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 2 ا ا 5 .

 0 مكاقلا زكططمكت لع ةلملم»

 عمتجملا ةجاح ضمالت اياضق

 يف نامنإلا ةداعص جمانرب حتضخوتو

 تاكرب مركأ خيشلا اهلوانت نيرادلا

 يف ؛:#9 مئاقلا دجصم ربنم ىلع

 اهمبلأ مث توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا

 كيدي نيب ةبوتكملا تاملكلا بوث

 .لوبقلل الحم نوكحت نأ ىصع



 نم جرخ امنيح .مشاه ينب ىلإ ؛ةكاظ نيسحلا مامإلل ةلاسر يف

 نيسحلا نم» : الئ لاق ةيفافش لكبو .قارعلا وحن ًاهّجوتم ةكم
 يب قحل ْنّم هنإف دعب امأ ؛مشاه ينب ىلإ بلاط يبأ نب يلع نبا
 ."7«حتفلا غلبي مل فلخت نمو ؛يعم دهشُتسا مكنم

 عورشم نعوه اذه يو نيسحلا مامإلا ثيدح ْنأ حضاولا نم
 رئاسلا درفلا ةينمأ يهو .ةداهشلا وهو الأ نمؤملا ىدل هداني لفي

 .تالامكلا ىلعأ ليصحت ةياغل ؛ هللا ليبس يف

 قاحتلالا نع نيفلختملاب قلعتي ةلاسرلا نم رخآلا عطقملاو
 ىرخألا ةّفضلا يف عقي ال هنأ مهفيصوت يف تفاللاو . ه2 هب

 :رانلا لهأ نم مهنأب مهيلع ةئتلَت مكحي ملف :ءادهشلل ةلباقملا

 الأ ةميظع ةماركو ءريبك فرش نم اومرح مهنأب مهنع ربخأ لب

 .حتفلا يهو

 راد :نارهط .ء(ط. الز .يناسارخلا يوسوملا يدهم دمحم حيحصت ,راونألا راحب .رفاب دمحم .يسلجملا 1

 ./١86صضص ءغج ٠ «ش.اه 55٠ ١ ةيمالسإالا بتكلا



 2 نيسحت ةعيف ريس سحسسسمم 1
 هذه يف ةيساسألا َنيوانعلا 0 ام يف ءضرعتسأس انه نم

 ةضهن فادهأ اهتالولدم يف رصتخت يىتلاو ,ةريصقلا ةلاسرلا

 .اهميقو 0: نيسحلا مامإلا

 ىضتقمب - ينعي ال يذلاو ,حتفلا ىنعم ةساردب نوكيس ءدبلاو

 مامإلا هدارأ حتف ّيأف ءيركسعلا ٌرصنلا -داهشتسالا عم ةلباقملا

 / ؟ :الّيَر نيسحلا

 قاحتلالا نع نيفلختملا ناويه ةسارد نوكيس نتلاقلاو

 ةيساقلا ةراسيعلا اهدلطق:لا ندكبت ىلا مهفانصأو ٠ مهريصمو

 .حتفلا غلبي مل فلخت نمو» : :ةفطلملا

 راعش ناك يذلا داهشتسالا ةفاقث نع ثيدحلاب نوكيس ءاهتنالاو

 :ةناو فيناو فزجو»ب نيدسحلا ءامالا ىيمم ف ةوظتتملا ضرشتلا

 نمو : (مهيلع هللا تاولص) هينب نم نيموصعملا ةعستلاو .هيخأو

 .لظانلاو ىحلا لباقت ٌدولخ ةدلاخلا ةوعدلا كلت يّبلُي هبرد يف راس

 دجسم ىف اهل ٌتضّرعَت ةثالخ ًاباوبأ يوتحيس باتكلا ْنِإف ؛هيلعو

 :يهو ؛ءاروشاع ةسردم ءاوجأ يف ي# مئاقلا

 .حتفلا

 سنلا عه نوملخفملا
 .ةداهشلا

 أمئإو :ايملع انج قردأ نأ يتاملك ةغايص نم يضرغ نكي ملو

 ربنم ىلع ةلسلس يف ةعومجملا تارضاحملا راطإ يف اهتيقبأ



9 

 نيوكت يف ةعومجملا هذهل بّيطلا رثألا تيأر امدعب هي مئاقلا

 ال ؛.ميلسلا كلسملاو :حيحصلا كاردإلا ومن يف ةرثؤم ةينيد ةفاقث

 نماكم فادهتسا لواحت ةمعان برح نم ههجاون ام لظ يف امّيس
 .انعمتجم يف ةوقلا

 5 ءااى
 نامزلاو رصعلا بحاص اضرو ةكرب لاني ناو «ةمايقلا موي يل ارخذ

 .فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لّجع

 تاكرب مركأ
 ها1177 مّرحم :توريب

 م 7١١١ يناثلا نوناك









 حتفلا
 امأ مشاه ينب ىلإ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نم»

 غلبي مل فلخت نمو ؛يعم دهشتسا مكنم يب قحل نم هنإف دعب

 ."')تفلا

 مه نيقحتلملا ّنِإَف .«ةّيقربلا» ةلاسرلا هذه ّصن بسحب

 ينعي ال حتفلاف هيلعو ؛مهل ًاّيركسع ٌراصتنا ال يلاتلابو .ءادهش
 5 ىتفي ادام د «ىركسعلا وصتلا

 ينب ىلإ ةهّجوملا ةلاسرلا هذه يف «حتفلا» حلطصم قالطإ ْنإ
 اذه حوضو ديفي - ةّمألا ةبخنو ءيحولا تيب ةلئاع مهو - مشاه

 حّتفلا ىنعم يف قّمعتلا وحن انعفدي ام اذهو :مهناهذأ يف حلطصملا

 .ةينيسحلا ةضهنال ًاريبك اناونع ةلاسرلا هذه يف لكشي يذلا

 ميركلا نارقلاو ّةعللا ىعل حلملا ىنعم

 َحتْفك ل «َحَّتْم» ف :قالغإلا ضيقن ةغللا يف حتفلا

 نوفا [ف باوبألا

 )١( ص :47ج ,راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا 4١.

  (5)راد «توريب ء(طء.ال) :يريش يلع قيقحت .سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات .ىضترم دمحم .يديبزلا

 ص :.4؛ج .ه414١ .؛ركفلا 8غ١5.



 اتت نيساحلاةتيقر لب --- ل ل للص 1

 ضرعن ةيآ ريغ يف حّتفلا مدختسا دقف .ميركلا نآرقلا اَمأ

 مامإلا ةلاسر يف حّتْملا ىنعم ىلع نائيضت نيتروس يف درو ام اهنم

 : هاك نيسحلا
 كل َرْفغيِل + نيب احسَْف كَل اَنحَتف اَنإ#ْ:حتفلا ةروس يف درو ام ١-

 اطارص كيرزير كيل نقب قر 2101 ٌكبنَذ نم َمّدَقَت ام هلا
 .274اًميقتْسُم

 تير * حلاو هلا ُرضَنءاج اذ :رصننلا ةروس يف درو ام -؟

 هنإ هرِْفَتاَو كبَر دْمَحب حبس + اجباَوْقأهللا نيد يف َنوُلُحْدَي َساَنلا
 904 ان تناك

 رصنلل نيرق وه ءدحاو ىنعمب نيتيآلا يف حتفلا ْنأ حضاولا نم
 .نيملسملاو ْةّقيَوهّيبن ىلع هب ىلاعت هللا ّنم يذلا

 تليق ناعم ةدع نازيملا يف يربو يئابطابطلا ةمالعلا لقن دقو

 :يه .ىلوألا ةيآلا يف حّتفلا ريسفت يف

 .ةكم حتف حتفلاب دارملا ١-

 ربيخ حتف هب دارملا -؟

 ججحلاب ءادعألا ىلع رفظلا وهو ءيونعملا حّتفلا هب دارملا -"

 ىلع قحلا ةملك ةبلغ تمت اهب يتلا ةرهابلا تازجعملاو ةنيبلا

 .هلك نيدلا ىلع مالسإلا رهظو ؛لطابلا

 )١( ناتيآلا :حتفلا ةروس ١:7.

  6.رصنلا ةروس



 ١) يس ب د بي جميح متع ختبي

 مدع ببسب ةثالثلا ريسافتلا هذه ضفر عُمري سوةمالعلا 3 الإ

 ىلع دعاست ال نئارقلا 3 نع الضف 2 قايسل اهتمءالم

 ينكتب

 ام قايسب لمأتلا وه -هّللا همحر- هركذ 010 مو

 حّتفلا نيب حضاو طبر كانه حّتفلا ةروس يتيآ يفف .تايآ نم مّدقت

 للحُي نأ دب ال يذلاو رخأت امو هنم مدقت ام قو دمحم يبنلا بنذو

 .حتفلا ىنعم نم دارملا حضتي ىتح

 تو ءايبنألا بونذ عم مفقو
 ماثآلا نم ىلاعت هللا ءايبنأ ةمصع انتديقع يف حضاولا نم

 :نيليلد لالخ نم اهتبراقم نكمي يتلاو ,.يصاعملاو

 ولف ءسانلا ةياده يف ةوبنلا ةياغ نم قلطني يلقع ليلد :: لوألا

 هعابتأل ةعيرذ نوكيس هنايصع ْنإف ءىلاعت هللا يصعي يبنلا ناك

 لصتملا يبنلا نيبو مهسفنأ نيب نونراقي امنيح ماثآلا باكترال

 هنوكل ؛مهنيب نم ةوبنلا يف ىلاعت هللا نم ىفطصملاو .يحولاب
 هعابتأ ٌنِإَف ؛ لجو نع هللا يصعي يبنلا اذه ناك ولف :مهلمكأ

 .يهلإلا ىبتجملاو لمكألا وهو .هنايصعب مهيصاعم نوغوسيس

 ,سانلل ٌةودقو ٌةوسأ الكوت ءايبنألا لعج ىلاعت هللا نأ ىلإ ةفاضإ

 أوسبلي ُمْلَو اوُنمآ َنيذلا» :ىلاعت لاققف :مهادّهب ءادتقالا ىلإ مهاعدو

 701ص ء18ج :,19177 :يملعألا توريب ”ط نآرقلا ريسفت يف نازيملا .نيسح دمحم .يئابطابطلا )١(



 ظ نيسسحلا ةحيقرب للمس 1غ

 هادي نجح َكْلتَو + َنوُدَْهُم مُعَو نمل ٌمُهَل كئنْؤأ ملظب مُهتاَمإ
 274 ٌهيلَع ٌميكَح كبَر نإ هان نم تاجر ُمقْرَن همْؤَق ىَلَع َميِهاَرْيإ
 ةرياو ةودق نيصاملاو نيش ملا 8 ىلاعت هللا َّنأ لقعُي لهف

 !5مهب ءادتقالا لالخ نم سانلا يدتهي نأ ديري وهو ءسانلل

 مهماثآ نع سانلا ىلاعت هللا ربخي نأ كلذ نم برغألاو

 الأ .سانلا ةيادهل مهلسرأو مهثعب يذلا وه هنأ عم ءمهيصاعمو

 !!!5 قطنملاو ةمكحلا رمألا اذه فلاخي

 :ةركفلل ابّرقُم الاثم ضرعأ
 بيغأ نأ ثور ولف ني ووتش نئانلاو» دست اماجإ نوكأ امقيحنانأ

 ءانثأ سانلاب انا يلصيل مهدحأب 0-5 0 دجسملا نع

 ا نكس كن اوقات يك سانلل همدقأ نأ تدرأ كلذل انني يب ايغ

 يلصُيو يتأيس يذلا نالفب قثيلف ؛يب قثي نم» :مهل تلقف .هفلخ
 لتاقو ؛قراسو بذاك هنأ حيحص :ًالئاق ٌتلمكأو .يبايغ ءانثأ امامإ

 .هادهب اودتهتو هءارو اولصت نأ مكيلع نكلو ؛ةمرتحُملا سفنلل

 !!!؟ هتيغتبا يذلا فدهلاو ةمكحلل ًافلاخم اذه يمالك سيلأ

 يدتهنل ءايبنألا نع انربخأ دق ىلاعت هللا نأ لقعُي ال هيلع ًءانبو

 ,قراس رخآلاو ,قح ريغب لتاق مهدحأ ْنأِب مهنع انربخي مث ,مهادهب
 .هّللاب ذايعلاو .بذاك ثلاثلاو

 م
9 2 

 آلا ضعب نم ءاذه مهفي نم نأ دكؤملا نم
6 

 يف أطخأ دق .تاي

 ١. ةيآلا ,بازحألا ةروس )1



 000 مح | | | | > > >ز> ز ز ز2ز2ز 0-0

 ةيماسلا ةيهلإلا فادهألا نع دعتباو :ىلاعت هللا باتك مهف

 نم ّرم ام عم مجسني زيزعلا باتكلل رخآ مهف نم ٌدَب ال هيلعو
 .يلقعلا ليلدلا

 ال ناطيشلا نأ حوضوب ىلاعت هللا رابخإ وه :يناثلا ليلدلا

 ميال يف عماط ريغ سئاي وه لب .نيصلخملا ةرئاد لخدي

 ىنثتسا هنكل « لئن مدآ ينب عيمج ءاوغإ ىلع سيلبإ مسقأ اذل

 0 * َنيِعَمَْ مهي كتّرعبف لاق 8:ىلاعت لاق .نيصلخملا

 ءاوغإ نم ًانكمتم ناطيشلا ناك ولف . "74 َنيِصْلخُملا م مهنم كداب

 .مهئاوغإ نع ىلخت امل نيصلخملا ءالؤه

 مهو ءاهرسكب نيصلخملا لباقم ؛ماللا حتفب- نوصلخملاو

 ىلع ليلد دجوي مل نإو -هل نيصلاخ ىلاعت هللا مهافطصا نيذلا

 لومش يف كشال امم هنأ الإ - دالئويز ءايبنألاب نورصحني مهنأ
 ةلمج ىلاعت هللا فصو كلذ ديكأتلو .ءايبنألا عيمجل نيصلخملا

 :نضاخملا فصوب ءايبنألا نم

 هنأ أطخ مهفي دق يذلاو ؛ اليك ىسوم يبنلا نع ىلاعت لاق -

 الوُسَر َناَكَو اًصَلْخُم ناك ُهّنِإ ىَسوُم ٍباَتكلا يف رُكْذاَر؟ قح ريغب لَ

 نإ

 أطخ مهفي دق يذلاو ٠ ة2 فسوي يّبنلا نع ىلاعت لاقو -

 )١( ناتيآلا .ص ةروس 8728417.

  0ةيآلا ,ميرم ةروس 0١.



 ل نيساحلا ةت يقرب ل للعم 13

 الكل اهب مهو هب ْثَََع دَقلَو» :زيزعلا ةأرما وحن يبلسلا هباذجنا

 0 ابا

 ."74َنيِصلخُملا

 ميها َرْبِإ اندابع ع رك 1 : الكت هئايبنأ نم ةلمج نع ىلاعت لاقو-

 ةّصلاخب ب مُهاَنْصلْخ نإ د راَصِبَألاَو يدي كل 50 و َقَحْسِإَو

 .(”7هيراّذلا ىَركذ

 ةروس يف دراولا بنذلا رّسفن نأ نكمُي ال مّدقت ام ىلع ءانب

 ينب دّيس نع وه ثيدحلا ْنأ امّيس ال ءمثإلاو ةيصعملاب مّفلا
 لَو هللا دبع نب دمحم لسآّرلاو ءايبنألا متاخو ءرشبلا

 نم وهو ,"7مرجلا» ةغللا يف بنذلا ىنعم نإ :لوقن هيلعو

 ناسنإلا لاح بسحب اهقابطنا فلتخُي يتلا ةيبسنلا ميهافملا

 نم اضيأ هنإف .بيعلا ىتنعم لاح كلذ يف هلاح .هتئيبو هعفومو

 يودبلا ناسنإلا تافرصت ضعب ْنأ ظحالن ذإ ؛ةيبسنلا ميهافملا

 يف بيعلاب هيلع مكحُي فّرصتلا سفن امنيب ؛ابيع ىرُي ال هتئيب يف
 عراش يف يداع ناش لكأ ول هنأ ظحالت كلذكو :ةيرضحلا ةئيبلا

 لمف ةناكم اذ نيد ملاع نأ ول نكلو ءأبيع هنم كلذ ربتعُي ال ماع

 )١( ةيآلا ءفسوي ةروس 74.

 .غ 40 ناتيآلا . «: ص ةروس 6

 مالعإلا بتكم مق :(ط.ال) ؛نوراه مالسلا دبع قيقحت .ةغفللا سيباقم مجعم ءدمحأ., سراف نبا (؟)

 .توريب ؛؛ط .راطع روففلا دبع دمحأ قيقحت حاحصلا ,يرهوجلا -555 ص 7١ جه :١٠١ .يمالسإلا

 .179 ص ؛١ج .ه ١10 ؛ ,نيبالملل ملعلا راد



 0/7 كح ا ا الة ل يم حملا

 أطقسم ضعبلا هاري دق لب ءابيع هنم كلذ ربتعُيو ؛مالُي دقف كلذ

 .ةءورملل

 نوربتعي دق مهنأ بنذلا ةّيبسن ىلإ سانلا ةرظن يف تفاللاو

 أشنم نوكي دقو .ىرخأ ةيحان نم ًابنذو .ةيحان نم ًانسح لعفلا سفن

 زيمت هل سيل انيدتم اباش نأ ولف هك اشو ناسنإلا ماقم رمألا اذه

 نيديعبلا صاخشألا دحأ نم بلط ءيعامتجالا هنأشو هعقوم يف

 ماقف ؛يمالسإ طاشن لجأل ةدعاسم قالخألاو نيدتلا ءاوجأ نع

 وه امف ,ةدعاسم ةيأ هءاطعإ اضقار هذوطو:ةخب وو ىصخشلا كلذ

 ؟باشلا اذه لمع نم انفقوم

 لصحت مل نإو ءًانسح هريتعنو ؛هلمع ىلع ينثن نأ يعيبطلا نم
 :ةيولاعولا ةحبقتلا

 :بلطلا اذهب ماق ًاريبك ادئاق وأ اينيد اعجرم نأ ول نكلو
 اذنه ناي دكاقلا وأ كيرملا بتاعت نش انو: ليزا كلل ةدونظو

 ا يخدع ىوص اق قت ذاك شق[ و هم اقفل حب المو اوكالا ريتك قادعلا

 سيل وهو ء.رابتعاب نسح وه لعفلا اذهف .هعقومو هتينأش رابتعاب

 .رخآ رابتعاب كلذك

 ءيشلا ىلع مكحلاب قلعتي الاثم يطعأ رثكأ ةركفلا بيرقتلو

 .بلقلا ةغلب ىرخأو لقعلا ةغلب ةرات

 نع تجرخ قشعو بح صصق يملاعلا بدألا يف درو دقف

 ةاهريتقو :ئرزاكلالا بدألا فب كينوجاويمور قش ىباقلا قولأم



 هك ىيبسحختا ةعرقزب يحس يسصسفمسمس
 يذلا يبرعلا بدألا يف ىليلل سيقو .يسرافلا بدألا يف نيريشل

 هئاقل ببسب نونجلاو لقعلا نيب هلاح لدي ناك اسيق نأ ةيفادوو

 .ىليل

 فورعملا ىلع ادامتعاو ؛:ةصقلا كلت ةيعقاو نع رظنلا ٌضغبو

 اهعم هسولج َّنأ ربتعي وهف ؛ىليل عم سلجي ناك اسيق َّنَأ ولف ءاهنم
 هسولج ءاثثأ هنأ ولف ,دوشنملا لامكلا ةياغو ةداعسلا ةمق لثمُي

 هيَ ءاودلا يطعيل ةعاس فصن اهكرت ىلإ ٌرطضا هتقوشعم عم

 هتدلاو ىلإ هباهذل بساتملا مكحلا وه امف ءاهيلإ داع مث :ةضيرملا

 ؟ اهتاوادم لجأل

 ,نسح وه ؛عمتجملاو لقعلا ةغلب ءلمعلا اذه نأ حضاولا نمف

 نم هتايح يف ناسنإلا هب موقي ام لضفأو .تابجاولا بجوأ نم لب

 .لامعأ

 ىليل ىلا عجري امنئيح سيف فقوم نع ثيدحلا اندرأ اذإ نكلو

 دوعي لهف ,ةعاس فصن اهكرت دقو -هب ماق امب ةفراع يهو -

 فصن اهنع هبايغل اهيلإ رذتعي هنأ وأ ةراذتعا ل

 رذتعي هنأ :بلقلا ةغلب باوجلا ؟هب ماق ام ةرورض مغر ىلع .ةع

 لقفلا ةفلب ةلعفف :رخأ ةفل بلقللو :ةغل لقمال ّنأ ةدعاق ىلع: اهيلإ

 :نا تعا ىلا ةجاخح بلقلا ةفليو::نسح

 نوربتعي يتلا مهتالاح نم ريثك يف الكيري ءايبنألا لاح وه اذكهو

 لثمت -لجو ْزع -هيدي نيب مهمايقو ٠ :ىلاعت هّللا عم مهتولخ نأ اهيف
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 امنيح مهف اذل .ةيناسنإلا ةيدوبعلاو ؛يناكمإلا لامكلا ةمق مهل

 نم ولخت ال رومأب مايقلا لجأل ىلاعت هللا يدي نيب نم نوفرصني

 ام نيربتعم ؛هعم مهتولخ يف ىلاعت هّللا ىلإ نوعجري مهنإف ,نّسح

 نم اذهو .هببسب هللا اورفغتسي نأ مهيلعو ءبنذ هنأب مهنع ردص

 () :نيبّرقملا تائّيس راربألا تانسح» :فورعملا لوقلا قادصم

 : ةصالخلاو

 رهازأل ةيصعم هراشعاب مقالا اكاد تمل قالا نأ هال

 .ةيمازلإلا هللا

 كالذك نسل هنكل :ةتاذي نيت رمأ قلع قلطت دق بتذلا نأ ءانتاف

 .مهتاّيولوأو سانلا ضعب ماقم رابتعاب

 هنأ الإ ءيتاذ نسح هيف سيل رمأ ىلع قلطُي دق بنذلا نأ :اثلاث

 .رخآلا اهب نود تارابتعالا ضعبل امرج ٌرعُي

 حتفلا يتيأ ىلإ ةدوع
 مدقتُملا بنذلا نم دارُملا َّنأ حضتا مّدقت ام ىلع ًءانبو

 ,ةيصعملاو مثإلا سيل ,حّتفلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا يف ءرخأتُملاو

 007 دارملاوه أمف

 ىلإ لصوي ةيوبنلا ةريسلا ءوض يف ةيآلا قايسب لمأتلا ّنإ
 ةئيسلا ةعبتلا وه حّتفلا يتيآ نم هيي يبنلا بنذ نم دارملا نأ

 .87ص .ما1974 :نامعتلا ةعبطم .فجتلا ؛(ط.ال).ةينسلا رهاوجلا ءنسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا )١(



 زا نيسساحلا ةتيقررب للص -

 نوكرشملا ىذأت دقف .نيكرشملاو رافكلا دنع ُةهتوعدل يتلا

 ةضوقم اهوربتعا يتلا )6 هللا لوسر ةوعد نم اريثك نورفاكلاو

 مهتماركو مهتزعل يلاتلابو «مهل انيد هنوربتعي امو مهثارت ناكرأل

 )6 يّبنلا هب ماق ام نوربتعي اوناك اذل .مهريغو برعلا رئاس مامأ

 اريبك ابنذ ناثوألل مهتدابع ةضهانمو ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا نم

 عسوأ يف كلذ اوجوريو .ءبنّدك هيلإ سانلا ةرظن اودكؤي نأ اودارأ

 نع نالعإلا ةيادب ذنم لَو يبنلا ىلع اموجه اوُنش كلذ لجألو
 06#ناك يذلا هنيدو هتروصل ةهوشملا ةياعدلا لالخ نم هتوعد

 ؛نآرقلل قلتخملا رعاشلاو نونجملاو رحاسلاب هوتعنف ءهيلإ مهوعدي

 مهلاجر ضعب نولعجي ةكم ىلع لابقإلا مسارم يف اوناك مهنأ درو لب

 تافصلا كلتب هتعنب هتروص اوهوشيو هيلع اوشّوشيل هك! يبنلا برق
 :ةيبلنسلا

 نيم تلاحم برغل نقر ربك لكشم ةياعدلا ذهب كرك | نكو

 حا اهو. وتو. ةهيوله نييور «يوبشلا قطتعلاب اهرداتوعينرتف
 .ةيهلإلا هتلاسر

 ةيصخش لوح ةبذاك ةيضق شيرق لهأ قلتخا دقل معن

 ىلع اهب اورطيسو .نادلبلا ىلع اهوممعو ؛هتوعدو 6 يبنلا

 مهبولقو مهلوقع تحبصأف ؛مهبولقو برعلا نم ريثك لوقع
 .مالسإلا ةوعد مامأ ةقلغم
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 نم ّنأل ؛ناسنإلا كاردإ ىلع زكري شيرق لهأ لمع ناكدقل
 ؛ديري يتلا ةهجولاب ناسنإلا رييست هنكمي هيلع ةرطيسلا عيطتسي
 ,ءيشلا ةيعقاول سيلو ءهملعو هكاردإل عبات ناسنإلا كولس ْنأ ذإ

 هنإف ءاهدوجوب ملعي الوهو ءةماس ىعفأ هنم برتقت يذلا ناسنإلاف

 كرحتي هنإف ءاهب ملع اذإف ءاهنم برهي الو هناكم نم كرحتي ال

 وه هكولس يف ردؤيو ناسنإلا كّرحي يذلا َّنأ ىلع لدي اذهو .ًابراه
 .يعقاولا ءيشلا دوجو سيلو ؛هكاردإ

 ال هعم هكولسو رخآلا ناسنإلا ىلإ ناسنإلا ةرظن ْنأ ظحالن اذكهو

 ناسنإلا كاردإ بسحب لب ؛عقاو نم رخآلا هيلع وه ام بسحب نانوكي

 ةميق عم لعافتي ال دق ناسنإلا َّنِإ لب .ةقيقح ال امهو نوكي دق يذلا
 ةفيرشلا ةبعكلا لوح نمؤملا فوطي دقف ءاهل هكاردإ مدعل ةيلاع

 ال هنكل إي رصعلا بحاصو نامزلا مامإ فتك بنج ىلإ هفتكو

 نوكتس هفرع ول هنأ نيح يف ؛هب هتقرعم مدع ببسب كلذب رثأتي

 .رخآ ناسنإ ماقمب ناسنإلا دقتعي دقو .اهفيصوت بعصي امم هتلاح

 .هداقتعا يف انها نوكي دق هنأ عم ةلحفو ,.همرتحيو فر دقنك

 عقاولا سيلو .هكاردإ وه هكولس يف رثؤيو ناسنإلا كرحي ام ًاذإ
 .كاردإلا كلذ نع دّرجملا

 ريغي نأ ديري نم ْنِإف ؛عمتجملاو درفلا لاح ىلع يرسي اذهو

 :نييفتلا :ليضعتت :ةثاتأ كارا ىلع نلظيست نأ ةيلع ام امقحم

 ناهذأ يف ةقيقح ىلإ ةيمهو ةروطسأ لوحي نأ ناسنإلل نكميف



 قت نيسحلا ةليقرلب لطم ؟

 اهيلع .نوبتري ةمحأ ةيضق اهتوريتعي ههلمج نم نكمشيو :ساثلا
 «تسكولوهلا» ةصق دوهيلا عارتخا يف لاحلا وه امك.جئاتنلاوراثآلا

 ناهذأ يف ةقيقحك اهوعرزي نأ اوعاطتسا يتلا (ةيدوهيلا ةقرحملا )

 بعشلل ةيمولظملا ةمق نع رّبعت ةيضقك ,ملاعلا يف سانلا نم ريثكلا
 ريبعتلا ةيّرَح يعّدت يتلا تاموكحلا يف كلذ رثأ ىتح ,يدوهيلا

 ىلع ةقحالملاو نجسلاب مكحت اهب اذإف .يبرغلا ملاعلا يف ركفلاو

 .«تسوكولوهل ا» ةصق يف اوككش مهنأل ؛رابك نيركفُم
 مل يدوهي ٠٠١ لتق نع يكحت يتلا ءاداساملا» ةصق كلذكو

 نيققحملا ْنِإَف :ةموعزم ةيلوطب ةمحلم ىف نامورلل مهسفنأ اوملسُي
 نم ةعومجم نع يور ام ىوس خيراتلا يف اهل رثأ ال اهنأ نودكؤي

