقلا نأ انه حضون نأ ىغبنيو

 ١ 4!( تاءارقلا رتاوت مزلتسي ال نآرقلا رتاوت نأ )

 هانعمو هظفلب يحولا نم بلي دمحم يبنلا ىلع لزنام وه نآر ملاف
 . نآرقلاب قطنلا يه ةءارقلاو . همظنو

 ٠ ةزعلا بر نع اهاّملت امك كيلي ىبنلا نع ذخؤت نأ بجي ةءارقلاو

 رياغملا نآرقلاب قطنلا نإف «هنآرق عبتاف هانأرق اذإف» : ىلاعت لاق

 زاجأ امنإ « زئاج ريغ كبي دمحم نيمألا لوسرلا اهب أرق يتلا ةيفيكلل
 درت مل يتلاو . نآرقلا هنّمضت يذلا ىنعملاب لخت ال يتلا تاءارقلا ءاملعلا

 . قبلي ىبنلا نع ةدمتعم ةءارق اهيف

 . 711/1 : ىفاكلا « ىنيلكلا(١)
 .71/7 : ىفاكلا « ىنيلكلا (؟)
 .18- :نآرقلا ريسفت يف نايبلا « وخلا مساقلا وبأ(©)

 ٠ قباسلا ردصملا ؛ ىعرشلا مكحلا ىلع تاءارقلاب لالدتسالا روج ضعبلاو

 19/4 ص : نآر فلا ريسفت يف نايبلا« ئوخلا مساقلا وبأ (؟)
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 امنيح هناحبسم هللا نأ يهو « ةيغالب ةقيقح ىلا انه هابتنالا ىغبنيو
 ؛ هريغ نود ظفل بنج ىلا هعضوو ؛ هريغ نود ىوغللا درفملا اذه راتخا

 ءاهب قطنلا قسانتو ٠ فورحلا عاقيإف ؛ ةيزاجعإ ةمكحل رايتخالا ناك

 دصاقم نم اهلك ؛ اهريغو تاوصألاو فورحلاو تاملكلا نيب مغانتلاو

 يه يتلا ةءارقلا ىف ىرخأ ةملكب ةملك لادبتسا نإف اذل « ةينآرقلا ةغايصلا

 : ىلاعت هلوقف . هزاجعإو نآرقلا لاممج ظفحي ال ريسفتلا ليبق نم

 فوصلاك ؛ ةغالبلاو ةغايصلا ىف هيواسي ال «شوفنملا نهعلاك»

 . (دوعسم نبا نع ىوري امك) تاءارقلا ضعب ىف امك « شوفنملا

 نآرقلا ْنِإ : لئاقلا يأرلل ةحص ال نأ ىلا فاطملا ةياهن ىف صلخنو

 امك.« تاياورلا هذه نوققحملا ءاملعلا در دقف « فرحأ ةعبس ىلع لزن

 لب ٠ ةديحولا تاءارقلا يه تسيل  ةروهشملا ةعبسلا تاءارقلا نأ اودكأ

 امك« ةعبس ىف تاءارقلا رصح نأو ءةرشع عبرأو رشع تاءارق كانه

 اهينّبتو اهريغ نع تاءارقلا هذه زييمت دوعيو ءًارخأتم ءاج انركذ

 نب سابعلا نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأ مامإلا ىلا زيمتملا لكشلاب
  ةرجهلا نم ةئامثالثلا سأر ىلع دادغيب دهاجم

 يف اهرثأو « اهددعتو « تاءارقلا فالتخال ًاجذومن ركذن يلي اميفو

 : ىنعملا

 . ١717 ص ؛ نآرقلا ريسفت يف نايبلا « يثوخلا مساقلا وب(
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 مهل يلم امنِإ مهيفنأل ُيخ مُهَل يمت امن اورفك نيذلا ٌنبسحي الو)
 , «نيهُم ٌباذع مهلو أامثإ اودادزيل

 الو اورفك نيذلا نبسحي الو ورمع وبأو ريثك نبا أرق [ ةءارقلا |

 رسكو ءايلاب مهلك نوحرفي نيذلا ٌنبسحي الو نولخبي نيذلا نبسحي

 ةزمح أر قو نيسلا رسكو ءايلاو ءابلا مضب مهُنُبسَحي الف كلذكو« نيسلا

 ةنيدملا لهأأرقو « مهنبسحي نم ءابلا حتفو نيسلا حتتفو ءاتلاب اهلك

 الإ « ءابلا حتفو  ءاتلاب مهنبسحت الف هلوق الإ« ءايلاب اهلك بوقعيو ماشلاو

 مصاع أرقو « يماشلا اهحتفو ٠ نيسلا اورسك بوقعيو ةنيدملا لهأ ْنِ

 الو« نيفرح الإ ءاتلاب ةروسلا هذه ىفام لك. فلخو  ىئاسكلاو

 نأ ريغ « ءايلاب امهنإف٠ نولخبي نيذلا نبسحي الو ءاورفك نيذلا نبسحي
 . يئاسكلا اهرسكو « نيسلا حتف ًامصاع

 عضوم يف ةيآلا هذه يف نيذلاف ءايلاب أرق نَم [ بارعالاو ةجحلا ]
 ام وأ  نيلوعفم بسح يضتقيو ءالعاف نيذلا ناكاذإو لعاف هنأب عفرلا

 موقي نأ تبسحو « قلطنم ًاديز نأ تبسح وحن « نيلوعفملا دسم ّدسي

 دسم دس دق «مهسفنأل ٌريخ مهل يلمن امنأ» : ىلاعت هلوقف «ورمع
 (امهدحأ) نيرمأ لمتحي (امو) . نبسحي امهيضتقي نيذلا نيلوعفملا

 يذلا نأ اورفك نيذلا نبسحي ال هريدقت نوكيف ىذلا ىنعمب نوكي نأ

 ءءالمالا ةلزنمب ىلمن ام نوكي نأ ( رخآلاو ) مهسفنأل ريخ مهل هيلمن

 نم دّربُملا لاقو « هيلإ ًاعجار ضتقي مل ًاردصم ناكاذإو « ًاردصم نوكيف
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 ؛ هحبق ىلع زئاج وهو« ءايلا عم رسكلا حبقيو « نإ حتف ءايلاب نبسحي أرق

 امك. ةروسكملا نإ عم هلمع لطبي وهف « يقيقح لعفب سيل نابسحلا نأل

 ٍدعب ىلع زوجي قلطنم هللا دبعل تبسح زوجي امك ٠ ماللا عم لطبي

 , مسقلا اهب ىقلتي نأ هيف هجولا ىلع وبأ لاقو . قلطنم هللا دبع نا تبسح
 « ربخلاو ءادتبالا ىلع امهنم دحاو لك لخدتو « ءادتبالا مالب ىقلتي امك

 ةزمح ةءارق اًمأو « مهل ًاريخ ةرخآلل اورفك نيذلا نبسحي ال : لاق هّنأكف

 ريصي هنأل ؛ كلذ يف نويرصبلا هأطخ دقف « نإ حتفبو ٠ نبسحت نم ءاتلاب

 جاجزلا نأ ريغ حصي ال كلذو «انءالما اورفك نيذلا نبسحت الو ىنعملا

 نيذلل ءالما نبسحت الو ىنعملاو ؛ نيذلا نم لدبلا ىلع زوجي : لاق
 , رعشلا يف هلثمو ٠ مهل ًاريخ اورفك

 امُدَهَن موق َنايْنَب ةئِكلو - دجاو كله ةكلُم سيق ناك امو

 كمزل اورفك نيذلا نم نإ تلدبأ اذإ كنأل كلذ زوجي ال : ىلع وبأ لاق

 ءارقلا نم دحأ هبصني ملو « يناثلا لوعفملا ناك ثيح نم ًاريخ بصنت نأ

 يف اهربخو نإ نوكي هنأ ىلع نإ رسكالإ هيف زجي مل لدبلا حصي مل اذإو
 )١, ( ّنبسحت نم يناثلا لوعفملا عضوم

 يف ةءارقلا رثأ انل حضتي ءاّرقلا نيب تاراوح نم مدقت ام لالخ نمو

 : ىنعملا ديدحت

 . نارقلا ريسفت يف نايبلا عمج « يسربطلا(١)

 هاا



 : هلوقب ملكتملا دارم مهف ىف هرثأو قايسلا ردصلا ديهشلا فّرع

 لاّود نم همهف ديرن يذلا ظفللا فشكي ام لك قايسلاب ديرنو ... »

 ديرن يذلا ظفللا عم لكشت ىتلا تاملكلاك  ةيظفل تناك ءاوس ؛ ىرخأ

 طيحت يتلا تاسبالملاو فورظلاك ةيلاح وا« اطبارتم ًادحاو ًامالك همهف

 . 176... عوضوملا ىف ةلالد تاذ نوكتو « مالكلاب

 وأ هظافلأو ثيدحلا راكفأ بتري امنيح بتاكلاو ملكتملا نأ حضاولا

 ةرابعلا هذه عضيف « عباتتم قايس يف تارابعلا عضيو « ىباتكلا هعوضوم

 اهىلإ تما ومو رتل ميوت نتاعرل تير ردم مارع لا
 بيترتو « همالك ميظنتب هدارم حضوي نأ ديري امنإ كلذل دصاقو ٠ لعفي

 صنلل ةيلاتتملا ةينبلا وأ قايسلا نوكي ىرخأ ةرابعبو « هتارابعو هراكفأ

 . همالك نم هدصقو هدارم مهف يف اهيلا أجلي ةنيرق
 ّنإف اذل  ناقترالاو ةقدلاب فصتملا ىلاعت هللا مالك وه ميكحلا نآرقلاو

 . روهظلا ةيجح ثحبم «١ح : لوصألا ملع يف سورد(١)

 ت21



 ةياغو ضرغل لب « ًافازج ًارمأ نكي مل اهريغ نود ةدرفملا هذه رايتخا

 . ىنعملاو ةغالبلاب طبترت

 هنم ةروس لك لكشت « روس لكش ىلع ةيهلإ ةئيشمب مظن دق نآرقلاو

 .نآرقلا يف ةيآو ةلمجو ةملك لك عضوم نأ امك « ةلقتسم ةينآرق ةدحو

 ىنعملا زاربإل اهتينبو ةروسلا قايس ىف اّيهلإ ًاديدحت دّدح دق

 . دارملا

 ةيآلا عضوم نأو « ينآرقلا قايسلاب ىحولا مامتها سابع نبا نّيب دقو

 ةّيهلإ نم ءزج يأ ء يهلإ عضو وه امنإ نآرقلا نم ةروسلا يف
 . نآرملا

 ىبنلا ىلع لزن اذإ هن ليربج ناك» : (ضر) هلوقب كلذ نّيبو

 عضوم يف ؛ اذك ةروس يف ةيآلا هذه عض : هل لوقي يحولاب ةيِلُي دمحم

 يف اهعض : لاق 4 هللا ىلا هيف نوعجرت موي اوقتا 9 ؛ هيلع لزن املف . اذك
 ١. ةرقبلا ةروس

 تاذ ةيألا مهف ىلع نيعت ام ًأريثك ةقحاللاو ةقباسلا ةيآلا ّنأف اذل

 ةرّسفم ىرخأ ةئيرق اندجو اذإ الإ اهقادصمو اهتلالد ةفرعمو ءاهب ةقالعلا

 . خلا . .. يوبن نايب وأ « لوزنلا ببسك « قايسلا فالخ ىلع

 ريبكلا رّسفملا نع ىنعملا ريسفت يف قايسلا رثأ ىلع الاثم لقئنلو
 :لاق # يسربطلا خيشلا

 نم تويبلا اوتأت نأب ّربلا سيلو» هلوق لاصتإ هجوو : مظنلا»

 تا



 ةلهألا نأ نّيبامل هنأ «ةلهألا نع كنولأسي» هلوقب '') «اهروهظ

 اهئارو نم تويبلا نولخدي اومرحأ اذإ اوناكو ء جحلاو سانلل تيقاوم

 : ليقو «اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ّربلا سيلو# هلوق اهيلع فطع

 اوتأت نأب ٌّربلا سيلو# هلوق هب نرق تاقوأب ةردقم انرومأ نأ نّيِباّمل هن

 نكتلف « تاقوأب ةردقم مكرومأ نأ امكف يأ «اهروهظ نم تويبلا

 ىهناّمع ءاهتنالاو « هب هللا رمأ ام عابتاب ةماقتسالا ىلع ةيراج مكلاعفأ

 .«هب رمأي ملام عابتا نم ريخ « هب رمأ ام عابتا ْنأل  هنع

 :زاجملاو ةقيقحلا-"

 . زاجملاو ةقيقحلا ثحبم وه ةغللا مولع ىف ةيساسالا ثحابملا نم

 نم زاجملاو ةقيقحلا لامعتساو « ةغالبلا ملع ثحابم نم وهو

 عاجشلل مهلوقك . ًاعساو ًاعويش برعلا ةغل يف ةعئاشلا تالامعتسالا

 . (رحب) ملعلا ريثكلو « ( رمق ) هجولا ليمجلو ء(دسأ)

 ملع يف ةيساسألا ثوحبلا دحأ ( زاجملاو ةقيقحلا ) ثحبم لكشيو

 ظافلألا نم ريثك ةلالد مهف ىف غلاب ريثأت ثحبملا اذهلو « ةغالبلا

 نع تثّدحت يتلا ةيديقعلا ةلالدلا تاذ امّيس ال « اهليوأتو ةينأرقلا

 ديدحت ىف زاجملا وأ ةقيقحلا ىلع ظفللا لمح مهاس دقف ٠ تافصلا

 نيب لصافلا وه لمحلا اذه ناكو « ىلاعت هللا ىلا ةفصلا ةبسنو ء دقتعملا

 )١( ةيآلا« ةرقبلا ةروس ١88.

 تاه



 نع هيزنتلا نيبو ؛ هيبشتلاو ميسجتلا نيب زّيمملاو ٠ نيمهفلا

 . ةهباشملا

 ٍتاوامسلا هّيسرك عسو# : ىلاعت هلوق ليوأت كلذ ىلع ةلئمألا نمو

 يف ( يسركلا )ف  زاجملا ىلع لامعتسالا لمح ساسأ ىلع «ضرألاو

 « ىسحلا هانعمب يسركلا سيلو ؛ ناطلسلاو كلملا نع ةيانك ةيآلا هذه

 . ةقيقحلا وحن ىلع هلمعتسي ملو « ًأزاجم نآرقلا هلمعتساف

 ةيانك ةيآلا هذه ىف ( هللا دي )ف , «مهيديأ قوف هللا ديإ» : ىلاعت هلوقكو

 ظفللاف ىيّسحلا اهانعمب ديلا تسيلو « ناطلسلاو رهقلاو ةنميهلا نع

 . ةقيقحلا يف سيلو « زاجملا ىف لمعتسم

 اهلمح ْنإف ؛ يزاجملا لامعتسالا نم يه تالامعتسالا كلت لكو

 ؛ كلذ نع هّزنم هناحبس وهو « هيبشتلاو ميسجتلا ىلا دوقي ةقيقحلا ىلع

 . 4ريصيلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيلا» : هسفن فصو امك وهف

 هرّسف دقف اقص اقص كلملاو كّبر ءاجو# : ىلاعت هلوق اهلثمو

 نع اهلقنل ء زاجملاب فصوت امك ةملكلا نأ ملعاو ) : هلوقب يرشخمزلا

 ىلصألا اهبارعإ نع اهلقنل ًاضيأ هب فصوت « ىضم امك « يلصألا اهانعم

 : ىلاعت هلوقكف فذحلا امأ . ظفل ةدايز وأ ظفل فذحل ؛ هريغ ىلا

 رجلا وه لصألا يف ةيرقلا بارعإف . ةيرقلا لهأ يأ «ةيرقلا لأساو»
 . هبارعإ هيلا فاضملا يطعأو ء« فاضملا فذحف
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 17(... كر رمأ يأ ء ؟كّبر ءاجو9 ؛ ىلاعت هلوق هوحنو
 ينعي وهو ؛ هلل ءيجملا لعجي نم نيب ىديقعلا قرافلا حضتي اذكهو

 رمأل ئجملا لعجي نم نيبو ءامهنع هللا هّرنتي نيتللا ةكرحلاو لاقتتالا

 . زاجملا ىلع ًالومحم « يرشخمزلا هرّسف امك ؛ هللا

 نم نيرسفملا مظعم هعبتا يوغل جهنم ريسفتلا يف زاجملا دامتعاو

 نم مهلاثمأو ةيوشحلاو رهاظلا لهأ ادع : ةّيمالسالا بهاذملا فلتخم

 :ةميعملاو ةيجففلا

 .8١؟ ص ؛ ةغالبلا مولع يف حاضياالا « يرشخم زل ( ١(
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 لبيوأتلا

 مثءنآرقلاامهب قطن ناينآرق ناحلطصم ريسفتلاو لسيوأتلا

 نيِمْلِع ليوأتلاو ريسفتلا حبصأ دقلو ؛ كلذ دعب نوملسملا امهلمعتسا

 فراعملاو عيرشتلاو ركفلا يف ًارثأو ؛ ةيمهأ نآرقلا مولع رثكأ نم
 . ةيمالسالا

 نسحأو قحلاب كانئجالإ لثمب كنوتأيالو . .. » : ىلاعت هللا لاق
 . "7«اليوأت نسحأو ريخ كلذ . .. 8١ : ىلاعت لاقو '') «ًاريسفت

 ءافتبا هنم هباشت ام نوعبتيف ضرم مهبولق يف نيذلا امأو . .. »
 ملعلا ىف نوخسارلاو هللاالإ هليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا

 , 7« انبر دنع نم ّلك هب انمآ نولوقي

 . 2/4 ... هليوأت يتأي موي هليوأت اَلِإ نورظني له»

 , 777 ةبآلا « نافرفلا ةروس(١)

 .68 ةيألا؛ ءاسنلا ةروس (؟)

 7 ةيآلا: نارمع لآ ةروس (7)

 .801" ةيآلا + فارعألا ةروس ([)

 تكاكاض



 :ةغللا ىف ليوأتلا

 ددحم لكشب هوحضوأو ؛ ةغللا يف ليوأتلا ىنعم نويوغللا فّرع

 : فيراعتلا كلت نم ركدن « قيقدو

 (ًالآم ١و (ًالوأ )( لوؤي ) ءيشلا لآ] رينملا حابصملا يف يموّيفلا لاق

007 
 ءاذك ىلا لوؤي ءيشلا نم وه: ليوأتلاو ): ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاقو

 . (... هيلا راصو ؛ عجر يأ

 ىلا عوجرلا يأ ءلوألا نم ليوأتلا) : ىناهفصألا بغارلا لاقو

 ءىشلا در وه كلذو . هيلإ عجرُي يذلا عضوملل لْيْؤّملا هنمو . لصألا

 ملعي امو : وحن ملعلا يفف « ًالعف وأ ناك ًاملع « هنم ةدارملا ةياغلا ىلا

 : رعاشلا لوقك لعفلا يفو © .. . ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت

 (ليوأت نيبلا موي لبق ىونللو
 هنايب يأ 4هليوأت ىتأي موي هليوأت الإ نورظني لهو : ىلاعت هلوقو

 . هنم ةدوصقملا هتياغ وه ىذلا

 ىنعم نسحأ ليق «اليوأت نسحأو ريخ كلذ : ىلاعت هلوقو
 را يو

 تايآمهف ىف ةيساسأو ةلاعف ةمهاسم ليوأتلا ملع مهاس دقلو

 . ىلاعت هللا تافصب ةقّلعتملا اميسال « داقتعألا

 . لوأ باب : نآرقلا بيرغ يف تادرفملا(١)
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 ليوأتلا جهنم لوح ةيماح ةيركف ةكرعم روصعلا ٌرم ىلع تثدح دقو

 نم داح دقنل يعيشلا ركفلا ضّرعو ؛ ةفرعمو ركف نم هجتنأ امو
 ديحوتلا ظفح ىف ًاساسأ هدامتعاو « ليوأتلاب همامتها ببسب « هموصخ

 . ميسجتلاو هيبشتلا نم أيقن

 سيلو ماع يمالسا ىملع جهنم ليوأتلا نأ ًايخيرأت حضاولا نمو

 ويا لس زا فشلا يوسع انك اخ الرتس أ يح اكوم
 ةيملع قئاقح هتضرف ليوأتلا جهنمف اذل « ةيوغللا ةعيبطلا ميمص نم

 ىنعم ليلحتو ةسارد نمو .ًايئبع ًالجترم ًاجهنم سيلو « ةيوغلو

 ىلع فوقولاو « هيف ةنسلاو باتكلا يف درو امو « ليوأتلا تافيرعتو

 « جهنملا اذه اهزرفأ ىتلا ةيركفلا جئاتتلاو , هقابطنا دراومو , هقيداصم

 : يتآلا جتتسن نأ عيطتسن
 فاشتكال يرشبلا لقعلا هلمعتسي ماع يفرعم بولسا ليوأتلا نإ ١

 سانلا داتعا دقف ءزمرلا وأ ثدحلا وأ ظفللا هيلا ريشي امم ضماوغلا

 الإ فثكتال ةقيرطب ًانايحأ مهدصاّم نع اورئعي نأ ةّينف بابسألو

 وأ ناسنالا نع ةرداصلا ثداوحلاو لاعفألا ضعب نأ امك« ليوأتلاب

 ريغ ةقيقح نع فشكت زومر يهامّنإ دامجلا وأ تابنلا وأ ناويحلا

 . ليوأتلا وه اهجاتنتساو « ثدحلا وأ لعفلا كلذ يف اهب حرصم

 ١ عورشم جهنم وهف يلاتلابو « نآرقلا هب قطن جهنم وه ليوأتلا نا- ٠
 نآرقلا اهنم رَّذح يتلا ريذاحملا نع ًاديعب هتاقيبطتو همادختسا نسحأ ول

 «ةنتفلا ءاغتبا . . . 8 : هلوقب .

 كام-



 صن امك. هباشتملاو مكحملا توح ينآرقلا نايبلا ةعيبط نا"

 ىلا نايحألا نم ريثك يف همهف جاتحي هباشتملا نأو ؛ كلذ ىلع نآرقلا

 . مكحملا ىلا هّدر ىلاو ليوأتلا

 يهو بيغلا ملاعبو ؛ ةيهلألا تاذلاب طبترت ةيديقع ناعم كانه ّنا-

 ميهفتلا كلذو «ناسنألا اهميهفت نم دبال « ةيّسحلاو ةيداملا نع ةهّزنم

 عمسلاو ةايحلاو ملعلاو بحلا ةفصك ةيوغل ظافلأب اهنع ريبعتلا يضتقي
 ةعيدخلاو ركملاو ةدارالاو بضغلاو ءاوتسالاو ىسركلاو ديلاو رصبلاو

 هسفن هناحبس هللا فصو خلا ...اضرلاو طخسلاو فسألاو ةيهاركلاو

 .اهب

 ظفللا قفو . ًايرهاظ ًالماعت تافصلا كلت عم لماعتي نيح يقلتملاو

 تافصلل همهف لالخ نم اهمهفيو « كرشلا ىف عقي هنإف « يرهاظلا

 بسح « اهضعبف « تافصلا كلت قيداصم نيب قّرفي الف « ةيناسنألا

 يسفنلا ناسنالا ملاع يف امك ةيلاعفنا تافص نع رعت « ةّيسحلا اهتلالد

 . بضغلاو ةعيدخلاو ركملا ةفصك يلاعفنالاو

 ةهباشم نع ههيزنت بجيف ميظعلا قلاخلا اهب فصوي نيح اَمأ
 هلثمك سيلإ : هلوقب هفن فصو هناحبس وهف « حيبق لك نعو « قلخلا

 . «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش
 لك نأ دكأو « حيبستلا ىلا ميركلا هباتك نم ةديدع دراوم يف اعدو

 ةهباشم نع ههيزنتب دهشي حّبسُم وه امّنِإ ملاوع نم دوجولا اذه ىف ام

 هبضغو هتدارإو هّبُح الو « نيقولخملا ملعك هملع سيلف « نيقولخملا
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 هتعيدخو هرم سيلو ؛ ةيناسنالا سفنلا ىف ثدحي يذلاك ٠ هءاضرو

 الإ نيتقيقحلا نيب سيلو « ناسنالا دنع ةميمذلا ةيقالخألا ةفصلاك

 هسفن هب هللا فصو يذلا ركملا ىنعمف « يونعملا نود ىظفللا كارتشالا

 ثيح نم ؛ مهمئارج لئابح يف نيمرجملا عاقيإ وه « هناحبس

 .نورعشيال

 عم يهلالا لماعتلا فصول ظافلألا كلت نآرقلا لمعتسي نيحو

 نيعُت يتلاو . ناسنالل ةركفلا ميهفتل تاودأ اهنأل اهلمعتسا امْنِإ ناسنالا

 هيزنتلا طباوض هدّدحت ًاكاردا ةيهلالا لاعفألاو تاذلا تافص كاردا ىلع

 ظافلألا لمح يأ- ليوأتلا وه هيزنتلا طباوض نم نأو « ةهباشملا ىفنو

 ملاع ىف ةفولأملا ةيسحلا يناعملا ىلع ةقبطنملا ريغ يناعملا ىلع

 سسأو . ةيوغل طباوض قفو ءاهنم ينأرقلا دوصقملا نايبو ٠ ناسنالا
 . كلذ ىلع ةلاد ةينآرق

 ةغل ةيبرعلا ةغللا نأ وه ميركلا نآرقلا ىف ليوأتلا تايضتقم نم نإ

 نم قلطني يذلا زاجملاب ةميركلا تايآلا ترخز دقو « زاجملاب ةينغ
 نيميلاو ديلا ةملكف « يونعملا دّرجملا نع ربعيل يسحلا لامعتسالا

 ء يرابلا فصو يف نآرقلا اهلمعتسا يتلا « يسركلاو شرعلاو هجولاو

 . «مهيديأ قوف هللا دي» : لاقف هسفن اهب ؛ هركذ ّزع

 «نوكرشي اًمع ىلاعتو هناحبس هنيميب تايوطم تاوامسلاو »

 « هللا هجو مف اولوت امنيأ ...»

