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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيعسن هبو

 نيمايملا هلأ ىلعو .هدعب ّىبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ,هدحو هلل ٌدمحلا

 .نيبجتالا هبحصو

 تحت هنم ةجردنملا دئاوفلا عماج انباتك نم (نوعبسلاو ةيناثلا ةدئافلا)

 ىلإ ةجاحلا تّسم «31نيسحلا ءادهشلا دّيس ءازع ةماقإ ءاحلصلا ءاميس» :ناونع

 :ىهو ةدنج ىلع اهعبطو اهلصف

 لحتنت ,"!أشج دعب اهءاق وأ ."!لايح دعب دهدلا اهدلو ةّيرصع ”١ ةئشانّنأ

 :ءىشانلاو .ءوس أشن ءالؤهو .ءوس أشن وه :دحاولل لاقي .راغصلا سانلا ثادحأ :اشنلا )١(

 .«أشن» ,؟81/ :1 نيعلا باتك .ليللا لّوأ :ةئشانلاو .باشلا

 ًالايح لوح تلاح ءرثكأ وأ ةنس لمحت مل يتلا :لئاح ةقانو .اهرسأب ةنس :لوحلا ()

 .«لوح» 194 - ؟91/ :* نيعلا باتك .ٌلوُحلاو لايحلا :عيمجلاو .ًالوؤحو

 .ةئشانلا هذه دلوأ مث ,ةليوط ةرتفل باجنإلا مدعب بيصأ نامزلاو رهدلا ّنأ انه هب دارملاو

 ناسل .ءيقلل تراث :تأشجو .هيلإ تضهنو تعفترا :ةوشج أشجت هسفن تأشج :أشج (؟)
 .«أشج» 48:١ برعلا

(1) 



 هنعطتل ,4) هتينث مّلس نم هيلإ تا اوتو نب هتتأ دقل .هتغبصب تنهّداو ,هتسبلب

 .هتّنسو هباتك :هيديرو طاين عطقتو ,*!هتّبلو هرغث يف

 متي نأ الإ هللا ىبأيو اههاوفأب هللا رون ئفطت نأ ٌمهت - ٌمهت ام مظعأ امو - ّمهت

 ةلاسرلا راثآ سمطتو ةّوبنلا مالعأ رطسأ وحمت نأ ّمهت ,««نوئناشلا» هركولو هرون

 .راكذتلا ساطرقو دوجولا ملاع حول نم
 ةنيدملاب 'دقرغلا عيقبب ةسّدقملا مهدهاشم ىلإ تفلدزا اهنم ةفئاطف

 فلسلا ىوقت ىلع ةسسؤئملا ةينبألاو ,ةخماشلا ملاعملا كلت تمدهف .ةفّرشملا

 .خسولا نم نيعبصإلا نيب لتفي ام ىه :ليقو .ةاونلا قش يف (ةرشقلا) ةاحسلا :ليتفلا )١(
 .«لتف»:014 1١: برعلا ناسل

 ,هذيبن ٌدتشيف هيف ذبتنيف رقني ةبشخ لصأ :ريقنلاو .ةاونلا رهظ يف يتلا ةتكنلا :ريقنلا (؟)
 .«رقن» ,58/ :0 برعلا ناسل .هنع يهنلا درو يذلا وهو

 شيرقل لثملا اذه ليق ءريفنلا يف الو ريعلا يف ال نالف :لاقيو ءسانلا نم ةعامجلا :ريفنلا (؟)
 ريع يقلتل اهنم ضهنو ةنيدملا ىلإ رجاه امل كل يبنلا ّنأ كلذو ءبرعلا نيب نم

 ماشلا نم لبقملا مهريع نمأيل ردبب هوقلو اوضهنف ءكلذب شيرق ىيكرشم عمس شيرق

 نم وأ نمز اّلِإ لاتقلاو ريعلا نع فّلخت نكي ملو «ناك ام مهرمأ نم ناكف ءنايفس يبأ عم

 .ريفنلا يف الو ريعلا يف ال نالف :ٌّمهمل هنوحلصتسي ال نمل نولوقي اوناكف .هيف ريخال
 .«رفن» 757560 :ه برعلا ناسل

 .«ينث» 47 8 نيعلا باتك .فرعُيف ديعب نم ىرُّي ليج سأر يف ليّم ىلعأ :ةينثلا (؛)

 .«ببل» 27//؟ ١: برعلا ناسل .بابلو تاّبل عمجلاو ءرحنملاو ردصلا طسو :ةّبللا(6)

 عيقبو .اهلوصأ وأ رجش هيفو الإ ًاعيقب ىّمسي الو ءعسّتملا ناكملا :ضرألا نم عيقبلا (1)

 .همسا يقبو بهذف دقرغلا رجش هب ناك ءاهلهأ روبق هيف ةنيدملا رهاظب عضوم :دقرغلا
 .«عقب»:١:147 ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا

 وف



 يعرشلا هجولا ريغ ىلع مهلمع لمح ًانيد عنتمي نيذلا ,نيملسملا نم حلاصلا
 ملعي هللاو ًاعرش سامطإلا ٌةبجوتسم !ةفرشم روبق اهّنأ ةعدخب ,حيحصلا غئاسلا

 ""!ةفرشم رادو فرشم ربق نيب ًافرعو ٌةغل ناّتش ,روبقب تسيل اهّنأ ًاعيمج نوملاعلاو

 .ربش ديق ضرألا نع "'مسي مل ربق مسر اهنمض يف
 «ربقل قادصمب تسيل يهو- ةمخضلا ةينبلا كلت مده ىلع اهل *”يداحلا امف

 يف نيمكلا هركلا ىوس - ليلد هيلع مكحيوأ دري مل يذلا /”لصألل ةبوصغمبالو
 يوطع هلا تهدأ نيرذلا :نكذلا مراعشو يسرا طئايقا للا تيب لهأل اهنيوقت
 ةيدأت نيملسملا ىلع مهتّدومو مهتعاط ضرتفاو ,"ةًاريهطت مهرّهطو سجرلا
 ."!مهّدج رجأل

 هيفخي ناك دقو ,ةّوقلا هترهظأ يذلا اهرودص ىف نماكلا هركلا اذه الولو

 ةباحصلا ةفلاخم ىلع تمّجهت امل :ةّيمالسإلا ةفالخلا ةكوش نم ةبهرلاو فعضلا

 .مهرسأب

 تقبأو ءاهيف يفوت يتلا ةرجحلا يف مهتبن نفد ىلع /!مهتملك تقفتا سيلأ

 .«فرش» 107 :1 نيعلا باتك .فرشم وهف لاط ءيش ّلك :فرشم )١(

 سيل يلاعلا ّنأل ؛ ةعدخو هيومت ىوس تسيل ةفرشم اهّنأ روبقلا مده يف مهتجح ّنإ (؟)

 .ءانبلا لب ربش ديق ضرألا نع لعي مل ربقلاف .هسفن ربقلا

 .عفتري مل :يأ ,مسي مل .«امس» :5517/ :154 برعلا ناسل .ىلعلاو عافترالا :ومسلا (؟)

 حاحصلا .هقوست :يأ ءباحسلا ىدحت اهّنأل ؛ ءاوده :لامشلل لاقيو ؛لبإلا قوس :ىدحلا (4)

 .اهل قئاسلا امف :يأ ءاهل يداحلا امف .«ادح» 577

 يذلا ملسملا ّنِإ ثيح ديلا ةرامأل لاملا ةّيلحو بصغلا مدع وه يعرشلا لصألا :يأ (5)

 .بصغو ةنايخ دي هدي تسيلو .هقفنأ يذلا لاملا ىلع هدي تناك هانب

 .بازحألا ةروس نم ٠7 ةيآلا ىلإ ةراشإ (1)

 .ىروشلا ةروس نم "؟ ةيآلا ىلإ ةراشإ (/)

 .ةباحصلا :يأ (8)
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 !؟ًامده هب ثدحت مل هلاح ىلع اهءانب

 وبأو نيرونلا وذو مظعألا قورافلاو ربكألا قيدصلا مهيفو - ةباحصلا لمعأ

 !؟عورشم ريغ ًالمع- ''!راد ثيح ّقحلا هعم رودي يذلا نيطبسلا

 ةّجح وه ًالمعو ًالوق ةباحصلا عامجإو فيك الك !؟ملسم اذهب هوفي له

 :نيملسملا ةفاك ذئع نيب ناطلسو ربك

 مهتايفو مايأ هترتعو هلآ و ّئبنلل ءازعلا ةماقإ لاطبإل تبّلأت دق مهنم ةفئاطو

 لهأ سماخ .ثلاشلا مامالا هيف دهشتسا يذلا ءاروشاع موي امّيسال :ةمولعملا

 دان يس !اذال وع ماسلا

 "”ناحتمت نيتفئاطلا اتلك ."!«ةّيصعلا كلت نم اصعلا هذه» ّنأ بير الو

 اهل ةيغب ال ,ّئبنلا ةرتعل نائنشو ةوادعو ,ناغضأو "!نحإ بيلق نم ًاحفاط (؛ًابَْغ

 مهل روبقال .ًاّيسنم ًايسن اونوكي ئّتح 280تيبلا لهأ ركذ "!داقو دامخإ ىوس

 مهئادعألو بقانم مهل يهو .نابتستف ةفوشكم مهل بئاصم الو ءرازتف ةفورعم

 اَمإ نيدلا لجأل "؟ًاديهش ًالوتقم لب ,هفنأ فتح دحأ مهنم تمي مل ثيح ,بلاتم

 هعم ّقحلا ردا مهّللا ًايلع هللا محر» :ةُكيلَتْشا لوسر نع يورملا ثيدحلا ىلإ ةراشإ )١(

 ١174. :* كردتسملا يف مكاحلا مهنم ,مالعألا نم ةلمج ثيدحلا اذه ححصو .«راد ثيح

 .186 ©١6: برعلا ناسل .هيبأب لجرلا هيبشت باب يف لثم (؟)

 .نايقست :يأ :ناحتمت .«حتم» 797 :5 ةفللا سيياقم مجعم .ءاقتسالا وهو :حتملا (؟)

 .«برغ» 547:١ برعلا ناسل .ريبكلا ىلدلا:برغلا (4)

 .«نحأ» 4:17 برعلا ناسل .ردصلا ىف دقحلا :ةنحإلا (5)

 .«دقو» 477:1 برعلا ناسل .ءيضم :داّقو بكوكو .ألألت :ءيشلا دقوت (1)

 هيقفلا هرضحي ال نم .«ديهش لوتقم الإ اًنم ام هللاو» :ةَكطاضرلا نع يورملا ىلإ ةراشإ (/)
 ١1537. ثيدح ,04 :؟
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 ام» :لاق هّنَأ هنع درو امل ّمسلاب ًاديهش تام ككل ئبنلا ّنأ ئّتح ,"١فيسب وأ ٌمسب
 ."!«يرهبأ تعطق ئّتح يندواعت ربيخ ةلكأ تلاز

 ."'مومسملا عارذلا كلذ نم هماعطإ يه ربيخ ةلكأو

 ةثودحأ ربكأ مهيلتاقلو ,ةبقنمو ةموركأ مظعأ مهل ةداهشلا نأ مولعملا نمو

 ؟اداتق كوش امه مهبئاصم ركذو مهنيبأت ىلع (؟!نابّترتملا نارمألا ناذهو ,ةبلثمو

 .ءاضغبلاو ةوادعلا مهل نيتبصانلا "”نيتفئاطلا نيتاه نيعأ يف ١7 نادعس كسحو

 ةامسملا هذه ىلع (؟'ةقباسلا ةدئافلا يف «!ىلوألا عم مالكلا انعبشأ املو

 ,ةفئاطلا هذه عم مالكلا عابشإل انفطعنا (نيّيباّهولا عئاظف ىلع نيلفاغلا هيبنت)

 هللا نمو .(لوقأ)و (اولاق) ناونع تحت هيلع نيبيجمو ءاهل لاقي ام ّلك نيركاذ
 .ةيانعلا حيمتسن هّنم نمو ةيادهلا دمتسن

 :رثألا ةيافك .«مومسم وأ لوتقم الإ اًذم ام» :ةِان ىبتجملا نسحلا نع يورملا ىلإ ةراشإ )١(

 .ةكبلظ ذا لوسر نع يلع نب نسحلا نع يور ام باب ,5

 .تادامجلا قطن يف لصف ١: 45١ بلاط يبأ لآ بقانم (؟)

 .«رهب» 47 :6 برعلا ناسل .هبحاص تام عطقنا اذإ قرع :رهبألا

 .تاناويحلا ريغ مهمّلك ِهّنأ ةّمئألا يف باب ,1و 5 ثيدح ,017 :تاجردلا رئاصب (؟

 .مهئادعأ بلاثمو هطتيبلا لهأ بقانم ركذ :يأ (؛

 .«دتق» 2557 :" برعلا ناسل .كوش هل رجش :داتقلا (©

 .«دعس» :4// :" حاحصلا .نادعسلا كسح :هل لاقي كوش تينلا اذهلو ,تبن :نادعسلا (1

 .مهل ءازعلا ةماقإ لاطبإل تبّلأت يتلاو ُكيإْةّمئألا روبق تمّده يتلا :يأ ١(

 .20ةّمئألا روبق تمّده يتلا :يأ (6

 ءاهتاوخأ نم ىرخأ ةدئاف نيعبس عم تعاض يتلا نيعبسلاو ةدحاولا ةدئافلا يهو (

 .(نيّيِباّمولا عئاظف ىلع نيلفاغلا هيبنت) روكذملا مسالاب هللا همحر اهامسأ ناكو

(6) 



 د90 نيسحلا ىلع ءاكبلا

 قالطإ ّنأل ؛ هلعف نم ًارجأو ةبوثم لزجأ 9 نيسحلا ىلع ءاكبلا كرت :اولاق
 ىلع نّوهي امم ليسم ّلك ةربعلا لسريو ةرفزلا ثفني بيثكلا نيزحلل حارسلا

 ,ةعول "١١ سيسر هدنع ىقبي الف ؛هترمج دمخيو ,هتلعش ءىفطيو ,بطخلا يكابلا

 طقاستب لحمضيو كلذ ىشالتي لب ,يميمص ٌلاعفناو ؛يبلق دبأتو ,"”ةعور نماكو

 سبح ولو ءنزحلا دوجو ىلع بّدرتملا باوثلا عفتريف ,"!هترفز دٌّعّصتو .هتعمد

 يف ةرئاث لكثلا ةرارحو .هبلق يف ةتباث نزحلا دعاوق تيقبل ةهوألا نجسو ةربعلا

 روجأم وهف كلذك ماد امو ,ىسأللا هحرابي الو *”ىوجلا/ !هليازي الف .هردص شارف
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 .نيعلا نم ةعمدلا لاسرإال ديدشلا نزحلا ةمزالم ةّيهيدبلا رومألا نم :لوقأ

 ىقبي الف :يأ .ّسسر» ,37/ :1 برعلا ناسل .هناكم مزل دق يذلا تباثلا ءيشلا :سيسرلا )١(

 .ةعوللا كلت ددبي ءاكبلا ّنأو :ةٌّرقتسمو ةتباث ةعول يكابلا يدل

 .«عور»١2؟6 : برعلا ناسل .عزفلا :عورلا(؟

 .«رفز» "5 :؟ برعلا ناسل .سقنتلا :ةرفزلا (؟

 .«ليز»1:/١531 برعلا ناسل .ةقرافملا :ةليازملا (#

 .«!وج»,15:/151 برعلا ناسل .نزح وأ قشع نم دجولا ةّدشو ةقرحلا :ىوجلا (

003) 

 ك

) 

) 

) 



 لاق اذهلو "'ًافوؤم ردصلاو ًادومج ُنيعلا نوكت نأ الإ ءردصلا نم ةبحنلا قالطإو
 :رعاشلا

 "”دومَجل اهعمد يراجب َكيلع 220 طساو موي دجت مل ًائيع نإ الأ

 يف لكذلا ران جّْجأت عم هتعمد ىلع ضبقلا نم نيعلا حيحص نّكمتي فيكف
 تاوشلاو نرخ الانف (ةريخآلا لاووي انهذحا لوزير: قامو الغم قاما امو: ةدعيب

 ,هئاقيو ءاكبلا لاوؤب ءاقبو الاوز ناقدحم

 .«فوأ» ١:4 برعلا ناسل .ةفآ هتباصأ :فوؤم )١(

 ساّبعلا بأ هّجو اّمل كلذو ءيرازفلا ةريبه نب ديزي ءاثر يف يدنسلا ءاطعلا يبأل تيبلا (؟)

 .ه17١ ةنس ةريبه نب ديزي برحل طساو ىلإ روصنملا رفعج ابأ هاخأ حافسلا

 ٠١9. :1 يربطلا خيراتو و5 ىضترملا دّيسلا يلامأ :رظنا

7( 



 ءاكبلاو نزحلا

 ربصلاو ةعاجشلا نايفاني ال

 سند نع عفرتملا ,ماهوألا بئاوش نم يلاخلا يرطفلا لقعلا نإ :اولاق

 اهؤزر لج نإو - ةبيصم هتباصأ نم ىلع مكحي ,ةميمذلا ةّيبصعلاو ةّيموقلا ديلاقتلا
 اهتعبتو .هتربع تضافو .'"!ًادمكهّوأتو .ًادعص اهنم سّقنت اذإ - اهفرص مظعو

 الو ,ردصلا عساو الو ,بلقلا مهش ريغ هّنَأ ,هتمطل "!اهتّفقو ,هتخرص تلعو ,هتبحن

 تافص نم ('باطولا غراف لب ءسفنلا لساب الو ,"!دلجلا ديرم الو .ةّمهلا يلاع

 ىلع الإ مذ الو ,ءالقعلا دنع مومذم وهف ,ةلاسبلا توعن نم فّكلا رفص ,ةعاجشلا

 امك.يعرشلاو يلقعلا نيمكحلا نيب مزالتلا ةدعاقل ؛ ًاعرش مّرحم حيبق ٌلكو :حيبق

 ٌةرسح سوفنلل ةرطفلاو ةّلبجلاب ثعاب ةّرعألا تومو ةّبحألا دقف ّنإ :لوقأ

 .«دمك» 607١ :؟ حاحصلا .موتكملا نزحلا :دمكلا )١(

 .«فوق» 797 :9 برعلا ناسل .هتعبتا اذإ هرثأ تفق :لاقي (1)

 .«دلج» ١76, :* برعلا ناسل .ربصلاو ةّوقلا :دلجلا («)

 حاحصلا .باطو ريثكلاو بطوأ ةّلقلا ىف بطولا عمجو ,هقوف امف عذجلا دلج وه :بطولا (4)
 .فرظلا اذه دارملاو .«بطو» ١

)4( 



 ,هدابع يف "'!هتغبصو .هقلخ يف هللا ةّنس كلت «ٌةقرح بولقللو ؛ٌةربع نويعللو
 ةبجوتس لحم لكلو ."'يكبيو كحضي وه 904ةَفْبِص هللا نِم ُنَسْحَأ ْنَمَول

 .هيعدتسي ببسو

 اذهو ًانيكستو ًافيفخت ءاكبلا ٍذئنآ هللا عّرش ,ملؤملا لولح وه ءاكبلا يعادف

 ءاكبلا ناك ولو ءنابجلاو عاجشلاو .يوقلاو فيعضلا هب يوتسي هللا نم فطل

 ةلاسبلل ًايفانم ماظعلا ءالجألاو ماركلا ةداسلاو ةّرعألاو ةّبحألا بئاصمل

 هّوأتلاو بيحنلاو ءاكبلا ّنأ عم ,ميمح قارفو زيزع دقفل عاجش ىكب امل '”ةدجنلاو

 ريمأ بلاط يبأ نب ىلع انالومك هتلوطبو هتعاجش يف دحأ دنع بير ال نّمم عقاو

 بورحلا يف هتاماقمو .نانثا هتلاسب ميظع يف فلتخي مل يذلا .320نينمؤملا

 ام هللا لوسر هّمع نبا ىلع ءاكبلاو نزحلا نم هباصأ لاثمألا اهيف برضت ةروهشم
 ًءاكب ءارهزلا قارفل ىكبو هّوأتو ,باصملا ةشهد نم دعقأ ِهّنإ :ليق ئىّتح هباصأ

 هناوعأ نم ريثكو ناهيتلا نباو لاقرملاو ةميزخو راّمع ىلع ىكبو اديدش

 :هلوقب مهاثرو (ة!هراصنأو

 ليلخ لك تينفأ دقف ينحرأ يكرات تسل يذلا توملا اهأ الأ

 .«غبص» (478 : برعلا ناسل .هنيد :هللا ةغبص )١(

 .178 :(؟) ةرقبلا (؟)

 .4ىكبأو كحضأ هّنأو) :مجنلا ةروس نم ؛؟ ةيآلا ىلإ ةراشإ (؟)

 .«دجن» «18 :5 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .ةعاجشلا :ةدجنلا ()

 اوضمو قيرطلا اوبكر نيذلا يناوخإ نيأ :3ه/لاقو ,187 ةبطخ ٠١4, :+ ةغالبلا جهن (5)
 نم مهؤارظن نيأو ؟نيتداهشلا وذ نيأو ؟ناهيتلا نبا نيأو ؟راّمع نيأ ؟ٌقحلا ىلع

 الل برض ّمث :لاق ؟ةرجفلا ىلإ مهسوؤرب درمأق ,ةينملا ىلع اودقاعت نيذلا مهناوخإ

 .ءاكبلا لاطأف هتيحل ىلإ هديب

(5) 



 ١ 1 سلا تاذعلا لئاسو ونيسان اا داوم ويم داوم 1

 دي رك فيس للك .قجا نيالا اوهسملارأ

 اعمتجا امل .ةعاجشلاو ةدجنلا ّدض ةحانملاو هّوأتلاو ءاكبلاو نزحلا ناكولف

 .دحاو لحم يف نيّدضلا عامتجا ةلاحتسال؛ نينمؤملا ريمأ يف

 ,ةلاسبلا نم ىلعألا فرطلاو ,ةدجنلا ىهتنم "'ةردس يف ًاضيأ اعمتجا املو

 نم هب نوذولي هيدي نيب نودهاجملا نوملسملا ناك يذلا ٌةُكْيلَيهللا لوسر اندّيس

 انذل سيطولا يمح اذإ انك» :#9.يلع نينمؤملا ريمأ نع لقن امك ءادعألا سأب

 ."7 كلي هللا لوسرب

 مهملع نيملسملل ناك هنأ ملع ,هتاوزغ لاوحأ حّفصتو ّىبنلا ةريس ربس نمو

 يف مهروهظ يماحو ,ةّركلا يف مهلّوأو /؟!مهئاجيه ىحر بطقو ,روهشملا مّدقملا ْ

 :هلوقب ")هت ريقع ًاعفار .هيلإ ةدوعلل مهارخأ يف مهوعدي ,)ةدغلا

 ."”بلّطملا دبع نبا انأ بذكال ّئبنلا انأ

 يف هلآو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا نع رساي نب راّمع نع ءاج ام باب ,177 :رثألا ةيافك )١(
 ,5171 ثيدح ,14 :7” راونألا راحب ؛مهيلع هللا تاولص رشع ينثالا ةّمئألا ىلع صوصنلا

 7١8. :لوؤسلا بلاطم .راّمع ةداهش باب

 برعلا ناسل .رودسو ردسو تاردس اهعمجو ؛ةردس اهتدحاو «قبنلا ةرجش :ردسلا (؟)

 .«رديس» 56غ :ع

 .امهنم لك صئاصخو يلعو ركب يبأ مالسإ يف لوقلا ,؟74 :17 ةغالبلا جهن حرش (؟)

 .«جيه» 556 :؟ برعلا ناسل .برحلا :ءاجيهلا (4)

 .«ررغ» ١5 :5 برعلا ناسل .ةلفغلا :ةّرَفلا (5)

 .«رقع» ,557 :4 برعلا ناسل .توصلا ىهتنم :ةريقعلا (1)

 ١17:١. داشرإلا 74 ثيدح 517:١ نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم (/)

6) 



 .هنع نومزهنملا هيلإ ًاّيفتف

 نعل أ نكرر هديطأ ندي ردك دف نكن اهلا بيودقلا ةنئاعلا اذه
 وهو ساّبعلا هّمع نينأ هقلقأو هنزحأو /!'ةزمحو '!بلاط يبأ هيّمعلو ,7ةجيدخ

 ىكبو ,!هقاثو نم ساّبعلا قلطأ ئّبح هحراوج نكستو هسفن أدهت ملف ,هرسأ يف

 81 نوعظمو )ذاع ينبال

 افا نيسحلا هدلو ىلع ىكب هّنأ ئّتح .هئاّرعأ ىلع هئاكب دادعأ صحت ملو

 اذه ام هقعاوص ىف - ةيعفاشلا ءاملع ةدمع- رجح نبا خيشلا لاق ,هتبيصم لبق
0 

 :هاصن

 ةريسم دنع ءالبركب ههجو هّللا مرك ىلع رم :لاق يبعشلا نع دعس نبا جّرخ»

 لوسر ىلع تلخد :لاقف .هعومد نم ضرألا لب ىّبح ىكبف "'نيفص ىلإ

 )١( ةّمغلا فشك ١:/ ,57راونألا راحب :مالسلا اهيلع ةمطافب ه2 هجيوزت ركذ يف 47: 17١.

 ىلإ هعم هجورخو ٌة2ٌيلَيلا لوسر هّمضو بلاط يبأ ركذ ,177 ١: ىربكلا تاقبطلا (1)
 .ىلوألا ةّرملا يف ماشلا

 .,59757 ثيدح ١81, :" ريبكلا مجعملا (")

 .بلطملا دبع نب ساّبعلا ١1١ :؛ ىربكلا تاقبطلا (5)

 ,؟ ثيدح 417:1 ةبيش يبأ نبال فّدصملا ,ناعم نب دعس ,474 : ىربكلا تاقبطلا (5)

 .قدنخلا ةوزغ

 .هيلع هم ءاكب دّيأ لب ءذاعم نب دعس ىلع ٌدلكيل,َيبنلا كبي مل :لوقأ
 .زئانجلا باتك ١: 71١, نيحيحصلا ىلع كردتسملا ,414 ثيدح 51754 :؟ ىذمرتلا ننس (1)

 هذه مسا نع لأسو - تارفلا ىلع ةيرق - ىونين ىذاحو نيفص ىلإ :ردصملا يفو ءاذك (0)

 .ىكبف ,ءالبرك :ليقف ضرألا

)1١( 



 21 ةييسلا تاسفلا لا ارا ووباو يجتاز روما وللا ”

 ؟«كيكبي ام ىمأو ىبأب هللا لوسر اي» :تلقف ,ىكبي وهو ٍةكفلمهللا

 ئطاشب لتقُي نيسحلا يدلو ّنأ ينربخأو ًافنآ ليئاربج يدنع ناك» :لاق

 ينمّمشوهبارت نم ةضبق ليئاربج ضبق ّمث .«ءالبرك» :هل لاقي عضومب تارفلا

 .")«اتضاف نأ ّئنيع كلمأ ملف ءاهاّيإ

 وأ زيزعلا دقف دنع يرطف يّلبج ءاكبلا ّنأ ىلع هتحارصب لدي ثيدحلا اذهف

 ةعقاو ليئاربج نم هعامس دنع هينيع عومد كبي بنل كلمي مل اذهلو .هتبيصم ركذ

 .فطلا

 ,17؟ 8 ةبيش يبأ نبال فًّدصملا ؛"لصفلا ١١, بابلا ,511:1 ةقرحملا قعاوصلا )١(

 3 لبنح نب دمحأ دنسم .اهنع ذّوعتو ةنتفلا يف جورخلا هرك نم ,نتفلا باتك ,505 ثيدح

 ش .بلاط يبأ نب يلع دنسم د

 (1؟)



 رأثلاب ذخألا لبق

 نباو هللا رأث وه 94ض نيسحلا ّنأ دقتعت ةيرشع انثالا ةّيمامالا ةعيشلا :اولاق

 290 يدهملا مهمامإ وه "'هلحذب بلطيو همدل رأتي يذلا ّنَأو ,روتوملا رتولاو هرأت

 تقوم ريغ مهدنع هّنأل ؛ نأ لك يف هروهظ بقترت يهف .هعم نينمؤملا حلاصو

 نيسحلا هَدَج راتب دخأتو :ةيدي نيب دهاجتل هزوهظ ةبقترم لزت ملف ,مولعم تقوب

 لمع ٌبحأ نم» :ٌةكْييهلوقل ؛ لمعلا يف مهؤاكرش مهّنإف هيلتاق لامعأ يّبحم نم
 دعب ايندلا ىلإ مهتعجرب انلق نإ مهتاذب نيلتاقلا نم وأ ,"!«مهلمع يف كرشأ موق

 .زيزعب هللا ىلع ٌكلذ امو ."”مهتامم

 ميظمع اهنم لتق اذإ اهمالسإو اهتّيلهاج يف ةيبرعلا ةّمألا نأ مولعملا نمو

 .«لخذ» ١7١١ :4 حاحصلا .هرأثب :يأ .هلحذب بلط :لاقي )١(

 .ءالبركب يراصنألا هللا دبع نب رباج دورو ةّصق :/7 ثيدح "١7, :ىفطصملا ةراشب (؟)

 يف باب 4١: ثيدح ١74, :رئاصبلا رصتخم ءصصقلا ةروس ١77, :؟ يمقلا ريسفت (؟)

 .اهيف ءاج امو اهتالاحو تاركلا

 ها



 ١ ير يملا رتاعفلا لئاظو هوه فوتو اج وعما يت مم 0”

 ال ,7هترتب بلطتو هرأثب ذخأت نأ ٌبحتو "رابح بهذيو ُهّمد '!لطي نأ هركت

 ىلع ءاكبلا نأ ىلإ ةبهاذ ًايقاب رأثلا ماد ام هتحانم نمقي ءاسنلا عدت الو هيلع يكبت

 اهّسميو .هلحذب ذخألا نع مزعلا دعقيو ,هلتق ران دمخيو ,هلكث ةرارح جلئي ليتقلا

 .رانشلاو راعلا

 نم لتق نم لتقو ؛ىربكلا ردب ةعقو دعب شيرق وكرشم تصاوت اذه لجألو
 مهتارتب اوذخأي ىّتح ,ةحانم مهل اوميقي الو ,ةعمد مهيلع اوقرهُي ال نأ ءاهب مهتاداس

 نيرجاهملا نم أولتق نم اولتقو ها ةعقو يف اورصتتا اّملو ,هبزحو هللا لوسر نم

 .نهالتق متآم ةماقإب مهئاسنل اونذأ راصنألاو

 مهل غاس مهودع ىلع اورصتناو اورفظ اذإ برعلا *!ةنشنش تناك اذكه

 ةيبرعلا ةداعلا هذه ىلعو :نيفنآلا نهالتق ىلع ءاسنلا بدن نسحو .ءاكبلا ٍذئتقو

 :رعاشلا لوق درو

 راهن هجوب انتوسن تأيلف كلام لتقمب ًارورسم ناك نم

 اراحسألا جّلبت لبق ليللاب هقدر ارتما وهن ءانيكلا وخي

 ةدك دقو مل تدنلاو هيلع ءاكبلا ءاهفلا ةانتق هر اج ةخأ اكلات أ قي

 .«لط» 5٠0:١١ برعلا ناسل .مدلا رده :لّطلا )١(

 .«ربج» ١77:4 برعلا ناسل .ًارابج همد بهذ :لاقي ءردهلا :رابجلا (؟)

 نم دارملاو .«ةرت» 185 ١: ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .ةعبتلا :ليقو ,صقنلا :ةرتلا ()

 .هرأثب :«هترتي»

 .«نشنش» 5 ٠ 4 :؟ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .ةعيبطلاو ةّيجسلا :ةنشنشلا (؛)

 نب كلام يف يسبعلا دايز نب عيبرل رعشلاو ١5. سلجملا 10١1:١, ىضترملا يلامأ (5)

 .راحسألاب ٌنههجوأ نب رضي :ردصملا يفو يسبعلا ةميزخ نب ريهز

 )غ١(



 .هئازع ةماقإ نع تازوجحم

 :لاق لب هلتقب ربخأ نيح هيخأ ىلع ةّمصلا نب ديرد كبي مل مث نمو

 ربصلا ىلع انينب نكل .ىكبلا ناكم ىرأ دقو كاخأ يكبت الأ :لوقي

 رثكت يذيب: نسيلو ًاروط:تهجلتو. ةزيكن نينغفيسلا ""ةجللانإف

 راق قلع رشا را اممم ناادع ىفتشيف نيرتاو انيلعراغي

 "'رطش ىلع نحنو الإ يضقني امف اننيب نيرطش رهدلا انمسق كاذب
 عّجشت لب هلتق هغلب نيح ًادّمحم هاخأ ينسحلا هللا دبع نب ميهاربإ كبي ملو

 :دشناو

 ارتولا بلاطلا كردي انم اهب ّنإف انقلابو "'قاقرلا ضيبلاب كيكبأس

 ايقلا سك رات لاه ىلع "طوس ضيفنا يانا انو

 ارصع «!هتلقم نفج نم اهرّصعي ةربعب هاخأ يكبي نمك ٌتسلو

 "لارمج اهبئاتك"”يرطُق يف ُبهْلأ قراغب يداؤف يفشأ ينكلو
 مهرأثب ذخألا لبق نيلوتقملا ءامظعلا ىلع ءاكبلا ىري صلاخ يبرع لّككف

 .«محل» ,؟غ4 :؟ نيعلا باتك .ليتقلا :ميحللاو ءًامحل اوراص ىّتح مهتلتق :موقلا تمحلأ )١(

 نم نسحلا نب هللا دبع نب دمحم عم جرخ نّمم فرع نم ركذ ١159 :نييبلاطلا لتاقم (؟)

 لهأ نم نسحلا نبا نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ عم جرخ نم ةيمست ,؟غ/و.ملعلا لهأ
 ,مهرابخأو ميضلا ةابأ ٠١ :* ةغالبلا جهن حرش ,ملعلا

 .فويسلا :قاقرلا ضيبلاب دارملا (؟)

 .«لقم» 187١ :ه حاحصلا .داوسلاو ضايبلا عمجت يتلا نيعلا ةمحش :ةلقملا ()

 .«رطق» ٠١1:0 برعلا ناسل .بناجلاو ةيحانلا :- ممضلاب - رطقلا (0)

 .بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب نسحلا ,؟١© :نييبلاطلا لتاقم (1)
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 ١ من ةيديسعلا رتاعقلا لئاشو ستوب سات ام سس ما "

 ةعيشلا لاب امف .فلخلا هدّلقو فلسلا جرد كلذ ىلع ,رانش ةمصوو راع ةّبس

 .ءامظعلا مظعأ وهو ,30 نيسحلا ىلع ءاكبلا تمزالو ةيبرعلا ةعزنلا هذه تفلاخ

 !؟هلتاق نم ماقتنالاو هرأتب ذخألا لبق

 ةليبولا اهتاداقتعاو ةدسافلا اهتالايخو ةيلهاجلا تافارخ نم :لوقأ

 ,مهرأثب ذخألا لبق اهالتق نع ةرفزلا اهنجسو ةربعلا اهسبح ,ةميمذلا اهتاهوتو

 طقاس لايخ وهو ,"'رتولا بلط نع لسكلاو دعاقتلاو لشفلاو نهولا نم ةيشخ

 الو ,هتعمد ٌسبح برضلاو نعطلاو برحلل هزْفحُي ال نابجلا ذإ ,"”لئاف يأرو

 ناقلخ "”امه لب ءلاطبألا ةمداصمو لاتقلا ةلوازم نع عاجشلا دعقي اهقالطإ

 فعضلاو .ءاكذلاو ةدالبلاو .ءاخسلاو لخبلاك .ناسنإلا يف هللا امهعدوأ ناداضتم

 .اهنم ٌكفني الو اهنع لوزي ال تاذلاب امو :ةحالملاو ةمامدلاو (!ديألاو

 مهماهوأو مهتالايخ نم ةريثك رئاظنو هابشأ اهل ءاقرخلا ةديقعلا هذهف

 نس هل طقس اذإ ديلولا ّنأب مهداقتعاك ,ةليبولا مهدئاقعو ؛ةلفاسلا مهبهاذمو

 :ًالئاق اهوحن اهب ىمرو اهعولط دنع سمشلا لبقتساف ماهيإالاو ةبابسلا نيب اهذخأو

 جرختت ةديدجلا هّنس ّنِإف .كعاعش اهملظ يف يرجيلو ءاهنم نسحأ نسب ينيلدبأ

 :مهرعاش راشأ اذ ىلإو ,داوسلا نم ةيقن ءاضيب

 .«رتو» 01/4 :/ سورعلا جات .هيف ملظلا وأ ةّماع لحذلا :رتولا )١(

 .«لحذ» 70١:١4 سورعلا جات .رأثلا :لحذلاو

 .«ليف» 016 ١١: برعلا ناسل .هيف بصي مل اذإ :ليفو هيأر يف لجرلا لاف :لاقي )١(
 .ةعاجشلاو نبجلا :يأ (؟)