 .نامورلا لبق نم مهراصح ءانثأ اورحتنا دوهيلا نيبغاشملا

 يدنجلا ْنِإ ىتح ةيحضتلل ازهر ءاداسامتا» ةؤهيلا لمح كلذ عمو

 نيمي مسقي نأ ديري امنيح ءاداساملا» يح ىلا بهاي يليئارسإلا

 .ينويهصلا نايكلل ءالولا

 مالعإلا اهلوحي يتلا ةعّرتخملا اياضقلا نم ريثكلا لاح اذكهو

 .قئاقح نورخآلا هدقتعي ام ىلإ يعولاو كاردإلا ةكرعم لالخ نم
 .هميقو مالسإلا دض ةمعانلا اهبرح يف اكيرمأ مويلا لعفت امك

 كاردإلا ةبعل اوسرام دقف نيرفاكلا شيرق لهأ ىلإ ةدوعلابو

 مهيولفو برعلا لوقع يف اورثؤي نأ اوعاطتسا ىتح ةنطيشو ءاكذب

 ؛ق, يبنلا ةروصل ةهوشملا ةرشتنملا ةياعدلا َّنِإ ثيحب ريبك لكشب
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 .لبقتسملا يف زكرم لكشب رارمتسالل ةلباق تحضأ هنيدو

 رارمتسالل لباق مكحُم لكشب ةقلغم تناك مهبولقو برعلا لوقعف

 .ىلاعت هّللا م ىلإ مهلوخد نم ًاعئام كلذ ناك ثيحب ءاعبلاو

 امك ًاريبك 2 5 مرطب ةث)إ, يبنلا ناك قرح ةرايعبو

 5 25 .٠

 املاط لبقتسملا يف هبنذ ٌرمتسيسو ,ةوعدلا نم هب ماق ام يف مَّدقت

 ٠ هتوعد يف رئاسوه

 :عمتجُملا يف ارييفت ه6 يبنلا ثدحُي فيكف ؛اجاوفأ هللا نيد يف

 نيدلا رشن يف حجني فيك يلاتلابو ؟مهبولقو هئانبأ لوقعل احتفو

 ؟ةقلغملا باوبألا هحاجنب حتفيف ؛عناومو تابقع نودب يمالسإلا

 ةهوعدلا حاجن رصانع
 :يه قلغملل اهحتفو ةوعدلا حاجنل ةيساسأ رصانع ةثالث كانه

 .ةحورطألا ةوق-١

 .ةحورطألا بحاص ةيقادصم -؟

 .زعألاب ةيحضتلا ٠-

 )6 مظعألا يّبنلا ةوعد يف ةحضاو اهدجن رصانعلا هذهو

 مظعأ لْثمُت يتلا ةمتاخلا ةلاسرلا .مالسإلا يه هتحورطأف

 يذلا يعطقلا لقعلا ىلع دمتعت يهو .يناسنإلا لامكلا ققحت ةلاسر

 فشكتو هلّصفت يذلا يهلإلا ٌصنلا هلاطي ال اًمع فشكيو هبكاوي

 :ةفيرتشلا ةيوبتلا ةنشلا ةانايخ



 ةئ نيسحلاةتيقرب بسسس #

 نع سانلا زجعيو زجع ينايب زاجعإ ةحورطألا هذه معد دقو

 بكاو زاجعإو :نآرقلا روس نم ةريصق ةروس ناكولو ؛هلثمب نايتإلا

 .قدصلا ةلالد يف صنلا

 رثأت يف ريبك رثأ اهل ناكف ةحورطألا بحاص ةيقادصم اَمأ

 لزنول مالسإلا نإ :نيقرشتسملا دحأ لوقي امكو.ةلاسرلاب سانلا

 رثأ امل كلي هللا دبع نب دمحم كولسو ةريسب طبتري نأ نودب انآرق

 اوناك نيملسملا ٌنأ وه كلذ يضرثأ ام ّنإَف :عساولا هراشتنا يف كلذ

 كلسمو ةريس يف 008 اقطان هنوريو :نآرقلا نوؤرقيو نوعمسي

 .ريبكلا راشتنالا كلذ ىلإ ىّدأ ام اذهو كيو مالسإلا يبن

 راجلا كلذ ةصق ضرعن ةيقادصملا ريثأت ىلع جذومنكو
 لك عضي ناكف كن هللا لوسر يذؤي ام اريثك ناك يذلا يدوهيلا

 مركألا لوسرلا نع ردصي ملو . هيلع يبنلا باب برفق هتايافن موي

 .ىذألا اذه يف ةدملا لوط مغر هنم يبلس فقوم يأ لي

 ,تايافنلل ًارثأ دجي ملو .هتيب نم بَ هللا لوسر جرخ موي تاذو

 ىربنا انهو .ضيرم يدوهيلا ْنِإ :هل ليقف ؛كلذ ببس نع لأسو بجعتف

 الأ ؛مالسإلا ميق نم ةّمهم ةميق هباحصأ مامأ دّسجيل هوبي هللا لوسر

 انكي هترايزل بهذف .اراج ناك اذإ اميس ال ء.ضيرملا ةرايز يهو

 هترايز يف 6# يبنلا هدصق ام يدوهيلا ملع امنيحو .هتحص نع

 هب اذإف :ءايبنأ قالخأ يه قالخألا هذه نأب ملَع ةيلاع ةميق نم

 هللا الإ هثإ ال نأ دهشأ» :نيملسملاو ليو مركألا لوسرلا مامأ رقي
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 .,هللا لوسر اديوحم نأ دهشأو

 :رثأتي مل :ةيوقلا ةحورطألا عمس دق هنأ مغر .يدوهيلا اذه َّنِإ

 .وُدْبَو مركألا يبنلل ةقحلا ةيقادصملا كلتب رثأت هنأ الإ ءرمألا لو

 .وقْنَي ءايبنألا متاخ ةايح يف ةريثك دهاوش اذهلو

 يف لوألا مادقملا ناك ْةقلَوهْللا لوسر ّنإف ءٌزعألاب ةيحضتلا ام

 يف لوألا ناك يذلا وهو .هيلإ سانلا ٌبحأبو هسفنب ةيحضتلا قيرط

 نينمؤملا ريمأ رّبعي امكو ءهب نوذولي هباحصأ ناكف ؛لاتقلا ناديم

 هللا لوسرب ذولن ردب موي انتيأر دقل» : الكر بلاط يبأ نب يلع

 مّدقو .'ءاسأب سانلا َدشأ نم ناكو ؛ودعلا ىلإ انبرقأ وهو ُةّيي
 هتلئاع ةّصاخو هتيب لهأ ؛ةكرعملا هذه ةيادب يف هلآو هيلع هللا ىلص

 .هتايح هنن نم وخلا تاطحملا يف اذكهو :نيملسملا ةيقب نود

 4ع هللا لوسر ةايح يف ةثالثلا رصانعلا هذه حّضوي ام لعلو

 مامإلا نع هدنسب هريسفت يف يّمَقلا ىور دقف ؛ةلهابملا ةيضق
 : ةكيَو هللا لوسر ىلع اودفو امل نارجن ىراصن نأ نيت قداصلا

 اولبقأف «مهتالص ترضحو .ديسلاو بقاعلاو متهألا مهديس ناكو

 اذه :ُهٌتلَي هللا لوسر باحصأ لاقف ءاولصو ءسوقانلاب نوبرضي

 لوسر نم اوند اوغرف املف .«مهوعد» :ُةتَو لاقف !؟كدجسم يف
 هلإ ال نأ ةداهش ىلإ» :لاقف ةانوعدت ام ىلإ :اولاقف ةّقْيَو هللا

 برشيو لكأي قولخم دبع ىسيع ْنأو ؛هللا لوسر ينأو .هللا الإ

 .771: ١٠ص جا ه5 :ثيدحلا راد .مق ,١طءةمكحلا نازيم دمحم .يرهشيرلا )1(



 2ث نيسحلاةّيقرب للا م

 كَم هللا لوسر ىلع يحولا لزنف ةهوبأ نمف :اولاق .ءثدحيو

 ءاقولخم ادبع ناكأ الئ مدآ يف نولوقت ام مهل لق» :لاقف

 لاقف رك :اولاقف ٠ 6 يبنلا مهلأسف 5.حكنيو ءبرشيو ,لكأي

 م نم :هّللا لزنأف ,نيتكاس اوقبف ءاوتهبف 5«هوبأ نمقف»

 ف + وك مَ بار مح لاذ ىسع

 جام دعب نم هيف َكَجآَح ْنَمق * َنيعُْمْلا نم نك الق كير نم
 هه -و 0 ا

 اءَسْفنأَو مكءاَسنو را دو مكان 1 اناني عذن ١ ا ولاعَت لقق ملعلا نم

 لوسر لاقف .74َنييذاكلا ىَلَع ؛ هللا َةَنْعل لعجتف لهتبن م 2 ا

 ْنإو «مكيلع ةنعللا تلزتأ ًاقداص تنك نإف ,ينولهابش»: هل هّللا

 نإ :متهألاو بقاعلاو ديسلا مهؤاسؤر لاق .مهلزانم ىلإ اوعجر

 :ةصاخ هتيب لهأب انلهاب نإو ءيبنب سيل هنإف ؛هانلهاب هموقب انلهاب
 اوحبصأ املف .قداصوهو الإ هتيب لهأ ىلع مدقي ال هنإف ؛هلهابن الف

 نسحلاو ةمطافو نينمؤملا ريمأ هعمو .ْويَو هللا لوسر ىلإ اوؤاج

 ليقف ؟ءالؤه نم :ىراصنلا لاقف .مهيلع هللا تاولص نيسحلاو
. 5000 َ 

 «بلاط يبا نب يلع | ةرهنض يأ |هنّتْخو ةيصوو ؛:ةمع نبا اذه :مهل

 ,ةلهابملا نم انفعأف ءىضرلا كيطعن :ةة#ئهللا لوسرل اولاقو

 )١( تايآلا ,نارمع لآ ةروس 51-09.
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 (7.اوضرصناو ةيزجلا ىلع ْةّقلَو هللا لوسر مهحلاصف

 ةيادبلا ىف قلطنا #4 ىَبنلا ّنأ ةلهابملا ةّصق ىف ظحالملاف

 :ههدم مقلي مل كلذ نأ آلإ :ةحيورطألا هّزق ىلع ادعس ةزاوكي ف

 اههو نيرخآلا نيرصتملا ىلع نوي ىدلا ىناقلا نايغنا ىلإ ]علف
 ذيج ةنعوذأ اهنا هوو الان ةيهضتال داوشسألاو ةفاوؤيصفلا

 مهو - هتيب لهأب 2 يبنلا ءيجم نأ اوربتعا نيذلا دضولا ءاسؤر

 ةيحضتلل دادعتسالاو ةيلاعلا ةيقادصملا لثمُي - هبلق ىلع ّرعألا

 .ةيزجلاب لوبقلاو عجارتلا ىلإ مهاعد ام اذهو ,مهب

 ْنأ ةظحالم عم) اهرفاوت مغر ةثالثلا رصانعلا هذه نأ الإ

 رفوت مدعل ةيلعفلا ال دادعتسالا ىوتسم يف ناك ثلاثلا رصنعلا

 لكشب بولقلاو لوقعلا حتف ةعانص يف حلفت مل ( ةيعوضوملا فورظلا
 نأ الإ .نيدفاولا مامأ هيعارشم ىلع مالسإلا باب حتف يلاتلابو ماع

 رصنلا وه عبار رصنعب نيملسملاو ةة!ءهلوسر ىلع نم ىلاعت هللا

 دف جلاو ,ةكم يف شيرق لهأ هلالخ نم مزه يذلا يركسعلا

 ,يركسعلا رصنلا دعبو .اهنيح نيملسملا نيدهاجملا مامأ اهباوبأ

 انإ* :ىلاعت هّللا لزنأف ,مهبولقو سانلا لوقعل ربكألا حّنَملا ققحت
 ةبعل ىلع مالسإلا ةلاسر ترصتنا اذهيو ."4اًنيِبَم اَحْنَف كل اَنَحَتَ

 ر

 ىبنلا ةروص هيوشت ىف ةيشيرقلا كاردإلا ةيفاع تناكف :هئيدو ويكي

 ٠١4. صء١جاه10: ,باتكلاراد «مف ."ط .يمقلا ريسفت .ميهاربا نب يلع .يمقلا )1(

 ١. ةيآلا ,.حتفلا ةروس (؟)



 0ك نيسحلا يفر تسب تتسم "1

 تمن مْ َرأَ اَمَو كَ نم مدام هلا كَ َرفْعَيِلل حتفلاو رصنلا

 هي يول به ذو قيوعأ دخ نطبق ,74"2ميِقَتْسُم اطارص َكّيدُهَيَو كْيلَع

 لا .:نأ دميو:اهدنعو :جايرلا جاردأ البقتسمو ايضام

 "ا َوفأ هللا نيد 3 1 ولُخ 1 مانا 0 .:# حْتَلاَو

 ىنيسحلا حتفلا

 نم مهبولقو سانلا لوقع حتفي نأ ؛)6 يبنلا عاطتسا دقل .معن

 :ةعبرأ رصانع لالخ

 .ةحورطألا ةوق-١

 .اهيحاص ةيقادصم-"؟

 .زعألاب ةيحضتلل دادهتسالا -؟

 .يركسعلا رصنلا -:

 نم اناع نييك ىلاوحن دعب ليصعي متذلا | ده هاشم عكف نأ الإ

 , لَم هللا لوسر نم اهتّوقل ادادتما ةحورطألا ةّوق هيف ,حتفلا اذه

 اهنكلو « يو هللا وسو عم هلكر يه امتملا اهبحاص ةيقادصم هيفو

 :ادادعتسا آلا ذلتف رعألاب ةيحضتلاب ىركشتلا سكتلا فالدنيا

 يف ةيحضتلا دهاشم عورأ يف كلذو .ةلاسرلا نمز يف لصح امك

 .خيراتلا

 يذلا قالغإلا نع لاؤس مالكلا اذه دنع حرطُي نأ يعيبطلا نمو
 .؟ ةيآلا ,حتفلا ةروس )١(

 .7و ١ ناتيآلا رصنلا ةروس )3



 759 هو ب ب ب . جه 1 ْ /

 ةيناث بولقلاو لوقعلا قلغتل لصح يذلا امف حتفلا اذه ىلإ جاتحا

 ؟ديدج حتف ىلإ جاتحتو

 يوبنلا حتفلا دعب قالغإلا
 نبا ةيواعم اهيف مكح يتلا نيرشعلا تاونسلا ىلع ةءاضإلا ْنِإ

 تقلغأف ؛ةمألا يف لصح يذلا لوحتلا ةقيقح انل نّيبت نايفُس يبأ

 .مهبولقو اهئانبأ لوقع

 دقف :ةغالبلا جهنل هحرش يف ديدحلا يبأ نبا هركذ امب ْئدتبأ

 ىلع مِهَّتُم ريغ وهو «تايقفوملا يف راكب نب ريبزلا ىور» :لاق

 هلاح نم مولعم وه امل «ةعيشلا داقتعا ىلإ بوسنم الو «ةيواعم

 نب فرطملا لاق :- هنع فارحنالاو «: الئ: يلع ةبناجم نم

 ؛هيتأي يبأ ناكف :ةيواعم ىلع يبأ عم تلخد :ةبعش نبا ةريغملا

 بجعيو ؛هلقعو ةيواعم ركذيف ؛يلإ فرصني مث ؛هعم ثدحتيف

 ءامتغم هتيأرو ؛«ءاشعلا نع كسمأف «ةليل تاذ ءاج ذإءهنم ىري امب

 كارأ يل ام :تلقف ؛انيف ثدح رمأآل هنأ تنئظو «ةعاس هترظتناف

 سانلا رفكأ دنع نم ٌتئج ؛ينب اي :لاقف ؟ ةليللا ننم اًمتغم

 دق كنإ :هب تولخ دقو هل تلق :لاق ؟ كاذ امو :تلق :مهثبخأو

 ؛اريخ ٌتطسبو ءالدع ٌترهظأ ولف ؛نينمؤملا ريمأ اي انس تغلب

 تلصوف ؛مشاه ينب نم كتوخإ ىلإ ترظن ولو تربك دق كنإف
 ىقبي امم كلذ نإو ؛هفاخت ءيش مويلا مهدنع ام هللاوف ,مهماحرأ

 كلم !هءاقب وجرأ ركذ يأ !١ تاهيه تاهيه :لاقف ؛هباوثو هركذ كل



 ؛هركذ كله ىتح كله نأ ادع امف ؛لعف ام لعفو ءلدعف مّيت وخأ

 رمشو دهتجاف ءيدَع وخأ كلم مث .ركب وبأ :لئاق لوقي نأ الإ
 :لئاق لوقي نأ الإ ؛:هركذ كله ىتح كله نأ ادع امف ءنينس رشع

 دهشأ) :تارم سمخ موي لك هب حاصُيل "”ةشبك يبأ نبا نإو ءرمع

 هل ؛اذه دعب مودي ركذ يأو ؛ىقبي لمع يأف ,(هللا نوسر ادمحم نأ

 . 70 ًانفد انفد الإ هللاو ال ١ كل ابأ

 ةسايس يف ةيرأثلا ةيفلخلا ىلع ءوضلا طلست ةياورلا هذه ْنإ

 نتي ل ذأ دق هللا دبع ني دمحم نأ قرن ناك ىقلا نايفس نأ نم ةيواعب

 ىلع اعقل | وهانع ةيواعم ىعس اذل ءحالسلا ةوقب مهزع ذخأو ةيمأ

 دفو :يقيقحلا هاوتحمو هنومضم نم هغيرفت ربع 2 دمحم مالسإ

 ,ةقيقحلا هذه -مهريغو نيملسملا نم - ةثاحبلا نم ريثكلا كردأ

 نسح روتكدلا هلقن ام بسح .نوسلكين باتك يف هأرقن ام اذهو

 :قرشتسملا كلذ لوقي ذإ :مالسإلا خيرات هباتك يف نسح ميهاربإ

 اراصتنا ةيواعم مهسأر ىلعو ةيمأ ينب راصتنا نوملسملا ربتعا»

 هباحصأو لَو هللا لوسر تبصان يتلا ةينثولا ةيطارقتسرألل
 ربصو ءاهيلع ىضق ىتح ْةثبَو هللا لوسر اهدهاج يتلاو ءءادعلا
 اوضقف ؛هللا مهرصن ىتح اهتمواقمو ءاهداهج ىلع نوملسملا هعم

 هدلو بلطملا دبع هدج ءادف ةصقوم ,ةيمستلا هذه بيسو ؛ كي هللا دبع نب دمحم هللا لوسر هب دارملا 600

 .«ةشبك وبأ» ٍبلطملا دبع نب هللا دبع ىلع قلطأ اذلف ءشبكب ( ِهْفَو مركألا يبنلا دلاو) هللا دبع

 17١. ص 06ج .م19169 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ



 ما م سس جحا قتلها

 حمسلا نيدلا كلذ :مالسإلا مئاعد اهضاقنأ ىلع اوماقأو ءاهيلع

 ةدايس لازأو ءءارضلاو ءارسلا يف ةيساوس سانلا لعج يذلا

 نوزتبيو ءءافعضلا نولذتسيو ءءارقفلا نورقتحي اوناك طهر
 مهتسرطغو ةيمأ ينب نوملسملا هرك اذإ شهدن ال كلذل :لاومألا

 ؛ةيلهاجلا حورلل مهعوزنو «ةميدقلا داقحألا مهتراثإو مهءايربكو

 الاجر نييومألا نيب نوري اوناك نيملسملا روهمج نأ اميس الو

 .ةيصخشلا مهحلاصم ءارو ايعس الإ مالسإلا اوقنتعي مل اريثك

 ءايورسك اكلم ةفالخلا لعج ىلإ يمري ةيواعم ناك دقف ؛ورغ الو
 .(7:كولملا لوأ انأ :هلوق نم كلذ ىلع ٌلدأ سيلو

 ام حوضوب رهظت هتاسايسو ةيواعم كولس ةءارق نإ «معن
 مالسإلل يقيقحلا نومضملا ىلع ءاضقلا فده نم هيفخي ناك

 .ليصألا يدمحملا

 ىومألا عورشملا قيقحتل ميواعم تاوطخ

 ةديدع تاوطخ فدهلا اذه قيقحت لجأل ةيواعم كلس دقو

 ةيمالسالا ةديقعلا يف فيرحتلا-١

 حاجن ةمدخ يف نوكيل ايدئاقع اساسأ رّيغي نأ ةيواعم لواح
 كلذ نوكيل ؛("ربجلا ةديقعي رهاظتف :هناطلس ديطوتو هتطخ

 ءايحإ راد :توريب ء/ط .يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات ,ميهاربإ نسح ءنسح )١(
 ,؟ا/ة- 778 ص ١جءماكاغ .ىبرعلا ثارتلا

 56١٠. ص :١ج .ةغالبلا جهن حرش ءديدح يبأ نبا .يلزتعملا ءرظنا (1)



 ةقتنات نيسكحلا ةّت يقرب لطم 5؟

 هل نوكي ال ربجلا أدبم ىلعف ؛سانلا رظنب ةملاظلا هلاعفأل اغوسم

 هلاعفأ نإف يلاتلابو ءاهيلع اربجم نوكي لب :لاعفألا هذه يف رايخلا
 .دحأ اهيلع ضرتعي نأ زوجي الف ؛ىلاعت هللا نم يه

 وه ناميإلا َّنأ ربتعت يتلا ٠ "”ءاجرإلا ةديقعب ةيواعم رهاظت امك
 يفكيف ؛لاعفألا نم لعفب هنع ريبعتلا ىلإ جاتحي ال صلاخ يبلق لمع
 .هيلع ءادتعالا مرحيو :مالسإلا همصعيل هبلقب انمؤم نوكي نأ ناسنإلا

 :ةيصعم ناميإلا عم رضت ال» :ةئجرملا لاوقأ روهشم نمف
 ٌداقتعالا ٌناميإلا ْنِإ» :اولاق لب .(”ةعاط رفكلا عم عفنت ال امك

 ةيدوهيلا مرن وأ ناثوألا دبعو ,هناسلب رفكلا نلعأ نإو ءبلقلاب

 يف ثيلثتلا نلعأو «بيلصلا دبعو «مالسإلا راد يف ةينارصنلاو
 هللا دنع ناميالا لماك نمؤم وهف ؛كلذ ىلع تامو ,مالسالا راد

 .().ةنجلا لهأ نمو لجوزع
 هذه نم نييومألا ةيقبو ةيواعم ةدافتسا ىدم حضاولا 5

 .رئابكلا نم اوبكترا امهم نينمؤم مهلعجت يتلا ةديقعلا
 ةمألا فوفص نيس راكمألا هديب ةووشيم ةكرسلا ناك ققوُو

 ىلع ةروثلا ةاعدل ةباجتسالا نع اهفرصو ءاهريدخت لجأل ةملسملا

 .نييومألا

 .م1-15 ,ةداعسلا ةعبطم ءرصم. ١ط .يجيإلا نمحرلا دبعل فقاوملا حرش ؛دمحم نب يلع .يناجرجلا (؟)
 .؟ا// ص 48ج



 مل ملمس عه 3 َ ١

 مهمئالت ال ةينيد ةوعد لك نودهطضي نييومألا دجن امنيبو

 نونضتحي مهف ؛كلذ نم سكعلا ىلع ةئجرملا ىلإ ةبسنلاب مهارن
 مهديس ةيواعم ْنأل الإ كلذ امو ءاهتداق ىلع نوفطعيو ةقرفلا هذه

 0 ةاهستأ عضاووه

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رييغتلا -؟

 لاق ةفوكلا ءامعز ضعبل ةلاسر :ةاْيتِهَي نيسحلا مامإلا بتك

 دق ةنسلا َنِإف ؛هّيبن ةنسو «هللا باتك ىلا مكوعدأ امنإو» :اهيف

 ءيش لاخدإ وه ةعدبلا ىنعمو أتيح نق ةعدبلا نإو ,تتيمأ

 اناك نإ ؛ةعدبلا ءايحإو ةّنّسلا ةتامإو نيّدلا نم سيلوهو نيّدلا يف

 نوكي نأ هنم رطخألا ْنأ الإ ءريطخ ٌرمأ اذهف ةيلمعلا ةسرامملا يف

 .ماكحألاو ميهافملا رييغتب كلذ

 ا شيج مامأ هي نيسحلا نسون ةبطخ يفو

 .» ًالئاق قباسلا نومضملا سفنب 22325 ربخأ يحايّرلا

 ةعاط نع اوثوتو .ناطيشلا ةعاط اومزل دق ءالؤه نأ متملع

 ,ءيفلاب اورثأتساو ؛دودحلا اولطعو .داسفلا اورهظأو ؛نامحرلا

 ()2...هل الح اومّرحو ,هّللا مارح اولحأو

 (تءال) ءمق ؛(ط.ال).ةيناسنإلا اهراثآو ةيعامتجالا اهفورظ نيسحلا ةروث ءيدهم دمحم .نيدلا سمش )١(
 :11197 ص

 .(تال) 05١ ص ١ج فراعتلا راد ,توريب ء.(ط ال) .نيمألا نسح قيقحت :ةعيشلا نايعأ نسحم .نيمألا (؟١)
 .١41ص 40ج ه١41١ ءاوضألا راد ء١ط :يريش يلع قيقحت ؛حوتفلا ,دمحأ ءيضفوكلا مثعأ نبا (؟)



 تت نيساحلا ةنيقر إف لع 4

 فيرحت ربع .نيدلا مساب سانلا ريدخت ىلإ ةيواعم ىعس

 ةيروثلا :تاكرحلا .كلذب. لشيل ةيسايسلا ةيمالسإلا ماكحألا

 اهعرزي نأ دارأ ةينيد ةيفلخب لب :حالسلا ةوقب ال ؛هل ةضهانملا

 , يو هللا لوسر نع ةعوضوم ٌتيداحأ لالخ نم سانلا ناهذأ يف

 يورملا ثيدحلا كلذك .عمتجملا يف هولدن وسلا ءانملع ىرخشلا

 نإف ؛ربصيلف ؛ههركي ائيش هريمأ نم ىأر نم» 2 يبنلا نع

 .''!«ةيلهاج ةتيم الإ ءتامف ربشب ةعامجلا قراف نم
 يف سّردت تناك يتلاو ةعوضوملا ثيداحألا هذه تّدأ دقو

 ةضراعملا ميرحتب دقتعت ةيبعش ةلاح داجيإ ىلإ بيتاتكلاو نيواودلا

 نع رظنلا ضغب ءاهيلع ءاضقلا ىلإ وعدت لب :ملاظلا مكحلا ّدض

 لبق نم ةملاظلا تاسرامملا ذخأ مدع عمو ءاهحرط ةّيباوص ىدم

 .رابتعالا نيعب تاموكحلا

 ةليصألا ةودقلا يف هيوشتلا -*“

 دق وهو ؛كولسلاو ةديقعلا يف ةودقلا رثأ 000 ةيواعم كردأ

 : هيلي دمحم هللا لوسرب ءادتقالا يف ةجتانلا ةّمهملا راثآلا سمال

 .مدقت امك ,ريبكلا هجاعزنا ببسي ناك اموهو

' 3 3 5 9 0 20 

 يض دينو هللا لوسر ةروص هيوشتل كلسيو ططخي حار انه نم

 ص .ه ١917/8 فراعتلا راد توريب ."” ط نيف دعحملاو ثيدحلا يف تاسارد ,.فورعم مشاه «ينسحلا 600
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 ةبذاك ثيداحأ رشنل ءوسلا ءاملع ءارش لالخ نم :نيملسملا ناهذأ

 .اذه انموي ىلإ يقب ام فسأللو - اهنم - أرقن يتلاو كلذ يف

 :6)45 مركألا لوسرلا ىلإ ةبوسنم ةاجانم يف يوُر ام :اهنم -
 داكن هل انهاملاف ةكيمس نأ ههتنعل قيملسسلا ىأه رقما انأ اننا
 .!"!لرجأو

 ىلا رلظتتل «ةتاحوت ضدسنا قع ا 271 هنأ ةوور اننث ايفون ع

 .'!هدجسم يف ةشبحلا صقر

 لبق نم ُةُتلَو هلزنم يف ىقيسوم لفح ةماقإ نم هوور ام :اهنمو -
 لاقف ءامهرهتناو ءركب وبأ هيلع لخدف :نابرضتو :ناقفدت اتناك نيتيراج
 ."!بيع ماَيأ اهنإف ؛ركب ابأ اي امهعدد: لَو هل

 لوسرل ةسّدقملا ةروصلل حضافلا هيوشتلا هذه ىّدأ دقل

 :مهل لوقيو ؛نيملسملا ربانم ىلع ةالولا دحأ يربني نأ ْكّق
 .(/05؟هلوسر مأ هللا دنع مركأ مكدحأ ةفيلخأ»

 داتا يلع مامإلا ةروص هيوشت

 عنمل ةليصألا ةودقلا هيوشت ىلإ فداهلا كلسملا سفن يفو
 َس ِ

 .٠ يدم هه ئثاأ* / 3 ٠ءاا* مع ا

 بدنج نب ةرمس ىرتشاف ؛بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ريما ةروص

 07١. ص ءاج م55 ,ركفلا راد .توريب (ط.ال) :ملسم حيحص .ملسم يروباسينلا )1(

 راد ,توريب .١ط .زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع قيقحت .يراخبلا حيحص .ليعامسا نبدمحم :؛يراخبلا(١)
 .155؟ص .١ج م١199 .ركفلا

 . 5١ص .7ج قباسلا ردصملا (؟

 ١7. ص ,"”ج, :نامعنلا توريب .(ط.ال) .نيتسردملا ملاعم : ىصترم ,يركسعلا (ء(



 زو نيسحلاةتيقرب لل

 يوريل - مهرد فلأ 5٠٠ تاياورلا ضعب يفو - مهرد فلأ ٠٠١ ب

 0( ُداَسقلاٌُبحُيأل يوك رف كحل قم سانا سر لاف ةنوقالا

 .بلاط يبأ نب يلع يف لزن
 هللا تاّض ْرَمءاَعتْبا هّسْفن يرش, نَم ساثلا ٌَنمَوظىلاعت هلوقّنأو

 0 ن2 نينمؤملا ديلا لتاق مجلم نب نمحرلا دبع يف لزن

 نمم ةمذلا تكرب نأ» :هلامع ىلإ ةدحاو ةخسن ةيواعم بتكو

 لهأو [ ةلئكق يلع مامإلا يأ] بارت يبأ لضف نم ًائيش ىور
 ءايلع نونعلي ربنم لك ىلعو ةروك لك يف ءابطخلا تماقف «هتيب

6 

0 

 م .٠ 0 ّ 0 .٠ ع

 «,هنيب لها يفو ؛هيف نوقعيو ؛هنم نوؤربيو

 اوُّمسي نأ سانلا اوعنم نييومألا نأ ديدحلا يبأ نبا ركذ لب

 "ىلع مسأب مهءانبا

 ةالص دعب نوقّرفتي اوناك سانلا نم اريثك ْنأ خيراتلا ركذ دقو

 ميدقت ةيواعم ثدحأف ءايلع نعلي بيطخلا اوعمسي ال ىتح ديعلا

 .'' ضي يلع نعل سانلا عمسي يكل ؛ةالصلا ىلع ديعلا ةبطخ

 وهذا دعب

 )١( ناتيآلا ءةرقبلا ةروس غ١؟7١0-1.