 «ءاملا ىلع هشرع ناكو»

 تألف



 6« ضرألاو ٍتاوامسلا هيسرك عسو#»
 ناسنإلا ملاع ىف ديلاف « ةيزاجم ناعم يه امّنِإ ىناعملا كلت لكَّنإ

  ناسحالاو ةوملا ةادأ اهنأ امبو « ةيسحلا ةحراجلا كلتل مسا- ًالثم-

 قوف هتلاديإ ليقف. ةّوُفلاو ناسحالا نع اهب ىّنُك لاعفألا نم اهريغو

 . مهيلع قوفتملاو نميهملا وه يأ «مهيديأ
 بهاذملا فلتخم نم نيرسفملا ءارآ لقنن نأ انه ديغملا نمو

 وه ًايناثو ٠ ًالوأ ماع يمالسا جهنم ليوأتلا ملع نأ انل حضتيل ةيمالسالا

 ىنعملا ميهفتل ةرورضو ؛ ةيبرعلا ةغللا ةعيبط اهتزرفأ ةيعوضوم ةقيرط
 سيل ليمحتلا ناف اذل « ًايليمحت ًاجهنم سيلو « ةّيسح ةقيرطب درجملا
 : هلوقب نآرقلا همجاه « ملع ريغب لوقو ثبع وهامَنإ ًاليوأت

 ةنتفلا ءاغتبا هنس هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق ىف نيذلا امأو»

 . «هليوأت ءاغتباو

 لب ؛« صنلا هلمتحي الام ىلع هلمح ءاغتبا . هليوأت ءاغتباب دوصقملاو

 , فيرحتلاو هنتفلا ضرغب ؛ لّوؤملا نم مكحتو ليمحت وه

 يمالسالا ركفلا يف هرثأو ليوأتلا ةيمهأل و :حلطصملا ىف ليوأتلا

 نآرقلا مولعب نيصتخملا ءاملعلا لبق نم ةشقانملاو ةساردلاب يظح دقف

 ليوأتلا مهضعب فّرعف « هجئاتن ةساردو « هفيرعت ىف اوقّقدو « هب اومتهاف

 نيب رْيمُي مل نم نأ نورخآ ىأر نيح يف ءامهنيب قّرفي ملو ريسفتلاب

 ء« بسحف اذه سيلو  ًائيش نآرقلا مولع نم فرعي مل ليوأتلاو ريسفتلا

 . هتقيقح ديدحتو ٠ ليوأتلا فيرعت يف مهتارابع تفلتخاو لب
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 : فيراعتلا كلت نم ًاضعب ضرعتسن ىلي اميفو
 . ١7 (ليلدل هرهاظ كرُثاموه) :(ه١41) ىطويسلا لاق

 ناكو« ليلد هيلع ماق اذإ لبقُي امّنإ ليوأتلاو):لاق مث
 .2!(ًابيرق

 نيتس ماعطافإ : ىلاعت هلوق ةّيفنحلا ليوأتك ؛ الف ديعبلا اَمأ
 مل ام رابتعا : دعبلا هجوو . . . فاضم رّدقي نأ ىلع ْأَدُم نيتس «ًانيكسم

 , 0(... ددعلا وهو ركذام ءاغلاو . فاضملا وهو «ركذي

 ليوأتلا نأكف ...) : هلوقب ليوأتلا :(ه1/44 ) ىشكرزلا فّرعو

 . 27( يناعملا نم هلمتحت ام ىلا ةيآلا فرص

 لّوؤملا نأكف ؛ ةسايسلا يهو ؛ ةلايألا نم هلصأ : ليقو ) : لاق مث

 . 7"( هعضوم يف ىنعملا عضيو ؛ مالكلا يوسي مالكلل
 دحأ در ليوأتلاو) : هلوقب ( سداسلا نرقلا) يسربطلا هفّرعو

 فشك ريسفتلا ؛ ليقو) :لاق مث ( رهاظلا قباطي ام ىلا نيلمتحملا

 )١( ص ؛ ريسفتلا ملع يف ريبحتلا « يطويسلا ركب يبأ نمحرلا دبع نيدلا لالج 1١١«

 ط) توريب- ةّيملعلا بنكلا راد ١ ةنس ١1١8ه(.

 2٠١5١ ص : ريسفدلا مل ع يف ريبحتلا ء ىطويسلا ركب يبأ نمحرلا دبع نيدلا لالج (1)

 ْ . توريب_ ةّيملعلا بتكلا راد

 ١٠١١. ص : ريسفتلا ملع يف ريبحتلا ؛ ىطويسلا ركب ىبأ نمحرلا دبع نيدلا لالج (*)

 ْ . توريب- ةّيملعلا بتكلا راد

 ١71/7. :نآرقلا مولع يف ناهربلا(؛ )

 .(ه1408١ ةنس ١ ط) توربب- ةيملعلا بتكلا راد ١١78/7 : ناهربلا(6)
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 ىنعملاو ٠ هرمأ هيلا لوؤي امو « هريصمو ءيشلا ءاهتنا ليوأتلاو ؛ ىطغملا

 ىنع مهلوق نم دارملا نأكف « هتدصق يأ « ًانالف تينع مهلوق نم ذوخأم

 . "7اذك مالكلاب دصق « اذك هب

 ؛ ظفللا نطاب ريسفت ليوأتلاو ):هلوقب يبلغتلا بلاط وبأ هفّرعو

 ةقيقح نع رابخإ ليوأتلاف . رمألا ةبقاعل عوجرلا وهو « لوألا نم ذوخأم

 ها(... ذارملا

 ىنعمب نآرقلا ىف ءاج ليوأتلا) : هلوقب ردصلا ديهشلا هفّرعو

 ىنعملا اذهب مدختسا دقو « ريسفتلا ىنعمب ال « ءيشلا هيلإ لوؤيام

 ىنعملا ديسجت ىلع ىأ « ظفللا ريسفت ال « ىنعملا ريسفت ىلع ةلالدلل

 , (١ ةنّيعم ةينهذ ةروص يف ماعلا

 نازيملا ريسفت يف يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا هفّرعو

 مكح نم: ةينآرقلا تانايبلا اهيلا دنتست يتلا ةّيعقاولا ةقيقحلا ِهّنِإ) : هلوقب

 اهمكحم ؛ ةينآرقلا تايآلا عيمجل دوجوم هنأو ةمكح وأ ؛ ةظعوم وأ

 يه لب ؛ ظافلألاب اهيلع لولدملا ميهافملا ليبق نم سيل هنأو  اههباشتمو

 اهديق امئاو؛ ظافلألا تاكبش اهب طيحي نأ نم ةيلاعتملا ةينيعلا رومألا نم

 ىهف . بيرقتلا ضعب انناهذأ نم اهبيرقتل ظافلألا ديقب هئاحبس هللا
- 

 مهف بساني ام بسحب حضوتو « دصاقملا اهب بّرقيل برضت لاثمألاك

 )١( نايبلا عمج :  80١ط) ةفرعملا راد ١اسنة 05-١1ه(.

 ./8ص : نارقلا مولع « ريكحلا رقاب دمحم (؟)
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 اَيبرع أنآرق هانلعج انِإ نيبملا باتكلاو. .. » : ىلاعت لاق امك« عماسلا

 . !١!( «ميكح ىلعل انيدل باتكلا ّمُأ يف هّنإو نولقعت مكلعل
 نم ًاموهفم سيل ةيآلا ليوأتب دارملا نإ . .. ):هلوقب هفّرع مث

 وه لب ًاقفاوم وأ اهرهاظل ًافلاخم ناك ءاوس ؛ ةيآلا هيلع لدت ميهافملا

 قادصملا نوكي ىتح يجراخ رمأ لكالو « ةّيجراخلا رومألا ليبق نم

 مالكلا ىلا هتبسن صوصخم يجراتخ رمأ لب هل ًاليوأت ربخلل ىجراخلا

 , 7( رهاظلا ىلا نطابلاو ٠ لّثملا ىلا لّثمملا ةبسن

 ةرابع وه ليوأتلا نأ انل مضتي ةئالثلا ةريخألا فيراعتلا ةءارق نمو

 :ىلاعت هلوقب دوصقملا نايبك ء ءيشلل ةّيجراخلا ةقيقحلا نايب نع

 كلملا نع ةيانك ٠ يسركلا ّنأب ؟ضرألاو تاوامسلا هّيسرك عسوإ

 كلملا ىه ةيآلا هذه يف ىسركلل ةّيجراخلا ةقيقحلاف « ناطلسلاو

 «ناسنالا ملاع ىف فولأملا يداملا ىسركلا يه تسيلو . ناطلسلاو

 . ةقيقح ريبعت سيلو ٠ زاجم ريبعت وهف

 .ا/ ةيآلا « نارمع لآ ةروس ريسفت « 547 : نازيملا(١)
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 ءارآو سرادم ترهظو ءنآرقلا مهفو ريسفت جهانم تددعت دقل

 جهنملاو ؛ يرهاظلا جهنملاك « يمالسالا فصلا يف ةفلتخم بهاذمو

 جهنملاو يأرلاب ريسفتلاو ؛ يوغللا ريسفتلاو يرثألا جهنملاو « ينطابلا
 . خلا... رصانعلا ددعتملا

 نع ةجتانلا ةفلتخملا ةيبلسلا هجئاتنو هرثأ ددعتلا اذهل ناكو

 نع جتن ام زربأ نمو « جهانملا كلت مظعم يف ةميلسلا ريغ تاهاجتالا

 مهف يف فقوتلاو ء يركفلا رجحتلاو دومجلا وه« ةيبلس راثآ نم كلذ

 ءارآ نآرقلا ليمحتو « ةرات يركفلا ومنلاو لمعلا رود ديمجتو « نارقلا

 ةرات نآرملا مهف ىف ططشلاو ءىرخأ ةرات رّْسفٌّملا تاعانقو

 . ةثلاث

 ًالقتسم ًأجهنم نآرقلا مهف يف 9غ تيبلا لهأ ءاملع جهنم زرب دقلو

 ةلّهؤملاو هتاذ نآرقلا اهددح يتلا ةيملعلا سسألا ىلع موقي انزاوتم

 ءاقنلاو ةلاصألا قيقحتو « هتيمنتو يرشبلا لقعلا ريوطتو ٠ نآرقلا مهفل

 ًامهف نآرقلا مهف ىلا لصوتل رسفملا لمع يف اهعيمج تلعافت ام اذإ
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 هل ترفوتو ؛ رصانعلا كلت باعيتسا رسفملا لمكتسا ام اذإ « ًاميلس

 . يتاذلا روصقلاو ةيتاذلا نع هلمع دعبأو . اهتّدام

 ىقبت دهتجملا رّسفملا اهيلا لصوتي ىتلا جئاتنلا نإف كلذ لك عمو

 ينآرقلا ىوتحملا مهفل ةلواحمو ؛ صيحمتلاو دقنلل ًالباق ًاداهتجا

 . رسفملل رسيتملا ردقلاب

 يسوطلا خيشلا نم لك ىلا عجرنلف رصانعلا كلتب فيرعتللو

 مظاعأ نمو ؛ يمامإلا ركفلا مالعأ نم امهو « ىسربطلا خيشلاو

 يسربطلا خيشلل ( نايبلا عمجم )و يسوطلا خيشلل ( نايبتلاف ) نيرسفملا

 نم هب ازاتما امو « ةيمامإلا ةعيشلا دنع ريسفتلا عجارم مظعأ نم ناربتعي

 نآرقلا مولع ىف ةسردم نايبلا عمجم ربتعيو لب ؛ ءاقنو ةقدو قمع

 . ًاعيمج نيملسملل لاجملا اذه يف ًاديرف ًاعجرمو ؛ ةغللاو
 لهأ ةسردم يف دمتعملا ريسفتلا جهنم يفابتكام اذإًارقتلف

 ةداشإو  جهنملا اذهل امهقيبطت وه : ًاحوضو جهنملا اذه ديزي اممو

 . هساسأ ىلع امهي ريسفت

 يذلاو ) : هلوقب يمامالا ريسفتلا جهنم اصخلم يسوطلا خيشلا لاق

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع نآرقلا يناعم نإ : هب لوقن
 لوقلا فّلكت دحأل زوجي الف « هب ملعلاب ىلاعت هللا صتخا ام : اهدحأ
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 الإ اهتقول اهيّلجي ال ىبر دنع اهملع امنإ لق اهاسرم نايأ ةعاسلا

 ىلا"! «. . . ةعاسلا ملع هدنع هتلا ّنإ» : ىلاعت هلوق لثمو .«١١ . . وه

 . أطخ هب ىلاعت هللا صتخا ام ةفرعم يطاعتف . اهرخآ

 يتلا ةغللا فرع نم لكف ؛ هانعمل ًاقباطم هرهاظ ناكام : اهيناثو

 سفنلا اولتقت الو... » : ىلاعت هلوق لثم ءاهانعم فرع ؛اهب بطوخ

 , 7 4. . . قحلاب الإ هللا مّرح ىتلا

 . كلذ ريغو 27 «دحأ هللا وه لق# : ىلاعت هلوق لثمو

 هلوق لثم . ًالصفم هب دارملا نع هرهاظ ْئبني ال لمجم وهام : اهئلاثو

 ىلع هللو» : هلوق لئثمو #2. . . ةاكزلا اوتآو ةالصلا اومدقأ# : ىلاعت

 هقح اوتآوإ : هلوقو 6. . .اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا

 امو 3! «مولعم قح مهلاومأ يف نيذلاو» : هلوقو "764. . . هداصح موي
 كسانم ليصفتو ءاهتاعكر ددعو ةالصلا دادعا ليصفت نإفكلذ هبشأ

 )١( ةيآلا« فارعألا ةروس /141.

 4 ةيآلا « نابقل ةروس (7؟)

 ١. ةيآلا« ماعنالا ةروس (1)

 ١, ةيآلا ٠ ديحوتلا ةروس (؛ )

 ةيآ ء رونلا . 8 ةيآ « جحلا 1 ةيأء ءاسنلا.١٠١1 و8 و 437 ةيآلا « ةرقبلا ةروس (0)

 .7 ةياء لمزملا."١ ديا ةلداجلا 5

 .91/ ةيألا ءنارمع لآ ةروس (1)

 ١41١. ةيآلا« ماعنألا ةروس (/)

 14 ةيألا « جراعملا ةروس (8)
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 الإ هجارختسا نكمي ال ةاكزلا يف باصنلا ريداقمو , هطورشو جحلا

 أطخ كلذ يف لوقلا فّلكتف . ىلاعت هللا ةهج نم يحوو يي فالي يبنلا نايبب

 . هل ةلوانتم رابخألا نوكت نأ نكمي « هنم عونمم

 نأ نكميو « امهنع داز امف نيينعم نيب اكرتشم ظفللا ناكام : اهعبارو

 نا : لوقيف هب دحأ مدقي نأ ىغبني ال هنإف . ًادارم امهنم دحاو لك نوكي

 نأ ىغبني لب- موصعم مامإ وأ يبن لوقب الإ لمتحي ام ضعب هيف هللا دارم

 ىلع ًادارم نوكي نأ زوجي دحاو لكو « رومأل لمتحي رهاظلا نإ : لوقي
 . دارأ امب ملعأ هللاو . ليصفتلا

 ليلدلا لدو ءامهيلع دازام وأ « نيئيش نيب اكرتشم ظفللا ناك ىتمو

 وه هنإ :لاقي نأ زاج ءادحاو ًاهجوالإ ديري نأ زوجي ال هنأ ىلع

 . دارملا

 اهدرن ملو ء رابخألا هذه انلبق دق نوكن  ماسقألا هذه انمسق ىتمو

 مالكلا نم كلذب انعنم الو ءاهب نيكسمتملاو اهتلمن شحوي هجو ىلع

 . ةلمج يآلا ليوأت يف

 دارملا نسع اهرهاظ ئبني ال ةيآ ريسفت يف رظني نأ دحأل يغبني الو

 ًاعمجم ليوأتلا نوكي نأ الإ ء نيرسفملا نم أدحأ دلقي وأ « ًاليصفت
 تدمح نم نيرسفملا نم نأل ؛ عامجالا ناكمل هعابتا بجيف ؛ هيلع
 دهاجمو ةداتقو « نئسحلاو ؛ سابع نباك « هيهاذم تحدمو ؛ هقئارط

 يبلكلاو يدسلاو حلاص ىبأك « هبهاذم تمذ نم مهنمو . مهريغو

 . ىلوالا ةقبطلا يف اذه . مهريغو
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 قباطي ام ىلع لوأتو « هبهذم رصن مهنم دحاو لكف نورخأتملا امأو

 ىلا عجري نأ يغبني لب مهنم أدحأ دلقي نأ دحأل زوجي الو « هلصأ

 لقن وأ ؛ هيلع عامجا نم « ةيعرشلا وأ « ةيلقعلا امإ : ةحيحصلا ةلدألا

 ةصاخ دحاو ربخ كلذ يف لبقي الو « هلوق عابتا بجي نمع ؛ هب رتاوتم

 ؛ ةغللا نم دهاش ىلا جاتحي ليوأتلا ناك ىتمو ؛ ملعلا هقيرط امم ناك اذإ

 . مهنيب ًاعئاش ةغللا لهأ نيب ًامولعم ناكام اَّلِإ دهاشلا نم لبقي الف

 هنإف « ةردانلا ظافلالاو ء ةدراشلا تاياورلا نم داحآلا ةقيرط امأو

 هيف فقوتي نأ يغبنيو « هللا باتك ىلع ًادهاش لعجي الو ٠ كلذب عطقي ال

 عطق ىتسم هنإف ؛ هنيعب هنم دارملا ىلع عطقي الو ٠ هلمتحيام ركذيو

 هنأل ةكيإَب ىبنلا نع يور امك « قحلا باصأ نإو « ائطخم ناك دارملاب

 لطاب كلذو . ةعطاق ةجح نع كلذ ردصي ملو ؛ ًاسدحو ًانيمخت لاق

 ,(7١(قافتالاب

 خيشلا عم ًاقفاوتمو ىمامالا جهنملا ًاصخلم ىسربطلا خيشلا لاقو

 : ريسفتلا يف ةدمتعملا رصانعلا نم هدّدح اميف ء ىسوطلا

 نيمئاقلا ةمئألا نعو يقلي ىبنلا نع حص دق ربخلا نأ ملعاو»

 صنلاو . حيحصلا رثألاب الإ زوجي ال نآرقلا ريسفت نأ ل هماقم

 نآرقلا رسف نم لاق هنأ كبي ىبنلا نع ًاضيأ ةماعلا تورو ؛ حيرصلا

 لولا نيعباتلا نم ةعامج هركو :اولاق أطخأ دقف قحلا باصأف هيأرب

 ١ ١(الطوسي « توريب- ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ل - 6-7 ص ةمدقملا ؛ نايبتلا .

 تاك



 ملاسو عفانو  يناملسلا ةديبعو « بّيسملا نب ديعسك« يأرلاب نآرقلا يف

 نا ند هايدي نأ كنز ىف لوشلر هر شا دعب

 نيذلا هّمِلَعِل » : لاقف هيلع اماوقأ حدمو « هيلإ ليبسلا حضوأو طابنتسالا

 نع بارضالاو  هربدت كرت ىلع نيرخآ مذو . «مهنم هنوطبنتسي

 رك ذو . «اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ» : لاقف « هيف ركفتلا

 لاقو ٠ «ًايبرع ًانآرق هانلعج انإ9 : لامف برعلا ناسلب لزنم نآرقلا نأ
 هقفاو امف « هللا باتك ىلع هوضرعاف ثيدح يىنع مكءاج اذإو قف يبنلا

 « ةجح باتكلا نأ نّيبف « طئاحلا ضرع هب اوبرضاف هفلاخ امو « هولبقاف

 موهفم ريغ وهو « هيلع ضرعلا نكمي فيكو . ؛ هيلع ضورعمو

 نإ هانعم نوكيف رهاظلا كورتم ربخلا نأ ىلع لدي هلاثمأو اذهف . ىنعملا

 باصأف « هظافلأ دهاوشب لمعي ملو « هيأر ىلع نآرقلا لمح نم نأ ٌعص

 نآرقلا» : لاق هنأ فيي يبنلا نع يور دقو . ليلدلا أطخأ دقف . قحلا

 نب هللا دبع نع يورو «هوجولا نسحأ ىلع هولمحاف ء هوجو وذ ؛ لولذ
 دحأ رذعي ال ريسفت : ماسقأ ةعبرأ ىلع ريسفتلا هوجو مّسق هنأ سابع

 ءاملعلا هملعي ريسفتو « اهمالكب برعلا هفرعت ريسفتو « هتلاهجب

 ام وهف هتلاهجب دحأ رذعي ال ىذلا امأف ٠ لج وزع هللاالإ هفرعي ال ريسفتو

 امأو ء ديحوتلا لئالد لمجو « نآرقلا ىف يتلا عئارشلا نم ةفاكلا مزلي

 امأو « مهمالك عوضومو « ةغللا قئامح وهف ٠ اهناسلب برعلا هفرعت يذلا
 يذلا امأو . ماكحألا عورفو « هباشتملا ليوأت وهف ءاملعلا هملعي يذلا

 نأ لوقأو , ةعاسلا مايقو ء بويغلا ىرجم يرجيام وهف « هللا الإ هملعيال

 تاكد



 نم حتفي يذلا وهو «نايب لك رقتفي هيلإ نإف نآرقلا مولع لجأ بارعإلا
 ةنماك ضارغألا ذإ . قالعألا اهاوحف نم جرختسيو ٠ قالغألا ظافلألا

 رايعم وهو «اهيلإ ريشملاو ءاهنع ثحابلاو ءاهل ريثملا وه نوكيف « اهيف

 يذلا هسايقمو ٠ هيلع ضرعي ىتح هناحجرو هناصقن نيبي ال يذلا مالكلا

 نع يور دقو «هيلإ ممججري ىتح ؛ هميقتسمو هميقس نيب زّيمُي ال

 رهاظ ناكاذإو . هبئارغ اوسمتلاو ءنآرقلا اوبرعا لاق هنأ كت ىبنلا

 هاوحف فرع بارعإلاو ةيبرعلا فرع نم لكف ؛ هانعمل ًاقبط نآرقلا
 . ًاعطق هب هللا دارم ملعيو