 .«ديأ» .41/ :8 نيعلا باتك .ةّوقلا :ديألا(4)
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 ""”رشألا لوقصم ضيبأ "؟ًادرب 2 هتبنم نم سمشلا هتلّدب
 كلذب مهْنَأ نيمعاز .نونجملا ىلع راذقألا مهقيلعت ةهفاتلا مهتالايخ نمو

 :مهرعاش لاق ,نونجلا ممل نم هب ملأ ام هنع نوعفدي

 "قّلعملا يلع ًاساجنأ قلعو «"ًايقارو "'نييواح يدنع نأ ولف

 "””رشعلاو '"'علسلا نم بطحلا مزح اهبانذأب تقّلع اذإ رقبلا نأ مهمعز اهنمو
 امك ء.ذئتقو ءامسلا مهيلع ردت لابجلا ىلإ تقيسو رانلا اهيف نيذقوأو اهريغو

 :مهلوق نم دسافلا لايخلا اذه دافتسي

 اروبت نأ ةيشخ ليزاهم د 0 وطلل لهسلا رقاب نوقوسيو

 اروحبلا جيهت يكل اهنم بانذ ألا "'نكت يف نارينلا نيدقاع

 .«درب» 457:7 حاحصل |.مامغلا ّبح :دربلا )١(

 .جلثلا عطق :مامغلا ّبحو

 .«رشأ» 7١ :4 برعلا ناسل .نانسألا فارطأ يف ةّقرو ةّدح :رشألا )١(

 نم تيبلاو .اهتالّيختو برعلا بهاذم يف تكن 598 :19 ةغالبلا جهن حرش يف تيبلاو

 .يلهاجلا رصعلا ءارعش نم دبعلا نب ةفرطل ةديصق

 ردصملا يفو .«يوح» 51 :؟ نيعلا باتك .ءاعمألا :اياوحلا عيمجلاو ةيواحلاو ةّيوحلا (؟)

 .نيتراج :نييواح لدب

 .«يقر» 5١١, :ه نيعلا باتك .هتذوع يف ثفنو ذّوع اذإ :ًايقرو ةيقُر يقري يقارلا ىقر (4)

 .يدبعلا قّرمملل تيبلاو .اهتالّيختو برعلا بهاذم يف تكن 99:19 ةغالبلا جهن حرش (5)

 .«علس» ,؟؟76 ١: نيعلا باتك .تابن :مّلّسلا (1)

 .«رشع» 7 4/ ١: نيعلا باتك .رشعلا رّكّس :هل لاقي .غمص هل رجش :رّشُحلا ()

 .«رقب» 216/8 :5 نيعلا باتك 1 :رقابلا (8)

 .«نكث» 84 ١: ةغللا سيياقم مجعم .ءيشلا عمتجم ىلع لدت :نكث (9)

 دف



 "2 كسلا تاغملا لئاسر ندي ام اقم حم را نايت صمم ”

 ("”اروقيبلا تلاعو ام "'ٌلئاع ام ٌدَشُع ةلثموام علس

 ليلجلا لجرلل نوكت يتلا ةلحارلا يهو .ةّيلبلا يف ميمذلا مهبهذم اهنمو
 ةريفح يف اهوقلأو اهزجع ىلإ اهقنع اوولو اهوقئوأف اهيلإ اودمع تام اذإ ,مهنم

 اذه ىلع كلدي ؛هرشح موي هل ةبوكر نوكت اهْنأ نوسعزي .كلهت ئّتح هربق ءازإب
 :مهلثاق لوقلا

 "”بوكرم هروشُن موي كيبأل اهنإ يللا حا نيعلا

 نم كلذ ريغو ,مهدالوأ نع ايانملاو ايالبلا عفدل *”مئامتلا مهقيلعت اهنمو
 .اهّماذم هدماحمب ىمالسإلا نيدلا احم يتلا مهتاهّرت ("سباسبو مهتالبعزخ

 .اهلطاب ميئارج هّقح فيسب لصأتساو

 ,مّدكملا بيبحلاو مظعملا سيئرلا مهنم لتُق ًاموق قحلت ةصقنمو ةّمذم ّيأف

 دسألا ةّبه هل اوّبه هرأثب ذخألا نم ةصرفلا تنكمأ اذإ ئّتح هيلع ءاكبلا ّقح اوضقف

 .صانتقالل ""لداجألا ضاضقنا اوضقناو ,ءسارتفالل

 ملو .روهظلاب هل هللا نذأي مل نيملسملا مومعل رظتنملا يل يدهملا ماد امو

 .«لوع» 11/1/17 :: حاحصلا .ّيلع لقثو ينبلغ :يأ ,يشلا ينلاع )١(

 .«رقب» 054 :؟ حاحصلا .رقبلا :روقيبلا (1)

 نب ةّيمأل يهو ءاهتاليختو برعلا بهاذم يف تكن 587 :19 ةغالبلا جهن حرش يف تايبألاو

 .تلصلا يبأ

 .يناهبنلا ميوعل تيبلاو .اهتاليختو برعلا بهاذم يف تكن 86١, :19 ةغالبلا جهن حرش (؟)

 نيعلا اهب نوقتي مهدالوأ ىلع اهقلعت برعلا تناك تازرخ يهو ةميمت عمج :مئامتلا (4)

 .«ممت»2151/ ١: ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .مهمعزب

 , .«سسب» ٠١4, :!/ نيعلا باتك .تاهّرتلا كلذكو ءلصأ هل سيل يذلا بذكلا :سباسبلا (0)

 ش .«لدج» ١7601 :؛ حاحصلا .رقصلا :لدجألا (1)
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 ملاظ لك ةازاجمو .هباصنل ّقحلا عاجرإل ةصرفلا حنست ملف ,هلجأ باتكلا غلبي

 نم نوكتل .ًانآف ًانآ مامإلا كلذ بقترت نيملسملا مومع لب ةعيشلاف ,هتمالظب

 ام باقترالا كلذ نع مهلهذي ال .هّدج رأتب هعم نيذخآلا ,هناطلس ةيّوقمو ,هناوعأ

 ىلع نوكاب هسفن تقولا يف مه لب .ءازعلا ةماقإو ءنزحلا !'!ةروس نم هيف مه

 مهنم ّدشأ هتبيصم ركذو همتأم ةماقإ دنع مهّلعلو .همدب رئاثلا نوبقت رم نيسحلا

 هلتق نوري مهف .هرأئب ذخألا ىلع ًاسامحو ًاعفاد ىوقأو ًانانج طشنأو ًاصرح

 ًاجّيهم كلذب كيهانو ,مهعماسم ىلع هلتق ثيداحأ تيلت امّلك مهنيعأ بصن عيظفلا

 .مهتمزعل ًاكرحمو مهتدجنل

 .اهتّدح :يأ ,نزحلا ةروس .«روس» :؟/6 :4 برعلا ناسل .ةبثولا :ةروسلا )١(
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 فا نيسحلا ىلع ءاكبلا

 دهعلا لاط امهم

 :اعافمو ةمكصلا لؤواو. ا" نظنعلا'لاستزا دتضاءاكتلا ات وغأ ول ةاولاق

 تضرقناو اهدهع لاط ةبيصمل ءاكبلا ُنإف ,ةليطتسم ةّدمب اهدعب هزيجن الف ةبيصملا

 مرحيف ,ًالقع ًاحبقتسم .ًافرع ًانجهتسم ّدعي اهثودح تقوو يكابلا نيب لايجألا
 م

 .اعرش

 يلوأ لّوأ وهو .ةِئانحونل حونلاو ءازعلا قوس مويلا ماقأ ًاناسنإ ٌنأ ول ىرت الأ
 ليلخل ءازعلا بصن وأ هللا دنع ميظعلا رطخلاو نأشلا بحاصو ءلسرلا نم مزعلا

 نكي ملأ !؟ءاهقسلا نم ءالقعلا هّدعت نجلا اليل ىسوم هميلكل وأ ا ميهاربإ هللا

 !؟نيئزهتسملا هاوفأ ماهسل ةيمرو :نيرخاسلا ةنسلأل ةضرع

 ,ةرجهلا نم نيّتسلا ماع باصملا وهو .مويلا نيسحلا ىلع يكابلا كلذكف

 دعي هؤاكبف .تاقحا تدكو يا تلكم او «,نورق تنافت نينمزلا نيبو

 نم ةّمأ دجن مل ذإ ,ةبطاق سانلا هيلع املو ءالقعلا ةقيرطل ًايفانم ًافرطتسم ًانجهتسم

 .«بطخ» ١: ١, برعلا ناسل .مظع وأ رغص .رمألا وأ نأشلا :بطخلا )١(

 .(بقح 5 حاحصلا .روهدلا :باقحألا ف

 هر



 نم ميظع مظعأل ءاكبلا تذخّتاف ,اهلاونم ىلع تجسنو ةعيشلا وذح تذح ممألا

 ,ةمزال ةمسو.ةمئاق ةّنساهئاملعو اهئاحلصو اهئارمأو اهتاداسو اهئاربكو اهئامعز
 .مايألاو يلايللا رك ىلع ًالوح اهنع يغبت ال ةّجحمو

 دّدعتو ةيضرألا ةركلا يف اهراشنناو اهترثك ىلع ةّيحيسملا ةّمألا هذه

 ىلع ءاكبلل تاسلج دقعتو ءازعلا بصنت اهْنَأ اهقرف نم ةقرف نع لقنُي مل ءاهلايجأ
 اهمامإ ىلع ةعيشلا هعنصت امك .ميرم نب حيسملا ملاعلا رون ,هتملكو هللا حور

 قوف حيسملاب ىراصنلا داقتعا ّنأ عم .هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف نب نيسحلا
 ًادبع هدقتعت هذهو ًادوبعم ًاّبر هدقتعت كلت .هللا لوسر ةناحير طبسلاب ةعيشلا داقتعا
 لك هب اولّتمو هوبلص دوهيلا ّنأ دقتعت "!ةيتوسانلا هتّيبوبرب اهداقتعا عمو .ًاحلاص

 ّداصلا امف ,ةرخآلا ّرش نم هبعشل ًاصيلخت ةكلهتلا هذهب يضر هّنأو :ةركنم ةئيس ةلثم

 .دهعلا دعبو دمألا لوط الإ هيلع ءاكبلا نم اهل

 نم مهضعب عفتني ةدافتساو ةدافإ قوس اهئانبأل ايندلا ةايحلا هذه ّنِإ :لوقأ

 . ةعيبطلاو ةلبجلابو ,هتقفص ترسخ نمو هتراجت تحبر نم نيب اهيف مهو «.ضعب

 نارسخلا ةنزب هنأ امك.حارفألا نوكت حابرألا ردقبو ,نزحي رساخلاو حرفي محبارلا

 ,ةراقحو ًارطخ ةراسخلاب ناقدحم هلاوز ةعرسو نزحلا ءطبف .نازحألا نوكت

 هدئاوف ردقب باصملاو .ًاناوهو ةمظع باصملا ردقب ةبيصملا مهدنع يهو

 :هنسحي ام ئزما لك ةميقذإ ًاضخرو الغ

 .ةّصاخ اهنمو ةّماع اهنمو .ةريقح اهنم ةريطخ اهنم :ىتش بورض دئاوفلاو

 ىحر رودت عيمجلا روحم ىلعو ,ةّوجرم اهنمو ةلصاح اهنم ,ةليلق اهنمو ةريثك اهنم

 ًاكلاه مهدنع هب نوهأف طق هب ةدئاف ال نم ّلكف ًاقيضو ةعسو.ًالقثو ٌةَّفْح بئاصملا

 .سانلا وهو ةيناسنإلا ةعيبطلا :توسانلا )١(
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 27 ويفقلا رز اقيقلا لأ طفوا اس وا اب هنو قل اكوا 1

 دل صار هموم امنا :ةراكلاو: نرحل اتعامل انارسخ ةدقف دعي الل: أد وققفو

 .هنم ةحارتساو

 ًابجوم ًانارسخ هدقف ٌدعي عيضرلا لفطلاك ةّوجرم تناكولو ةدئافلا وذ ام

 بئاصملا راغص ّنإ» :لاقي اذهلو .'"'ممللا نم ةبيصملا َّنأل ؛ فيفط ّنأ ديب ,نزحلل
 د اقيملا تت انغن

 لجعأو ًالاوز عرسأ مهباصمف .مهنم ةّيلعفلا ىودجلا مدعل الإ كاذ امو

 ةّوَقل ؛ ًانزح ٌّدشأو ةبيصم اهنم مظعأ وه ,ىئنألاك مهنم ركذلا سيلو .ًالالحمضا

 ,ةأطو ّدشأ هتوم - ًالعف هلهأ عفانلا عفايلا - ئبصلاو ءاهعون دئاوف ىلع هعون دئاوف

 قاذأ هنوكل الإ اذه امو ,عيضرلا كلذ توم نم ًايشالت أطبأو ًاتقو حسفأ هنزحو

 .هدقفب اهو دقفف هعفن ةوالح هلهأ

 هلهأل عفانلا ,ملحلا غلابلا توم ةباكو ةبيصم ّىبصلا اذه توم قوفو

 لك دئاذلاو ,هموق نع يماحلاو ؛ةمحر لصاولاو .هيدلاوب رابلا ًأّدج هتريشعو

 تاوفو هركذ مهل '”نع امّلك مهف :مهفرش ضوحو .مهّزع "!ةموح نع ةيداع
 تلطاهتو .مامحلا حون اوحانو ,؟!لاصفلا نينح هل ًاوّنح هعفانم بلسو هدئاوف

 ىلع '!ءاسنخلاك مهرمع ةَّدم مهنزح قرغتسا امّبرو ,مامغلا بوصك هيلع مهعومد

 ةبيصملا انه دارملاو .«ممل» 517 :[ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .بونذلا راغص :ممللا )١(

 :ةريفدصلا

 .«موح» 2177 :17 برعلا ناسل .همظعم :ءيش ّلك ةموح (')

 .«نع»:١4 ١: نيعلا باتك .انمامأ رهظ :يأ .ًانونعو ًاننع نعي اذك انل ّنعو (؟)

 ,577 1١: برعلا ناسل .لاصفو نالصف عمجلاو هّمُأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو :ليصفلا (4)

 .«لصف»

 ءدجن لهأ نم .برعلا رعاوش رهشأ ءديرشلا نب ثراحلا نب ورمع تنب رضامت يه (5)

00 



 .نامثع اهلعب ىلع ''١ةصفارفلا تنب ةلئانو .رخص اهيخأ

 ماظعلا عفانملا ٌماعلا .ديمعلا دقف نزح لوطو ةبيصم عيمجلا نم مظعألاو

 قاتفم هرسأب ملاعلا ّنإف ,اهيلع ديزي وأ هتدئاف ديفي نم هفلخي ملو ,مانألا ةّم

 ملاوعلا قهري لدب ىلإ ال ميظعلا حلصملا اذه ىدوأ اذإف .هعفانمل ٌرطضم ."!هدئاوفل

 ماوعألا رك ىلع نيبوركم نينوزحم ًامئاد نونوكي ةعيبطلابو ,نيبم ٌنارسخ

 ءالقعلا دنع ءاهفسلا نم بيئكلا نيزحلا دعي وأ !؟مهنزح نجهتسُي فيكف نينسلاو

 !؟قالتخا الإ اذه ام ءءازهتسالل ةضرع لعجيو

 ,ءايبنألا نم هدعب نمو قا مون ىلع ءاكبلا ناجهتسا نم ًالثم هوبرضام اًمأو

 ٌفخ ماظعلا لاجرلا كئلوأ دقف ّنأل لب الك .دهعلا دعبو دمألا لوط هيف بسلا سيلف

 هدئاوفو ,تاجرد عفرأو مهنم ريخ وه نم مهعفانم رئاسخ ىفالت دق ذإ ؛ ناهو

 يداهلا انّيبن كاذ ,ناج الو سنأ هلبق اهثمطي مل راكبأ اهلك ن وكلا ءاجرأ يف ةّتبنملا

 هب ممألاف .هروحب نم ةرطقو .هرون نم ةسبق هلبق يبن لك دئاوف يذلا كلي نيمألا

 نيفلاسلا ءايبنألا ىلع نازحألل بجوتسملا نارسخلا نيأف ,ةفعاضمًافاعضأ ةحبار

 هدوجأو اهرعش رثكأ ,تملسأف مالسإلا تكردأو ,يلهاجلا دهعلا يف اهرمع رثكأ تشاع 3

 .ه؟4 ةنس تيقوت ,ةّيلهاجلا يف التق دق اناكو ؛ةيواعمو رخص اهيوخأل اهؤاثر

 .87:؟ يلكرزلل مالعألا

 ,ةبيطخ تناك .ناَفع نب نامثع ةجوز .ةّيبلكلا صوحألا نب ةصفارفلا تنب ةلئان يه )١(

 اهجّوزتف ةوامسلا ةيداب نم نامثع ىلإ تلمُح ؛ةعاجشلاو يأرلا تاوذ نم ؛ةرعاش

 .ةنيدملا يف هعم تماقأو

 .587 :/ يلكرزلل مالعألا

 .هدئاوف ىلإ جاتحم :يأ (؟)

 ةفولا



 ؟ يب تيس رئادقلا لئاسإر يوازي لم داس امو دو اممم حل 0

 !؟ةمايقلا موي ىلإ "١ربغو فلس نم دّيس لب ,مهدّيسوهو ,مهدعب دكت هدوجو عم

 يف ةبيصم لجأ هتبيصم تناك هدئاوف دفي ملو هماقم دحأ مقي مل ناك اّملو

 وهو - هتافو موي ةذخّتم حربت مل ةعيشلاو ءادّيؤم لزي مل هيلع نزحلاو ,ملاعلا
 مايأ ةذخّتمو ,ىربك ةباكو ميظع نزح موي - رفص نم نورشعلاو نمأثلا اهدنع

 يهو - ةّماعلا مهدئاوف ّنأل ؛ ءازعو نازحأ مايأ هتيب لهأ نم ةّمألا تايفو

 نزحسلل ةبجوتسم ىمظع ةراسخ يهف اهيف مهريغ مهفلخي مل - مانألل مهتياده

 .ًادّيؤم مهيلع

 .هتبيصم ميظعل هيلع نزحلا ديزمب ةادهلا ةّمئألا نيب نم ذقن نيسحلا ٌصخو

 .هتّيزر ليلجو

 ضعب نع درو ام وه ,28+تيبلا لهأ بئاصم ىلع ةبيصملا هذه ةمظع ٌرسو
 يف هللا ةريخ مهو ءاسكلا باحصأ ةيقب ناكامل ذقن نيسحلا ّنأ نم ©2:تيبلا لهأ

 ,ًادوقفم هّلك دعي ال ةيقب هل تماد ام ءيشلا ّنأ ةهادبل ."”عيمجلا دقف هدقف ناك هقلخ

 كمظغو تلج اذه لجألف .ةقت ويسخلا دققب ةسسشلا دوجو تاكرب تعفتراف

 ءاسكلا يوذ ريخ نيملسملا ةراسخ ّنأل ؛ مئادلا نزحلا تبجوتساو هتبيصم

 نم ريخألا ءزجلا مهدقفف .32اهّللا دبع يبأ دقفب ناك امْنِإ .مهدوجو تاكرب ضيفو
 .ًاعيمج مهدقفل ةّماتلا ةّلعلا

 تام مويلا» :اهلوقب هل اهبدن ىربكلا بنيز ءاروحلا هتخأ نع مص اذهلو
 نسحلا يخأو .ءارهزلا ةمطاف يمأو ,ىضترملا يلع يبأو ,ىفطصملا دّمحم يّدج

 .«ربغ» ,؟ :5 برعلا ناسل .ىقابلا :رباغلاو ,يقب :يأ ءربغي ءيشلا ربغ )١(

 (؟:)



 ,"7«ىبتجملا

 .مهتدئاف ٌةديفملا ٌةيقبلا هّنأل ؛ هلتق دنع كلذ لوقت نأ اهل ٌّقحو

 مهنم دحاو سيل ذإ ,مهب اهدوجو مدعل ةدئافلا هذه هدعب ةّمئألا فالتت ملو

 هينيع بصن يعيشلا اهاري ماد ام ةافالتملا ريغ ةراسخلا هذهف .ءاسكلا باحصأ نم

 .هئاكبو هنزح ىلع مالي الف ًابيثكأبو ركم نوكي ةلاحم ال

 نزحلا مهذاخُتا مدع يف «حيسملا داّبع» ىلع حيسف لاجم بينأتلاو موُللو

 سيلأ هلتقو هبلص ةطساوبرانلا نم مهبعش صّلخم ىلع يدمرسلا ءاكبلاو يدبألا

 ظ ؟ نانيسالا ذل ناجل دارس كدر يشل نيم وه

 ,حيسملا اندّيس ىلع ةبآك مايأو نزح تاسلج ىراصنلل ّنأ لقن مل نإ اذه
 نيتّمُألا كارتشال ضقنلل عوضوم الف - يلج حضاو وه امك- كلب انلق اذإ ام

 .بوبحملا لمعلاب

 )١( :؟ ةّدوملا عيباني ؛/0 :نييبلاطلا لتاقم 14.
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 مايأ يف ئّتح اهل ًانديدو ًابأد نيسحلا ىلع ءاكبلا ةعيشلا ذاخَتا :اولاق

 ةّدشلا يفو ,""حارتألا تانآو .حارفألا تاعاسو .فافزلا يلايلو .دايعألا

 اّمم ,لاح ّلك ىلعو .تقو ّلك يفو .رضحلاو رفسلاو ءالبلاو ةيفاعلاو .ءاخرلاو

 راشعم رشع غّوفت مل امب هيلع ءاكبلل اهسفن غيرفتو ءاهطارفإو اهّولغ ىلع لدي

 نمو .هناحبس هل ةعارضلاو .هتاجانم ليترتو .هركذ ةوالتو ءاهّبر ةدابعل هتقو

 .تاكلهملا نم طارفإلاو ولغلا نأ ًاعرش مولعملا

 ,"!«لاق ضغبمو ,لاغ ّبحم :نانثا ّيف كلهي» :32 يلع نينمؤملا ريمأ لاق

 .طّرفمو طرفُم

 بابحتسا ىرت ةعيشلاف .هداجيإ بابحتساو لمعلا دوجو نيب قرف :لوقأ

 هلوسر ىلع ةالصلاو هللا ركذ بابحتسا ىرت امك .نأ ّلك يف نيسحلا ىلع ءاكبلا

 .«حرت> و نيعلا باتك .حرفلا دض :حرتلا(١)

 مقر 14 :4 ةغالبلا جهن ءلئاسرلاو بتكلا باب 408 مقر ١: 77١ ةغالبلا جهن حرش (؟)

 .نالجر ّىف كله :جهنلا ىف ةرابعلاو 415 مقر 8و1
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 الو مكب اهرّدقت ملو ءثيحب اهتّيحت ملو ء,تقوب لامعألا كلت تّقوت مل يهف ,كلذك

 يك لاوحألا عيمج يف ةدوجوم ال ءلاح لك ىلع داجيإإلا ةبوبحم يه لب .فيك
 .ةالاغملاو ةطرفلاب لوقلا هَجّتي

 أهنم جرخ ام الإ ةعيشلا تانآ عيمجل ةيزعتلا قارغتسا انمّلس ول اَنَأ ىلع

 ةطرفلا نيأف ,ةتقؤم ةبجاو ةدابعب لاغتشالاو ٌلكألاو مونلا تاقوأك,ةرورض

 (؟نوظحيملا وغلا و ةقيذلا

 هل بّرقتي امك هّبرل اهب دبعلا بققتي هلل ةعاطلا عاونأ نم ًاعون ةيزعتلا تسيلأ
 هبوبحم هللا تقمي فيكف ,ملعتس امك هلل ةبولطم ةبوبحم ىهف ؟ّجحلا كسانمب

 .الكو اشاح !؟هرمع هلل ماقو هرهد هلل ماص اذإ ًادبع هللا تقميأ !؟هبولطم ضغبيو

 ءاش نمو لقتسا ءاش نمف ؛عوضوم ريخ ةالصلاو موصلاك يه ةيزعتلا كلذكف

 .")رثكتسا

 !"'ةّيئابسلاك ةّيبوبرلا هلحن نم لب «ليبقلا اذه نم ا يلع يف كلاهلا سيلو

 ًاّبح نيطرفملا ةالغلا نم امهف .هل نيرّفكملا جراوخلا "”ةّيرورحلاكر فكلاب همصوو

 .نيدلا نم ةرورضلاب نيمولعملا هيهنو هللا رمأ نيفلاخملا ًاهركو

 ةرثكب ناطونم هرصقو نزحلا لوط ّنأ قباسلا باوجلا يف مّدقت :ًايناث لوقأو

 )١( ثيدح ,4؟ :؟ لئاسولا كردتسم ١/ 791ثيدح :47/و 597.

 تنأ ينعي ,تنأ تنأ :ههجو هللا مّرك يلعل لاق يذلا أبس نب هللا دبع باحصأ :ةيئابسلا (؟)

 .نئادملا ىلإ هافنف .هلإلا

 يناتسرهشلل لحنلاو للملا ١: 174.

 اهبو ؛:خسرف فصن ةفوكلا نيبو اهنيب ؛ءءارورح اهل لاقي ةيرق ىلإ جراوخلا تراص (؟)

 .يعبر نبا ثبشو ءاوكلا نباو ءيبسارلا بهو نب هللا دبع اهؤاسؤرو «ةيرورحلا أوّمس

 :؟ يبوقعيلا خيرات 151.

 (؟1/)



 ]حل يعل ا زاععقلا لئاسو هرب تاو وت وامام وكنا جو وروولا 6

 نوحني مهّلك سانلا ّنَأو ءاهّضاخو اهّماعو ءاهرطخو اهناوهو ءاهتّلقو ليتقلا دئاوف

 مهنمو ًاعوبسأ هيككبي نم مهنمو ؛هتوم ةعاس هديقف يكبي نم مهنمف ,وحنلا أذه

 كلذ ّلكةبقعل نزحلا ثّروي نم مهنمو .هّلكهرمع مهنمو .ًالماكًالوح مهنمو ًارهش

 وه مكحم يعرش نوناق ىلع ةيراج .سانلا مومع نيب ةدرطم ةدعاق وهف «عقاو

 :ىلاعت هلوقل ًالاثتما .هردق ردق ّلكب غارفإلاو .هّقح ّقح يذ لك ءاطعإ بوجو

 004ه ءاَيْشَأ َساّنلا أوُسَحْبَت لَو

 نيملسملا ىلعو ةّماع مانألا ىلع اق نيسحلا اندّيسو انالوم ّقح ناك اّملو

 اهتايحل قرغتسملا ؛مومعلا ىلع ءادألا ةبجوتسملا ةّماهلا قوقحلا مظعأ وه ةّصاخ

 نمو .اهتقاط ردقو .اهعسو ديق بجاولا اذه ةيدأتل ةعيشلا تضهن مرج الف ءاهرسأب
 .رداق اهيلع وهو ةضيرفلا ءادأ نع لساكتمدعاقل ةرذعم الو ,رذعأ دقف هعسو غرفأ

 .187 :(55) ءارعشلا 4 )١١(: دوه له :(/) فارعألا(١)

(50) 



 يمومعلا 19.نيسحلا قح نايب

 هبعش كفل هفتح ةاقالمب ةالابملا مداعلا لسابلا ةيماحلا وه ذقن نيسحلا ّنإ

 لك ةطلس نم هرصانب ذخآلاو ,قاقرتسالا "١قابر نم هقالطإو ةّيدوبعلا رسأ نم

 قاقحإ ليبس يف اهقاهزإ نع هسفن مجحت مل ,مولظ "”تاع مكاحو .دبتسم ملاظ

 ةقيرطلا جاهتنا ىلإ ةاعرلا ءاجلإو ,ةّيعرلا لاح حالصإو ,لطابلا لاطيإو ٌّقحلا

 ,ملعلا "”مجنيو ,لهجلا ٌلفأيو ,لزاهلا نمسيو ,فيعضلا شعتني اهب يتلا ىلثملا
 ,حالصلا لئامخب ةّرضخم ضرألا حبصتو .داسفلا رباد عطقنيو ءلضفلا دوسيو

 .ايندلاو نيدلا مداه روجلاو ,روجلا ضرقُيو ءكلملا ساسأ لدعلاو ,لدعلا مّيخيو

 (ك©ةبيع ءلدعلا طارص ,طسقلا نازيم ,ةرثالا ودع ,ةاساوملا قيدص وهف

 .«قبر» ١4/٠١ :؛ حاحصلا .قابر عمجلاو ,ىرع ةّدع هيف لبح :رسكلاب قبرلا )١(

 14١, :؟ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .تاع ىهف ًأّوتع ىتعي اتع دقو .رّبكتلاو رّبجتلا :وتعلا (؟)

 ظ .«اتع»

 .«مجن» 07/8 :1 برعلا ناسل .رهظو علط :ًاموجن ,مضلاب ؛مجني ءيشلا مجن (؟)

 .ةراعتسالا ىلع ملعلا ةبيعو ,بايثلا لضفأ عدوتسم ىأ بايثلا عدوتسم :حتفلاب ةبيعلا (4)

 .«بيع» 7/7 :؟ نيرحبلا عمجم

(19) 
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 لاملا نم "'ةردب هاطعأ دقو لئاسلل لئاقلا ,لذبلا '''مليع ,لضفلا جارس .ملعلا

 .ًادعاصف رانيد يتئام زهانت

 ةقفش وُذ َكيلع يْنأب ملعاو ٌرذتعم َكيلإ يّنِإو اهذخ
 "””هقفدم َكيلع اناَمس تسمأ اصع ةادغلا انريس يف ناك ول

 ًاضيأ لئاقلا وهو

 تفتت ْنأ لبق ًاَرُط سانلا ىلع اهب دّجف َكيلع اينّدلا تداج ْنإ

 (تّلو َيِه اذإ اهيوحي لْخِبلاالو تلبقأ َىِهاذإ اهينْفَي دوجلا الق

 علا ةيددنلا ةقئاعج قوز نط هكا يعن ا910/ مدني عقلا © اكنل وهو
 ريبزلاو بّلهملاو ةلهاب لآك .ةلذلا نود !ةّلسلا نووهتسيو .ةّيندلاب *'سوكرلا

 هّودعل هملسأو هنع يقارعلا هعمج ٌضفنا نيح يريبزلا بعصم لوق ليلدب ءمهريغو
 :هلوقب ًامّنرتم 92 نيسحلا اندّيسب ًايدتقم ًالقتسم ٍذئنآ فقو .يماشلا

 "ايَسأتلا ماركلل اوّنسف اوَسأت 22 مشاه لآ نم فطلاب ىلألا نإو

 .«ملع» ١07 :؟ نيعلا باتك .رحبلا :مليعلا )١(

 .«ردب» 54 :8 نيعلا باتك .فلأ وأ مهرد فالآ ةرشع هيف سيك :ةردبلا(؟)

 لدب ردصملا ىفو .بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا 1017/1806 ١5: قشمد ةنيدم خيرات (؟)

 .تناك (تسمأ)

 هللا دبع يبأ ةمامإ يف باب وا هقالخأ مراكم يف لصف 577 :" بلاط يبأ لآ بقانم (4)

 .«سكر» ٠١ :ه نيعلا باتك .هرخآ ىلإ هلّوأ ّدر وأ .هرخآ ىلع ءيشلا بلق :سكرلا (5)
 .«للس» 57:1١ برعلا ناسل .لاتقلا دنع فويسلا لالتسا :ةّلسلا )١(

 .نيعبسو ىدحإ ةنس «1:© يربطلا خيرات (0)
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 ديفمو ,تاّربمو تاريخ ”عراشو .حالصإ بابو ؛حالف حاتفم اذكه لثمأ

 هتاحالصإو هيدايأ ٌضيبو همعن ٌعباوس ةروصقم ريغ ."!'يقالطإ لضفمو ؛يمومع

 اهلك ملاوعلا يف ةلئاج لب .هتدلج ءانبأو هتّلم لهأ ىلع ةّينسلا هّبهاومو ةّرحلا

 ضرألا قراشم يف لاثمألا ريس ةرئاس ءىحرلا نالوج ,هرسأب نوكلا بطق ىلعو

 بقاعتو نامزألا رورم ىلع ديجملا هركذ ىسني نأ دحأل ىّنستي ءاهبراغمو
 !؟ماوعألا

 لك ؟!عورب ةفتاهلا .هل "”تاعنلا يه ةبقاثلا هبقانمو ,ةرهازلا هرثآم تسيلأ

 سوفنلا هنم رعشقت ًافاته ,ظّقيتم لك'”دلخو ,رعاش ّلك رعاشمو ءساّسح
 او .ءاحلصماو) :ةلئاهلا ةخرصلا كلت اهعامس دنع بولقلاو ةدئفألا هئم برطضتو

 !؟(ةانيسح

 !؟ةيرفز دعصتو هت ربع نفقة: ناسا اهنينسا

 هدوقتل ةيناسنإلا سجاوهو ةيرشبلا فطاوع ّنإف ًادحلم ًارفاك ناكولو الك
 ."7بينجلا دوق ليلجلا فطاعلا كلذ ىلع نزحلل

 .«عرش» ١777 :5 حاحصلا .مظعألا قيرطلا :عراشلا )١(

 .قالطإلا ىلع مهنيب لّضفمو مومعلا ىلع رشبلل ديفم :يأ (؟)

 ,تاعن موق نم تعان لجرو .هفصو ىف غلابتو هيف امب هتعنت .ءيشلا كفصو :تعنلا (؟)

 .«تعن» 49 :؟ برعلا ناسل .اهتاعن نم ين اهتعنأ :رعاشلا لاق

 .«عور» :١777 حاحصلا .لقعلاو بلقلا :مضلاب عورلا (4)

 .«دلخ» ١668 :؟ برعلا ناسل .سفنلاو بلقلاو لابلا :كيرحتلاب دلخلا (5)

 .«بنج» ؛١ 49 :1 نيعلا باتك .ةّبادلا بنج ىلإ دودشم ريسألا :بينجلا )١(

 دلل



 هقا نيسحلا قح نايب

 ةفاك نيملسملا ىلع يصوصخلا

 ميوقلا يمالسإلا نيدلا نع ةعجارلا نيب ديحولا ملسملا وه كان نيسحلا نإ

 لطاسلاو ,ىدهلا ىلع لالضلا هيف ىلوتسا يذلا ,ملظملا ّيديزيلا رصعلا كلذ يف

 شرع ىلع هيف ىقرو ؛حالصلا ىلع داسفلاو .داشرلا ىلع ّىغلاو ءٌقحلا ىلع

 :لئاقلا رفاكلا يمنهجلا سجرلا كلذ ةسّدقملا ةّيمالسإلا ةفالخلا

 ""!لزن ٌيحَو الو ًءاج ٌربخ الق ِكلُملاب مشاه ثبعأ
 نيبُملا اهوّدعو ,دلألا اهمصخ وهو ةيدّمحملا ةّوبنلا يسرك ىلع ىوتسا