 /7١1. ةيآلا ء:ةرقبلا ةروس (")

 .7١٠ص نيثدحملاو ثيدحلا يف تاسارد .فورعم مشاه ,ينسحلا (؟)
 .؛غص .١١ج ةغالبلا جهن حرش .ديدحلا يبأ نبا ,يلزتعملا (8)

 . 7١ص ١ج ؛قباسلا ردصملا )0(

 7557-7011 ص ١ج :نيتسردملا ملاعم ء.ىضترم ءيركسعلا (1)



 00 1 2 ا ا حل كم

 عمتجملا يف ةينيد ةودق هسفن لخدي نأ ةيواعم لواح ةلئتَي يلع
 يتلاو ءكلذ يف ةبذاكلا ثيداحألا ثب ىلع لمعي نخأف .يمالسإلا

 :كلَع هللا لوسر ىلع ًابذك يوُر ام اهنم
 .''!:ةيواعمو ؛ليئربجو «انأ :ةثالث هللا دنع ءانمألا»

 ."!ءاهتقلح ةيواعمو ءاهباب ّيلعو ؛ملعلا ةنيدم انأ»
 مهسلا اذه نخ» :هل لاقو امهس' ةئواغف نونا 2 يبنلا ْنأو

 ."!ةنجلا يف هب يناقلت ىتح

 يمالسإلا عمتجملا يف مدقتملا ينيدلا هعقوم ةيواعم دكؤي يكلو

 نب ثيللا نعف . ةةلانضخلا قدره قيعل تسلل وقل وضد ايا

 الجر ىلو ؛ةيواعم هدجوأ يذلا وهف ؛ةصاخلا صصق امأو» :دعس

 ؛لجو زع هللا ركذو ؛سلج ؛حبصلا ةالص نم ملس اذإف ءصصقل اا ىلع

 ؛هتيب لهألو ةفيلخلل اعدو ل يبنلا ىلع ىلصو ,.هدجمو ؛هدمحو

 .('!«ةفاك نيكرشملا ىلعو ؛هبرح لهأ ىلع اعدو ؛هدونجو ؛همشحو

 يع ةهاسالا عمتجملا قف رفت -1

 يتلا ةودقلا هيوشتو ينيدلا ليلضتلا ةسايس ىلإ ةفاضإ

 ىلع ءاضقلاو هناطلس طسب يف هفادهأ ققحي د يكلو ؛ةيواعم اهسرام

 .777ص :4ج 191١: .يملعألا :توريب .” ط :نازيملا ناسل ءدمحأ ءينالقسعلا رجح نبا )١(
 ص ا/ ج :م1971 .يبرعلا باتكلا راد ؛توريب .؟5ط .ةنسلاو باتكلا يف ريدغلا :نيسحلا دبع .ينيمألا )١(

54 . 

 ,ركفلا راد ءتوريب ء(ط .ال) يريش يلع قيقحت ,قشمد ةنيدم خيرات ؛,نسحلا نب يلع ءركاسع نبا (؟)
 ..10 ص 06ج ءه0

 .165 ص مالسإلا رجف نع ”القن ١١5 ص .ءنيسحلا ةروث .يدهم دمحم ءنيدلا سمش (؛4)



 شات نيسحلاةحيقرلإ سس سس سلم

 لئابقلا نيب ةنتفلا عرزي ةيواعم نخأ ةيدمحملا ةلاسرلا نومضم

 ةيأ ىلع لهسلا ءاضقلا كلذب عيطتسيل ؛ءدست قّرف» جهن اجهتنم

 .هدض لمعت ةضراعم

 بعصي يتلا نادلبلا ةسايسلا هذه يف ةيواعم ةيولوأ تناكو

 ضعب لباقم .ءقارعلا ندمو ةكمو ةنيدملاك ينيدلا هيوشتلا اهيف

 رييغتو اهنيد هيوشت لهسلا نم ناك يتلا ماشلاك ةحوتفملا نادلبلا

 ةرصيلا ىلإ هلوسرل ةيواعم هلاق ام ةسايسلا هذه دهاوش نمو

 لزناف» :ًالئاق نامثع لتقبو ؛لمجلا برحب مهركذُي نأ هنم ابلاط
 مهركذو نافع نبا عناو دزألا ددوتو :ةعيبر رذحاو ؛رضم يف

 ةرخآو ل ال ايند عاطأو عمس نمل نيو :مهتكلهأ يتلا ةعقولا

 0 اهدقفي 5

 سانلا باهرإ -5

 لنقل از, :كاهرألا ةنيانس ةئداطم نمواس هفاالخألا افيقحتو

 امك - اهيف بعصي ىتلا قطانملا يف امّيس ال ديرشتلاو بيذعتلاو

 لدقلا ةنيلاشأ زويا يق ناكو ,هتداق هيوشتو نيدلا فيرحت -انلق

 نوثالث ةكمو ةنيدملا يف لف تيح«ناوفألا بلو ولا قرحو

 ؛ةفوكلا لهأ ًءالب سانلا ّدشأ ناكود ؛'"'رانلاب قرحأ ةرماادع افلأ

 .85ص .نيسحلا ةروث .يدهم دمحم نيدلا سمش )١(

 . 18 ص ,قباسلا عجرملا 6



 ”"ؤ هم د. هه 1 ْة /

 رجح لك تحت مهلتقف ؛ يؤ يلع يبحم نم مهب نم ةرثكل
 ىلع مهبلصو «نويعلا ىمعأو ؛ءلجرألاو يديأآلا عطقو ءردمو

 0 «قارعلا نع نع مهدرشو «مهنم ريثكلا درطو «لخنلا عوذج

 اهلهأ نم افلأ نيسمخ ةفوكلا نم دّرش هنأ نوخرؤملا لقن دقو
 لعج اًدح ةيواعم باهرإ غلب دقو .")اهيف يفارغميدلا عضولا رّيغيل

 هنإ :هنع لاقي الو ءرفاك وأ قيدنز هنإ :هنع لاقي نأ لضفي لجرلا

 41 11 يلا نم

 .ءيش يأ نع «مهتسرامم يفض هتالو اذكو .ةيواعم عزوتي ملو

 نب ةرمس ا سس يحل دهان فكي

 ةلحر يصر او ةفيف ةادغ يف لتق دقف .ةيواعم ةالو دحأ بدنج

 ٌنكف ,قاوسألا 17 ؛نادمه ءاسن ىبسو .نآرقلا اوعمج نّمم

 ."”هالسإلا يف نيرتش شا تاملسم لوأ

 الف ءسانلا ضرعتسي لعجو ؛ةرونملا ةنيدملا لهأ رود مدهو

 ةينامث لتقو .”هلتق الإ نامثع مد يف كيرش هنإ :دحأ نع هل لاقي

 تلتق نوكت نأ فاخت له :هل ليق امنيحو «قارعلا لهأ نم فالآ
 لك لعف دقو .""”تيشخ ام مهلثم تلتقول :ًالئاق ٌدرف ةائيرب ًادحأ

 ./»:نط «قياتسلا عجزملا (1)
 04 ص ؛قياسسلا عجرملا (؟)
 .14ص .قباسلا عجرملا (؟)
 75 ص ,قياسلا عجرملا (4)
 ./" ص.قباسلا عجرملا (9)

 م1959 .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ,ةرهاقلا ء(ط.ال) .كولملاو ممألا خيرات ءريرج نب دمحم .يربطلا (1)
 .٠ ا١ا/كك ص :ج



 تت نيساحلا ةت يقرر لل

 هّللاو :ةيواعم هّللا نعل :كلذ يف لاق دقو ؛ةيواعم كلم معدل كلذ

 ."7ادبأ ينبذع ام ةيواعم تعطأ امك هللا تعطأ ول

 ىمالسإلا عمتجملا ىف ةيواعم تاسايسل راثآ

 عمتجملا يف تاسايسلا كلت ةيواعم سرام ةنس نيرشع

 .يمالسإلا

 ارق ةثديقش كن اهردم عفتسملا ةيواعف للص ةكس نيوشغ
 :ةدانبأ اقرفف دهل قييفرتعلا ةداعلا ةووص اهزكم ةناكحأ نف

 .هلاوي مل نم لك ابهرم :هضراع نم لك ىلع هفيس أطلسم

 عمتجملا اهيف لوحت ةيواعم مكح ىلع تضم ةنس نورشع

 :نيمسق ىلإ هميسقت نكمي ام ىلإ يمالسإلا
 ةسائو خفف ءاهركأ ىتودلا ليلتختلا ةساوس هيف كتركأ هنفتدلا

 نكرم ام قيقجتل ةوعقاا فتم لوألا ةقووق ةيواعم ةكقاو يذلا

 روص هيدل تهوشتو ؛ةليصألا مالسإلا ميف فلاخي ناكول ىتح .هنم

 يف لخادلا ماشلا لهأ عمتجمب رمألا لصو ىتح نييهلإلا ةداقلا

 بلاط يبأ نب يلع لتق :يدانملا لوق نم بجعتي نأ ىلإ مسقلا اذه

 يف سانلا ضعب هنع رّبع هبجعت ببسو .دجسملا يف يلصي وهو

 !!!؟يلصي ىلع ناك وأ :عمتجملا كلذ

 ردؤت نأ ىتيدلا ليلقتلا ةينايع است هارحألا عسقلاو

 .لا" ص .نيسحلا ةروث ءيدهم دمحم.نيدلا سمش )١(



 غ١ هم. ب _... هس بلش لا

 خام لك ةيفتدخأ قيرفتلاو نيرتلاو لفقلاو باهرإلا نكل .هيف

 خيراتلا لقن دقو .اهروصت بعصي ةميزه اموزهم اممم حبصأف

 امنيح مسقلا اذه يف لخادلا ةفوكلا عمتجم نم اهدهاشم ضعب

 لتاقم فالآ ةعبرأ يي نيسحلا ريفس ليقع نب ملسم عم عّمجت
 : الجر نيثالث ىلع ديزي ام هيف دجوي ال يذلا ةرامإلا رصق اوطاحأو
 .نيثالثلا مامأ اومزهنا فالآ ةعبرأ نكل

 :عمتجملا نم مسقلا كلذل ةيسفنلا ةميزهلا وه كلذ ببسو

 :هنبا عجري بألاو .ملسم شيج نم اهدلو بحست مألا تلعج يتلاو

 ملسم يقب ىتح .هراج فيخي راجلاو ؛هيخأ تايونعم طبحي خألاو

 .هدحو

 بيبحي مم ليصحاام عيشعملا فلذا ةينسقتلا ةميؤهلا نهاشم نمو
 ينب وعديل :ئ نيسحلا هللا دبع ابأ نذأتسا امنيح رهاظم نبا
 هباجأ مهاعدو مهاتأ املف : لمع مامإلا هل ندا: :هترضتل نسأ

 ركسعم ىلإ اولصي نأ لبقو ؛ءكلذ عم نكلو ءطقف تارشع مهنم

 شيج نم ةقرف نيبو مهنيب مداصت لصح . :ئؤ نيسحلا مامإلا
 بتاحشنا لو يسعك ءالؤح ناحسا نيل :ةقحيتت كناك دهس وا

 انيق دعس ندا نم افوخ لللا توج ىف دبا ىتني ةليبق دارفأ عيمج

 .'"'ههنم دحاو يأ نود نيسحلا مامإلا ىلإ عجري ابيبح لمج

 مامإلا اوبطاخ امنيح رابكلا تاملك يف أر قُي عمتجُملا فوخ نإ لب

 )١( .ةفاقثلا راد ؛مق ؛؟ط.نيسحلا لتقم .قازرلا دبع .مرقملا ١41١ .ه ص7١١.
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 ىلإ جورخلا رّرق امدنع .هيلع مهصرح قلطنم نم ايو نيسحلا

 .قارعلا

 هجولا اذه يف كيلع فوختأ» :هل لوقي سابع نبا وه اهف
 .'"''لاصئتسالاو كالهلا

 امل هللا كلأسأ ينإ» :هيلإ بتكي رفعج نب هللا دبع وه اهو
 ةث نيح تفرصنا

 . "7 كتيب لهأ لاصتتساو :«كك اله هيف نوكي نأ

 اي ؛هللاب كدشنأ» : :ئت مامإلل لوقي ناذول نب رمع وه اهو
 دحو ةنسأللا ىلع الإ مدقت ام هللاوف ء,تفرصنا امل هللا لوسر نبا

 ."'فويسلا

 ةنو امم ةيلع ظادنخ ىذا نيرشعلا تاونسلا عمتجم لاح وه اذه

 . :نائات نيسحلا مامإلا هشياعو

 ضّرعتي يذلا تقولا يف ,فئاخ .قّرفم ءرّدخم ,للضم عمتجم هنإ

 هجولا اذه نم كيلع قفشم ينإف ؛اذه يباتكأ

 نود ءليصألا هنومضم فدهتست ةيفاقث برح فنعأل مالسإلا هيف
 .بولقلاو لوقعلا قالغإ وه ببسلاو ءانكاس ٌدحأ كّرحي نأ

 .ريدختلاو ليلضتلا ةجيتن لوقعلل قالغإ

 .بعرلاو فوخلا ةجيتن بولقلل قالغإو

 )١( .نيسحلا لتقم :قازرلا دبع ءمرقملا ص7١١.

  (0.قباسلا ردصملا ص١7 ١.

 :ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم ,مق .١ط .ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ :نسحلا نب لضفلا .يسربطلا (؟)



 خا هه. | هه تت هزه لا

 هتلاسرو هّللا نيد ىلع ميظعلا رطخلا :ئكض نيسحلا مامإلا ىأر

 تاباطخ لالخ نم متي نل بولقلاو لوقعلا حتف نأ ملعو ؛ةدلاخلا

 ةفاضإ -حتفلا اذه قيقحتل دب ال لب ,ظعاومو تاملكو تارضاحمو

 ,زعألاب ةيحضتلا نم -اهبحاص ةيقادصمو ةحورطألا ةوق ىلإ

 ميدقت نم دب ال ءباحصألابو تيبلا لهأبو سفنلاب ةيحضتلا

 ىهلإلا حبذملا راسم يف ءاسنلا يبسو .ىماتيلا عومد عم هلك كلذ

 :نسدقولا

 رصن نود نمو كلذ لالخ نم هيض نيسحلا مامإلا عاطتساو

 يلاتلابو ءاهبولقو ةمألا لوقعل يناثلا حّنَملا ققحي نأ ءيركسع
 مالسإلا دلوي نأ ٌعْئَتَيَرَو ينيمخلا مامإلا هديفح هنع رّبع امك عاطتسا

 لوسرلا هّدج ةلوقمل قيمعلا ىزغملا كلذب ققحيل .ةيناث ةدالو

 ."7:نيسح نم انأو ينم نيسح» :هيف نبي مركألا
 وه اذه هيلي يبنلا ةلوقمل يلمع قيبطت نع رّبعي ام عورأ لعل

 مامإلا لأس يذلا لجرلا كلذل ةلْئِقَي نيدباعلا نيز مامإلا باوج

 باوجلا ةمالع نأب :هئَي هباجأف .ءالبرك يف رصتنا نّمع :لئكقت
 نأ كهشأ 0 وهنا نوعي اهتيخت»:نييلسلا ناذأ يف. ديحملا

 .ءالبرك يف رصتنا نم فرعي .هّللا لوسر اديحم

 :هداتسالا قي اهلا هالوز يشوه لز ايركتمع اراسكتنا نسل ةكإ

 دحر ل كج محاسإلا يقوي رك ةلئويدل حتفوه

 )١( ص :47ج ,7ط .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا 771.



 جول نيسحلا ةتيقرب م 1.

 .هدعب ءادهشلا ةداهشو راما 38 نبأ حتفوه «

 لمع لك باوث نييئالبركلا نيحتافلا ىلإ هببسب دوعي حتفوه ©

 .مالسإلا ءاقبب انهر ناك حلاص

 ءالؤه لاح فرشتسي وهو . مَع يلع مامإلا ربع انه نم

 ناك نم مهقبسي ال ؛.ءادهش قاشع عراصم» :نييئالبركلا نيحتافلا

 !"!مهدعب نم مهقحلي الو ؛مهلبق

 نم»:مشاه ينبل لسرأ امنيح ةائ نيسحلا مامإلا قدص دقل

 .«حتفلا غلبي مل فلخت

 هنوك نع رظنلا ضغب - ينيسحلا بكرلا نع فلخت نمف

 نوكي نأ هسفن مرح ,حتفلا نم هسفن مرح دق هنإف - الوأ اروذعم

 .مهدعب ءاج نم مهب قحلي الو مهلبق ناك نم مهقبسي ال نيذلا نم

 اهدعب ام ةماركو :مالسإلا ماد ام راج باوث نم هسفن مرخ

 .ةمارك

 : لاوس ىقبدو

 ؟ىمظعلا ةماركلا نم مهسفنأ

 ..حتفلا نع نوفلختملا» يناثلا بابلا يف هثحبن أم اذه

 .590ص .١4ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا )١(







 ةبأ  .نج يس يس مس سس تا ةقفلا ننع نوفقلختنهللا

 حنعلا نع نوفتختملا
 هنأ مشاه ينب ىلإ :ئ35 نيسحلا مامإلا ةّيقرب يف ظحالملا

 ملو :حتفلا نع نيفلختملاو ءادهشلا نيب ةلباقملا لعج هائل

 أوسأ مه نيذلا هلاتق يف نيكراشملا نع ثيدحلا ماعم يف نكي

 نع هصئنب مهريصم نع اء نيسحلا مامإلا ريخأ رع الاح

 ىلع مهرصني ملو «يتيب لهأ ةيعاد عمس نم»: هلع هللا لوسر

 ('!.رانلا يف ههجو ىلع هللا هّبكأ الإ مهقح

 ظاحلبو :يلاتقلا شيجلا يف نيكراشملا انيتثتسا اذإو

 نع نيفلختملا فينصت نكمي .؛ةينيسحلا ةضهنلا خيرات ءارقتسا

 :ةعبس فانصأ ىلإ حّتفلا

 ءانثأ بحسنا هنكل ؛ةكم نم كّرحتلا ةيادب نم هب قحتلا نم -

 .قيرطلا

 .غا/ص ,8ج ,حوتفلا :دهحأ .يضوكلا مثعأ نبا 600



 2 نيبدلحلا ةيقرلف لع 4

 داهشتسا لبق بحسناو ؛لاتقلا نم ءزج يف كرتشا نم -
 . :لغ نيسحلا مامإلا

 : الئ نيسحلا مامإلا لاتقل دعس نبا شيج جورخب ملع نم - -غ

 .ارصان كّرحتي ملو

 .لاتقلا ءدب لبق دعس نب رمع شيج نم بره نم -4

 . ل: نيسحلا مامإلا رصني ملو ؛ةمحلملا دهاش نم -1

 لوألا هكرحت ةيادب نم مَ نيسحلا مامإلاب قحتلي مل نم -

 .قارعلا وحن هجوتم وهو
 :ثالث طاقن يف فانصألا ءالؤه نع ثدحتنسو

 .مهنم جذامن ركذ :ىلوآلا

 .قاحتلالا مدع بابسأ :ةيناثلا

 .ةرخآلا يف نيفلختملا ريصم :ةثلاثلا

 كم نم كرحتلا ةيادب نم هب قحتلا نم )١(: فنصلا

 قيرطلا ءانثأ بحسناو

 مامإلاب قحتلا سانلا نم اريثك نأ خيراتلا بتك تركذ دقف

 نم مهنم :قارعلا ىلإ ةكم نم هقيرط يف وهو :ئنيسحلا

 نيذلا ةعبسلا نييرصبلا نيدهاجملاك ينيسحلا بكرلا يف تبث

 يف ةرصبلا يف يدبعلا طيبن نب ديزي ةبطخ دعب بكرلاب اوقحتلا

 نم بدتنا دقف : كلو هللا لوسر لآل ةيلاوملا نقنم تنب ةيرام تيب

 مامأ لاقو ءهّللا ديبعو هّللا دبع امه نينثا داهجلل ةرشعلا هدالوأ



 ىف م -هعتفلا نع نوفلختملا

 انأو ؛جورخلا ىلع تعمزأ دق ينإ» :ةيرام تيب يف نيرضاحلا عمج

 2:5 يعم جرخي نمف جراخ

 باحصأ كيلع فاخن انإ» :نورخآ لاقو :ليلق ٌددع هعم نماضتف

 دصارملا اهيلع تميقأ دق ةرصبلا دودح ّنأل كلذ ؛ءدايز نبا

 ول ؛هللاو ينإ»:الئاق جورخلا ىلع ّرصأ هنكل .جرخي نم ىلع ضبقلل
 .«ينبلط نم بلط يلع ناهل ؛ددجلاب اهفافخأ توتسا دق

 ءرماع ىلومو .يدبعلا ملسم نب رماعو هيدلو عم قلطنا مث

 مهتدع تناكف .يدبعلا ةيمأ نب مهدألاو .يدبعلا كلأم نب فيسو

 نم «حطبألا» اهل لاقي ةقطنم يف ينيسحلا بكرلاب اوقحتلا ةعبس
 :ءاوهش اقاشع مهبحت اوضق نأ ىلإ اوتبثو ,'')ةكم

 هربخ برست .«ةنيهج» يح ىلإ ينيسحلا بكرلا لصو امنيحو

 نبا عمجم مهنيب نمو .بارعألا نم ددع هب قحلف ءيحلا لزانم نيب
 نأ اند دهش يذلا ينهجلا دايز

 ىقتلا نأ دعب يلجبلا نيقلا نب ريهز قحتلا «دورز» ةقطنم يفو
 مامإلا نم ىرشب ءاقللا اذه يف ناكو . :هئظ نيسحلا مامإلاب

 تلاط ثيدح لالخ نم ةنجلاب زوفلاو ةداهشلاب :ئنيسحلا

 يف هباحصأو هلهأ ىلإ ريهز عجر اهدعب .ريهز هيسنو مايألا هيلع

 ما ,ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .ةرهاقلا ء(ظ-ال):كولملاو ممألا خيرات ءريرج نب دمحم .يربطلا ) (١

 .7 ١١ص :غج

 ١16. ١7ص



 نمد :مهل لاقف ؛ثيدحلا كلذب مهربخيو ,هعاتم ذخأيل ,ةلفاقلا

 مكثذخأس ينإ ؛ينم دهع رخآ وهف الإو ؛ينعبتي نأ مكنم ّبحأ

 ؛انيلع هللا حتفف ءرزخلا دالب نم ءرجنلب» انوزغ انأ اثيدح

 هللا ةمحر يسرافلا ناملس انل لاقف ءانحرفف «مئانغ انبصأو

 :انلق .؟مئانغلا نم متبصأو ؛مكيلع هللا حتف امب متحرفأ» :هيلع
 احرف ّدشأ اونوكف ءكلَي دمحم لآ بابش دّيس متكردأ اذإ» :لاق ؛معن
 يذلا هثيدحل بجتسي ملو .«مئانغلا نم متبصأ امم هعم مكلاتقب

 أعم اقحتلاف ءيلجبلا براضم نب ناميلس همع نبا ىوس هب مهثدح

 هقيرط ينيسحلا بكرلا عباتو '''.نورخآلا رداغو ءينيسحلا بكرلاب

 .هيلإ نومضني بارعألاو سانلا نم ريثكلا ناكو ءقارعلا وحن

 رطحلا حمألم
 وأ حافصلا» ةقطنم يفف ءرهظت رطخلا ملاعم تدب اذه دعب

 فصو يذلا قدزرفلاب :ئكي نيسحلا مامإلا ىقتلا ءقرع تاذ»ةقطنم

 .«ةيمأ ينب عم مهفويسو «كعم سانلا بولق» :هلوقب ةفوكلا لهأ هل

 لاق رعش تايبأب قدزرفلا مامأ هميمصت دكأ :لئكز مامإلا نكل

 :اهيف

 اأو شتا هللا تاوؤف ةاديش#

 .(؟595 ص.؛ج .كولملاو ممآلا خيرات



 وأ مس  حتفلا نع نوفلختملا
 ٌتكشنأ توملل ْنادبألا تناك نإو

 لضفأ هللا يف فيسلاب ٌّيرما لَثَمَف

 ا ائيش قازرألا تناك ناو

 رع نر رجلا رك محا ىيصانم

 اهّمّمَج كرتلل لاومألا تناك نإو
 !لخبي ٌءرملاهب كورتم لاب امف

 ملس لب ؛هب قحتلي مل هنكل : ةْئِكَي مامإلا مزع قدزرفلا مهف دقو
 .'!حتفلا نم هسفن مرحف .فرصناو

 هاش ةيبتحتلا» ةقظنم ىقو. نفانلا ةاقالنم قع اديضو

 هتيفافشب هعم نمل الئاق اهنع رّبع ايؤر ةئ92نيسحلا مامإلا
 نوريست متنأ :لوقي وهو ؛يلع فقو اسراف تيأر»:ةدوهعملا

 .ءانيلإ تيعن دق انسفنأ ّنأ تملعف «ةّنجلا ىلإ مكب عرست ايانملاو

 ىلع انسلفأ» :هيبأل ًالئاق الئافتم ربكألا يلع هلجن ىرينا انهو

 عجرم هيلإ يذلاو «ينب اي ؛ىلب»: يقع مامإلا هباجأف .!؟5,قحلا

 (9..توملاب يلابن ال اذإ»:ربكألا يلع لاقف ءدابعلا

 ّمفوكلا طوقس ربخ
 ,ةفوكلا طوقسب م5 نيسحلا مامإلا ملع ةلابز ةقطنم يفو

 نبا هللا دبعو .ةورع نب ئيناهو ؛ليقع نب ملسم داهشتساو

 )١( ص ءقباسلا ردصملا ١105, 11١.

 ص :4؛ ج ,راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟) 779.