 وأ نيينعمل لمتحم الو نايب ىلا جاتحي لمجم ريغ ظفللا ناك اذإ اذه

 «قحلاب الإ هللا مّرح ىتلا سفنلا اولتقت الو» : هلوق لثم كلذو « ناعم

 هابشأو «ًأدحأ كبر ملظيالو» : هلوقو «دحاو هلإ مكهلإو» : هلوقو
 . كلذ

 هلوق لثم « ًالصفم هب دارملا نع هرهاظ نبني ال ًالمجم ناكام اّمأو

 « هداصح موي هقح اوتآو 8 © ةاكّرلا اوتآو ةالصلا اوميقأ » : هناحبس

 نيبيف هيلإ هناحبس هللا نم يحوب قلي ىبنلا نايب ىلإ هيف جاتحي هنإف

 « ةاكزلا يف بصنلا ريداقمو ؛ تاعكرلا دادعأو ٠ تاولصلا نايعأ ليصفت

 . هلم عونمم فيقوتو صن ريغ نم كلذ نايب ىف عورشلا ةريثك اهلاثمأو

 . هيلع ًالومحم مدقت يذلا ربخلا نوكي نأ نكميو

 نوكي نأ زوجي الف « نيرمأل وأ ٠ ةريثك رومأل ًالمتحم ناك امامأو

 الإ هب دارملا نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع ليلدلا لد دق لب ًادارم عيمجلا

 اح



 دارمب سيل امب هنم دارملا هابتشال هباشتملا باب نم وهف « أدحاو ًاهجو

 نإو دارملا وه هَّنِإ لاقي نأ زاجو ؛ ليلدلا قفاوي ىذلا هجولا ىلع لمحيف

 نم دحاو لك نوكي نأ نكميو « رثكأ وأ « نيينعم نيب ًاكرتشم ظفللا ناك
 اذك هب دارملا ّنِإ لاقيف  ةراسجبب هيلع مدقي نأ يغبني الف ًادارم كلذ

 لك نوكي نأ زوجي لب « هقدص ىلع عوطقم مامإ وأ يبن لوقب الإ « اعطق
 نيرسفملا نم دحأ دلقي الو , هيلع عطقي الو « ليصفتلا ىلع ادارم دحاو

 عامجاإلا داقعنال هعابتا بجيف ؛ هيلع ًاعمجم ليوأتلا نوكي نأ الإ هيف

 لّوعيو « هنيلإ عجري نأ بجي لصأ اهتصخل ىتلا ةلمجلا هذهف « هيلع

 نآرقلا لوزن نم ءاملعلا هيف فلتخنا امو « ريسفتلا هوجو هب ربتعيو ؛ هيلع

 .'ماكحألاو ىناعملاو

 نم رسفملل دبالو) : ًالئاق ريسفتلا يف هجهنم ينوخلا ديسلا نيب دقو

 ةيجح كل انيب دقف_ حيحصلا يبرعلا اهمهفي يتلا رهاوظلا عبتي نأ

 نم ةجح هنإف . حيحصلا يرطفلا لقعلا هب مكح ام عبتي وأ رهاوظلا

 نع تبثام عبتي وأ . جراخلا نم ةجح يبنلا نأ امك« لخادلا

 ةالت يبنلا ىصوأ نيذلاو « نيدلا يف عجارملا مهنإف يلم نيموصعملا

 يت رتعو هللا باتك نيلمثلا مكيف كرات ينإ» : لاقف مهب كسمتلا بوجوب

 370 أدبأ يدعب اولضت نلامهب متكسمت ناام ؛ ىتيب لهأ

 .147-١1717ص : يئونحلا « نايبلا(١)
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 :ةصالخلا

 وبأ ديسلاو ىسربطلاو يسوطلا خيشلا هتبث ام ليلحتو ةءارق نمو

 ةسردم يف ريسفتلا جهنم ّنأ حوضوب فشتكن مهريغو يئوخلا مساقلا

 ىلاعت هللا دارم فاشتكال اهعيمج ةيتآلا رصانعلا دمتعي يل تيبلا لهأ

 : ىهف « هفراعمو هتالالدو هيناعم مهفو « هباتك نم

 ناو هك: تيبلا لهأ ةمئأ وأ ِقْطْييَي ىبنلا نع دراولا رثألاب ريسفتلا- ١

 يف فالتخالا دنع عجرملا وه ينآرق نايبو ريسفت نم هغ مهنع رثأ ام

 قيرط نعالا اهليصحت نكميال « ةينآرق ناعم كانه ناو . نآرقلا مهف

 . هكا مامالا وأ كيت يبنلا

 همهفي يبرع نايبب لزن نآرقلا ناف : ةغللا ىلع دامتعالاب ريسفتلا”

 . يحولا هيف لزن يذلا رصعلا ةغل ىوتسمب ةفرعم ةيبرعلا فرع نم

 يناعملا جارختسا نم رّسفملا نكمي يوغللا رصنعلا دامتعاو

 ركذ امك ناعم ةدع وأ نيينعم لمتحي الو ءاهيف لامجإ ال ىتلا ةينآرقلا

 هقرعت ريسفتو) : هلوقب سابع نبا هب حّرص ام وهو كلذ يسربطلا

 . (امهمالكب برعلا

 ًامزتلم ريسفتلا يف لقعلا دامتعاو : لقعلا ىلع دامتعالاب ريسفتلا ٠

 وهل دارملا ىلع لادلا يوغللا نايبلا زواجت مدعبو ؛ يبنلا نع رثأ امب

 طابنتسالاو مهفلا قافأ حتفو ةفرعمو . ملعلا ءارئاب مهاسي يملع جهنم
 ناو ءاهروصع دادتما ىلع ةيرشبلا هجاتحت ام نآرقلا فراعم نيزخ نم

 هديؤيو . مزتلملا لقعلا وه ديرفلا نيزخلا اذه فاشتكال ةادأ لضفأ
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 بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ» : ىلاعت هلوق نم ءاملعلا هب لدتسا ام

 . ©« اهلافقأ

 لامعألا صخلن نأ عيطتسن ريسفتلاب فيرعت نم دمام دعبو
 : يتآلاب رّسفملا اهسرامي يتلا ةيريسفتلا

 اولعجو» : ىلاعت هلوق لثم : ةييرغلا ةينآرقلا ظافلألا ريسفت- ١
 تءاج# : ىلاعت هلوقو «ًاقاهد ًاسأك# : ىلاعت هلوقو ؟ديطع دارا

 مهفو :ةًّحاصلاو٠ ًاقاهدو ء« نيضع٠: تادرفملا ريفتف 6« ةخاصلا

 . اهنومضم فاشتكاو ةيآلا ىنعم مهفل ةليسو ةغللا يف اهانعم

 ريسفتلا نم ةيناثلا ةلحرملا وهو : ةدرفملا ةيآلا ىنعم ريسفت- ١

 . ةيآلا دودحب دودحملا ىنعملا ءاطعا ىلع ةرداقلاو

 ةسارد ساسأ ىلع موقي يذلا جهنملا وهو :ىعوضوملا ريسفتلا-"

 لينك يفرش رم نحوك : ايوب عوف رعب للملا تاك انألا

 يف مكحلا وأ « لاملا ةيضق مهف داري امدنع ًالثمف ٠ رخآلا ضعبلا اهضعب

 ةساردلا موقت ؛ ديحوتلا وأ ؛ةأرملا قوقح وأ « قالطلا ةلأسم وأ ؛ نآرقلا

 ةدحوك اهتساردو عوضوملاب ةلصلا تاذ تايآلا عيمجت ساسأ ىلع

 انيطعت يتلا هميهافمو نآرقلا ماكحأب جورخلا لجأل ةلماكتم ةيعوضوم
 . عوضوملا كلذ نع ةلماك ةروص

 نأ عيطتسن « ةيعوضوم ةدحو نمض سردتو عمجت امدنع تايآلاف

 كلذ يف ةلماكتملا ةيمالسالا ةيرظنلاو ء«هيسنارملا ةيؤرلا مهفن

 . عوضوملا

 تا



 ءًاضعب هضعب رسفي نآرقلا نإف « ميركلا نآرقلا ةنسلا رسفت امكو

 يملع جهنم وه ىرخأ تايآ ريسفتو مهف يف تايآلا ضعب ىلا ءوجللاو

 قطني نأرقلا :٠ هلوقب جهنملا اذه لي ىلع مامالا عضو دقو ؛ ميلس

 . «!١ ضعب ىلع هضعب دهشيو ء ضعبب هضعب
 هلوقل هيل يلع مامالا ريسفت وه نآرقلاب نآرقلا ريسفت ةلثمأ نمو

 : ىلاعت هلوق عم اهعمجب اهرّسف «ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو؛ : ىلاعت

 نآرقلا نم جرختساف : 4نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو»
 . رهشأ ةتس يه لمحلل ةدم لقأ نأ_ ةيناثلاو ىلوألا ةبآلا نم

 نم ساسأ أدبم ىرخأ تايآ ريسفتل نآرقلا نم تايآ ىلا عوجرلا نأو

 . فييزتلاو فيرحتلا نم اهتيامحو ؛ ةينآرقلا يناعملا ةنايص ئدابم

 هللا تافص نع ةثدحتملا تايآلاف ؛ ركفلاو ةديقعلا لاجم يف امّيسال

 لالضلاو ىدهلا تايآك : ىلاعت هللا لعفب ناسنالا لعف ةقالعو هلاعفأو

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل : ةميركلا ةيآلاف . ًاضعب اهضعب رّسفي

 )١( ص : ةغالبلا جهت ١157 حاصلا يحبص . د .
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 ةركف اهنم ديفتسي نأ ضعبلا لواح ىتتلا تايآلا ريسفتل ساسأ «ريصبلا

 : هناحبس هلوقو «مهيديأ قوف هللا ديال : ىلاعت هلوقك « ميسجتلاو هيبشتلا

 مهفن « ءىش هظمك سيل : ةلالد نمف #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا»

 هزنم هللاف « ًايديسجت ىنعم سيل ( ءاوتسالا) ىنعمو ( هللا دي ) ىنعم نأ

 . ٌىلخلا ةهباشم نع

 اًمإو ًاركاش اًمِإ ليبسلا هانيده ان : ةميركلا تايآلا ىلع دامتعالابو
 .(١!«أروفك

 اهعسوالا ًاسفن هتلا فلكي ال »9 : هلوقو ؟نيدجنلا هانيدهو# : هلوق وأ

 . ") «تيستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل

 عيرس هلا َّنإ مويلا ملظ ال تبسك امب سفن لك ىزجت مويلا# ؛ هلوق وأ
 , 7 «باسحلا

 نإو رفكلا هدابعل ىضري الو مكنع ىنغ هللا نإف اورفكت نإإ ؛ هلوق وأ

 , «2١ ... ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو مكل هضري اوركشت

 هلوق ىنعم مهفن نأ عيطتسن تايآلا هذه رثكأ وأ ىدحا ىلع دامتعالاب

 , ) «ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم لضي هللا نإف»

 .؟ ةيآلا« ناسنالا ةروس(١)

 .783 ةيألا« ةرقبلا ةروس (؟)

 .١ا/ ةيألا« رفاغ ةروس(")

 ءال ةيآلا ء رمزلا ةروس (4)

 .8 ةيآلا« رطاف ةروس(6)
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 « ًاتطاخ ًاريسفت ضعبلا لبق نم ترّسُف يتلا تايآلا نم اهلاثمأو

 ةدارال ةيفان يربج لكشب ؛ هناحبس هللا ىلا لالضالا دانساب ترّسُف

 هذهف ؛ هناحبس هللا لدعو ضقانتي ام وهو ؛ هلعفل هرايتخاو ناسنالا

 امب ىزاجي وهو « راتخم َرُخ هنأب ناسنالا فصت اهلاثمأ ريثكو تايآلا
 تايآ َتَلَوَأ اذل ؛ رفكلا هدابعل ىضري ال ىلاعت هللا نأو « هاني تبسك

 ةقالعلا تاذ ىرخأألا تايآلاو قسانتي اميلس ًاليوأت لالضلاو ىدهلا
 . عوضوملاب

 نيذلا طارص « ميقتسملا طارصلا اندها# : ىلاعت هلوق ريسفتكو

 عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو : ىلاعت هلوقب « . . . مهيلع تمعنأ
 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هتلا معنأ نيذلا

 ١ 4 يآ

 , ١7 «ًاقيفر كنلوا نسحو

 تمعنأ نيذلا طارص# : ىلاعت هلوقب دوصقملا نيبت ةيناثلا ةيآلا ناف

 . ؟مهيلع
 باتكلا ريسفت دارأ نم ) : هلوقب جهنملا اذه ىطويسلا ركذ دقو

 ةحراش اهنإف « ةئسلا نم هبلط كلذ هايعأ نإف « نآرقلا نم ًالوأ هبلط زيزعلا

 .'"7(هل ةحضومو نآرقلل

 )١( ةيآلاء ءاسنلا ةروس 18.

 توريب- ةّبرصصعلا ةبتكملا . 175/7 : لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ ناقتال(0) .٠

 اال



 داحآلا ربخو ريسفتلا

 : دحاولا ريخ

 , 37 هاّدؤم توبثب عطقلا هنم لصحي مل يذلا ربخلا هب داريو

 فتحي مل يذلا داحألا ربخ ىدؤم نأ وه هيلع ءاملعلا عمجأ امم

 مث «نظلا وه هيلا نانئمطألل ةبجوملا وأ هقدصب ملعلل ةبجوملا نئارقلاب
 هقدصب ملعلل ةبجوملا نئارقلاب فتحي ال يذلا ربخلا رابتعا ىف اوفلتخا

 ءاذه داحألا ربخب لمعلا بوجو ىلا قيرف بهذف . هيلا نائئمطالا وأ

 دنع لمعلا هيلع ٌرقتسا ام وهو « هِي يسوطلا خيشلا ةسردملا هذه دوقيو

 عطقلا ديفي ام دورو ىلا هتيجح نيعجرُم « ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع

 ةّنسلاو باتكلا نم ةلدأب كلذل اولدتساو « عراشلا نم هب لمعلا بوجوب

 .امهريغو

 نأ هيلإ بهذأ يذلاو ) : يأرلا اذه نع أربعم لِي يسوطلا خيشلا لاق

 هب لمعلاب ةدابعلا درت نأ زوجي ناك نإو « ملعلا بجوي ال دحاولا ربخ

 ىلع فوقوم كلذ نأ الإ ء عرشلا يف هب لمعلا زاوج درو دقو ءألقع

 . 1417 : ةيناثلا ةقلحلا ء لوصالا ملع يف سورد ٠ ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا(١)
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 صتخيو « ةقحملا ةفئاطلا نم ناك نم هيوري ام وهو ء صوصخم قيرط
 ةلادعلا نم هربخ لوبق اهعم زوجي ةفص ىلع نوكيو « هتياورب

: 

 ربخب لمع نم ) : لوقيف دحاولا ربخ ةّيجح بجوم حضوي مث

 وأ باتككلا نم اّمِإ هب لمعلا بوجو ىلع لد اذإ هب لمعي امّنإف دحاولا
 . "7 (ملع ريغب لمع دق نوكي الف« عامجالاو ةّنسلا نم

 حّرص يذلا ىلحلا ةمالعلا لاثمأ ءاملعلا مظاعأ نم قيرف كلذ ديؤيو

 وهو « ربخملا ددعت ناو « نظلا ديفي ام وه دحاولا ربخ ) : هلوقب كلذب

 . 7( ةعامجلو ىضترملا ديسلل ًافالخ عرشلا ىف ةّجح

 ةرهز نبا هديؤيو ؛ ىضترملا ديسلا اهدوقيف ةيناثلا ةسردملا امأ
 ةيجح تركنأ يتلا ةسردملا يهو ؛ مهريغو سيردا نباو ىسربطلاو

 عوجرلاو ؛ هيلع دامتعالا زاوج تطقسأ يلاتلابو ؛ دحاولا ربخ

 . هيلإ

 قيرط نم ةيعرشلا ماكحألا ىف ٌدبال) :  ىضترملا ديسلا لاق
 ةعيرشلا يف لمعلا انلطبأ كلذلو ) : لاق نأ ىلا ( .. . ملعلا ىلا لصوي

 لمعلا نوكي نأ انبجوأو «ًالمعالو ًاملع بجوت ال اهنأل ؛ داحألا رابخأب

 .رشنلاو ةعايطلل تيبلا لآ ةسسؤم ( :375071١-741 لوصألا ةدع(١)

 114/١. : لوصألا ةدع(1؟)

 . ؟ ”١7 ص : لاقبلا نيسحلا دبع قيقحت ٠ لوصالا ملع ىلا لوصولا ئدابم (7)
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 . هقدصب نظلا هيضتقي ام ةياغف ًالدع ناكاذإ دحاولا ربخ نأل . ملعلل ًاعبات

 . !١ (ًايذاك نوكي نأ زوجي هقدص تننظ نمو

 ريغ داحالا ربخ لوح ةيملعلا ةكرعملا انمامأ صخشتت اذكهو

 . نظلا ديفي هّنأ ىلع نوعمجم لكلاف « نئارقلاب فوفحملا
 ةورول اذهداحألا خب لمعلا تؤجوب ةمآ ءاملعلا نم اقنرف نآريغ

 ربخ ىلع دامتعالا زاوج ىنعي اذهو . هب لمعلا ىلع ةيعطقلا ةّلدألا

 . هيوار قدصب قوثولا دعب ريسفتلا يف داحآلا
 زيزعلا باتكلا عم ضراعت اذا داحألا ربخ َّنأ ىلا انه ريشن نأ ىغبنيو

 باتكلاف . داحألا ربخ ةيجح ليلدب لومشم ريغ هّنأل ؛ هتميق تطقس

 . اهمدعو ةياورلا ةحص تابثال ساسأ

 ةضراعم تاياور هذه نإ: ؛ # ردصلا رقاب دمحم ديسلا هيقفلا لاق

 «ًاغالبو ىدهو ءيش لكل ًانايبت لزن ِهّنأ ىلع لادلا ميركلا باتكلل

 «دحاولا ربخ ةيجح ليلد هلمشيال داحألا رابخأ نم باتكلل فلاخملاو

 ,7ءافناس انرشأ امك

 هللا باتك ىلع تاياورلا ضرعب رمأت ةديدع تاياور تدرو دقو

 : اهنم ركذن ؛ اهتحص نم دكأتلل

 ةنطا ط) مق- يمالسالا رشنلا ةسّسؤم « 87 ص ؛ رئارسلا ةمدقم « سيردا نبا )١(

 ٠ه(ء

 ,719/17 : هقفلا لوصا ملع ف سورد(")
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 هللا باتك قفاوي ىنع مكءاجام سانلا اهّيأ :٠ قبلي لوسرلا نع ءاجام

 . !١ «هلقأ ملف هللا باتك فلاخي مكءاج امو « هتلق انأف

 امف «ًارون باوص لك ىلعو ةقيقح ّقح لك ىلع نإ » : كيب لاقو
 , '!هوعدف هللا باتك فلاخ امو هوذخف هللا باتك قفاو

 « هقلطم دييقتو نآرقلا مومع صيصخت وه ريسفتلا دراوم نم لعلو
 يفرعلا عمجلا ناكمال ؛ نآرقلا عم ضراعتلا نم سيل وهو ؛ داحألا ربخب

 ءاملعلا دافأ امك- ينآرقلا رهاظلاو ربخلا ةلالد نيب نيتلالدلا نيب

 . كلذب

 . نارهط ةيمالسالا بتكلا رادو 5 ؛ ىفاكلا نم لوصالا(1١)

 . نارهط ةيمالسالا بتكلا رده 0 : يفاكلا نم لوصالا(؟)
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 ةيعوضوملاو ةيتاذلا نيب ريسفتلا

 نم هب عشيو نزتخي ام فاشتكإو « ينآرقلا صنلا عم لماعتلا ةلأسم نإ

 دهجلا تايلوؤسم مهأ نم يه« ًاراهظإ وأ ًاليوأت وأ ًاريسفت , دارمو ىنعم

 ىنعم مهفو ؛ ربدتلاو ركفتلا ناونع تحت نآرقلا هيلا اعد يذلا ىملعلا

 . هاوتحم طاينتسا وأ« هليوأت وأ ههقف وأ ء نآرقلا

 سايقمو « يمالسالا نوناقلاو ةعيرشلا ءاقب ردصم نآرقلا نأ امبو

 جهنملاو ؛ ةّيساسألا دعاوقلا ءاملعلا عضو , ريكفتلا ميظنتو طبضلا

 . ينآرقلا باطخلا ىوتحم فاشكتسال مظنملا يملعلا

 : ةيتاذلا وه ء هانعم مهفو نآرقلا عم لماعتلا ددهي ام رطخأ نم نإو

 يلاتلابو . نآرقلا يف ثحابلاو رسفملا اهلمحي يتلا ةيلبقلا تاملسملاو

 مهتادقتعمو مهئارآ ضرف ئلع نأرقلا عم نولماعتملا ءالؤه لمعي

 يأرلا بحاصو رسفملا ىرت لب « ميركلا نآرقلا ئلع اهليمحتو
 نايحألا ضعب يف هتيرظنو هيأر ضرعي ءامهريغ وأ يفسلفلا وأ ىمالكلا

 سيلو « هتابثإ ديري ام وأ« هب ركفي وأ« هدقتعي ام اهب دنسيل ةيآلاب ىتأي مث

 يفام فاشتكا وه ريسفتلا َنأل كلذ ؛نآرقلل ًاعوجر الو « ًاريسفت اذه

 يىنآرقلا ىنعملاب ثبعلا ىلا تاهاجنتالا هذه تّرج اذل ؛ نآرقلا يآ
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 تاهاجتالل ينآرقلا ىوتحملاعاضخا هنأل كلذ . هاوتحمل فيرحتلاو

 .ةيتاذلا

 ةيتاذلا نيب لصفلل فاك حيضوت فيرشلا يوبنلا نايبلا ىفو

 «هوأرقاو « نآرقلا اومّلعت : كيلي لاق . ريسفتلا يف ةيعوضوملاو

 نآرقلا اوعبتاف « ارزو مكيلع نئاكو « ًارخذو ًاركذ مكل نئاك هّنأ اوملعاو

 هعبت نمو ؛ ةنجلا ضاير ىلع هب جهن نآرقلا عبت نم هناف ء مكنعبتي الو

 . «١7 منهج ىف هفذقي ىتح هافق يف هب حز نآرقلا

 نأ ؛ لالض ثالث يدعب نم يتمأ ىلع فّوختأ امنإ : يي لاقو

 نآرقلا اًمأف ... ملاعلا ةلز اوعبتيو ؛ هليوأت ريغ ىلع نآرقلا اولوأتي

 الوءهتثف اورظتناف ملاعلا امأو . ههباشتمب اونمآو ؛ همكحمب اولمعاق

 ل اوس

 نأ تاياور نم ْيِط تيبلا لهأ ةمثأ نع درو ام نأ نوئحابلا دكؤيو
 سيلو « هانعم فيرحت كلذب نودصقي اوناك امنإ « نآرقلا اوفدح ًاسانأ

 . ضعبلا روصت امك« ناصقتنلاو ةدايزلا نم هفورحو هتاملك فيرحت

 : هلوقب نآرقلا هنع ثدحت يذلا وه ينآرقلا ىنعملل فيرحتلا اذهو

 . ؟هعضاوم نع ملكلا نوفّرحي»
 ." !(اهليوأت نع اهنورّيغي ينعي) ةيآلا هذه ريسفت ىف يسوطلا خيشلا لاق

 .المث/ا :لاصخلا(١)

 795/١. : لئاسولا كردتسم (7؟)



 يف نمكت « نآرقلا نم ذخألا وأ « ريسفتلا يف ىربكلا ةلكشملا نإ

 مامالا صيخشت قيقد وه مكو ؛ هيأرل ةيآلا عاضخإ وأ ء رسفملا أطخ

 اوفطع اذإ ىدهلا ىلع ىوهلا فطعي :٠ لاق امدنع ةرهاظلا هذهل ةيل ىلع

 ىلع نآرقلا اوفطع اذا نآرقلا ىلع يأرلا فطعُيو « ىوهلا ىلع ىدهلا
 ذإ . حضوأ لكشب يديقعلا ركفلا ىف ةرهاظلا هذه رشتنتو ( ١١ يأرلا

 يف ةيمالكلا قرفلاو ةفسالفلا ضعب ءارآ وأ « ةينطابلا تاهاجتالا تغيع

 . ةينآرقلا تالالدلا

 يأر اهيف مّكحتي يذلا ريسفتلا نم تانّيع ركذن نأ ديفملا نمو
 هلوقل ىنطابلا يبرع نبا ريسفت تانّيعلا كلت نم .. ةبآلا ةلالدب رسفملا

 . «هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأو . . . 8 : ىلاعت

 تاذللاو لدجلاو فالخلاك . مولعلا لوضف ابر مهذخأو ) : لاق

 .'"!(... اهنع اوهن يتلا ظوظحلاو « ةيندبلا

 ؛هلوقب هرّسف © . . . انمآ دلبلا اذه لعجا ّبر# : ىلاعت هلوق رّسفو

 بذاجتو ىوقلا عزانتو « سفنلا تافص تابلغ نم انمآ ندبلا دلب « يأ )

 , 7( ءاوهألا

 : لوقي ةرسفملا ةيتاذلل ًادقان يلازغلا دمحم خيشلا بتكو

 )١( ص ؛ ةغالبلا جهن ١56 حلاصلا يحبص . د قيقحت «1758خ .