 ىرجو .هئاوهأ ىلع ريس اهّلكو ةيعرلا يف هماكحأ ثبي كلملا ناجلوص هديب ًأذخآ
 ريق اهفرصمو اهلي ريع نم اهتمجب ىتلا ةنألا لاومأ ىلع اضاف هسا رغأ ع
 حيبملا "”فرسملاكةرفكلا ةدحالملا هناوعأو ,ةرجفلا ةقسفلا "!هنادخأ ءاهّلحم

 .مايأ ةثالث ةرونملا ةنيدملا لهأ ضارعأ ماشلا لهأ دونجل

 .نيتثامو نينامثو عبرأ ةنس :18/ :8 يربطلا خيرات )١(

 .«ندخ» 119 ١7: برعلا ناسل .ءاندخو نادخأ عمجلاو ؛:قيدصلا :نيدخلاو ندخلا (؟)

 ةعقاو يف ةنيدملا لهأ ءامد قارهإ يف هفارسإل ًافرسم ىّمس ةبقع نب ملسم همسا (؟)

 .ةيواعم نب ديزي ةعاط يف ةّرحلا

 دفق



 .مانألا ريخ لآ ةرهاطلا ةرتعلا لتاق ّىعدلا نبا '''ئعدلاكو

 هناطلس نايغطب الذمو ,نيملسملا هتعيبب أ دبعتسم .هلوسرو هللا نيد براحي

 ةّيفينحلا ةّلملا رقهقتو ,نيدلا ةفيحص وحم يف هديأو هتّوق عسو ًاغرفتسم «نينمؤملا

 نيب وهو نيسحلا سأر مهتدهاشم ىّنمت نيذلا ؛نيكرشملا هخايشأ ةيلهاج ىلإ
 :نيعللا ىرعيزلا نبا لوقب ًادهشتسم هيدي

 (؟”لسألا عقو نم جرزخلا عزج اوُدهَش ردبب يخايشأ تيل

 لست الًديزياياولاقلو احرف ًاوُلهَت ساو اولمأل

 لدتعاف ٍردبب هاندعو مهتاداس نم ""هرقلا انلتق ْدَق

 لعق ّناكام دمحأ ينب نم مفتت دل نإ "4! وتحت نم كعب

 ا"'لزن ٌيحو الو ءاج ٌربخ الف كلُملاب مشاه تبعل

 ليس ةلابقو .'بجللا هرفك رايت هجو يف ٌفقو نم نيملسملا نم دجي مل

 نيح ةفوكلا ةيالو ديزي هيلإ مضض يذلا ,ةرصبلا يلاو دايز نب هللا ديبع ىلإ ةراشإ )١(

 .كتفلاو ةوسقلا نم هيف دهعي امل ؛ هيلع اهدّرمت ءابنأ هتلصو

 .«لسأ» ١6:١١ برعلا ناسل .حامرلا :لسألا (؟)

 .«مرق» :7//4 :١؟ برعلا ناسل .مّظعملا دّيسلا :لاجرلا نم مرقلا (؟)

 وهو ؛ديزي دادجأ نم :فدنخو .«فدنخ» 776 :4 نيعلا باتك .ةلورهلاك ةيشم :ةفدنخلا ()

 اهل ليق امل فدنخ تبقل امّنإو ةكةَيَيبنلا دادجأ نم رضم نب سايلإ ةجوز ىليل بقل
 .مكرثأ يف فدنخأ تلزام :تلاقف ؟نيفدنخت نيأ :ًاموي

 .نيتئامو نينامثو عبرأ ةنس ,117/ :8 يربطلا خيرات :رظنا (0)

 )١( حاحصلا .هجاومأ بارطضا عمس اذإ بجل وذ رحبو ؛ةبلجلاو توصلا :بجللا ١: 1١8؟,

 رف



 ا ةتيسخلا رئاشملا لئاسو وبن كيمو و فول املا وووساما 3

 قفادلا داحلالا كلذ نيب لئاحلا "'فدصلاو .زجاحلا ّدسلا ًةفقو ,"”هرعلا هداحلا

 ةلملا ةزوحو ,نيدلا ةضيبو .ناميإلا "'ةّينثو ,مالسإلا رغث نيبو فراجلا رفكلاو
 .هلل ةرصنو ,نيفعضتسملا نيملسملا نع ٌةاماحمو ,ّقحلا ىلع '!!ةظيفح ,ةيفينحلا

 ةلث عم 341 نيسحلا الإ ءرصانلا نالذخو .نواعملا ةّلق:ىلع ”لكو الو باّيه ريغ
 وأ ًافلأ نيثالث ةلابق يف ءيور ام ىلع ةئاملا غلبت مل ,مه ام ٌليلقو ,هباحصأو هلآ نم

 ."7تاقثلا ةاورلا هتلقن امك .نوديزي

 يتلا مهتالمحب دجملا نويع اوّرقأو ,مهلاتقب رخفلا ةدئفأ اوجلثأف اولتاقف

 نع سوٌؤرلا اهباوراطأو ,""ًادودخأ برضو ,"ًاكارد ًانعط ماسجألا اهب ”اورقوأ
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 .«مرع» :197:17 برعلا ناسل .قاطي ال يذلا ليسلا :مرعلا )١(

 .«فدص» 77/5 :4 حاحصلا .عفترملا لبجلا عطقنم :فدصلا (؟)

 .«ينث» 7 47 :8 نيعلا باتك .فرعيف ديعب نم ىري لبج سأر يف ليم ىلعأ :ةينثلا (؟)
 .«ظفح» 4 47 :/ برعلا ناسل .بضغلا :ةظيفحلا (4)

 .«لكو» 74 ١١: برعلا ناسل .هريغ ىلإ هرمأ لكي يذلا :لكولا (0)

 .04 :نازحألا ريثم (3)

 .اهلمح رثك :يأ ؛ةلخنلا ترقوأو ءسأرلا ىلع وأ رهظلا ىلع لمحي لقثلا :رسكلاب ,رقولا (/)
 .«رقو» 7589 :6 برعلا ناسل

 .«كرد» 578 :5 نيعلا باتك .دحاو رثإ ًادحاو ًاعابت :يأ ,ًاكرادتم ًاكارد ًانعط (8)

 17١, :؟ برعلا ناسل .دلجلا يف تّدخ يأ .دودخأ ةبرضو ءاهراثآ :طايسلا ديداخأ (9)

 .(ددح»

 غ0



 فقوملاو جرحلا "”مزأملا كلذ يف اوناكف "!اهلهاوك نع يديألاو ."!اهركاوم

 :ىلزتعملا ديدحلا ىبأ نبا ةمالعلا جهنلا حراش هلقن امك قلزلا

 لوسر ةّيرذ متلتقأ مكحيو :دعس نب رمع عم ٌفطلا موي دهش لجرل ليق»

 !؟هّللا

 تراث ءانلعف ام تلعفل اندهش ام تدهشول كن ,*!لدنجلاب تضضع :لاقف

 ًانيمي ناسرفلا مُطحت ,ةيراضلا دوسألاك اهفويس ضباقم ىف اهيديأ ةباصع انيلع

 الو ,لاملا يف بغرت الو ,نامألا لبقت ال ءتوملا ىلع اهسفنأ يقلتو .ًالامشو

 ولف :كلملا ىلع ءاليتسالا وأ ,ةّينملا ضايح ىلع دورولا نيبو اهنيب لئاح لوحي

 ٌمَأ ال نيلعاف اًنكامف ءاهريفاذحب ركسعلا سوفن ىلع تتأل ًاديور اهنع انففك

 !؟*!«كل

 امك هبحصو هلآ نم هتلكاش ىلع نمو فا نيسحلا اندّيس لاح تناك ,معن

 ,هلهأل كلملا دوعو ,هباصنل ّقحلا عاجرإ الإ ةيثيللا ةبثولا كلتب مهل ةيغب ال ءركذ

 :اهطئارشل عماج يشرق ىوس اهصّمقتي ال .ىلوألا اهتريسل ةّيمالسإلا ةفالخلاو

 ًاقئاف «ةعاربلاو ةعاجشلاو مكحلاو ءاضقلاو دهزلاو عرولاو ملحلاو ملعلا يف عيلض

 اولصف :ىنعملا .«ركو» .5 ”٠ :5 نيعلا باتك .خرفيو هيف ضيبي رئاطلا عضوم :ركولا )١(

 .اهداسجأ نع سوؤرلا

 ١:1١ 1١0, برعلا ناسل .هيف ىلعألا ثلثلا وهو قنعلا يلي اّمم رهظلا ىلعأ مّدقم :لهاكلا (؟)

 .«لهك»

 2181١ :5 حاحصلا .مزأم ًاضيأ برحلا عضومو «نيلبج نيب قّيض قيرط ّلك :مزأملا (؟)

 .«مزأ»

 .«لدنج» ١58:١١ برعلا ناسل .ةراجحلا :لدنجلا (:)

 .مهرابخأو ميضلا ةابأ ,517 : ةغالبلا جهن حرش (5)
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 ١ حبلا توسل رئاعتتلا ل اسرع مارا ةمابطولا وبا زرار تمو جا ع 3

 ,ّىحلا ةرصنو .ةدابعلا صلاخ لاقثأو ,ةعاطلا ءابعأب ةضهن نيملسملا ىوقأ

 نينبو.ةئيب لُدَسي جل .ًالدع عسقتو 00 مكحيو .ًالصف لوقي ؛لطابلا نالذخو

 هدو ىو نيبلسلا عض [اساوم راكع هاوبأ ىلع هت موا راجح ةّملا

 الف ,ةيوبنلا ةّنسلا هتبَّذهو .ةيهلإلا ةمكحلا هتفقث دق ,معطملا ةبوشجو سبلملا

 ال ,نيطبسلا يبأك,"١لذاع ةلذع ّقحلا لوق نع هدعقت الو ,مئال ةمول هللا يف هذخأت

 .رومخلا برشو وهللاو روجفلاو قسفلاب ريهشلا ديزيك

 هيلع راثو .هتعيب دقع راكنالا ّلك ركنأو .هتعاط اصع نيسحلا ٌّقش اذهل

 اماثقل نيتك الو ليلش ةكملاسمل لأمته ل :نيملتسملا ىلغ ةزيغو يدلل ةرضن

 ,ًالبقتسم هيلإ اهب ءالدالابو .ًالاح ةسايرلاب هعم ةكراشملاب هارغأو ,ةمالسلا هانم

 نيل وأ "”ةداوه نم نيدلا يف هدنع دجي ملف ًافلس اضرلا قوف نم هئاطعإبو

 .سملم ةموعن وأ حانج ضفخ وأ ,"'ةضراع

 بعص ,مالسإلا ىلع ظافحلا م .هللا تاذ يف ًانشخ هدجو لب .الك

 اهب ايشضم:ةيكزلا هسفن ًالذاي: :ةايحلا نم ًاسئاز: :توملا ىلع ًامداق ,©!نيارملا

 راظنا هلئقب تفلتشيلا لاحتمال لوتقم هئاب املاع ا دعم دج نيد ةمالنبهاجتا

 هئدبم ىلع وه نم ٌلكو ديزي يوانتو .هرأثب ذخأتو ,هلمع ذّبحتف .هدعب نيملسملا

 ,مهل ناميإ ال رفك ةّمئأ هيلتاق ّنأ مهل نيبتسيو ءاهلهأ نم سيلو ةفالخلا بلطي نّمم

 .«لذع» 17/15 :ه حاحصلا .ةمالملا :لذعلا )١(

 .«دوه» 64 4١ :” برعلا ناسل .ةاباحملاو ةصخرلاو نوكسلا :ةداوهلا (؟)

 .«ضرع»١/1 :/ برعلا ناسل .مالكلا ةّوق :ةضراعلا (©)

 .«ررم»6١2:/1 برعلا ناسل .ةّدشلاو ةّوقلا :ةّرملا (4)

 .«سرم» "07 :/ نيعلا باتك .ةّوقو دلج وذ ةسرامملا ديدش :سرم لجر (6)
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 نم مهؤابآ هبراح امك هوبراحل ضوضعلا مهكلم يف مهعزانف ّيبنلا هللا ايحأ ول
 .لعنلاب لعنلا وذح ,لبق

 مهلتق الول ,مهحناوج يف نيمكلا ,موقلا سوفن يف '١ءيبخلا ىنعملا اذهف

 ضفر الو ,ةلالض ىلع مهأ اوفرع الو ؛نيملسملا نم دحأل ادب ام نيسحلا

 .ةّيَّفطلا ةعقاولا هذه لبق رومألا قئاقح ىلع نيعلّطملا ريغ ,نيدلا لهأ مهتفالخ

 عمسيأ ءانيلع هّقح مظعأ امو انو اذه يماسملا هفقنا انا ومحلا ؟كدنف

 :ةلتق اهّرشأ مالسإالا نيد نع ماحم اذكه لتقب هرمع رخآ يف رهدلا هدلي ام ملسم

 ,طايسلاب ًاعرقو ,ةراجحلاب ايمرو .لابنلاب ًاقشرو .حامرلاب ًانعطو .فويسلاب ابرض
 ةاسنلا ّيبسم ءابخلا كوتهم ,ةلتُم مظعأ هلتق دعب هب ًالّثمم .ءاملا دورو نع ''"ًائّلحُم

 هل نزحي الو .ألم ىلإ الم نم هب فاطُي ءانقلا ىلع سأرلا ىّلعم ,لافطألا روسأم

 !؟هّرقتسم نع بلقلا زفتسيو ؛هيلع يكبيو

 ًاهّوأت هبلق اياظش جرخت داكتو .ًامرض هٌحناوج هيلع بهتلت لب ,تاهيه

 دنع ًابسنو ًابسح نيسحلا وه نم ملعي نأ لبق نم ًاعومد هنويع قادحأ طقستو

 ندع افغيشتو ادن نيسحللا وه نم نيعلشملا لتع ار دقو هل كم نيسكلا وه نم يانلا

 .هللا دنع ةلالجو ةمظع نيسحلا وه نم .هللا لوسر هّدج

 ,شيرق يف تيب فرشأ هتيب نأ ًاربُخ طاحأو هلك كلذ ملع ول هب فيكف
 نم ءابآ مركأ هءابآو ,ةيناندع ةليصف لضفأ هتليصفو ,برعلا يف موق لضفأ هموقو

 .«أبخ» 17 ١: برعلا ناسل .روتسم بئاغ ءىش ّلك :ءبخلا )١(

 نأ اهعنمو دورولا نع اهسبح ىأ اهدرط :ةئلحتو ًائيلحت ءاملا نع ةيشاملاو لبإلا ألح (؟)
 .«الح» 69 ١: برعلا ناسل .هدرت

(/0) 



 ١2 ةيسعلارراهقلا لت اسود تيجانا ومرت حجو ا تف يووم 3

 ريخ هابأو :نييبنلا متاخو نيملاعلا دّيس هّدجو ,"”ءاحطبلا مشاهو '''ءارمحلا رضم

 يملا ءاجس نقم ةبنلا ةعضيم ارهولا هاو نتن وملا !١١ كويتعتو قيمضاولا

 1 نتا تدلو ةيمشاه ريخ هذهو 5 تتفروملا تايكاريخ هده :هيتّدِجو

 "!ملايعو ,ىجدلا حيباصمو ىدهلا ةّمئأ ,تيبلا لهأ ةّمئأ هءانبأو نسحلا هوخأو

 .ىقتلا لهأو ,ملعلا

 هليبقتب كربعت ءاهسفنأب هيدفت تناك اهرابكو ةباحصلا ةّيلع "نأ "هل نابو

 ركب ا - روهمجلا قافتاب - ةباحصلا لضفأ ناكو اشيش ًالهكو ًاعفايو اي

 .©!هل ًالالجإو ًامارتحا هقتاعو هردص ىلإ هعفريو عيضر ريغص وهو هذخأي

 ةعيبرو ًادايإو رضم ىطعأف «ةعبرألا هدلو ىلع هثاريم مّسق ةافولا رازن ترضح اًمل )١(

 ءارمحلا هتقان رضم ىطعأف ؛ليعامسإ دلو نم ناحيرصلا ةعيبرو رضمف .هلام ًارامنأو
 .؟؟1؟ ١: يبوقعيلا خيرات .ءارمحلا رضم يّمسف ؛ةرمحلا نم اهيِدشأ اهو

 ميتو حمجو يدع :مه بعك ينب لئابقو ...ىصحلا قاقد هيف ليسم :ةغللا يف ءاحطبلا ()

 .حاطبلا شيرق ءالؤه ّلك ,مشاهو ةّيمأو فانم دبعو ةرهزو دسأو موزخمو مهسو

 .امهيلي امو ءاطلا و ءابلا باب 455 ١: نادلبلا مجعم

 ناسل .ًابوسعي سيئر ّلك اوّمس ىّتح كلذ رثك ٌمث ءاهركذو لحنلا ريمأ :بوسعيلا (؟)

 .«بسع» 095:١ برعلا

 ككل, هل وق ىلإ ةراشإ اذهو ,ظئءارهزلا هّمأل هتّدج اهيلع هللا مالس دليوخ تنب ةجيدخ (4)

 ا نيسحلا لتقم .ٌنهلضفأو نينمؤملا تاهّمأ ريخ تنأ ؛:ةجيدخ اي مدقم ريخ يمدقأ

 ١5. ثيدح ؛يناثلا لصفلا ,57 ١: يمز راوخلل

 .ةكط بلاط يبأ نب ىلع هيبأل هتّدج اهيلع هللا مالس مشاه نب دسأ تنب ةمطاف (5)

 .«ملع» ١67 :؟ نيعلا باتك .رحبلا :مليعلا (1)

 .(هّلك كلذ ملع ىل هب فيكف) ىلع فوطعم (/)

 :6 يراخبلا حيحص .ةكلنيسحلا سيلو ةئلنسحلا لمحي ناك ركب ابأ ّنأ حيحصلا (4)

 .ملسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا ةفص باب 6
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 ىلع رمعو دجسملا ىلإ أموي ءاج .ًأّدج هل ًامّظعم هتفالخ نمز رمع ناكو
 قفرب هذخأو هيلإ لزنف "7 يّدج ربنم نع لزنا :ًالئاق هرهتناف بطخي هللا لوسر ربنم
 .همارتحاو هماركإ ىف دازو

 نوكّربتيو .هتاضرم لينو هتمدخب هللا ىلإ نوبّرقتي ةباحصلا نم ريثك ناكو

 ."!ةباحصلا ةريس ربس نم هّلك كلذ ملعي ,هدسج نم لوسرلا ةلبق عضاوم ليبقتب

 اوه ليو ةفنيعا" نشرب اهلا لوسر ةناحير ناك هنأ هل رهظو

 اذإ هتالص يف هدوجس ليطيو ,*!هرهظ هلحريو ,"'هردص ىلإ هعفريو .هتهكن ٌمشيو

 ,نيسح نم انأو ينم نيسح ,"'"!ًانيسح ٌبحأ ينّبحأ نم :هّقح يف ًالئاق "'هنتم الع

 ىف ىتعيدو نيسح .''!ايندلا نم يتناحير نيسح ,"١١طابسألا نم طبس نيسح

 )١( :؟ ةرّونملا ةنيدملا خيرات 94/,

 ,ةِكا بلاط يسأ نب يلع نب نيسحلا ةمجرت ,17/4 - 11/4 :14 قشمد ةنيدم خيرات (1)

 .1517مقر

 .(هل نابو) ىلع فوطعم (؟)

 .نيسحلاو نسحلا لئاضف ٠١. :ةباحصلا لئاضف (4)

 ةمجرت ,119 1:15 قشمد ةنيدم خيرات ,«فشر» ١714, :؛ حاحصلا .ّصملا :فشرلا (5)

 .بلاط ىبأ نب يلع نب نيسحلا

 .ةريره يبأ دنسم 4غ :؟ دمحأ دئسم (1)

 .5811 ثيدح ,5؟7 :0 ىذمرتلا ننس (/)

 . ليام بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ةمجرت ,177:15 قشمد ةنيدم خيرات (4)
 .داهلا ني دادش ثيدح :457 :7 دمحأ دنسم (9)

 .ينّبحأ دقف امهّبحأ نم :هيفو :ةريره يبأ دنسم /28/ :1 دمحأ دنسم )٠١(

 .يفقثلا ةّرم نب ىلعي ثيدح ء7/7١ :4 دمحأ دنسم )1١(

 .باطخلا نب رمع نب هللا دبع دئسم ,664 :؟ دمحأ دئنسم (١؟)

9) 



 ١ نإ ةييسلا رامقلا للاسر نجر فو ها هج وع واو يعم 37

 هلعجو ,"”'ةّنجلا لهأ بابش يدّيس هاخأو هلعج ىلاعت هللا ّنأ "”هل فشكناو

 ىلع مهتّدوم ضرتفا نّمم هلعجو ؟!ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأ نّمم

 ةيادهل "”نارقلا عم هللا لوسر هكرت يذلا رغصألا لقثلا نم هلعجو ,*”نيملسملا

 .امهب كاسمتسالاب ةلاهجلا ةريحو ةلالضلا نم اهذاقنتساو هتّمأ

 تاقث اهتلقن ءاهيف هابحو اهب ىلاعت هللا هّصخ يتلا لئاضفلا نم كلذ ريغ ىلإ

 يف اهتعدوأو .عّيشت الو ةغلابمب نيمهّبملا ريغ ةّمألا ءاملعو ثيدحلا ةّمئأو ةاورلا

 ثيللاو ,"!هحيحص يف ملسمو ,"”هقعاوص يف رجح نباك ءالضفلا ريهاشم اهبتك

 ينباو ,"١!ةلماك يف ريثألا نباو "!هدنسم يف دمحأ مامإلاو /*'هدئاوف عمج يف

 .امهبقانم نم تادرفملا يف لصف :؟ بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 .(هل رهظ) ىلع فوطعم (؟)

 .يردخلا ديعس يبأ دنسم ,؟ :7 دمحأ دسم (؟)

 .179- 1١8 :7 ليزنتلا دهاوش (5)

 535١. ثيدح «؟ا/ :" ريبكلا مجعملا (5)

 .يلع لئاضف ٠١: :ةباحصلا لئاضف ؛يردخلا ديعس يبأ دنسم 5 :7 دمحأ دنسم (1)

 .دعب امف رشاعلا ثيدحلا ,ثلاثلا لصفلا ,067- 559 :؟ ةقرحملا قعاوصلا (/)

 .ّيبنلا تيب لهأ لئاضفو نيسحلاو نسحلا لئاضف 17١/ :/ ملسم حيحص (4)
 .51/ :7 دئاوفلا عمج (9)

 ) 0٠١دمحأ دئسم ١: ١/ا؟, 201:9 29 5

 آكل لاك لل لقد للك - لل تت تا دكا مال مق نا 15 مع ؟ خيراتلا يف لماكلا (1 ١(

 . هه

 0غ(



 .ةعامجلاو ةّنسلا لهأو ةياردلاو ةياورلا لهأ نم مهريغو ,"”ةحلطو ("'ريرج

 هذهب نيسحلا نأ فرع نأ دعب يّئسلا ملسملا لاح نوكت اذام يرعش تيلف

 هعومد فجتأ !؟ام أنآ هيلع هئاكب نم ًادهيأ !؟ىمظعلا ةلالجلاو ىربكلا ةبائملا

 .ًادبأ كنم كلذ نوكي ال ءكاشاح ملسم اي كاشاح !هّللا ذاعم !؟ام ةعاس

 يف هللا رون نيسحلا همامإ نأ دقتعملا وهو - يعيشلا ملسملا لاح نوكت اذام

 نم موصعملا ,ميقتسملا هطارصو ؛قطانلا هناقرفو .هدابع ىلع هتّجحو .هضرأ
 رشع ينثالا اهتّمئأب ةعيشلا هدقتعت امك.رشحملا موي عيفشلا ,للزلا نم أّربملا ,للخلا

 ضرألا لقت ال ءلكشلا ةميقع .دنلا ةميدع ةبيصم نم همامإ باصأ ام رّوصت اذإ -

 عسي الو ءاهلقث دوجولا لهاكو نوكلا قتاع لمحي الو ءاهلثم ءامسلا لظت الو

 موي ىلإ ءاكبلاو حونلا مزال اذإ ماليأ ءاهمظك"”'دلّجلا ردص الو ءاهمتك ربصلا قاطن
 .مالي ال الك !؟ءاضقنالا

 )١( :؟ نايبلا عماج ,197:1567555 5:57 :؟ يربطلا خيرات /ا١غ - 4٠١.

 ”ا/ه :لوسرلا لآ بقانم يف لوؤسلا بلاطم (؟) - .59٠؟,

 .«دلج» 408:7 حاحصلا .ةبالصلا :دلجلا (؟)

)4١( 



 الا ىيسحل أ ءازع

 ةدابعلا نع ىهلي دل

 يهف .هبسك نع بساكللو .هتدابع نع دّبعتملل يهالم يزاعتلا نإ :اولاق

 .هشاعمو هداعم يماظن ءرملا حالصإ ليبس يف ةّرضم (١!ةيدكو ,ةرثع رجح

 ةميركلا ةدابعلا ايافص نم يهو ًأوهل ةيزعتلا ةءارق نوري موق نم ًابجع :لوقأ
 تاياكحلاو ,ةيفارخلا صصقلا ةءارق يهالملا نم نوري الو - هملعتس امك-

 :اهبارخاو ةينيداللا تالجملاو ةيمارفلا تاياورلاو .ةيلوهلا ذئازحلاو.:ةيلابخلا

 مهبولق ٌةيهال مهّلكو .اهتعلاطمب مهليل مّظعمو .اهتءارقب مهراهن ّلج نولغشي يتلا
 هطّبختي يذلاك ىلاسكالإ - اوماق نإ - اهل نوموقي الف ةالصلا ةماقإو هللا ركذ نع

 ,"١شملا نم ناطيشلا

 !؟كيلع ةأطولا ليقثلا لماحتلا اذه ام ءادهشلا دّيس ءازع اي كل هامحراو

 .«ىدك» 741/١ :1 حاخصلا .ةبلصلا ضرألا :ةيدكلا )١(

 «قلوأو .سلأو سم نالفب :لاقيو .ءاوتسا ريغ ىلع برضلا وهو طبخلا :طّبختلا لصأ (؟)

 نايبلا عمجم .نونجلا نم ناطيشلا هعرصي يذلا موقي ام لثم الإ :هانعمو .نونج :يأ

 كل

 (غ7)



 لاح كلاح كناحجر ىلع لادلا ''يداهتجالا لصألا مدع ضرف ىلع َتسلأ

 كوّصخو ريكنلا "”اهنع اوكسمأ مهلاب امف ,"'ىلمعلا لصألا ىف تاحابملا رئاس

 !؟هّدشأب

 ,مالسإلا نولحتني مه .ال ال !؟ءازعلا بحاص ةِقان نيسحلل مهنم ٌثقمأ

 :ةيبلا فا ءركيذل كيبعلاو

 هركت الو هتّمأ نم مهْنأ نومعزي مه .ال .ال!؟هللا لوسر وهو ىّرعملل ةهاركأ

 .اهتين دك

 نينمؤملا ريمأ يرّفكم جراوخب اوسيل ءال .ال !؟هيلإ هنم ىرس هيبأل ٌضغبأ

 مهكئارأ ىلع مه ءال .ال !؟"ًأمظ وأ ”!ةصمخموأ 2!بصن هنم مهّسميأ أذإ

 .مهئاولحو مهئامب نوهكف نوئكتم

 يف اوسيل كلذ نع لزعمب مه .ال .ال !؟"”ةّرعم مهقحلتأ !؟ةّلذ هنم مهقهرتأ

 .ةّنسلاو باتكلا وه )١(

 مكحلا يف ٌكشلا دنع فّلكملل ةرّرقملا ةيلمعلا ةفيظولا هب ددحتت يذلا ليلدلا وه (؟)

 .يعقاولا

 .اهريغو ةيلايخلا تاياكحلاو ةيفارخلا صصقلا نع :يأ (؟)
 .«بصن» ١76, :/ نيعلا باتك .بعتلاو ءايعإلا :بصنلا (؛)

 .«صمخ» ,515 :؟ ةغللا سيياقم مجعم .ةعاجملا ىهو :ةصمخملا (0)

 .«أمظ» 11:١ حاحصلا .شطع :أمظ (1)

 .ةّذّشلا :ةّرعملا :«ررع» 055:5 برعلا ناسل يف 8

 .مثإلا ىه ه7: حاحصلا يفو

 .هوركملا حيبقلا رمألا يه :؟6١٠ 6 نيرحبلا عمجم يفو

(45) 



 000 0 ا 0

 هب مهل عمدت مل ءال ءال !؟"”هب ىذؤت مهحراوج نم ةحراج ىلع نوشخيأ

 ملو .رودص مهل مطلت ملو .روهظ مهل ؟!عرقت ملو .بولق مهل عشخت ملو ,نويع

 ملو .دولج مهل" شدختت ملو .دودخ مهل ''"شمخت خت ملو .هابج مهل "!كصت

 مهل رّفعت ملو .روعش مهل !١" ثعشت هد ملو ,هاوفأ مهل *ارّعت ملو .موحل مهل "!ءّضبت 5

 .موسج

 برعلا ناسل .ريع ةلفاق ٌلكف ,ةلفاق ّلك اهب تيّمس ئّتح ترثكو ؛ريمحلا ةلفاق يه :ريعلا )١(

 .«ريع» 1754 :

 باتك .مهودع ىلإ اورفنو اوعمتجا رمأ مهبزح اذإ نيذلا مهو ءرافنأ :ةعامجلاو «ريفنلا ()

 .«رفن» ,561/ :8 نيعلا

 .«عرق» 57177 :8 برعلا ناسل .هبرض :ًاعرق هعرقي ءىشلا عرق (4)

 .ناك ءيش ّيأب ةّماع برضلا وه :ليقو ءضيرعلا ءيشلاب ديدشلا برضلا :ٌكصلا (5)
 .«ككص»:١٠:405 برعلا ناسل

 55 :1 برعلا ناسل .دسجلا رئاس يف لمعتسي دقو ؛هجولا يف شدخلا :شمخلا (1)

 .«شمخ»

 .«شدخ» 757 :1 برعلا ناسل .رثك وأ ّلق ؛دلجلا قزم :شدخلا (/)

 ,؟86 ١: نيعلا باتك .ًاعطق هتلعج :يأ .ًاعيضبت هتعضبو ءاعضب هعضبأ محللا تعضب (8)

 .«عضبا»

 .هغرم :يأ ًاريفعت هرفعو ارفع هرفعي بارتلا يف هرفعو «بارتلا :كيرحتلاب ءرفعلا (4)
 .«رفع» 0١ :7 حاحصلا

 .«ثعش» ١١١, :؟ برعلا ناسل .ّنريغاو هرعش دّبلت :ثعشت )0٠١(

 (45غ)



 الو '''ًاليتف ال مهظوظح نم '''مهتلي مل ءال ال !؟ةيبدأو ةيدام ةعفنم مهتوفتأ

 ,؟ًاريقن

 ,.ديدشلا ظيلغلا هركلاو ,شهدملا !ظافحالا اذه ىلع مهل يداحلا امأذإ

 نرقلكت ذل مقل كرولا نيئلوألا نيكاننلاو نيعبلا بتاعنصأ, "نيب
 ,820تيبلا لهأل مهنانج يف نيمكلا مهضغب ىوس كلذ ىلع مهادح ام "74ُميِظَع

 ةّدوملا اوعّذا نإو ءعمس لك ساطرقو مف لك حول نم مهركذ سامطإ مهّبحو

 .نوكفؤي ىنَأ هللا مهلتاق "نونئام مهف ؛ىبرقلل ىلاعت هللا نم ةضرتفملا

 هقّدصت هيف ةمس نكت ملو 4! منغ يذو 4!لد يذ بح عّدم مك

 مهنتلأ امو :زيزعلا ليزنتلا يفو .هصقن :هايإ هتلأو ,هتالأو ءاتلأ هتلأي هقحو هلام هتلأو )١(

 .«تلأ» ,؛ :؟ برعلا ناسل .صقنلا تلألا :ءارفلا لاق .ءيش نم مهلمع نم

 .«لتف» ١١7 :8 نيعلا باتك .ةاونلا قش يف ةاحس :ليتفلا (؟)

 .«رقن» ١6 :ه نيعلا باتك .ةلخنلا تبنت اهنم ةاونلا رهظ يف ةتكن :ريقنلا (؟)

 لا/ :؟ ةغللا سيياقم مجعم .ينبضغأ :يأ .ينظفحأ لاقي ؛ظافحإلا بضغلل لاقي (5)

 .«ظفح»

 ./55(:1) ةعقاولا

 .«نيم»:4 71:17 برعلا ناسل .بذاك :يأ ,نئام ()

 اهّنأك لكشتو جنغت يف هيلع ةءارج هيرت اهجوز ىلع تلّلدت اذإ ةأرملا لالد :لدلا (8)

 .«لد» 8 :8 نيعلا باتك .فالخ اهب سيلو هفلاخت

 .«جنغ» 777 ١: ءاحصلا .لكشلا :جنغلا (4)

 (غ6)



 " ج / ديفا اهقلا كت سنو واط وعل نو فايس علا وو يو نم دا هع كوم 3

 ا"”هقتعم '١هيلصُي نيت نموهف ب (ايط ةحفنو بيذعت ةحفل ٌبحلل

 "ودعا - بو اكمف هيل عمم ةنيب ةشعلل مهت مل نم لكف

 .«الص» 471:15 برعلا ناسل .اهّرح ىساق :اهالصي )١(

 ىقبيف بيط ىندأب بّيطت اذإ :قبع لجرو ةقبع ةأرماو ,ءيشلاب ءيشلا قوزل :قبعلا (؟)
 .«قبع» 1/7 ١: نيعلا باتك ًامايأ هحير

 .هّرس سّدق هل تايبألا ّنأ رهاظلا (؟)

(45) 



 ىتوملا ىلع ءاكبلا مكح

 هاور امل ؛ ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف مّرحم ىتوملا ىلع ءاكبلا ّنإ :اولاق

 ."0هيلع ّئحلا ءاكبب بّدعيل تّيملا نإ :ةفَْي ىبنلا نع رمع نع يراخبلا

 ةشئاع نينمؤملا أ نع ثيدحلا اذه ةّحص ضفر يراخبلا ىور :لوقأ

 ثّدح ام هللاو ,رمع هللا محري :تلاق (ةظفاحو ةهاقفو ةقاثو ةشئاعب كيهانو)

 ُرِزَت الو :نآرقلا مكبسح هيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا بّزعيل هللا نأ :هللا لوسر

 84 يي رانا
 نيملسملا نم دحأ لمعي مل هب مصخلا ثّيشت يذلا يقورافلا ثيدحلا اذهو

 اوه وز ىلع ىكب هنأ هدقع يف هّبر دبع نبا نع لقن امك هْنأل ؛ هيوار ئتح هب

 .؟!ديلولا نب دلاخ ناميلس يبأ ىلع نهعمد نم نقرُي نأ ةريغملا ينب ءاسن رمأ هّنأو

 بذعي» :ملسو هيلع هللا ىلص.ّيبنلا لوق باب ,زئانجلا باتك ١ :؟ يراخبلا حيحص )١(

 .هتئس نم حونلا ناك اذإ «هيلع هلهأ ءاكب ضعبب تّيملا

 ١1714. :(1) ماعنألا ةروس نم ةيآلاو .هسفن ردصملا (؟)

 .تيملا ىلع ءاكبلا ١19١ :7 ديرفلا دقعلا (؟)

 .تيملا ىلع ءاكبلا 197 ١: ديرفلا دقعلا ()

 )ع0
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 يلع و ,"”هتنبا ىلع نامثعو ,'”ّئبنلا ىلع ىكب زكيابأ نأ ةاورلا تانقث لقتو

 اهْمع نبا ىلع ةملسمأو ءامهيوبأ ىلع ”'ةشئاعو (؟!ةمطافو'ءارهزلا ىلع

 ."”باطخلا نبا ىلع دوعسم نباو .١!ةريغملا

 لحلا ملعي هنمو ةودقلا وهو - ةٌيليَىبنلا ّنأ ٌمصو ضافتسا ام كبسحو

 !١" نيسحلا هيدلو ىلعو ,"”ةزمحو ,*!بلاط يبأ هيّمع ىلع ىكب - ةمرحلاو

 ىلعو ,'؟'راّيطلا رفعج هّمع نبا ىلعو .هتّينم نيح اذو هتبيصم لبق كاذ «'١”ميهاربإو

 يف جردأأ اذإ توملا دعب تّيملا ىلع لوخدلا باب ,زئانجلا باتك ٠/: :؟ يراخبلا حيحص )١(

 .؟71/ :”85 قشمد ةنيدم خيرات (؟)

 177:١. ةّمئألا ةفرعم يف ةّمهملا لوصفلا (؟)

 ةافو ؛70 :؟ يبوقعيلا خيرات ,ىتوملا نيب امو روبقلا ىلع فوقولا 145 :! ديرفلا دقعلا (4)

 .بلاط يبأو ةجيدخ

 يبأ ةّيصو ركذ 2١8, : ىربكلا تاقبطلا ,1119 ثيدح ,577 :7 يناعنصلل فّدصملا (5)

 .ركب

 .دّمحم همسأ نم ميملا باب /7 :" ريغصلا مجعملا (1)

 175١114. ثيدح ,185 :/ يناعنصلل فّنصملا (/)

 .هيلإ هللا لوسر هّمضو بلاط يبأ ركذ ١57:١ ىربكلا تاقبطلا (8)

 .5977 ثيدح 2١147 :؟ ريبكلا مجعملا (9)

 .58153ق37411/ ثيدح :٠١8 ريبكلا مجعملا )٠١(

 كب اّنِإ» :مّلسو هيلع هللا ىَلَص ّيبنلا لوق باب .زئانجلا باتك 45 :؟ يراخبلا حيحص )1١(

 .«نونوزحمل

 .ديلولا نب دلاخ بقانم باب ؛ّيبنلا باحصأ لئاضف باتك ,؟18 :؛ يراخبلا حيحص (١1؟)

 ([غ/4)



 جلب ويعم ا ل 1 علا ناش من ارح ءاحلصلا ءاميس

 لهأ ىلع هئاكب تاولع ىصحت الو ..ىلعو ىلعو ."!نوعظمو '''ذاعم ينبا

 :ةتاتلوأ ءاخلخو "!ةعئاظب

 عومجم يف مهيلتاق ىلع وعدي وهو ءاّرقلا ىلع موي نيثالث ىكب دقلو

 مسه نم يرعش تيلف ,؟!هعماج يف يراخبلا هاور امك هتاولص رابدإو هتاتونق

 هلل هجولا بصنو .ءاكبلاو نزحلا اذه ةمزالم هللا لوسر نم اوّقحتسا اذامبو ؟ءاّقلا

 ؟ءاعدلاب ناسللا قالطإو فكلا طسبو

 ةنوعم رثب لهأ ىلإ ةيرس اوئعُب نيملسملا””ضرع نم رفن الإ هللا رمعل مه ام
 لاطف .ًاردغ كانه اولتقف :ةفاحق يبأ نب ركب يبأل ىلوم ةريهف نب رماع مهسيئرو

 هظفحو نآرقلا بحب نيفوغشم نيلوغشم اوناك مهنوكل ًارهجو ًاّرس مهيلع ّئبنلا ءاكب
 دجولا اذه هللا لوسر نم اوّقحتسا اذهل .هروسو هتايآ نم مهل رّسيت ام ةوالتو

 هتيب لهأ بئاطأ نم ,نآرقلا ليمز لتق هيلإ يهنأ اذإ هللا لوسرب ّنظلا امف ,ديدشلا

 (/!اوبختأ !؟ةربع هل "'ًاقرتأ !؟ًارودغم ًامولظم 34. نيسحلا هطبس .هترتع لضافأو

 )١( ثيدح :(7:1١4؟ لاّمعلا زنك ١97/517.