 ار نيساحلا ةّيقرربب ل 1

 لكب مهل لاقو ,هب نيقحتلملاو .هعابتأ نيب ابيطخ ماقف ءرطقي

 ربخ يناتأ دق هنإف دعب اَمأ ميحرلا نمحرلا هللا مسي»:ةيفافش

 ؛رطقي نب هللا دبعو ؛ةورع نب ئناهو:ليقع نب ملسم لتقءعيظف
 يف فرصنيلف فارصنالا مكنم ّبحأ نمف «انتعيش انتلذخ دقو

 ('!.مامذ هيلع سيل ؛جرح ريغ

 باطخ ىلع ابيقعت فنخم يبأ نع يربطلا ريرج نبا لقني

 الامشو انيهت اوذخأف :اقرَشَك هنع ناتلا قرفتف» : كات مامإلا

 ()..ةنيدملا نم هعم اوؤاج نيذلا هباحصأ نم يقب ىتح

 مداق هنأ مهنم انظ هب اوقحتلا لب ءينيسحلا بكّرلاب مهقاحتلا يف

 نيرفاظلا نم هعم نونوكيف ؛هلهأ ةعاط هل تماقتسا دق دلب ىلع

 كلذ اودقف دقف ؛:كلذ فالخ رهظ نأ دعب اَمأ «:ةيويندلا بساكملاب

 .حتفلا اوغلبي مل يلاتلابو ءقاحتلالل غوسملا

 منرصنل :ةةء نيسحلا مامألا هاعد نم ١(: )فنصلا

 .ةرصنلا ةوعد ٌبلُي ملف .قارعلا ىلإ مهجوت ءانثأ

 مهاعدو.هقيرط ءانثأ صاخشأ ةّدعب ارتي نيسحلا مامإلا ىقتلا

 ةّيخيراتلا ةصرفلا نم دفتسي مل ءالؤه نم امسق ّنأ ًالإ.هترصن ىلإ

 اه دف وأ الذاخ أما :ةريصنلا ةوعاذ بلي ملف :نيحتافلا نم نوكيل

 5٠١ 5١١. ص .قباسلا ردصملا (؟)



 هم ه-  هحتفلا نع نوفلختملا

 جذامنلا ءالؤه نم ضرعنو .ركبملا قاحتلالا ىلع ىرخأ ارومأ

 :ةيلاتلا

 يئاطلا يدع نب حامرطلا ١

 اوقحتلا نيذلا نيدهاجملا نم ةعومجم ليلد حامرطلا ناك

 ,يحايرلا ديزي نب رحلا لبق نم هترصاحم دعب ينيسحلا بكرلاب

 دلاخ نب ورمعو ءيدارملا لاله نب عفان ةعومجملا هذه نمو

 نب رباج وأ ةدانجو ءورمع ىلوم هللا دبع نب دعسو :يواديّصلا

 .نئاع هدلوو ؛يذئاعلا هللا دبع نب عمجمو «يناملّسلا ثراحلا

 دنع ةيداهجلا ةيناميإلا ةيصخشلا حوضو نم مغرلا ىلعو

 هيلع مكحلا يف رخؤي خيرات يف درو ام ضعب نأ الإ .حامرطلا

 .تايولوألا بيترتو ءيعولا بوسنم ظاحلب
 ةفوكلا لهأ ىلع مدقي ال نأ :اليي نيسحلا مامإلا دشان وهف

 الإ اربش مهيلع مدقت ال نأ ىلع تردق نإ هللا كُدشنأف»:ًالئاق

 .") «تلعف

 ةليبق ىلإ باهذلا :كؤنيسحلا مامإلا ىلع حرتقا كلذكو

 يئاط فلأ نيرشعب :ئغ مامإلل لفكتو .ءاجأ» لبج دنع «ْىِّيط»
 هب هّللا كعنمي فعتمي (دنم لزتك نأ تدرأ ثاونفل نافف«ةيني نيف نولقاقي

 انلبج عانم كلزنأ ىتح زسف ؛كل نيبتسيو ؛كيأر نم ىرت ىتح

 .7017 7١7 ص .؛ج ؛كولملاو ممألا خيرات .ريرج نب دمحم .يربطلا 6



 قات نيسساحلا ةت يقول لم 4غ

 نم رّيمحو ناّسغ كولم-هللاو- هب عنتما «ءاجأ» ىعدُي يذلا
 لذ انيلع ٌلَخد نإ هللاو .رمحالاو دوسألا نم وأ ردنملا ني نامعنلا

 نمم لاجرلا ىلإ ثعبن مث «ةيرقلا كلزنأ ىّتح كعم ريسأف طق
 ىتح مايأ ةرشع كيلع يتأي ال هللاوف ,«نّيط» نم «ىملَس»و ءاجأ»ب

 كماه نإف ؛كل ادب ام انيف مقأ مث ءانابكرو الاجر «ْنِّيط» كيتأي
 كيدي نيب نوبرضي يئاط فلأ نيرشعب كل ميعز انأف جيه

 .("',فرطت نيع مهنمو ادبأ كيلإ لّصوي ال هللاو ؛مهفايسأب

 22 نيسحلا مامإلا ضفري نأ ةديدع بابسألو .يعيبطلا نمو

 .لصح يذلاوهو «حارتقالا اذه

 هيف أايدصتم هريسم يف ينيسحلا بكرلا بكاو حامرطلا ّنِإ مث
 :هيف لوقي ليمج ديشنب ودحي وهو ,ليلدلا رودل

 يرجزنم يرعذت ال يتقاناي

 رجفلا عولط لبق يرممثشو

 رتبي رجيحو نابكرريخب

 ومجتلا ميركب 5 ىتح

 ردصلا افجر رجلا دجاملا

 () مأريخل هللا هب ىتأ

 :ءالبرك ءادهش نيب نم ناك يدع نب حامرطلا َّنِإ :ليق دقو

 7١1/75١5 ص .قباسلا ردصملا )1

 57١6. ص ءقباسلا ردصملا 6



 هه ه- تت تب هتفلا نع نوفلختملا

 نأ الإ ؛نيحتافلا يف هلخدّيو ؛يناثلا فنصلا نم هجرخُي اذهو

 نأ دثرم نب ليمج نع فنخم نبا نع ىور يربطلا ريرج نبا
 ةنوؤم هعم ْنأ ةّجحب ينيسحلا بكرلا كرت هنأ هربخأ حامرطلا

 ةرصنل عجري كلذ دعب مث .مهيلإ اهلصوي نأ ديري هلايعل ةقفنو

 عم هثيدح يف حامرطلا نع دراولا صنلاو . هيَ نيسحلا مامإلا

 عفد :هل تلقو «- لتر نيسحلا مامإلا يأ-هتعدوف» :وه ليمج

 ةفوكلا نم يلهأل ترتما دق ينإ «سنإلاو نجلا رش كنع هللا

 كيل لبقأ مث ؛مهيف كلذ عضأف ؛مهيتآف مهل ةقفن يعمو ةريم
 : )2 لاق .كراصنأ نم ننوكأل هللا وف ءكقحلأ نإف هللا ءاش نإ

 تعضو «يلهأ تغلب اًملف ...هللا كمحر لّجعف ًالعاف تنك نإف

 عنصتل كنإ :نولوقي يلهأ نخأف ءتيصوأو مهلصي ام مهدنع

 :ديرأ امب مهتربخأف ؛مويلا لبق هعنصت تنك ام ائيش هذه كتّرم

 ,تاناجهل ا بيده نم توند اذإ ىَّتح «لعث ينب» قيرط يف تلبقأو
 ا عمجرش نك كاعتفا يدب نبا ةعامم تلي

 :هتريرس نسح مغر ىلع حامرطلا ْنِإف ؛ةياورلا هذه ةحص ىلعف

 هتايح يف ةصرف مظعأ هيلع تّوفف ءًاديج هتايولوأ بتري مل هنأ الإ
 الو مهلبق دحأ مهقيسي ال نيذلا ءادهشلا قاشغعلا نم نوكي نأب

 ١٠ص قباسلا ردصملا 60



 ةايظ نيسسحلاةحيقرب سدد م

 يفحجلا رحلا نب هللا ديبع -؟

 ثيح .«لتاقم ينب رصق» ةقطنم ىلإ ينيسحلا بكرلا لصو

 ضرألا يف سرغ دق حمر همامأو .بورضم طاطسف كانه ناك

 يفعجلا وأ ) يفحجلا رحلا نب هللا ديبع طاطسف هنإ .سرف هلابقو
 لسرأف ,ةفورعملا ةفوكلا تايصخش ىدحإ (يربطلا ةياور بسحب

 قورسم نب جاجحلا وهو هراصنأ دحأ ئه نيسحلا مامإلا

 كيلإ هللا ىدهأ دق» :هلوقب اوهيم ةيلع نكذ يذلا يفعجلا

 نب نيسحلا اذه» :جاجحلا هباجأف ,اهنع هّللا ديبع لأسف ,ةمارك

 تم نإو :ترجأ هيدي نيب تلتاق نإف ؛هترصن ىلإ كوعدي يلع

 .«تدهشتسا دق

 الإ ةفوكلا نم تجرخ ام» :ةحارصب بيجي يفحجلاب اذإف
 .''!'هرصنأ ال اهيف انأو :الت نيسحلا اهلخدي نأ ةفاخم

 مامإلاب اذإف ءرحلا نبا ةلوقمب همامإ بيجي جاجحلا عجر

 ءرحلا نب اي»:هل لوقيو هّللا ديبع ىلإ هسفنب بهذي رت نيسحلا
 بونذلا نم تفلسأو ؛تبسك امب كذخاؤم لجو زع هللا ْنأ ملعاف

 اهب لسغت ةبوت ىلإ اذه يتقو يف كوعدأ انأو «ةيلاخلا مايألا يف
 ."!«تيبلا لهأ انترصن ىلإ كوعدأ ...«بونذ نم كيلعام

 )١( .تاعوبطملل فراعتلا راد .توريب .”ط .ةعيشلا نايعأ تاكردتسم .نسح .نيمألا ١418هء. ج١1,
 ص©١١5.

 فيرش تاراشتنا ءمق ؛١ط . ةلْئت نيسحلا مامإلا قالخأ نم .ميظعلا دبع .ينارحبلا يدتهملا (؟)
 ١81 ص ءه١47١ ءيضرلا



 ونه ب حتفلا نع نوفلختملا

 اعساو باب رحلا نبال :هئظ نيسحلا مامإلا حتف نأ دعبو

 هداقتعا نيب ةيجاودزا نع ربعي هللا ديبعب اذإ ,ةنجلا باوبأ نم

 ديعسلا ناك كعياش نم نأ ملعأل ينإ هللاو»:مامإلل لاقف هكلسمو

 ةفوكلاب كل فلخأ ملو ؛كنع ينغأ نأ ىسع ام نكلو ؛ةرخآلا يف

 يسفن نِإَف ؛ةطخلا هذه ىلع ينلمحت نأ هللاب كدشنأف ءارصان

 تبلط ام هللاو ؛ةقحلملا هذه يسرف نكلو «توملاب دعب حمست مل

 ؛هتقبس الإ اهيلع انأو دحأ ينبلط الو ؛هتقحل الإ طق ائيش اهيلع

 .''!ءكل يهف اهذخف

 نق. فعل تلحس ا ةنه ةلكتشس نوك نيع هيبضلاو ريق ها

 هعبتا نم ّنأو : ةئَرَي نيسحلا مامإلا ةّيقحأب دقتعي وهف ,ةفرعملا
 .ةرخآلا يف ديعسلا ناك

 هسقن قده فانلا :انقدلاب هعلش نع عضاو نومق اضيأ هنكلو

 .ةداهشلا ةضفار اهب ةكسمتم

 ّرحلا نب هللا ديبع عم هءاقل ةْرَتَظ نيسحلا مامإلا متخ دقو

 ؛لعفاف انتعقو دهشت الو ءانخارص عمست الأ تعطتسا نإ» :هلوقب

 يتيب لهأ ةيعاد عمس نم :لوقي وهو تو هللا لوسر تعمس ينأل
 ."7رانلا يف ههجو ىلع هللا هّيكأ الإ ,مهّقح ىلع مهرصني ملو

 ,ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا ء.١ط .رماع معنملا دبع قيقحت .لاوطلا رابخألا .دمحأ.يرونيدلا )١(

 .١90١!ص م٠1



 غ نيسساحلا ةت يقر لع 0#

 همع نباو يقرشملا ورمع -"
 نيسحلا مامإلا ىقتلا لتاقم ينب رصق يأ ةقطنملا سفن يضو

 املضف ؛هعم ناك هل مع نبابو ءيقرشملا سيق نب ورمعب لئن
 :ال»:نيغوسم يفنلاب اباجأف ؟ءيترصنل امتئجأ» :امهل لاقف ؛هيلع

 ؛,نوكي اذام ردن ملو «سانلل عئاضب انيديأ يفو «لايعلا وريثك انإ
 .'!ةنامألا عّيضن نأ هركنو

 ةينيد نيوانع سوبل ّقحلا نالذخ سبلُي قطنملا اذه ْنإ
 ةنامأ نيكرات لايعلا ةرثكك ةيعامتجاو .ةنامألا ىلع ةظفاحملاك

 ةرثك عم بهاذلا م35 نيسحلا مامإلاب ةمتملا ةميظعلا هللا

 .يهلإلا حبذملا ىلإ هلايع

 هتحيصنب امهعم هءاقل :ك5 نيسحلا مامإلا متخ اضيأو

 عمس نم هنإف ؛اداوس يل ايرت الو اعمست الف ءاقلطنا» ةدوهعملا

 رع هللا ىلع اّمح ناك اَنعُي وأ ءانبجي ملف ءانداوس ىأر وأ انتيعاو

 ."7ءنرانلا يف هيرخنم ىلع هّبكي نأ لجو

 بحسناو .لاتقلا نم ءزج يف كرتشا نم :(!")فنصلا

 دي مامإلا ةداهش لبق
 هقيرط ءانثأ زل نيسحلا مامإلا هاقتلا نم ةلمج نم

 مامإلا ةوعد ىِّيل هنأ درو يذلا يقرشملا هللا دبع نب كاّحضلا

 )١( ص . الش نيسحلا راصنأل ةيتاذلا عفاودلا ءيلع دمحم .نيدباع 185,. 150.
 ١ ص .قباسلا ردصملا ١15.



 3 - حتفلا نع نوفلختملا

 يذلا هلوقب هنع ربع طرشب نكل ءهترصن ىلإ :ئ35 نيسحلا
 َرأ مل اذإف «ًالتاقم تيأر ام كنع لتاقأ» :يربطلا ريرج نبا هاور

 562 نيسحلا مامإلا لبقف ءفارصنالا نم لح يف انأف .ًالتاقم

 ,مصاع نب هللا دبع هنع هاور امبسح كاًحضلا ركذ لعفلابو ؛كلذ

 مامإلا عم قبي ملو ءاوبيصأ دق :الَْؤ نيسحلا باحصأ ىأر امل هنأ

 هلع مامإلا هل نذأف ءطرشلاب مامإلا رك ذ ءنيلجرو هتيب لهأ ريغ

 .طاطسف يف اهأّبخ دق ناك يتلا هسرف بكرو لبقأف ءفارصنالاب

 الجر رشع ةسمخ مهنم هعبتاو .هل اوجرفأف موقلا ضرع اهب ىمرو

 نأ نيلتاقملا اودشان نيذلا همع دالوأ ضعب هفرع نأ ىلإ هوقحل

 0! ةع اوفكي

 .ميظعلا حّتَملا نم هسفن مرح هنكل ؛.هدسجب كاّحضلا اجن دق

 .ءادهشلا قاشعلا كئلوأ عم نوكي نأو

 لاتقل دعسل لبا سيبج جورخب ملع نم :(8ع)فنصلا

 ارصان كرحتي ملو نحب نيسحلا مامألا
 اوملع نمم مهريغو ةفوكلا لهأ نم ريثكلا لمشي فنصلا اذهو

 نيذلا عمتجملا يه ةفورعملا تايصخشلا صضعب ءالؤه نمو .كلدب

 ,نجسلا يف مهنوك سيلو ,نبجلاو فوخلا مهكرحت مدع ببس ناك

 .مهريغ لاح وه امك

 . 355 ص ؛ج .كولملاو ممألا خيرات .ريرج نب دمحم .يربطلا 60



 قت نيسحلاةتيقرولب للعم 6

 ةعيشلا نايعأ هباتك يف نيمألا نسحم ديسلا ةمالعلا ركذ دقو
 نيسحلا مامإلا ةرصنل كّرحتت مل يتلا تايصخشلا نيب نم نأ

 ,"!يعازخلا درص نب ناميلس دايز نبا نم فوخلا ببسب ةئع
 نأ ىلإ :مدنلا ٌدشأ مرحملا نم رشاعلا دعب ناميلس مدن دقو

 رّبعي امب اهلاجر يف بطخ يتلا نيباوتلا ةروث ةدايق ىلإ همدن هداق

 ةالئن نيسحلا مامإلا ةضهن هيف هتثدحأ يذلا يسفنلا هبالقنا نع

 مكبر مكيلع طخس دقف ؛اوضهنا الأ» :مهل لاق دقف .ءاروشاع يف

 هنظأ ام هللاو :هّللا ىضري ىتح ءانيألاو لئالحلا ىلإ اوعجرت الو

 هباه امك :توملا اوياهت ال الأ :هلتق نم اوزجانت نأ نود ايضار

 0 «لذ الإ طق دحأ

 لق دعست نلياوع شنجا دهر هل هنصلا

 :لااسلا حل

 نب ةمثره وهو دعس نب رمع دونج دحأ ْنَأ ءالبرك خيرات ركذي ظ

 نب يلع نينمؤملا ريمأل افقوم ركذت ءالبرك ىلإ لصو امنيح ءىملس
 ةيركسع ةكرعم ءانثأ :ءالبركب اًرام ناك امنيح ةئ8 بلاط يبأ

 دنع ءالبركب :ائ2 يلع مامإلا لوزن دهشو .هسفن ةمثره اهرضح

 هتالص نم ردع غرف املو ءكانه ةرجش تحت ىلص ثيح ءاهغولب
 لاق مث ءاهّمشو ءضرألا كلت بارت نم ذخأ دق هينيع ُمأب ةمثره هآر

 ,1 6 ص ./ج ةعيشلا نايعأ «نسحم :خورمألا 01(



 0 مم  -هتفلا نع نوفلختملا

 نولخدي موق كب ٌنلتقُيَل ؛ةبرت نم كل اهاو» :لبقتسملا افرشتسم

 مامإلا ىلإ ءاج نأ الإ نقره نم ناك امتي هل :تاسح نيم ةتحتا
 انعم» :هئامتنا نع مامإلا هلأسف ؛هركذت امب هئّدحو :إئكؤ نيسحلا

 مامإلا بيجي نأ ىلإ هب ىذأ ايندلاب ةمثره قلعت ْنأ الإء؟انيلع مأ
 مامإلا هعم متخف :....الايع تكرت ؛كيلع الو كعم ال»: :الئت

 نيسح سفن يدلاوف ضرألا يف لو» :هريغ عم همتخ امب هثيدح
 ةمثره مزهناف .«منهج لخد الإ لجر مويلا انلتق دهشي ال ؛هديب
 اف

 يف فاك هركذت امف ؛ةفرعم ةمثره صقق مادا حضاولا نم

 سكعب هلاحف .هعفني مل كلذ نأ الا ءقحلا ةفض ىلإ ناسنإلا بالقنا

 يض لتقيس ةهئ 6 نيسحلا مامإلا ّْنأب اضيأ عمس يذلا لجرلا كلذ

 يف طبار نأ الإ هنم ناك امف ءكلذ خيرات فرعي مل هنكلو .ءالبرك

 .. لئن مامإلاب قاحتلالا ىلع امّمصم ءالبرك بقاري ءارحصلا

 مثيهلا نب نايرعلا نع لجرلا اذه ةصق ركاسع نبا ىور دقو

 :لاف يذلا

 ,فطلا هيف تناك يذلا عضوملا نم ابيرق لزني يبأ ناك»

 اميقم دسأ ينب نم الجر اندجو الإ ناكملا كلذ يفزاتجن ال انكو
 :هل لاقف ؟ ناكملا اذه امزالم كارأ ينإ :يبأ هل لاقف ..كانه

 دايخ عميجم« مقل لاف يدون رأي دنع قيفتتا ووكإت قيسفتلا مانمإلا ةمجرت «ركاسم نبا (1)
 .؟١1ص . الئ: نيسحلا راصنأل ةيتاذلا عفاودلا ءيلع دمحم ؛نيدباع (؟)



 1 نيسححلاةئيقوب - لل
 لتقأف ؛هفداصأ يلعل ؛جرخأ امنإف ءانهه لتقُي انيشصم نأ ينغلب

 ءاهتنا بيقع هبحطصا دق هدلاو ْنأ مثيهلا نب نايرعلا ركذيو .«هعم

 ءادهشلا عم هودجوف ءيدسألا لجرلا كلذ نع اثحبيل ةعقاولا

 ةنين مامإلا رصني ملو ةمحلملا دهاش نم :(١)فنصلا
 خايشأ فقو - ةينيسحلا ةمحلملا ءانثأ - هنأ نوخّرؤملا ركذ

 ."!ءكرصن لزنأ مهللا» :نولوقيو نوكبي لتلا ىلع ةفوكلا لهأ نم
 ع هد رجلا ةعمذل او نكولسلا نعت ةذرعملا ةفلطافلا اهنا

 .يلمعلا قدصلا

 نم ينيسحلا بكرلاب قحلي مل نم .(/)فنصلا
 تلرحتلا ةلادن

 نباك ؛عمتجملا يف ارابك ًالاجر ءالؤه نيب نم نأ مدقت دقو

 اذه يف كيلع فّوختأ» : الئ نيسحلا مامإلل لاق يذلا سابع

 بطاخ يذلا رفعج نب هللا دبعو ."'ءلاصئتسالاو كالهلا هجولا

 أرقت نيح تفرصنا امل هللا كلأسأ ينإ» :ًالئاق ةاط نيسحلا

 هيف نوكي نأ هجولا اذه يف كيلع قفشم ينإف ؛اذه يباتك

 .!'! كتيب لهأ لاصئتتساو ؛ككاله

 545 .549 ص قباسلا عجرملا (1)
 .45 ص .(تءال) ؛ةيمالسإلا رادلا :توريب ."طد» الئ نيسحلا راصنأ يدهم دمحم .نيدلا سمش (؟)
 .غ77 ص .١ج .ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ ء,نسح نب لضفلا ءيسربطلا (؟)
 7١١. ص .نيسحلا لتقم :قازرلا دبع .مرقملا (:)



 8 هس  -عختفلا نع نوفتختملا

 نم ايندلا مهتعنم نيذلا عم مهفينصت نكمي ال نيذه لاثمأو

 يف اهنع ثّدحتن ىرخأ تاقلطنم مهل تناك لب ؛مامإلاب قاحتلالا

 .يتآلا ثحبلا

 حتفلا نع نيفلختملل ةيقيقحلا بابسألا
 نيفلحتملل ةعبسلا قانصألت رصتختسلا نضّرمتلا لالخ انظحأل

 :ةيلاتلا تالاحلا حّتفلا نع

 .ايندلاب قلعتلاب نومهّتي ال سانأ لبق نم قاحتلالا مدع ةلاح ١-

 فوخلا وهو ببسلا حوضو عم نكل .تمصب قاحتلالا مدع ةلاح -؟

 ناميلس مهنمو.نيقابلا ةفوكلا لهأ رثكأ لاح وهو ءدايز نبا نم

 :ةقيمالا نميعم نيشلا هانت اف فله هويه نا

 خايشأ يف امك ؛ةرصنلاب ءاعدو ءاكبب نكل ؛قاحتلالا مدع ةلاح -؟

 .لتلا

 باحسنالا فرظ نكل انك ةمبحت ضعبلا باحسنا ةلاح -غ

 دعب «ةلابز» يف لصح يذلا ريبكلا باحسنالاك .بابسألا حضوي
 :ةقوكلا لو ةس ربح

 نم يفاكلا ددعلا دوجو مدعب كلذ غيوست عم باحسنا ةلاح -

 .كاحضلا عم لصح امك :نيلتاقملا

 امك :لايعلل ةقفن لاصيإ ةجحب .عوجرلا لمأ ىلع باحسنا ةلاح -1

 .حامرطلا عم لصح

 .لايعلا ةرثك ةجحب . اليت مامإلا ةرصنو قاحتلالا ضفر ةلاح -ا/



 تت نيسلحلا قت يقرب ل اه 4

 .نيماتسبلا نم ديدتملا قطقما|ذهو

 يه ةينيد ةجحب . لمع مامإلا ةرصنو قاحتلالا ضفر ةلاح -6

 يقرشملا ورمع عم لصح امك :سانلا ةنامأ ىلع ةظفاحملا

 .همع نباو

 مدعب كلذ غيوست عم .مامإلا ةرصنو قاحتلالا ضفر ةلاح -5

 .ٌرحلا نب هللا ديبع عم لصح امك .توملل دادعتسالا

 ةيقيقحلا بابسألا عاجرإ نكمي هنإف :تالاحلا هذه ةرثك عمو

 :نيبيس ىلا اهءارو ةئماكلا

 .ةيافلا ايندلاب قلعتلا :لّوألا

 .يضفاكلا يعولا مدع :يناثلا

 مياغلا ابندلاب قلعتلا :لوألا بسلا

 202 حصفأ كلا وهو دضفلا نمو ناقلا كك أتاحت يسدوحو

 ٌقعل نيّدلاو ءايندلا ديبع سانلا» :ًالئاق ءءالبرك يف هباحصأل هب
 ءالبثاب اوُصحُم اذإف ؛مهشياعم تّرد ام هنوطوحُي ؛مهتنسلأ ىلع

 (),نوناّيدلا لق

 ةبطخلا يف ةئ نيسحلا مامإلا هيلع زكر يذلا ببسلا وهو
 سانلا اهيأ» :لاع توصب دالي لاقف ؛مرحملا نم رشاعلا موي ىلوألا

 :.: تاع معن نس وهاامي مهقملا تدع اوزجست 8و قوق اومجنلا



 وو هده -هتفلا نع نوفلختملا

 اينذلا نإف ؛رذح ىلع ايندلا نم اونوكو «هللا اوقتا هللا دابع

 ,ءاقبلاب قحأ ءايبنألا تناكل دحأ اهيلع يقب وأ ءدحأ ىلع تيقب

 :ءانفلل اينّدلا قلخ هللا نأ ريغ ءءاضقلاب ىضرأو ءاضرلاب ىلوأو

 لزنملاو ءٌرهفكم اهرورسو ءلحمضم اهميعنو ؛لاب اهديدجف

 هللا اوقتاو «:ىوقتلا دازلا ريخ نإف ؛اودّوزتف «ةعلق رادلاو «ةعلت

 .نوحلفت مكلعل

 ؛لاوزو ءانف راد اهلعجف ايندلا قلخ ىلاعت هللا ْنِإ ءسانلا اهّيأ

 نم ّيقشلاو ؛هتّرغ نم رورغملاف ؛لاح دعب الاح اهلهأب ةفّرصتم
 نكر نم ءاجر عطقت اهنإف ؛اينّدلا ةايحلا هذه مكئّرغت الف :هتنتف

 ."' ...اهيف عمط نم عمط بّيختو اهيلإ
 عمتجملا كلذ نالذخل يقيقحلا ببسلا نم قلطني ريذحت هْنِإ

 دعس نب رمع دايز نبا شيج دئاق هب حّرص يذلاو «قحلا هتبراحمو

 :امهيف لاق رعش ّيتيب يف
 نسوق نيجلاو نجا فتم فرجا

 ؟نيسسح لتقب اهوضأسف عجرأ مأ

 اهنود نسيل يتلارانلاهلتف يفو

 "يضيع ةّرَق يرلا كلمو باجح

 .777صد. ةالئشَت نيسحلا لتقم قازرلا دبع ,مرقملا )١(



 نتا نيسحلاةُّيقرب 11

 يتلا ةيناريإلا ةقطنملا كلت كلم نيب هسفن ريخي لجرلا اذهف

 لوسر طبس لتق نيبو . يع نيسحلا مامإلا لتق نإ اهكلمب دعو
 كلُمل ملستسي كلذ عمو :مّنهج رانل هداقتعاب بجوملا كيو هللا

 .يرلا

 يغتبملا لح :02 نيسحلا مامإلاو

 اهلهأب ف رصتت لاوزو ءانف راد يهف ءاهل ينآرق فيصوتب ايندلل

 يدل ةانحسلا 05 مهل ترَضاَول :ىلاعت هّللا لاق امكو لاح دعب الاح

 5 مرش ١ حيض ضْرألا َتاَبن هب طلخا هان لا م ُهانَرنأ امك

 راعي دم ء 50 داع هللا ناكو تف

 ا

 3 كف ل 0 10 ثيغ ءلقَمُك 2 الار 0 “4 يخل 'ش "كا مك.ذيب

 9 مول 1 م2 : 35 م ن مارك ا ضع ْ 0# 0 9 1

 1 و مشت تلاع ا اس 5 ةرخآلا يش 0 ! ادي 3 8 وكي 5 / 0 د سف جيم

 00 در عام الإ انثدلا هال ا 57 َداَوْصرَو د هللا رم

 يتلاو ءايندلا تابلقتب لمأتلا د مهوعدي :جعلع مامإلاف

 اهيف ظعي يتلا ةفورعملا هتديصق يف :ئكت يداهلا مامإلا اهفصي

 :الئاق لكوتملا

 ةيديرجت لابيحألا للف ىف وكان

 لدفلا يقتعا مق نايت ع

 .غ0 ةيآلا ,فهكلا ةروس )١(

 ٠١. ةيآلا ءديدحلا ةروس (؟)