 ) )1ميركلا نآرقلا ريسفت : ١/ 798-7937ط بلاغ قطصم . د قيقحت 7

 )*( ج : ميركلا نارقلا ريسفت ١ ص 707.
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 اهنأ دجأ تنكف ء«نآرملا مهف الا

 وه هيدؤن يذلا لمعلا نإ : لوقن يكل هنأ : ىنعمب ٠ لمأتلا قحتست ةقيرط

 هذه انعزتناو ؟نولمعت امو مكقلخ هتلاو» نآرقلاب انللدتسا ء هللا عنص نم
 قولخم لمعلا نإ ؛ ةنسلا لهأ بهذم ىلع لدت يكل هلك قايسلا نم ةيآلا

 مهنأل « نيلوؤسم ناثوألا ةدبع ناكام « مص ول مالكلا اذه نأ انيسنوا ؛ هلل

 نم مهيلع امف هلل ةقولخم مهتينثوو مهكرشو ؛ هلل نيقولخم اوناك اذإ

 نمو لبق نم ءاهقايس نم اهانعطقو ةيآلا رهاظ انذخأ نحن نكل ؛ بنذ
 . ١7 (ءىزجتلا ةفآ اهّْنإ . . لطاب يأرل ًاليلد اهانلعجو « دعب

 ًادقن ردصلا رقاب دمحم ديسلا ديهشلا ىمالسالا ركفملا هيقفلا بتكو
 . ةصاخ ءارآ ريرمتل روهظلا ةيجح ركنأ يذلا ينطابلا ريسفتلل ًاضفار

 ميركلا باتكلا رهاوظ ءانثتسا ىلا ءاملعلا نم ةعامج بهذ :٠ # لاق

 امب الإ زيزعلا نآرقلاب قلعتي اميف لمعلا زوجيال هنأب اولاقو  ةيجحلا نم
 وأ قِيلَ ىبنلا لبق نم ًادّدحم ًاريسفت ًارسفم وا« ىنعملا ىف ًاصن ناك

 (؟)« مالسلاو ةالصلا مهيلع هلآ نم نيموصعملا

 امك« ةبوذكم لب دنسلا ةفيعض تاياور دمتعا يذلا يأرلا اذه در مث

 ىلع ةفرحنملا ةينطابلا تاهاجتالا ىوذ نم بلاغلا ىف اهتاور نأب لاق

 7| يهاب نيم رهلكيا

 .ه1117١ ةنس ط رشنلل ءافولا راد ./7 ص : نآرقلا عم لماعتت فيك ؛ يلازغلا دم.ح )١(

 .؟١١ ص .ةيناثلا ةقلحلا : لوصألا ملع يف سورد(1<)

 5١9. ص . ةيناثلا ةقلحلا : لوصالا ملع يف سورد (1)
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 لادلا ميركلا باتكلل ةضراعم تاياور هذه نإ: ًايناثو ؛ لي لاق مث

 نم باتكلل فلاخملاو ؛ ًاغالبو ىدهو ءيش لكل ًانايبت لزن هّنا ىلع

 .37«قباس انرشأ امك« دحاولا ربخ ةيجح ليلد هلمشيال داحآلا رابخأ

 مالزالاو باصنالاو رسيملاو رمخلا امْنِإإ9 : ئلاعت هلوقل مه ريسفتك

 , '") «هوينتجاف ناطيشلا لمع نم سجر

 وعدي صاخشأل ءامسأ يه مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا َنأب

 . ظفللا رهاظ اهيلع لاّدلا قئاقحلا يه تسيلو ؛ مهبانتجال نآرقلا

 ىلاعت هللا دارم نع فشكلا ) : هنأبو ةيملعلا هتقدب ريسفتلا فيرعتو

 -( نزلا اكو

 « ىلاعت هللا دارم نع فشكلا نود لوحي ةيتاذلا لخدت نأ انل دكؤي

 نع فشكالو « هللا باتكل ريسفت وه ةيتاذلا هجتنت ام سيل ىلاتلابو

 هليمحتو « لدتسملا وأ, ثحابلا وأ« رسفملا يأر وه لب  ةيآلا ىوتحم

 . ةيآلا ىلع هيأرل

 ةيقالخألاو ةيفسلفلاو ةيهقفلاو ةيديقعلا ءارآلاو ريسافتلا أرقت نيحو

 هريسغتو نآرقلا مهف ىف ةحضاو ةرهاظ ةيتاذلا ةيبهذملا دجن اهريغو

 ىلع لالدتسا وه ضعبلا دنع نآرقلاب لالدتسالاو ريسفتلا راص ىتح

 . يبهذملا ههاجتاو هيأر ديؤيل لزنأ نآرقلا نأكو « هب نمؤيام

 .؟9١5 ص. ةيناثلا ةقلحلا : لوصالا ملع يف سورد(١)

 95١. ةيألا: ةدئاملاةروس(1؟)
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 جهنملا وه . هاوتحم فاشتكاو نآرقلا مهف يف ميلسلا جهنملا نا

 بطلا لاجم ىف ثحابلا لماعتي امك نآرقلا عم لماعتي يذلا يملعلا

 يف يربتخملا فاشتكالا نيب زيمن انك نإو انإ . ءايميكلاو ءايزيفلاو

 نم ةيناسنالا مولعلا يف فاشتكالا لاجم نيبو ؛ ةّيداملا ثاحبألا لاجم

 نآرقلا ىف ثحابلا مامأ نأ الإ « ًاقلطم ًاداعبتسا تاذلا داعبتسا ةبوعص

 ثحبلا ىف هراسم ىلع ظفاحي طابنتسالاو فاشتكالل ًايملع ًاجهنم

 ةيبصع ريغ نم ةيملعلا ئدابملا نم دافتسا ام اذإ . ىعوضوملا

 . زايحنا الو

 در
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 لوزنلا بابسأ

 تاساردلاونآرقلا مولع تاحلطصم نم حلطصم لوزنلا بابسأ

 هنع ثدحتتل ةيآلا تلزن هلجأ نم يذلا ببسلا : ىنعيو ؛ ةينآرقلا

 ميركلا نآرقلا تايآ نإف « هرصانعو هفورظ وأ « همكح نيبت وأ « هفّرعتلو

 : نيمسق ىلع اهلوزن ناكو « ًاماع نيرشعو ةئالث لالخ تلزن
 وهو « يرشبلا ةوعدلا طيحم يف ثدح ريغ نم ءادتبإ لزن مسق_-١

 ماظنو ةدابعلاو ةديقعلا نوؤش فلتخم يفو « ميركلا نآرقلا تايآ مظعم

 . خلا... عمتجملا

 تثدح ىتلا عئاقولاو ثداوحلا ببسب لزن ةكرابملا هتايأ نم مسق-؟

 : ىلاعت هلوقك ؛ دارفألا ضعب نم لاؤس ببسب وأ « ةوعدلا طيحم يف

 ©« دحأ أوفك هل نكي ملو *دلوي ملو *دلي مل «دمصلا هللا هدحأ هتلاوه لق»

 يبأ نع ملسم نب دمحم نع هدانساب ىفاكلا يف درو امك اهلوزن بيسف

 انل بسنأ :اولاقف فلي هللا لوسر اولأس دوهيلا ّنإ» : لاق ذك هللا دبع

 .7١«اهرخآ ىلا «دحأ هللاوه لقإ» تلزن مث « مهبيجيال ًاثالث ثبلق كبر

 بابسأو .ه ١784 ةنس ط نارهط  ةّيمالسالا ةبتكملا تاروشنم 9/1/١« : ىنيلكلا )١(

 1١4 5٠١. ص : يروباسينلا يدحاولل لوزغلا
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 يكتشتو اهجوز ىف َكلداجت يتلا ّلوق هللا عمس دق» : ىلاعت هلوفكو

 امكاهلوزن ببسو )١( «ريصب ٌعيمس هللا نإ امكرواحت عمسي هللاو هللا ىلإ

 امدنع ةبلعت تنب ةليوخ يف تلزن اهنأ 7 يروباسينلا يدحاولا ركذي

 , تماصلا نب سوأ اهجوز اهنم رهاظ
 ينإ ءيش لك هعمس عسو يذلا كرابت : ةشئاع تلاق : لاق ةورع نع

 يكتشت يهو « هضعب يلع ئفخسو « ةبلعث تنب ةلوخ مالك عمسأل
 ترئنو يبابش ىلبأ هللا لوسراي : لوقت ىهو ِقبتيلَي هللا لوسر ىلا اهجوز

 وكشأ ينإ ْمهّللأ « ينم رهاظ يدلو عطقناو يئس ربك اذإ ىتح ينطب هل
 هللا عمس دقا» تايآلا هذهب 32 ليئربج لزن ىَّتح تحرب امف : لاق ٠ كيلإ
 . هللا ىلا يكقشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق

 ءاشي نأ الإ اد غ كلذ لعاف ىنإ ءيشل نلوقت الو : ىلاعت هلوقكو

 نأ ةياورلا يف يسربطلا جرخأ امك اهلوزن ببسو 57«. هللا

 : لاقف نينرقلا يذو ء فهكلا باحصأ ةّصق نع لئُ إلي ئبنلا
 « هيلع قش ىتح ًاماّيأ هنع يحولا سبتحاف نئتسي ملو . أدغ هنع مكربخأ

 . 4 ىلاعت هللا ةئيشمب ءانثتسالاب هرمأي ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 )١(سورةالمجادلة ةيآلا؛ ١.

 , 7797 ص : ىروباسينلا ىدحاولا(؟)

 , 177-58 ةيآلا« فهكلا ةروس (؟)

 . فهكلا ةروس ريسفت : يسربطلا ؛ نايبلا عمجم (4 )
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 هيل هللا دبع يبأ نع نوميم نب هللا دبع نع !١ يشاّيعلا ريسفت يفو
 ىلا اهاينث هلف هللاب لجرلا فلح اذإ : لاق هن بلاط يبأ نب ىلع نع

 ءيش نع يكلي ىبنلا اولأس دوهيلا نم ًاموق نأ كلذو « ًاموي نيعبرأ

 ليئربج هنع سبتحاف ؛ مكربخأ ىتح  نئتسي ملو- ادغ ينوتلا : لاقف
 نأ الإ ًادغ كلذ لعاف ينإ ءىشل نلوقت الو» : لاقو هاتأ مث ًاموي نيعبرأ

 . ؟تيسن اذإ كبر ركذاو هللا ءاشي

 ةاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو# :؛ ىلاعت هلوقو

 هذه تلزن : لاق سابع نبا نع ىّدسلا ىور اهلوزن ببسو "74... هللا

 ىلا نيكرشملا نع يأت ّئبنلا بره نيح بلاط يبأ نب ىلع يف ةيآلا

 ةّكم نيب ةيآلا تلزنو كيلي يبنلا شارف ىلع هلل يلع مانو راغلا
 ليئاكيمو هسأر دنع ليئاربج ماق هشارف ىلع مان اّمل هّنأ يورو ةنيدملاو

 يهابُي « بلاط يبأ نبا اي كلثم ْنَم « خب خب يداني ليئاربجو هيلجر دنع
 . "7 ةكئالملا كب هللا

 انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف : ةلهابملا ةيآكو

 تلزن : ليق» :اهلوزن ببسو 27 4 .., مكسفنأو انسفنأو مكئاسنو

 : هللا لوسرل اولاق ءامهعم نمو دّيسلاو بقاعلا نارجن دفو يف تايآلا

 )١( يف ايطابطلل نازيملا ريسفن نع القت : 711/11.
 ةيآلا . ةرقبلا ةروس(1؟) 7 7١.

 . 016/5 : نايبلا عمجم (؟)

 51١. ةيآلا « نارمع لا ةروس(14)
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 لثمك هللا دنع ىسيسع لثم ّْنإ» : لزنف ركذ ريغ نم أدلو تيأر له
 اًملف» نسحلاو ةداتقو سابع نبا نع مهيلع اهأرقف . تايآلا « ... مدآ

 كلذ مهموي نم ٍدغ ةحيبص ىلا هورظنتسا ةلهابملا ىلا هللا لوسر مهاعد
 نإف ٍدغ يف ًأدمحم اورظنا : فقسألا مهل لاق مهلاحر ىلا اوعجر اًملف

 ىلع هّنإف « هولهابف هباحصأب ادغ نإو « هتلهابم اورذحاف هلهأو هدلوب ادغ

 يبأ نب ئلع ديب أذخآ قبلي ئبنلا ءاج دغلا ناك ملف ؛ ءىش ريغ

 يشمنت اذن همطافو نايشمي هيدي نيب هياط نيسحلاو نسحلاو اين بلاط

 لبقأ دق فلي ئبنلا ىأر اًّملف « مهفقسأ مهمدقي ىراصنلا جرخو « هفلخ

 قلخلا ٌبحأو « هتنبا جوزو هّمع نبا اذه : هل ليقف ؛ مهنع لأس « هعم نمي
 سانلا ّرعأ « ةمطاف هتنب ةيراجلا هذهو ذيل ىلع نم هتنب انبا ناذهو « هيلا

 لاق « هيتبكر ىلع ائجف بلي هللا لوسر مّدقتو , هبلق ىلا مهبرقأو « هيلع

 ملو ١١ عكف « ةلهابملل ءايبنألا اثج امك هللاو اثج : فقسألا ةثراح وبأ

 يْنِإ ال : لاقف « ةلهابملل ةثراحابأ اي ٌندأ : دّيسلا لاقف « ةلهابملا ىلع مدقي

 ناك نئلو . ًاقداص نوكي نأ فاخأ انأو « ةلهابملا ىلع ًائيرج ًالجر ىرأل

 لاف. ءاملا معطي ينارصن ايندلا يفو لوحلا انيلع هللاو لُحَي مل ًاقداص

 ام ىلع انحلاصف كحلاصن نكلو «كلهاببن ال اّنِإ مساقلا ابأ اي : فمسألا

 « يقاوألا للُح نم ةَّلح يفلأ ىلع قلي هللا لوسر مهحلاصف ؛ هب صهني

 ىلعو .« كلذ باسح ىلعف صقنو دازامف ًامهرد نوعبرأ ةّلح لك ةمسق

 .نبجو فْعض ؛ مك(١)
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 نيميلاب ناك نإ. ًاسرف نيثالثو احمر نيثالثو « ًاعرد نيثالث ةيراع
 . ًاباتك كلذب مهل بتكو « اهيدؤي ىتح نماض هللا لوسرو ٠ ديك

 ليزي نأ هللا اولأس ول ًاهوجو ىرأل يّنِإ : مهل لاق فقسألا نا يورو

 ضرألا هجو ىلع قبي الو « اوكلهتف اولهتبت الف « هلازأل هناكم نم ًالبج
 . ةمايقلا موي ىلا ىنارصن

 ريزانخخو ةدرق اوخسمل ينوُنَعال ول هديب ىسفن يذلاو : ئبنلا لاقو

 ىتح ىراصنلا ىلع لوحلا لاح املو « ًاران مهيلع يداولا مرطضالو

 اَّلِإ بقاعلاو ديسلا ثبلي مل نارجن دفو عجر املف :اولاق . مهلك اوكلهي

 ًاحدقو اصعو ةّلح هل بقاعلا ىدهأو ؛ ئبنلا ىلا اعجر ىتح ًاريسي

 . "!«املسأو نيلعنو

 دسألا ءارمحو دحأو ردب كراعم نع ثدحتت تلزن يتلا تايآآلاكو

 . ىرخا تاوزغو نينحو

 مهفف ءاهريسفتو ةيآلا ىنعم ديدحت ىف ريبك رثأ لوزنلا بابسألو

 . ينأرقلا دارملاو ىنعملا مهف ىلع نيعُي لوزنلا ببس
 صتخيال نيعم ثدح يف ةلزانلا نآرقلا تايآ نأ وه هركذ ريدجلا نمو

 ثدحلا كلذ ربتعي لب « هب ًارصحنم نكي ملام « ثدحلا كلذب اهمكح

 مومعب ةربعلا) : ةيعيرشتلا ةدعاقلا تءاج كلذل ؛اهل ًاقادصمو الاثم

 . ( دراولا صصخميال دروملا صوصخ) :وأ (ظفللا صوصخبال ىنعملا

 1/75 2771/5 : نايبلا عمجت(١)
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 لكلو# : ىلاعت هلوق ريسفت دنع أدبملا اذه 3 رقابلا مامالا تبث دقلو

 . «داه موق

 تنأف ( لئاسلا) تلقف « ىداهلا انمو ء يداهلأ : ىلع» : لاق دّمف

 ةيح ةيأآلاو .تومي ال ىح نآرقلا نإ : تقدص :لاق . كادف تلعج

 تامل ةيآلا تتام اوتامو ماوقألا ىف تلزن اذإ ةيآلا تناك ولف ٠ تومتال

 . ١78 نيضاملا يف ترج امك نيقابلا يف ةيراج يه نكلو « نآرقلا
 هلوق نع هلأس امل ديزي نب رمعل هلوقب ٍةْط قداصلا مامإلا حضوأو

 يف تلزن هذه» : «لصوي نأ هب هتلا رمأ اه نولصي نيذلاو» : ىلاعت

 . '"!«دحاو ءيش يف هّنأ : ءيشلل

 كنلوأ تام مث موق ىف تلزن اذإ ةيآلا نأ ولو  ؛ هلوق 8م هنع يورو

 ىلع هلوأ يرجي نآرقلا نكلو ؛ ءيش نآرقلا نم ىقب امل ةيآلا تتام

 ريخ نم اهنم اهولتي ةيآ موق لكلو ء ضرألاو تاوامسلا تمادام؛ هرخآ

 )ب هه
 - 1ةرساو

 دارمل ًاصيخشت ماعلا يركفلاو ىعيرشتلا أدبملا اذه ددحتي اذكهو

 . اهماكحأ دادتماو « ةعيرشلا دولخل ًاحيضوتو . هباتك نم ىلاعت هللا

 .ىنعملا مهفيل لوزنلا ببس ةفرعم ىلا جاتحي رّسفملا نأ حضتي اذكهو

 )١( ص ؛ نأرقلا ريسفت يف نايبلا  ييونلا مساقلا بأ ديسلا نع ًالقت 7١.

 ) )1نآرقلا ريسفت يف نايبلا « يثونملا مساقلا بأ ديسلا نع القت : ص7١
 قباسلا ردصملا(؟) .
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 :لوزنلا بابسأو قابطنالاو يرجلا

 ةيراج ةيآلا نأ نم كلغ تيبلا لهأ ةمئأ نع درو ام ةءارق لالخ نمو

 ةيرشبلا تمادام دروملا كلذ ىف ةصاخ نكت ملام اهميهافمو اهماكحأب

 نمف « ةنيعم ةثداح ببسب تلزن دق تناك نإو .٠ ضرألا هذه ىلع ةمئاق

 قابطنالاو يرجلا نيبو لوزنلا ببس نيب ريسفتلا دنع زيمن نأ يرورضلا

 . عيرشتلا هلع نيبو

 يرجلا نأو « اهببسب ةيآلا تلزن يتلا ةثداحلا وه : لوزنلا ببس نإف

 كلذ وأ « ةثداحلا كلت ىلع قبطنم ةيآلا مكح نأ ينعي قابطنالاو

 نيب طلخلا عقو ام ًاريثكو « قيداصملا دحأ هرابتعاب خلا . . . صخشلا

 يرجلا اذهو . نيرسفملا ضعب دنع قابطنالاو يرجلاو لوزنلا ببس

 ريغ نم تلزن يتلا ىرخألاو ببسلا تاذ تابآلا يف لصحي قابطنالاو

 . لوزنلل ببس
 ىف راكسالا ةلعك : هلجأ نم مكحلا عرشام ىه : عيرشتلا ةلع نأو

 . رمخلا ميرحت

 يه لوزنلا بابسأ نأ وه ثحبملا اذه يف هب فيرعتلا ىغبني اممو

 ؛ ةاورلا قيرط نع انيلا لصو ةثداحلا هذه ةياور نأو « ةيخيرأت ثداوح

 فيرحتلا دي نأو اميسال « هلقان نم قثوتلا نم ربخلا لوبق لبقانل دب الو

 يناعم نايبو « ىئاقحلا صيخشت نم ةريطخلا ةلأسملا هذه ىلا تدتمادق

 . يناسنإلا عمتجملا يف ىنعملا قيداصمو « نآرقلا
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 ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو : ةميركلا ةيآلا كلذ ةلثمأ نمف

 . «دابعلاب فوؤر هللاو هللا ةاضرم

 ةليل ىبنلا شارف ىلع هتيبمل يم يلع مامالا لضف نايب يف تلزن اهنإف

 . ةرجهلا

 بيهص يف تلزن ةيآلا هذه نأ ركذت ىرخأ تاياور تءاج نيح يف
 تاع لع هيا معلا نانا نيسان وتفسملا ةكازرو ورم ارا

 نع اهفرص ببس نأ مهفن كلذ نم . هيل يلع يف تلزن اهنأ مهبهاذم

 نم تاياورلا يف لخد ام وه ( هل يلع يف ) اهلوزنل يقيقحلا ببسلا

 . عضوو فيرحتو سد

 نإف . لقني ام لوبق لبق لوزنلا ببس يف قيقحتلا نم انل دبال أذإو
 . دارملا صيخشتو يقيقحلا ىنعملا مهف يف مهاسي كلذ
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 خسنلا

 سمشلا خسنك « هبّقعتي ءيشب ءيش ةلازإ : خسنلا) :يوغللا ىنعملا
 ةراتو ه ةلازإلا هنم مهفي ةراتف « بابّشلا ٌبِيَّشلاو . سمشلا ٌلظلاو « ٌلظلا

 . ١7 (نارمألا هنم مهفي ةراتو « تابثإالا هنم مهفي

 : ًائيش فلخ ءيش لكو : سراف نبالاق ...): رينملا حابصملا ىفو

 يأ « بابشلا ٌبيشلاو « لظلا ٌسمشلا تخستنا : لاقيف . هخستنا دقف

 , 507(... هلازأ

 لمعتسا دق ميركلا نآرقلا نأ حضاولا نمو :ىحالطصالا ىنعملا

 تالالد لامعتسالا كلذ دعب اهل تراصف ؛ ةصاخ ناعمب ةيبرعلا ظافلالا

 ةينآرق تاحالطصا ىلا كلذب تلّوحتف ؛ قالطالا دنع مهفت . ةيعرش

 . ةلالدلاو ىنعملا ةددحم

 نأ انل حضتي نآرقلا يف خسنلل نيصتخملا ءاملعلا ةسارد لالخ نمو

 ركذن ةتوافتم تاقيبطتو ءارآ مهل امك . لامعتسا نم رثكأ حلطصملا اذهل

 . خسنلل يحالطصالا فيرعتلا داريإ دعب اهزربأ

 . نونلا باتك : نآرقلا بيرغ يف تادرفملا « يناهفصالا بغارلا(١)

 . رينملا حابصملا: يمويفلا ()
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 مكح ةلازإ : باتكلا خسن» : هلوقب خسنلا يناهفصالا بغارلا فرع

 «اهنم ريخب تأناهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام : ىلاعت لاق . هبقعتي مكحب
 هانعم : ليقو « دابعلا بولق نع اهفذحن وأ ءاهب لمعلا لزئنام هانعم : ليق

 117«... باتكلا تخسن مهلوق نم« هلّزئْنو هدجونام

 : يمويفلا لاقو

 يف نوكيو « يعرش صنب ًاتباث ناكام ةلازإ : يعرشلا خسنلاو ...»