 .194 ثيدح 579 :7 ىذمرتلا ننس ,نوعظم نب نامثع ,597:5 ىربكلا تاقبطلا (1)

 نيعلا باتك .مهرمأ ةلخد يف هنولخاديو مهلخادي نيذلا موقلا نم هتجيلو :لجرلا ةناطب (؟)

 :6 ةبيش يبأ نبال فنصملا يف مالسلا مهيلع هتيب لهأ ىلع هءاكب عجارو .«نطب»:4 غ٠ :/

 7/4 ثيدح ؛نامثع يف ركذ ام 117

 الو :ىلاعت هللا لوق لضف باب ءريسلاو داهجلا باتك ,1017 : يراخبلا حيحص (4)

 .مهيلع مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هءاكب دجأ ملو ,4 هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت

 .«ضرع» ٠١85 :؟ حاحصلا .ةّماعلا نم ىه :ىأ ءسانلا ضرع نم نالف (5)

 .«أقر» 07:١ حاحصلا .نكس :ًاءوقرو أقر أقري ؛عمدلا أقر (1)

 .«بيخ» ١ :4 نيعلا باتك .تثفط :ىأ ءاوبخ ًأوبخت رانلا تبخ (1/)

 (غ9)



 ؟ 112 ةليعلا ذاعلا لئاقو ماو فوت وياما م دعوت ادا حام 1

 !؟هتايح رامضمو هرمع ةّدم ''!ةرفز هل

 ىلع «!هحرابي ال ةيمحرلا ةفطاعلا"”مينستب ةّيرشبلا "!ةّلبجلا لبج نمو

 ام .*”ىوجلاو "”دجولا ١س يطوو .ءاكبلاو نزحلا ”سيسر هدبك ةذلفو هدلو

 .جمدنم هئاشحأ يفو ,"'جلتعم هحناوج نيب امهيعاد ماد

 - ءاحمسلا ةيفينحلا يهو - ءارغلا ةّيدمحألا ةعيرشلا له :يل لق '*!كشيعب

 !؟ءاكبلاب بوركملل حمست ال

 - ١" ميحرلا فوؤرلا نينمؤملاب هللا هفصو امكوهو - ميركلا ّىبنلا له مأ

 ّقشأ نم هاّيِإ مهكرتو ءاكبلا مهيلع رجحف ,نينمؤملل ةمحرلا هبلق نم تعزن
 !؟مهيلع ءايشألا

 ال نمو ةمحر ءاكب هّنإ» :ميهاربإ هدلو ىلع هءاكب دقتنا نمل لئاقلا وه سيلأ

 سفنلا ّدم قيهشلاو .هب رفزي ّمث ًاَمغ هردص ألمي نأ ىهو ءرفزي :لعفلاو ءريفزلا :رفزلا )١(
 .«رفز» 7١ :1/ نيعلا باتك .هردص نم هجرخيو هب يمري :يأ ءرفزي مك

 .«لبج» 358:1١ برعلا ناسل .ةقلخلا :ةّلبجلا (؟)

 .«منس» 7٠7:١7 برعلا ناسل .هالع :همّدستو ءيشلا منس ١)

 .هنع لوزي ال يأ .هحرابي ال .«حرب»:4 ٠8:7 برعلا ناسل .لاز :ًاحوربو ًاحرب حرب (4)
 .«سسر».917/ :1 برعلا ناسل .اهلصأ :ىمحلا سيسر (0)

 .«سطو» 4/9 :* حاحصلا .رونتلا :سيطولا(1)

 .«دجو» ١719 :1 نيعلا باتك .نزحلا نم :دجولا (/)

 .«اوج» 57١7 :1 حاحصلا .نزح وأ قشع نم دجولا ةدشو ةقرحلا :ىوجلا ()

 .«جلع» 579 ١: نيعلا باتك .اهماطتلإ :جاومألا جالتعا (9)

 .مسق :كشيعب )٠١(

 .8(:158) ةيوتلا(١1)

)060( 



 !؟"!«محري ال محري ١

 رئاشسو نيكنألا هبحصو نيبيطألا هلآ و نيمألا ّيبنلا ةريس ّنإ :لوقأ ًاّقح

 ,نرق دعب ًانرق مهاتومل ءاكبلا ىلع نييمدآلا ةّماعو لب :نيملسملا ةفاكو نيعباتلا

 .هقلخ يف هتّنسو ,اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف كلت ءليج دعب ًاليجو

 ةئفلا هذه يردأ امف ,ىيحيو تيمي هاوس ال وه امك .ىكبيو كحضي وه

 ّدشأ ىه لب !؟رجحلا نم مأ رشبلا نمأ ءاّرعألا ةّبحألا دقف دنع ءاكبلل ةمّرحملا

 ةيبصعلا رش نم هللاب ذوعنف ."”ءاملا هنم جرخيف ققشي امل ةراجحلا نم ّنإف ,ةوسق

 ةقارال "”نيّحيبملا .لوقنملاو لوقعملا ةمصاخم ىلإ اهلهأب ةيضفملا ءاقرخلا

 هعسو هب قيضي نمل اهيبجوم لب ءنايحألا ضعب ىف اهل نيحّجرملا لب ,عومدلا
 ,*!هتنجو ىلع اهقرقري ملو (؟!هتلقم ىف ةعمد نجساذإ هلقعوأ هسفن ىلع ىشخيف

 "”هدجو ("!ًادجو هل اكش دقو لقيصلا ىبأل مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لاق

 نم ضنفأف ءيش اذه نم كباصأ اذإ» :هلقع ىلع فاخ ئّتح كله هل نبا ىلع

 .6!«(كنع هك هْنإف كعومد

 .ءاكبلا يف باب /١7, :" دئاوزلا عمجم ءتّيملا ىلع ءاكبلا باب 591 :؛ راثآلا يناعم حرش )١(

 17/6 :(5) ةرقبلا ةروس ىلإ ةراشإ (؟)
 .لوقنملاو لوقعملا يتملكل ةفص ىنثم ةملكلا :نيحيبملا (؟)
 .«لقم» 187١ : حاحصلا .داوسلاو ضايبلا عمجت يتلا نيعلا ةمحش :ةلقملا (؛)

 .«نجو» ١: 5١7 حاحصلا .نيدخلا نم عفترا ام :ةنجولا (5)

 .«دجو» 2١15 :1 نيعلا باتك .نزحلا نم :دجولا )1١(

 .«بوص» 07 ١: برعلا ناسل .هدجو :ءىشلا باصأ ()

 .رداونلا باب 7 ثيدح 56٠/ :؟ يفاكلا (8)

601١ 



 ءاضقلا ىلع طخسلاو ءاكبلا

 نم طخس ءاضقلاو ردقلا حول يف هللا اهطخ ىتلا ةبيصملل ءاكبلا نإ :اولاق

 رجألل طبحُم بنذ ميظع اذهب كيهانو ,هاضقو هرّدق ام ىف هالوم ىلع دبعلا

 .ٌبرلل طخسمو

 هلف طخس نمو .ءىضرلا هللا نم هلف ىضر نمف» :يوبنللف ًأطخسم هنوكاّمأ

 ."١«طخسلا

 طبحأو ءاضقلا هيلع ىضم ءاضقلا طخس نمو» :يرقابللف أطبحم هنوك اّمأ

 ,"7«هرجأ هلل

 نع الإ نانوكي ال هرجأ هطابحإو هدبع ىلع هللا طخس نأ مولعملا نمو
 .ىمظع ةقبومو ىربك ةيصعم

 نم يكبي ام ًاريثكف ءهنم طخسلاو ءيش نم ءاكبلا نيب ةيتاذ ةمزالمال :لوقأ

 ضيرملل ملؤملا ّىبطلا جالعلاكهاّنمتي ام ةياغ نوكي لب .هاضريو هاوهي رمأ

 )١( :لوقعلا فحت  :4١:؟ ةجام نبا ننس .هلآو هيلع هللا ىّلَص هتاملك ىراصق يف 1578,

 ثيدح ١١غ.

 .ءاضقلاب اضرلا باب ,4 ثيدح ,17 :؟ يفاكلا (؟)
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 ةعجو نمار ضع و .ةملا نما"! ةليجلاب كي هناف :هئاد نفاق افق يلغ بق دتملا

 ايه ردو اك وريم اك رواد تلح رهتلج قسما نو جيد
 نانحلاو ةيناسنإلا ةفطاعلا عفادب لتقلا بجوتسا ليتق ىلع يكبي دقو

 لجأل اولتق نيذلا ناورهنلا ىلتق ىلع ذي نينمؤملا ريمأ باحصأ ءاكبك,يزيرغلا

 عمو ًابجاو ائسح مهلتق نوري مهف :مهيلع نيكابلا كئلوأ فايسأب نيدلا نع مهقورم
 هذه امب 1غ ىلع مهلأسف :مهيلع نوكبي اوحبصأ نأ ىلإ ةفلألاو ةقرلا مهتعفد كلذ

 !؟«مهيلع نوسأتا» :هترابع

 انققر كلذلف ؛ مهتعقوأ يتلا ةّيلبلاو اهيلع اّنك يتلا ةفلألا انركذ اَنِإ .ال :اولاقف

 .مهيلع
 .©«سأب ال» :ةكلاقف

 ."7لاضلا فيلألا ىلع ءاكبلا زاوج باب ءاهقفلل حتتفنا انه نمو

 ةقرو ةمحرم عزج طيقس ظنت هريعو عم د قيبقعو , "مسن انعام مكو

 شهنت .ةيراضلا عابسلا نم 0 ةازب بلاخمب ("!تبّشنت "خارفأل

 )١( برعلا ناسل .ةقلخلا :ةلبجلا 58:1١١:»جبل«.

 .«روض» 6514 :!/ نيعلا باتك .برض نم عجو دنع ٌقلتو حايص :رّوضتلا (؟)

 :لاقي .هغاسم ريغ يف عقي نأ وهو :ماعطلاب ّصغلاك ءاملاب قرشلاو ,هقيرب نالف قرش (؟)
 .«قرش» 8:0 نيعلا باتك .تومي داكف ةقرش هتذخأ

 .«وهل» 84 :4 نيعلا باتك .قلحلا ىلع ةفرشم ةمحل يهو ,مفلا ىصقأ :ةاهللا

 ه) .7537 ثيدح ,7/4 :؟ ةعيشلا لئاسو هنعو ,011/ مقر ,087 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخا

 .ىلوألا ةلأسملا ؛نفدلا تاهوركم يف لصف ١٠١, :؟ ىقثولا ةورعلا (1)

 .«حفس» 5/0 :؟ برعلا ناسل .هلسرأ :مفسف ًاحوفسو ًاحفس هحفسي عمدلا عفس (1/)

 .«خرف» 478:١ حاحصلا .خارفأو خرفأ ةّلقلا عمجو ءرئاطلا دلو :خرفلا (8)

 .«بشن» 7174 ١: حاحصلا .هيف قلع :يأ ًابوشن رسكلاب ءيشلا يف ءيشلا بشن (9)

 ه6
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 م ةيمشلا راشنلا لا انوع و جا وم ع كرم ا موا 1

 مل :ةناريح ''ةهلاو اهلوح موحت اهتاهّمأو ءاهحاورأي ثبعتو .اهمظع مشهتو .اهمحل
 .ةّوق نم عافدلا ىلع اهب امو ًاربص كلذ ىلع عطتست

 تاربعلل نذّوتو .اهّدقتسم نع بولقلا ٌرفتست ةدهاشملا لاحلا هد بلا

 وأ برقع خارفأ ةّيئرملا خارفألا كلت نكت نإو ءدوعصلاب تارفزللو .طوبهلاب

 ةّيرطفلا ةقرلا نيب ًالئاح نافقت ال يئرملاو يئارلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ٌّنإف !؟ةّح

 .رودصلاو دابكألل "'ةرغوملاو ,بولقلاو فطاوعلل ةحراجلا ةرظنلا هذهو

 مصخلا دعس نبا نيعللا ءاكب هتلكاشو هزرط ىلعو ءاكبلا اذه جيسن نمو

 فطب تايمطافلا رظن نيح يور ام ىلع هّنإف ءسي لآ ىلإ نيبملا ودعلاو دلألا

 نم نذلي ّنهارو .ٌنهبلسل مهمّيخم ىلع هتاتع موجهو .ٌنهتامُّح لتق دعب ءالبرك
 ام 'زتبتو ,نهفلخ ودعت ةاغطلا "'هاغطلاو .ءابخ ىلإ ءابخ نمو ؛ةميخ ىلإ ةميخ

 "7فوجسو .نهبراضم '!بانطأ يف رانلا مرضتو .للحو ّيلح نم نهيلع

 ال "'ٌنهلاح ىلع ىكب .ريجم الف نرجتسيو .ثيغم الف نثغتسي ّنهو .ٌنهمايخ

 :رعاشلا لاق امك لب .الك ,عيظفلا عنصلا كلذ نم اهيل اطخب

 .«هلو» / :؛ نيعلا باتك .بيبح نادقف نم داؤفلاو لقعلا باهذ :ةلولا(١)

 .«رغو» 57:7 حاحصلا .ّرحلا دّقوت ةّدش :ةرغولا )١(

 .«مغط» 15 :4 نيعلا باتك .سانلا داغوأ :ماغطلا (*)

 .«ززب» 476 :؟ حاحصلا .هبلس ئًاَّرِب هّربي هّزب (؟)

 .«بنط» ,177 ١: حاحصلا .بانطأ عمجلاو ؛ءابخلا لبح :بنطلا (5)

 .«فجس» ١717/١ :5 حاحصلا .رتسلا :فجسلا (1)

 .؟1/ باي ,ه4 :45 راونألا راحب (/)
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 ("١تماشلا اهل ّقر نم لاح ام اهباشن ثماجتلا انهل قر

 ىلعو هللا لوسر ىلع ةّيمالسإلا ةّمألا نم يرتجي يذلا اذ نمف .دعبو

 ساّبع ينباو ةملس مأو ةشئاعو ةمطافو ىلعو نامثعو رمعو ركب يبأك هتباحص

 .بهاذملا ةّمئأو ملعلا ةمدخو ةّنسلا ةلقنو باتكلا ةلمح نم امهبارضأو دوعسمو

 هئالتباو هناحتماو هئاضقو همكح نم مهمّربتو هللا ىلع مهطخسب عيمجلا يمريف

 دقفل نوكبي اوناك مهرسأب مهاريف ,مهخيرأت فحص ربسيو .مهتريس ىلع ملي نيح
 !؟مهئاّبحأو مهئاّرعأ

 وهو - 321 نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز داّجسلا ىلإ بسني يذلا اذ نم مأ

 فالتخا ىلع سانلا :لاق ثيح ظحاجلاب ريهشلا رحب نب ورمع نامثع وبأ هتعن امك
 تقام هنأ - "هتمامإو همّدقت يف دحأ ٌكشي الو هلضف ىلع نوعمتجم مهبهاذم

 !؟هرمع ةّدم هيبأ ىلع هئاكبب هئاضق ىلع طخاس هللا مكح

 مهنَأ !90نيسحلا مهّدج ىلع نيئاّكبلا هدلو ةّمتألل يزعي يذلا اذ نم مأ

 !؟هتاضرم ىلع نوّلادلا مهو هللا نع نيضار ريغ ءاكبلا كلذب

 اّمع مجرتت هئاكب ىلإ مضنت لاعفأو لاوقأب يكابلا نم لاح ىّلجتت دق ,لجأ

 ثقيلا لها لوقك ,ةعصع نه ةباضأ انف دير قلع ةظطس ىماةريوعلا همس ىف

 هيفو .4اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو# :ىلاعت هلوق ليذ 747:٠١ ىبطرقلا ريسفت )١(

 .(هل ىثري نم حيو اي) (اهل قر نم لاح ام) لدبو (اهل ىثر) (اهل قر) لدب

 نب ورمع نامثع ىبأ ةلاسر داريإ ىف 05 باب 471:١, ةّدوملا عيباني 77 ١: ةّمغلا فشك (؟)

 :ظحاسلا نع
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 ناكأ .هب عتمتن ًاّيح انل هتيقبأ ول كّرضي ناك ام :ةيهلإلا ةهجولل باطخلا نيهّجوم

 ديحولا وهو "!همرتخت نأ فاصنالا نمأ ,كقزرل ًالّلقم ناكأ ,كيلع "الك هؤاقب

 !؟ريثكلا انريغل يقبتو

 هللا ىلع طخسلاب ةحيرصلا ةعينشلا ةعيظفلا لاوقألا هذه لكاش امو

 طوبحملاو هيلع طوخسملا وه نيباصملا نم درفلا اذهف .هئاضق ىلع ضارتعالاو

 .نيفنآلا نيّصنلا دافم وه امك رجألا

 )١( حاحصلا .لقثلاو لايعلا :لكلا ١86١1١ :5,»كلل«.

 :؛ نيعلا باتك .تامف بهذ :يأ «نالف مرتخا (؟)  31٠١.«مرخ»

 (ة51)



 ليمجلا ربصلاو ءاكبلا

 ريمأ لوقل روزوم ؛ مومذم هكراتو .ليمجلا ربصلل كرات يكابلا :اولاق

 ءاضقلا كيلع ىرج تربص نإ» :هدلوب هل ًايٌّرعم سيق نب ثعشألل 381 نينمؤملا

 ."!«مومذم تنأو ءاضقلا كيلع ىرج تعزج نإو .دومحم تنأو

 ردق كيلع ضمي ربصت ال نإو ,رجؤت ربصت نإ كن امأ» :ِةكا قداصلا لوقلو
 .””«روزوم تنأو هللا

 .مّرحملا مزاول نم رزولاو ّمذل | نأ بير الو

 هتبيصمب باصملا يكبي دقف ,ليمجلا ربصلل كراتب كاب ّلك سيل :ًالّوأ :لوقأ

 ىلع هل ةّوقلاو لوحلا ضيوفتو .هيلإ هعوجرو هلل هسفن ميلستب نئمطم هبلقو
 ةرداب هنم ردبت مل ,نالكتلا هناحبس هيلعو ناعتسملا وه هنوكو .هوركملا لامتحا

 ربصلا حور وه اذهو .هب بيصأ ام يف هيلإ ءاجتلالاو هللا ىلع لّكوتلا يفانت
 نيلقوحملاب نيرباصلا هللا فصو هيلع لّديو .سفنلاب ةمئاقلا هتقيقحو

 هلل انو .هللاب الإ ةّوق الو لوح ال :ةبيصم مهتباصأ اذإ نيلئاقلا :يأ ,نيعجرتسملابو

 .نمحرلا دبع :هل لاقي هل خأب هتيزعت وه دراولاو .رداونلا باب ٠ ثيدح 57١:5, يفاكلا )١(

 .عاجرتسالاو عزجلاو ربصلا باب ٠١, ثيدح ,”"6 :؟ ىفاكلا (؟)

(/010) 



 1 رج ةليعلا رئاغتلا لئاسوربب وعم و دو زوم جيم وسو 31

 ."!نوعجار هيلإ انو

 "” ىكي نإو ًارباص دعي ىلاعت هل هرمأ ضّوفملا بستحملا ملسملاف

 لسوف أت ةعدبلا ننس ىلع ةيراجو ,ةّلبجلا بهم نم ةةراثمو .ةرطفلا حاير

 ,جرحلاو رسعلا "!ةأمح يف عقول رومألا كلت كرتب هذه لاحلاو فلك ولف ,ةعيبطلا

 امو :ىلاعت هلوقل ةّنسوًاباتك لطاب /هزاللاو .ررضلاو رسعلا "'ةّجل ىف '"سكرو

 1914جَرَح نم نيدلا ىف ْمُكْيَلَع َلَعَج

 .""!«مالسإلا ىف رارضإ الو ررضال» :لكبالَي هل وقو

 .هلثم "١"هوزلملاف

 بحتناو

 .ةرقبلا ةروس نم ١١1 ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(

 تدرأ ترصق اذإو .ءاكبلا عم نوكي يذلا توصلا تدرأ تددم اذإف ءرصقيو دمي اكبلا (؟)

 .«ىكب» ,؟؟85 ١: حاحصلا .اهجورخو عومدلا

 .«بحن» 777 ١: حاحصلا .ءاكبلاب توصلا عفر :بيحنلا (5)

 .«سمن» "6 :1 سورعلا جات .رسلا :سومانلا()

 :؟ نيعلا باتك .ةأمحلا :رهنلا نم تبن يذلا نيطلا ىّمسيو «نتنملا دوسألا نيطلا :أمحلا (5)

 .«ىمح»

 .«سكر» :؟١٠ :ه نيعلا باتك .هنم اجن امدعب رمأ يف عقو اذإ هيف لجرلا سكترا )١(
 .«ججل» 517١, :" سورعلا جات .هافرط ىري ال يذلا ريثكلا ءاملا :ةّجللا (/)

 .ررضلاو رسعلا ىف ملسملا عوقو :يأ (8)
 ./8 :[5) َجحلا (9)

 )٠١( ثيدح ,7764 :؛ هيقفلا هرضحي ال نم 01/18.

 .بدنو بيحن نم هبحاصي دق امو ءاكبلا كرتب ملسملا فيلكت :يأ )1١(

06) 



 هئاكبو هنزحو هعزجو اهنم ١" هعله ليبس يف ةيزرب باصملا يضمي دق «معن

 يكابلا اذهف .هئاضقب اضرلاو هلل ضيوفتلاو ميلستلا وهو ,ىوقتلا دازب دّوزم ريغ
 ّيرحلا وهف .هئالبو هتنتف ىلع رباص ريغو هلل رومألا لاكيإ ًاكرات نوكي هصوصخب

 نيعللا مجلم نبا نيعملاو نيدلا نع قراملا ثعشألاكًاروزوم ًامومذم نوكي نأب

 هنا قينسوملا زبمأل لجعم !؟!ءنلويهيصمل هءاكب ْنإف ,نينمؤملا ريمأ يلع لتق ىلع

 اك! عوجن مدعو .همكح يف هل ىلع "هزي .يهلإلا ءاضقلا ةيراجل تقم

 .هيلع ةّمذملا هل تبث ,ثأ اذهلق .هرمأ رودصل“ !١نماطتو

 نيبو رارشألا نم اهتلكاش ىلع نمو ةريرشلا سفنلا هذه ءاكب نيب ناّتشف

 اذهو .مومذم موثأم هلعافو ربصلل فانم كاذف ,رايخألا نيحلاصلا نينمؤملا ءاكب

 .ريبخلا فيطللا هللاو ةمحرو هللا نم ًافطل موحرم جان هلعافو فانم ريغ

 ًامّرحم هكرت وأ ًابجاو هلعف نوك نع ًالضف ليمج حجارب ربص ٌلكام :ايناثو

 نيدلاب (١!ةقئاحلا بئاصملا : نا نينا نت ةرورضلاب هملعن امل ؛ هيلع رزؤيو م مدي

 .«عله» ١7١4 :7 حاحصلا .عزجلا شحفأ :علهلا )١(

 .رداونلا باب ؛؛ ٠ ثيدح ,؟١7 :7 يفاكلا .نمحرلا دبع :هل لاقي هل خأب هتبيصم ىه دراولا )١(

 .«مرب» :71؟7 8 نيعلا باتك .مّربتلا :هنمو .ًامرب هنم ترجض :يأ ءاذكب تمرب (؟)

 .«عجن» /١78: :؟ حاحصلا .رّْثأو لخد :يأ ءءاودلاو ظعولاو باطخلا هيف عجن (؛)

 امّنِإو أطأطت اذإ نماطت نم هّنأل ؛ فلألا دعب نوكت نأ ميملا لصأ ّنأل ؛ لعلفا نأمطا نزو (5)

 جات .ًاظفل فخأ نوكيف لصولا ةزمه نم لعفلا نيع يه ىتلا ةزمهلا دعابتل اهومّدق

 .«نمط» ,5059:18 سورعلا

 جات .قئاح وهف هب طاحأ :كيرحتلاب ريخألا ًاناقيحو ًاقويحو ًاقيح قيحي ءيشلا هب قاح (1)
 .«قيح» ٠١١:١5 سورعلا

09) 



 ارا ةةييسحلا رئاغقلا لئاقو هور اح اس و م مم 14

 ةيوبنلا ةعرشلابو ًاريمدتو ''”ًاليكنت نيملسملابو ًاراغصو ًانوه مالسإلابو .ًافسخ

 فسألاو نزحلا ٌةبجوتسم اهّلك ًاضفرو ًأكرت ةّيعرشلا ماكحألابو ,ًاليدبتو ًافيرحت

 ,ركنملا راكنإب هللا رمأ امل الإو ,نيد يذ لكن م لاعفنالاو رّئأتلاو ءاكبلاو ىسألاو

 هيوذ دارفأ نم درف ّلك ىلع بجي نيدلا ىلع ةّبصنم ةبيصم الإ ركنملا لهو

 ّلقأ اذهو ءاهعوقول سفنلا"'ضاهيإو نزحلاو ثبلاو ءاهرودص نم ملأتلاب اهراكنإ

 :لاقي هذه لاحلاو فيكف ,نينّيدتملا نم دحأ ّلك هيلع ردقي ىذلا اهراكنإ بتارم

 .ميوق نيد هحّجريو ليمج اهب ربصلا نإ

 تعرق اذإ ,نيملسملا ريغ نمو لب :نيملسملا نم نّيدتم ىلع ينلد كشيعب
 نم لملمتي ال ,بئاصملا يديأ هنيقي "”نينرع تمكلو ,ثراوكلا طايس هنيد نيبج

 شارف يف ةبآكلاو نزحلا ةروث ذخأتو ,ميقسلا نينأ نئيو «؟”ميلسلا لملمت كلذ
 .ميظع ذخأم لك ههجو ريراسأو هنيع قادحأو هردص

 نيدلا نم '*اَلاثلا ءالبركب مهباصم هغلب دقو تيبلا لهأل يلاوملا ماليأ ءاذإ

 حانو علهو عزج اذإ .هشوقنو هروص فيرشلا عرشلا نم يحاملاو .هشو رع فينحلا

 !؟ليلجلا ينيدلا باصملا اذهل لوعأو

 ليمج هب ليمجلا ربصلا الو باصم هب ولسلا ام ٌباصم

 .«لكن» :؟ا/١ :ه نيعلا باتك .دويقلاو مجللا نم برض :لكنلا )١(

 .«ضهب» ١١7 :/ برعلا ناسل .كيلع ّقش ام :ضهبلا (")

 .«نرع»1١١/:؟ نيعلا باتك .فنألا :نينرعلا (؟

 .«ملس» 716 :/ نيعلا باتك .ميلسو مولسم :هل لاقي غودلملاو ,ةّيحلا غدل :ملسلا (#

 .«لث» 1١6 :8 نيعلا باتك .هرمأ ماوق لاز :يأ .هشرع ّلثو (

)60 
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 ١!ليتق يداهلا ىفطصملاو هب ىلكتث راتخملا ةعرشو فيكو

 ,""درو امك مالسإلا نوصح مهف :نيدلا ءاملع توم ةينيدلا بئاصملا نمو

 حجار هيلع ءاكبلاف .دحأ هغارف ّدسي ال ةملث مالسإلا ملث مهنم دحاو تام اذإف

 .بودنم نسحتسم بوبحم

 تدرو اذلو ,لامعألا حلاص تّيم لك ىلع ءاكبلا لمجيو نسحي لب

 باوبأو اهيلع هللا دبعي ناك يتلا ضرألا عاقب هيلع يكبت نأ هللا نم ةصخرلا

 ."”!اهنم هلامعأ عفرت تناك يتلا ءامسلا

 هناوخال كلذب نذأي الو هيلع ءاكبلاب ءاربغلاو ءارضخلل هللا نذأيفأ

 !نيبم كفإ الإ اذه نإ !؟نينمؤملا

 نسم هيلع رجألا ليزجو ةبوثملا بّترتو هناحجرو ربصلا نسح :تلق نإ
 حجري ال فيكف ,ًالقعو ةريسو ًاعامجإو .ةّنسو ًاباتك اهب عوطقملا ةاسلارومألا

 !؟ةينيدلا بئاصملاو *!بونلا يف نسحيو

 - رابتعالاو هوجولاب ال اهل نييتاذ اناك نإو ءايشألل حبقلاو نسحلا :تلق

 ال امهل تايضتقملا ليبق نم ءايشألا ّنَأ هب ديرن كلذك اهنوكّنأ ديب - ىوقألا ىلع
 .تالولعملا نع اهكاكفنا ليحتسملا ةّماتلا للعلا

 نارّثؤي قارحإلل رانلا ريظن حبقلاو نسحلل نايضتقم ًالثم بذكلاو قدصلاف
 هيف يذلا بذكلاو ,يبن ةكله هيف يذلا قدصلاكءالف هدوجو عم اّمَأ ,عنام ال ثيح

 )0( .هّرس سّدق هل تايبألا ّنأ رهاظلا ١(

 .ءاملعلا دقف باب ," ثيدح ١:// ىفاكلا (")

 .رداونلا باب 1 ثيدح 0 6 17 ىفاكلا هنأ

 .«بوتث» 818 مد برعلا ناسل .ةردان ةريخألا «بونلاو بئاونلا ىشهو ,ةلزانلا :ةيئانلا 3 )5

 )١(



 ١ ةميسللا رت انيطلا رت نيرا ومنو هلا سا تاز يزاول 2

 . هل رانلا قارحإل ةلطبملا بطحلا يف ةبوط رلاك امهريث أت لطبيف هتاجنم

 انه نمو ءالف اهنكت نإو ؛ةينيد ةبيصملا نكت مل ام نسح وه ربصلا كلذك

 ىلع الإ هوركم عزج ّلك» :ةكاقداصلا مامإلا لوق نم هجولا كل رينتسي
 لب ًاحو جرم نوكي الف ؛نيدلا ىلع ًاعزج هيلع عزجلا نوكل ,"391«7 نيسحلا
 .مّدقت امم ءانثتسالا غاسف .ًانسح ًاحجار

 ضرم اهبولق يف يتلا ةباصعلا هذه ّنأ - ةّمج بئاجعلاو - بئاجعلا نمو
 هباشت ام عبتتف ؛هباشتملاو مكحملا امهيفو ةّنسلاو باتكلا يف رظنت ,نيدلا ىلع

 ًايرهظ اهءارو "!نينّيبملا نيمامإلا كنيذل ةذبانلا يهو ةنتفلا ءاغتبا امهنم

 امهقوذ ردت ملو امهدئاوم ىلع تلّفطت اهّنكلو ًايرخسو أو زه امهماكحأ ةذخّتملاو

 ىقثولا امهتورعب نيكسمتسملا ىلع تّجتحاف ,فرع قاذ نمو ءامهبيط فرعتل

 ذإ اهتيلف ءاهانعم امو اهظفل ام ردت مل تاياورلا نم تاهباشتمب نيتملا امهلبحو

 نيتبثملا ربصلاب نيرمآلا (يرقابلاو "”يولعلا نيفيرشلا نيثيدحلاب تّجتحا
 مهاتوم ىلع ءاكبلا نم ةّيعطقلا ةّيلمعلا ةّمألا ةريسل تخضر .رزولاو مذلا هكراتل

 امك كلذ ةمزالم ىلع مهتعيش مهّتحو .ءالبرك ديهش ىلع ءاكبلا اميسالو ,مهالتقو

 )١( :تارايزلا لماك  ,2١١ثيدح 581.