 وب هه. _ غلف ب هةتفلا نع نوفلختملا

 مهلقاعم نعزع دعب اولزنتسماو

 ااوترق ام ليكي اني اريتخ اونوخأو
 اوف انف دعب نسم راسخ مساداص

 ؟للحلاو ناجيتلاو ةّرسسألا نيأ

 ةمقنم تناك يتلا هموجولانيأ

 ؟للكلاو راتسمألا برضضت اهنود نم

 لتتقي دودلااهيلع هوجولاكلت

 / اوبيرشامواّرهداولكأاملاط دق

 اولكأ دق لكألا لوط دعب اوحبصأف

 مهنتنصحتل ارود اورّمَع املاطو

 اولقتناو نيلهألاو رودلااوقرافف

 اورخداو لاوومألااوزنتكاملاطو

 اولحتراو ءادعألا ىلع اهوفلخف

 ةدلسعس ريفك هيتزانمه جسما

 () اولحر دق ثادجألا ىلإ اهونكاسو

 ايندلا اوكرتي نأ هتبطخ يف مهظعو م32 نيسحلا مامإلا ْنِإ
 اورصبيل ةرخآلل ةليسو اهولعجي نأ لدب .مهل ةياغ اهولعج يتلا

 نع الئ نينمؤملا ريمأ ناسل ىلع درو امك ءاهلالخ نم ةقيقحلا
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 رظانلاف ."''«هتمعأ اهيلإرصبأ نمو هترّصب اهب رصَب نم» :ايندلا
 اهدنع ايندلا نإف .هتياغ نوكت يأ «ىلإ» ساسأ ىلع ايندلا ىلإ

 :هلاوقأب :ئ2 يلع مامإلا اهركذ يتلا تافصلا كلتب نوكتس

 ايندلا» !'!لوقعلا عرصم ايندلا» '!ءنارسخلا قوس ايندلا»

 .("0نشلا ةعرزم ايندلا».''!ءرورغلا لحموٌرشلا ندعم

 ىلإ ةليسو اهربتعي يأ «ءابلا» ساسأ ىلع ايندلا ىلإ رظانلا امأ

 اهركذ يتلا ىرخألا تافصلاب هيلإ ةبسنلاب نوكتس اهنإف .ةرخآلا

 رادو ؛اهقّدص نمل قدص راد اينّدلا»:هلوقب خي يلع مامإلا
 ةظعوم رادو ءاهنم دوزت نمل ىنغ رادو ءاهنع مهف نمل ةيفاع

 طبهمو «هّللا ةكئالم ىلصمو .هللا ءاّبحأ دجسم ءاهب ظعتا نمل

 اهيف اوحبرو ؛ةمحرلا اهيف اوبستكا ؛هللا ءايلوأ رجتمو .هللا يحو

 1 ةقتحلا

 ةلتقلا نع ًالضف حَّنَقلا نع نيفلختملا ككلوأ نم ريثكلا ةلكشم ّنإ

 :اهيلا ىتامه هللا نع غهّدش انحب اهويح اق: ةناقلا يندب وعلمت هيأ

 .خيراتلا لحارم قّدأ يف قحلا نالذخ ةلحرم ىلإ اولصو ىتح

 )١( ص ءا/٠ ج ,راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا 17١.
 / 18١. ص ءالثج ءقباسلا ردصملا (؟)
 .1519 ص .ه١47١ .ثيدحلا راد .توريب ء١ط :ةئسلاو باتكلا يف لهجلاو لقعلا ,دمحم .ءيرهشيرلا (؟)
 .446 ص .؟ج .ةمكحلا نازيم ءدمحم .يرهشيرلا (:)

 .قباسلا عجرملا (6)

 .57 ص :؛ج ,ه417١ ,رئاخذلا راد ,مق .١ط .هدبع دمحم خيشلا قيقحت .ةغالبلا جهن (1)



 ناسنالا بحي هلالخ نم يذلا ٌّبحلا كلذ نكي مل اينّدلل مهّبحف

 هب لصيو :سانلا نيب ةماركب شيعيو ؛هلايع ىلع قفنيت ؛لاملا عمج
 .سأنلا جئاوح هب يضقيو .:همحر

 ,دالوألا ناسنإلا بحي هلالخ نم يذلا ّبحلا كلذ نكي مل

 .هّللا ةعاط ىلع مهيبريف

 لاق هنأ اليد نينمؤملا ريمأ نع درو يذلا ٌّبحلا كلذ نكي مل

 ."!هّمأ بح ىلع لجر مالي الو ءايندلا ءانبأ سانلا» هنع

 دبع ابأ اوكرت هلالخ نم يذلا ّبحلا وه ايندلل مهّبح ناك لب

 نأ نودب :ةداهشلا حبذم ىلإ نوبهذي هعم ْنّمو ةْئِاَظ نيسحلا هللا
 .هتوسل ف انكاش اوكرحي

 نيانلا ,لكف عيتنم ملاطلا ةيكرتل انس اينذللا ميج ناك

 ضعب يف مهئاسن لب ٠ .مهلاومأ هحاباو مهديرشتو :لطابلاب

 .هتضهانمل انكاس اوكرحي ثأ قو ,تاطحملا

 نيد نوري مهو ,مهسعاقتو مهتوكسل ايي: اهذلل مهّبح ناك

 بيتاتك يف لّدبتت هميقو ؛ةدعاصلا لايجألا 0 يف فّرحي هللا

 .سانلا ردع ورش ةت هتودقو ؛مهئانبأ

 نع يسدقلا ثيدحلا يف دراولا ايدحل افاد اينّدلل مهّبح ناك

 موصيو ؛ضرألاو ءامسلا لهأ ةالص دبعلا ىَّلص ول» :لجو ّزع هللا
 ,ةكئالملا لثم ماعطلا نم يوطيو ءىصضرآلا ءامسلا لهأ موص

 ىاللا؟ ص :قباسلا ردصملا ) ( ١
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 ؛اهتعس وأ ءةّرذ ايندلا ّبح نم هبلق يف ىرأ مث «يراعلا سابل سبلو

 نعزنألو ءيراد يف ينرواجي ال ءاهتنيز وأ ءاهّيلح وأ ءاهتسائر وأ
 .'!«يتبحم هيلق نم

 ىلاعت هّللا ىحو ىف دراولا اهبحل افادصم ايندلل مهبح ناك

 ,يكبيوهو عجر مث .ءيكبيوهو لجرب رم امنيح رش ىسوم هميلكل

 اي» :هل ىلاعت هللا لاقف ,«كتقفاخم نم يكبي كدبع يهل !»:لاقف

 وهو ؛هل رضغأ مل ؛هينيع عومد عم هغامد لزن ىتح ىكب ول ءىسوم
 ."!«ءاينذلا شك

 يساسألا مهفلخت ببس ناك حتفلا نع نيفلختملا نم اريثك ْنِ

 الب اوحبصأف مهيولق تمعأ يتلا ةياغلا ايندب قلعتلاو ٌبُحلا اذهوه

 ةراخل

 ىقاكلا يعولا مدع :يناثلا ببسلا

 نيفاختملا عيمج ىلع همّمعن نأ ٌحصي ال ةياغلا ايندب قلعتلا ْنكل
 مهمازتلاو مهناميإب اوفرع نم مهيفو -ًاقباس انلق امك- حّتفلا نع

 .يعرشلا فيلكتلل مهناعذإو

 ؟ ءالؤه نلف بيس وه امف

 هلظ ماد يتنماخلا يلع مامإلل مالكب باوجلا يف نيعتسأ

 نوئمؤم صاخشأ كانه ناك: ًالئاق ءالؤه نع هيف ثدحتي فيرشلا

 )١( ص :/4؛ج .يرافغ ربكأ ىلع قيقحت .”ط .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا 7١.

 ص .قباسلا ردصملا (؟) 2١.



 رى ه- سبب حتفلا نع نوفلختملا

 ... 22 نيسحلا مامإلا عم اوضهني مل نيذلا نيب نومزتلم
 ناك دقل ءاينّدلا لهأ نم اعيمج اوَدَعُي نأ حيحصلا نم سيلف
 نونمؤم صاخشأ تقولا كلذ يف نيملسملا زومرو ءاسؤر نيب

 مل مهّنكل ؛يعرشلا فيلكتلل اقفو لمعلاب نونعذي صاخشأو
 ملو ؛:نامزلا كلذ عاضوأ اوصخشي ملو ؛يسيئرلا فيلكتلا اوكردي

 :ةيسيئرلا ةفيظولا نيب نوطلخي اوناكو ءيسيئرلاودعلا اوفرعي

 .«ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا نم يه يتلا فئاظولاو

 مهفيلكت اوكردي مل ءالؤه ْنَأو :نوئطخم مهنأ هيف كش ال امم نكل
 ال كلذ نأ الإ ,ميظعلا ِحّتَفلا نم مهسفنأ اومرح مهْنأو .حيحصلا

 ديدحتب طبتري رخآ لحم يف مهتلكشم تناك لب ؛ايند لهأ مهْنَأ ينعي
 ءالؤه ضعبف .نامزلا كلذ عاضوأ ءوض يف ةّمألل يعرشلا فيلكتلا

 ةئ نيسحلا مامإلا صخش ةيامح يف يه ةيولوألا نأ ىري ناك

 :هسفنل نامأ اهيف ةنكمأ ىلإ بهذي نأ هوحصن اذل :هيلع ةظفاحملاو

 ,نيدلا ظفح يه ةيولوألا نأب ٍةْيرَت موصعملا مامإلا ةيؤر لباقم يف

 . :ةئ22 موصعملا مامإلا ةداهش كلذ فلك نإو

 مهنوك نم لقأ دحب نينمؤملا ءالؤه ةلكشم مّهفت نأ بعصلا نم

 عم يئالولا يعرشلا فيلكتلا ديدحتو صيخشتب مهسفنأل اوحمس

 ناك كلذ لعلف ءمهينارهظ نيب .كلذل دّدحملا موصعملا دوجو

 .فيلكت نم اليكي مامإلا هدّدح ام مهمهف مدعل

 .يعرشلا ةمألا فيلكتل ةيرظنلا ةيفلخلا ىوتسم ىلع اذه
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 نينلحتيلا نضع: نأ ةمدقتملا تالاجلا نكعم قم لهخ الل نكل

 نود نم .ةيلمعلا هتايولوأ بيترت مدعل حّتفلا نم هسفن مرح
 .اهل ةيسيئرلا ةفيظولاو ؛ةمآلل ٌماعلا فيلكتلا ةيضقب كلذ ةقالع

 يتلا هتريس نم ودبي امك ,كلذ يف ةلكشم هدنع نكي مل حامرطلاف

 هتايولوأ بيترت يف هحماست يف تناك هتلكشم ْنكل ءاهضعب انلقن

 ةّينب ؛:ةقفنلا هلهأ ءاطعإل هباهذ مّدق وهف ؛تقولا ةيساسح ظاحلب

 هنكلو عجرو بهذف « لَ مامإلا عم ءاقبلا ىلع ةرصنلل عوجرلا

 .حتفلا نم هسفن مرحف ءارخأتم ناك

 لوسرلا دبع ديهشلاو حامرطلا

 مامإلا ةسووم جانبا ةملعت ايساق اسوذ حامرطلا لمع ناك اذل

 .ءاروشاع ميق نيعم نم اولهتنا نيذلا :25 نيسحلا

 ةيمالسالا ةمواقملا ءادهش نم ديهش نيملعتملا ءالؤه نمو

 يوري ذإ .«لوسرلا دبع» :ب بقلي ناك يذلا يرهز يلعوه نانبل يف

 امنيح يداهجلا روحملا ىلإ همودق لوأ نم هتصق رشابملا هلوؤسم
 دقف ,كرابملا ناكملا كلذ يف همون ءانثأ اهدهاش ايؤر نع هربخأ

 ,ىلاعت هللا يدي نيب نوبّساحي سانلاب ذإو ؛ةمايقلا تماق هنأ ىأر

 سانلا ضعب لخدي هْئََؤ نيسحلا مامإلا ىأر هرظنب لاج امنيحو

 فيض محدزم بابلا لخدم َّنأ ظحالو .اهباوبأ دحأ نم ةّنجلا ىلإ

 .فّصلا بيترت فلاخ نأ الإ لوسرلا دبع ديهشلا نم ناك امف «ليوط
 :مهدحأ هادانف :نيفقاولا ازواجتم ةّنجلا باب لخدم ىلإ مّدقتو



 م" هم. هحتفلا نع نوفلختملا

 رشع دعب كتقو لب ,كتقو تفولا سيلف .فصلا يف ْفقو ؛عجرإ

 رعشي مل تقو دعب هنأب هايؤر نع ثيدحلا ديهشلا عباتيو .تاونس

 .ةنجلا لخدو بابلا ىلإ هرود لصوو ءرشعلا تاونسلا تهتنا هلوطب

 لمعلل همودق لوأ ءنيسح وبأ» هلوؤسم ىلع هايؤر ديهشلا ّصق

 .رشعلا تاونسلا ةليط هيف دهاجي ىقب يذلا روحملا كلذ يف يداهجلا

 هذاهجب سواي تاوتنملا هذه ءانخأ ناك هنأ .ةيف ةيلغ ظحالب ناكو

 يضتقي امم تناك نإو ؛ةيلمع ةيأ يف هرذح ودبي ال ثيحب يركسعلا
 .رشعلا تاونسلا ضمت مل :الئاق هلوؤسمل كلذ غّوسي ناكوءرذحلا

 يف كراشيل ةمواقملا ةداق هبختنا امنيح تاونس رشع دعب نكلو

 ارّيغُم ةيّدج لكب ثدحتي أدب هنأ هلوؤسم هيلع ظحال ءدُجّس» ةيلمع
 تنصب دك او افؤوتلا كن وؤسم. وك زكا اهتقوب ةدوهعيلا| كت هروح

 ةّنسلا يف هنأ نيبتف ءلوسرلا دبع مودق ىلع ىضم يذلا نمزلا

 .روحملا يف يداهجلا هلمع ةيادب نمز نم ةرشاعلا

 عدوو توريب ىلإ لزنا» :هلوؤسم هل لاق ّبحملا عقوم نمو

 .«ةيلمعلا يف ةكراشملل مدقأ مث كتبيطخ

 :ةظحللا هذه رظتنا تاونس رشع ننم انأ» :لوسرلا دبع هباجأف

 رخأتأف قيرطلا يف ثداح يل ثدحي توريب ىلإ تبهذ اذإ يلعلف

 .«ةداهشلا نم يسفن مرحأف 2ةيلمعلا نع

 لوسرلا دبع ديهشلا حجنو .حتفلا نم هسفن حامرطلا مرح دقل

 .نيحتافلا بكرب قاحتلالا يف



 ةط نيسساحلا ةتيقرل ع اذ

 حنعلا نع نيفلحتملا ريصم
 فانصألا لب ؛ةلتقلا لمشي ال انه مالكلا ْنأ ةيادبلا يف دكؤأ

 ؟ ءالؤه ريصم وه امف .ةقباسلا ةعبسلا

 ةقباسلا فانصألا نع باجي نأ حمصي ال مدقت ام ىلع ءانب

 عضخت يتلا ةساسحلا اياضقلا نم ريصملا ةيضقف .دحاو باوجب

 .ةقيقد ريياعمل

 نودب ةيعادلا عمسو رضح نم ريصم نأب ضعبلا بيجي دقو

 هلم نيسحلا مامإلا هدكأ ام اذهو ء.منهج هريصمف .ةرصن

 تارد رخلا :خيأل ةلاغ: اه كنق قسوم انك كافكس ره رذكأل

 ينأل ١لعفاف انتعقو دهشت الو ءانخارص عمست الأ تعطتسا

 ؛يتيب لهأ ةيعاد عمس نم :لوقي وهو ودي هللا لوسر تعمس
 !١ نانلا يف ههجو ىلع هللا هّبكأ الإ مهقح ىلع مهرصني ملو

 لكشي امب رضاحلاو خيراتلا لمشيل باوجلا رذجأ نأ ٌدوأ نكلو

 ةباجإلا يف اديفتسم :نيرخآلا نم فقوملا يف اهتايعادت اهل ةفاقث

 .ةمصعلا لهأ ٌصنو .يعطقلا لقعلا نم

 لقعلا قطنم ىف ىهلإلا ءازجلا

 ندمكن' نا ةلاحتنسا ولاقت هللا: ةلادعت ضاق يعطقلا لقعلا نإ

 يف تاساكعنا ةديقعلا هذهلو ملظ هنأب لقعلا عطقي ام لجو َّنع هنم



 نمو م- ب هتفلا نع نوفتختملا
 .ةمايقلا موي يهلإلا باسحلا

 ىلع ارصتقم داعملا موي باسحلا نوكي نأ ىبأي يعطقلا لقعلاف

 تارابتعا ةيأ نودب عقاولل لامعألا ةقباطمو ؛ةقحلا ةّيوهلا ةيرايعم
 ريغ نأ ساسأ ىلع ةمايقلا موي زرفلا نوكي نأب كلذو .ىرخأ

 بهاذعلا ىلإ نومليسلا وري م «لانلا نولخدي اقلظم نيملسنلا
 مث ؛منهج لخدي قحلا بهذملا ىلع نكي مل نم لكف .ةددعتملا
 مهلامعأ تقباط نمف ؛مهلامعأ بسحب ّقحلا بهذملا باحصأ زرفي

 .منهج ىلإ ةيقبلاو ,ةنجلا نولخدي عقاولا
 عون اذكه عم ىفانتت يعطقلا لقعلا بسحب ىلاعت هللا ةلادع نإ

 ظحالي يهلإلا باسحلا نم رخآ عون ىلإ دشرتو ءباسحلا نم
 ,تاّيكلسم نم ثدح امو ةيدئاقعلا ةيوهلا ىلإ تّدأ يتلا تامّدقملا

 .روصق نم قلطنت دقو ءريصقت اهيف نوكي دق تامّدقملا هذهف

 ءاربإ ىلإو ءقحلا ىلإ لوصولا عيطتسي ناك يذلا رصقملا اّمأ

 ال اذهف هتدارإب لصي ملو رّصق هنكل :ةيعوضوم ةقيرطب هتُمذ

 . .باذعلل هقاقحتسا يف لاكشإ

 :كتذ كه وداقلا نيغت ريصاقلل باذعلا:قاقحتسا:لقمتي ال كل

 .هيلإ لوصولاب هل حمست ةئيب هل رفوتت مل يذلاو
 هللا ْنأب انناميإ نم قلطنم قاقحتسالا ىلع انمالك راصتقاو

 باوثلا حبصي باوثلاب دعو اذإف ءهدعو ققحي نأ هنم بجي ىلاعت

 عوقو مزلتسي ال هدعوت نإف :باقعلاب دعوتول امنيب ؛ىلاعت هنم ابجاو
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 و ,محرُي دق هنكل باذعلا ّن 0300 ْنَأ :ةهحيتنلاو

 .هروصفق ةرئاد يف باذعلا قحتسي د ال رصاقلا

 صنلا قطنم ىف ىهلإلا ءازجلا

 ,زيزعلا باتكلا صن يف هأرقن لقعلا قطنم يف هانركذ ام ْنِإ

 ثدحت ميركلا نآرقلاف . إم ةمصعلا لهأ نع ةدراولا صوصنلاو

 نيفمضتسملاب مهنع ربع نيذلا نيرصاقلا نع ىلاعت هللا وفع نع

 مي ًاولاق يس يملاظ ةكئكاَملا ُمُهاَفَوَت َنيذلا نم ىلاعت لاقف

 ةعساَو هللا ضر نكت مل افاق ضألا يف َنيفَعْصعسُم نك أولا محك
 َنيِفعْضَتْسُملا الإ + اريصَم اسوم ْمُهاَوَم كنا هيف وُرجاَه

 + اليبس نودي الَوةليح َنوُعيطَتسيال نادْوْلاَو ءاَسْلاَو لاجل نم

 074 اًروُهَع اًوُهَع هللا َناَكَو مُهْنَع وفي نأ هللا ىَسَع كلو

 2:22 قداصلا مامإلا ثيدح نأشلا اذه يف درو ام فيطل نمو

 نع يفاكلا يفف .يهلإلا ءازجلا ىلإ ةبسنلاب سانلا فانصأ نع

 تس ىلع سانلا» : 8:3 قداصلا مامإلا نع رايطلا نب ةزمح

 ؛لالضلاو رفكلاو «ناميإلا :قرف ثالث ىلإ مهلك نولوؤي «قرف

 ,نونمؤملا :رانلاو ةنجلا هللا مهدعو نيذلا ''"نيدعولا لهأ مهو

 ,مهبذعي اَمِإ هللا رمأل نوجرملاو ؛نوفعضتسملاو ؛نورفاكلاو

 .91-59ا/ تايآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 .بيلغتلا باب نم امهدحاب ىفتكا ءديعولاو دعولا لهأ يأ (؟)



 لى ها تب  هتفلا نع نوفلختملا

 احلاص ًالمع اوطلخ مهبونذب نوفرتعملاو :مهيلع بوتي امو
 .')فارعألا لهأو ءائيس رخآو

 ضعب ىلع ةيهلإلا ةمحرلا لولح تاياورلا ضعب تدكأ دقو
 نه ىقلا ةينانبنالا عبتلا ضفن مهراعت وبسم باذنلا نيقكتتسملا

 :نيتيلاتلا نيتياورلا يف ظحالن امك ةيهلإلا تافصلل يّلجتلا نم عون

 يف ناك انمؤم ْنإ» : ؛ئئرقابلا مامإلا نع يضاكلا يفف ١-
 نم لجرب لزنف ءكرشل اراد ىلإ هنم برهف ؛هب علوف :رابج ةكلمم
 ىحوأ توملا هرضح اًملف ؛هفاضأو «هقفرأو هلظأف ؛كرشلا لهأ

 نكسم يتنج يف كل ناك ول ؛يلالجو يتزعو :هيلإ لجو ِّزع هللا

 اي نكلو ءاكرشم يب تام نم ىلع ةمّرحم اهنكلو ءاهيف كتنكسأل

 ."7ناهنلا يفرط هقزرب ىتؤيو ؛هيذؤت الو ؛هيديه ران

 يف ناك» : لي مظاكلا مامإلا نع قودصلا خيشلا ىورو -"

 نمؤملاب قفري ناكو ءرفاك راج هل ناكو ؛نمؤم لجر ليئارسإ ينب
 اتيب هل هللا ىنب رفاكلا تام نأ املف ءايندلا يف فورعملا هيلويو

 ءاهريغ نم قزرلا هيتأيو ءاهرح هيقي ناكف ءنيط نم رانلا يف

 نالف نب نالف نمؤملا كراج ىلع لخدت تنك امب اذه :هل ليقو

 ."!ءايندلا يف فورعملا نم هيلوتو ؛قفرلا نم

 )١( .ةيمالسإلا بتكلا راد :نارهط ء؛ط .يرافغ ربكأ يلع قيقحت ءيفاكلا ,بوقعي نب دمحم.ينيلكلا ١774
 ص ء7ج :ش.ه 58١. ١ ١

 .185 ص :قباسلا ردصملا (")

 .7517ص :8ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟)



 ات نيسلاحلا ةلئيقرإف لع

 ءاملعلا تاملك ىف ىهلإلا ءارجلا

 مهبتك يف ةديقعلا هذه الكور تيبلا لهأ ةسردم ءاملع دكأ دقل

 جهنملا يف ةيملعلا تازوحلا يف ريهشلا نيناوقلا باتكك ةليلجلا

 : انا ةرسنك ةعبشأ تاذ ةيملع ةيعجرم هنوك يفو «قباسلا يساردلا

 هثيدح دنع ءيَّمقلا مساقلا وبا ىمظعلا هللا ةيآ هفلؤم لاق دقو

 ام نإ»:نيدلا تايرورضل ةيفانملا ةيعيبطلا ءامكحلا دعاوق نع

 ىلإ لوؤي ام باب نم امإ :نيدلا لوصأ ةفلاخم نم هنوراتخي
 مزلتسي ام راكنإ ىلإ وأ ءًالثم ةوبنلاك تانلاب لوصألاّن م دحأ راكنإ

 .يبنلا نم هنأب املاع يبنلا هربخأ ام راكنإ لثم هراكنإ

 يف باذعلاو ايندلا يف رفكلل مزلتسم ريصقتلا عم :لوآلاو

 .يناثلا نود لوألل مزلتسم ريصقتلا نودبو «ةرخآلا

 عمو ؛«باذع الو رفك ال ريصقتلا مدع عمف :يناثلاامأو

 الف ؛ءباذعلاو :ةذخاؤملا بجوي هنكل ءرفكلا مزلتسي ال ريصقتلا

 ."'!ءلمأتلا نم يرورضلا ركنم رفكب مكحي نمل دب
 بساكملا هباتك يف ُعُبِتيْرَو ينيمخلا مامإلا ثّدحتي راطإلا سفن يفو

 اباثم نوكي لب ؛هل رزو ال» :لوقيف ,روذعملا لهاجلا لمع نع ةمّرحملا

 الف يعقاولا مارحلا لعف امأو ..ةعاط هلعف نوكي امبر لب «هدايقنال

 ("!.,هباكترا يف روذعملا لعافلا ىلع رزو الو ؛هل حبق

 :( نيالا عاللسلالا نم تايرورضلا مرفت يف الغلا نم :تايزوتلا بوك كاي دمعم :يراسرطلا نع (1)
 .6 ص (تءال) 1 (نءال) ء(مءال)

 ٠٠١. ص .ه١٠1١ :نايليعامسا :مق ."ط :؛ةمرحملا بساكملا .هللا حور .ينيمخلا (؟)



 مف ه٠ + خحتفلا نع نوفلختملا

 ىهلإلا ءازجلاو ةيالولا

 ,ةقحلا ةيالولا ةديقعل ضّرعتن انركذ ام قيبطت باب نمو
 راهطألا هتيب لهأو هَ, يبنلل ةيالولا لعج ىلاعت هللا نأ دقتعن نحنف
 ال لقملاو ءعلسملا لاسعأ لوبق قاف ىف ايساسأ انكروكو

 تلعج ينإ» :ميكحلا لاق ولف ؛قاقحتسالا يف اذهك أطرش عنامي
 هاب رك رمانيو قيرطلا هد نيف ديدي سد يبتاولا عطاذم

 نم اّمأ ؛باوثلا هنم قحتسي ءاهءارقف معطأو ٠ :اهيف ناس قم نإف

 وهف .ىرخألا قيرطلا كلت ءارقف معطأو ءىرخأ قيرط ىلع راس

 اهنكل .ةباثإلاب هيلع لضفتي دق معن .هباوث ميكحلا نم قحتسي ال

 تلصو تاياور تدرو ةدعاقلا هذه ىلعو .لقعلا مكحب ةبجاو تسيل

 لكزز تيبلا لهأ ةيالو وه لامعألا لوبق طرش ْنأب رتاوتلا ٌدح ىلإ
 :تاياورلا كلت نمو

 همانسو رمألا ةورذ» : م5 رفعج يبأ مامإلا نع درو ام ١.

 دعب مامولل ةعاطلا نمحرلا اضرو ءايشألا بايو هحاتفمو

 هللا َءاَطأ دقق لوُسّرلا عطُْنمل ؛لوقي لجو ّزع هللا نإ ؛هتفرعم

 :هليل ماق ًالجر نأ ول امأ ."”4 اظيفح ْمِهلَعَكَلَسْرأ 2000

 فرعي ملو ؛هرهد عيمج ٌّجحو ؛هلام عيمجب قدصتو ؛هراهن ماصو

 ناك ام ؛هيلإ هتل الدب هلامعأ عيمج نوكتو «هيلاويف هللا ّيلو ةيالو

 ق4 ةيآلا .ءاسنلا ةروس )1(



 كت نيسحلاةتيقوب ل
 ') .«ناميالا لهأ نم ناك الو ؛هباوث يف قح هللا ىلع هل

 ةوك' لجو زها تأي مل نم» :ئَظقداصلا مامإلا نع."