 مل وأ ماكحألا رثكأ يف امك ه ّلِعُف ًءاوس امهادحا ىفو . مكحلاو ظفللا

 مث ءهحبذب رمأ 48 ليلخلا نأل « ءادفلاب ليعامسا حبذ خسنك « لعفُي

 . 06... لعفلا عوقو لبق خسن

 ىلع لدي يعرش ليلد لك وهف خسانلا امأو» : يسوطلا خيشلا لاقو
 هالول هجو ىلع « لبقتسملا ىف لوألا صنلاب تباثلا مكحلا لثم لاوز

 . "7 «هنع هيخارت عم لوألا صنلاب ًاتباث ناكل
 يقيقحلا هانعمب هانذخأ اذإ خسنلاو» : هلوقب ردصلا ديهشلا هفّرعو

 ةيفرعلا ماكحألا يف عقاو لب  هعيرشتو هعضو دعب مكحلا مفر وهو

 ضعب لبق نم ةيعرشلا ماكحألا يف هعوقو ىعداو «مالك الب
 نيب يفانتلاو ضراعتلا باب نم خسنلا نوكي نل فوسف « نييلوصألا
 ذئنيح خسانلا ليلدلا نأل ؛ تابثالا ماقمو ةلالدلا بسحب نيليلدلا

 . نآرقلا بيرغ يف تادرفملا(١)

 . رينملا حابصملا يمويقلا (1)

 . توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحا راد « ١1/١ : نايبتلا ةمدقم (" )
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 مكحلا لصأ ىلع هتلالد ظاحلب ال ؛ خوسنملا ليلدلل ًابذكم نوكيال

 ًالاد نوكي امنإو ؛ هرارمتساو هماود ىلع هتلالد ظاحلب الو ء خوسنملا

 قبط ىلع عرشلا رظن ناك نأ دعب اتوبث هرّيغتو مكحلا لدبت ىلع

 ساسألا اذه ىلع ةعيرشلا يف خسنلاف  ةقيقح ُءاقبو ًاثودح خوسنملا

 نم هتارربم هل نوكي دقو « مكحلا يف ىفانتلاو فالتخالا نم ناك نإو

 نوكي هنأ الإ ء تارريملا نم هريغ وأ « عيرشتلاو نينقتلا ماقم ىف جردتلا

 ملاع ىف ىفانتلا وه يذلا ضراعتلا نم سيلو « توبثلا ملاع ىف ًايفانت

 , ١7 0تابثالا

 وه» : هلوقب خسنلا ينوخلا مساقلا وبأ ديسلا لحارلا هيقفلا فّرعو

 . "!«هنامزو هدمأ عافتراب ةسدقملا ةعيرشلا يف تباث رمأ عفر

 نيملسملا نم« ءالقعلا نيب فورعملا» : ًاضيأ هلوقب هفّرعو

 . 7 «ءاشنالاو عيرشتلا ملاع يف هعوضوم

 ىف لصاح خسنلا نأ انل حضتي ركذلا ةفنآلا تافيرعتلا لالخ نمو

 هلعف دق ء ىرخالا ةيهلآلا عئارشلا يف مقاو وه امك« ةيمالسالا ةعيرشلا

 عيرشتلا نوكي نأ ةمكحلا هذه رهاظم نمو « ةحلصمو ةمكحل عّرشملا

 ديسلا هللا ةيآ ديعسلا ديهشلا ثاحبأ ريرفت ؛دلح 4 ءزجلا « ىمشاخلا دومحم ديسلا(١)

 .٠7-؟9 ص ةلدألا ضراعت : ردصلا رقاب دمحم

 . 797 ص ؛ نارقلا ريسفت يف نايبلا(؟)

 . 7937 ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا()
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 ةيرشبلا تاروطتلاو عاضوألا ةعيبطبو « يرشبلا نيوكتلاب ًاطبترم

 يف ليدبتلاو رييغتلا ناكو ؛ عيرشتلا يف جردتلا ناك اذل ؛ ةشاعملا

 نأ انل حضتي ( خسنلا) تافيرعتو تالامعتسالا ةسارد دنعو . ماكحألا

 هذه أرقن يتآلا صيخلتلا يفو « ةددعتم تالامعتسا ءاملعلا دنع خسنلل

 . ىناعملاو تالامعتسالا

 ةباحصلا دنع ينعت خسنلا ةظفل تناك دقو» : ىقتنملا يف ءاج دقف

 ءاهعفر ءاوس . ماكحألا ضعب ىلع أرطي يذلا ريغتلا قلطم نيعباتلاو

 قالطإ نم اهيفام ديسق وأ ءمومع نم اهيفام صخ وأ ؛اهلحم لحو
 .١!«نايبلا سيلاسأ نم اهلاثمأو

 لمشيام ىنعت خسنلا ةملك اولعجيل دعب اميف نورسفملا ءاج مث»

 وأ  هدمأ ءاهتنأل مكحلاب لمعلا كرتو « ءانثتسالاو دييقتلاو صيصختلا

 .0«اهريغو هعوضوم لدبت وأ « هفرظ ربيغتل

 ربع اهيف تلمعتسا ناعم ةدعع خسنلا ةملكل نأ انل حضتي اذكهو

 مكحلا عفرب نيرخأتملا ىدل رقتسا اهلامعتسا نأ ريغ ءاهخيرأت
 . رخآ مكحب هلادبتساو

 اهمهف ىتلاو ؛ ءانثتسالاو دييقتلاو صيصختلا عضاوم تلصُف دقو

 ؛مهيدل اهتاعوضوم طالتخال يئثزج خسن نع ةرابع ءامدقلا ضعب

 )١( ص : قتنملا « نآرقلا مولع ١19.

 ققحما ةمدقم ؛« يلضفلا روتكدلا قيقحت : خوسنملاو خسانلا ؛ يلحلا قئاتعلا(") ٠
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 راص اذبو ؛ هقفلا لوصأ ملع ثحابم يف ةلقتسم ةسارد تسردو

 هدمأ ءاهتنال ةعيرشلا يف تباشلا مكحلا عفرب ًاصاخ خسنلا حلطصم

 . هنأامزو

 خسنلا نيب قرفلا ركذلا فنآلا هلوقب ردصلا ديهشلا حضوأ دقو

 نوكي نيح يف. توبثلا ملاع يف يفانتلا وه خسنلا ّنأب ء ضراعتلاو
 . تابثألا ملاع يف ًايفانت ضراعتلا

 : خسنلا تالاجم

 : امه نينثا نيلاجم ىف خسنلا سرديو

 امل ةيمالسألا ةعيرشلا خسنك « اهلبق امل عئارشلا نم قحاللا خسن- ١

 . عئارشلا نم اهقبس
 لولحلاو ىرخأ ماكحأل ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحأ ضعب خسن-"

 .اهلحم

 هصخلنو تالاسرلا نم اهقبس امل ةيمالسالا ةلاسرلا خسن حيضوتلو

 ؛ يتآلاب

 امو: ديحوتلا ةديقع ىهو « ًاعيمج ءايبنالا اهب رّشب ىتلا ةديقعلا َّنإ-١

 ةديفسعلا عورف نم كلذ ريغو « ءازجو ثعبو ةوبنو يحو نم اهب طبئرا

 ريغ « ليدبت الو خسن الو ءاهيف رييغت ال « ةدحاو ةديقع ىه . اهلئاسمو

 يديأ ىلع رّيغو فرح دق طش ىسيعو ىسومك « نويبنلا هب ءاج ام نأ
 هب ءاج ام نيبو اهئيب توافتلا دجنن اذل هللا تالاس رب نيئباعلا نيبّرخملا

 . ميركلا نآرقلا

 دآم



 قئاقحب فيرعتو ثداوحو عئاقو نم نييبنلا هب هللا ربخأ ام لك نإ- ١

 قئاقحو عقاو نع قح رابخإ هنأل؛ ليدبت الو هيف خسنال اهلاثمأو دوجولا
 .ةمئاق

 ةيقالخأ ميق يه« نوييبنلا اهب ءاج ىلا ميقلاو قالخألا نإ"

 . ليدبت الو اهيف خسن الف خلا ... لدعلاو ةنامألاو قدصلاك ؛ ةدحاو

 ماكحأو تالماعملاو تادابعلا نم عيرشتلا ىف عقاو خسنلا نإ-

 ةيهلالا تالاسرلا نيم ةيمالسالا ةعيرشلا هتخسن امف خلا ... ءاضقلا

 . عيرشتلا يف روصحم وه ةقباسلا

 خسنلا عقو دقف « ةقباسلا عئارشلا ةيمالسالا ةعيرشلا تخسن امكو-4

 يف جردتلاب قلعتت ةحلصمو ةمكحل اهتاذ ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحأ يف

 هعّرش دقتقؤم مكح وه خوسنملا مكحلاف أذإو « ماكحألا قيبطت

 قلعتت ةحلصمو ةمكحل هريغب هلدبتسيل لجأ ىلا ميكحلا عرشملا

 . هتاذ ناسنالاب

 : ةيمالسالا ةلاسرلا ىف خسنلا تالاجم

 انه دوعلو « ةيهلالا تالاسرلا نيب خسنلا تالاجم نع ثيدحلا قبس

 نأ ًاضيأ تبثن امك اهتاذ ةيمالسالا ةعيرشلا يف خسنلا نع ثدحتتف

 رم امك . ًاضيأ ماكحألا بناج اّلِإ لمششي ال ةيمالسالا ةعيرشلا يف خسنلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ربخأام وأ ,قالخالا ميقو ؛ةديقعلا ىف خسنالف ؛ًاقباس

 يف مالسالاءاملع فلتخاد قلو ءفراعمو مولع نم هنّيبام وأ عئاقو نم هب

 . خسنيال امو نآرقلا تايآ نم خسنيام يأ نآرقلا نم خسنُي نأ نكميام
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 اهصخلن نيملسملا نيب اهيلع عزانتملا ةلأسملا هذه حاضيالو

 : ىتآلاب

 وأ ًايعرش امكح لمحي ىظفل صن نع ةرابع ىه ةميركلا ةيآلا نا-١

 . لتي نآرق يهو . ةّمح ةفرعم وأ ًايديقع ًاموهفم
 يأ ةوالتلا ءاقب عم ةيألا مكح خسن عوقو ىلع نوملسملا عمجأ-"

 اهمكح نا ريغ «نوملسملا اهولتي نارقلا نم ءزج يهو ؛ ةيقاب ةيالا نا

 يهو : ىوجنلا ةيأك٠ ماكحألا نم هريغب هلادبتسال ؛ ًايئاهن ًاليطعت لّطعُم

 يدي نيب اومّدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايف : ىلاعت هلوق

 . © . . , ةقدص مكاوجن

 خسنلا عوقو يف نوملسملا فلتخا : مكحلا ءاقبو ةوالتلا خسن 1

 نم فنصلا اذه عوقو مدع ىلا ةيمامالا ةعيشلا بهذف « ىنعملا اذهب

 ةحصال « داحأ رابخأ الإ وه نإ 4 لاجملا اذه يف هيلع دمتعا ام ٌّنِإو خسنلا

 « نيملسملا عامجاب داحألا رابخأب تبثي ال خسنلا نأ ىلا ةفاضإ ءاهيف

 تناك ةيآ كانه تسيل يأ . اهمكح ىقبو اهتوالت تخسن ةيآ كانه سيلف

 نآلا ةدوجوم ريغ يهو ه هناحبس هللا اهعفر مث ؛ نآرقلا نم ىلتي ًاءزج
 . كلذ زاوج ىلا ةتسلا بهاذملا عابتأ بهذو . اهمكح ءاقب عم « اهتوالتب

 ىف امك ٠ ةسردملا هذه يف ىئبتملا خسنلا فيرعت يف انيلع ّرم دقو

 يف وأ مكحلاو ظفللا يف نوكيو . ..: هيف ءاج يذلا يمويفلا فيرعت
 . ( امهادحأ

 هلوق هريسفت دنع ةيرظنلا هذه ىلا ىناهفصالا بغارلا راشأ دقو

 تككاللكش



 ليزن ام هانعم : ليق «اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام 8 : ىلاعت

 هذهب نولئاقلا لدتسا دقو ( ... دابعلا بولق نع اهفذحن وأ ءاهب لمعلا

 . مجرلا ةيآب ةيرظنلا

 نب ثيللا نع فحاصملا يف جرخأ) : ةتشأ نبا نأ ىطويسلا ركذ

 ةيآب يتأ رمع نأو ... ديز هبتكو ء ركب وبأ نآرقلا عمج نم لوأ : دعس

 . "7 (هدحو ناك هنأل ءاهبتكي ملف مجرلا

 تيور . هنم لبقي ملو «نآرقلا نم اهنأ رمع ىعدا يتلا مجرلا ةيآو
 هللا نم ًالاكن ةتبلا امهومجراف ةخيشلاو خيشلا ىنز اذإ) :اهنم : هوجوب

 . 27( ميكح زيزع هللاو
 نم فنملا اذه عوقو يف فلتخا دقلو : مكحلاو ةوالتلا خسن-

 كانه سيلو . نآرقلا يف هعوقو مدع ىلا ةيمامالا ةعيشلا بهذف ماكحألا

 يف كلذ عوقو ىلا ةّينسلا ةسردملا ءاملع ضعب بهذو « هيلع ليلد نم

 ريسبزلا نب ةورع نأ اهنم ؛ كلذ ىلع داحأ تاياورب اولدتساو  نآرقلا

 نمز ىف أرقت بازحألا ةروس تناكو) : تلاق اهنأ ةشئاع نع ىور

 اهنم دجن مل « فحاصملا نامشع بتسك املف ٠ ةيآ ىتئام قكيِلَي ىبنلا

 , 50 (نآلا وهامالا

 خسن ام اهدحأ : برضأ ةثالث نآرقلا يف خسنلا) : يطويسلا لاقو

 .ه08١-4 ةنس ط توريب- ةّيرصملا ةبتكملاء.١138-17139/1١ : ناقتالا(١)

 . 51١-55١ ص : نارقلا ريسفت يف نايبلا « يثونخلا مساقلا وبأ(1)

 2ت1-11-



 تاعضر رشع :لزنأ اميف ناك : ةشئاع تلاق . أعم همكحو هتوالت

 امم نهو ؛ هللا لوسر ىفوتف « تامولعم سمخب نخسنف « تامولعم

 ل .. . ناخيشلا هاور- نآأرقي

 : خسنلا تاودأ

 : ىهف « ءاملعلا اهركذ امك خسنلا تاودأ امأ

 ةحخخسانلا ةنسلا نع فشاكلا يعطقلا عامجالاو ةرتاوتملا ةنسلا نا- ١

 خسنلا نم فنصلا اذهل سيل نكلو ؛'"نآرقلاب تباثلا مكحلا ناخسني

 ناكمالاب لوق درجم وه امّناو؛ ةيمالسالا ةعيرشلا ىف دحاو لثم

 . داحألا ربخب تبثي ال خسنلا نأ نوملسملا عمجأو « زاوجلاو

 مكحلا ىلا ةرظان هنم ىرخأ ةيآب خسني نآرقلاب تباثلا مكحلا نا"

 , "1 هيف لاكشإال ًاضيأ مسقلا اذهو « هعفر ةنّيبمو خوسنملا

 مكحلا ىلا ةرظان ريغ ىرخا ةيآب خسني نارقلاب تباثلا مكحلا نا-"

 . ةمدقتملا ةيآلا مكحل ةخسان ةرُخأتملا ةيآلا ْنأب مزتليف

 . 2! نآرقلا يف عقاو ريغ مسقلا اذه نأ قيقحتلاو

 7/١. :ناشإلا(١)

 .فّرصتب لصألا نم لوقنم . ١0 ص : نآر فلا ريسفت يف نايبلا ءيثونملا مساقلا وبأ (1)
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 : ءاملعلا فلتمخاو» خسنلا تاودأ نع ًاثدحتم : يطويسلا لاقو

 وأ ةيآ نم خسنن ام» : ىلاعت هلوقل « نآرقلاب الإ نأرقلا خسني ال : ليقف

 الإ ًاريخو ؛ نآرقلا لثم نوكي الو : اولاق «اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن

 . نآرقلا

 : ىلاعت لاق ؛ هللا دنع نم ًاضيأ اهنأل « ةنسلاب نآرقلا خسني لب : ليقو

 . ةيتآلا ةيصولا ةيآ هنم لعجو «ىوهلا نع قطني امو»
 « تخسن ىحولا قيرط نم ىلاعت هللا رمأب ةنسلا تناك اذإ : ثلاثلاو

 . هريسفت يف يروباسينلا بيبح نبا هاكح . الف ١7 داهتجاب تناكنإو

 دضاع نآرق اهعمف ؛ ةنسلاب نآرقلا خسن عقو ثيح : ىعفاشلا لاقو

 قفاوت نيبتيل « هل ةدضاعم ةّْنُس هعمف نآرقلاب ةنسلا خسن عقو ثيحو اهل

 1: ةفييلاو نارقلا

 وه خسنلا نع ثيدحلا دنع اهحاضيإ يغبني يتلا اياضقلا نمو

 خسن مهيلإ ضّوفُم ةمئألا نأب نمؤت ةعيشلا نأ نم ضعبلا هيلإ بهذام

 : ًالئاق هيلع درو معزلا كلذ ىسوطلا خيشلا لجس دقو « نآرقلا

 نمماوسيل موق لاق ؛ لاقف ريسفتلا باتك يف يخلبلا ىكحو»

 مهيلع صوصنملا ةمئألا َّنِإ : لاح ىلع ةمألا نم مهنكلو ٠ نوربتعي
 ىتح مهضعب زواجتو « هريبدتو نآرقلا خسن مهيلإ ضّوفُم مهمعزب

 ًارمأ سيل وهو « عيرشت يف هسفن دنع نم دهتجي لوسرلا ّنِإ لاقي نأ ًاقح بيرغلا نم )١(

 .10/78 : نافتالا (؟)

2116 



 رمأي نأ وهو « ءادبلا هجو ىلع زوجي دق خسنلا نإ: هلوقب نيدلا نم جرخ

 ديري الو « هرّيغيف هل ودبي مث ء هل ودبي الو « ءيشلاب مهدنع لجوزع هللا

 ملعي ال مهدنع هنأل ء هخسنيو هلدبيو وه هرّيغي نأ هب هرمأ تقو يف

 اومعزف اوفرجعتو ؛ ريدقت ملع هملعيف هرّدقي ام الإ ءنوكي ىتح يشلا

 . «١7 ةكمب لزن امل خسان ةنيدملاب لزن ام نأ

 انباحصأ اذهب ىنع هنأ نظأو» : هلوقب كلذ ىلع ادار يسوطلا قلع مث

 ؛ مهاوس لي ةمئألا ىلع صنلاب لوقي نم ةمألا ىف سيل هنأل ؛ ةيمامالا

 ال مهنأل ؛ مهيلع بذكو . لطاب مهنع هاكح ام عيمجف مهانع ناك ناف

 ثودحب لوقي مهنم دحأ الو يم ةمئألا نم دحأ ىلع خسنلا نوزيجي

 ماظنلا ك- ةلزتعملا خويش نم مدقت نم ضعب نع ىكحي امنإو ؛ ملعلا
 رخأتملا نأ :نولوقي ال كلذكو ؛ لطاب كلذو_ امهريغو ظحاجلاو

 نأ وهو « خسنلا زاجأ نم عيمج هلوقي يذلا طرشلاب الإ مدقتملا خسني

 كلذ فالخ ىلعامأو ؛ امهنيب عمجلا نكمي ال فانتو داضت امهنيب نوكي
 7 نم لسحق ةلوفب الق

 رقاب دمحم ديسلا ديعسلا ديهشلا ريبكلا ىمالسالا هيقفلا حضوأو

 نع ردص ام نود ِةّطْفلَي لوسرلا ةنس يف روصحم خسنلا نأ ردصلا

 قيرط نع ةعيرشلا ءارآ ريغت نأ حضتي اذكهو» : هلوق يف ءاج غي ةمئألا

 ثيداحألا نيب ضراعتلل ةبجوتسملا لماوعلا دحأ ًاضيأ نوكي خسنلا

 .71١-14:ص؛ ةمدقملا : نايبتلا ء يسوطلا(١)

 5 هسفت ردصملا(؟)
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 يف هترئاد رصحنت لماعلا اذه ساسأ ىلع ضراعتلا نكلو ؛ صوصنلاو

 نع ةرداصلا صوصندلا معت الو قبلَ يبنلا نع ةرداصلا صوصنلا
 رصع ءاهتناب عيرشتلا رصع ءاهتنا نم هلحم يف تبث امل اليل ةمئألا

 الإ تسيل نيموصعملا ةمئألا نع ةرداصلا ثيداحألا ْنأو قي يبنلا

 . «!2١ اهليصافتو ماكحألا نم قطب ىبنلا هعّرش امل ًانايب

 خسن ةوق اهل سيل ةمثألا ثيداحأ ّنأ ردصلا ديهشلا حّضوي اذبو

 . نآرقلا خسن ةوق اهل نوكت فيكف ٌوُْيْلَو لوسرلا ثيداحأ
 يف ةيمامالا ةعيشلا ةديقع ىلا ةهجوملا ةمهتلا نالطب حضتي اذكهو

 ديهشلا حيضوتو « ىسوطلا خيشلا در نم انأرقام لالخ نم ةلأسملا هذه

 .ردصلا

 : ىلا ص لخن ًاريخأو
 . هنامزو هدمأ ءاهتنال تباثلا مكحلا عفر نع ةرابع وه خسنلا َنا-١

 . ةوالتلا ءاقب عم مكحلا عفرب طف روصحم خسنلا نا"

 . ئرخأ ةياب الإ ةيلعفلا ةيحانلا نم هللا باتك نم ةيآ خسنت مل-"

 تءاج دق ةيآلا نوكت نأ يف روصحم ئرخأ ةيآل ةيآلا خسن نا

 ةقباسلل ةفلاخم ةقحاللا ةيآلا نوكت نأ اًمأ . طقف ةبآلا كلت خسنل ةهّجوم

 . اهل ةخسان دعت الف

 رقاب دمح ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ ثوحب تاريرقت ؛ ىمشاملا دومح ديسلا هللا يآ )١(

 7١. ص: ةّيعرشلا ةلدألا ضرامت ؛ ردصلا
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 تايآ اهنإ ليق امم أريثك نيرخأتملا نيققحملا ضعب لطبأ دقف اذل

 ديسلل نآرقلا ريسفت ىف نايبلا باتك ٌلعلو « ةخوسنم ىرخأو , ةخسان

 . هاجتالا اذه ىلع رصاعم يملع دهاش ىثوخلا مساقلا بأ
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 هياشتملاو مكحملا

 مكحملا ثحبم وه نآرقلا مولع ىف ةيساسالا ثحابملا نم

 امهلمعتسا ٠ ناينآرق ناحلطصم امه هباشتملاو مكحملاو . هباشتملاو

 . هباشتملاو مكحملا اهيف هتايآ نأ فّدعو ميركلا نآرقلا

 الو هيف بارطضا ال ىذلا نقتملا ةغللا يف مكحملا ةملك ىنعتو

 مكاحلا يأ ( ميكحلا ركذلا وهو) نآرقلا ةفص ثيدح هنمو» . فالتخا

 ىلع مكحملا تأرق : سابع نبا ثيدح هنم يذلا مكحملا وه وأ ء مكل

 «ءيش هنم خسني مل هنأل ؛نآرقلا نم لّصفملا ديري « هللا لوسر دهع

 ىلا رقتفي ملو « هسفنب هنايب مكحأ هنأل ءاهباشتم نكي ملام : ليقو
 نا ويف

 مكحملا ةينارقلا تاساردلاو ريسفتلاب نوصتخملا ءاملعلا فّرع

 تاهاجتا كانه بناكف « امهانعم اوددح و , ةفلتخم فيراعتب هباثتملاو

 . هباشتملاو مكحملا ىنعم مهفو ديدحت ىف ءارآو

 : فيراعتلا كلت نم ًاددع درون يلي اميفو

 . نايليعامسا ةسّسؤوه 0 : رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا + ريثألا نبا(١)