 .ةّنسلاو باتكلا امهب دصقي (؟)

 كيلع ىرج تعزج نإو .دومحم تنأو ءاضقلا كيلع ىرج تربص نإ» :ٌةكطهلوق (؟)

 .رداونلا باب 4١, ثيدح 77١, :7 يفاكلا .«مومذم تنأو ءاضقلا

 ردق كيلع ضمي ربصت الِإو ءرجؤت ربصت نإ كّنِإ اّمأ» :ةْغءقداصلا لوق ىه هب ّجتحملا (:)
 عزجلاو ربصلا باب ٠١, ثيدح 5765 :؟ يفاكلا .«روزوم تنأو كيلع ردق يذلا هللا

 اضرلا باب ,4ثيدح ,1” :؟ يفاكلا .كلذ مزلي ام ةْظءرقابلا نع درو معن .عاجرتسالاو

 :.ءاضقلاب
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 !لاوقألاو لامعألا مهنع ترتاوت

 ربصلا ىنعم نع لاؤسلا ١تقفحتسا نيفنآلا نيّصنلاب اهجاجتحا لبق اهتيلو

 نع وأ ًاقلطم ءاكبلا نع كاسمإلا وه له ءرزويو مذي هكراتو رجؤي هلعاف يذلا

 ذاقتنالابو ءاهنم هللا ىلع مديبتلاب ًاعوفشم ةيويند ةبيصمل ناك ام وهو صاخ ءاكب

 ؟اهداجيإ ىف هناحبس هيلع

 لهأ نم ردص امل الو .ًاعطق مّرحم ريغ هريغو دوصقملا وه اذه ّنأ كشال

 .مّدقت امك مهنم هرودص مولعملاو ةمصعلا

 هب اوفاطأو هب اوقدحأ :هوففحو هوفحو ًاًفح نوفحي هيلاوحو ءىشلاب موقلا ّفح )١(

 .«(ففح) 8 برعلا ناسل .اورادتساو اوفكعو

)0 



 ةعدبلاو ءازعلا ىف عامتجالا

 رمأ ءادهشلا دّيس 1 نيسحلا ءازع بصنل عامتجالاو "'داشتحالا :اولاق

 ّلكو ؛ةمّرحم ةعدبلاو ,ةعدب ثداح ّلكو ,نييهيوبلاو نييوفصلا ةئمزأ يف ثداح

 ةسايسلا اهل اهتّنس يتلا تاعامتجالا ءاغلإ ةعيشلا ىلع بجيف .هكرت بجي مّرحم

 ةعيشلا ءاوهأ اهب صنتقتل عدخ "'!كارشأ اهتتبثو ؛ليح "!لئابح اهتبصنو .ةيلودلا
 غلب ئتح ناك كلذكو ءاهناطلس ةكوش يوقتو ءاهكلم ةماعد اهب عفرتف ءاهيلإ اهلويمو

 - لود مايألاو - اهمايأ ضارقناو - راودأ كلملاو - اهكلم ةدابإ نم هلجأ باتكلا

 نع فلخلا اهاّقلتف ةليحلا تيقبو ٌةّلّيِجلا تكلهو ,ةسايسلا تمت ملو ةساسلا تتام

 دّيس ننسو ,نيدلا ملاعم نم اهنأ ًاّنظ ءابآلا اهيف ءانبألا تدّلقو ؛لوبقلا ديب فلس

 الب ديلقتلا ىلع ليوعتلا نمو .بيع ٌلك(؛'ةبيع لهجلاو ءلهجلا نم اذهو ءنيلسرملا

 .ليلد

 )١( برعلا ناسل .اوبّهأتو هل اوعّمجت مهّْنَأ تدرأ اذإ نالفل موقلا دشتحا :لاقي 7: 6١

 .(دشحا)

 برعلا ناسل .لئابح اهعمجو ءاهب داصي يتلا :ةلابحلا (؟)  /177:1١.«لبح»

 :4؛ حاحصلا .دئاصلا ةلابح :كيرحتلاب ءكرشلا (؟) ١044.»شرك«.

 ) )4برعلا ناسل .ةمصولا:ةبيعلا ١: 177.«بيع»

)64( 



 ةّجحلا بلط يف عسولا غارفتسا ةحنجأب ميمذلا ديلقتلا ةطخ نع اوراط الهف

 "!تاوهص ىلإ ''ةقيحسلا ةلاهجلا ةّوه نع رساكلا زابلا قيلحت نيقّلحم ؛ليلدلاو
 .ماظنلا ةديدج ةيملع ةئيه نايعلاو سحلاب مهل ىّلجتتل ,ةقيقحلا ةورذو باوصلا

 :مهيمّدقتم ةديقع ةطولغأ ديعبلل ةبّرقملاو ريغصلل ةرّبكملا اهتاراظنمب مهل نهربت

 ملاعلا اذه مسج ىف ءىبخ لك اهئابر هك ةَعشأب فشكتو ,مهيفلاس"”'ةطوشنأ نهوو

 الإ ةيعامتجالا ةايحلاو ةيمومعلا ةحصلا حناوج يف ءاجوع ًاعلض عدت الف ,ليلعلا

 ترهظأو الإ ةيرشبلا ةداعسلا ءاشحأ ىف 2!ةّيود ةحاقالو ةقونعلا ابيض ةقذبا

 ."!اهتفأش لصأتسيو .اهتكوش علتقيف قذاحلا

 ضيضح نم ممألا "!لشانلاو .هيلهأ ّلجملاو .هيوذ ّرعملا ملعلا وه اذه

 ىسرك يقر ىلإ هبحاص نيميب دخآلا .ربلاو معنلا "'فالخأ اهيلع ٌردملا ءرقفلا

 .«قحس» ١454: :؛ حاحصلا .ديعب :يأ ؛قيحس ١(

 .«اهص ١15: 41/١» برعلا ناسل .هالعأ :ءيش لك ةوهص (؟

 .«طشن» ١١75 :؟ حاحصلا .ةكتلا ةدقع لثم ءاهلالحنا لهسي ةدقع :ةطوشنألا (؟

 .«أود» 719 ١5: برعلا ناسل .حربي ال هناكم مزاللا :ىودلا (

 .«سطن» 1١6 :// نيعلا باتك .بطلاب ملاعلا :سيطنلاو يساطنلا (

 .«اسأ» 75 ١5: برعلا ناسل .بيبطلا :يسآلا (1

 .«فأش» 1177/9 :؛ حاحصلا .بهذتف ىوكتف مدقلا لفسأ يف جرخت ةحرق :ةفأشلا (/)

 .«لشن» 111:1١ برعلا ناسل .هعزن عرسأ :ًالشن هلشني ءيشلا لشن (8)

 ,37 :5 برعلا ناسل .فلظو ّفخ تاذ ّلكل عرضلا وهو :رسكلاب ,فلخ عمج ,فالخألا ()

 .«فلخ»
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 'إ1ط9”' ” ” ” ”” 8 /

 "”طافسألا "!ماعفإ ىلإو ,ةيماسلا ةرمإلا شورع ىلع ءاوتسالاو ةيلاعلا بصانملا

 مهدهم نم هبالط هبلطب ىقشت يذلا هقفلا ملع ال .ًارامع دالبلاو .""ًاراضن بويجلاو

 .هرهط وأ ءىش ةساجنو .هرظح وأ رمأ ةحابإب ّنظلا ىوس هاراصق امو ,مهدحل ىلإ

 ّرضلا "!ههراثدو ,عقدملا رقفلا هيظفاح راعش ,*! ينقي الو ينغي ال ملع اذهف

 اهّيأ ملعلا ىلإ هنم اوّملهف .فوخ نم مهنمؤي الو .عوج نم مهمعطي ال .كلهملا

 اهّيأ ءارثلاو ىنغلا ىلإ .تافرلا ماظعلا اهّيأ ةايحلا ىلإ ةايحلا ىلإ ,ةلفغلا ةلهجلا

 .5!ءاسؤبلا ءارقفلا

 !؟مزحأ هيلإ عارسألا امع مانألا هذه ماّتح "”ماتحف

 !؟لثمأو "!ىجحأ هيلإ مادقإلا امع ماجحإلا اذه مالإو مالإو

 عاق ديزم يف ةعنأو تت حاو هع اق يف ناو ممألا تدعس دقف

 يف ةريصبلاو رصبلا ماهس اودّعصو اوبّوصف .عاعر جمه متناو ترّصبتو ترّونتو

 ءاينغألاو .نوبّذعم اهيف مه ىظلت ران ىوس اهيف ءاسؤبلل يه له ءايندلا ةايحلا هذه

 .«معف» ٠٠١7 :5 حاحصلا .ءىلتمملا :معفلا )١(

 .«طفس» ,؟6١ :ل برعلا ناسل .بيطلا هيف ىبعي يذلا :طفسلا (5)

 .«رضن» 414 :؟ حاحصلا .بهذلا :راضُتلا ()

 .«انق» ,؟"6١:7٠ برعلا ناسل .ىضرلا :ىنقلا (4)

 .«رثد» 160 :؟ حاحصلا .راعشلا قوف بايثلا نم ناك ام ّلك :راثدلا (5)

 .«سأب» ١" :1 برعلا ناسل .رقفلاو ةّدشلا :سؤبلا (1)

 فورح نم فرح ّلك كلذكو .ماهفتسالل ام فلأ تفذحف ءام ئّتح هلصأ ؛ماّتح :مهلوق (/)

 .هيف فذحت «ام» فلأ َنإف «ام» ىلإ ماهفتسالا يف فاضي رجلا

 .«اجح» 1717 ١5: برعلا ناسل .ٌقحأو ىلوأو ردجأ ىنعمب ,ىجحأ (8)
 .«ممج» ٠١ 6 :17 برعلا ناسل .ءيش ّلك نم ريثكلا :ممجلاو ّمجلا (1)

(5) 



 !؟نومّعنم اهيف مه ىوأملا ةّنج ىوس اهب

 !؟رانلا باحصأو ةّنجلا باحصأ يوتسي له

 ءاقرأ اي .نيدّلقملا ةدبع اي اوررحتف ًاذإ ,نوزئافلا مه ةّنجلا باحصأ ؛الك

 ضايح مكب نودري نيذلا ءنورعشت ال متئأو مكتورث نيّصتمملا نييحورلا ةلهجلا

 ."!نوردصي ال ّمث كلاهملا

 ةيبرعلا ةّمألا تناك ىتم ءيكحضا ءالكث ايو ,"'يدل بجعتلا ىلبح اي :لوقأ

 زيزعلاو ديقفلا ديمعلا مت أمب مايقلل اهنم ريثكلا ألملا عمتجي ال اهمالسإو اهتيلهاج يف
 الكا نيسحلا هللا دبع يبأ انالوم ءادهشلا دّيس ءازعل عامتجالا ّنِإ :لاقي يك ميركلا

 !؟اهت اغزعيسو نومألا تاكد ع

 هعامسو ةنيدملا ىلإ دحأ نم هدوع موي هلوق كي يبنلا نع مص سيلأ

 ال ةزمح نكل» :هّصن اذه ام مهيدهشتسم ىلع راصنألا رود نم ءاكبلاو ةحانملا

 !؟«هل يكاوب

 ةزمح متأم نمقأف ةمطاف تيب ىلإ نهؤاسن تءاجف كلذ ةئيدملا لهأ عمسف

 ."ةزمحب هّنأدتبا الإ متأم كلذ دعب مهل مقي ملو ءاهدنع

 هنوكبي هلوح مهعامتجا كي ّئبنلا ةافو موي ةباحصلا نع ّمص سيلأ

 نم اوعجري :يأ ؟ءاعرلا ردصي) :ىلاعت هلوقو .عجرف هنعجر :يأ ,ردصف هتردصأ )0(

 ضايح نم مكوعجرُي ال مش :دارملاو .«ردص» : 54و 458 :؛ برعلا ناسل .مهيقس

 .كلاهملا

 .ةدالو دّلي َدَلَو نم ءرمأ لعف :يدل )١(

 /187 ١: هيقفلا هرضحي ال نم ءدحأ موي نيملسمل ا نم لتق نم :45 :؟ ىربكلا تاقبطلا (؟)

 06772 ثددح
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 ١ ب لهل رئاغقلا لئاشر بود زرم او درر الا هت ياام ا داوم 7

 متُح رخآو ٌدعقأ ضعبو ءضعب ا مهرابك ترتعاو

 !؟"”"تام ئتح '''ينض ٌعبارو .همف ىلع

 ."'اهيبأ ىلع ءاكبلل اهدنع ءاسنلا ةشئاع نينمؤملا مأ عمجت ملأ

 ٌنهعم تماقو ءازعلا ةماقإل دك ىبنلا ةافو موي ءاسنلا اهدنع عمتجت ملأ

 .©!باصملا يف ديلاب دخلا برض :مادتلالاو !؟«!مدتلت

 ٌنهرجزف تّيم نيكبي تاعمتجم ةوسنب رمع هبحاصو دي ئبنلا رم سيلأ
 !؟03) نهت رثعب نع ةكِتلَو يبنلا هعنمف رمع

 هنكرشت ّنكو .رمع نم ةصخرب دلاخ متأم موزخم ينب ءاسن تماقأ قيل

 .*!دلاخ ىلع "'هتدجوم نم نوملعي امب هنم ةيشخو هل ةأراجم

 اهلهأ ءاسن ةحانمل جرخت نأ ةملس مأ هجوز كيّئبنلا نم نذأتست ملأ

 .؟!تاعمتجملاهتاحئان عم تحانف لفحملا كلذل باهذلاب اهل نذأف ءاهّمع نبا ىلع

 نوسلجتأ» :راسي نب ليضفل لاق ةكءقداصلا مامإلا نأ دري ملأ

 .«انض» 54٠١ :1 حاحصلا .ضرملا :انضلا )١(

 هتومب نيملسملاب لزن امو ةبيصملا مظع يف ؟1/باب ,51/4 :17 داشرلاو ىدهلا لبس (؟)
 .ملسو هيلع هللا ىَلص

 .ركب يبأ ةّيصو ركذ ٠٠١5, :” ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .ةشئاع ةدّيسلا ثيدح ,؟1/4 :1 دمحأ دئسم (4)

 .«مدل»:47:8 نيعلا باتك (0)

 .تّيملا ىلع ءاكبلا ١: 58١, نيحيحصلا ىلع كردتسملا (1)

 .«دجو»,19١ ١: نيعلا باتك .بضغلا نم ةدجوملا (9/)

 .4550/ثيدح ١١6: 7١/ لامعلا زنك ,؟ا/ا/ :17 قشمد ةنيدم خيرات (6)

 5 :؟ ريغصلا مجعملا (9)
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 ؟«نوثٌّدحتتو

 .كادف تلعج .معن :لاق ظ

 ."7ثيدحلا «انرمأ اويحأف اهّبحأ سلاجملا كلت ّنإ» :لاق

 عمتجتو دشتحت هلبقو 9غ قداصلا نمز تناك ةعيشلا نأ ًاحيرص لدي وهو

 .هيوب لاو نييوفصلا ةنمزا نع هدعبا امو هك نيسحلا متامل

 اّمع تفشاكتو .هرمضت لبق تناك اميف ةنمزألا كلتب ةعيشلا ترهاظت معن

 ةدابلا لودلا نص هنت هيفشت وددت فتاك اهي: تارهجو تقلع او: وركبت تناك

 مهتعيش نم مُهْنَأ لمعلا كلذب اوفرعي ال يك .مالسلا مهيلع تيبلا لهأل ةيداعملا

 ةّئظلا ضحمل اذه .مهنم ريثكب لعف امكًاليتقت اولّتقيو اوذخؤيف مهيلاومو مهيّبحمو

 ةيساّبعلاو ةيناورملا ىلع اهيحّجرم نمو لكني ئبنلا ةرتع ىّبحم نم مهنوكب ةمهتلاو

 مهب اهطئارش عامتجال ةيدّمحملا ىمظعلا ةمامالاو ةيمالسإلا ةفالخلل ًاقاقحتسا

 .مهريغ نود

 ةطرشو ةطلسلا لاجر تناك نيتلودلا كولمل '”ةمغارملا ةديقعلا هذهلف

 ضرع يف هيلع بّقنتو ًاثيئح ًابلط ةعيشلا دارفأ نم درف ّلك بلطت "'سيمخلا
 ىلإ ةعزنلا ةحئار هسأر ّمأ نم ّمشت يولع ّلك مدو همد كفستف ,اهلوطو ضرألا
 ٌكش ال كلملاو .هضباق ٌفك نم كلملا *!ناجلوص عزنو ءاهلين ىلإ ليملاو .ةرمإلا

 .«مغر»:١4/ :5 نيعلا باتك .نارجهلا :ةمغارملا ()

 مّدقملاو ةرسيملاو ةنميملا :ماسقأ ةسمخ هّنأل هب يٌّمس ءشيجلا :حتفلاب سيمخلاو (؟)

 .(سمخ») 005 نيرحبلا عمجم .هنايعأ :سيمخلا ةطرشو ,بلقلاو ةقاسلاو

 .«جلص» . ١"
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 .ديعبلا هبيرق نع ًالضف .هدلو هلجأل دلاولا كلهُي ميقع
 ةالاوملاو ٌبحلا رئاعش نم تدبأ ماقتنالاو ةّرضملا اهتلود ةكوشب تنمأ اّملو

 تداعف مهيلع ةّركلا تداع من .ًابوجحم ًائيبخ ناك ام تيبلا لهأ ةّمئأل ميظعتلاو

 .ةّيقتلا نم ىلوألا اهتريس ىلإ

 هعّرشو نيدلا لهأل ''١نيبملا هباتك مكحمب هحتف هللا نم ةمحر باب ةّيقتلاو

 نسم ليقزح هللا ىّجن اهب ,نيرخآلاو نينمؤملا نم نيلّوألا ىلإ افطلو هنم ًانانح
 كرشلا رهظأ ذإ ناظقيلا ابأ ىجنو ,"”باذعلا ءوس هيلع نيشاولاب ''قاحو نوعرف
 .20ناميإلاب نئمطم هبلقو

 7! لطأو .,اهسوفن ىلع تفاخ امّلكاهيلإ يوضنت اًمعنا!ةجيلو ةعيشلل ةّيقتلاف
 .دوسألا مويلا يف رمحألا توملاب ضيبألا فيسلا اهددهتو ءاهسوؤر ىلع ءالبلا

 نوجسلاو .اهيلإ يفنلا يف دالبلا فارطأو .اهيلع بلصلا يف لخنلا عوذج اهتنذآو
 طايسلاو ,عرقلاب 0!عماقملاو ءاهيلع لمحلاب "'مهدلا دويقلاو .اهيف جزلاب ةجرحلا

 )١( :(؟) نارمع لآ ؟ةاقت مهنم اوقّتت نأ اّلإ) :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ 58.

 .«قيح» ١, 417:4 حاحصلا .هب طاحأ :يأ ؛قيحي ءيشلا هب قاح (؟)

 ةرظانم ,151 :؟ جاجتحالا 2741 ثيدح ,؟601/ :يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا (؟)

 .هيفلاخم نم رخآو هتعيش نم لجر نيب مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ةرضحب

 راّمعو ٠١7 :(17) لحنلا :4ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم اّلِإ9 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ (؛)

 .175 مقر 72١ :ىيسوطلا لاجر :ناظقيلا ابأ ىَّنكي رساي نبا

 .«جلو».4 ٠٠ :؟ برعلا ناسل .هنم سيلو هيف هتجلوأ ءيش ّلك :ةجيلو (5)

 .«للط» ١7/57 :5 حاحصلا .فرشأ :يأ ,هيلع ّلطأ (1)

 .«مهد» ١9175 :5 حاحصلا .داوسلا :ةمهدلا (/)

 0185 ١: نيعلا باتك .عماقملا عيمجلاو .هسأر ىلع ناسنإلا اهب برضي ةبشخ :ةعمقملا (4)

 .«عمق»
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 نيستلودلا نم هيناعت ةعيشلا ريهاشم تناك يذلا ميظعلا ءالبلا وه كلذ

 هتبيبحو هتعضب ءانبأو لوسرلا لآ مهو ,تيبلا لهأل ءاضغبلاو ةوادعلا نيتبصانلا

 تّبد ىّتح ؛مهيلاومو ّىبنلا ةيرذل !نائنشلاو تقملا "”'ءابهص"'مظعألا يمالسإلا

 عدب الو ,ريغص ٌلكأ*! ويمص اهّمس برشو .ريبك ّلك مسج يف ةيرقبعلا حورلا كلت

 برضلا الإ مهعم اهعسي ال .ًاقلخت وأ ًاقلخ اهكولم نيد ىلع - ليق امك- اياعرلاف

 :قوسف اهلكو 1 نيدتفل امينا" يهيرتلاو "ا عيجرتلاو :يهتاريتو رتو: ىلع

 !؟هّودع عم عنصي نأ ودعلا نم رظتنت اذام ًاذإف

 - هلتقل ةصرفلا حنست مل نإ - هبلق"!ليلغل أفطأو هّمه ربكأ نم نوكي سيلأ

 نيعلا باتك .سوؤكو سؤكأ :اهعمجو ًاعيمج رمخلاو حدقلا وهو ءثّدؤيو رّكذي سأكلا )١(

 .«سأك» 0

 .نيملسملا مومع نم ةعيشلا ريغ :يأ (؟)

 .«بهص» 17:١ حاحصلا .رمخلا :ءابهصلا (؟)

 .«أنش» ٠١١:١ برعلا ناسل .ضغبلا :ةعانشلا لثم ةءانشلا (؛)

 .«ممص»:197/ :5 حاحصلا .هصلاخ :ءيشلا ميمص (5)

 .«عجر» ,770 ١: نيعلا باتك .توصلا يف تاكرحلا بورض براقت :عيجرتلا (1)

 .«مخر» 197١: :ه حاحصلا .نييلتلا :ميخرتلا (/)

 .فنألا سفن نم نوعب فنألا ىحن نم روغي ميشايخلا وحن ميخرت هيف توص :ةّنغلا (8)

 .«نغ»4:/5 نيعلا باتك

 .«لغ» :؟4/ :؛ نيعلا باتك .ًاضاعتماو ًاحول فوجلا ّرح :ليلغلا ()
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 "نر هيريسحلارئاعقلا لئاسرعةم وكن 0 0

 "!لكالكب ذخألاو ,هّقح نع ضامغإلاو ,"7هوأش نم طحلا يف دجلا ٌلك ّدجي نأ

 .هينواعمو هبزح يف شطبلاو ,هيرصان

 يومألا نيموؤشملا نينمزلا يف مهتعيشو نييولعلا عم لاحلا تناك كلذك

 .امهنع ةرباغلا ةنمزألا ىلإ "”عيقنلا مسلا كلذ انين ربو نيساعلا

 ةينيدلا مهتعماجو نيملسملا لمش ىلع ةيلودلا ةسايسلا كلت تضقف

 قئارطو ىّبش «ًاعازوأ - فسألل اي - 0 ,ديدبتلاب ةّيمالسإلا مهتدحوو

 ,.مهدوبك ”!ذالفأب مههاوفأ اعصار  فعب عاقب مهضعب ضوخي ,0!ًاددق

 نم مهدالب صقتنت مهنيد ءادعأو ,مهسوفن''' !طيبعب مهفويس (؟!ُثالسأ ©! فطنتو

 ةركس ْيف وأ """نوهمع كلذ نع مهو ءاهفاوجأ نم مهفلع جرختستو ءاهفارطأ
 ىلعو .ديدش مهنيب مهسأب .تافتلاو ةظقي يف مهنيب اميف رجاشتملاو ,"١تابس

 .«يأش» 4١7:154: برعلا ناسل .رمألاو ةياغلا :وأشلا )١(

 .«للك» 18١5 :5 حاحصلا .ردصلا :لاكلكلاو لكلكلا (؟)

 .«عقن» 57١ :8 برعلا ناسل .عمتجا :ةيحلا باينأ يف مسلا عقن (؟)

 .«عزو»:1791/ :7 حاحصلا .تاعامج :يأ «سانلا نم عازوأ اهب :مهلوق (؛)

 ,1517 :؛ حاحصلا .انؤاوهأ ةفلتخم ًاقرف انك :يأ ,«أددق قئارط انك) :ىلاعت هلوق هنمو (5)

 قرط

 .«بلح» 77 : نيعلا باتك .لاس اذإ :ءيشلا وأ ىدّنلا بّلحتو هوف بّلحت (1)

 .«ذلف» ١87 :8 نيعلا باتك .ةعطق تعطق :يأ ,دبك نم ةذلف تذلتفا (/)

 .«فطن» 70 :ه ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .رطقت :يأ ,ًالسعو ًائمس فطنت (8)

 .«لسأ» ١١: ١6 برعلا ناسل .هقدتسم :لصنلا ةلسأ (9)

 .«طبع» ١7/7, :" ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .يرطلا مدلا وهو :طيبعلا )٠١(

 .«همع» ١: 2١١١ نيعلا باتك .ةلالضلا يف اوّدرت اذإ :نوهمع مهو )1١(

 .«تبس» ,؟7/ :/ نيعلا باتك .ريثكلا بلاغلا مونلا :تابسلا (1)
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 عييضتو ,مهتزوح ةحابتساو ,مهتضيب رسك نم لآ ام ىلإ مهب رمألا لآف

 نم ماكحألا تذبنو ,.دودحلا تلّطعو .روغتلا "”تفيخأ اهتعيضب يتلا مهتفالخ

 ىضم .لهأب اهل سيل نم اهيعّدي "'قفطو ,مالسإلا شورع "!تّلثو ؛مارحو لالح

 .ركشب عّدوم الو دمحب عّيشم ريغ هتالع ىلع الخو هيف امب سمأ

 (“!لحاورلا ثيدح ام ًاثيدح نكلو هتارجح يف حيص أبهن كنع عدف

 ءاوس نع ةّلاضلا ةيرصعلا ةئفلا هذه عم ثيدحلا فارطأي ذخأن مويلا انب مله

 يأرلا ىلإ ىمعألا ديلقتلا نم جورخلاب اًنع تدرفنا اهّنأ ةمعازلا ,ليبسلا

 قيرطلا اهل نابتساف ,ملعلا رون ىلإ لهجلا تاملظ نمو «ةغلابلا ةّجحلاو '"”فيصحلا

 سبالمب انيلع وهزت ,ميقتسملا هطارص تكلسو ءاضيبلا هتّجحم تمزلف !''ددجلا

 .سيواوطلا وهز ةبالخلا اهفراعم

 كلذكو ,ءادوس ىرخألاو ءاقرز هينيع ىدحإ تناك اذإ ءفيخلا نيب هفيخأ سرف كلذكو )١(

 .«فيخ» ,155 :؛ حاحصلا .نوفلتخم :يأ ءفايخأ سانلا :ليق هنمو ,ءيش ّلك نم وه

 .روغثلا تفلتخا دارملاو

 .«لث» 5١7 :8 نيعلا باتك .هرمأ ماوق لاز :يأ .هشرع ّلث (1)

 .«قفط» ©:٠١7, نيعلا باتك .لعفي لعج :يأ ؛ةئيدر ةغل قفطو ءقفط (؟)

 تبهذ ىتلا لبإلا يهو .لحاورلا ثيدح ينثّدحو كيحاون نم بهن يذلا بهنلا عد :يأ (5)

 لجأ وه ام هدعب بهذ ّمث .ءيش هلام نم بهذ نمل برضي برعلل لثم اذه .تلعف ام اهب

 .«رجح» 47:١ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .سيقلا ءىرمال تيب ىهو .هنم

 .«فصح» :4:/4 برعلا ناسل .لقعلا مكحملا :فيصحلا (5)

 .«دج».4 :1 نيعلا باتك .حضاولا :يأ ,ددجلا ()

 فرق



 "هر فيلا تاعقلا لئاو ورق ةنكام ودم وادب و ا لالا 1

 ججحو ''ىجدلا حيباصمو ىدهلا مالعأ اهديلقت نم نكلو تجرخ ,لجأ

 ,"'ىرولا ةياده ىلإ هنم ملع ىلع مهراتخا نيذلا هئايلوأو هللا ءايبنأ ىربكلا هلل

 نع نوقطني ال مهف .ىلوألا ةيلهاجلاو .ءاقرخلا ةفسلفلا ميطح نم اهذاقنتساو

 اهئارآل ديلقتلاو دالخإلا بج ةبايغ يف تلخدو ءىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا

 .ديعب ناكم نم ةيادهلا شوانت نع اهتاذب ةزجاعلا ةرصاقلا اهلوقعو ."”ةلئافلا

 ,!4ٍداَه ْنِم ُهَل اَمَق ُهَّللا ٍلِلْضُي نَمَول

 هملعرون نم سبتقيل هبلطي ملو .*4ميِلَع مّلِع يِذ ّلُك َقْوَقَول ّنأ ملع نمو

 .نالاّبق ناءاد دادبتسالاو ملظلاو ,هيأرب دبتسم هسفنل ملاظ وهف

 اهل "”ىكنأ وهو "'هبكرم ىلإ لهجلا طيسب نم نكلو تجرخ لجأ
 اهّنأ داقتعا ميقعلا رقاعلا اهقطنم لكش نم تجتنتساو .رمأو ىهدأو .*!دكنأو
 نحنو ةديعسلا اهّنأو .نولهاجلا انإو ةيملعلا اهّنأو ءنودّلقملا نحنو ةّلدتسملا
 ءاقرألا ديينعلا اناو ةدحلا اهتاو::نوعدتملا نس و:ةتنلا ىلع: اهناؤرهقوتتنكلا

 .«أاجد» 7174 :1 حاحصلا .ةملظلا :ىجدلا

 .«يرو» 56١ 6 برعلا ناسل .قلخلا :ىرولا

 .«ليف» ,01 0 ١١: برعلا ناسل .هيف بصي مل اذإ :ليفو هيأر ىف لجرلا لاف :لاقي

 نم هّنأ دقتعي لب هب لهاج هّنأ ىلإ تفتلم ريغ ىهو ًائيش لهجي نأ وه :بّكرملا لهجلا
 .هماسقأو لهجلا ,19 :قطنملا .ملعي ال هّنأ ملعي الف ,هب ملعلا لهأ

 .ّرضأو عجوأ :يأ .«ناوخإلا ةرايز نم هدونجو سيلبإل ىكنأ ءيش ال» :ثيدحلا يف (/)

 .«ىكن» 777 :؛ نيرحبلا عمجم

 .«دكن» 57١ :ه نيعلا باتك .مؤشلاو مؤللا :دكنلا (8)
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 انّنِإو ةظقيتسملا اهْنأو .تاومألا نحنو ةايحملا اهّْنأو ,ءالهجلا نييحورلا ءاسؤرلل

 انسب ءارزإلاو اهسفن ىلع اهئارطإ نم هّدع ىصحُي ال ام ىلإ انِإو اهّنأو .تابس يف
 ريغب يفنتو تبثت تقفط ثيح ًابجع اهنم انل رهدلا ًايخ دقل . ةّيمامإلا ةعيشلا رشعم

 .نيبم ناطلسالو ةنّيب

 هب مّلعو نيفصن هتبيهل ٌقشناو ملعلا قلخو ةمسنلاأربو ةّبحلا قلف يذلاو اَمأ

 اهاتسأ تأطخأو .ةيمرلا نع اهمهس شاط دقل نيدجنلا هادهو ملعي مل ام ناسنإلا

 ودغي نمل "'بحل هليبسو ,حوتفم اندنع داهتجالا بابو نودلقملا نحنا ,")ةرفحلا

 .قالتخا الإ اذه نإ !؟ةدّلقم ةلهج ةلفغ ءايبغأ نحنأ !؟حوريو هب

 ديلقتلل سيل نم تدّلقو .ًالهج ةعيشلا ّوج ملظأ نمز ّيأب :يل لق كشيعب
 .هتنيدم بابو ,”'هطفسو ملعلا ةبيع 3ك ىلع مامإلا يلوألا اهدّلقم نمزبأ .ًالهأ

 لئاقلا وهو .هيلع لايع اهرسأب ءاملعلاو .هيلإ اهّدرم اهلوقنمو اهلوقعم اهّلك مولعلاو
 !؟(!«ينودقفت ن 1 لبق ينولس» :سانلل

 يف فلتخي مل «نيدلا ملاعمو *”ملعلا ملايع ةادهلا ةمئألا هئانبأ نمزب مأ
 !؟نانثا مهملع ةرازغو مهنًأشّولعو مهلضف

 ,ةيفاص نيع نع الإ نودري الو نوردصي ال مهو ”!ةعبرألا باونلا نمزب مأ

 .هتجاح عضوم بصي مل نم يف هبرضت برعلل لثم اذهو ؛ةرفحلا هتسأ تأطخأف )١(

 .«(حصحص» 17 :5 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 .«بحل» 518:١ حاحصلا .حضاولا قيرطلا :بحللا (؟
 .«طقس» 1١16, :/ برعلا ناسل .بيطلا هيف ىّبعي يذلا :طفسلا (؟

 .«ملع» ١575 :؟ نيعلا باتك .رحبلا :مليعلا (©

) 

) 
 .184 مقر 1١, :؟ ةغالبلا جهن (4)

) 

) 
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 1 < ةييسعلا زابقلا لئاسو هبات هيون وعف دمام اح رم 0

 !؟ة2ا يدهملا مامإلا نم عيقوت

 نيخيشلاو نيقودصلاو ينيلكلا :نيفلاسلا نيطاسألا ءاملعلا ةنمزأب مأ

 !؟"7نيرحلاو نيديهشلاو نيلضافلاو نيققحملاو نيدّيسلاو

 /ءاطغلا فشاكو ,”'ابط يبأ نباك :نيرّخبتملا "!ةذباهجلا نامزأب مأ

 ,*يمظاكلا رّحبتملاو ,””يزاريشلا ققّدملاو ,77لئاسرلاو *””رهاوجلا يبحاصو

 هوبأو .(ه١58ت) يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم :ناقودصلا )١(
 .(ه7595ت) نيسحلا نب ىلع

 .(ه١57 ت) يسووطلاو ,(ه7١6ت) ديفملا خيشلا :ناخيشلا

 .(ه586 ت) ةرهز نباوء(هت471) ىضترملا دّيسلا :نادّيسلا

 .(ه15 ٠ ت) يكركلاو .(ه77ت) يّلحلا ققحملا :ناققحملا

 .(ها/؟ت) يّلحلا ةمالعلاو ,يّلحلا ققحملا :نالضافلا

 نيز يناثلا ديهشلاو .(ها/87ت) يلماعلا ينيّزجلا يكم نب دّمحم لّوألا ديهشلا :ناديهشلاو

 .(ه115 ت) يلماعلا ىلع نب نيدلا

 نيسحلا نب دّمحم خيشلا هدلاو ّدجو «(ه١١١ ؛ت) يلماعلا ّرحلا نسحلا نب دّمحم :ناّرحلا

 .يلماعلا ّرحلا

 جانت بوه فو دقتلا قرطت فرافلا عرابلا»نومألا نهم اوفي نيبقلادامثلا :ةيهجلا (©)

 .«ذيهح»,؟6:/560© سورعلا

 .(ه١؟١؟ت) يئابطابطلا مولعلا رحب يدهم دّيسلا وه (؟)

 .(ه778١ت) ءاطغلا فشك بحاص .يفجنلا يجانجلا رضخ خيشلا نب رفعج خيشلا ىه (؛)

 .(ه577١ت) مالكلا رهاوج بحاص .يفجنلا نسح دّمحم خيشلا وه (5)

 .(لئاسرلا) لوصألا دئارفو بساكملا باتك بحاص .يراصنألا ىضترم خيشلا ىه ()

 .(ه17581ت)

 .(ه7١5١ت) يزاريشلا ينيسحلا دومحم نب نسح دّمحم دّيسلا وه (/)

 اضر دّمحم خيشلا نبا ىلع دّمحم خيشلا نبا نيساي خيشلا نبا نسح دمحم خيشلا وه (8)
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 ا(! يدزيلاو "!يناسارخلاو "'يفجنلاو "'ينارهطلاك ماظعلا نيعّلضتملا ةذتاسألاو

 دّيسلاو "'ينيئانلا هللا ةيآ نمزلا اذهب نيتودقلا نيتّجحملاو .*!يلماعلا ردصلاو

 !؟"”نسحلا يبأ عجرملا

 نيريهش .فراعملاب نيعيلض غباون نم ةعيشلا روصع نم رصع ىلخأ
 !؟نولمعي هبو ٌّقحلا نولوقي ,نيكسان نيعّروتم ءلئاضفلاب

 انرصع ةمالاع هفّنصمل «مالسالا نونفو ةعيشلا» باتك ىلع فقو نم نإ الأ

 ممألا رثكأ- اهتّلق ىلع- ةّيمامإلا نأ ملع ,ردصلاب ريهشلا نيدلا فرش نب نسحلا
 ,لاثمألا برضت اهئارعشو اهئابدأبو ,مولعلا رئاسو نونفلا ةقاك يف تافّلؤمو ءاملع