 هل زواجتي ملو ؛ةنسح هنم لّبقتي مل هيلع متنأ امب ةمايقلا
0 )0( 

 رع هلل دجس سيئبإ نأ وق :هلاو» : هيون هللا دبع يبأ نع ؟
 هلبق الو ءكلذ هعفن ام ايندلا َرْمُع ريكتلاو ةيصعملا دعب هركذ

 كلذكو ؛هل دجسي نأ لجو رع هللا هرمأ امك مدآل دجسي مل ام هللا

 مامإلا مهكرت دعبو ؛ةإءاهّيبن دعب ةنوتفملا ةيصاعلا ةمألا هذه

 مهل ىلاعتو كرابت هللا لبقي نلف :؛مهل 42 مهّيبن هبصن يذلا

 ,مهرمأ ثيح نم هللا اوتأي ىتح ةنسح مهل عفري نلو ءالمع

 يذلا بابلا نم اولخديو 2 اورمأ يذلا مامإلا اولوتيو

 " مهل هلوسرو لجوّرع هللا هحتف

 ىلع ءاثيدح نوعبرألا» هباتك يف ٌعُْئَتيَر رورو ينيمخلا مامإلا قلع 5-7

 نأ نم فيرشلا ثيدحلا ليذ يف رم ام ّْنِ» :ًالئاق ثيداحألا هذه

 ربتعي لامعألا لوبق يف طرش مهتفرعمو الكورن تيبلا لهأ ةيالو

 () ,عّيشتلا بهذم تايرورض نم نوكت لب ؛ةملسملا رومألا نم

 ,يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .توريب .يزارلا دمحم خيشلا قيقحت .(ط.ال) .ةعيشلا لئاسو .يلماعلا رحلا )١(

 .77 ص 48١ج ,(تءال)

 .73 ص, 48ج ,يضاكلا ٠ :بوقعي نب دمحم . .ينيلكلا 6

 1٠١. ص .١ج ؛ةعيشلا لئاسو ؛يلماعلا رحلا (؟)

 ,يمالسإلا باتكلا راد ,مق (ط.ال) .يوزفلا دمحم ةمجرت . اثيدح نوعبرألا .هّللا حور .ينيمخلا مامإلا (4)

 .7١01ص.(تءال)



 م - ب  هتفلا نع نوفلختملا

 زرفلا ةفاقثو نجرب تيبلا لهأ

 نم دب ال .دوصقملا هانعم ريغ ىلع مالكلا اذه مُهفي ال ىتحو

 يه ةيالولاف ءامهركذ ّرم نيذللا لْضفتلاو قاقحتسالا نيب زييمتلا

 ال نم لك نأ ينعي ال اذه ْنكلو :لامعألا لوبق يف يقاقحتسا طرش

 -ناسنإلا اذه نوكي دقف .منهج ىلإ ىلاعت هللا هلخ ديس ةيالولاب لوقي

 هللا ءازج يف نيموحرملا نم -هيف عناوم مدعو ءاهلمحي ميق ةجيتن

 ,هنمو هتمحرو هلضفب هتنج ىلاعت هللا مهلخدي نيذلا نمو ؛ىلاعت
 ناسنإلا موقي نأ حيحصلا نم سيلف .كلذل اقحتسم نكي ملول ىتح
 :راقلا ىلا انتهي نينا دوب ةنودب ىلإ اهتج نيظناذر ىلا ىياقلا زوق

 هللا ةمحرل قيضملا قطنملا اذه لكيوز تيبلا لهأ ضفر دقو

 نع هاكلا بعاض اهدزوأ يتلا ةئاورلا ىف ايلج سهظي امك :ىتاق

 تلق 23: رفعج يبأ ىلع (ريكبوأ) نارمحو انأ تلخد» :لاق ةرارز
 يأ) رّثلا :تلق ؟رامطملا امو : :ئئكي لاق ؛رامطملا ٌدمن امنإ :هل

 انفلاخ نمو ءانيلوت هريغ وأ يولع نم انقفاو نمف «(ءانبلا طيخ

 قدصأ هللا لوق «ةرارز اي :يل لاقف ؛هنم انئرب هريغ وأ يولع نم

 نم َنيِفَعْضعسُملا 0 :لجو نع هللا لاق نيذلا نيأف ,.,كلوق نم

 ,؟”4ةايبس نودي الو ةليح َنوُعيطَتْسي ال ناَدلولاَو ءاَسْنلاَو لاَججّرلا

 رخآو احلاص ًالمع اولعلخ نيذلا نيأ !؟هللا رمأل نوجرملا نيأ

 58 ةيآلا .ءاسنلا ةروس )10



 1 نيسحلاةتيقروب بلل »
 () 5مهبولق ةفلوملا نيأ ؟فارعألا باحصأ نيأ ؟ًائيس

 زرف ةركف مكرر تيبلا لهأ ةسردم ضفرب حضاو ثيدح هنإ

 بناج ةاعارم نود نم يمتح لكشب يورخألا مهريصم يف سانلا

 ةيهلإلا ةمحرلا رطمتست دق يتلا هتئيبو ,ناسنإلا يف تايصوصخ

 .ينابرلا رد

 دعي تيبلا لها ةسردم راثأ
 هل نوكيس .ةيبعشلا ةفاقثلا يف خسرتي امنيح .داقتعالا اذه ْنإ

 .عمتجملاو درفلا يديعص ىلع ةدومحم ةيوبرت جئاتنو ,ةيسفن راثآ

 .هتينامحرو هللا ةيميحر نيب هقفأو ناسنإلا ةرظن عُسوي وهف

 يف ملسملا قلطني ال ثيحب نيملسملا نيب ةدحولا لّصؤي وهو

 ران وه ٌيمتحلاو ءرخآلا ريصم نأ ساسأ ىلع رخآلا ىلإ هترظن

 منهج
 ةقالعلا يف يسايسلاو يفاقثلا نيكلسملا نيب مئاوي وهو

 .رخآلاب

 .ةحتفنم حورب رخآلا عم راوحلل ةمهم ةزيكر وهو

 مدقت 5 عوض ىف نيفلختمل دولا ريصم
 ةاعا او ها ٠/2



 م هس هحتفلا نع نوفلختملا

 اولّخدتي ملو ةعقاولا اودهش نيذلا كتلوأ يض اروصق لّفعتن ال معن
 يف مههوجو ىلع هللا مهّيكي نأ نوّقحتسي مه يلاتلابف :ةرصنلاب
 .منهج ران

 هيدل نكق ملا نيداحتنلا قرع اريك امش نأ عيضاولا حفامك

 نم ْنأب حّرص يذلا ءيفحجلا رحلا نب هللا ديبعك :ةيفرعم ةلكشم

 ءالؤه ةلكشم تناك لب «ةرخآلا يف ديعسلا وه هيئات نيسحلا عياش

 هللا باذع اوقحتساف ,مهمامإ اولذخ اذل :ةياغلا ايندلاب قلعتلا

 .هترصنب مهمامإ نم احيرص ابلط اوضفر نأ دعب ىلاعت

 نم لب ءايندلاب قلعت نم هفلخت يف قلطني مل يذلا فنصلا اّمأ

 مدقت ام عبتي هريصم نإف «تايولوألا ديدحتو يعولاب طبترت ةلكشم

 .ريصقتلا وأ روصقلاب طبتري باسحلا يف رايعم نم

 اوأطخأ دق ةمدقتملا فانصألا عيمج نِإَف ءلاح لك ىلع نكلو

 20232 نيسحلا مامإلا هل مسر يذلا ريبكلا حتفلا نم مهسفنأ اومرحو

 .ةداهشلا وهو الأ .حوضوب هقيرط

 يذلا ميظعلا ةداهشلا ماقم نم مهسفنأ ءالؤه عيمج مرح دقل

 .«ةداهشلا» ثلاثلا بابلا يف هيلع ءيضن









5 . 

 1/7 ع ع ا ع ذا م 8 و مة 1 ع نمعللا

 ةداهشلا

 5-0000 مكنم يب قحتلا نم»

 ةئ32نيسحلا مامإلا اهيف لعج يتلا ةلاسرلا ةمدقم اهْنإ

 .ىرشبلا ماقم يف داهشتسالا

 ىل !كوعدي يلع نب نيسحلا اذه ..,ةمارك كيل هللا ىدهأ دق»

 بلا دقف تم نإو ردا هيدي نيب تلتاق نإف هترصن

 هربخُي ءرحلا نب هللا ديبعل يفحجلا قورسم نب جاّجحلا لوق هنإ

 .داهشتسالا اّمإو لاتقلا رجأ امإ :يهو هيلإ هللا اهادهأ ةمارك نع

 الو مهلبق ناك نم مهقبسي مل ءادهش قاشع عراصم...»

 مامإلا هيف ىأر يذلا لبقتسملل ةئ22 يلع مامإلا فارشتسا هنإ

 .ءادهش هباحصأو هتيب لهأو :ئك5 نيسحلا

 يف مكتقفارم انقزرو ؛نيدهشتسملا يف مكعم هللا انرشح»

 '''ءنيّيلع ىلعأ

 ١ ص 66 ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ,يساجملا (1)
 ١١90. ص :١ج .ه118١ .فراعتلا راد ,توريب ."ط .ةعيشلا نايعأ تاكردتسم .نسح .نيمألا (؟)
 .790 ص 4 ١جءراونألا راحب .رقاأب دمحم ءيسلجملا مف

 .,١ص .40ج .قباسلا ردصملا (غ)



 م5 نيسوكلاةعيقرر يسيح يمسسسس٠ش نب
 .ءالبرك ءادهشل هترايز ءانثأ :ئتؤ يدهملا مامإللت ءاعد هنإ

 ةيحاقلا ناطنأل ةزرانج همس ةداهتكلا :ناوتك طحالب اةعهو

 ةاإئ2 نيسحلا مامإلاب اقيصل ديهشلا ناونع دجن امك :ةيئالبركلا
 :اهنم يتلا : :ةلئت هتيب لهأو دو يبنلا صوصن يف

 هللا لوسر ْنأ «ةبيغلا» هباتك يف يسوطلا خيشلا هدروأ ام - ١

 اي» : الئ يلع مامإلل .هتافو اهيف تناك يتلا ةليللا يف لاق ُةّي

 «هتيصو 45:6 هللا لوسر ىلمأف :ةاودو ةفيحص رضحأ ؛نسحلا ابأ

 نأ ىلإ ءامامإ رشع انثا يدعب نم نوكيس هنإ ؛يلع اي»:لاق نأ ىلإ
 ,لوصولاّربلا نسحلا ينبا ىلإ اهملسف ةافولا كترضح اذإف»:لاق

 يكزلا ديهشلا نيسحلا ينبا ىلإ اهملسيلف ةافولا هترضح اذإف

 :؟”نييلوتقملا

 ثيدح يف ةئَء اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا هركذ ام -؟

 هتافص زربأب هتابآ نم مامإ لك اهيف فصو يتلا ةيبهذلا ةلسلسلا

 دوشحلل :ئ6 لاقف ءصاخلا هماقم وأ ءساسألا هرود نع رّبعت يتلا

 نأ هنودشاني بتاك فلأ نورشع مهنيبو- روباشين يف ةعمتجملا

 يبأ ينثّدح»:لوقي هب اذإف -يلَوهللا لوسر نع ثيدحب مهثّدحي
 هيبأ نع « 2 قداصلا رفعج هيبأ نع 2:2 مظاكلا ىسوم

 نع «1ئ2نيدباعلا نيز يلع هيبأ نع ؛:ئئوؤرقابلا دمحم

 بلاط يبأ نب يلع هيبأ نع « يَ! ءالبرك ديهش نيسحلا هيبأ

 )١( ص .”7ج .راونألا راحب ءرقابلا دمحم .يسلجملا 57١.



 1ث روك و ل ب ممم 03 [ نبال جي ةةيبعسللا

 نع كيلو هللا لوسر ينيع ةرقو ؛يبيبح ينثّدح :لاق هنأ «كئتع
 ال ةملك :لوقي هناحبس ةزعلا بر تعمس :لاق هنأ 2 ليئربج

 ينصح لخد نمو ؛ءينصح لخد اهلاق نمو ؛ينصح هللا الإ هلإ
 .''!'«يباذع نمأ

 ةمئألا ءامسأ هيف درو يذلا ةلْكَيَوَي ةمطاف حول يف درو ام -؟

 :هيفف مهتايح تاطحمو مهتافص زربأل ضرع عم الكيوت نيموصعملا

 هل تمتخو «ةداهشلاب هتمركأو «ييحو نزاخ انسخ تلف و

 .(!....ةجرد ءادهشلا عفرأو :دهشتسا نم لضفأ وهف :ةداعسلاب

 مامإلا اهلان يتلا ةداهشلا ةقيقح ةسارد ىلإ انوعدي اذه لك ْنِإ

 ريثكلا مرحو .ءالبرك يف ةياسسلاب هتيب لهأو :ئ2نيسحلا

 ميركلا نارقلا ىف ءادهشلاو ديهشلا

 ماقم يف ناسنإلا ىلع ديهشلا ةفص ميركلا نآرقلا قلطأ

 لوح ةدافإب َيلدّيل كلذ هلووي فيعتاام اكود هت دفاكمو هزوكح

 لجأ ىلإ نيدب ميد 5 | اونمآ َنيذلا ا ان ايل :ىلاعت لاقف ءلصح ام

 بيب اك بيلو لذا بَ ْمُي كيلو هوا ى مس
- 000 

 لو هر هللا قلو قَحْلا ِهْيَلَع يذلا للْمُيْلَو ْبُحْكيَ هلل ُهَمَّلَع اَمَك

 2581 ص "جاه ,يضرلا فيرشلا «مق ؛١ط ءرشع يننألا ةمئألا ةريس .فورعم مشاه ءينسحلا )1

 . ؟481/

 6١1. ص ء 6 ,ةوفصلا راد «توريب .غط .ةمطاف فحصم .مركأ ,تاكرب ف



 ات نيسسمحلاةيقررب ل هك“

 ا

 لاقف ءلفاغلا ريغ ظقيتملا فراعلا ىلع ةفصلا هذه قلطأ امك

 :ىلاعت

0 

 ىلاعت هللا دنع ءادهشلا ماقم نع تايآلا ضعب تثّدحت دقو

 ىلإ مهلصوأ يذلا بيسلل ديدحت نود ةداهشلل يفرعملا ىنعملاب

 :ىلاعت لاق .ةناكملا هذه

 هيف

 )١( ةيآلا ,ةرقبلا ةروس 7'/7.

 )١( .7ا/ ةيآلا ,ق ةروس

 ةيآلا .ءاسنلا ةروس (؟) 19.



 و١١ 1 ب دغدداعه شل

 س نو ريل اس 0 سال ل

 نييبنلاب ء ءيجو ٌُباَتكلا م عضوو اهبر رونب *ب ُضرألا تقَر رهو 7

 .276نوُجَلظُي ال مُمَد قحلاب 9 2 ءاَدَهشلاَو

 مكي راق 8 ايزو ْوُهلَو بعل ايدل ٌةاّيحلا 5 اوُملغا» د

 يمت منه َرََلا بجَْأ ثْيَع لمح داؤأاَو لاو ألا يف ٌرئاكت

 لا نم ةَرفغَمَو ديد ٌباذَعةرخآلا يَ اَماَطُح نواف

 ."4روُرلا عَن الإ ايلا ُةايَحْلا امو ٌناَوْصِرَو

 لاق :ىلاعت هللا تافص نم اهرابتعاب ديهشلا ةفص تدرو دقو

 :لجو نع
 ام ىَلَع ٌديِهَ هللاَو هللا تايآب َنوُرُفَكَت مل باتكلا َلْهَأ ا لق - -ظ١

 0 4َنولَمْعَت

 ءْيَش لك ىَلَع َتنأَ ْمهْيلَع ٌبيق بيلا ّتنأ تنك تيفو اًملق# -؟

 .0 «ديهَش

 .4ْمكَيَيَو ينيب ب ٌديِهَس هللا ل ده ُربكأ ءْيَش 0 يأ لق» 7
 22 هدو م 0

 هن مُمكن ل ْمُهَدعَت يذلا ٌضَْب كن اًمإَوٍ - -8

 .04 َنوَُْفَي ام ىلع ديه هل

 َسوُجملاَو ىَراَصّنلاوَنِئبَصلاَو اود َنيِْلاَو اوه َنَِل إو - -0

 )١( ةيآلا ءرمزلا ةروس 39.

 )١( ةيآلا ءديدحلا ةروس ١9.

 ةيألا .نارمع لآ ةروس (؟) 54.

 )+( ةيآلا :ةدئاملا ةروس /ا١١.

 ) )4ةيآلا ,ماعنألا ةدوس 14.
 ) )1ةيآلا .سنوي ةروس "4.



 ات نيسحلاةح يقول لما 45

00 

00 

0 

0) 

(0) 

 اهنأ ةقباسلا تايآلا يف ءادهشلاو ديهشلا ظافلأ يف ظحاليو

 نأ الإ ؛ةفرعملا نم عونب قلعتي دحاو ىنعم ىلإ عجرت تناك نإو

 ةقرعملاه هنن ميم اهفاحلب اهتجرد: ىلك كاقخت ةظرعلا هاذه

 نم نوكت .عيبلاك ام ثدح ىلع ناسنإلا ةداهش ماقم يف ؛ةيناسنإلا

 ىلاعت هللا ىلع ةيفرعملا ةداهشلا قلطت امنيح امنيب ,ساوحلا لالخ
 قلطملا لماكلا عم مءالتي ال ام لك نم حقنتو 5-000

 .همولعم نيبو هئيب ءىش 10 ال ىذلا

 )١( ةيآلا جحلا ةروس ١1.

 )١( .غا/ ةيآلا .أبس ةروس
 ةيالا .تلصق ةروس (؟) 07.

 ةيآلا .ةلداجملا ةروس (غ) 5.

 ) )0ةيالا .جوربلا ةروس 5.



 هه ود ةوأ هخقلا

 هّللا ىلإ ةبوسنملا لاعفألاو تافصلا نم ديدعلا لاح وه اذهو

 هللا ديكف . :ىلاعت هلوقك ىلاعت

 لاطبإ لباقم يف يباجيإلا يهلإلا طيطختلا نم عون وه هركمو ىلاعت

 .ءادعألا ديك

 ةمدقتملا تايآلا يف ىلاعت هللا ةداهش َّنِإف ؛مدقت ام ىلع ًءانبو

 دنع رضاح هلك دوجولاف ءةيروضحلا ةفرعملا تالاح ىلعأ ينعت

 .طيسو يأ نودب هسفنب ىلاعت هللا

 نع تثدحت يتلا تايآلا نم ريبكلا دشحلا نم مغرلا ىلع

 ديهشلا نوكب اهنم يأ حّرصُي مل هنإف ةداهشلاو ءادهشلاو ديهشلا
 ضعب تناك نإو ؛كلذ هباشي ام وأ ءداهجلا ةحاس يف لوتقملا وه

 ءادهشلا وأ ديهشلا قيداصم نم كلذك لوتقملا نوك لمحتت تايآلا

 لأ ةمئأ نه ةدراولا تلاناورتلاو ةيوبتلا ةنسلا نأ الإ ءانهيف دراولا

 ىنعمب ديهشلا ظفل لامعتسا نم ترثكأ ديئَوَوَر نيموصعملا تيبلا
 ةملك نم ىنعملا اذه فارصنا ىلإ ىّدأ امم هّللا ليبس يف لوتقملا

 :يلي ام ثيداحألا كلت نم ركذنو .ديهشلا

 ةرطق لوأ :هللا نم لاصخ عبس ديهشلل» : هيكل هللا لوسر نع

)01( 
 2...بتذ لك هل روفغم همد نم

 ج١60. ص ١١.



 ةضت نيكسخلإةغيقرن هيمي حم

 يف هل رفغي :لاصخ تس ديهشلل ىطعي» : هك هللا لوسر نع

 .')...همد نم ةعقد لوأ

 ريخ هللا دنع اهل تومت سفن نم ام» :؛هللا لوسر نع
 :ديهشلا الإ اهيف امو ايندلا اهل نأو ءايندلا ىلإ عجرت نأ اهّرْسَي

 لضف نم ىري امل ايندلا يف لتقُيف ؛عجري نأ ىنمتي هنإف

 .")ةداهشلا

 دعب لامعألا فرشأ داهجلا َنِإ»: :ةئَي نينمؤملا ريمأ نع
 ."!قةداهشلا دعب ةنجلاب ىرشُيلاو تانسح هيف...مالسإلا

 ءايصوألا دعب قلخلا لضفأ نإ»: :ةلئ22نينمؤملا ريمأ نع

 نب رفعجو ؛هللا دبع نب ةزمح ءادهشلا لضفأ نإو الأ ءءادهشلا

 .'*!....بلاط يبأ

 ميمستلا ببسو ديهشلا
 لوتقملا نع ديهشلا قالطإ ىلع ةفيرشلا صوصنلا رارصإ لعل

 ةيكاردإ ةيفرعم ةفص نم ظفللا اذهل امل ىلاعت هللا ليبس يف

 كلغ يتسم نع ةلمحت اعل اهيلع دكؤي نأ مالسإلا دارأ .:ةصاخ

 .ديهشلل ةيصوصخلاو ماقملا

 )١( ص :؛ج. توريب :ةلاسرلا ةسسؤم .ءه2١غ5١ .(ط.ال) :لامعلا زنك ءيدنهلا يقتملا 1٠١.

 ١016. ص .7ج ؛ثيدحلا راد قيقحت ؛(تءال) .١ط .ةمكحلا نازيم .دمحم .يرهشيرلا (؟)

 ,ها١١11١ :نايليعامسا ةسسؤم .مق :١ط.يتالحملا لوسر مشاه قيقحت :نيلقثلا رون ريسفت .يزيوحلا (؟)

 .105 8-4 صاج

 0١5. ص ء.قياسلا ردصملا (:)



 هو“ وين ع ده و ا ل مع 65( ب _ _-_ 13808

 ظافلألاب لمأتلا لالخ نم ةيصوصخلا كلتو ماقملا اذه رهظيو

 ةمالعلا ركذ دقو .ةفرعملاو كاردإلا ىنعمب تلمعتسا يتلا

 نم ميركلا نآرقلا يف ةلمعتسملا ظافلألا نأ» (هر) يئابطابطلا

 ,نابسحلاو ؛:نظلاك ؛ءنيرشعلا تغلب امير ةريثك كاردإلا عاونأ

 ؛نيقيلاو «ةياردلاو ؛هقفلاو ؛مهفلاو «نافرعلاو ءركذلاو ءروعشلاو

 ,ةداهشلاو :ةربخلاو:ةمكحلاو ءظفحلاو «معزلاو «يأرلاو ءركفلاو

 ثا نيديلقفلاو

 نيبو .ةيكاردإلا اهتالولدم يف ظافلألا هذه نيب ةنراقملا دنعو

 .يماقملا قرفلا نيبتي ,ديهشلا ةفص تغيص اهتدام نم يتلا ةداهشلا

 ")وهو نازيملا بحاص هلّصف يذلا يتآلا ضرعلا نم رهظي اذهو

 .عطقلاو مزجلا دح غلبي مل نإو ,.حجارلا قيدصتلا .نددلا

 .طيسب قرافب نلخلا لذه ناوي

 ةنامتتسا كيو هتك دل رعشلا نساذخا :,قيقدلا كاردإلا .ر

 .لوقعملا نود يعل ل

 نع هتبيغ دعب نهذلا يف ةنوزخملا ةروصلا راضحتسا ركنا

 .كاردإلا نع بيغي نأ نم هظفح وأ :كاردإلا

 ةكردملا يف ةلصاحلا ةروصلا قيبطت ترد: ثنو واق ىلا

 .نهذلا يف نوزخم وه ام ىلع

 2 19 نص :قباشلا ردصفلا رظنا: (؟)



 اهات نيسحلا قمل قبب سس سسسسسه 01

 .هيف ةروصلا شاقتناب جراخلا نع نهذلا لاعفنا :مهفلا

 يف رارقتسالاو ؛هيف ةشقتنملا ةروصلا هذه يف تُبثتلا : :هقفلا

 .قيدصتلا

 ,مولعملا ةيصوصخ كردي ىتح تببثتلا كلذ يف لغوتلا :ةياردلا

 .هميظعتو رمألا ميحصتا ماقم يف لمعتسي اذلو «هايازمو .هايابخو

 00 ةاَحلا ام كارد امو » ةق ةقاحملا ام + ةقاحلا#:ىلاعت هللا لاق

 .لاوزلا لبقي ال ثيحب .ينهذلا كاردإلا دادتشا :نيقيلا

 ةرضاحلا ةدوجوملا تامولعملا ىلع رورمو ريس :ركفلا

 .تالوهجملا نم اهمزالي ام ليصحتل

 بلغي هنأ ريغ ؛يورتلاو ركفلا نم لصاحلا قيدصتلا :يأرلا
 نود :يغبني ال امو .هلعف يغبني امم ةيلمعلا مولعلا يف هلامعتسا

 :ةريصبلا هنم برقيو «ةينيوكتلا رومألا ىلإ ةعجارلا ةيرظنلا مولعلا

 .لوقلاو .ءاتفإلاو

 ناك ءاوس نهذلا يف ةروص هنإ ثيح نم قيدصتلا وه :معزلا
 .اهطاق امزح وأ احح اقردوصت

 .ضيقنلا نم عناملا كاردإلا :ملعلا

 رييغتلا هيلإ قرطتي ال ثيحب ةمولعملا ةروصلا طبض :ظفحلا

 .لاوزلاو

 .اهناقتاو اهماكحإ ثيح نم ةيملعلا ةروصلا :ةمكحلا

 )١( تايأآلا ,ةقاحلا ةروس ١-5؟.



 1“ كك ص ا ع صمم قو[ | حتة جيجا

 بترت ملاعلا ىلع ىفخَي ال ثيحب ةيملعلا ةروصلا روهظ :ةربخلا

 .اهتامدقم ىلع ةجيتن ةي

 حيجرت نع ربعي اهضعب ْنأ ةيكاردإلا ظافلألا هذه يف ظحالملاف

 نم لصحي كاردإ نع رّبعي اهضعبو ؛هيف عطقو نيقي نودب يكاردإ

 روضحلا ءاحنأ نم وحنب نهذلا ىلإ ءيشلا ةروص روضح لالخ
 ىدعتي ال ةيكاردإلا ظافلألا هذه يناعم ىقرأف هيلعو .ةمدقتملا

 ممم ١

 .نهذلا يف ءيشلا ةروص روضح

 .هنيعو ءيشلا سفن لين يه ةداهشلا نأل ؛ةداهشلا ىنعم زربي انهو

 نم بتارم ثالث نيب زييمتلا لالخ نم حضتي ىنعملا لعلو
 ةيقسيلا ةظزفملا

 .نيقيلا ملع وهو اهارن نأ نودب رانلا دوجوب نقيتن نأ :ىلوألا

 ,ةدّرجملا نيعلاب اهتيؤر لالخ نمرانلا دوجوب نقيتن نأ :ةيناثلا
 .نيقيلا نيع وهو

 وهو .اهيف ديلا عضو لالخ نم رانلا دوجوب نقيتن نأ :ةثلاثلا

 ءيشلا سفن لين ينعت ةفرعملا ْنِإف ةبترملا هذه يفو «نيقيلا قح

 .هتيهامو هتروص ال .هنيعو

 ىدوهشلا فصولا ىف ّرسلا

 ىلاعت هللا ليبس يف لوتقملل ديهشلا ةفصل مالسإلا رايتخا ْنإ
 نأ لبق هيعوو هتفرعم نم عبنت يحضملا ناسنإلا ةميق ْنأب رعشي

 ةينبلا ةفرعم لالخ نم حضتي كلذو .يلمعلا هكولس يف دّسجتي



 ةاايظ نيسساحلا ةىيقرإل له 4

 .مالسإلا يف يداهشتسالا لمعلا عيرشت مت اهلالخ نم يتلا ةيرظنلا

 حاسم هل ىلاعتا هللا" نأ :تيفحتلا هللا: عرش ىف دضاولا نفض

 الّوإل :ىلاعت لاقف ؛راحتنالا هيلع مرحف .قلطملاب هسفن ىلع ناسنإلا

 تانحوس نس هك ارسم 4اًميحَر ْمُكب ناك هللا 5 ةكسفنأ ولفت

 : 32 قداصلا مامإلا نع ةربتعملا ةياورلا يفض .يهلإلا باذعلا

 نعو ."”ءاهيف ادلاخ منهج ران يف وهف ادّمعتم هسفن لتق نم»

 لكب توميو :ةّيلب لكب ىلتبُي نمؤملا َّنإ» : ئغرقابلا مامإلا
 ."!هسفن لتقي ال هنأ الإ ,ةتيم

 دمحأ دنسم يفض ةسلا لها فاناقز يف نومضملا سفن دروو

 ؛هسفن لتقق لبج نم ىذرت نم» : 16 يبنلا نع هدنسب لبنح نبا

 لتقف امس سحق نهو.ءادنأ اهيف ادلخُم ادكاخ منهج نان نك وهق

 اهيف ًادلخم ادلاخ منهج ران يف هاّسحتي هدي يف هّمسف ؛هسفن

 اهب 0 هدي يف هتديدح تناك ...ةديدحب هسفن لتق نمو ,ادبأ

 .(ءادلاخ منهج ران يف هنطب يف

 ال يتلا ناسنإلا ةايحل صاخ يهلإ ريدقت ىلع ٌينبم رمألا اذهو

 لتق كلذ ىضقول ىتح اهنع عفادي نأ هل لب ءاهب فزاجي نأ هل زوجي
 .ءاهقفلا كلذب ىتفأ امك .ءلتقلاب هل ضّرعتملا

 .؟9 ةيآلا .ءاسنلا ةروس )١(

 .427 ص .5ج ,مق.يمالسإلا رشنلا ةسسؤم قيقحت ءه1519١ :ءلئاسملا ضاير .يلع .يئابطابطلا (؟)

 .؟84 ص :5١ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)

 .37 ص :ؤ؛ج ,ه7١؟14 .ركفلا راد .توريب ؛.١ط .يئاسنلا ننس :يئاسنلا (4)



 ا م ع ب اي م مست قو ا تع ف ازيا

 لق ىلإ امدح يدوي يذلا قيرطلا يف ريسلا نإف ؛هيلع ًءانبو

 بلغأك هب اًدتعم ًاّئظ كلذ هيف ّنَظُي وأ ءيداهشتسالا لمعلاك سفنلا

 حجري حضاو يعرش غوسم ىلإ جاتحي ةيركسعلا ةيداهجلا لامعألا

 لمعلا اذه ةّيعرش ْنِإف اذل ءهتايح ىلع ناسنإلا ةظفاحم ىلع

 تاذلا قاطن نع جرخت ىربك ةيضق ىلإ جاتحي يتداهشلا يداهجلا

 وأ :نيدلاو مالسإلا نع عافدلاك ساسألا أدبملا لاطتل درفلاو

 كلت نيب محازتلا ماقم يف ةيولوألا ساسأ ىلع .يمالسإلا عمتجملا

 :نسفتلا قلع لهافختلا وو قويكلا ةينطقلا

 نم يداعلا درفلل وكوت 9 ةيولوألا هذه ديدحت 3 حضاولا نمو

 طولها هاه عنك ىلا كاف نم اهدي دعت يال ليدز يفعملا

 ناكملاو نامزلا يف اهقيبطت ىلع رداق .ةيعرشلا دعاوقلاو

 .ةمألا تايولوأ ساسأ ىلع نيبسانملا

 يف هللا هللا ...» :هتيصو يف م2 يلع مامإلا نع درو انه نم

 ليبس يف دهاجي امنإف ؛مكسفنأو :مكلاومأب هللا ليبس يف داهجلا

 "!مادهب دتقم هل عيطمو «ىده مامإ ؛نالجر هللا

 يرصبلا دابع نع درو اميل اذه ىلإ راشأ ام فيطل نمو

 داهجلا ثكرت 6 مسوم يف لاَ نيدباعلا نيز مامؤلل لاق هنأ

 نإ :لوقي لجو زع هللا ّنإَو فديلو ل ىلع تلبقأف :ةدروعصو

 8 انا َهَجلا ْمُهَل ّنأب مُهلَومأَو أوي ْمُهَسْفنَأ َنيِنمْؤُملا ّنم ىَرْش شا هللا

 )١( ص ./4ج ,راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا 400.