 تاك



 نم ةهبش هيف ضرعي الام»: هلوقب مكحملا ىناهفصالا بغارلا فّرع

 . «!١ ىنعملا ثيح نم الو ظفللا ثيح

 مكحملل ةديدع فيراعت ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لقنو

 اًمأو « روهظلاب اَمِإ هنم دارملا فرُع ام مكحملا ؛ : اهنم ركذن هباشتملاو

 جورخو ؛ ةعاسلا مايقك « هملعب هللا رثأتسا ام هباشتملاو « ليوأتلاب

 ."!:روسلا لئاوأ يف ةعّطقملا فورحلاو لاجّدلا

 « ًادحاو ًاهجو الإ ليوأتلا نم لمتحي الام مكحملا؛ : ليقو
 .!«ًاهجوأ لمتحاام هباشتملاو

 .هنم خسني ملام تامكحملا » : كاحضلا نع ديمح نب دبع نع لقنو

 . 2!« خسن دقام تاهباشتملاو

 :هب لمعي يذلا مكحملا نأ» : امهريغو ةداتقو ةمركع نع يورو

 , #!«هب لمعُي الو « هب نمؤي يذلا هباشتملاو

 : هلوقب هباشتملاو مكحملا ردصلا رقاب دمحم ديسلا هيقفلا فّرعو

 وأ « ةبوعص دجن ال نّيعُم موهفم ىلع لدي ام تايآلا نم مكحملاف»
 هباشتملاو . نّبعُم قادصم يف هصيخشت وأ ء هتروص ديسجت يف ًاددرت

 .نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم )١(

 .7 ص :نآرقلا مولع يف ناقتالا « ىطويسلا نيدلا لالج (17)

 4 ص : نآرقلا مولع يف ناقتالا « ىطويسلا نيدلا لالج ()
 . 6 ص ؛ نآرقلا مولع يف ناقتالا + ىطويسلا نيدلا لالج (؛ )
 . 6 ص : نآرقلا مولع يف ناقتالا ء يطويسلا نيدلا لالج (6 )

 بات



 هقادصمو ةيعقاولا هتروص انيلع طلتخت نّيعم موهفم ىلع لديام

 , )6 ىجراخلا

 نأ اّمإ ظفللا نا . ..>: هلوقب هباشتملاو مكحملا يزارلا رخفلا فّدعو

 . ًالمجم وأ« اكرتشم وأ « ًالوؤم وأ ؛ًارهاظ وأ أضن نوكي

 حجار صنلا نأ الإ حيجرتلا لوصح ىف ناكرتشيف رهاظلاو صنلا اّمأ

 كرتشملا ردقلا اذهف : ريغلا نم عنام ريغ حجار رهاظلاو . ريغلا نع عنام

 . مكحملاب ىّمسملا وه
 ريغ هيلع ظفللا ةلالد نأ ىف ناكرتشم امهف لوؤملاو لمجملا اًمأو

 ريغ هّنأ عم لوؤملاو . حوجرم ريغ هنكل ًاحجار نكي مل نإو . ةحجار
 وه كرتشملا ردقلا اذهف . درفنملا ليلدلا بسحب ال حوجرم وهف حجار
 .")(. . .ًاعيمج نيمسقلا يف لصاح مهفلا مدع ّنأل ؛هباشتملاب ىمسملا

 « هباشتمو مكحم نآرقلا نإ» : هي قداصلا رفعج مامالا نع دروو

 : هب نمؤتف هباشتملا اًمأو ءهب نيدنو « هب لمعنو « هب نمؤنف مكحملا اًمأف

 غيز مهيولق ىف نيذلا امأو» : لجوزع هللا لوق وهو ؛ هب لمعن الو
 «... © . . . هنم هياشتام نوعبتيف

 ىلا نآرقلا هباشتم در نم» : ًاضيأ 22 تيبلا لهأ ةمئأ نع دروو

 , 9« ميقتسم طارص ىلا يده همكحم

 )١( :نآرقلا مولع ص١77.

 ةيألا « نارمع لا ةروس ريسفت : ريبكلا ريسفتلا « ىزارلا رخفلا(؟) /.

 )'( .مق/ ةيملعلا ةزوحلا يف ىمالسالا مالعالا بتكم 41/1/17 :نيرسفملا دنع نآرقلامولع
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 درو ام لكل (هباشتملاو مكحملا ) فصو ميركلا نآرقلا لمعتساو

 : وهف ؛ هيف

 باتك * رلا# : ىلاعت لاقف . ةمكحم اهّنأب اهلك هتايأ فَضَو-١

 . 4 . . . هتايآ تمكحأ

 , ناقتالاو طبضلا وه اهلاثمأو ةيآلا هذه ىف دراولا ماكحإلا ىنعمو

 ؛ هيناعم ةقدو هنايبو هبولساو هتغل يف مكحم ريغ نآرقلا يآ يف ءيش الف

 . اهعم هضقانت مدعو ؛ تايآلا نم هريغ عم هماجسناو

 . «ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ول»
 . © . . . ءيش لك نقتأ يذلا هللا عنص»

 لّرن هللا» ىلاعت هلوقب كلذ ءاج « هباشتملاب اهلك هتايأ فَصَو- ”

 )١, «ًاهباشتم ًاباتك ثيدحلا نسحأ

 . قاستالاو فادهألاو ةغالبلاو ناقتالا يف لئامتلا انه هباشتلاب دصقيو

 ىنعملاب « هباشتملاو مكحملا اهيف نأب هتايآ نآرقلا فصو-'"

 : ىلاعت هلوق يف فصولا اذه ءاج . ءاملعلا هدّدح يذلا يحالطصالا

 رخأو باتكلا مأ نم تامكدم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه
 ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا اًمأف تاهباشتم

 ملعلا ىف نوخسارلاو هلللالإ هئيوأت ملعي امو هليوأت ءافتباو ةنتفلا

 . "1 «بابلألا اولوأ الإ ركّذي امو انّبر دنع نم لك هب انّمآ نولوقي

 ١ ١(سورة ةبالا رمزلا 217

 .ال ةيألا ءنارمع لآ ةروس (؟)
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 فرعن هباشتملاو مكحملل مهتاساردو ءاملعلا فيراعت لالخ نمو

 اذاملو ؟ اهيف نادراولا هباشتملاو مكحملا ينعي اذامو « ةيآلا هذه ةلالد

 ؟ ىنعملا اذهب ةمكحم اهعيمج نكت ملو ؛ ةهباشتم تايآ كانه تناك

 :نا رقلا ىف هباشتملا اذامل

 لكشلا يف « ىنعملاو ىنبملا يف مكحم باتك هلك نآرقلا نأ انل حضتا

 . هباشتملا مسا هيلع قلطا ام وأ « ًامكحم هنم يمسام ءاوس « نومضملاو

 يف هقادصم صيخشت بعصي يذلا يآلا هنأب هباشتملاب دوصقملا انفّرعو

 ٠ كلذ ىلا هيلع هللا ناوضر « ردصلا ديهشلا بهذي امك« يجراخلا ملاعلا

 .نورخآ نورسفمو

 سيلأ ..؟ نآرقلا يف هباشتملا ناكاذامل ًالاؤس ضعبلا دروي دقو

 هلك نوكي نأ ضورفملا سيل وأ ؟ ةيرشيلل ةيادهو نايب باتك نآرقلا
 رداقلا وهو «دوجولا قلاخ نع رداص وهف ؟ هيف هباشتال ًامكحم

 . ميلعلا

 دوجول ىعاذلا نأب لاكشالا اذه ىلع نوثحابلا ءاملعلا بيجيو

 يتلا قئاقحلا مهف ىلع ناسنالا ةردق ىوتسم وه « نآرقلا يف هباشتملا

 اياضقلا ةقيقحو . ًالوأ اهكارداو « تايآلا هذه ىف نآرقلا اهنع ثدحت

 . ًايناث مضاوملا كلت يف اهنع ثّدحت يتلا

 بيغلا ملاوع نعو « ىلاعت هللا تاغص نع نآرقلا ثّدحت ًالثمف

 رّبعف « ناسنالا ىدل دوهعملا تانكمملا ملاعو ٠ تايسحلا نع ةدّرجملا
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 و (شرعلا) ةملك لمعتساف . هنهذ ىلا مهفلا بّرقي يذلا ظفللاب اهنع

 (اضرلا)و ( طخسلا) و ( ركملا )و ( بضغلا ) و (ديلا) و ( يسركلا )

 بيرقتل « هناطلسو هكلمب فيرعشلا وأ « هناحبس قلاخلل هفصو دنع

 . ناسنالا نهذ ىلا ةيجراخلا قئاقحلاو يناعملا

 لقعلا ةوعد وه , نآرقلا ىف هباشتملا دوجو بابسأ نم نأ امك

 رابتمخألو ؛ طلتخملا مهفلا ةرولبو « ثحبلاو ىرحتلا ىلا يرشبلا

 وعدم وهو ؛ هباشتملاو مكحملا هجاوي وهف.« هناميإو هتديقع ىف ناسنالا

 تاكرتشملاك « ةيوغل بابسأل مكحملا ءوض ىلع هباشتملا مهف ىلا

 .. زاجملا لامعتسا ىلا ءوجللاكو « ةيظفللا

 درو دف « هباشتملا مهفل ميلسلا جهنملا لإن تيبلا لهأ ةمئأ تّبنو

 ىلا يده دقف همكحم ىلا نآرقلا هباشتم ٌدر نم »: ةين قداصلا مامالا نع

 ١. ميقتسم طارص

 هلوقو ©. . . ءىش هلثمك سيل# : ىلاعت هلوق ًالثم تامكحملا نمف

 . «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردتال» : ىلاعت

 قوف هللا دي» : ىلاعت هلوقك اهيلا ىلاعت هللا تافص يف هباشتملا دريف

 . «ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو# : هلوقو «مهيديأ

 ريسفتف . «ةرظاش اهبر ىلا ةرضان ذئموي هوجو : ىلاعت هلوقو
 : ىلاعت هلوق ىلا اهّدر دعب ءاطعلل ةرظتنملا ةيجارلاب ( ةرظان) ةملك

 . «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردتال»

 . يرشبلا رصبلاب هللا ةيؤرو ميسجتلا نم ضعبلا همهوتي دقام يهني
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 نآرقلاب ةنسلا ةقالع

 وأ لوق نم ىبنلا نع ردص ام لك ىلع قلطي مسا يه» : ةيوبنلا ةنسلا

 1ع رت وأ لعل

 ام لكنأ ةيرشبلل نآرقلا اهحضوأ يتلا ةيداقتعالا سسألا نم نإ

 ةاقلتم يه اقعيلَي لوسرلا ةنسف « هناحبس هللا نع وه قُيلَف يبنلا نع ردص

 ريغ . نآرقلاك ىحو يهف ءاهظفل نود اهانعمب ةاقلتم « هؤانث لج هللا نم
 . اهانعمب ةاحوم ىهو.« هانعمو همظنو هظفلب ىحوم نآرقلا نأ

 الإ وه نإ ؟ ىوهلا نع قطني امو : ىلاعت هلوق يف نايبلا اذه ءاج

 لوسرلا مكاتآام» : ىلاعت هلوق يفو «ىوقلا ديدش هملع * ىحوي ىحو
 يف مكل ناك دقل : ىلاعت هلوق يفو «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف

 . «ةنسح ةوسأ هللا لوسر

 امب ملاعلا وهو « نآر قلاب بطاخملا وه ميركلا لوسرلا نأ حضاوو

 فلكملاو « هليوأتو هريسفتب فراعلاو « يدهو ةعيرشو ملع نم ىوح

 . هتاءاحياو هقامعأ هيلع توطناامو « هضماوغو هتالمجم نايبب

 )١( ردصلا ديهشلا ٠ ص ىلوألا ةقلحلا : هقفلا لوصأ ملع يف سورد 27.
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 : هناحبس هلوق ىف ةقيقحلا كلت أرقن

 «مهيلا لّْزْس ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو»
 .«نوفلتخي هيف يذلا مهل نيبتل الإ باتكلا كيلع انلزن امو»

 نم هب ْعّلُبام سانلل نّيبو . ةمهملا هذه ءادأب كيلي لوسرلا ماق دقلو
 .ريرقتلاو لعفلاو لوقلا لالخ

 . هريرقتو هلعفو هلوقب نآرقلا قتلي دمحم ميركلا لوسرلا رّسف دقف

 تحب اهوثحبو باتكلاب ةنسلا ةقالع دراوم ءاملعلا أرقتسا دلو

 ؛ باتكلا نم طابنتسالا جهنم نم ءزجك « هقفلا لوصأ ملع ىف ًالصفم

 : ىهو

 ١ باتكلا لمجم نيبت ةنسلا نا- .

 . باتكلا مومع تصصخ ةنسلا نأ-؟

 . باتكلا قلطم تدّيق ةئسلا نا”

 . باتكلا خسن ةوق اهل ةنسلا نا-

 : قييبطتلا

 نأ عيمجلا ىدل ةحضاولا رومألا نم :باتكلا لمجم نيبن ةنسلا- ١

 ءاج خلا... جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم نآرقلا ىف ءاجامم ريثكلا

 ءاهليصغتو تالمجملا كلت نايبب قُتِنِنَ, ميركلا لوسرلا ماق دقو

 اهليصافت لماكب جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ةيفيك سانلا مّلعف

 تا



 أذيو « ةيلمعلا هتريسب هسرام يذلا ىقيبطتلاو ىظفللا نايبلا لالخ نم

 . ةلمجملا اياضقلا ليصافت ةمألل نيب

 ( ءايشأ ةلمج نم ًائيش دافأ ام : هنأب لمجملا ىلحلا ققحملا فّرع
 11 ال ديلا اوت اوت مود

 هب دارملا ةفرعم ىف هسفنب لقتسي الام لكن أ : هيف طباضلاو ) : لاق مث
 1( جم وهف

 اوفّرع» : هلوقب رفظملا اضر دمحم خيشلا لحارلا هيقفلا هفّرعو

 . "70 نئبملا هلباقيو « هتلالد حضتت ملام هنأب : ًاحالطصا لجملا

 دارم هيف لهج ام ؛ لاح لك ىلع لمجملا نم دوصقملاو: : لاق مث
 اذإ هدوصقمو لعافلا دارم هيف لهج امو « أظفل ناك اذإ هدوصقمو ملكتملا

 لمشي لمجملا نأ فرعن نايبلا اذه نمو ؛: لاق مث نمو «. . . ًالعف ناك

 تايآلا نم ةلمجملا ةلثمألا نع ثيدحلا ىف لسرتسا مث « لعفلاو ظفللا

 نأ نيب مث «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» : ىلاعت هلوق دروأف

 . تالمجملا نم يه انه اهعطق دوصقملا ديلا ظفل

 ةيحان نم اًمأو :٠ لاق : ئراقلا يدي نيب نايبلا اذه رصتخن حاضياللو

 وضعلا مامت ةدارإ هنم دافتسي هسفنو ىلخ ول ظفللا نأ رهاظلا ْناف  ديلا-

 بتارملا نيب ددرتيف ةبآلا ىف انيقي دارم ريغ هنكلو ء. صوصخملا

 ٠١86. ص : يلحلا ققحلا ؛ لوصألا جراعم(١)

 ٠١. 6ص: قباسلا ردصملا(؟)

 .١؟١/9 : هقفلا لوصأ ()

 كاا/ا/-



 وضعلا مامت ةدارإ مدع ضرف دعي هنأل ؛ قفرملا ىلا عباصألا نم ةديدعلا

 يف ةلمجم ةيألا نوكتف . بتارملا هذه نم ةدحاو يف ةرهاظ نكت مل

 كل تيبلا لآ نع ثيداحألاب ةنّيبم تناك نإو . ةيحانلا هذه نم اهسفن

 . «١7 عباصألا لوصأ نم عطقلا ةدارإ نع ةفشاكلا

 ىف ديلا نم نارقلا دارم حضوتو « باتكلا لمجم ةنسلا نيبت اذكهو

 . ةيآلا هذه

 ةدئاف لكلا ىف دافأ اذإ هل حلصي ام عيمجل قرغتسملا وه» : هلوقب

 , 7 ةنحاو

 اياضقلاو اهتاقلعتم بسح ةيمالسالا نيناوقلاو ةيعرشلا ماكحألا نإ

 ًاريثكف . ةصاخ ماكحأو « ةماع ماكحأ : نيمسق ىلا مسقنت اهمظنت ىتلا

 ةحاسم جارخا وهو ء صيصختلا ىتأي مث « ةماع ةغيصب ماكحألا ينأت ام

 ةيقب نود اهب ةصاخ ماكحأ عيرشتب ةيلكلا ةحاسملا كلت نم ةدودحم

 نآرقلا اهب ءاج يتلا ماكحألا يف ًاحضاو كلذ دجنو ؛ مومعلا كلذ دارفأ

 ضعب جرخأ مث ؛ ةلثامتملا دارفألا لمشت ةماع ماكحأب ءاج دقف . ميركلا

 . رخآ مكحب ماعلا مكحلا نم اهانثتساو دارفألا

 اذا « ماعلا ىلع مُّدَقي صاخلا نإف هفرعو عيرشتلا قطنم قفوو

 صصخيو ؛ عرشملا ةدارأل ةرسفم ةئيرق صاخلا ربتعي ذإ . اضراعت ام

 .اىا _١الو/١ : هقفلا لوصأ(١)

 -8/ا١ا-



 : ىلاعت هلوق مومع كلذ لاثمو « ةنسلاب صصخي امك« نآرقلاب نآرقلا

 ىتح 9 : ىلاعت هلوقب صصخف «باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذاف»

 . ؟نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي
 فلتخمب نوملسملا هيلع عمجأ امم وه ةنسلاب باتكلا صيصختو

 . مهئارآو مهبهاذم

 : ىلاعت هلوق وه ةنسلاب صصخملا نآرقلا مومع ىلع ةئمألا نمو

 , 176. . . نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي»

 ءابآلا نوثري ءانبألا نأ ىلع صني أماع ًامكح تعّبش ةيآلا هذه نإف

 لوقب مومعلا اذه نم لتاقلا تجرخأ ةيوبنلا ةنسلا نأ ريغ ةماع ةروصب

 , 7« ثري ال لتاقلا» في ميركلا لوسرلا

 عيبلا هللا لحأو» : ىلاعت هلوقب ابرلا ميرحت مكح نآرقلا ممعو

 سيل» : اوبِلَم هلوقب مومعلا اذه صيصختب لوسرلا ماقو «ابرلا مّرحو

 ذخأتو « مهردب مهرد فلأ فلأ مهنم ذخأن ءابر انبرح لهأ نيبو اننيب

 11 يطشالو حولت

 ؛ ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو « باتكلا مومع ةنسلا تصصخ اذكهو

 ءاملعللو ؛ هقفلا لوصأ ملع يف ةمهملا ثحابملا نم وه ثحبملا اذهو

 . كلذ يف ةيليصفت تاسارد نيصتخملا

 ١١. ةيآلا« ءاستلا ةروس(١)

 .16 ص : لوصالا جراعم « يحلا ققحما عجاري (؟)

 5 ثيدحلا 7 باب « ايرلا باوبأ ؛ ةراجتلا باتك : ةعيشلا لئاسو « يبماعلا حلا (*)
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 بهذي « ةنسلاب باتكلا صيصخت ىلا ةيمامالا ةعيشلا بهذي امك

 هلاق ام كلذ ىلع الاثم ركذن « ًاضيأ كلذ ىلا ئرخألا بهاذملا باحصأ

 , 17( ةنسلاب نآرقلا مومع صيصخت زوجي ) : ىلبنحلا يدمآلا

 يف هللا مكيصويإ ىلاعت هلوق اوصخو) : هلوقب كلذ ىلع لدتسيو
 انس ا ا ا

 !« رفاكلا نم ملسملا الو

 نع ةرداصلا تاياورلا ءاملعلا مسق :داحألا ربخي صيصختلا

 ىرخاو « داحأ ةياور ىلا اهدنس بسح يلع ةمئألاو ففي لوسرلا

 نيح ىف مطقلا ديفي رتاوتملا نأ ىلا ميسقتلا اذه يف اوهتناو « ةرتاوتم

 نأ نكمي له يهو ؛ ةيملع ةلكشم تريثأ مث « نظلا ديفي داحآلا ربخ
 ماعلاف ؟ داحآلا قيرط نع ةيورملا ةئسلاب نآرقلا مومع صصخي

 ديفي ةنسلا نم ينظ ليلد دري ىرخأو « يعطق ليلدب ةرات صصخي
 ربخب ينآرقلا ماعلا صّصخُي لهف داحألا ريخ وهو . ماعلا صيصخت

 ربخب باتكلا صيصخت ناكمإ ىف ءاملعلا فلتحخا . ةّمثلا داحالا

 . داحألا

 زاوج ىلا  يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا داقأ امك روهشملا بهذف

 . ليمجلا ديس . د قيقحت 27107/؟ : ماكحألا لوصأ يف ماكحألا(١)
 ء«ملسملا ثري ال رفاكلا نأ ىلا ةيمامالا ةعيشلا تبهذ .758ص : هسفن ردصملا(1)

 . رفاكلا ملسملا ثريو

 ه8



 هعنم ىلا مهنم قيرف بهذف « ةنسلا لهأ ءاملع نم قيرف هيف فلاخو

 ماعلا نوكي نأب صيصختلا زاوج طارتشا ىلا رخخآ قيرف بهذو « اقلطم

 نوكي نأ طارتشا ىلا نورخأ بهذو « لبق نم يبعطق ليلدب صخ دق
 . !١ لصفنم ليلدب صخ دق ماعلا

 داحألا ربخب ماعلا صيصخت زاوج مدع ىلع هب لكشأ ام ةلمج نمو

 فيكف ؛ هتيجح طقست نآرملا اهنم قفاوي مل امف . نآرقلا ىلع ضرعت

 ةنيرفك هيلع مدقيف « نآرقلا مومعل صصخملا داحألا ربخ ةضراعم لبقت

 ء ىنظلا داحالا ريخ نيب وه ضراعتلا نأ نوزوجملا باجأف « ةرّسفُم

 َناف ىلاتلابو . اهتاذ ٌدحب ةّينظ ىه رهاوظلاو « باتكلا رهاوظ نيبو

 نيبو « ظفللا رهاظ اهب ىحوملا ةينظلا باتكلا ةلالد نيب نوكي ضراعتلا

 نم معئمي عنام كانه نكي ملام يعطق ليلدب هتيجح تتبث ىنظ ليلد

 ةفلاخم ىنعي ال باتكلا مومعل صصخملا ليلدلا ناو هب لمعلا

 . (؟! ماعلا ليلدلا نم دوصقملا ىنعملا حاضيإل ةنيرق وه لب ٠ باتكلا

 ةيمامالا ةعيشلا ءاملع مظاعأ نم وهو ىئوخلا مساقلا وبأ ديسلا ركذو

 روهشملا هيلإ بهذي ام نأ ةيلوصأ ءارآو ةسردم بحاصو نيرصاعملا
 . "7 (داحألا ربخب باتكلا مومع صيصخت زاوج ) راتخملا وه

 ٠ هنع ًالصفتم ىرخأو ماعلاب ًالصتم نوكي ةرات صصقملا نأل كلذ ١١(

 . 173 ص : نايبلا « يئونحلا مساقلا وبا ديسلا (7)

 . 478 ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا ( ١

 الرشاد



 ردصلا ديهشلا يلوصألا هيقفلا فّرع :باتكلا قلطم ديقن ةنسلا-٠*

 ىنعم تروصتت ناف ؛ دييقتلا لباقي قالطالا» : هلوقب دييقتلاو قالطألا

 نإو « ًادييقت كلذ ناك« ةنّيعم ةلاح وأ ًاصاخ ًافصو هيف تظحالو

  ًاقالطا كلذ ناك ىرخأ ةلاح وأ فصو يأ هعم ظحلت نأ نودب هتروصت

 مدع قالطألاو . ةعيبطلا ىف ةدئاز ةيصوصخ ظاحل وه نذإ دييقتلاف

 1 , ١79 ةدئازلا ةيصوصخلا ظاحل

 ريب ب ا

 تايآلا قالطا ديقت ةنسلا نافع ىرخأ ةيآ قالطا ةيآلا دّيقت امكو . .