 !؟يعيش ريغ بيدأ نم ىرت لهو

 نف ٌلكبو .دهش لضفلا هل يذلا قلطملا دهتجملا ريغ ةعيشلا تدّلق ىتمف

 !؟ديفم

 حيفصلابو ,مولعلا نم ىّلعملا حدقلاب ًازئاف نكي مل نم تدّلق ىتم مأ

 .(ه1١؟8١ت) نيساي لآب ريهشلا ؛يمظاكلا نسحم خيشلا نبا

 .(ه557١ت) ينارهطلا ليلخ ازريملا نب نيسح ازريملا وه )١(

 .(ه١؟77ت) فجن هط دّمحم خيشلا وه (؟)

 .(ه575١ت) لوصألا ةيافك بحاص .يناسارخلا مظاك دّمحم الم دنوخآلا وه (؟)

 ىقثولا ةورعلا بحاص .يدزيلا يئابطابطلا ميظعلا دبع نب مظاك دّمحم دّيسلا ىه (؛)

 .(ه1777/تز)

 .(ه1778ت) يلماعلا ردصلا نيدلا ردص نب ليعامسإ دّيسلا ىه (5)

 .(ه17505ت) ينيئانلا يورغلا نيسح دّمحم خيشلا ازريملا وه (1)

 .(ه170 ت) يناهفصألا نسحلا ىبأ دّيسلا وه (/)

 (ا/ا/)



 ؟ 1 ةيلليمحلا راغقلا لئاشو تربت اا وعر ماو يا ضيم 1

 !؟ةميمذلا ةلاهجلا ١" ةئمحب ةسكار اهْنإ :لاقي ئّتح ءحالصلاو ىقتلا نم '''ىلعألا

 ةظقيتسملا اهّنأو اهذالمب عاتمتسالاو ةداعسلا لين نع ةلفغ يف اّنَأ اهمعز اَمأ

 ,ةدابعو فيلكت لّرُن لب ةداعس رادب رادلا هذه ام .نايذهلا نم برضف اهب ةعتمتسملا
 همامأ ةمّدقم هدجيف ءنيمسو ثغ نم ديصحلا لقني:اهيلإ ,ةرخآلا رادل ةعرزمو

 .ميحج (!ةيلصت وأ ميعن "!ةرضن ام .هب ىزجيف

 ماهوألا هيلإ بهذت ام ال ءاقشلاو ةداعسلل ًاَّقح ناقادصم ناءازجلا ناذهف

 نم ةذل نم امو هودكلاب اهردصو تالاباهولعةلاجناال' باننا ءايتدلا عقتاوم
 .لالحمضالاو لاوزلاب نأ لك يف ةددهمو الإ ةيحصلاو ةيلاملاو '*”ةيلهاجلا اهتاذل

 مل حيحصو ؛حداك ريغ رثمو ,"'دوهجم ريغ اهب ناطلس ىلع كفرشب ينلد

 !تومي 0 يحبو :مقس هب ملي
 0)اذو ,ةعيضلا ىشخي "'اذه ,عيفرو عيضو :نينثا ىوس ايندلا ءانبأ له

 !؟مولأمل ةداعس ّيأف :نامولأم امهالكو ,ةعفرلا هتطخت

 .«حفص»,0 177:7 برعلا ناسل .ءامسلا ءامسأ نم وه :ىلعألا حيفصلا )١(

 .«ومح» ١17 : نيعلا باتك .نتنملا دوسألا نيطلا :ًأامحلا(؟)

 .«رضن» 47 :" حاحصلا .قئورلاو نسحلا :ةرضنلا (؟)

 هقارحإ ديرت كئأك اهيف هتيقلأ نإف .اهالصي هتلعجو رانلا هتلخدأ اذإ ًاران لجرلا تيلص (؛)

 .«الص» 71٠7 :1 حاحصلا .ةيلصت هتيلصو :فلألاب هتيلصأ :تلق

 .ةمّرحملا ةوهشلا :ىأ (5)

 ,781 :7 نيعلا باتك .دوهجم ىهف ّقاش رمأ وأ ضرم نم ناسنإلا دهجام :دهجلا (1)

 .«دهج»

 .عيفرلا :يأ (/)

 .عيضولا :يأ (8)
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 نوكي نأ ىلإ ةّمهلا"'عوزن .7قاّوت ,ةعيبطلا دبك نم ةعطق الإ ناسنإلا له
 !؟ءيش هلثمك سيل يذلا لجو ,لثملا ديقف ّدنلا ميدع

 .هبلطيو هقاتشي وهو هدي هلئت مل ام ىلع 'فيهل "”فيسأ ا ذإ وهف

 ءاكرش اوناكو .مهيلع ةروصقمو ةّنجلا لهأب ةرصحنم ةداعسلا تناك اّملو

 ةكراشمب دحأ يذؤي الو ملؤي ال ئّتح '*!لغ نم مهرودص يف ام هللا عزن .اهميعنب

 مِهْيَلَع فاَطُي :# َنيِلباَقَتُم ٍرّرَس ىَلَع# اهيف نيئكتملا هناوخإ نم هل هريغ ةهباشمو

 .هرخآ ىلإ ...74 نعم نِم 53

 ىنغلاو ةعفرلاو ةلالجلاو ةعئملاو ّرعلل ةباذج ةيفسلفلا مولعلا ّنأ اهمعز اَمَأو

 رتفمو ,نايعلل مصخ معز هّنِإ يرمعلف ,ةباثملا هذهب تسيل ةينيدلا مولعلاو ,ةورثلاو

 ّمأ هضرت ملو .هقمر ّدس توقلا نم كلمي ال عيلض فوسليف نم مك ,نادجولا ىلع
 لوطأب لهاج نم مكو .اهباوبأ *”ديصوب لوثملا فرش ًالئان الو ءاهباجح "”يلاعملا

 نم كلملا يتؤي كلملا كلام ناحبسف .هرصم زيزعو هرهد نوراق حبصأ هيفرط

 .«قوت» 2199 :5 نيعلا باتك .ةقاتشم :ةقاّوت سفن )١(

 .«عزن» 5٠ :8 برعلا ناسل .قاتشاو ّنح :ًاعوزنو ًاعازن عزني )١(
 .«فسأ» ,717 :/ نيعلا باتك .نزحلاو ءاكبلا عيرسلا :فيسألا (؟)

 .«فهل» 57١, :4 برعلا ناسل . ظيغلاو نزحلاو ىسألا :فهللا (4)

 وهو .«للغ» 459:1١ برعلا ناسل .دسحلاو دقحلاو نعضلا ةوادعلاو شغلا :ليلغلا (5)

 .فارعألا ةروس نم 47 ةيآلا ىلإ ةراشإ

 .«نيعم» ١7: 4٠١ برعلا ناسل ءيراجلا رهاظلا ءاملا :نيعملا :45 - 46 :تافاصلا ()

 .«الع»:؟ 557:1 حاحصلا .يلاعملا عمجلاو .ةالعملا كلذكو ءفرشلاو ةعفرلا :العلا (7)

 .«دصو» ١146 :!/ نيعلا باتك .تيبلا ءانف :ديصولا (8)

(1/4) 
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 ."!ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعيو ءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي

 وهف .هنع ىنغتسم ةدئافلا فيفط ,ىودجلا رزن هقفلا ملع ّنأ اهمعز اَمأو

 .ضغب ةّدشو ضحم ٌءارتفا

 "”هيمدل هنإ :اضغبو ادسح اههجول نلق ءانسحلا رئارضك

 يداعملا نيماظنلا ريبدتل لفاكلا وهو ةجتانلا ليئض ةدئافلا ليلق نوكي فيك

 تحت "”فحلملاو .هسنجو هسفنو هّبر عم ناسنإلا لاح نّسحملاو ءيشاعملاو

 ةيضايرلا ,ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا ّلج وأ ّلك هيحانج
 !؟ةيبرعلا ريغ ةغللاو ةيقيسوملا ىّتح ,ةيعيبطلاو

 نم اهيلع لزنأو .لسرلا هللا ثعب هلجأل يذلا فيرشلا ملعلا اذه ّقحأ امف

 ّبحلاو ,ميظعتلاو ليجبستلا عاونأو ,ميركتلاو ةوافحلا بورضب .بتكلا هندل

 ودع ءرملاف :عدب الو .هتداعف هتلهج ةّلثلا هذه نكلو .يبلقلا صالخإلاو يميمصلا

 تاعامتجالا تحبقتسا ام ام ةقئاذ وأ ,هنم ةّماش اهدنع ناك ولو .“!لهج ام

 اهتّقلت ,هتايودنم دماحمو ,هننس نساحم نم يهو مالسلا هيلع نيسحلل ةيمتأملا

 ال نّمع تامّلسُملا لاسرإ تاقشلا ةاورلا اهتلسرأو ةّمألا اهتاداس نع ةّمألا

 اَهَل ْمُتَنَأَو اَهوُمُكُمِزَْنَأ :*!لالضلا الإ ّقحلا دعب اذامف ,ّىحلا الإ نولوقي

 .نارمع لآ ةروس نم ؟1 ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(

 :١؟ برعلا ناسل .حيبقلا هب ينعي امّنِإ :ميمدل هّنِإ (ه15ت) يلؤدلا دوسألا ىبأ لئاقلا (؟)

 .«ممد» "8

 2١4 :5 برعلا ناسل .سابللا رئاس قوف يذلا سابللا :ةقحلملاو فحلملاو فاحللا (؟)

 .«فحل»

 .؟3 :ظعاوملاو مكحلا نويع با بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لوق (5)

 .سنوي ةروس نم ؟"؟ ةيآلا ىلإ ةراشإ (0)

 م(



 .نوعجأر هيلإ انإو هلل انإف ,374 نوهراَك

 "”تارغومو روهظلا تامصاقورومألا عئاظفو روهدلا عئاجف نمو

 نم مهصاخشأ مرتحن نّمع ماعلا اذه يف "”توريب دئارج ضعب هتلقن ام .رودصلا

 ةيئازعلا تاعامتجالاو ةّينيسحلا بكاوملا كرت ذيبحت نم :نيينطولا نيرصاعملا

 .ةيلماعلا ىرقلا نم اهريغو ةيطبنلا ىف ةمّسجملااهروصب

 !؟بذك مأ لقانلا قدصأ يردأ امف

 ضهني الو اهب *!ءوني ةميظع ةميسج نيدلا ىلع ةبيصملافًاقداص ناك نإف

 .نينُيدتملا قتاع اهئبعب

 هنم اوذخأي مل اذاملف .ربكأ ةماطلاو مظعأ ةبيصملاف ًايرتفم ناك نإو

 )١( هود)1١(:58.

 .ظيغلا ةّدش نم بلقلا قرتحي نأ وهو رغوي هيلع يردص رغو .ظيغلا عارتجا :رغولا (؟)

 .«رغو»:4 44 :4 نيعلا باتك

 يذلا (ديدجلا دهعلا) ةديرج اهب ديري :58 :ةلاسرلا هذهل ةحّحصملا ةيناثلا ةعبطلا يف هنآ

 نع نارف ميهاربإ ذاتسألا لقن بسح نيمألا نسحم دّيسلا ةحامس راز دق اهلسارم ناك

 ىلع مطللا يف هيأر نع هلأسو ,نيمألا نسحم دّيسلا لجن نيمألا نسح دّيسلا خّرؤملا

 دبع خيشلا ةحامس ةظيفح راثأ اًمم ميرحتلاب هباجأف ءسوؤرلا ىلع برضلاو رودصلا
 ه66١١ ةنس) ءاحلصلا ءاميبس ةموسوملا ةلاسرلا هذه ردصأف ءقداص نيسحلا

 لوح ةيسارد ةقلح) نع .هيلإ راشملا حيرصتلا ىلع أدر (اديص ؛نافرعلا ةعبطم م1
 .57/ص 776 مقر - 151/4 (ءاروشاع

 2/8 ١: حاحصلا .دادضألا نم وهو .طقس :ءانو ,ةقشمو دهجب ضهن :ًاءون ءوني ءان (؛)

 .يناثلا ىنعملا وه دارملاو .«أون»

)61١( 
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 !؟نيرداقلا نم هيلع مهو '!نيتولا هنم اوعطقي ملو ,"'نيميلاب

 يناوخإ لمحأل هيسانانأو هيقال تنأ نسح لمحم ىلع يندهأ كبرب

 .هيلإ لوبقلاو ىضرلا رصبب ًاحماط هدنع فقأو .هيلع نيمرتحملا

 ًاثبنم ٌءابه ترياطتو ,لماحملا رصاقلا رظن يف تمّطحت دقل يرمعل

 اهل شقانلا "”ةكوشلا تزجعأو "”فقثملا ”'ىسقلاو مّوقملا (؟!ةّينحلا "'تيعأو

 هوذخأي مل اذامل :ىنعملاو .ةردقلاو ةّوقلا دارملا وأ ,هديب ذخؤيف مرجملا ىلع ضبقي امك )١(

 .هنمايم يف ءيش ّلك ةّوق ّنأل ؛ ةردقلاو ةّوقلا ماقم نيميلا ماقأ امّنِإو هيلع نورداق مهو

 1١5:٠١. نايبلا عمجم رظنا

 مالكلاو .«نتو» 57١1١ :1 حاحصلا .هبحاص تام عطقنا اذإ بلقلا يف قرع :نيتولا )١(

 .ةقاحلا ةروس نم 7-45 ؛ه ةيآلا ىلإ ةراشإ

 .«ييع» ,؟١/1 :؟ نيعلا باتك .لالكلا :ءايعإلا (؟)

 .«انح» 5٠7:١4 برعلا ناسل .سوقلا :ةّيذحلا (4)

 .«سوق» ١4/8 :5 نيعلا باتك .ّيسقو سايق ّمث ساوقأ ددعلاو ء.سيوق سوقلا ريغصت (5)

 ّمث ,عولف ىلع ىسق هورّيصو ماللا اومّدق مهّنأ الإ ,لعف هَّنأل ؛ سوؤق ّيسق لصأ ناكو

 .عيلف ىلع يسق تراصف .ءيصع نيع اورسك امك .فاقلا اورسكو ءاي ىاولا اوبلق

 .«سوق»,471/ :5 حاحصلا

 ,؟٠ :5 برعلا ناسل .جوعملا ءيشلا اهب مّوقي حاّمرلاو ساّوقلا عم نوكت ةديدح :فاقثلا (1)

 .«فقث»

 .«كوش» 584 :ه نيعلا باتك .طسبني ئّنح اهالعأ زمغيو رادت ةنيط :ةكوشلا (0)

05) 



 :#ا نيسحلا سلاجم يف ليوعلاو خارصلا

 ىف هلتقم ةوالت ىلع ذقن نيسحلا متأم ةميقملا ةعيشلا ترصتقا اله :اولاق

 ليوعو ةخرص ريغ نم اهعومد قيرهتف ,ةيصوصخلا اهتاسلجو ةيئازعلا اهدشاحم

 ىهن» :مالسلا هيلع قداصلا نعف .مّرحملا يف عوقولا نم ملستل ؛"'ديدصو !ةّنرو

 .”!«ةبيصملا دنع ةّنرلا نع ةكيلَي هللا لوسر

 .!«هنوفرعي ال سانلا نكلو يغبني الو تّيملا دنع خارصلا حلصي ال» :هنعو

 يدانت نأ هتوم دنع ةمطاف هتنبا ىهن ل ىبنلا نأ»د :ةيطرقابلا نعو

 ."!(ليولاب

 .«نر» "04 8 نيعلا باتك .ةنيزحلا ةحيصلا :ةئرلا )١(

 .«ددص» 457:5 حاحصلا .جض :يأ ,ًاديدص ّدصيو ّدصي ّدص (؟)

 هيلع هللا ىَلص ّيبنلا يهانم نم لمج ركذ باب :4357/ ثيدح .4 :4 هيقفلا هرضحي ال نم (؟)

 .ةيم بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نع هئابآ نع هيبأ نع قداصلا نع ثيدحلاو .هلآو
 حلصي ال :وه دراولاو .عاجرتسالاو عزجلاو ربصلا باب ,١؟ثيدح ,؟؟"1 :؟ يفاكلا )ع(

 .تّيملا ىلع حايصلا

 .ءاسنلا هلآو هيلع هللا ىَلص يبنلا ةعيابم ةفص باب ,؛ ثيدح ,0:/571 يفاكلا (5)

 م
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 ."!«ليوعلاو ليولاب خارصلا عزجلا ّدشأ» :ًاضيأ هنعو

 !؟عئقم ةعيشلل اّمأ

 ءاضوضلا نم ةّينيسحلا اهلفاحم يف لمعتست اّمع اهعزي عزاو نم اهل اّمأ

 !؟عيظفلا "' شاهجإلاو "'ةبركملا تاخرصلاو ةلئاهلا

 خارصلا نومّوحت ,مكسفنأ نوسنتو ٌربلاب سانلا نورمأت مكارأ :ًالَّوأ :لوقأ

 ام اوُنوُقَت نأ َِّللا دنع اّنْقَم َرْبَك مكمت آمب هنومرحت الو 3 نيسحلا متآمب ليوعلاو

 طيحملا نوألمت مكئاربك نم مكيلع ًازيزع متدقف امّلك متنأ اه .404َنوُلَعْفت ال

 نمز ىلإ ًاليجف ًاليج مكفالسأ نع انل لوقنملا اذكهو .*ًاليوعو ةخرصو ًاجيجع'

 ال سانلا نكلو» :مّدقتملا ربخلا يف هل قداصلا لوق انل دهشي كبي يبنلا

 .لمعتسملا حايصلا ةّيهارك نوفرعي ال يأ :«هنوفرعي

 ولف .نيعلل ةعمدلا ثعبي يذلا دمكلا مزاول نم ةخرصلاو '"!ةبحنلا لعل لب

 ةّدش نابلو .كلذ هيلع ّقشل ةيرطفلا اهمزاول نع ةيراع ةربعلا لاسرإب نيزح فلكت

 .عاجرتسالاو عزجلاو ربصلا باب ,١ثيدح 177 :7 يفاكلا )١(

 .«برك» ١ :ه نيعلا باتك .سفنلاب ذخأي يذلا مغلا وه .موزجم :بركلا )١(

 .«شهج» 817 :" نيعلا باتك .ءاكبلاب تّمهو كيلإ تضهن اذإ تشهجأو يسفن تشهج (؟)

 )1١(:5. فصلا (4)

 ,1:17 ةياهنلاو ةيادبلا .بويأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا ةافو دنع لصح امك (0)

 .ريثك هريغو .ةئامسمخو نينامثو عست ةنس

 .«بحنت» ,؟77؟ ١: حاحصلا .ءاكبلاب توصلا عفر :بيحنلا )١(

:6 



 111 و مولا هج دبا و تتطلب جدولا سيكا كالا هكيعتا ماو كنا ءاحلصلا ءاميس

 ةتيرح طعي مل هنأل ؛ "'هحناجب "'ىوجلا ")جالتعاو اهبركو سفنلا ضابقنا

 .ةدابعي هللا نم:ةمحرلاو ةفارلل فلاخم وهو .اهمامتي ةيعيبطلا

 ةّجح ضهنت ال ةخرصلا ةمرح ىلع ةّجح اهودروأ يتلا رابخألا ّنإ ًايناث
 .ةهاركلاب صن اهنم ىقداصلاو .ةهارك ناسل - ىفخي ال امك- اهناسل نوكل ؛ اهيلع

 ظفلب روظحملا خارصلا صيصختتل ؛ !ىعّدملا نم ٌصخأ يوبنلاو يرقابلاو

 تاخرص نم اهّنأل اَمإ ءاهاوسب نكت مل '*”ةّيمس ةظفللا هذهل ّلعلو .«ليولا»
 امك- منهج ىف داو وه ليولا ّنأل وأ ءأتب اهمده ىلع مالسإلا ينب يتلا ةيلهاجلا

 .هسفنلا"فيسألا هوعدي نأ غوسي الف - "!نيرّسفملا ضعب نع

 يف يفاكلا هاور ام وهو ,ةلالدو ًادنس اهنم ىوقأ وه امب ةضراعم يىهو

 :يل ليقف هللا دبع يبأ ىلع تنذأتسا :لاق بهو نب ةيواعم نع هريغ هاورو هعورف

 )١( برعلا ناسل .لثملا ىلع كلذك ,هردص يف مهلا جلتعاو ؛هنم ىهو ؛مطتلا :جوملا جلتعا ”:

 .«جيلع» ,؟1/

 ىه :ليقو .«أوج» 57١7, :1 حاحصلا .نزح وأ قشع نم دجولا ةّدشو ةقرحلا :ىوجلا (؟)

 .«أوج»» 10/8 :15 برعلا ناسل .ردصلا يف ذخأي ءاد

 ,رهظلا يلي امم عولضلاك ءردصلا يلي اّمم بئارتلا تحت عولضلا لئاوأ :حناوجلا ()

 .«حنج» 455 :؟ برعلا ناسل .بلقلا ىلع اهحونجل كلذب تيّمس

 .(ليولا) ظفلب ثيدحلا اهّصخي نيح يف ءتّيملا ىلع ةخرص ّلك ةمرح ىه ىعّدملا (؛)

 .ةيصوصخ ىنعملاو .«ممس» 7١7:١7 برعلا ناسل .هّصخ :امسو همس (5)

 .رانلا يف لبج ىه :نافع نب نامثع لاقو ؛مّدهج يف داو ليولا :يردخلا ديعس وبأ لاق (1)
 ,4...باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف :ىلاعت هلوق ليذ ١: 25١ نآرقلا ريسفت يف نايبتلا

 نع نايبلا عماج :4نيففطملل ليو :ىلاعت هلوق ليذ ,610 :" ناميلس نب لتاقم ريسفت
 .4...باتكلا نوبتكي نيذلل ليوفأ :ىلاعت هلوق ليذ ,074 ١: نآرقلا يآ ليوأت

 .«فسأ» 5١7 :!/ نيعلا باتك .نزحلاو ءاكبلا عيرسلا :فيسألا (/)

)86( 
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 وهو هتعمسف هتالص ىضق ئّتح تسلجف ,هالصم يف هتدجوف تلخدف ؛لخدا

 يتلا بولقلا كلت محراو - هلوق ىلإ - ةماركلاب انّصخ نم اي» :لوقيو هّبر يجاني

 كلت كعدوتسأ يّنِإ مهّللا ءانل تناك يتلا ةخرصلا محراو ءانل تقرتحاو تعزج

 ."72«ضوحلا ىلع مهيفاون ىّتح نادبألا كلتو سفنألا

 لاز ام ةظءاضرلا ّنأ يعازخلا لبعد نع هنويع يف قودصلا هركذ امبو

 ,رادلا لخاد نم نيكبيو نحصي هؤاسنو .يكبيو نيسحلاب ءاثرلا هدشنتسي

 ."!نهحايص عمسي اضرلاو .هاّدجاو :نهادحإ يدانتو

 رظن اًملف :لاق «فوهللا» يف سوواط نبا دّيسلا ليلجلا ةقثلا هركذ امبو

 ."!نههوجو نبرضو نحص ىلتقلا ىلإ ةوسنلا

 نيز مامإلا توكس ّنأ الإ ةّجح نكي مل نإو هتاذ ّدحب ةوسنلا لعفو

 لهأ دورو دنع اهلاجرو ةنيدملا ةوسن نع هتوكسكٌنهلمعل ريرقت 0!3نيدباعلا
 .؟!ةوسنلا نينحو ءاكبلاب نهتاوصأ تعفترا نيح اهل تيبلا

 الو - ةعيشلاو ةّئسلا نم هيلقان دّدعت ىلع - ذا نيسحلا لتقم ربس نمو

 ,ةشهدم ةيعاو يف اوناك لاجرو ءاسن نم مهيّيحمو تيبلا لهأ ّنأب بير هجلتخي

 نم ةّرم يف هنع لقني ملو دقن نيدباعلا نيز مامزالا نيع بصن تناك اهلج وأ اهّلكو

 )١( كن نيسحلا هللا دبع يبأ ةرايز لضف باب ,١1ثيدح ,58؟ :4 يفاكلا .

 )( ةكءاضرلا رابخأ نويع :رظنا ١:  144يلع مامإلا ةرايز باوث ركذ يف باب ,؟5 ثيدح

 ثيدح .؟51/ :؛5 راونألا راحب ةكطاضرلا ىسوم نبا ١6, هيف يثارملا نم ليق ام 44 باب

 .«هاّدج او»ب ءادنلاو نهئاكبو ءاسنلا حايص ىلع رثعأ مل .هيلع همالسو هللا تاولص

 :فوفطلا ىلتق يف فوهللا (؟) //.

 ) )4:نازحألا ريثم  ,4٠١ةّدوملا عيباني 7: 517.

 (قك)



 اهذّبحي هلاح يف ملعُي امك ناك لب ءاهنم ةفيرشلا هسفن تضبقنا وأ اهنع يهن اهتاّرم

 .اهلهأ هئاكب ميظعب كراشيو

 لآ يّبحم لايجأو لوسرلا لآ اهيلع تجرد يتلا ةيعطقلا ةريسلا هذه كرتنفأ

 !؟ليوعلاو ةخرصلا نع ةمرحلا يف ةرهاظب تسيل رابخأ ضعب لجأل لوسرلا

 ليوعلاو خارصلاو ءاكبلاو نزحلا ةيبودنم وه هعيمج مّدقت ام ةصالخو

 خيش اهب فرتعا امك .هّلك كلذ ىلع ةمئاق ةيعطقلا ةريسلاو ذقن نيسحلا باصمل

 ,ةضافتسالا ّدح ةغلاب ةمصعلا لهأ نع رابخألاو .")رهاوجلا بحاص انخياشم

 .نيبم لالض يف اهفلاخمو ةّمئألاو ,ةّمألا فلاخ دقف اهفلاخ نمف

 .,؟5514-71 :؛ مالكلا رهاوج )١(

 ١/3



 الا نيسحلا ىلع ةحاينلا مكح

 ءاسنلاو لاجرلل ةدقعنملا مهسلاجم يف تاحئانلاو نيحئانلا ةماقإ ّنِإ :اولاق

 ."!«ةيلهاجلا نم ةحاينلا» :ةكِيلَي مهيبن لوقل ةفلاخم

 ."7«ةحئان ىلع يميقت ال» :8ءارهزلا هتعضبل ٍكشنْلَي هلوقو

 ."”«ربصلا كرت دقف ةحاينلا ماقأ نم» :ةكارقابلا لوقو

 ال نأ ةعيبلا دنع ئبنلا انيلع ذخأ :تلاق ةيطع مأ نع يراخبلا حيحص يفو

 /4!ثيدحلا .سمخ ريغ ةأرما اّنم تفوأ امف سون

 رثكأب ةضراعم ةحاينلا نع كاسمالا ىف ةدراولا رابخألا ّنَأ ٌكش ال :لوقأ

 صشخشرو م)دوع ىلع ةحاينلاب كولي يبنلا هاو ,"!اهيبأ ىلع ةمطاف تحان :اهنم

 )١( يمقلا ريسفت ١:  :29١هيقفلا هرضحي ال نم .كوبت يف 8# َيبنلا ةبطخ 6: 5/1:

 ثيدح 0/19.

 .ءاسنلا كحلي يبنلا ةعيابم ةفص باب :؛ ثيدح ,571 :ه يفاكلا (؟)

 )©( .عاجرتسالاو عزجلاو ربصلا باب ,١ثيدح ؛57؟ :7 يفاكلا

 .كلذ نع رجزلاو ءاكبلاو حونلا نع ىهني ام باب 487:7 يراخبلا حيحص (؛)

 ) )5ثيدح 067:7 يناعنصلل فّنصملا 1117/5.

 ) )3:؟ يربطلا خيرات  2٠١.دحأ ةوزغ ,ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا
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 ىلع راصنألا تحانو ."'اهيبأ ىلع ةشئاع تحانو ,"7ةحاينلاب ةريغملا لآ رمع

 :مهاتوم ضعب ىلع مالسلا مهيلع ةّمئألا تحانو ."'مهاتوم

 ىصوأو «هيلع حانف دلو َمئ ,اهيلع حانف تنب مالسلا هيلع قداصلل تتام

 .*!نينس رشع جحلا مسومب هيلع حانُي نا هكا رقابلا

 ,حرطلا نم ريخ وهف .نكمأ امهم عمجلا عزفملاف رابخألا تضراعت ىتمو

 !يئارتفالا دادعتلا يهو .ةلطابلا ةحاينلل يهنلا هيجوت :اهنيب عماجلا ردقلاو

 .ةيلهاجلا عنصك ضحملا

 تافصلا نم هيف وه امب تيملا ىلع ءارطإلاك ءقحب حونلل رمألا هيجوتو

 :ةليوعلا

 لوسر يدي نيب ةريغملا اهمع نبا يف ةملس مأ لوقك هيفانت ال ةغلابملا ّلعلو
 هيلع ةحانم اوماقأ مهّنأل ؛ هلهأ ىلإ ىقمتوأ نينلا قف تنذأتسا نأ دعب كيل هللا

 :تلاق

 ةريشعلا ىتف ديلولا ابأ دييلولا ني دناولا ضنا

 .ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ 19377 777:1 قشمد ةنيدم خيرات )١(

 ءادتبا ركذ 117:1 ةنيدملا خيرات ءركب يبأ ةّيصو ركذ ؛208 :5 ىربكلا تاقبطلا (؟)

 يذلا نفكلاو هلسغ نمع ربخلا ركذ ءرشع ةثلاثلا ةنسلا ,114 :© يربطلا خيرات ,هتفالخ

 .ركب بأ هيف نفك

 .دحأ موي نيملسملا نم لتق نم :؛ ؛ :؟ ىربكلا تاقبطلا (؟)

 ٠/. :ةمعنلا مامتو نيدلا لامك (4)

 .057/ ثيدح ١: 2/١/7 هيقفلا ةرضحي ال نم ؛ةحئانلا بسك باب ١ ثيدح «<,0 يفاكلا )6(

 .هيف تسيل امب تّيملل بقانملاو ايازملا دادعت دوصقملاو (1)

١85) 



 ١ جب يسع اعلا ل اظيوي رجم كداب هان احن عاوقتمال وحول 91

 "!ةريتولا بلط ىلإومسي 2 ًأدجام ةقيقحلا يماح
 006 اق دغ 9 اف غنعو نينسلا يف ًاثبغ ناك دق

 مهيلع ركدي ملف ّيبنلا هعمس كلذ عمو ,ةغلابملا نم لخي مل رعشلا اذه ّنإف
 الرق

 ةحاينلا تناك ."'اهتاراجمل نيعماسلا جّيهي ةينيسحلا بقانملا ّدع ناك اّملو

 .ةليمجلا "!لالخلا وحن ممهلاو فطاوعلل ًاكيرحت ةبودنم

 هيواسم ّدع نع ةلزتعم هرثآم ريغ ركذت ال ديقف ىلع ةحئانلاّنأ مولعملا نمو
 .لمعلا اذه ىلع ةرجألا ذخأت نأ اهل ّمص مث نمو .هلهأو تيملل ًاماشتحا

 .رأثلا :لحذلاو .«رتو»,؟ا/ا/ :: برعلا ناسل .لحذلا يف ملظلا وأ لحذلا انه ةريتولا )١(

 .«لحذ» 507:١١ برعلا ناسل

 .«رفعج» 2١475 :5 برعلا ناسل .ةّماع رهنلا :رفعجلا (؟)

 .«قدغ» 254817 ٠١: برعلا ناسل .ريثكلا :قدغلا ءاملا ()

 باب ؛؟ثيدح /!١١, :5 ىفاكلا .«ريم» 87١ :؟ حاحصلا .ناسنإلا هراتمي ماعطلا :ةريملا )ع

 .ةحئانلا بسك

 ةلواحم دارملاو .«ىرج» 1707 :1 حاحصلا .هعم ىرج :يأ ؛ءءارجو ةاراجم هاراج (5)

 .اهب ءادتقالاو يّلحتلا

 .«لخ» ١4١ :4 نيعلا باتك .تالخلاو لالخلا :عيمجلاو ,ةلصخلا :ةّلخلا ()
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 - ةيزعتلا ءاّرقب مهنع رّبعملا مهو - ءادهشلا دّيس ىلع نيحئانلا دجن اَنِإ:اولاق

 ىلإ قبسي ًاصصقو ,ةبوذكم ثيداحأ نيسلاجلا عماسم ىلع نودرسي ام ًاريثك

 يلميو .ًانوحلم ثيدحلا ولتي مهّلجو .اهتّحص نادجولا ركنيو ءاهتلاحتسا لقعلا
 ىذلا يعبفلا تيدعلا لقوعيضتلا ءاقزلا ةءارتإ اومزلأ اله انوؤوم ينل ةاقزلا
 ةلخادو .قاوذألل رع نوكتل ؛لقعلا هضفري الو ؛عبطلا "!هّجمي ال

 (!تاربعلا ٍذئنآ ضيفتف ,باجح ءارو نم ال بولقلل ةمّلكم .ناذئتسا ريغب ناذآلاب

 .بوغرملا 5 ىلع بولطملا لصحيو ًارسق ''تارفزلا دعاصتتو .ًارهق

 مهتبطاخم ةمكحلا نم ناكل ىحصف ةيبرع ةّمأ اهلك ةعيشلا تناك ول :لوقأ
 دشتحا امّيرف ءىتش اهتنسلأو ,ةديدع ممأ يه نكلو ءاهب نوجا يتلا مهتاغلب

 مهنمو يسرافلا مهنمو يبرعلا مهنم ,تاغللا ةفلتخم !عازوأ نم يئازع لفحم

 .«ججم» 1 :؟ برعلا ناسل .هامر :هب جمو أَّجم هّجمي هيف نم ءيشلاو بارشلا جم )0(

 .«ربع» 61١, :5 برعلا ناسل .ةعمدلا :ةربعلا (؟)

 ,سفنلا ّدم قيهشلاو .هب رفزي ّمث ًاَّمغ هردص لمي نأ وهو ءرفزي لعفلاو ءريفزلا :رفزلا (؟)

 .«رفز» 7١ :// نيعلا باتك .هردص نم هجرخيو هب يمري :يأ ءرفزي مث

 .«عزو» 55١:1 برعلا ناسل .سانلا نم قرف مهو ؛عازوألا (؛)
 )41١(



 ١ هيعمل رتاقيقلا لئانز سوم اننا هت يحاور ا حما ١

 .هرخآ ىلإ ...مهنمو مهنمو يدنهلا مهنمو يكرتلا

 !؟هذه لاحلاو ئراقلا عنصي امف

 !؟ًاثيدح نوهقفي ال ةدّنسم ًابْسُخ هادع نم رذيو مهيبرع ظحاليأ

 !؟فالغأ ماهفألا ىلعو ,ناطيح ناذآلا يفو ًأذإ ةربعلا مهيتأت نيأ نم

 !؟مهقوقح مهسخبيف ريفغ ّجج مهو ًاحفص مهميهفت نع برضيأ

 ,نيرثكألل رثكألاو نيلقألل لقألا يطعيف عيمجلا ىلع عيزوتلا همزلي سيلأ

 !؟قحلل ةمدخو ,فصّنلاب ًالمع ًائيش مهقوقح نم ضمغم ريغ
 رثنب مهّقح ةاعارم نع هل "”ةحودنمالف ''"ًاعاعر ًاماوع نورثكألا ناكاذإف

 نع ذئتقو ًاجّرحتم ةيماعلا مهظافلأب ثيداحألا ىنعم مهل لقنيف ءاهمظنو ةيزعتلا

 نم ءيشل رمألا زوعأ اذإو - ىنعملاب ثيدحلا لقن وهو - صقنلاو ةدايزلا للخ
 رو مال نوكيف ,مهديشانأ خنس نم هب ءاج مهتفطاعل جّيهملا مظنلا

 1 قتسيف ةحيصتلا ةيبرعلا © نادخأ ةضاخلا قههترتطتسي نف ىلع فطغتوو

 دلتا يّرعملا !ةنشنسش كلت ءاهضيرق ”نامجو .اهثيداحأ دئارفب مهعامسأ

 :لجرل ةيواعم لاق :مهمالحأ تبزع اذإ موقلا هب فصويو بابشلا :سانلا نم عاعرلا )١(

 .«عر» 4ا/ ١: نيعلا باتك .مهغارف :يأ ,سانلا عاعر كيلع ىشخأ ين

 )١( نيعلا باتك .هنم ةحودنمو رمألا نم ةحدن يفل هّنِإ :لوقت :ةحسفلاو ةعسلا :حدنلا 0

  64.«حدن»

 .ءاندخو نادخأ عمجلاو ,ثّدحملا بحاصلا :مكحملا يفو ,قيدصلا :نيدخلاو ندخلا (؟)

 .«ندخ» ١5١: ١79 برعلا ناسل

 .«فنش» 187 :3 برعلا ناسل .نذألا يلح نم :فنشلا (4)

 .«نمج» ١, 66 :7 نيعلا باتك .ؤلؤللاك ذختي ةضفلا نم نامجلا (5)

 .«نش» ١: ١" نيعلا باتك .هتزيرغ :لجرلا ةنشنش (1)

 قف



 .ءاملا نم هظح ءانإ ّلكب غرفملا

 هل نيرئازلا عم داضلاب قطن نم حصفأ اهّنس يتلا ةيلوقلا ةفسلفلا يه هذهو

 ,مهتيلاع نم لب ؛مهنم هّنأك ئّتح هتغلب دفو لك بطاخي ٌةٌْيإَي ناك ,هيلع نيدفاولاو

 هذهو عنتمم لهس كلت ,ةوادبلا لهأ عم مهريغ ةراضحلا لهأ عم هتاباطخ تناكو

 ًاريمح ًابطاخم'''ًاميم ماللا لادبإلو ءأّيط ًامّلكم ''!ةلامإلل ليمي .عفترم 'نزح

 بهسملا هيفرط ىلع هيرصنخ ًادقاع ,باطخلا لصفو ةمكحلا يتوأ دق كلذ ٌلكبو

 .زاجعإ هزاجيإو .باجع هباهسإف ءزجوملاو

 عراصم» :هلوقو ,”!«اهطسوأ رومألا ريخ» :شيرق (*!ةرضاحل هلوق دي

 دفاولل هلوق ًاحيصف دعي الو ًأاحيصف ًالوق ”«عماطملا قورب تحت لوقعلا

 .«نزح» ١71 :7 نيعلا باتك .ةنوشخلا هيفام :باودلاو ضرألا نم نزحلا )١(

 اذإ فلألا لامتو .ءايلا وحن فلألابو ,ةرسكلا وحن ةحتفلاب ىحني نأ نع ةرابع :ةلامإلا (؟)

 ىمر» فلأك لّوألاف ءذوذش وأ ةدايز نود .ءايلا ىلإ ةرئاص ىأ ءاي نم ًالدب :ًافرط تناك

 نبا حرش .«نايهلم» حن ةينثتلا يف ءاي ريصت اهّنِإف «ىهلم» فلأك يناثلاو «ىمرمو

 ْ .ةلامإلا 07١, :” ليقع

 نم سيل :يأ .««رفسمأ يف مايصمأ ربمأ نم سيل»:لاق هنأ كيلي ذلا لوسر نع لقن امك (؟)
 .194 :4 ثيدحلا بيرغ 748١ :؟ يديمحلا دنسم :رظنا .رفسلا يف مايصلا ربلا

 راصمألا اورضح ةرضاحلا لهأ ّنأل ؛ ةيدابلا فالخ ةرضاحلاو ءودبلا فالخ :رضحلا (4)

 .«رضح» ٠١١ : نيعلا باتك .رايدلاو

 بادآلا نم ًائيش نّمضتت ثيداحأ يف رشاعلا لصفلا 1945 مقر 197:١, يلاثللا يلاوع (5)

 .ةينيدلا

 نع هدجأ ملو .ةئطنينمؤملا ريمأ مكح نم راتخملا باب 5١9, مقر :49 :؛ ةغالبلا جهن (1)

 .لكالَعْشا لوسر
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 فلخأو ,"خيذلا اهل "'مجنرحأ ,كموق تباصأ يتلا ةمزألا ركذتأ» :"'يبارعألا

 ا" ةمزبلا تفخو ,)ةمنعلا تقرتحاو (ة)ءاونألا ثعطقن ةناو :افسلا تعنسم و عون

 بضلا نودصرتف '"ارزغ الو "!فرع منغلا ىف امو كموقب لزنيل فيضلا ّنَأ ىّتح

 .,"١!«هنوصنتقتف نونكملا

 تسيلو ءلاحلا ىضتقمل قباطم ,هعقوم عقاو ,حيصف هنم كلذ لك لب !الك

 .لاحلا ىضتقمل هتقباطم الإ مالكلا ىف ةحاصفلا

 )١( برعلا ناسل .يودبلا :يبارعألا 087:١,»عرب«.