 ظلت نيسكححلا ةّ يقول ل ٠١

 لاقف ةيآلا متأ : لكان مامإلا هل لاقف 1(

 هذه نيذلا ءالؤه انيأر اذإ» : لري مامإلا هل لاقف ."')

 0 حلا نم لصف مهمه داهجلاك+ ؛مهتفص

 اذهو .راسملا ديدحت يف ةقد ىلإ ةجاحب ةداهشلاو داهجلاو اذإ

 ةناسك ةيحنم انتو ايهو ةادايشلا:تلاتع دهاجملا نم بلطتي ام

 يذلا هلمع ةميف هلالخ نم كردي انعامدحلا ا .هلمع ةيعرش

 مدقي نأ ررقي ثيحب .ةمألا تايولوأو نيدلا اياضق ىربك يف لخدي

 وأ نيدلا وهو .زعألا ماعلا لجأل هسفن وهو ؛هيلع زيزعلا صاخلا

 ةلايك ةردصمل الا ردح هلج أر ةيكينطتل اوت نكن ن ادق ىذلا مهتعتللا

 .ىلاعت هّللا ليبس يف

 طرش يداهجلا هريسم يف عساولا ةيهووةذاهشلا هلال ةفرعف ا ذإ

 مسويو :اماقم لاني نأ ٌقحتسا اذلو .ديهشلا بتارم هلين يف ساسأ

 .ديهشلاب فصويو ةداهشلا كلذب لانيف ؛ةفرعملا نم قلطنت ةفصب

 )١( ةيآلا .ةبوتلا ةروس ١١١.

 ةيآلا ؛ةيوتلا ةروس (؟) ١١51.

 .غ7 ص .”ج .ةعيشلا لئاسو .نسحلا نب دمحم .ىلماعلا رحلا ةفإ



 اذ: نهيسيب بج يع ةةأل نه بت بسا

 ديهشلا ماقم

 لب اًناَوْمأ هللا ليبس يف أولت َنيذلا ّنبَسْحَت لَو :ىلاعت هللا لاق

 قري هلق نم هللا مَآ مبني * نوري مهب دنع ءايأ
 م ل د هو

 د دوري ْمُهَالَو مهل ٌفَْح أ مملح ْنُم مهي أوَُحَْي مل نذل

 ."74 َنيِنمْؤملا َرجأ عيضُي ال هل َّنأَو لَصقَو هللا نم ةَمشنب َنوُرشْبتسَي

 :يه هللا ليبس يف لوتقملل بتارمو صئاصخ تايآلا هذه يف

 .ةأيحلا- ١

 .نائئمطالا -"

 .لصاوتملا ميعنلا -؟

 .باوثلاب حرفلا -غ

 .داهجلا قافر قاحتلاب راشيتسالا -

 .يلبقتسملا ميعنلاب راشبتسالا -1

 :يلي ام يف كلذ ليصفتو

 ديهشلا ةايح ١-

 :ديهشلا ةايحب ناقلعتي نيرمأ نع ميركلا نآرقلا ىهن
 يف أولت نيا ٌنرَبَسْحَت الَو# :ىلاعت لاق ؛هتومب داقتعالا :لوألا

 7 4َنوُقَرْري مهبر دنع ءاّيْخَأ ب اَناَوْمأ هللا ليبَس

 )١( تايآلا .نارمع لآ ةروس ١79-171.

 ةيآلا .نارمع لآ ةروس (؟) ١789.



 تت نيسسلحلا قتيقرربب لل ٠0

 أوُلوَقَت ًالو» :ىلاعت لاق .تيم هنأب ديهشلا نع ريبعتلا :يناثلا

 .") «َنوُرَعْشَت ذل نكلو ءايحأ لب تتاَوُمأ هلل ٍليبَس يف لقي نمل

 نبا هيلع صن امك- هلصأ يف توملا ىنعم ْنأ كلذ يف ببسلاو

 دفو «ءيشلا نم ةوقلا باهذ وه -ةغللا سيياقم مجعم يف سراف

 نم» :موثلا ةتبن لوح هوو مركألا يبنلا نع يوُر امب كلذل دهشتسا
 ال متنك نإف ءاندجسم ٌنبرقي الف ةثيبخلا ةرجشلا هذه نم لكأ
 يأ اهوتيمأ ىنعم ْنأ حضاولا نمف .()ءاخبط اهوتيمأف ءاهيلكآ دب

 .ةعكارتا ةوقوؤنم اهض اه ودها

 لب .هتوق باهذ ديهشلا نع يفني ميركلا نآرقلا نإف هيلعو

 :ةيقاب يه يتلاو ؛ةيتايحلا ةوقلا عقوم يف لاز ام هنأب هنع ربخي

 سفنلا يف امنإو :لوحتيو رّيغتي يذلا يداملا دسجلا يف سيل
 نإ ذإ ؛ةوقلا يلاتلابو ؛ةايحلا هعم فلتخت دق ام اذهو .ةيناسنإلا

 امك يخزرب يلاثم مسجب امنإو ءيدام سوبلب نوكت نل سفنلا هذه

 نيأ :لئُس امنيح :ئ قداصلا مامإلا نعف :تاياورلا هيلع تّصن

 يف داسجألا ةئيهك ةضور يف» : الئ باجأ ؟نينمؤملا حاورأ يه

 .''!مهنادبأك نادبأ يف» ىرخأ ةياور يفو ."!«ةنجلا

 )١( ةيآلا ,ةرقبلا ةروس ١64.

 مالعإلا بتكم .مق ؛(ط.ال) :نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت .ةفللا سيياقم مجعم .دمحأ ,ءسراف نبا (؟)

 .787 ص .0ج ,.ه4١5١ .يمالسإلا

 .74غ ص .قباسلا ردصملا (غ)



 |1 ب نن ف يس يجب يصمم ع سس 83| اححصتق ب ست وحنا

 خرربلا ىتومو ءادهشلا
 نم ديدعلا يف تبث ام ىلإ دنتسي يديقع لؤاست أرطي انهو

 وأ ؛ىتوملا لكل امإ ؛ةيخزربلا ةايحلا نع ثدحتت يتلا تاياورلا
 ,نيلامتحالا الك ىلع نكلو ءرفكلا ضحم : :ناميالا نطحم نمل

 .ءادهشلاب صتخت ال ةايحلا هذه نإف

 : ةيخزربلا ةايحلا ممعت يتلا تاياورلا كلت نمو

 :ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا» :نينمؤملا ريمأ نع درو ام ١-

 (""نانلا رفح نم ةرفح وأ

 يفل نينمؤملا حاورأ ْنإ» : رع قداصلا مامإلا نع درو ام -؟

 ءاهبارش نم نوبرشيو ءاهماعط نم نولكأي ؛ةنجلا نم ةرجش
 قحلأو ءانتدعو ام انل زجنأو ءانل ةعاسلا مقأ انّير» :نولوقيو

 ."7ءانلوأب انرخآ

 ةفص يف حاورألا ّنإ» :اضيأ ت6 قداصلا مامإلا نع درو ام -*
 حورلا تمدق اذإف «لءاستو فراعت ةنجلا يف ةرجش يف داسجألا

 مث .ميظع لوه نم تتلفأ دق اهنإف ؛اهوعد :لوقي حاورألا ىلع
 هتكرت :مهل تلاق نإف ؟نالف لعف امو ؟نالف لعف ام :اهنولأسي

 ."!ىوه ىوه دق :اولاق «كله دق :مهل تلاق نإو ؛هوجترا ءابخ

 7١4. ص .7ج .راونألا راحب .رقاب دمحم .يسلجملا )١(

 ؟غغ ص .قباسلا ردصملا يف



 اهات نيسحلا سه قف ب بسسس 84

 نينمؤملا حاورأ نع هللا دبع ابأ لأس هنأ ريصب يبأ نع درو ام

 اهماعط نم نولكأي ةنجلا يف تارجح يف» : 2 باجأف

 انل زجنأو ءانل ةعاسلا مقأ انبر :نولوقيو ءاهبارش نم نوبرشيو
 .!'!ءانثوأب انرخآ قحلأو ءانتدعوام

 ضحم نمب ةيخزربلا ةايحلا صصخت يتلا تاياورلا نمو

 : الئ قداصلا مامإلا نع يور ام ءرفكلا ضحمو ناميإلا

 وأ ءاضحم ناميإلا ضحم نم الإ ربقلا يف لأسُي ال» ١-
 .")مهنع نوهلي نورخآلاو ءاضحم رفكلا ضحم

 رفكلاو ءاضحم ناميإلا ضحم نم هربق يف لأسُي امنإ» ١-
 ."7مهنع ىهليف كلذ ىوسامامأو انضم

 وأ ءاضحم ناميإلا ضحم نم الإ ربقلا يف لأسُي ال» -"
 1 ضع قفل ( نط

 دوصقملا نأب تاياورلا نم نيتفئاطلا نيتاه نيب عمجلا نكميو

 : اهتاهن هت انخو نيت انجن[ ىقت سيل ةيئاقلا ةفكاتطتا ىو اهنآلا خف

 ةنج ىلإ مهلقن نود نمو :لاؤس نود نم مهكرت وه دوصقملا لب

 .مهروبق يف نوكرتي لب ءخزربلا رانو خزربلا

 نع يسانكلا سيرض حيحص يف درو ام عمجلا اذهل دهشيو

 .؟”4 ص « قباسلا ردصملا 6

 .776 ص .قباسلا ردصملا ("1)

 .؟5؟0 ص قباسلا ردصملا (")

 .777 ص .قباسلا ردصملا (غ)



 1801 يح ا ا ىذا يد قو ند جي: حبت ةجحتسجللا

 نيدححوملا لاح ام ؛كادف تلعج :هل تلق» :لاق الئ رفعج يبأ

 نيالا نيكذملا نيملسفلا نم. (ةيفكم ةومتن ةمرخملا

 ,ءالؤه امأ :لاقف ؟مكتيالو نوفرعي الو ,مامإ مهل سيلو نوتومي

 .حلاص لمع هل ناك نمف ءاهنم نوجرخي ال مهرفح يف مهنإف

 اهقلخ يتلا ةنجلا ىلإ اذخ هل َدْخُي هنإف ؛ةوادع هنم رهظي ملو
 ةمايقلا موي ىلإ هترفح يف حورلا هيلع لخديف :برغملاب هللا

 ةنجلا ىلإ اَمِإف ؛هتائيسو هتانسحب هبساحيف هللا ىقلي ىتح
 كلذكو :لاق .هللارمأل نوفوقوملا ءالؤهف ءرانلا ىلإ امإو

 نيذلا نيملسملا دالوأو لافطألاو هلبلاو نيفعضتسملاب لعفي

 مهل َدخُي هنإف ؛ةلبقلا لهأ نم باَصْنلا اًمأو ؛,ملحلا اوغلبي مل
 بهللا مهيلع لخديف ؛«قرشملا يف هللا اهقلخ يتلارانلا ىلإ اًدخ

 كلذ دعب مث «ةمايقلا موي ىلإ ميمحلا ةروفو ناخدلاو ررشلاو

 ."'!ءميحجلا ىلإ مهريصم

 مه مهنع ىهلي نيذلا ْنأ ىلع دهاشك حلصت ةياورلا هذهف
 .,هللا رمأل نوفوقوملا»

 يف امإ ةّيح مهسفنأ ىقبت ماع لكشب ىتوملا ناك نإف هيلعو

 ثيدحلا صيصختل هجولا امف «مهروبق يف امإو هرانوأ خزربلا ةنج
 !!!؟ ءايحأ مهنأب ءادهشلا نع

 يهف .فلتخت ءادهشلل ةايحلا ةيعون ّنِإ :باوجلا ماقم يف لاقي

 )١( ص .7ج .راونألا راحب رقاب دمحم يسلجملا 787.



 ناكل نيسلحلا ةّحيقرلب له 5

 دنع ةيدنعلا هنع ربعت 3 تاما ميعن اهيف :ةصاخ .ةيوق ةايح

 ةزيم كانه ْنَأ هيلإ فيضن ءعيحص باوج اهو. «َنوقَرْري ْمهْبَر

 خفن نيب ةعقاولا ةرتفلاب قلعتت يهو ءءادهشلا ةايحب قلعتت ىرخأ

 متي ةرتفلا هذه يفخف .ةمايقلا موي ءايحإلا روص خفنو .ةتامإلا روص

 يف ٍحْفَْو ) :ىلاعت لوقي ذإ ؛ليلق ءانثتسا ىوس ءايحألا عيمج قعص

 هل اّض نم الإ ٍضْأْلا يف نمو تاَاَمّلا يف نم َقعَّصَ ٍروّصلا

 قالطإ نم رهظي يذلاف . "7 «َوُرظنَي ماي مه اَذإف ىَرخأ هيف حف

 نمب ضرألاو تاومسلا يف نم لك لمشي قعصلا ْنأ نيتيآلا نيتاه

 نع يوُر ام اذهو .خزربلا ىلإ اولقتناو ءالبق اوتام نيذلا مهيف
 دعب حورلا ىشالتيفأ» :مهدحأ هلأس امتيح ةلئتاغ قداصلا مامإلا

 تقو ىلإ قاب وه لب» : :لئليت لاق « ؟قاب وه مأ هبلاق نع هجورخ
 الو ٌسح الف ؛ىنفتو ءايشألا لطبت كلذ دنعف ءروصلا يف خفني

 ةئم عبرأ كلذو ءاهربدم اهأ دن اه ءايهألا تديع | هك ونوسح

 ."!نيتخفنلا نيب كلذو قلخلا اهيف تبسي ةنس

 ولقد :ىلاعت هلوق ريسفت مدقت ام ديؤي لب مجسني اًممو

 نم جوُرَخ “ ىلإ لَه ايوب اَنفرتعاَف نيا اني نيا اماني

 ةشحلا نع حورلا لصف لوألا توملا نم دارملا نأب "24 ليبَس

 ؛يسلجملا-؟77 ص .١1ج يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .مق ؛١ط.قئاقدلا زنكريسفت .دمحم ءيدهشملا (؟)
 7١7. ص .”جراونألا راحبءرقاب دمحم

 ١١. ةيآلا .رفاغ ةروس (؟)



 121/8 ه كس 7 ع 5 تت ا ججمللا

 خفنلا دعب تابسلاو قعصلا وه يناثلا توملا نمو ءايندلا يف

 . )لوألا

 ةايح مدعو ؛ماع تابس كانه نوكي لوألا خفنلا دنعف هيلع ًٌءانبو

 نمو .تابسلا اذه نم ءانثتسا دجوي نكل :تانئاكلا عيمجل ماع

 دقو .«هللا ءاش نم» ب رم ام يف هناحبس هنع رّبع ةايحلا نادقف

 يسربطلا خيشلا لقن دقف ؛ءادهشلاب ةيآلا يف ىنثتسملا ضعبلا رّسْف

 ءاش نم» :ل هريسفت يف ريبج نبا نع عماجلا عماوج ريسفت يف

 ينعي اذهو ,"',شرعلا لوح فويسلا ودلقتم ءادهشلا مه»:«هللا

 .نيتخفنلا نيب مهتايح ءاقبل مهلهؤت ءادهشلا ةايح يف ةوق

 .ديهشلا نانئمطا -"

 فرح ا مهنأب ءادهشلا لاح ةقباسلا ةميركلا تايآلا فصت

 نزحلاو فوخلا ىنعم يف لمأتن امنيحو ,4 َنوُنَرْحَي ْمُه الو ْمهْيَلَع
 هكلمي ام لبقتسملا يف دقفي نأ ناسنإلا رذحب قلعتي لوألا نأ ظحالن

 نيمو: توملاو نطرملا هلع ف اكي هتاف دلو مدع نمو هيف قد ةلاوأ

 قلعتي وهف نزحلا امأ ءاذكهو اهدقفي نأ فاخي هنإف :لاومأ هدنع

 وأ :ةكلم دق انيق دقني اهلج نانشالا ى رتعت يتلا ةيسفنلا ةلاحلاب

 نزحي هلام دقف نمو .هيلع نزحي هدلو دقف نمف .هيف قح هل ناك

 :ليغتسملا مفوخلا قلوامو :ىبسانملا نوحلا ىلمكف :[ةكمو هيلع

 .519 ص :7ج :ه١47١ :يمالسإلا رشنلا ةسسؤم ؛مق ؛١ط ؛عماجلا عماوج ريسفت .يسربطلا (؟)



 ةك :نيسحللا ةثةيقرر حس ع سحب يع سحم 1

 .هيف هقح وأ ءيشل هكلمب دقتعي نم نايرتعي امهالكو

 ١ نه ىلا هللا مهاّمس سانلا نم ةلث يرتعي ال روعشلا اذه ّنكل

 مهلَع د ٌفْؤَح ال هللا ءايلْوأ 3 لأ» ٠ :مهنع لاقف .هللا ءايلوأب هباتك

 ّنأب ايبلقو ايلقع اداقتعا دقتعي هللا يلو نأل ؛' '«َنوُنوَْي ْمُه الر

 نزح ىضم ام ىلع نزحي الق :ىلاعت هل قحو هلل كلم وه ءيش ّلك

 ءيش ىلع فاخي الو :هيف قح هل ناك وأ ءكلمي ناك يذلا دفافلا

 :يئالقعلا هرذحو هفوخ ريغ اذهو .هقح وأ هكلمب دقتعملا فوخ

 .يفطاعلا يناسنإلا هنزحو

 هيف هجعزي ال ؛هتايح يف انانئمطا شيعي هللا ّيلو َّنِإف انه نم
 قا دصم هبلق ناكف ؛هتايح الم ىلاعت هللا ركذ ّنأل ؛نزح الو فوخ

 هللا ركذب الأ هللا ركذب مُهبولُف ُنئمطَتو اونمآ َنيذَلا :لجو رع هلوقل
 1 / ."7*«بولقلا ُنئمطَت

 نيذلا» ىلإ «مهيلع» ريمضلا عوجر ريسفت ىلع ةقباسلا ةيآلاو

 يف مهف نانئمطالا اذهب ءادهشلا لاح فصت () هللا ليبس يف اولتق

 مهنم اريخ اودع شوو ,مهتاف ام ىلع نونزحي ال ةيخزربلا مهتايح

 زع هدنعو ؛ىلاعت هّللا فنك يف مهو لبقتسم نم نوفاخي الو اريك

 .لجو

 .37 ةيآلا «سئوي ةروس )1(

 .784 ةيآلا .دعرلا ةروس (؟)

 لثمألا :مراكم رصان .؛يزاريشلا ,ءرظنأ .«مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلا» ىلا ريمضلا عوجر لمتحُي ذإ 0

 8٠/. ص .7ج ١. مقر ؛لزنملا هللا باتك ريسفت يف



 1 0 ا ل بحة _ اة بجعلاا

 ةايحلا هرقل ةنسفرلا باسسالا هحا وهوا دهشلا نابتكملفا نأ

 نم ةعبانلا ةوقلا كلتب رعشي يقيقحلا نئمطملا ّنِإَف .مهدنع
 انا دعهم ةوسلا اليو نوكس هل كالا هر انيفحتنتاو هلل ةردكذ

 ةلحر يف لئاقلا ميكحلا كلذ اهنع ثحب يتلا ةوقلاب يوقلل

 ..ديدحلا هتدجوف ءايشألا ىوقأ نع تثحب»

 رانلا نأ تملعف ؛هددمت رانلا نأ تدجوف ديدحلا ىلإ ترظن

 .ديدحلا نم ىوقأ

 ءاملا نأ تملعف ءاهئفطي ءاملا نأ تدجوف «رائثا ىلإ ترظن

 ..راثلا نم ىوقأ

 نأ تملعف هلزني باحسلا نأ تدجوف ؛ءاملا ىلا ترظن

 ..ءاملا نم ىوقأ باحسلا

 حايرلا نأ تملعف ؛هرجت حايرلا نأ تدجوف ؛باحسلا ىل !ترظن
 ..باحسلا نم ىوقأ

 نأ تملعف ءاهدصت لابجلا نأ تدجوف ؛حايرلا ىلإ ترظن

 ..حايرلا نم ىوقأ لابجلا

 نأ تملعف ءاهولعي ناسنإلا نأ تدجوف ؛لابجلا ىلإ ترظن
 ..لابجلا نم ىوقأ ناسنالا

 مونلا نأ تملعف ؛هتكسي مونلا ْنأ تدجوف «ناسنإلا ىلإ ترظن
 ..ناسنإلا نم ىوقأ



 ةغ نيسساحلا ةّييقرهبب عم 1٠

 قلقلا نأ تملعف «؛هبهذي قلقلا نأ تدجوف ؛مونلا ىلإ ترظن

 ..مونلا نم ىوقأ

 ْنأ تملعف ؛همدعي نانئمطالا نأ تدجوف ؛قلقلا ىلإ ترظن
 هلأ :يبر لوق ىنعم تملع اهدنع ..قلقلا نم ىوقأ نانئمطالا

 .«ٌُبولَقْلا ٌنئَمطَت هللا ركذب
 مامإلا ملاعم ىلع ًايداب ةوقلاو نانئمطالا دهشم ناك انه نمو ٠
 ٌدتشا املك ناك ذإ ؛هتداهش ليبق هآر نم بّجعت يذلا :ئيَت نيسحلا

 .ًءاهبو ارون هنول قرشأو .هحراوج تأدهو ؛هسفن تنكس رمألا هيلع

 ينب اربص»: :ئغ مهل لاقف ,توملاب يلابُي ال .هيلإ اورظنا :ليقف
 ىلإ ءاّرضلاو سؤبلا نع مكب ربعي ةرطنق الإ توملا امف ,ماركلا
 نجس نم لقتني نأ هركي مكيأف ,مئادلا ميعنلاو ةعساولا نانجلا

 ىلإ رصق نم لقتني نمك الإ ,مكئادعأل وه امو !؟رصق ىلإ

 نجس ايندلا ّْنِإ قلم هللا لوسر نع ينثّدح يبأ نإ .باذعو نجس

 رسجو ؛مهنانج ىلإ ءالؤه رسج توملاو رفاكلا ةنجو نمؤملا
 ."!مهميحج ىلإ ءالؤه

 لصاوتملا ميعنلا-"

 بسحب مهقزرف ؛«نوقزري» مهنأب ةقباسلا ةيآلا مهتفصو دقف
 .رتسم لضاوخم عزابضملا لعفلاداقم

 !ءادهشلا قزر وه قذر يأو

 )١( ١ ص .”ج «راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا ١04.



 10 جا دع حك ا معصم 6و [ نجح تق تهت يدمج

 ٠ :ىلاعت هلوق يف درو يذلا نيقزارلا ريخ نم نسحلا قزرلا هنإ
 نَسَح اقْر هللا ُمُهنقْوْرَيَل ونام وأ اول م هللا ليس يف اوُرَجام نيل

 174 يق ةزاّرلاُرَْح وهل هلا نإ

 لخديل ايندلا ىلإ هلجأل عجري نأ ديهشلا ىّنمتي يذلا قزرلا هن

 لوسرلا نع قباسلا ثيدحلا يف درو امك ءديدج نم ةداهشلا باب

 نأ اهُّرُسَي ريخ هللا دنع اهل تومت سفن نم ام» هنأب هت مركألا
 ىنمتي هنإف ءديهشلا الإ اهيفامو ايندلا اهل نأو ءايندلا ىلإ عجرت

 ."!«ةداهشلا لضف نم ىري امل ايندلا يف لتقيف ؛عجري نأ

 مالسإلا ديهش ىدل ةداهشلا ةيحور رس نم اضعب مهفن انه نم

 ىدحإ دعب ُةُقِلَولوسرلا ىلإ اكش يذلا بلاط يبأ نب يلع ربكألا
 رشبأ» :ُةٌيلَوهْللا لوسر هباجأف ءاهيف دهشتسُي مل هنوكل تاوزغلا
 : الئاق ىرخأ ةكرعم يف كلذب هبلاطف :كئارو نم ةداهشلا ْنِإف

 نم دهشتسا نم دهشتسا ثيح يل تلق دق سيلوأ هللا لوسر اي
 رشبأ :يل تلقف ّيلع كلذ قشف «ةداهشلا ينع تزيحو نيملسملا

 فيكف ؛كل ذكل كلذ نإ : ةَيِْلَ, هباجأف /21115كتارو نم ةداهشلا نإف

 نطاوم نم سيل اذه هللا لوسر ايد: :ئ22 لاقف ؟اذإ كربص

 ."!ءركشلاو ىرشبلا نطاوم نم نكلو ءربصلا

 .04 ةيآلا ,جحلا ةروس 01(

 10١56. ص ؛؟ج .ثيدحلا راد قيقحت ؛(تءال) ء.١ط .ةمكحلا نازيم :دمحم .يرهشيرلا 66

 .74 ١ص .77ج.راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا (؟)



 نكاد نيسحلاةُييقرب 8 ا 0 اة 0 يببببحححٍٍبسسب؟ ب

 ب ءادهشلل هفصو ميركلا نآرقلا لمكي

60 

 .بنذ لك هل روفغم همد نم ةرطق لوأ

 ناحسمت ؛نيعل اروحلا نم هيتجوز رجح يف هسأر عقي

 .كلذ لثم وه لوقيو «كب ابحرم :نالوقتو ؛ههجو نع رابغلا

 .ةنجلا ةوسك نم ىسكي
 .هيلإ هذخأي مهيأ ةبيط حير لكب ةنجلا ةنزخ هردتبت

 .هلزنم ىري نأ

 .تئش ثيح ةنجلا يف حرسا :هحورل لاقي

 يبن لكل ةحارل اهنإو ؛هللا هجو يف رظني نأ
 .' «ديهشو هيف 7

 )١( .نارمع لآ ةروس 17١.
 ةيآلا ء.ءاسنلا ةروس (؟) 4/,.

 ( 2ص .60١ج .ةعيشلا لئاسو .ءنسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا ١١.