 0 ع و را

 . ىلاعت هللا نع غلبمو ٠ باتكلا ىوتحمل نّببم وه امنإ
 طئارشل عمجتسملا داحآلا ربخ ّنأ» نوصتخملا ءاملعلا نّيبيو

 ريغي الو  ًاضيأ هقلطم دّيقي هّناف ء نآرقلا مومع صصخي امك« ةيجحلا

 . هنم دارملا حضوي امم وه لب ؛ باتكلا فلاخي امم دييفتلا اذه

 ربخلا نإ ... 3:نايبلا هباتك يف هك يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا كلذ ركذ
 الإ هب لمعلا مزليو ء هسفن يف ةجح ؛ هل دّيقملا وأ « باتكلل صصخملا
 71 راعلا ىلدر وح

 خسنلا ىنعم ثحبلا نم قبس اممانل حضتا دق :نآرقلا خسنو ةنسلا

 امك. نآرقلاب خسني نآرقلا نأ ًاضيأ حضّناو ؛ حالطصالاو ةغللا يف

 17١. ص: ةينأثلا ةقلحلا(١)

 . 177 ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا(؟ )

 -ا1481-



 اذهب فّرعن نأ انه ديرنو « ةنسلاب نآرقلا خسن ةيناكما ءاملعلا ثحب

 نوكي يكل خسانلا نأ حّضون فيرعتلا يف لوخدلا لبقو . عوضوملا

 لوقي امك« ًاينظ ناك نإ هيف ةجح ال ذإ « ًايعطق نوكي نأ بجي ةجح

 مدع وه ؛ بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا عمجي امك لصألاو « ءاملعلا

 . خسنلا يف كسلا دنع خسنلا

 بهذف ه ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىف مالسالا ءاملع فلتخاو

 مدع ىلا نورخآ بهذو ؛ ةنسلاب باتكلا خسن ناكمإ ىلا مهضعمب

 . ءارآلا هذه نم ًاضعب لقنن يلي اميفو « هزاوج

 : ةّيطع نبا لاق ٠ ةنسلاب باتكلا خسن يف فلتخاو» : يشكرزلا لاق

 ةيصو ال٠ : يلي هلوق يف دوجوم كلذو « زاوجلا ىلع ةمألا قاذم

 دلججلا طاقسا يف هلوق نم هيلع ةجحلاو . كلذ يعفاشلا ئبأو «ثراول

 لغِف « ةنسلا الإ كلذل طقسم ال هّنإِف ءمجر يذلا بّيثلا نع انزلا ٌدح ىف

 . تلف ىبنلا

 نع هلقن ام اّمأو « نآرقلا اهخسان نأ انركذ دقف ةيصولا ةيآاَمأ : انلق

 دارم امنإو « ( ةلاسرلا ) هركذ ظفل رهاظل كلذ رهتشا دقف يعفاشلا

 هلثم امهدحأ عمو الإ نيفلتخم نادجوي ال ةئسلاو باتكلا نأ ىعفاشلا

 «امهقفاوتو امهدضاعت ةنابإو نيهجولا ردقل ميظعت اذهو ؛ هل خسان

 , 370... هدارم مهفي مل ةلأسملا هذه ىلع ملكت نم لكو

 .11-58ا//7 : نآرقلا مولع يف ناهربلا(١)
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 وأ ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىلا ةيمامالا ةعيشلا بهذتو

 اذهو هى موصعملا نع خسنلا رودص نع فشاكلا يعطقلا عامجالا

 .117«لقنو ًالقع هيف لاكشا ال خسنلا نم مسقلا

 ميركلا لوسرلا وه انه دوصقملا موصعملا نأ هركذ ريدججو

 . نآرقلا خسن ةوق اهل ىتلا يه ةيوبنلا ةنسلاف لبكيَت دمحم

 نع ةعيرشلا ماكحأ رييغت نإ: : ردصلا ديهشلا هيقفلا لوق انب رم دقو
 ني نرسل ةعرتملا با وعلا وسا انهن ووعي حسا قررت
 رصحنت لماعلا اذه ساسأ ىلع ضراعتلا نكلو . صوصنلاو ثيداحألا

 ةرداصلا صوصنلا معت الو لئدْلَو ىبنلا نع ةرداصلا صوصنلا يف هترئاد

 رصع ءاهتناب عيرشتلا رصع ءاهتنا نم هلحم يف تبثامل ؛ لّيِط ةمئألا نع

 تسيل الي نيموصعملا ةمئألا نع ةرداصلا ثيداحألا نأو يت يبنلا

 . ''!«اهليصافتو ماكحألا نم تفي ىبنلا هعرش امل ًانايبالإ

 مكح مهيدل تبثي مل ةيمامالا ةعيشلا نأ وه انه هحاضيا ىغبني اممو

 خسن ناكماب اولاق امنإو . ةيوبنلا ةنسلاب ةيلعف ةروصب خوسنم ينآرق
 ىلاعت هللا رمأب وه كفي لوسرلا هلعفي ام نأل كلذ ؛ طقف ةنسلاب باتكلا

 . هئاحبس هنئع رداصو

 37١8. ص : نآرقلا ريسفت يف نايبلا ؛ ينونملا مساقلا وبأ ديسلا(١١

 7١. ص « يمشاطا دومحت ديسلا : ةلدألا ضراعت (؟)
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 قسحلم

 ميركلا نآرقلا يف ةفرعملا جهنم

 جهانمو « ريكفتلا مظنو ؛ ةّيناسنإلا ةفرعملا ليلحتو ةءارق نم

 يتلا ةعيرشلاو ةديقعلاو عمتجملاو ركفلاو ةعيبطلا لاجم ىف ثحبلا

 ردصمو ريكفتلاو ثحبلا جهنم نأ جتنتسن يمالسإلا ركفلا اهزرفأ

 ساسأ لكشب ةلوؤسملا يه طابنتسالاو مهفلا تاودأو ةفرعملا

 ةفرعملا راطإ ىف ميهافملاو راكفألاو ءارآلا ددعت نع ةّيملع ةيلوؤسم

 لخدتو « سفنلا ىوهو « ىملعلا ثحابلا روصق ىلا ةفاضالاب ةيمالسإلا

 يه ةعمتجم لماوعلا كلتو ء يعوضوملا ثحبلا يف ىتاذلا لماعلا

 ةلاصألاو ةحصلا ثيحح نم ثحبلا جئاتن ىوتسم نع ةلوؤسملا

 . خلا . .. جضنلاو ةبوصخلاو

 رثأ دجن يمالسإلا ركفلل ةيجهنملا ةينبلا سردن امدنع نحنو

 . ةفرعملا لوقح نم لقح لك يف ًاحضاو ؛ جهنملا
 ةغايصو ةفرعملا ةينب يف ًاحضاو ىجهنملا مظتنملا اذه رثأ دجن اذل

 الإ ةيركف ةسردم نم امف . اهيف ىلقعلا لمعلا جئاتن ريرقتو ه اهتيصخش
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 « ريكفتلل ساسأ تيبثت نمو «ًالوأ ةفرعملا رداصم ديدحت نم تقلطناو

 اهقمع ددحتي كلذبو ؛ًايناث جئاننلا ريرقتو ثحبلا يف زيمتم جهنمو

 . اهؤامتناو اهتلاصأ صخشتتو

 راكفأ عم لعافت دق يمالسإلا ركفلا نأ ًايخيرأت حضاولا نمو

 « ةمجرتلاو تاحوتفلاو طالتخالا لالخ نم ىرخألا ممألاو بوعشلا

 يدوهيلاو ينيصلاو يدنهلاو يسرافلاو ينانويلا ركفلا عم لعافتف

 ىلا ةفاضألاب ةيفارحنا جئاتن لعافتلا اذه زرفأف ؛ نيفّرحملا ىحيسملاو

 يمالسإلا عمتجملا لخاد يف تأشن يتلا ةيلخادلا فيرحتلا تالواحم

 نم ريثك ىدل ةددعتملا جهانملاو ريكفتلا ةقيرط ىف هلك كلذ رثأو

 عمتجملا ىف ةيركفلا تاهاجتالاو تافسلفلاو تايرظنلا باحصأ

 . ةيكولسلاو ةيمالكلاو ةيفسلفلا جيهانملا باحصأ اميسال « يمالسإلا

 روصقلا رّثَأ « يجهنملا هاجتالا يف هرثأ دفاولا يبنجألا ركفلا رثأ امكو

 «ةميقع ريكغت قرطو جهانم زارفإ يف يركفلا قفألا قيضو يملعلا
 ثحبلاو ركفلا ريوطتو ٠ ةلاسرلا مهف نع ةرصاقو . ًانايحأ ةجتنم ريغو

 :« عمتجملاو « ةعيبطلا لاجم يف ةفرعملاو ملعلا ةيمنتو « يملعلا

 . ئرخأ ًانايحأ ريكفتلا مظنو « ةعيرشلاو

 ةسردم تناك ؛ ريكفتلا مظنو ؛ يجهنملا عارصلا اذه مضخ يفو
 ملاعم تيبثتل يسايسلاو ىركفلا اهداهج لصاوت يلي تيبلا لهأ ةمئأ

 ةقيرطو ؛ ىوتحملاو صنلل « يمالسالا مهفلاو ؛ ريكفتلاو ثحبلا جهنم

 هّيبن ةّنسو « هللا باتك نم يل تيبلا لهأ ةمسأ هاقلت امك « ةايحلا

 كما



 ةيملع ةزيمو ؛ًاينآرق ًاليصأت جهنملا اذه بستكاف . ِةْبْبُي ميركلا

 ىعسيو « عرشلا دعاوقب مزتليو « لمعلا ءرتحي ًاجهنم ناكف « ةيعقاو

 . يناسنإالاو يداملا اهيقِشب ةيملعلا ةايحملا ريوطتل

 : ةيناسنإلا ةفرعملل ىلوألا رداصملا
 اهنينتا قو اهتاعرطتب ةرفتملا ةيردخلا ةقرغملا ليلكتو ةنئازه قتنو

 دق ةّيساسأ تاملسم ىلا اهعجري ىمالسإلا ركفلا دجن ؛اهتاملسمو

 كلت تلّكشف ةفرعملل ةيساسأ رداصم نم يناسنالا ركفلا اهيلع لصح

 هتفصو هتزيم هتطعأو « ملسملا ريكفتلاو لقعلا يني تامّلسملاو سسألا

 . هب ةصاخلا

 ةفرعملل يف تيبلا لهأ ةسردم ةيؤر وه انه هضرعنس يذلاو
 ةسردم عم هيف تفلتخا يذلاو , ينآرقلا جهنملا نم ةدافتسم ؛ ةيناسنإلا

 اهءارآ ىرخألا ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا مظعم تنبت ىتلا ةرعاشألا

 لقنلا فان نت ىرقلا تاملن سلا وو يقتلاو وعفا لاف ف

 . يمالسإالا ريكفتلاو ء ملسملا

 قستم يعقاو ساسأ ىلع ةفرعملا يف هتيرظن يمامإلا مهفلا ىنب دقو

 تطعأ امك « لعافلا هرود لقعلا ةيرظنلا هذه تطعأف « نآرقلا قطنم عم

 ثداوح ريسفت يف اهرثأو ءاهتميق دوجولا ملاع ىف ةيعقاولا تاملسملا

 . خيرأتلاو ٠ عمتجملاو « سفنلاو « ةعيبطلا

 ساسأ ىلع ةفرعملا يف ةيمالسإلا ةيرظنلا ركفلا اذه ئنب دقف

 ىلا ىهتنا يذلا يرشبلا كاردالل ةيساسألا ةفرعملا رداصمل هصيخشت
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 ةّيسحلا تامولعملا َّنأو « ىلوألا ةفرعملا ردصم وه سحلا ّنأب ناميولا
 ساوحلا قيرط نع هب طيحملا ملاعلا نم يرشبلا لقعلا ىلع ةدفاولا

 . اهيلع ىنبيو « اهنم جتنتسيو « اهكرديف لقعلا اهلوانتي

 ةيناسنإلا ةفرعملا لوصأ تبني وهو « ىلحلا ةمالعلا راكفأ أرقنلو

 سفنلا قلخ هللا نأ ملعإ» : هي لاق ٠ ةّيسحلا تامولعملا ىلا اهعجرأ يتلا

 اهل ةلباق « ةرورضلاب مولعلا عيمج نم ةيلاخ اهترطف أدبم يف ةيناسنإلا
 قل ىلاعت هللا نإ مث .لافطألا لاح يف دهاشم كلذو « * ةرورضلاب

 لفطلا سحيف , ةساسحلا ئوقلا يهو « كاردإلا لصحي اهب تالآ سفنلل

 ةطساوب زيميو « تامولعملا نم هكرديام سملو سحب هتدالو لوأ يف

 كلذكو امهريغو هيوبأ نيب جيردتلا ليبس ىلع « يرصبلا كاردالا

 كلتب قلعتيام كاردإ ىلا تاسوسحملا يقابو موعطلا ىف جردتي

 ؛ ةيئزجلا رومألاب هساسحإ ةطساوب كرديف هنطفت دادزي مث . تالآلا

 ةيرورمغلا ةيلكلا رونمألا لقعيو « ةنيابملاو ةكراشملا ةيلكلا وألا

 لالدتسالا لمكتسا اذإ مث ٠ ةيئزجلا تاسوسحملا كاردإ ةطساوب

 مولعلا « ةيرورضلا مولعلا ةطساوب كردأ ؛ لادجلا عضاومب نطفتو

 . ةيبسكلا

 ةيرورضلا مولعلا ىلع عرف ةيبسكلا مولعلا نأ اذه نم رهظ دقف
 « ةيئزجلا تاسوسحملا ىلع عرف ةيلكلا ةيرورضلا مولعلاو « ةيلكلا

 . اهل ةلباق ةخسن يف( )
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 دعب الإ عرفلا حصي الو « تاداقتعالا لوصأ يه نذإ تاسوسحملاف

 . ...١70 عرفلا ىف نعط لصألا يف نعطلاف ؛ هلصأ ةحص

 حاضيالا نم ءىشب ةيرظنلا هذه نع ردصلا ديهشلا ثدحتيو

 ةيرظن) نييمالسالا ةفسالفلا ةيرظن نع اثدحتم لوقيف ليصفتلاو

 : ( عارتنالا

 نيمسق ىلا ةينهذلا تاروصتلا ميسقت ىف ةيرظنلا هذه صخلتتو»

 يه ةيلوألا تاروصتلاف « ةيوناث تاروصتو ؛ ةيلوأ تاروصت :امه

 نم تاروصتلا هذه دلوتتو « ىرشبلا نهذلل ىروصتلا ساسألا

 اننأل ةرارحلا روصتن نحنف ؛ ةرشابم ةروصب اهتايوتحمب ساسحإلا

 ةوالحلا روصتنو « رصبلاب هانكردأ اننأل نوللا روصتنو ٠ سمللاب اهكردن

 . مشلاب اهانكردأ اننأل ةحئارلا روصتنو « قوذلاب اهانكردأ اننأل

 لكي ساسحإلا ّنإف ءانساوحب اهكردن يتلا يناعملا عيمج اذكهو

 ٠ يرشبلا نهذلا يف هنع ةركف دوجوو هروصت يف ببسلا وهاهنم دحاو

 ءانب نهذلا ئشنيو «روصتلل ةيلوألا ةدعاقلا يناعملا هذه نم لكشتتو

 راكتبالا رود كلذب أدبيف « ةيوناثلا تاروصتلا ةدعاقلا هذه ىلع

 :.هاقنالاو

 ميهافم نهذلا يف دلويف ( عازتنالا) ظفلب هيلع حلطصن يذلا وهو

 . ةيلوألا ىناعملا كلت نم ةديدج

 1١. ص : قدصلا فشكو قحلا جهن(١)
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 ةطبنتسم تناك نإو « سحلا ةقاط نع ةجرانخ ةديدجلا ىناعملا هذهو

 . ركفلاو نهذلا ىلا سحلا اهمدقي ىتلا ىناعملا نم ةجرختسمو

 عيمج رّسفت نأ اهنكميو « ةبرجتلاو ناهربلا عم قستت ةيرظنلا هذهو
 عيطتسن ةيرظنلا هذه ءوض ىلعف « اكسامتم ًأاريسفت ةيروصتلا تادرفملا

 ضربعلاو رهوجلاو لولعملاو ةلعلا ميهافم تقثبنا فيك مهفن نأ
 اهركتبي ةيعازتنا ميهافم اهنإ ءيرشبلا نهذلا ىف ةدحولاو دوجولاو

 ءاملا نايلغب ًالثم سحن نحنف « ةسوسحملا ىناعملا ءوض ىلع نهذلا

 نيترهاظلا نيتاهب انساسحإ رركتي دقو ؛ةأم هترارح ةجرد غلبت نيح
 ةرارحلا ةيلعب سحن الو ء«تارملا فقالا ةرارحلاو نايلغلا ةرهاظ-

 نيترهاظلا نم ةّيلعلا موهفم عزتني يذلا وه نهذلا امّنإو . ًاقلطم نايلغلل
 .(١)7ءروصتلا لاجم ىلا سحلا اهمدقي نيتللا

 : كانه نأ ىلا ةيرظنلا هذه ىهتنت اذكهو

 . ( ةّيسح ) ةيلوأ قراغم-١

 , '"' ةيعازتنا ةيلقع فراعم-"
 يلقعلا مهفلا قفو يمالسإلا ركفلا ةساردو ليلحت اذه ناكاذإو

 ؛ يحولا فراعم يف هروذجو « ةينارقلا هلوصأ نع ثحبنلف « يفسلفلاو

 ليصأت انئش اذإو . ةيرظنلا هذه يف ةينآرقلا ةيجهنملاو ةلاصألا فرعنل

 : ةميركلا ةيآلا نم اهتاموقم تدمتساو ء« تسسأ اهّنأ دجنسف ةيرظنلا

 . 58ص : انتفسلف ؛ ردصلا رقاي دمحم ريبكلا ىمالسإللا ركفملا ديهمشلا(١)

 . قباسلا ردصملا(؟)

 تادؤءام



 عمسلا مكل لعجو ًائيش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو»
 !١ «نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو

 رداصملل ةدّيؤملاو « ةيرظنلا هذهل ىملعلا ساسألا يه ةيآلا هذهف

 ةفرعملل ىلوألا سسألل هصيخشتو لقعلا فاشتكالو ةفرعملل ةيسحلا

 . ةيرشبلا
 . يمامإلا ركفلا نيطاسأ اهنيب امك ةيآلا هذه ريسافت أرقنلف نذاو

 ساوحلاب مكيلع لضفت» : ةيآلا هذه ًأرسفم ىسوطلا خيشلا لاق

 نوهقفت أبولق مكل لعجو . تاكردملاب ملعلا قرط يه يتلا ةحيحصلا
 17: فراعملا حف اهنأل كين

 نرقلا ءاملع نم وهو « يدهشملا يمقلا اضر دمحم خيشلا رّسفو

 نوسحتف نوملعتت ةادأ...7: هلوقب ةيآلا هذه يرجهلا رشع ينانلا

 مكبولقب نوهبنتت مث ءاهنوكردتف ءايسشثألا تايئزج مكرعاشمب

 مولعلا مكل لصحتت ىتح ساسحالا ريركتب اهنيب تانيابمو تاكراشمل

 ."!«اهيف رظنلاب ةيبسكلا فراعملا ليصحت نم اونكمتتو « ةيهيدبلا

 هذه ريسفت ىف لوقيف يئابطابطلا ةمالعلا فوسليفلا رسفملا اَمأ

 ةيلاحن سفنلا حول نأ نم سفنلا ءاملع هيلا بهذام ديؤت ةيآلاو» : ةيآلا

 اذهو- ليق امك- ًائيشف ًائيش اهيف شقتنت مث «اهنوكت لّوأ تامولعملا نع

 .ال4 ةيآلا: لحنلا ةروس(١)

 . لحنلا ةروس ال4 ةيآلا ريسفت : نايبتلا(؟ )

 ٠ لحنلا ةروس /4 ةياآلا ريسفت : بنارغلا رحبو قئاقدلا زتك(7)
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 عمسلا مكل لعجو# : هلوقو : لاق مث ... اهتاذب سفنلا ملع ريغ يف

 يذلا ملعلا ئدابم ىلا ةراشإ «... نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو
 عمسلا هيف ةدمعلاو . سحلا وه روصتلا أدبمف « ناسنإلا ىلع اهب معنأ

 ركفلا أدبمو ء مشلاو قوذلاو سمللا نم امهريغ كانه ناك نإو ء رصبلاو
 ,(0).# داؤفلا ره

 اهتمهف امك يمالسإلا ركفلا يف ةفرعملا ةيرظن سسأ حضتت اذكهو

 . ينارق ساسأ ىلع ةزكترم ةيرظن اهّنأب هن تيبلا لهأ ةسردم

 ردصلا ديهشلاو ىلحلا ةمالعلا اهروص امك_ ةسردملا هذه تنمأ دقف

 عزتنيف لقعلا رود يتأيل ةّيسحلا ةفرعملا ةلاصأب_ نيرسفملا نم عمجو
 كلست يتلا ةيلكلا ةيرورضلا فراعملا . هّيسحلا ةيئزجلا تامولعملا نم

 فلتخمبو ء اهلك ةّيليصحتلا مولعلا ىف ريكفتلاو ثحبلل ساسأك

 . اهتاعوضومو اهثحابم

 . ةيملعلاو ةيعقاولا هتميق يمالسالا ثحبلا جهنم بستكا اذبو

 فراعملا نأ وه ةفرعملا ةيرظن تازكترم نم لوألا زكترملا ناكاذإو

 فراعملا اهنم عزتني يرشبلا لقعلا نأو « ةفرعملا لصأ يه ةّيسحلا

 امب ملاعلا اذه ىف ءارقتسالا ةيلمع نع جتانلا ةّيلعلا ًادبمك « ىرخألا

 ةيرظن تازكترم نم يناثلا زكترملا َناف « تادوجوملا ناولأ نم هب رخزي

 « بلقلاك داؤفلا» : تادرفملا مجعم يف يناهفصإالا بغارلا لاق ء ةكردملا ةوقلا : داؤفلا ( 2

 .« دقوتلا يأ . دؤفتلا هيف ربتعا اذإ داؤف هل لافي نكل

 . لسحنلا ةروس/4 ةيآلا ريسفت : نآرقلا ريسفت يف نازيملا(١)
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 ساسأ ىلع اهتلَصأو هنيه تيبلا لهأ ةسردم اهب تنمآ يتلا ةفرعملا

 يف ( ةيئاغلا ةلعلاو ةلعافلا ةلعلا ) ةيلعلا أدبمب ناميإلا وه ينآرقلا جهنملا

 يعيبطلا ملاعلا َنأب تيبلا لهأ ةسردم تنمآ دقف « هرسأب دوجولا اذه

 أدبم وأ ؛ ةجيتنلاو ببسلا نوناقل عضاخ هلك يعامتجالاو يركفلاو

 . لولعملاو ةلعلا أدبم ساسا ىلع مئاق هرسأب دوجولا نأ امك . ةّيلعلا

 لقعلا دوقي هّنإف « يملع لقع ليكشت يف مهاسي امك أدبملا اذه نأو

 . عمتجملاو ةعيبطلاو ركفلا نوناقو  دوجولا للع نع ثحبلا ىلا ًاضيأ

 . ةّيعقاولاو ةيملعلا ةفصلا ريكفتلاو ثحبلا ىلع ىفضيو

 اهجئاتنو ةيرظنلا هذه ةميق يملعلا ثحابلاو ركفملا ىلع ىفخت الو

 . ةفرعملاو ريكفتلا نيب طبرلاو ء ةعيبطلا نيناوق فاشتكا يف ةيقيبطتلا

 كولسلا مظنتو . عمتجملاو خيراتلا ةكرح رّيسُت ةيملع نيناوقب ناميرالاو
 . ناسنالا تاقالعو

 ةعيبطلاو ركفلا ملاع يف ةّيلعلا ًأدبمل ردصلا ديهشلا حاضيإ أرقنلو

 يف رشبلا هكرديام تاّيلوأ نم نإ : لوقي #4 بتك دقف ٠ عمتجملاو

 ئدابملا نم وهو « اببس ءيش لكل نأ لئاقلا ةيلعلا أدبم ةيدايتعالا هتايح
 ...8!)١(, ةيرورضلا ةيلقعلا

 تازكترملا نم ًاددعع حضويف ةيرظنلا هذه حرش يف لسرتسي مث
 ملعلل ساسأك كلست ىتلا ةّيلعلا أدبمب ةطبترملا تاجاتنتسالاو

 )١( ص: انتفسلف 507.
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 ىلا ريسثن نأ ىرورضلا نم٠ : لوقيف اهعورف ىتشب ةيرشبلا ةفرعملاو
 . ملعلا اهيلع زكتري يتلا ةّيلعلل ةيفسلفلا ةعومجملا نم نيناوق ةدع

 : يليامك ىهو

 ١ ًاببس ةثداح لكل َنإ : لئاقلا ةّيلعلا ًأدبم_ .