 .«مجرح» 17١:17 برعلا ناسل .عمتجملا :مجنرحملا (؟)

 .«خيذ»”9/ :4 نيعلا باتك .عابضلا نم ركذلا :خيذلا (؟)

 ءرجفلا عولط عم باغف ةادغلاب مجن طقس اذإ كلذو ؛موجنلا عاونأ نم :زومهم .ءونلا (4)

 يّمس .رمقلا لزانم نم ًالزنم رشع ةعبرأ سأر ىلع ةعاسلا كلت يف مجن هلايح يف علطو
 ' .«ءان» 5١5 :8 نيعلا باتك .دربلاو رحلاو رطملا ءاونأ نم ًاءون عولطلاو طوقسلا كلذب

 ١: برعلا ناسل .اهّلك ةنسلا ةنمزأ يف علاطملا ةفورعم ًامجن نورشعو ةينامث :ءاونألا ()

 .«أون» الك

 :ةدحاولا .ةيراج نانب اهّنأك ءاهفيطل ناصغألا نّيل ,ككاوسلا رجش نم رجش :منعلا (1)

 .«منع» 2١1١ :؟ نيعلا باتك .ةمنع

 ,44:17 برعلا ناسل .نيرشع نزو شنلاو ,نوعبرأ ةيقوألاو ,نيثالث نزو :ةمزبلا (/)
 .«مزب»

 وه :ليقو ,قنعلا نم شيرلاو رعشلا تبنم :اهريغو ةبادلاو سرفلاو كيدلا فرعو (4)

 .قرع ردصملا يفو .«فرع»,؟ 4١ :3 برعلا ناسل .فرعلا هيلع تبني يذلا محللا

 ,585 :؟ نيعلا باتك .نبللا ريثك ,ةريزغ يهف ةرازغ رزغت ةاشلاو ةقانلا ترزغ (4)

 .«رزغ»

 )٠١( :؟ راونألا راحب هنع ,47 :كاوفلا زنك 51/6.

 (4غ)



 ةّسام ةجاح ّيأو «ةجاحلا سيسم دنع ةيوحن ةيوغل اهنوك نوطرتشي ,معن

 ,ماشلا ةّيورقو ,قارعلا "!نادعمكّيمأ ةّمأ ىلع ةيزعتلا ةءارق يف ىحصفلا ةيبرعلل

 ظافلأ عضو ىلع مهنيب اميف نيحلطصملا .نميلاو زاجحلاو دجن ةيداب ناّككسو

 اهظافلأبال اهب الإ مهدنع مهفت ال ,ةدوصقم ناعمل ةصوصخم تائيهو داومب ةمولعم

 !؟ةّيلوألا ةّيبرعلا

 ةغللاب ءازعلا ثيدح مهيلع يلمملاو ءاثرلا ضيرق مهل يلاتلا نوكي سيلأ

 ًاتّوفم .يأرلا ةلاصإو ضرغلا ةباصإ نع "'ًادئاح اهنورعشي ال مهو ىحصفلا ةيبرعلا

 !؟ةدئافلل

 نأ ةيزعتلل ئراقلا مازتلا بجوملا ضرتعملا لوق طقس اذهبو ,ىلب مهللا
 .امثاذ ةحيضنلا ةيرغلا_اهأرقت

 نم لوبقملا ريغو ثيداحألا نم حيحصلا ريغ لقني ِهّنَأ هيلع هضارتعا اّمأو

 ىلع ةدهعلاو .ةاورلا نم هريغل هدنسي امْنإو هسفن نم كلذ قلخي مل هّنأ لَو

 !؟ًابذاك كلذب نوكيأ ."!ًانعنعم هلقن امب هفرتقا مرج ّيأف ؛يوارلا

 الو ,ّصن هب دري مل ًائيش ركذي نأب فرصلا ءارتفالا هنم ملعُي نأ الإ .ال مهللا

 .اهفايرأو قارعلا ىرق ضعب يف ةطاسبلاو لهجلا اهيلع بلغي ةيعامتجا ةئف )١(

 .«ديح» :7:/471 حاحصلا .لدعو هنع لام :ةدوديحو ةديحو ًادويح ديحي ءيشلا نع داح (؟)

 رابخإلاو ثيدحتلل نايب ريغ نم نالف نع نالف :هدنس يف لاقي اموه :نعنعملا (؟)

 .55 :ةياردلا ملع يف ةياعرلا ًانعنعم هتيمست هجو رهظي كلذبو ءعامسلاو
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 ج1 مسا رئاعقلا لئ اورق تلو زق مدع قات وو حا هنن تعا ١

 .باتك ىف ةقث هعدوأ الو ,هيقف هب ىتفأ

 "!لوبقملاو ''!فيعضلاو "!هب قوثوملاو "!نسحلاو '''حيحصلا نإ .ًايناثو

 .اهحيقنت ةيزعتلا ئراق ةفيظو نم سيل ةدراولا ثيداحألا نم '”ضوفرملاو

 "ةذباهجلاو .نيطاسألا ءاملعلا ةفيظو كلت هتف رعم ةضبقب اهعيمج عمجو

 نم ٌثغلا ثيدحلا لاجر نم نوفرعي نيذلا .ةياورلاو ةياردلا ءاملع ,نيرّخبتملا

 :ةيتفر أل انت فلكر اللف وضمعللا تنعي ةييروم ةةروولا نوه باو :ةنمملا

 عيمج يف .هلثم نع يمامإلا لدعلا لقنب .موصعملا ىلإ هدنس لصٌنا ام :وه :عيحصلا )١(

 :الا/ :ةيارادلا ملع يف ةياعرلا .ةدّدعتم نوكت ثيح تاقبطلا

 صن ريغ نم حودمم يمامإب - موصعملا ىلإ :يأ - كلذك هدنس لصتا ام وه :نسحلا (؟)

 ١./ :ةياردلا ملع يف ةياعرلا .هتلادع ىلع

 نم هقيرط ىف لخد ام :ًالّوأ وهو ..ًافلاخم ناك نإو ةقث هيوار ّنأل ؛ كلذب يمس قثوملا ()

 قيرطلا يقاب :يأ هيقاب لمتشي ملو :ًايناث ...هتديقع داسف عم ,هقيثوت ىلع باحصألا ضن
 /.6 :ةياردلا ملع ىف ةياعرلا .فعض ىلع

 ىلع هقيرط لمتشي نأب ,ةمّدقتملا ةثالثلا دحأ طورش هيف عمتجي الام وه :فيعضلا (؛)

 ملع يف ةياعرلا .عاًضولاك كلذ نودام وأ ,لاحلا لوهجم وأ ءهوحنو قوسفلاب حورجم
 /7 :ةياردلا

 ملع يف ةياعرلا .نئارقلاب فتحملا ربخلاك ءروهمجلا دنع هب لمعلا بجي ام وه :لوبقملا (0)

 .ال١ :ةياردلا

 ملع يف ةياعرلا .عناوملا ضعبل هب ربخملا قدص حّجرتي مل ىذلا وه :دودرملا (1)

 .ال١ :ةياردلا

 جات .دقنلا قرطب فراعلا عرابلا ,رومألا ضماوغب ريبخلا داّقنلا :رسكلاب ذبهجلا (/)

 .«ذبهج» 0/5 سورعلا

 .«ردم» 7 : نيعلا باتك .سباي نيط عطق :ردملا (6)
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 راظنأو .ًادهتجم وأ ينيد عجرمل هلامعأب ًادّلقم اّمإ نوكي نأ ٌدبال نإ ًاثلاث

 لك ىكزملا حيحصلا ريغب لمعي ال نم مهنمف ,ةعّروتم مهؤارآو ؛ةفلتخم نيدهتجملا

 ,نسحلاب لمعي نم مهنمو .دحاولا ةيكزتب يفتكملا مهنمو ؛نيلدعب هدنس لاجر نم

 ّنظلا يّوقي ام هيلإ ّمضنا اذإ أّدج فيعضلاب لمعي مهضعبو ,قثوملا لبقي مهضعبو

 .يوارلا ال ةياورلاب نانئمطالا ىلع لمعلاب رادملا نإ :ًالئاق هقدصب

 يأ - ننسلا ىف رابخألا فاعضب نولمعي ءاملعلا نيطاسأ نم ريثكو

 نم ةادهلا ةّمُنْألا نع هلقن ضافتسا ام ىلع ًادامتعا - تاهوركملاو تابحتسملا

 ."!«هغلب امك نكي مل نإو هيتوأ لمع ىلع باوث هغلب نم» :مهلوق

 ستاد دك أ كفو انك ةضخ ربا

 نأ غم رابخألا حاحص ىوس نيعمتسملل لقني ال نأب يّرعملا ةرداصمف

 ام ,ننسلا ةّلدأ يف حماستلا نم تفرع ام عم ,مهئارآل ةكرعم ءاملعلا دنع ةلأسملا

 .ءادعلا نم ةّدشو ؛لماحتلا نم "”ةطرفالإ ىه

 .لمع ىلع هللا نم باوث هغلب نم باب ,81/ :؟ يفاكلا )١(

 بّترتي ًاباوث ّنأ مالسلا مهيلع نيموصعملا نع ربخ هغلب نم ّنأ روكذملا مالكلاب دارملاو
 باوثلا كلذ يطعأ يأ .هيتأ ىلاعت هللا ىلإ بّرقتلا ةينب فّلكملا هب ىتأف نّيعم لمع ىلع

 يف حماستلاب هقفلا ملع يف هيلع حلطصي ام وهو .ةحصلا طورش ربخلا يف رقوتي مل نإو

 .ننسلا ةّلدأ

 .5737ثيدح ١: 6٠١/8 ةعيشلا لئاسو 6١٠. :ةخوسنملاو ةخسانلا تايآلا(١)

 :©" حاحصلا .ّدحلا هيف زواجم :يأ ؛طرف رمأو ...مّدقتلاو جورخلل مسا :مضلاب ةطرفلا (؟)

 .«طرف» 0354
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 ١ سكات املا لن انور كب تي 0

 :هضخقر لقهلل ىبس امةيداحألا ىم لقي نأ ةقم أ! ةروي اهتم دش

 !هب ًاعوطقم ًاحيحصأّصن ناك نإو "!هظفل قوذللو

 حيحص اهنم ًاثيدح ةسّدقملا اهثيداحأ ةلقنو ةّنسلا ةلمح رذتأ ,ربكأ هلا

 نآرقلا هفلاخي الو ,.عامجإ هضقاني الو هنم ىوقأ هضراعي ال ,ةلالدلا حيرص .دنسلا

 يهو هللا ىلإ رذتعت اذامبف ,ماهوألا بئاوش نم ميلسلا لقعلا هحبقتسي الو .ديجملا

 لهأ ىلإ اهبولق هتهقف ام رشنو ءاهرودص هتلمحام لقنب هلالجو هّرع نم ةرومأملا

 أوُرَِنيِلَو نيّدلا يبن وهل هَقئاَط مهن ٍةقرف َلُك نم رق الولَأط :ىلاعت لاق .اهتلم
 !؟"74َنوُرّذْحَي ْمُهَّلَعل مهل أوُعَجَر اذ ْمُهَمْوَق

 !؟نيدلا يف ءايح الو ,هملع ملاعلا متكي ًءايحأ

 !؟ةتقت ويه تالو نق ةيقنأ

 نم دهم ىلعو نمألا نم '“! فنك يف ةدئاس نايدألا ةيرحو نآلا نحن

 .نانئمطالا

 !؟014 م ءاَوْهَأ قحلا َعَبَتا ولو :لوقي ىلاعت هللاو ءاينغألا ىوهل ًاعابتإأ

 !؟304ىَوَهْلا نَع َسْفَنلا ىَهَنَول :لوقيو

 .«روس» 5/60 :5 برعلا ناسل .ةبثولا :ةروسلا )١(

 .«ظفل» 171١ :6 نيعلا باتك .كيف يف ناك ءيشب يمرت نأ :ظفللا (؟)

 ١77. :(1) ةيوتلا (©)

 .«فنك» ٠8:4 برعلا ناسل .هّلظ ىف :يأ «نالف فنك يف شيعي نالف (4)

 7١. :(55) نونمؤملا (5)

 .2غ١ :(0/5) تاعزانلا (6)
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 ,"!ةلظنحلا يلحتست يتلا يهو ,ةليلعلا مهماهفأو ,"'ةئيبولا مهل وقعل ًاديلقتأ

 !؟ةمتلا ءعرمتسو

 ًامامتإ '”ًادّرشت وأ ءاهتلاضل ًاعبت اهرفحب ىّدرتت ًاماعنأ يسانألا نوكتأ

 !؟(!اهتدانب

 ةئساخلا راصبألا كلت مكح ىلع تازن ول ةسّدقملا ثيداحألا َهَّلَقَن نأ ىلع

 اوضمغيو ؛اهمكح ىلع اولزني نأ فيرشلا نارقلا ةلمحب لاحلا تضفأل ةريسحلا

 ةليلكلا راظنألاو ةميقسلا ماهفألا كلتل اهنم قبسي امل ًاريثك نآرقلا تايآ نم

 ِةَنَجَو :ىلاعت هلوق لثم ءاهعوقو داعبتسا وأ ءاهقدص ٌناجهتساو اهتّحص ةلاحتسا

 04 ٌضْوَأَلاَو ُتاَواَمَّسلا اًهضْدَع

 .ءضرفلاب ضرع اهل امهو "'نيذه ىوس سوسحملا ملاعلا يف '١' يه نيأف

 !؟4!اهلوط لحم نيأف

 .«أبو»:4 ١8:1 نيعلا باتك .اهضرم رثك اذإ ؛ةئبو ضرأ )١(

 برعلا ناسل .ةلظنح هتدحاو ؛ثالغألا نم وه :ةفينح وبأ لاقو ءّرملا رجشلا :لظنحلا (؟)

 .«لظنح» 5

 .«درش» 444 :؟ حاحصلا .رفن :ًادارشو ًادورش درشي ريعبلا درش (؟)

 سوماقلا .رفانتلاو قرفتلا :دانتلا ...رفنو درش :ًادادنو ًادودنو ًاديدنو ادن دني ريعبلا دن (4)

 ؟1غ١:٠ طيحملا

 ١7. :(؟) ةرقبلا (ه)

 .ةّنجلا :يأ ()

 .ضرألاو تاوامسلا :يأ (/)

 .لوطلا لحم نيأف ةّنجلل ضرع درجم ضرألاو تاوامسلا تناك اذإ :يأ (8)
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 "ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر نقمة ماو فوة ة وة وف هوو ماءو اة ماو و وا ةاوافاولاو ٠١

 لحملا نيأف ١4 ّضْرألاَو ٍتاَراَمَسلا ُهُيِسْرُك عِسَرل :ىلاعت هلوقو

 !؟ايغطومل

 دنع .ءااهوحنو "'ءاوتسالا ةيآو "'ءارسالا تاياك تايآلا هذه ريظنو

 رومأملا ملسملا عسيأ ءبذكلا نم ةبرقمو ,قدصلا نع لزعمب نيلاضلا موقلا ءالؤه

 !؟ضعب نع ضرعيو ًاضعب هنم أرقي نأ هّلك هّبر باتك ةوالتب

 ,ةياور كيبن ةّنس نم وأ ةيآ كّبر باتك نم ضمغت نأ ملسم اي تيشوح

 .صقان بيعُمو لهاج ضرتعم نم ةيشخ

 "!ميقسلا مهفلا نم هتفآو ًاحيحص ًالوق بئاع نم مكو

 نيب مهنم ريثكلا نأ معز ,نيرصاعملا ضعب ةيزعتلل ءارقلا ىلع نعط نممو

 !هيلع نعطلا اذه هدنعو ءاهل "”خسام نيبو رابخألل "!قّلخُم

 )١( :(؟) ةرقبلا 706.

 دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس) )/١0(: ١: ءارسإلا ةروس ىف ىلاعت هلوق (؟)

 .؟ريصبلا عيمسلا وه ِهّنِإ انتايآ نم هيرئل هلوح انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا

 ,” )٠١(: سنوي ,04 :(/) فارعألا ةروس عجار .4؟شرعلا ىلع ىوتسا مث :ىلاعت هلوق (؟)

 .4 :(0ا/) ديدحلا ,4 :(؟”) ةدجسلا ,09 :(55) ناقرفلا ,” )١7(: دعرلا

 هللا دي :ىلاعت هلوقو 88 :(58) صصقلا ؛4ههجو الإ كلاه ءىش لك :ىلاعت هلوق لثم (؛)

 ٠١. :(48) حتفلا ,4 مهيديأ قوف

 ١:/50. رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي (5)

 نم تافارخلا يهو ,قلخلا ثيداحأب نالف انثّدح :لوقت برعلاو ...بذكلا :قلخلا )١(

 .«قلخ» 8:٠١ برعلا ناسل .ةلعتفملا ثيداحألا

 .«خسم» 7١7:4 نيعلا باتك .هتروص نع قلخ ليوحت :خسملا (/)
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 دانعلاو ىتيستتلا سلا

 تاوصأب رعشلا نودشني ةذمالتو ةذتاسأ نم ةيزعتلا ءاّرق ىرن انلاب ام :اولاق

 ٌيرامق وأ ,"'مدصت لبالب مهّنأكل ءديدرتو عيجرتو «ةقيقر تامغنو ,١!ةميخر

 مّرحم وهو ءانغلا الإ كلذ لهو ,"”دبعمو قاحسإ ناحلا وأ ءّسجُت راتوأ وأ .عجست

 ةوالت ثيداحالا ةوالت ىلع اورصتقا الهف ,ىصعُي ثيح نم هللا عاطي الو ءاعرش

 !؟ميخرتو (*ةّئغب ال لسرتو (؟!ةدؤتب ديفتسم ىلع ديفم

 برعلا ناسل .قيقر :يأ ؛ميخر ...لهسو نال :ميخر ىهف ؛مخرو توصلاو مالكلا مخر )١(

 .«مخر» 551

 ءانغب هتوص عفر :حديصو حودصو حادص وهو .ًاحادصو ًاحدص حدصي لجرلا حدص (؟)

 .«حدص».,6 ٠8:7 برعلا ناسل .هريغ ىأ

 ةئامو نيسمخ ةنس يف دلو هّْنِإ :لاقي نوميم نب ميهاربإ نب قاحسإ :نيينغمل نامسا (؟)

 ةياهنلاو ةيادبلا 758٠ مقر 751 :1 دادغب خيرات .نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس تامو

 .796 ةنس ٠

 ,5"5 1 مالسإلا خيرات .ةئامو نيرشعو ةتس ةنس تام ,ينطق نبا :لاقيو ءبهو نب دبعمو

 .5714 :!/ مالعألا

 .«دأت» 514 ١: نيرحبلا عمجم .عّرستلا ّدض ةنازرلاو يئأتلا :ةدؤتلا (؛)

 .فنألا سفن نم نوعب فنألا وحن نم روغي ميشايخلا ىحن ميخرت هيف توص :ةّنغلا (0)
 .«نغ» "24/ :4 نيعلا باتك

 احلل



 ا هيسحلا ئاشفلا لئ اموت دل قطو و ا همز زو قاع كوكو 0

 هميرحت ةلأسمكفرعلا لهأو نييوغللا دنع ءانغلا ىنعم حيقنت ةلأسم :لوقأ

 مئاق ءاملعلا نيب اهيف فالتخالاو .ءارآلل ةكرعم ,لايذألا ةليوط ةلأسم ءاهقفلا دنع

 ءانغلا هيلع ًاقداص ناك ام وه ءانغلا نم هتمرح نّقيتملا ردقلاو ءقاسو مدق ىلع

 ,"'عيجرتلا ىلع ًالمتشمو ا ارك ,برطلا كالا اقماع ,ًاّماع ًافرع

 ,ءاعد الو ,"”تاحانم الو نآرق ةوالتب الو ,"'ءادحب نكي ملو ,وهللا هب ًادوصقمو

 مّرحملا وه درفلا اذهف ءلاجرلا عامس نم لاخ سرع يف ةأرما ءانغالو ,ةحاينالو

 ,ريثك ّلاقو ٌليقو عساو ٌلاجم هتمرح ىف رظنلل دارفألا نم هادع امو .ًاعامجإ ًاعرش

 هقف يف ةيلالدتسالا ةطوسبملا بتكلا ىلع ٌةفراشملاو عالطالا اذه ىلإ كدشري

 "' رهاوجلا يبحاص نيتمالعلا نيخيشلا يباتك اًميس .مهريغو ةّيمامإلا

 1 يساكملاو

 ىف وه تامّلسملا لاسرإ '"'ًاقلطم ءانغلا ةمرح نيضرتعملا ءالؤه لاسرإف

 وأ ًاعوضوم هجورخل ام ماقملا يف ''!هئانثتساب نيلئاقلا ةرثك عم ,عنملا ةزايح

 ةءارق يهو هتءارق يف عجري وه .توصلا يف تاكرحلا بورض براقت :عيجرتلا )١(

 .«عجر» /؟760 ١: نيعلا باتك .ناحلألا باحصأ

 .«(ادحر 055 حاحصلا .اهل ءانغلاو لبإلا قوس :ودحلا ف

 ةحانملاو ,ةحانم تاذ ةحاونو ؛ةحاين تاذ ةحئان :لاقيو .ًاحون حوني حان ردصم حونلا (؟)

 .«سون» دج نيعلا باتك .حواتملاو تاحانملا ىلع عمجيو ,مسالاًاضيأ

 عئارش حرش يف مالكلا رهاوج .ه11؟17 ةنس ىفوتملا يفجنلا نسح دّمحم خيشلا ىه (4)

 4 مالسإلا

 ةلأسملا 580 ١: بساكملا باتك .ه١178 ةنس ىفوتملا يراصنألا ىضترم خيشلا ىه (0)

 .رشع ةثلاثلا

 ...و نآرقلا ةوالتو ءادحلا اهيف امب يأ .هدارفأ ّلكب يأ (1)

 ًاعوضوم هجورخب ام كلذو ؛:ةميخر تاوصأب ةيزعتلا ءاّرق هدشني يذلا ءانثتساب يأ (/)

(٠6١) 



 زعشلل ءاّرقلا لك سيلف «قالطإلا ىلع ءانغلا ةمرح ميلست ضرف ىلعو

 ناسح اوناك نإو قوسفلا ناحلأ نم نوكيل ءانغلا وحن هل مهتءارقب نوحني

 لب .ءانغ هتءارق نوكت ةجهللا ليمج '!توصلا ّيدن ئراق ّلك سيلو ,تاوصألا

 نيعماجلا ءايبنألا نع فلختت ال اذهلو..ءرملل ةيلامجلا توعنلا نم توضلا ةوادن

 .لامكلا تافصل

 ناكو ,””دواد توصو ,'”فسوي نسُح هل ناك هنأ ةك#,انّيبن نع درو دقل

 "!توصلا ديدح ّنأ مولعملا نمو .!بولقلا عماجمب ذخأ نآرقلا نم ًائيشالت اذإ

 سانلل رّفنم ّلك نع نوهٌّرنم ءايبنألاو ءسوفنلا هثيدح عامس نم رفنت هظيلغو
 ةياغلا وه اذهو .يهلإلا غالبلا نم مهيلع سانلا !١ شاوتحا دنع مهضرغ متيل ؛ مهنع

 هيلع قبطني ءانغلا ّدح يأ .ًامكح هجورخب ىأ ,هيلع ءانغل ١ ّدح قبطني ال يأ ءءانغلا نع 3

 :نحاكلا ليلذلل لقشر آل -عيرختلا هو ءاتقلا مكه نكلو

 وأ هديعب يأ :ينغك ,توصلا يدن ىه :هنمو ,توصلا بهذم دعب يأ ,هدعب :ىتفك ؛ىدنلا )١(

 .«أدن»» ,7377 3١: سورعلا جان .هيرط

 ليربج ّيىلع طبه» :لاق مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا نع ٠١70, مقر ,08 :7 دادغب خيرات (؟)

 رون نم فسوي نسح توسك يّنِإ يبيبح :لوقيو مالسلا كيلع أرقي هللا ّنِإ دّمحم اي :لاقف

 .«دّمحم اي كنم نسحأ تقلخ امو يشرع رون نم كهجو نسح توسكو ,يسركلا
 لصف 0 بلاط يبأ لآ بقانم كيلي ئبنلا دلوم يف سلجم 5 :نيظعاولا ةضور (؟)

 .هلآو هيلع هللا ىَّلص هدلوم ىف

 .توصلا نشخ يأ (5)

 .«شوح» ,5017 :؟ نيعلا باتك .مهطسو هولعج :هوشواحتوًانالف موقلا شوتحأ(1)

660( 



 "ن0 ةنيسحلا راعقلا لئاشز وباع لم اع يي يسع ١

 نأ ةيزعتلا ءارق نم ىوصقلا ةياغلا ّنأ امك ,دابعلل لسرلا لاسرإ نم ىوصقلا

 عامسل ناهذألاو ناذآلا ْئراقلا تفلتسي الو ,ءازعلا عامسل مهيلع سانلا شوتحت

 نع رفنتو عبطلاو ةلبجلاب سانلا هيلإ ليمت يذلا ليمجلا نسحلا هتوصب الإ ءازعلا

 :مهلئاق لاق امك .هل ةهركم هاوس

 "7شرطلا يف هللا توعد يشرقلا ينانغاذإ

 96 ٍريِمَحْلا ُتَْصَل ٍتاَوَْأْلا َرَكنَأ َّنِإ9 :ىلاعت لاقو

 بورشملا وه ديدرتلاو عيجرتلاب ةطرفلا نع يراعلا ديدملا نّيللا توصلاف

 لجأل يشبحلا لالب ِةٌكْيلَي ىبنلل يصوصخلا نّدؤملا ناك اذهلو .بولقلا يف هّبح
 لاقف انيس الإ نيشلا فرح جارخإ ىلع هتردق مدع عم هظفل"”ةوالطو هتوص ةوادن

 .؟!«هّللا دنع نيش لالب نيس» :ةكيلَي هللا لوسر

 نم سّدقملا عراشلا رظنب مهأ نّدؤملا توص ةوادن ّنأ فرعت انه نمو

 ىلع صرحلا الإ - ملاعلا هللاو - ّرسلا امو ءاهجراخم نم ناذألا فورح جارخإ

 .ةدحأو ةياغلا ذإ ؛ نوكي ءازعلا ئراق كلذكف ,ركذلا وحن هّجوتلاو لابقإلا ديزم

 .يبلهملل رعشلاو 1١١, : رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي )١(

 .19 :01) نامقل (1)

 .«يلط» :4 017 :/ نيعلا باتك .ةوالط هيلع ًامالك تعمس :لاقي ءنسحلا :ةوالطلا (؟)

 .51553 ثيدح ,”717/8 :4 لئاسولا كردتسم هنع 5١, :يعادلا ةدع ([)

 ١غ(



 كلي تبنلاب ىسأتلاو ءادهشلا دّيس ىلع ءاكبلا

 مهّبَر َدنِع ءاَيْحَأ» ءادهشلاو ًاديهش لتق 3ك نيسحلا اندّيس نأ بيرال :اولاق

 ىلإ ايندلا نوجس نم مهتداهشب نيلوقنم '4١ُهّللا مه مها اَمِب َنيِحِرَف ن َنوُقّزْرُي

 نمو ,ةعسلا ىلإ قيضلا نمو ,ةلجآلا ةمارك ىلإ ةلجاعلا ناوه نمو ,ةرخآلا روصق

 )١9". نيموصعملا نع يورم كلذ لكو .ءاخرلا ىلإ ةّدشلا

 ,بيصخ "0 عبرم ىلإ *”!ءالكالو هيف ءام ال! بدج لزنم نم ١ نعظو ءنجس نم

 نم ةدرطم اهُراهنأو ,*'ةعناي اهرامثو ,ةيناد اهفوطق ,فافلأ "”هنانج ءبحر عساو

 )١( نارمع لآ )5(: 1739 -١/١7.