 ا نجس هب فس مم ع بع ةوأ ع تت متت ابصعلاا

 2 يل ِ 0 هه 23 ٠

 ىلع نورصي 5هللا لوسر ةباحص نم صلخلا ناك انه نم

 :ةداهشلا لضف نم نوفرعي امل ىلاعت هّللا ليبس ىف داهشتسالا

 موي ناك املف ؛جرعأ الجر ناك يذلا حومجلا نب ورمع ءالؤه' نمو

 يبنلا عم نودهشي ةعبرأ نونب هل ناكو 35 لاثمأ دهاشملا هلي

 جرح الو :جرعأ لحجر تنأ :اولاقو 2 هؤوسيجعي نأ هموف دارأو ةدسآلا

 ىلإ نوبهذي :خب :مهباجأف .ةدبَ 76 يبنلا عم كونب بهذ دقو ؛كيلع

 ينأك :هتأرما ورمع تنب دنه :تلاقف !!مكدنع انأ نيلجاو ,ةنجلا

 .يلهأ ىلإ ينّدرت ال مهللا :لوقيوهو ؛هتقرد ذخأ دق ايلوم هيلإ رظنأ

 لوسر ىلإ ءاجو ىبأف .ةدوعلا يف هنوملكي هموق ضعب هقحلو جرخف

 راس

 نع ينوسبحي نأ نوديري يموق نإ ؛هّللا لوسر اي» :لاقف

 يف هذه يتجرعب أطأ نأ وجرأل هّللاو .كعم جورخلاو .هجولا اذه

 ,«كيلع داهج الو هللا كرذع دقف تنأ امأ» :هل ُةُف2فَ,لاقف .«ةنجلا

 لعل ؛هوعنمت نأ مكيلع ال» :هينبو هموقل يبنلا لاقف ؛ىبأف

 دقه هتاوحت ١ اديهك فوود لتمف :ةقفن اراك :ةداهشلا هق رو هللا

 تغلب املف ءريعب ىلع هللا دبع اهيخأو ءدالخ اهنبا عم ؛هتداهش دعب

 لرب ةقدملا ىلا ةهشوت املك ناكف رددلا كرب ةرحلا عطقنم

 ,كلذب هتربخأف ُةَو يبنلا ىلإ تعجرف .عرسأ دحأ ىلإ هتهّجو اذإو

 ,معن :تلاق ؟ءائيش ورمع لاق له .رومأمل لمجلا نإ» : لاقف

 ىلإ ينّدرت ال مهللا :لاق مث ,ةلبقلا لبقتسا «دحأ» ىلإ ةخوت املا ةئأ

 نإ .يضمي ال لمجلا كلذلف» :ةّتيَو لاقف .ةداهشلا ينقزراو ءيلهأ



 اص نيسلحلاةحيقررب 14

 ورمع مهنم ؛هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم راصنألا رشعم اي مكنم
 : 0 تومحللا ف

 حمالم ىلع رهظي ناك يذلا حرفلا كلذ ٍّرس مهفن ّرم اممو

 .كلذ نم بّجعت ضعبلا ّنِإ ىتح مهتداهش ليبق ءالبرك ءادهش
 ,يراصنألا نمحرلا دبع كحاضي هتداهش ليبق ريرب وه اهف

 :ريرب باجأف !ءلطاب ةعاس هذه ام ؛ريرب اي» :نمحرلا دبع هل لاقف

 لعفأ امنإو ءاًّباش الو ًالهك لطابلا تببحأ ام ينأ يموق ّملَع دقل»
 ءالؤه ىقلن نأ الإ وه ام هللاوف ؛هيلإ ريصن امب اراشبتسا كلذ
 "!ءنيعلا روحلا قناعن مث ,ةعاس اهب مهجلاعن انفايسأب موقلا

 يف كحضي رهاظم نب بيبح ىري نيصحلا نب ديزي وه اهو

 هبيجيف !كحض ةعاسب هذه تسيل يخأ اي» :هل لوقيف ؛ءالبرك

 نأ الإ وه ام هللاو ؟رورسلاب اذه نم قحأ عضوم يأف :بيبح
 ."!'روحلا قناعنف مهفويسب موقلا ءالؤه انيلع لبقي

 ءالؤه نم نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا ودهاجم ملعت دقو
 ليمج نمو .مهتداهش ةبتع ىلع نوكحضيو .نوحرفي فيك ءادهشلا

 ةمواقملا هذه يف لوألا يداهشتسالا عم لصح ام فقاوملا كلت

 رشع ةعساتلا نس يف دهشتسا يذلا ريصق دمحأ ديهشلا وهو

 11 ا راد زال نخر رقاب دمعت يسحلا ( 1
 ص 3 ١ج .(تءال) :فراعتلا راد .توريب .(ط.ال) :ةزيفالا نسح قيمحت .ةعيشلا نايعأ «نسحم .نيمألا 6

0 



 او مم 2 ةدوامس سه لش ا

هجي ناك يذلا داهجلا يف هقيفر هآر دقف .اعيبر
 ةرايسلا يف ةوبعلا ز

ةوبعلا لقث :هباجأف ءكلذ ببس نع هلأسف .كحضيو كحضي
 تحت 

 .ةعرسب ريطأ نأ ديرأ ينإف ءيدعقم

 مم ا

 ميعن نم هنوشيعي ام عم ءادهشلا ّنأ ىلإ ةقباسلا ةيآلا ريشت

 ىتلا ةمعتلا ةينانأ نوشيعي ال مهنإف .ةرماغ ةداعسو لصاوتم

 مهقافر عم يونعم يحور لصاوت ىلع نوقبي لب :نيرخآلا مهيسنت

 0 7 0 . ِ هيو حا 37 مه أذل ,نينئمؤملا

 كا

 مداقلا لأست نينمؤملا حاورأ ْنأب تاياورلا ضعب يف درو دقو

 تلاق نإف :نيئمؤملا مهقافر ضعب نع ةيخزربلا مهتنج يف اهيلإ

 ."!هوجترا 8 هتكرت» مهل

 ءادهشلا ّنأ هباحصأل :0ئ232نيسحلا مامإلا حّرص ءالبرك يفو

 مارك اي» :مهل لاقو :ةالصلا نم غرف نا دعب كلذو مهمودق نوعقوتي

 ءاهرامث تعنيأو ءاهراهنأ تلصتاو ءاهياوبأ تحتف دق ةنجلا هذه

 نوعقوتي هللا ليبس يف اولتق نيذلا ءادهشلاو هللا لوسر اذهو

 اوّبذو ؛هّيبن نيدو هللا نيد نع اوماحف ؛مكب نورشابتيو ؛مكمودق

 ."!ءلوسرلا مرح نع

 17١. ةيآلا .نارمع لآ ةروس )١(

 (١) ص .”ج .يفاكلا ,بوقعي نب دمحم .ينيلكلا 714.

 ص .نيسحلا لتقم .قازرلا دبع .مرقملا (؟) 555.



 كلا نيسحلاةّييقروب ب للم اا1

 يلبقتسملا ميعنلاب راشبتسالا-١

 ءادهشلل ىلاعت هللا هيتؤي يذلا ليزجلا باوثلاو ميعنلا لك مغرو

 .....لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي» مهنأ ةيآلا مهفصت

 درو يذلا ةعافشلا ماقم وه ءادهشلا ىلع ةمداقلا معنلا نمو

 :نوعفشُيف هللا ىلإ نوعفشي ةثالث» :ةَوهللا لوسر نع هيف
 .!'!ءءادهشلا مث ؛ءاملعلا مث «ءايبنألا

 لعف ببسب اهتايرجم نم ريثك يف ةمايقلا موي ةعافشلا قلطنتو

 ءاملعلاو ءايبنألاف ءايندلا هتايح يف عيفشلا هسرامي ناك يذلا ةيادهلا

 سانلل مهتعافش ْنِإَف اذل .ءسانلا ةياده وه ساسألا مهرود ناك

 ام اذهو .«مهئادتها لالخ نم مهعم سانلا بواجت ءوض يف نوكت

 .ةعافشلا عقوم يف ءاملعلاو دالئهرز ءايبنألا مدقت ةزيم حضوي

 ةيادهلا ةعافش ماقم نأ وه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلا ّنكلو

 ةعافش لّقعتن فيك نكلو .ءاملعلاو داكيإت ءايبنألا رود لالخ نم حضاو

 هل اريقسص نوكرب دق لذ ء علاه زيف نوعي. ده ىذلا نيهشلا ىفاةياذفلا

 ديهشلا كلذك .ةرضاحم مدقي ملو ارب لتعي ملو :اباتك بتكي

 الإ هغولب هدر دحب مل مهو ةيداهشتسالا ةيلمعلاب ماق يذلا ريغصلا

 كلذ اندئاق» ب هايإ افصاو (هر)ينيمخلا مامإلا هب هٌونف :ةليلق ةرتفب

 ."!رهشمرخ يف ودعلا تابابد تحت ؛هسفن رجف يذلا لفطلا

 )١( ص .4جءراونألا راحب ءرقاب دمحم .ءيسلجملا 4”5.

. 



 اي عت ا يا ا يم قدي ا همس ية لي يبعسملا

 نع لقتُي انه 5هل ةيادهلا ةعافش ماقم لقعتن فيك :وه لاؤسلاف

 وهو لاؤسلا اذه نع هيف بيجي فيطل بلطم (هر )ينيمخلا مامإلا
 .همدب يدهي ديهشلا 3

 تبلقنا سانأ نم انيأر مكف عي ٌعُبرَرَو ينيمخلا مامإلا قدص العفو

 !مهناريج وأ مهئابرقأ نم ؛ديهشلا مد ةكربب :ناميإلا وحن مهتايح

 !مازتلالاو نيدتلا وحن اودتهاف ءءادهشلاب اورثأت انابش انيأر مكو

 ماعلا يناميإلا يعامتجالا لؤحتلا يف ءادهشلا تاكرب انيأر دقل لب

 .ةرهاطلا مهئامد ةكربب مّدقتي ئتف ام يذلا

 :ىلع لطن انه نمو

 ءادهشلا هاجت انتايلوؤسم

 نم اودهشتسا يتلا ةيضقلا ظفح يه :ىلوألا ةيلوؤسملا

 هكيرش وهو :هتبقر قتع أ نمك زاغ ةلاسر غلب نم» ناك اذإف اهلجأ

 بصن تناك يتلا ةيضقلا غلبو لمح نمب فيكف ؛ ('!:هتوزغ باوث يف

 !؟هّللا ليبس يف ّلتق امنيح ديهشلا نيع

 كوتيوملا سابع ليما ةيمالالا ةسواطملا ل ده هينبهللا هب

 .«ةمواقملا ظفح :ساسألا ةيصولا» :لوقي ناك يذلا

 ناك دقل ب لا

 نم نامزلاو رصعلا بحاص اضر ْنإد لوقي ٌعْئْرََمينيمخلا مامإلا

 ..ءادهشلا لئاوع اضر

 .8/ص.6ج .يفاكلا ,بوقعي نب دمحم .يتيلكلا )0(



 هت نيساحلاةّحيقرإ لل

 لالخ نم .مهب ةفالعلا دارعتسا يه :ةثلاثلا ةيلوؤسملا

 لكيت ءارهزلا ةم ةيطاق ةديسلاب ايّسأت .باوثو رجأ هيف ام مهئادهإ

 ربق نيط نم َتَعَْنَص دقو ءايعوبسأ د ءادهش روزت تناك يتلا

 .اهب ىلاعت هللا حبست ةصاخ ةحبس « ةالئكؤ ةزمح» ءادهشلا ديس

 سفنأ يف ةداهشلا ةيحور ةيمنتو ظفح يه :ةعبارلا ةيلوؤسملا
 ىندألا ٌيداهجلا اهّدح لَو مركألا لوسرلا مسر يتلاو :نينمؤملا

 ةبعش ىلع تام ؛هسفن هب ثدحي ملو ءزغي ملو تام نمد :هلوقب

 17 فاشن نم

 نيحتافلا مامإب انقحليو ءانءادهش محري نأ ىلاعت هللا لأسأ

 .ءالبرك يف

 نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو

 تاكرب مركأ
 ه 14717 مّرحم توريب



 198 جي اا رداطصطصغ-منللا

 ميركلا نآرقلا .

(0 

 «(ط ال) :نيمألا نسح قيقحت ,نسحم .نيمألا ,ةعيشلا نايعأ .
 .(تالل) فراعتلا راد ءتوريب

 ,"ط .يدهم دمحم :ءنيدلا سمش .:ةهُئ نيسحلا راصنأ .

 .(تءال) ؛ةيمالسإلا رادلا .توريب

 ,فلؤملا بتكم مق ء.١ط :مظاك :ءيرئاحلا :رظنأ ؛نيدلا لوصأ .

 .ه

 دمحم ةيجرق هللا هور هىتيمكلا ءانفألا ءانيدحر نويعبرألا»

 .(تءال) ءيمالسإلا باتكلا راد ءمق (ط.ال) .يوزغلا

 ,يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «مق .١ط.سابع ؛يمَقلا :ةيهبلاراونآلا .

 .ه7١



 ذات نيسحلاةت يقرب لطم 1

 ,رماع معنملا دبع قيقحت ءدمحأ ,يرونيدلا ءلاوطلا رابخألا ./

 .ما١151 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا ء١ط

 ,نسحلا نب لضفلا ءيسربطلا .ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ 6
 .ها411١ :ثارتلا ءايحإل تيبلا لأ ةسسؤم ؛مق ء١ط

 .مق :يزاريشلا مراكم رصان :لزنملا هّللا باتك ريسفت يف لثمألا .4

 2ب)

 يدهم دمحم حيحصت .رفاب دمحم .ءيسلجملا ,راونألا راحب . ٠

 ةيمالسإلا بتكلا راد :نارهط ء(ط.ال) ءيناسارخلا يوسوملا

 .ش.ه 17

 تر

 .ىضترم دمحم ,يديبزلا ءسوماقلا رهاوج نم سورعلا جات.١١

 .ه4١5١ ءركفلا راد ءتوريب ؛:(ط.ال) ءيريش يلع قيقحت

 ,باتكلاراد «مق ."ط .ميهاربا نب ىلع ءيمقلا ءيمقلا ريسفت . ٠١

 .ه٠5١غ

 يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات .١؟

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .توريب ؛"ط .؛ميهاربإ نسح .ءنسح

 .ما4

 ىلع قيقحت ءنسحلا نب ىلع ءركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات .4

 .ه١ ١606 ,ركفلا راد :ءتوريب ء(ط.ءال) يريش



 ١") هلل _ طل . رواصطحهسعملا

 «(ط .ال)ءريرج نب دمحم .يربطلا :كولملاو ممألا خيرات .

 .م15179 .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .ةرهاقلا

 رقاب دمحم قيقحت .ركاسع نبا . ؛إ2نيسحلا مامإلا ةمجرت .1
 .ه4١4١ ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم ءمق ؛”ط :يدومحملا

 .مالسإلا نم تايرورضلا حيقنت يف مالكلا نم تايرونلا حيولت . ١

 .(ت.ءال) ؛(ن.ال) .(م ؛ال) «(ط.ال) رقاب دمحم .يراسنوخلا
 يلوسرلا مشاه قيقحت .ءيزيوحلا .نيلقثلا رون ريسفت .

 .ه١٠5١ ,نايليعامسا : مق ءاظر ف احنا

 ةسسؤم .مق .١ط ءدمحم .يدهشملا .قئاقدلا زنك ريسفت .6

 .يمالسإلا رشنلا
 رشنلا ةسسؤم .مق .ء.١ط .ءيسربطلا .عماجلا عماوج ريسفت ٠".

 .ه١87١ .يمالسإلا

 (ث)

 سمش .ةيناسنإلا اهراثآو ةيعامتجالا اهفورظ نيسحلا ةروث ١.

 .(ت ءال) مق ؛ (ط .ال) ءيدهم دمحم ؛نيدلا

(2( 
 :(ط.ال) ءنسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا:ةينسلا رهاوجلا .""

 .م15514 :نامعنلا ةعبطم .فجنلا

 .؛ط .راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحت حاحصلا ,يرهوجلا .”؟

 .ه ١7 ,نييالملل ملعلا راد ,توريب



  8١نيسحلاةّييقرو لب ب لل 0/0

6 
  0ط .فورعم مشاه ,ينسحلا.نيثدحملاو ثيدحلا يف تاسارد

 "« ..م 1917/8 فراعتلا راد توريب

  .0,؟ط .يلع دمحم .نيدباع ءنيسحلا راصنأل ةيتاذلا عفاودلا

 .ءيمالسإلا باتكلا راد مق ”1518.

)0( 

 ةسسؤم قيقحت .ه49١4١ .ىلع .يئابطابطلا ءلئاسملا ضاير ."1

 (َس

 فيرشلا ؛«مق ؛١ط :مشاه ءينسحلا ءرشع ينثألا ةمئألا ةريس ."

 .ه1 68 ؛ىضرلا

 .ه١؟1/ ركفلا راد :ءتوريب ء.١ط ؛ىئاسنلا .ءىئاسنلا نئس .

 شر
 ,١ط .مساق يكم .يدادغبلا ءلاصتتسا ال ليصأت ةداهشلا .9

 .159؟ :ةيمالسإلا رادلا ءتوريب

 دمحم قيقحت .ديدحلا يبأ نبا ءيلزتعملا ءةغالبلا جهن حرش ٠".

 :ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ,توريب ؛١ط .ميهاربإ لضفلا وبأ

 .ما0



 18 ين م عل ع ع تمس وو ا رت سه معمل

 نب يلع .يناجرجلا ءيجيإلا نمحرلا دبعل فقاوملا حرش ١".

 .ما5-ا/ ,ةداعسلا ةعبطم ءرصم .ء١ط .دمحم

 (ص)

 دبع قيقحت ؛ليعامسا نب دمحم .يراخبلا ءيراخبلا حيحص ."؟
 .م١195 .ركفلا راد .توريب .١ط زاب نب هللا دبع نب زيزعلا

 راد :توريب ء(ط .ال) ءملسم .يروباسينلا ءملسم حيحص .؟7

 .م19197 ءركفلا

 ع)
 الد «تمحم :يرهخيرلا ةنّسلاو باتعلا نه لهجلاو لفحلا 84

 .ها١غ7”١ .ثيدحلا راد :توريب

 2غ)
 ,توريب ؛؟ط :نيسحلا دبع :ينيمألا ؛:ةنسلاو باتكلا يف ريدغلا .0

 .م19717 ءيبرعلا باتكلا راد

 (ف)

 راد ء١ط .يريش يلع قيقحت ءدمحأ ,يفوكلا مثعأ نبا ,حوتفلا "1

 .ه١١54١ ءاوضألا

 كر
 ,يرافغ ربكأ يلع قيقحت :ءبوقعي نب دمحم .ينيلكلا .يفاكلا ."

 .ش.ه ١١14 .ةيمالسإلا بتكلا راد :نارهط ءئط



 تت نيساحلا قت يق ل ع 4*1

 ةسسؤم ؛.ه5١4١ ,(ط.ال) ,ءيدنهلا يقتملا ءلامعلا زنك .4

 .توريب .ةلاسرلا

3 
 ,توريب ." ط .دمحأ .ينالقسعلا رجح نبا ,ءنازيملا ناسل .4

 :يملعألا ١917١.

40 
 ل ل ,نآرقلا ريسفت يف نازيملا . ٠

 .ماذالا .يملعألا توريب

 دنع قيقحت «نيمحأ «نسراف خوفا :ةقللا :نميئاقم مجعم .؛١

 .يمالسإلا مالعإلا بتكم .مق ء.(ط.ال) ءنوراه مالسلا

 .ه ٠غ

 ةفاقثلا ءايحإ عمجم ء١ط ءديعس .بويأ .نتفلا ملاعم .؛"

 .ه7١5١ .؛ةيمالسإلا

 .ثيدحلا راد «مف .١ط .دمحم .ءيرهشيرلا.ةمكحلا نازيم .غ"

 .ه١8١ 1١

 ,توريب ؛2(ط.ال) .ىضترم .2يركسعلاءنيتسردملا ملاعم .؛

 ١99١. .نامعنلا

 :ةفاقثلا راد «مق .,”ط .قازرلا دبع ءمرقملا ءنيسحلا لتقم .6

 .ه١غ١

 راد ,توريب 2.” :« نسح :نيمألا :ةعيشلا نايعأ تاكردتسم .غ1



 ١88 هيمي سس شسيسيسس ٠ روامجضصن_- ملا

 .ها8١11 .تاعوبطملل فراعتلا

 دبع ؛ينارحبلا يدتهملا  :ئ5 نيسحلا مامإلا قالخأ نم .ء

 .ه١47١ ءيضرلا فيرش تاراشتنا «مق ء.١ط ؛ميظعلا

 .ه١٠14 :نايليعامسا :مق ؛؟ط .هّللا حور .ينيمخلا ؛ةمّرحملا بساكملا .8

 ,ةوفصلا راد :توريب ءغط ؛مركأ :تاكرب :ةمطاف فحصم .4

-,. 

 راد قيقحت ,(تءال) ء١ط .دمحم .يرهشيرلا ءةمكحلا نازيم 6٠.

 .ثيدحلا

0 
 راد ءمقف :ء١ط .هدبع دمحم خيشلا قيقحت .ةغالبلا جهن ١

 .ه7١4١ ,رئاخذلا

)0( 

 دمحم خيشلا قيقحت :(ط.ءال).يلماعلا رحلا ؛ةعيشلا لئاسو .67

 .(تءال) :يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .توريب .ءيزارلا

 ”"ط مف .نسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا :ةعيشلا لئاسو .6"

 .ه١4١غ ثارتلا ءايحإ تيبلا لأ ةسسؤم





 سرت غل / ١

 6 ةددوويءة.ءءونوءءيوووويةوونونوووووهوييوويمييميموةهميويمويممء .٠ أطاربومل
 يي
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 ١١ ........................... ميركلا نآرقلاو ةفللا يف حّتْملا ىنعم

 ا همم ممم... ٠.٠ ولو ءايبنألا بوتذ عم ةفقو

 19... تيمي يي... حلشلا يتيأ ىلإ ةدوع

 1 تاتي يتيم يني... ةققشللا حاجت رصانع

 1 م يمي ي نمي ء ماي ميم ءي يمي يي. ءييميي..............يئينسحلا حتفلا

 وما با ا دم مما دامس هس «يويتلاا متفلا| دعي قةلغذلا

 "1 ....................... يومألا عورشملا قيقحتل ةيواعم تاوطخ

 ١- ةيمالسإلا ةديقعلا يف فيرحتلا .......................... 81

 نضر هوو و ووو وو ووو ووو ووو ووو و وة ههه ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف رييغتلا 5
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 هع نيسحلاةنيقرب لي

 000000 000 بت8 )لو دمحم يّبنلا ةروص هيوشت

 110 وال ا اوم 222 يلع مامإلا ةروص هيوشت

 )000 1 11111 !! ةينيد ةودق ةيواعم

 11/ ا  بم ال ة وا ا ةوح يمالسإلا عمتجملا قيرفت -؛غ

 ا ا سانلا باهرا -ه

 1 ا مع 52 يم السإلا عمتجملا يف ةيواعم تاسايس راثآ

 512 ا ما ا عا ميم هيل ول ارق ع ورا نذل كاوا هك و الا :لاؤس ىقبيو

 4 و حتفلا نم نوفلختملا :يناثلا بابلا

 ا ا سس الا احا حتفلا نع نوفلختملا

 بحسناو :ةكم نم كرحتلا ةيادب نم هب قحتلاننم )١(: ضنصلا

 2/1 ضي لا و م طاق ولما وال ا ع هم ل ا لا اا اوما قيرطلا ءانثا

 ا 11 رطخلا حمالم

 81 1 و م منا و و ممول عادلا او و عال ةفوكلا طوقس ربخ

 ههجوت ءانثأ هترصنل ليَ نيسحلا مامإلا هاعد نم :(1)فنصلا

 00 0 0 000ببببب 2 .ةرصنلا ةوعد ّبلُي ملف «قارعلا ىلإ

 000 ا يئاطلا يدع نب حامرطلا ١-

 0 يفحجلا رحلا نب هللا ديبع -؟

 زاخو ا وا اما اجسا فعالا نيد همع نباو يفرشملا ورمع -'؟

 ةداهش لبق بحسناو ؛لاتقلا نم ءزج يف كرتشا نم :(")فنصلا

 8 ا ا ا ا ا ا لوح سا نم وو اكل مامالا

 نيسحلا مامإلا لاتقل دعس نبا .شيج جورخب ملع نم :(؛)فنصلا

 0 ارصان كّرحتي ملو « لئلا

 000 لاتقلا ءدب لبق دعس نب رمع شيج نم بره نم :(ه)فنصلا

 11 ع دخلا ا مامإلا رصني ملو ةمحلملا دهاش نم :(5)فنصلا



 سرعه لا ليخا

 ”7؟ كرحتلا ةيادب نم ينيسحلا بكرلاب قحلي مل نم :()ضنصلا

 0 حتفلا نع نيفلختملل ةيقيقحلا بابسألا
 0000 ]1 1 118 .... ةياغلا ايندلاب قلعتلا :لوألا بسلا

 و ا يفاكلا يعولا مدع :يناثلا ببسلا

 ا 00000 لوسرلا دبع ديهشلاو حامرطلا

 000 111 ..... حتفلا نع نيفلختملا ريصم

 ال أ ولام اوم ظن ا حاط عن هدرا وق روم لقعلا قطنم يف يهلالا ءازجلا

 اا لم عطل طك ام صنلا قطنم يف يهلإلا ءازجلا
 ا ا لو عل نك مم ا ءاملعلا تاملك يف يهلإلاءازجلا

 ا يهلإلا ءازجلاو ةيالولا

 001 زرفلا ةفاقثو ماليبو تيبلا لهأ

 0 0 0003013 الكيت تيبلا لهأ ةسردم راثآ

 1 اخ ا اح يحول .....مّدقت ام ءوض يف نيفلختملا ريصم

 ا يس دع دالع ع ع ع نو عال نت ع ةداهشلا :تلاثلا بابلا

 رووا سما و منعت وكن وعول وح حسم يه ية عاخامم ةداهشلا

 0 اا ميركلا نآرقلا يف ءادهشلاو ديهشلا

 5 17 ع خف اوال ا ا او دامو زلال واو انامل هيفا ع ون ا ا الملا ةنسلا يف ديهشلا

 1 ةيمستلا بيسو ديهشلا

 ااا ]| ]ز]1]1]1ذ]ز]1]1]1 يدوهشلا فصولا يف رسلا

 ااا ظظش 00000 ديهشلا ماقم

 1 تسل ا ناووم داو داو 1 و هدو و عار وعم ديهشلا ةأيح ١-

 1017 ا اة ا ل وا اول ا ا ا ا عم خزربلا ىتومو ءادهشلا
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 ١ 0 ردصص

 فلؤملل ردص

 .ةوفصلا راد ؛:ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح ١-

 ىلع زئاح .ةوفصلا راد ؛ةعيشلا دنع ةمطاف فحصم ةقيقح -؟

 يلودلا ةيالولا ناجرهم يف :م١٠٠” ماعل باتك لضفأ ةزئاج

 .ناريإ يف

 ةلاسر .ةوفصلا راد .فالتخالاو ةهادبلا نيب .هيقفلا ةيالو -؟

 .رشنلاب ةيصوتلاو هيونتلا عم ءزاتمم ةجرد ىلع تزاح ريتسجام

 جهانملا يف دمتعم .ةوفصلا راد ءةياردلا ملع يف سورد -غ

 .ةيوزوحلا ةيساردلا

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب .كولسلاو ريسلا نازيم -

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ةاحلاص كدلو لعجت فيك -1

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب 5كمأ كتدلو امك عجرت فيك -'

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؟5نمو 5فيك ؟دلقن اذامل -/

 :(ةمجرتلاو عبطلل نون زكرم) ةسينرفلاو ةيزيلكنإلا ىلإ مجرتم

 انالاطإل 00 الع ارأ1 31877 امال“ 300 57

 صطمان:0ان0أ أتأ#11 (5انأا/ل[ع ان 0006عمأ) 2070219 أ نال

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛ ( ءاروشاع يحو نم ) رشع لايلو -4

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب .( خزربلاو توملا) ليحرلا ءادن ٠-



 :نتتات نيسحلا ةيقررب دام 1

 ةفاقثلل جارسلا تيب .ءفافزلاو ةبوطخلا نيب نيسورعلا ليلد ١-

 :ىشنلاو

 نيب) .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛وئ3و نيسحلا ةيقرب ١١-
 .(ءىراقلا يدي

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ؟-
 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ,تاملك ؟ يف نيجوزلا ةداعس ١4-

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ءاديعس نوكت اذكه -04
 ةفاقثلل جارسلا تيب :(ءاروشاع يحو نم) رشعب اهانممتأو -7

 .رشنلاو

 .ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ يف ةافطصملا لئاسملا ١١-

 .ءاسنلا ماكحأ -

 .ةبرجتلا يحو نم غيلبتلا -9

 نع ثحابلا يقئتواب» ) 23تاناو ع7 طانل5وك3 03 /ل6ع:0306 - ٠

 .(ةيلاغتربلا ةفللاب - ةقيقحلا

 يف ةالصلا) اذاذالا 080 088080 3|8559«6» ١“-

 .(ةيلافتربلا ةغللاب مالسإلا

 .ةوفصلا راد .ةعبقلا طويخ ١1"-

 راد ؛(نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا مامإلا) ةعبقلا كئاح -7

 .ةوفصلا

 4 مئاقلا جارس عقوم ىلع اهريغو بتكلا هذه عيمج حفصت كنكمي
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