 ةروصب ةيعيبطلا ةجيتنلا دّلوُي ببس لك َّنإ : لئاقلا ةيمتحلا نوناق-'
 . اهبابسأ نع لصفنت نأ جئاتنلل نكمي الو ؛ ةيرورض

 ةعومجم لك نإ : لئاقلا جئاتنلاو بابسألا نيب بسانتلا نوناق -'

 تاس يتابع يح رأ ناي دوللا تاب ابد يح
 . 37« جئاتنلاو

 ةزيكرلا وه ةّيلعلا أدبم» : لوقيف يملعلا ةّيلعلا أدبم ةميق حضوي مث
 ريكفتلا تالاجم لك ىف « لالدتسالا تالواحم عيمج اهيلع يتلا

 ناك اذإ ليلدلا نأ ينعي ء ءايشألا نم ءيش ىلع لال دتسالا َّنأل ؛ يناسنإلا

 ىلع نهربن نيحف ؛ هيلع لدتسملا ءيشلاب ملعلل ببس وهف « ًاحيحص

 ساسحإب وأ « يفسلف نوناقب وأ ؛ ةيملع ةبرجتب قئاقحلا نم ةقيقح
 ؛ ةقيقحلا كلتب ملعلل ةلع ناهربلا نوكي نأ كلذب لواحن امّنإ ء طيسب

 (؟7 0... كلذانل حيتأ امل  ةيمتحلاو ةّيلعلا ًادبم الولف

 يف ةيببسلاو ةّيلعلا أدبم ركنأ دق يرعشألا بهذملا نأ هركذ ريدجو

 .؟١ 0 ص : قباسلا ردصملا(١)

 .8١7ص : قباسلا ردصملا(١)

 تازة



 ةقالعلا ةرهاظ رسفو . هناحبس هللا ىهو « ةدحاو ةلعب ًاملسم دوجولا اذه

 دلاوتلا أدبمب ناميالا ضفرو ةداعلاب ءايشألا ثودح نيب طبارتلاو

 بهذت نيح ىف « ديحوتلا ةديقع فلاخي ناميالا اذه نأ هنم ًانظ ؛ يّنعلا

 للعلاو بابسألا ددعت أدبمب ناميالا نأ ىلا 82غ تيبلا لهأ ةسردم

 بابسألا عوجرو ؛ هتمظع ىلجتو هللا ديحوت ىلع رخآ ليلد اهلسلستو

 . هتردقو هتئيشم ىلا للعلاو

 ثدحت املك ةجيتنلاو ببسلا وأ ةّيلعلا أدبم تبث دق ميركلا نآرقلاو

 طبتري ةّيببس ةدحوك اهضرعو لب « عمتجملاو ةعيبطلاو ركفلا نع

 . رخآلا ضعبلا يف اهضعب رّْثؤيو ء« ضعبب اهضعب

 : ردكفتلاو ةّيلعلا

 رشابم ببس ريكفتلا نأ نع نآرقلا ثدحت ركفلا لاجم ىفف
 ةقالع يه ةفرعملاو ريكفتلا نيب ةقالعلا نأ حضوأو . اهل ةّلعو ء ةفرعملل

 . ةجيتنلاب ببسلا

 ملاوع ئرقتسي نأ ىلا هاعدو ىرشبلا ركفلاو لقعلا بطاخ دقف

 امك . هتردق ةمظعو قلاخلا دوجو اهلالخن نم فشتكيل ةايحلاو ةعيبطلا

 نيب ةقالعلا فشتكيل ةقباسلا ممألا براجت يف ركفتلا ىلا لوقعلا هجو

 . فارحنالاو ةميرجلاو رفكلا نيبو اهتراضح رائدناو اهطوقس

 : ىلاعت لاق ؛ ةفرعملاو ملعلل ريكفتلا ةّيلع أرقن لّوألا ديعصلا ىلعف
 يلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ّنإ»
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 يف نوركفتيو مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نيذلا «بابلألا
 باذع انقف كناحبس ًالطاب اذه تقلخام انبر ضرألاو تاوامسلا قلخ
 , 377 «راثلا

 اهمانم ىف تمت مل يتلاو اهتوم نيح سفنألا ئفوتي هللا» : ىلاعت لاقو

 ىف ّنا ىّمسم لجأ ىلا ىرخألا لسريو توملا اهيلع ىضق يتلا كسميف
 . "!4نوركفتي موقل تايآل كلذ

 « ةفرعملا جاتنال ببسو ةّلع ريكفتلا نأ نآرسقلا حضوي اذكهو

 دُلوُي (دوجولا رهاظم ءارقتسا) ناسنإلاو ةعيبطلا ملاع يف ريكفتلاف

 ةقيقحلا هذه ذكؤي 942 ميركلا لوسرلا دجن اذل ؛ قلاخلا دوجوب ناميإلا

 ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نإ : ىلاعت هلوق لوزن دعب لاق نيح
 . « . . . بابنألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو

 يل وأ نم نكي مل يأ «اهربدتي مل مث هييحل نيب اهكال نمل ليو»: لاق
 . هقلخ ىف ركفتلا نم هللا دوجو نوجتنتسي نيذلا بابلألا

 ساسأ ىلع ىرجت ةحضاو يه امك ةيريكفتلا ةلداعملا هذه ناو

 نيب فالتخالا) ةجيتنلا عوضومو ةمدقملا عوضوم نيب فالتخالا

 . (لولعملا سنجو ةلعلا سنج

 دوجولا اذه نع ةيئارقتسا ةّيسح تامولعم نم رفوتيام يه ةمدقملاف

 . ملاعلا اذهل قلاخ دوجو فاشتكا يه ةجيتنلاو ناسنإلا ىدل

 191١-195. ةيآلا : نارمع لا ةروس(١)

 .145؟ ةيآلا : رمزلا ةروس (؟)
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 ديعسلا ديهشلا اهنع رّبع ىتلا ةلحرملا يه ريكفتلا نم ةلحرملا هذهو

 . يتاذلا

 جئاتن ديلوت ىلع يرشبلا ريكفتلا ةردق هللا باتك يف أرقن نيح يف

 ىلع هتردقو « لوهجملاو مولعملا نيب هتكرح لالخ نم ةديدج ةيملع

 ةلحرم مسا ردصلا ديهشلا اهيلع قلطأ يتلا ةلحرملا يهو اهطابنتسا
 ليلدلا نم ةيطابنتسالا ةلحرملا وأ . ركفلل ىعوضوملا دلاوتلا

 . يئارقتسالا

 ؛ ةفرعملا جاتنا ىلع ريكفتلا ةردق ةّيمامإلا نوملكتملا حضوأ دقو

 : ةجيتنلاو ببسلا ةقالع يه ملعلاو ريكفتلا نيب ةقالعلا َّنأو

 . ريهشلا يمالكلا ( توقايلا ) باتك

 . «اهتاببسمل ةدلوملا بابسألا رئاسك ملعلا دلوي رظنلاو» : لاق

 سانلا فلتخا : لوقأ : ًالئاق يأرلا هذه ىلع يىلحلا ةمالعلا قلع مث

 . ملعلا دلوي حيحصلا رظنلا : ةلزتعملا تلاقف « كلذ يف

 هللا لعف نم ةداعلا درجمل هبيقع لصحي ملعلا نإ : ةرعاشألا لاقو

 . تايداعلاك ىلاعت

 ملعلا َّنإ» : ينيوجلا- نيمرحلا مامإو « ينالقابلا ركب وبأ لاقو

 .("!«هنع دلوتي مل نإو « ًابجاو ًاموزل رظنلا مزليام

 . ١6 ص : توقايلا حرش يف توكلملا راونأ ؛ يلح ا ةمالعلا(١)
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 يف ةيرعشألا ةسردملا عم تفلتخا دق ةيمامإلا ةسردملا دجن اذكهو

 . ةّينآرق لوصأ ىلا اهتيرظن تدنساو ؛ ملعلل ريكفتلا ةّيلع

 : عمتجملاو خيراتلا ريسفتو ةيلعلا نوناق

 ركفلا ملاع ىلع ةّيلعلا نوناق أدبم تيبلا لهأ ةسردم تقبط امكو

 نوناقب تنمآف عمتجملاو خيراتلا ةكرح لاجم يف كل ذك هتقبط ةفرعملاو

 ؛ عمتجملا ملاع يف بابسألاو ةيعامتجالا نئسلاو ةّيخيرأتلا ةّيلعلا
 . يصخشلا كولسلاو ىعامتجالا لوحتلاو ىداصتقالاو يسايسلا

 هذه هتمهفو نآرقلا هحضوأ امك ةّيببسلاو ةّيلعلا نوناق أرقنلو

 وقعا

 أذإو اهنم كو جرخيل ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نإو» : ىلاعت لاق

 دجتالو انلسر نم كلبق انلسرأ دق نم هَّنس « اليلق اّلِإ كفالخ نوثبليال
 ١ '!7«اليوحت انتن .

 اورظناف ضرألا يف اوريسف ننس مكلبق نم تلخ دق : ىلاعت لاقو

 '")«نيبذكملا ةبقاع ناك فيك .

 أّيلو نودجيال مث رابدألا اولول اورفك نيذلا مكلتاق ولو» : ىلاعت لاقو

 , 7 6ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم تلخددق يتلا هللا ةنس ًاريصن الو

 ,الال ال1 ةيألا: ءارسالا ةروس(١)

 .7١ال ةيآلا : نارمع لآ ةروس (؟)

 .371 ةيآألا : حتفلا ةروس ('1)
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 ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ًاريغم كي مل هللا َنأِب كلذ 9 : ىلاعت لاقو

 . ؟مهسفنأبام اوريغي
 ةيسلاىو ا ىعامتجالاو يخيرأتلا نوناقلا نع نآرقلا ثدحتي اذكهو

 رايهناو ناسنإلا مئارجو هللاب رفكلا نيب طبريف  ةيخيرأتلاو ةيعامتجالا

 عاضوألاو ةّيسايسلاو ةيداصتقالا تامزألاو تاراضحلاو ممألا

 . خلا ... ةّيسفنلا

 . ةطبارتم ةّينوناق ةدحو اهضرعي نآرقلاف

 نوناقل هريسفتو لِي ردصلا ديهشلا نايب أرقن كلذ ىلع فرعتللو

 نم ًاددع ضرعتسا نأ دعب ميركلا نآرقلا هحضوأ امك ةيخيرأتلا ةّيلعلا

 تايآلا هذه عومجم نم ) : لاق نوناقلا اذه نع ةثدحتملا تايآلا

 ئلع نآرقلا ديكأت وهو ؛ هانحضوأ يذلا ينآرقلا موهفملا رولبتي ةميركلا
 ننس كانه نوكي امك« طياوض اهلو « نئس اهل ةيخيرأتلا ةحاسلا ّنا

 ربتعي ىنآرقلا موهفملا اذهو « ئرخألا ةينوكلا تاحاسلا لكل طباوضو

 باتك لّوأ نآرقلا ملعنام دودح ىف اننأل .. ميركلا نآرقلل ًاميظع ًاحتف

 مواقو « هيلع ٌرصأو ؛ هنع فشكو ؛ موهفملا اذه ئلع دكأ ناسنالا هفرع

 ةرظنلا وأ ةيوفعلا ةرظنلا مواق « ميهفتلاو عانقالا لئاسو نم هيدلام لكب

 . ثادحألا ريسفتب ةيمالستسالا ةييبغلا

 ةمكارتم ةموك اهفصوب خيرأتلا ثادحأ رْسفي ناك يدايتعالا ناسنالا

 ءاضقلا ساسأ ئلعو « ةرات ةفدصلا ساسأ ئلع اهرّثفي ؛ ثادحألا نم

 . ىلاعتو هناحبس هللا رمأل مالستسالاو ردقلاو

 تا



 ؛ ةيمالستسالا ةرظنلا هذه مواقو « ةيوفعلا ةيرظنلا هذه مواق نآرقلا

 يكل « نيناوق اهلو « نئس اهل ةحاسلا هذه نا ئلإ يرشبلا لقعلا هّبنو

 نينيعلا ضمغم تنأو كيف يه تمكحت اّلإو اهيف مكحتت نأ عيطتست

 نوكت ىكل ننسلا هذه ئلع كينيع حتفأ « نيناوقلا هذه ئلع كنيع حتفا

 . (١!6كيف ةمكحتملا يه ننسلا هذه نوكت ىكل ال مكحتملا تنأ

 يعامتجالا هيلاجم ىف ةّيلعلا نوناق يمالسإلا لقعلا مهف هلك كلذ نم

 ىلع مئاقلا ىسردملا هاجتالل أقفو « ميركلا نآرقلا جهنم نم يخيرأتلاو

 هب تلاق يذلا عمتجملاو ركفلاو ةعيبطلا ىف ةّيلعلا نوناقب ناميإلا ساسأ
 . 862 تيبلا لهأ ةمئأ ةسردم

 لاصفنا ىنعيال ميركلا نآرقلا هتّبث يذلا ةّيلعلا نوناقب ناميرلاو

 ةّينوناقلا ةمظنألا لمعت امّنإ  ًامامت سكعلا ىلع لب . هقلاخ نع دوجولا

 فضصتي ماظنو نوناق نم اهيف هللا عدوأ ام قفو ملاعلا يف ةّيببسلا ةكرحلاو

 . قلخلل ةحلصملاو ةمكحلاو لدعلاب

 هلعفو هكولسل ةلعاف ةّلع لكشي ناسنإلاف نوناقلا اذه ىلع ًايرجو

 . هيلع ًازاجمو هنع ًالوؤسم ناك اذل ؛ يعامتجالاو يدرفلا

 . ةيداصتقالا ةايحلا يف ةّيببسلا نوناق ةديقعلا ءاملع ىّبط دقلو

 يف راعسألا ىوتسم ىلع نوناقلا اذهل مهقيبطت ًالثم كلذل ذخأنلو

 يف ةبغرلاو « بلطلاو ضرعلا نوناق نأ ىلا اوبهذف ؛ ةيراجتلا قوسلا

 .ال1-ا/١ ص ؛ ةينآرقلا ةسردملا(١)
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 لماوع اهلك . ةيعيبطلا عاضوألاو فورظلاو  ةطلسلا لخدتو ؛ ءيشلا

 . راعسألا ىوتسم يف رْثؤت

 وه ءالغلا) : قوسلا ىف راعسألا نوناق ًاللحم قودصلا خيشلا لاق

 كلذ يف عابي ناكامم رثكأب ءيشلا عابي ىتح ءايشألا ١7 راعسأ يف ةدايزلا

 ءالغلاو صخرلا نم ناكامف ؛ كلذ ىف ناصقنلا وه صخرلاو . عضوملا

 كلذب اضرلا بجيو لجوزع هللا نم كلذ َناف اهتلقو ءايشألا ةعس نع

 1 (بدل ملل

 ىلع هريثأتو بلطلاو ضرعلا نوناق قودصلا خيشلا حضوي اذكهو

 « ءايزيفلاو بطلا نوناقك ىلاعت هللا لعف نم تباث يملع نوناقك راعسألا

 . اهضفخو راعسالا عفر ىلع ناسنالا ةردق مغر

 رعسلا ديدحت يف هرودو ةّيببسلا نوناق يلحلا ةمالعلا حضوأو

 : لاقف يناسنإلا لخدتلا ببسب ةيراجتلا قوسلا ىف ( ءالغلاو صخرلا )

 كلت عيب ىلع سانلا ناطلسلا لمحي نأب انلبق نم نالصحي دقو»

 فوخ قيرطلا عنمل وأ « سانلا راكتحال وأ ه هنم ًاملظ ٍلاغ رعسب ةعلسلا

 دقو « ءالغلا لصحيف ؛ انيلا ةدتتسملا بابسألا نم كلذ ريغل وأ ؛ ةملظلا

 وه سيلو ؛ ءيشلا هب عابي يذلا ضوملا ريدقت : هّنَأب رعسلا ىلحلا ةمالعلا فرع )١(

 ديرجت حرش يف دارملا فشك . ءالغو صخر ىلا مسقني وهو « نمثملا الو « نها

 .74 5ص ؛ داقتنعالا
 .٠ توريب_ ةفرعملا راد:785 ص : ديحوتلا(«<)

 ت١ اخ



 , ١7١ صخر لصحيف عاتملا كلذ سنج نم مهيديأ يف ام عيب ىلع

 نوناقب قوسلا يف راعسألا ىوتسم يمالسإلا ركفلا رسفي اذكهو
 نأ نم تاياورلا يف دروام نّئقيف «ناسنإلا لخدتبو « بلطلاو ضرعلا

 رعسلا ىوتسم ديدحت يف ىببسلا ناسنإالا رود حضويو ؛ رّعسملا وه هللا
 دوجولا ضرع يذلا ينآرقلا جهنملا نم ًاقالطنا « ةيراجتلا قوسلا يف

 . ةّيببسلاو ةّيلعلا نوناق نمض هرسأب

 ةّيرظنل هليصأتو ؛ يمالسالا ركفلا يف ةيملعلا ةيجهنملا مهفن اذكهو

 ةعيبطلاو سفنلاو ركفلا تالاجم ىف اهقيبطت ميمعتو ةفرعملا

 يف ةّيملعلا ةلاصألا فشكي ام كلذو .. ةعيبطلا ءاروام يفو عمتجملاو

 ةفرعملا ةيرظن يف ةكسامتملا ةيجهنملا ةيئبلا فشكي امك« دحاو نأ

 . هكولسو ناسنالا ةديقع يف اهرئأو

 .717 ص : داقتعالا ديرت حرش يف دارملا فشك(١)
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 ؛ ىحولاب قلعتت اياضق نم هب في رعتلاو « هض رعانل رسيت ام لالخ نم

 ارآ نم هانضرعتسا امو ؛ هريسفتو همهفو « هتئايصو نآرقلا ممجبو

 ركفلا اياضق مهأ نم ةيضق هليوأتو هريسفتو نآرقلا ظفح نأ  ءاملعلا

 «هنم طابنتسالاو ينآرقلا ىوتحملا مهف ىف ريبكلا رثألا اهلف « ىمالسالا

 0 ا

 ةداشإو « نيملسملا عمتجسم ءانبو ٠ سدقملا ىهلالا باتكلا

 نال قا ني اند د انك كلد اك يزن هوداد «ينراج

 نم ًاقالطناو .. ةيملع ةنامأو ةيعرش ةيلوؤسم صنلا اذه ىف عدوتسملا

 مولعلا فيلأتو « نآرقلا ريسفتب نوملسملا متها ةصيصخلا هذه

 سيسأت ناك مث « ليوأتلاو ريسفتلاو ةءارقلا ملعك ٠ ةينآرقلا فراعملاو

 مهفلا ميظنتل ةلماكتم ةيرظنو ٠ ةيملع ةرولب هقفلا لوصأ جهنم
 ينآرقلا

 « يهنلاو رمألاو ء لمجلا بيكرتو ٠ يوغللا عضولا ءاملعلا ثحب دقف

 ؛ نيبملاو لمجسلاو « دييقتلاو قالطالاو . صوصخلاو مومعلاو
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 «نئارقلاو قايسلاو « هباشتملاو مكحملاو « حيرصلاو لوؤملاو

 ةنسلا ةقالعو عامجالاو لقعلا رودو « رهاظلا ةيجحو . خسنلاو

 ًايملع ًاثحب اهريغو ثاحبألا هذه لك اوسردو « خلا ... باتكلاب

 سيسأت يف نيقلطنم . , هاوتحم فاشتكاو« ينآرقلا صنلا مهفل ًايليلحتو

 فرعلاو « ةنسلاو نآرقلا ةلدأو « ةغللاو لقعلا ماكحأ نم تاساردلا هذه

 ةيركفت ةينبو « ًايملع ًاجهنم نآرقلا مهف جهنم نوكيل ؛ ةنسلا نم رقملا

 مهف ىف ةيعجرملا تددُح امك . ةميلس سسأ ىلع ةمئاقو « ةلماكتم

 باتكلا ءوض ىلع« هليوأتو همهفو ءهريسفت جهنمو ؛ نآرقلا

 . ةنسلاو

 ءاوهألا هب بعالتت ال ًايملع ًالماعت نآرقلا عم لماعتلا نوكيل كلذ لك

 . ةثباعلا ريسفتلا تالواحمو « ةيتاذلاو

 وأ نييناملع باّنك نم تالواحم نآلا هجاون اننأ ركذلاب ريدج

 ةيمالسالا ةفاقثلا كابرإ ةلواحم ىلا نوهجتي جهنملاو مهفلا يشوشم

 ةبيرغ نآرقلا مهفل ةقيرطب مدقتلا تالواحم لالخ نم ينآرقلا مهفلاو

 اوردصأ دقو . هميهافمب ثبعلا ىلا الإ دوقت الو « يملعلا جهنملا نع

 تاساردلل اوضّرعتو . صنلا ةساردل ثاحبألاو بتكلا نم ًاريثك

 امك..ًاليوأتو ًاريسفت صنلا مهفب ةلصتملا نآرقلا مولعو ةيلوصألا

 مهف جهنم رييغت ىلا وعدت ىتلا تالواحملا هذهل دقنلاو درلا هجوتي

 هجوتي كلذك « ريسفتلاو مهفلا ةيلمع طبضل ءاملعلا هسسأ يذلا نآرقلا

 تا



 ضرغب ينآرقلا ىوتحملا ديمجتو يفقوتلاو يلكشلا مهفلا ىلا دقنلا

 ىلع ةيتاذلا ضرف ةلواحم اهلثمو . مهفلا نع ةفقوتملا ةيلقعلا

 ةبيرغلا ةيركفلا هتاملسمو رسفملا ةفاقث ضرف وأ ةينآرقلا ةيعوضوملا

 هديري امل صنلا عيوطت ةلواحمو . ينآرقلا صنلا ىلع نآرقلا حور نع

 ؛ ينآرقلا مهفلا ىلع ًارطخ لكشت تالواحملا كلت لك نإ .. رّسفملا

 ةسوسدملاو ةفيعضلا تاياورلاو ىريسفتلا ثارتلا نم ريثكلا لكشي امك

 ريسفتلا وهو ؛ ًاقح ًاريسفت هريسفتو نآرقلا مهف عورش ىلع رخآ ًارطخ

 عدوتسملا نيزخلا نع فشاكلاو « هباتك نم ىلاعت هللا دارم نع ربعملا

 . ةماعلا هحورو هصوصن يف

 وه نييمالسالا نيركفملاو ءاملعلل ةّيساسألا تايلوؤسملا نم نإ

 ليوحت وأ ؛ فيرحتلا تالواحم مامأ فوقولاو ميلس ينآرق مهف ريفوت
 نع ةجراخلا راكفألاو ءارآلا باحصأ هديري امل ديؤم دهاش ىلا نآرقلا

 ..نارقلا دارم

 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع , داجسلا مامالا لوق ميظع وه مكو
 : يرهزلا هاور يذلا هن بلاط يبأ

 رظنت نأ كل يغبني ةنيزخخ تحتف امّلكف « نئازخ نآرقلا تايآ»

 .ااهيفام

 الو ليجل تأي مل وهف « نآرقلا نم هتجاح ذخأي ليجو رصع لك نإ
 « نآرقلا اذهل ةيرصعلاو ةيعاولا ةءارقلا وه انم بولطملا ناف اذل ءرصعل
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 لكاشم ةجلاعمو , رصاعملا ليجلا ءانغال  نآرقلا مهف جهنم قفو

 نآرقلا يف ناف . دلاخلا ىنآرقلا يدهلا ءوض ىلع هاياضقو ناسنالا

 ليج لكل ًادئار ًايقالخأو ًايعيرشت ٌىوتحمو . بضنيال ًايركف ًائيزخ
 يه رصاعملا ليجلا اهنم يناعي يتلا ةيركفلا ةلكشملا تسيلف . رصعو

 . هنيماضم ىفو نآرقلا مهف يف ةلكشملا امنا؛ نآرقلا يف
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