 .توملا ىنعم باب ,؟ثيدح ,؟5/8/ :رابخألا يناعم (؟)

 .«نعظ» :414 :؟ ةفللا سيياقم مجعم .ناكم ىلإ ناكم نم صوخشلا ىلع ٌلدي :نعظ (؟)

 .«بدج».31/:١ حاحصلا .بصخلا ضيقن :بدجلا (4)

 .«الك» ,19 ١: حاحصلا .بشعلا :ًالكلا (5)

 وه :لاقيو ؛نونئمطي يأ ؛هيف نوعبري مهّنأل ؛ ًاعبر يّمس ءنطولاو لزنملا :عبرلا (1)

 .«عبر» ١77 :؟ نيعلا باتك .عيبرلا يف هيف نوعبتري يذلا عوضوملا

 رادلا يف ميعنلا راد يه :ةّنجلاو ...نانج اهعمجو ءلخنلاو رجشلا تاذ ةقيدحلا :ةئنجلا (0)

 ناسل .اهناصغأ فافتلاب اهليلظتو اهراجشأ فئاكتل رتسلا وهو :نانتجالا نم ؛ةرخآلا

 .«ننج»١٠٠ ١7: برعلا

 .«عني»:١٠77 :؟ حاحصلا .جضن يأ .ًاعونيو ًاعنيو ًاعني عنيي رمثلا عني (8)

(66) 
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 ,ميثأت الو اهيف ''لوغ ال ةرمخو ءفاص لسعو ,صلاخ نبلو ,"7نسآ ريغ ءام

 !؟ربكأ هللا ناوضرو هللا ناوضر كلذ عم ًازئاح

 اهديحو ىلع اهئاكب نع تكسمأ يتلا "”ةيراصنألا ةثراح مأ نوكتأ !هلل اي

 َنيئاّكبلا نم هقفأ ةّنجلا لهأ نم هنأ تملع نيح هللا لوسر يدي نيب دهشتسملا

 !؟عزجلاو ةقرلا ءاسنلا نأش نمو .ةأرما اهّنأ عم ,ًاكرادم ىمسأو ذهل نيسحلا ىلع

 هّمع ىلع ىكب هنأ ككل يبنلاب ٌةوسأ 39 نيسحلا ىلع يكابلل :ًالّوأ :لوقأ

 انيق ةنجلا لهأ نمو. دحا ىف ءاذهتلا ديس ةزيتاو 4١ هيزيسل ةلقتلا ىافث اباةوهتخ

 ."7نيثّدحمو 552 يل اناك:لوقي ناكو ًامايأ *ديزو رفعج ىلع ىكبو

 ."!ةكئالملا عم ةّنجلا يف امهب راّيطلا نيحانجلا وذ وه رفعجو

 تسيلو ا"! عبنلا صنب حلاصلا فلسلا وهو 4! نوعظم نب نامثع ىلع ىكبو

 .نيحلاصلا هللا دابعل الإ ةّنجلا

 )١( نيعلا باتك .معطلا ريغتم يأ ءنسآ وهف ًانوسأو ًانسأ نسأي ءاملا نسأ /: /٠1؟,

 ا
 .«لوغ»,5 ٠5:1١ برعلا ناسل .ركّسلا :ليقو ءعادصلا :لوغلا (؟

 .ردب ةوزغ ةصق ؛1١:/5١41 ةغالبلا جهن حرش ("

 .07 4 :؟ ةيبلحلا ةريسلا ,159 :5 نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؛

 .1814 :4 يراخبلا حيحص (5

) 

) 

) 

0) 

 .ه47:5 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (1)

 ةا :" نيحيحصلا ىلع كردتسملا ,؟ 11/0 ثيدح :؟ ريبكلا مجعملا (/)

 .تّيملا ليبقت يف ءاج ام باب ,195 ثيدح ,175 :؟ يذمرتلا نئس (8)

 دمحأ دنسم ءلأسُُي ال نمو لأسُُي نمو ربقلا يف ةلأسملا باب ,18ثيدح 58١:5 يفاكلا (5)

 .ساّبعلا نب هللا دبع دنسم :5

)6١53( 



 ىلع ىكبو ."!نيملسملا قافّتاب ةّنجلا لهأ نم مهو '''ءاّوقلا ىلع ىكبو

 تاياورلا كلذب ترفاضت امك ,هتبيصم عقت نأ لبق ذى نيسحلا هدلو ءازعلا بحاص

 يف كَل َناَك ْدَقَل# :لوقي ىلاعت هّللاو هللا لوسرب ىّسأت كاب باعي فيكف ,"””هنع

 1 4ُةَنَسَح ٌةوْسَأ َّللا ٍلوُسَر

 .رانلا نم هدعقم ءوبتيلف امهيلع در نمو ,هلوسرو هللا ىلع در الإ اذه له

 ؛ رانلا لهأ نم ناك نم ال ةّنجلا لهأ نم ناك نم وه ءاكبلاب ّقحألا ّنإ :ًايناث

 ىّتش هوجو نم اهلهأل ةعفنم ايندلا ةايحلاب هدوجو ّنأل

 اهيقحتسم نسع ةيويندلا ””تالثُملاو باذعلا عفري هناحبس هللا ّنِإ :اهنم

 .(مركت نيع فلأ نيع لجألو) هل هللا نم ًاماركإو ,حلاصلا دبعلا كلذ ءاعد ةطساوب

 اَمَرل :ىلاعت هللا لاق ءاذه ىلع لدي ام نييسدقلا ثيدحلاو نآرقلا يف ءاجو

 004 يهيف تن أَو هُهَيْذَعُيل ُهَّللا َناَك

 ّبصل عّضر لافطأو عّشسخ خويشو عكر لاجر الول» :ٌةْييهللا لوسر لاقو

 ىلع رثعأ ملو .ةنوعم رثبو ناوكذو لعرو عيجرلا ةوزغ باب 4١: :5 يراخبلا حيحص )١(
 .مهيلع هلآو هيلع هللا ىَّلص هئاكب

 ىدهلا لبس ,577ثيدح ,؟50 :4 ىلعي يبأ دنسم ؛55 :يسلايطلا دواد يبأ دنسم (؟)

 رثب موي هباحصأ لتقب ملسو هيلع هللا ىَّلص هرابخإ يف 5١ بابلا 1١٠١, داشرلاو

 :؛ .ةنوعم

 ١. 9/1 :؟ نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؟)

 5١. :(57) بازحألا (:)

 .«لثم» 117:5 حاحصلا .تالثملا عمجلاو ,ةبوقعلا :ءاثلا ٌمضو ميملا حتفب ةلثملا (5)

 7+ :(8) لافنألا )١(

 06١00(



 ١ ا ةدستسلا رئاعقلا لت امورك وماقب هوما حو وم ل ايم 0

 ."!أَّبص باذعلا مكيلع

 ءادتقالل ةحلاص نوكت اهّلك هلامعأو ةّنجلا لهأ نم ناك نم لاوقأ ّنِإ :اهنمو

 ,ىوقتلاو ربلا رثكيو .ريخلا اوشفيو .داسفلا ىلع هدوجو ةكربب حالصلا بلغيف اهب

 ةمحرلا هللا نم ٍذئتقو سانلا لهأتستف .ركنملا رباد عطقنيو ءهّدشأ فورعملا غلبيو

 لكو ءضرألا نم فورعملا داعصإو ءامسلا نم تاكربلا لازنإو ةمعنلا "”غابسإو

 تّوفملا هقارفل فسؤُيو .نزحُيو هدقفل ىكبي نأ ّقحتسملا وهف ,دقفُي هتومب كلذ

 حلصي ال يعامتجالا ملاعلا ّنأل ؛ ةيورخألاو ةيويندلا ةّماعلا ةّماهلا دئاوفلا كلت

 ,مهدنع نئاهرلاو عئادولا ظفحتو .مهتداهش لبقت نيذلا ءاحلصلاب الإ هشاعم ماظن

 لام سأر يهو .مهنيب اميف ةفلألا سانلل مهحئاصنو مهتاداشرإو مهميلاعتب لصحتو

 .مهتومب ةتئافلا مهدئاوف مظعل ؛ مهيلع ءاكبلاب نوّيرحلا مهف ,ةيويحلا ةداعسلا

 نم ةيئاهنلا 'ةّينثلا ىلع فرشي نأ ٌدبال "'اّيتع ربكلا نم غلب امهم [ ءرملاو]
 ىلع اّمإ ء.امهادحأ لاصو نم هل ٌصانم ال نيتللا نيتتوملا ىدحإ قناعيو .هرمع

 )١( بولقلا داشرإ :رظنا ١:  1/8ىلعي يبأ دنسم .راثآلا نم فيوختلا يف سداسلا بابلا 1١:

 / ,”"1ثيدح ٠7 15.

 .اهّمتأ :يأ ,ةمعنلا هيلع هللا غيسأو .تعسّنا :ًاغوبس مضلاب غبست ةمعنلا تغبس (؟)

 .«غبس» ,١؟؟١ :؟ حاحصلا

 .«اتع»:551/8:1 حاحصلا .ىلوو ربك :ايتعو ايتع وتعي خيشلا اتع (؟)

 ةّينشلاو «ىنش» ,1؟94 :1 حاحصلا .هفطعنم :لبجلاو يداولا نم ىنثلاو :ديبع ىبأ لاق (4)

 .يئاهنلا فطعنملا :يأ ؛ةيئاهنلا

0664) 



 ,'”!انقلا رمسو '!ىبظلا ضيبل ةمعط هداوج (١ةوهص ىلع وأ ,هفنأ فتح هشارف

 ال نيذلا ,””ةظيفحلا ةامح (!لساوبلا اهبطخت ىتلا ةرّخلا ءانسحلا ىه ةيناثلاو

 مه نيذلاو ,نورغاص مهو دي نع ةيندلا نوطعي الو ًاديج ”فسخلل نوولي
 ةّرعلل ًاراثيإو ,”ديبألا "”ددؤسلاو دلاخلا رخفلاب ةبغر سُفْنألا سفنأب اهنورهمي

 .ةعضلا ىلع ةعفرللو .ةّلذلا ىلع

 للا دبع يبأ انالوم نم ءانسحلا "ةداغلا هذه ةقئاعمب ىلوأ نمو

 :ةايحلا لذ ىلع ةينملا ٍّرع نوراتخي فيك هدعب ميضلا ةابأل ""'ناسلا اقل نيسحلا

 ."7١«ةّلذلا نم تاهيهو ةّلذلاو ةّلسلا نيتنثا نيب زكر دق ىعدلا نبا ىعدلا نإ الأ»

 .«اهص»

 باتك .نوبظلاو يبظلاو ةابظلا عمجلاو ,ههبشو رجنخلاو ؛هفرط يف فيسلا ّدح :ةيظلا (")

 .«ىبظ» ١7١, : نيعلا

 .«انق» 1 47/ :1 حاحصلا .تاونق ىلع عمجتو ؛حمرلا يهو ؛ةانق عمج :ًاضيأ انقلاو (؟)

 .«لسب» ١775 :: حاحصلا .ةعاجشلا :ةلاسبلا (5)

 باتك .ةظيفحلا هنم مسالاو ءبورحلا دنع اهعنمو مراحملا ىلع ةظفاحملا :ظافحلا (6)

 .«ظفح» /١9, :" نيعلا

 .«فسخ» 2١7 :4 نيعلا باتك .روجلا :فسخلا ()

 .«دوس» 778 :7 برعلا ناسل .فرشلا :ددؤسلا (/)

 .«دبأ» 665 :8 نيعلا باتك .دابآلا لثم ديبألاو ءرهدلا لاوط :رهدلا دابآ (8)

 .«ديغ» 471:4 نيعلا باتك .ةمعانلا ةاتفلا :ةداغلا (4)

 قيرط ميضلا ةابإل مسارلا :ىنعملا .«نئس» ,5؟03 :17 برعلا ناسل .ةقيرطلا :ةّئسلا )٠١(

 .ةّرعلا

 .بلاط يبأ نب يلع

08) 



18 8 10 

 ""”ريواغملا دسألا "'ةنشنش كلتو همف يف ُثوملا باطف ناوهلا ")ميس

 ورح اهل زريق ةداهشلابةداهلا مال ىلا هلا ءراتخا امة راتخا
 ىلع ًامزاغ هقاوخ اطقم "ادق هفيس ًايضتنم ,”!هنيرع نم جرخملا ,2لابئرلا

 فيينب - ىصحلا ددع مهو - ةلالضلا بازحأ ىلع ًافحاز .ةايحلا نم ًأاسيآ ,توملا

 غبصو ,مهئارضخ ةدابإو ,مهناسرف مطح الإ هرصبل حمطم ال ,هراصنأ نم نيعبسو

 حول نم ةفلؤملا مهفولأو مهفوفص رطسأ و حمو ,* !ههعيجن'"!ناوجرأب ضرألا ميدأ

 .ةقسفلا ةأتعلا سجرو ,ةملظلا سند نم ةطيسبلا ريهطتو .دوجولا ملاع
 هاحتا ًابزا ةؤالسأ تعّروتتو ًاعامم هنن تراط نيح هلك رخفلا هل

 ةيجس كلتو ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ليبس يفو «نيدلا نع ةاماحملا

 يف هلضف ىقبيل ىنفيو ,ةيدبأ ةايح ايحيل تومي .فرشلا ةضيب ىلع صيرح لك
 النطاق ليمحلا ركذو اينذلا نح لت زيو .اريتم اوديو اجا اجا ريس خي رانلا قفأ
 ."١!ضّوقي ال مّيخم ,"! نعظي

 باذعلا يف لمعتسي ام رثكأو .هايإ هالوأ :جاجزلا لاقو ءهايإ هفّلك :ًاموس رمألا هماس )١(

 .«موس» 11١:١7 برعلا ناسل .ملظلاو ّرشلاو

 .«نش» ١: ١٠١ نيعلا باتك .هتزيرغ :لجرلا ةنشنش (؟)

 .«روغ» 7/7٠0 :؟ حاحصلا .ةريغم ليخو «ريواغم موقو لتاقم :يأ ءرواغمو راوغم لجر (؟)

 .«لبأر» 5١: 4 :8 نيعلا باتك .بئذلاو دسألا ءامسأ نم :لابئرلا (؛)

 .«نرع» ١١ :؟ نيعلا باتك .دسألا ىوأم :نيرعلا (5)

 .«لضن» 570:1١ برعلا ناسل .هجرخأ :هفيس لضتنا (1)

 .«اجر» 55015 :1 حاحصلا .ةرمحلا ديدش رمحأ غبص :ناوجرألا (/)

 .«عجن» 777 ١: نيعلا باتك .فوجلا مد :عيجنلا (8)

 *١: 7٠١ برعلا ناسل .راسو بهذ :ًاتوعظو ,كيرحتلاب .ًانعظو ًانعظ نعظي نعظ (9)

 .«نعظ»

 .«ضوق» 1١/65 :ه نيعلا باتك .هده ريغ نم هضقن :ءانبلا ضيوقت )٠١(

0١) 



 قوس وكي دل ا ا

 ان ونت نونكي لي ءانكلا ليليعو ءاتزلا !١ ءاخ و رضدتت ؟ةظاكع

 هوجو هب حفطتو ,ةرطاعلا هرثآمو .ةرهازلا هبقانم ركذب اهؤامدن مدانتت ,راختفاو

 ءارطإ هيلع مهتنسلأ 7! تالسأ ضيفتو ,* اًاروبحو ةّرسمو أرشبو ًاوهز هل نيلاوملا

 نولعجي مهف .اهيقرشو اهيبرغ ,سانلا مومع نيب ةّرمتسملا ةداعلا ىلع ًايرج ًءانثو

 ,سوفنلل ًاجييهت راكذت موي ةميرك ةرثأمو ةديمح "!ةّلخ يف مهنم غبن ةغبان ّلكل

 .ةيماسلا ئدابملاو ةلضافلا لالخلا باستكا وحن ممهلاو مئازعلل ةلامتساو

 رخآو ًاحلاص ًالمع اولمع "!«طق َّبئذلا َتيأر له قذمب اوءاج» :لوقأ

 .«لق» 7" :ه نيعلا باتك .ضرألا نم عفترا :رئاطلا ٌلقتسا )١(

 نورخافتيو نودشانتيو ًارهش ةنس ّلك اهيف نوعمتجي برعلا ناك قوس مسا :ظاكع (؟)

 .«ظكع» ١: ١56, نيعلا باتك .عئاقو اهيف تناكو ,مالسإلا همدهف ,نوقرتفي مث

 ثارم اهلو ...ديرشلا نب ورمع تنب يهو ةرعاش ءرخص تخأ ءورمع تنب ءاسنخ (؟)

 جات .اهنم رعشأ ةأرما نكت مل هَّنأ ىلع اوعمجأو ؛ةروهشم رخص اهيخأ يف راعشأو

 .«سنخ» 519 :6 سورعلا

 .«أئنه» 5 ١: حاحصلا .ةيزعتلا فالخ :ةئنهتلا (؛)

 .«ربح» /7١1 :" نيعلا باتك .ءاهبلاو لامجلا :ريسلاو ربحلا (5)

 ةاجانملا لوطل فجت مل :يلع مالك يفو ...هقدتسم ىلإ هتابش فرط :ناسللا ةلسأ (1)

 .«لسأ» ١١: ١6 برعلا ناسل .ناسللا فرط يهو ةلسأ عمج يه ,مهتنسلأ تالسأ

 .«لخ» ١5١ :؟ نيعلا باتك .تالخلاو لالخلا :عيمجلاو ,ةلصخلا :ةّلخلا (/)

 .«قذم» ,759 ٠١: برعلا ناسل .طلخلاو جزملا :قذملا ...ءاملاب جوزمملا نبللا :قيذملا (8)

 جيزم وهف .لطاب ًاميقس هّلك سيلف ؛ميقسلاو ميلسلا نيب مهمالك يف اوطلخ مهّنَأ دارملاو

 .دوسأ وه الو طقف ضيبأ وه ال بئذلا نولك نيرمألا نم

- 

 )0١1١(



 ؟ م دينحلا ئادخلا لئاسزت كو ضل ايف ندم اسما (١

 ."'ساجألا حلملاب تارفلا بذعلا اوجزم ءًائيس

 ًادهاجم ,نيتتوملا نسحأ همويب تام 40 نيسحلا ّنِإ :مهلوق وهف بذعلا ام
 .دبألل ًاّيح ديجملا هركذ ًايقبم ,رشبلل ةزجعم ةوطسب نيدلا نع

 .هيف دهشتسا يذلا مويلا يف هيلع ىكبي ال نأ مهذيبحتف جاجألا اكو

 .مانألا نم غباونلا راكذت مايأب هل ةوسأ هب ةنيزلاو حرفلا رئاعش ميظعت مهناسحتساو

 حلاصب يَسأتلل هراكذت بوجو اوظفح ,ءايشأ مهنع تباغو ًائيش اوظفح دقل

 هنع كلذ درو امك."!«ىكبو الإ نمؤم هركذام نمؤم لك ةربع» نأ اوسنو .هلامعأ
 .هينب نم نيموصعملاو هيبأ نعو

 ىلع ًارهق مهل كّرحملا وه ىمظعلا هدوجو دئاوف هتعيش نارسخ نأ اوسنو
 .ًافنا رم امك رساخلا ةنشنش كلتو ,هركذ دنع هل نزحلا

 اهيلع رصتقا اذهلو ,ةيزعت هسفنب وه هيلع ديزم ال طقف همسا ركذ ّنأ اوسنو
 ىلع دزي مل رصبلا فوفكم وهو هراز اّمل هللا دبع نب رباج ليلجلا يباحصلا كلذ

 ."!ءالكتلا ءاكب يكبي وهو ؛نيسح اي ًاثالث هلوق

 .«طلتخاو مالظلا ّنج اذإ ىّثح» هرطشو .تيب زجع اذهو 3

 لزن لخبلاو حشلاب ًاموق فصي زجارلا نأ :هانعمو ةاورلا نم دحأ هنّيعي مل زجارل تيبلاو

 ءاملاب طولخم نبلب هوؤاج ّمث ,همالظب ليللا لبقأ ئّتح ًاليوط هيلع اورظتناف .ًافيض مهب
 .ريثك هب هوطلخ يذلا ءاملا ّنأ ديري هتربغو هتردكل ؛ هنول يف بئذلا هبشي

 .«شماهلا» 115 :7 ليقع نبا حرش رظنا

 .«جأ» 194 :1 نيعلا باتك .حلاملا ّرملا ءاملا :جاجألا )١(

 .ىكب اّلِإ نمؤم هركذي ال ,ةربعلا ليتق جا نيسحلا ّنأ يف 7 بابلا 5١4, :تارايزلا لماك (؟)

 هللا دبع نب رباج دورو ةّصق ا/ل"مقر ,١؟6 :ىضترملا ةعيشل ىفطصملا ةراشب (؟)

 .ءالبركب يراصنألا

 (01؟)



 ةمطاف هتنبا ٌةكيإََىبنلا ربخأ اًمل هنأ يور ام وهو هب اورّكذ اّمم اًظح اوسنو

 ءاكب ةمطاف تكب نحملا نم هيلع يرجي امو مّرحملا رشاع يف نيسحلا اهدلو لتقب
 ؟«كلذ نوكي ىتم تبأ اي» :تلاقو ًاديدش

 :تلاقو اهؤاكب ٌدتشاف ««يلع نمو كنمو يّئم ًايلاخ نوكي نامز يف» :لاق
 ؟«هل ءازعلا ةماقإب مزتلي نمو هيلع يكبي نمف تبأ اي»

 ,يتيب لهأ ءاسن ىلع نيكبي يتمأ ءاسن ّنِإ ةمطاف ايد :ِةِيلَت ئبنلا لاقف

 ."!(«ليج دعب ًاليج ءازعلا نوددجيو «يتيب لهأ لاجر ىلع نوكبي مهلاجرو
 ةبيصم ىلع هتُمأ يكبت نأ ةكفَي بنل ةدارإ ىلع أّدج ةلالدلا حضاو وهو

 .تلسانتو تبقاعت ام هترتع

 نع ىهننو ءانهلاب انسفنأ رمأن نحنو هطبس باصم ىلع ءاكبلاب يبنلا انرمأي
 !؟ءازعلا ةماقإو ءاكبلا

 !؟يعيشو ينس نم طق ملسم هب لوقي الو ّصنلا ةلابق يف داهتجا الإ اذه له

 اوفقو ولو ,مهدنع اهققحت مدعل ةنسحلا ةّئسلا هذهب لمعلا ةّنس تكرت امْنِإو

 ,ةنهارلا اهنيهارب ىلع اوفقي مل مهّتكلو ,اهلهأ نم اهب ّقحأ اوناك اهيلع ةعيشلا فوقو
 ًالمأ يل ّنأ ديب ,نيدلا يف عّروتلا حور وه اذهو ءليلد الب اهب لمعلا نع اوكسمأف
 يعت نأ دعب ,مايق لضفأ ينيسحلا متأملا اذهب نيمئاق ليلق اّمع مهارأ نأ "!ًاديطو

 لهأ تاقث نم اهتاور مّظعم يتلا ناسحلا تاياورلا كلت مهبولق برشتو مهعامسأ

 .مهئاهقف ءاربكو مهئاملع ةّلجأو ,ةّنسلا

 رئاس بئاصمو هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث 74 باب ,؟7ثيدح ,؟597 :4؛4 راونألا راحب )١(

 .2هبل ةّمئألا

 .«دطو».4 ١ :7 برعلا ناسل .اسرو ماد :ًادطو ءيشلا دطو (؟)

(0119) 



 ,ةّجحلا يذ نم رشع نماثلا مويك نوكي نأ ءاروشاع موي ردجأ ام :اولاق

 مهمامإ لمكأ يذلا مويلا هّنأل ؛ همؤشب ١١ نورّيطتي ال هب نوكربتي ةعيشلل ديع دعسأ
 نم هيلع هللا هضرتفا ام عيمج ءادأ "'جتأو ,هّبر نم هب فّلكام ّلك هيف ذقن نيسحلا

 رسأو بلسو لتقو برضو نعط نم ءيصو وأ يبن الإ اهلّمحتي ال ,ةّقاش فيلاكت

 الإ مويلا اذهب هلاح امف ,فّيكت ال عئاجفو ءفصوت ال عئاظفو ءريهشتو ةلثمو بهنو

 هغيلبتب رومأملا ,نيدلل هتاغيلبت مايأل ةمتاخلا وهو ريدغلا موي َةَيلَي دج لاحك
 اهب رومأملا تاغيلبتلا كلت تناكامو .هويلا اذه ىلإ ةوعدلا ءدب نم ًاجيردت هنأ

 (؛!ةاوانمو ءلهألا "!ةافاجم نم هاساق ام اهب ىساق .هيلع ةأطولا ةديدش الإ

 ماصخلاو ءازهتسالاو ةيرخسلاو ديرشتلاو ةرجهلاو تييبتلاو راصحلاو .ةريشعلا

 )١( نيرحبلا عمجم .مؤشلا عضوم تعضوف اهيف عسّنأ مث ,ريطلاب مؤاشتلا ريطلا لصأ 6:
  5.«ر ي ط»

 )١( تلمكأ مويلا» :ةدئاملا ةروس نم ؟ةيآلا ىلإ ةفيطل ةراشإ «ّمتأو لمكأ» نيتملكلا يف 6

 .«ًانيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد

 نيعلا باتك .ةلصلا ضيقن :دميو رصقي .ءافجلا (؟) 1: ١5١ .«وفج»

 ) )4حاحصلا .هتيداع :ءاونو ةءوانم لجرلا تأوان ١: .«أون»:1/8

 )غ1١(



 ًاحورو .هل ةحار هب فّلك امم هغارف ناك "!امهالكف ."'ناوعلا برحلاو لادجلاو

 :ةزدشو اروبخو

 .مومعلا دنع مولعمف مويلا كلذب ّئبنلا رورس ام

 املك هباحصأ ةّصاخو ناك دقل ءيورمف ٌفطلا موي #3 نيسحلا جاهتبا امو

 نب ريضخ هباحصأ نم ناكو .””'مهسوفن تنأمطاو .مههوجو تقرشأ رمألا ٌدتشا

 :هباجأف كلذ ىلع همالف .هتلكاش ىلع اوسيل مه نيذلا راصنألا ضعب حزامي ريرب

 روحلا قئاعن مث مهفايسأب انيلع نوليميف انفايسأب موقلا ىلع ليمن ةعاس الإ يه ام
 ,(4) نيعلا

 :هيثار هيف لاق امك اق نيسحلا ناكو

 "!بعل هدنع ايانملادج نأك ةسباعلاطبألاو رغقلا مسابو
 ضعب ىلع ءاكبلا نم هنع يور ام هرورسو مويلا كلذ هلذج يفاني الو

 وحن هرصب ّدم نيح ٍذئموي هئاكبكعزج ال ةمحر ءاكب هّنِإف ١" ءاسنلا ضعبو ىلتقلا

 عفرت اهّنأك ًاناوع نوكت ّمث ؛ةعقو لّوأ يهو ركب برح اهلبق تناك يتلا ناوعلا برحلا )١(
 .«نوع» 7014 :؟ نيعلا باتك .اهنم ّدشأ لاح ىلإ لاح نم

 .مالسلا هيلع نيسحلاو هلآو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا :يأ ()

 .توملا ىنعم باب /؟ ثيدح :رابخألا يناعم ل

 كلسملا ,58 :فوفطلا ىلتق يف فوهللا ءنيتسو ىدحإ ةنس 77١ : يربطلا خيرات (4)

 ىفوتملا يبعكلا نادرح جاحلا نبا مشاه جاحلل رعشلاو 151:٠١. ةعيشلا نايعأ ()

 .ها؟1؟١ ةنس

 هيلع نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم .هنباو هلتقمو ّرحلا ةبوت ,/1 :" ةّدوملا عيباني )١(

 .08 :مالسلا هيلع نيسحلا دهشم ىف نيعلا رون نع 585 :مالسلا

 )1١6(



 ١ هر ةنمتحلا راسقلا لئن ووك ماو او وس تالا ١

 ةفيرشلا هتميرك ىلع ضبقف .ملظملا ليللا عطقكو رشتنملا دارجلاك مهو هيداعأ

 رهطألا هّدج نيد مالسإالا نيد نولحتني مهنأل ؛ مهيلع ةقرو مهل ةمحر ىكبو

 ءايبنألا نم اهاّقلي ال ةميرك ةفطاع مظعأ هنم هذهو ,رانلا هلتق ببسب نولخديو
 .ميظع ظح وذ الإ مهئايصوأو

 وه هّنأب هيبأو هّدج نم هيتوأ ملع ىلع وهو - مويلا كلذب هرورسف ,ةلمجلابو

 عرصمو .همد كفسم '!اهميدأ ىلعو .هتبرت ةبرتلا كلتو .هيف لتقي يذلا مويلا كلذ

 مزلي الأ ,ةّينيسحلا ةريسلا ىلع علطم لك دنع اهب عوطقملا رومألا نم - هدسج

 ءاروشاع موي ذختتف !؟ةنسح ةوسأ نيملسمللامهبو هّدجب مهيسأتكب يَسأتلا هتعيش

 ,يناهتلا سؤكأ اهنيب اميف ريدتو :حارفألا حادقأ هب ىطاعتت يذلا ريدغلا مويك

 ؛انمامإ ىلع معنأ ام ىلع هلل دمحلا :امهتحفاصم دنع هيف امهنم نادياعتملا لوقيو

 هلل دمحلا :ريدغلا موي امهحفاصت دنع نالوقي امك ,ةحلاصلا هلامعأ مامتإل هقفوو

 .ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع

 مهدّيعت ىلع ةبطاق نيملسملا عامجإ يروشاعلا مويلا اذهب دّيعتلا دّيؤي اّممو

 ٌّجحلا كسانم مهئاضق دعبو ,رطفلا ديع مهدنع وهو ةيناضمرلا لامعألا مهلامكإ دعب

 لمعلاوقفوت مهّنأل ؛ مهماع ِماّيَأ نود نيديع نيمويلا نيذه اوذخّتا ,رحنلا ديع وهو

 ةّرسملا مهل ٌقحف ءاههجو ىلع اهولمكأو ,ةّيّجحلاو ةيناضمرلا ةّماهلا مهضئارف
 كنيذب دّيعتلا مالسلا امهيلع هّدجو نيسحلل ّقح امك ,يهلإلا قيفوتلا اذهب سنألاو

 .امهب ءادتقالا ةّمألا مزليو ءامهب لامعألا لامكال اقفوت نيذللا نيمويلا

 نوكت فيك ,نونجلا بورض نم نوكي نأ كشوي مالكلا اذهو :لوقأ

 .«مدأ» 4/ :8 نيعلا باتك .اههجو :ضرألا ةمدأو ,هدلج رهاظ :ءيش ّلك ميدأ )١(

(115) 



 !؟احارفأ '''مارتألا

 !؟دايعأ مايأ بئاصملا مايأ دعي ساسح رعاش وأ سانلا نم لقاع يأ

 !؟ةروحنملا 'اهلاصفلا"'بينلا نحت مالع

 !؟ةحوبذملا اهنالمحل هايشلا ل وغثت مالع

 !؟ةصنتقملا اهفاشخأل ءابظلا !مغبت مالع

 !؟ةضوبقملا اهخارفأل مامحلا "!لدهت مالع

 ركذلا ”*”موصيو !؟هنيرق لاصئتساب تابنلا نم جودزا ام "”يوذي مالع لب

 !؟يتابن ملاع لك كلذ ملعي امك .هاثنأ حيوصتل

 اس ا دو كلذ ّلك سيلأ

 :نولئاقلا مهو مهحرفل حرفنو مهنزحل نزحنالو تيبلا لهأل ةالاوملا يعّدنأ
 !؟("!«اننزحل نونزحيو انحرفل نوحرفي انتنيط لضاف نم اوقلخ انتعيش»

 ىلعلا تاجردلا يف انعم نوكت نأ كرس نإ» :بيبش نبال لوقي ةكءاضرلاو

 .«حرت» 01:١ حاحصلا .هنزح :يأ أ :ءاحيرتت هحرت :لاقي :وقلا دبع :حرتلا ١(

 .«بان» 54١ :8 نيعلا باتك .باينأو بين :عيمجلاو ,ةّنسملا ةقانلا :بانلا ("

 .«لصف» 077:1١, برعلا ناسل .هّمأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو :ليصفلا (؟

 .«اغث» ,11؟97 :1 حاحصلا .تحاص :يأ .ءاغث ىغثت تغث دقو ,ةاشلا :ةيغاثلا (؛

 .«ىوذ» ”؟5١٠ :6 نيعلا باتك علا كانا يسال و نو

 دصاو اه

) 

) 

! 

)4( 
 .«مغب» ١/1/7 :ه حاحصلا .ميخر توصب ةثداحملا :ةمغابملاو ...اهتوص او )6(

)0 

 .«حوص» 57٠١ :؟ برعلا ناسل .ققشتو سبي اذإ تابنلا حوص (8)

 .0// ثيدح ,6 :يسوطلل يلامألا ىف هوحنو 3: ١: ىبوط ةرجش (6

/111) 



 (١  [0ا 00

 ."'«انحرفل حرفاو اننزحل نزحاف نانجلا نم

 لبسأو ءاننوفج حرقأ ة46نيسحلا موي ّنِإ» :رخآ ثيدح يف لئاقلا وهو

 ."”«ءاضقنالا موي ىلإ ءالبلاو بركلا انثروأو ءانزيزع ٌلذأو ءانعومد

 ناك ءادهشلا دّيس ّنأل ؛ ةّرسمو ديع موي هذاخّتاب لوقلا ىلع نمؤملا مجهتُيأ

 !؟ضار هنع وهو هّير ةاقالمب ًاحرفو .لتقلاب لابم ريغ هجولا قلط ,رغثلا مساب هيف

 .هتعاجشو هتلاسب ىلع ىوس لدي ال - اهقاس نع هل ةفشاكٌُب رحلاو - هماستبا

 .هّبر ةعاط ىف هفتحب هتالابم مدعو

 ٍةَم ئبنلا ةّرسمل نكي ملف ةّرسمو ديع موي ريدغلا موي ةعيشلا ذاخَتا ام

 غلبي كي هللا لوسر لزي مل لب ءالك ,غيلبتلا يف هدعب فيلكتلا ةّقش نم هتحارب

 سانلا رمأي هيف يفوت يذلا هضرم يف لزي ملو ,ةيكزلا هسفن تضاف ئّتح ماكحألا

 بلطيو ,!هترتعب مهيصويو ؛ةقرفلا نع مهاهنيو ,"'ديز نب ةماسأ شيج زيهجتب
 .©!ًادبأ هدعب اوّلضي نل ًاباتك مهل بتكيل ةاودلاو فتكلا مهنم

 لوسرلا ةوالت موي مويلا كلذ ّنأ نودقتعي مهنأل ؛ ًاديع هل مهذاخّتا ناك لب

 نب يلع مامإلا نع ءاج اميف 18باب ,58 ثيدح 579:1 مالسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع )١(

 .ةقرفتملا رابخألا نم مالسلا امهيلع ىسوم

 .119 ثيدح 16١ :قودصلل يلامألا (؟)

 يناتسرهشلل لحنلاو للملا ,ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةيرس 14١, :؟ ىربكلا تاقبطلا ()
 .لاله نب بويأ/٠1 مقر 179:٠١ قشمد ةنيدم خيرات ةعبارلا ةمّدقملا ,7* ١

 لئاضف نم باب ١77 0 ملسم حيحص ,771/ :4 دمحأ دنسم :رظنا نيلقثلا ثيدحك (؛)

 .ريثك اهريغو ؛74171ثيدح 575 :5 يذمرتلا ننس .يلع

 .15031 4 4 :1/ ء)0:/59 37531 :4 1١:/317 يراخبلا حيحص (0)

)11/( 



 ريمأ لعجب يوامسلا نالعإلاو يحورلا غالبلاو يهلإلا روشنملا هيف ميركلا
 نمؤم لك يلو هلثم هّنَأو .هدعب سانلل ةفيلخ 3 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 متيل نايبلا اذه ّنأو ,لوتبلا جوز "'هونصل هدعب يه ةّماعلا ةسايرلا ّنِإو «"7ةنمؤمو
 هولعج كلذ لجأ نمو .مهّيبن دعب مهل عجرملا ىلع مهداشرإب هدابع ىلع هللا ةمعن

 .ةّرسم عمجم

 نيملسملل نيديع ةّجحلا يذ رشاعو لاوش لّوأ ذاخّتا يف ببسلا سيلو

 ةّدسم نمزو ةحارتسا ةسلج امهولعجف ,ٌجحلاو ناضمر يلمع امهيف اوّمتأ مهن

 ىلع امهب ٌضرتفم نيمويلا نيذه ّنأ هملعن امل ؛ مهضئارف ءادأل مهقيفوت ىلع
 ,ةنّسلا مايأ نم امهريغب ضرتقُي مل ام ةيندبلاو "!ةيلاملا لامعألا نم نيملسملا

 !؟امهب ةفظوملا فيلاكتلا نم امهيف ةحارلا نيأف

 ّلك لب .اهيف امهل ةيصوصخاالف (!ةقباسلا ماَيألا نم امهريغ فئاظو اًمأو
 نم ةحار يف ءرملاف ,نادجولاو ةهادبلاب هنم ًايراع نوكي هقباس لمعل رظنلاب موي
 .ةالومتةيعاطا لمعلم اننا هلميعامل ةقيفوت نماةتنس يفز ءًايناث هئادأ

 هموي لعج ىلع نيثعاب ينابرلا قيفوتلا كلذو ةحارتسالا هذه تناك ولف
 لغاخلا ل عمحلا قشةلملا نايس اذان تسلا مايأ يبس هناك ادع راحل
 نيملسملل ا ديع عوبسألا مايأ نم ةعمجلا هلعجك سّدقملا عراشلا وه نيديع امهل

 .هللا ىلع مكحتن نأ انل امو ,تحب مّكحت ليلعتلاو .همايأ ةيقب نود

 )١( نيحيحصلا ىلع كردتسملا *: 14؟١.

 ) )1برعلا ناسل .لثملا :ونصلاو ...هوخأ:يأ ؛نالف ونص نالف :لاقي ١5:  ,41١.«انص»

 .ةّيحضألاو ةرطفلا ةاكزك (؟)

 ):( ديعلا يموي تقبس يتلا ةيضاملا مايألا يف فّلكملا اهب ىتأ يتلا فئاظولا اًمأو :يأ

 نيديعلل ةيصوصخ الو لخد ل هّنإف ةينيدلا فئاظولا نم امهريغو مايصلاو ةالصلاك

 .اهيف

)1١19( 



 ءازعلا سلاجم ىف قافنالا

 ريطانقلا ةعيشلا قافنإ ًاعرش نيروظحملا ريذبتلاو فارسالا نم :اولاق

 .ىّتش ءاحنأ ىلع نيسحلا ةيزعت ليبس يف ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 وهو .هلمعل ٌةرجأ ءازعلا ئراقل ةيضفلا وأ ةيبهذلا "'ردبلا يطعي نم مهنمف
 رب نأ لهأب سيلو ,ةقدصلا قحتسي ال يذلا يرثملا ينغلا

 .ًاليل ءازعلا لحم ةءاضإل ًازاغو ًانهدو ًاعمش زيزعلا هلامب يرشي نم مهنمو

 نم اهتالآو ركسو ياشو ةوهقو نتت نمث رفاولا لاملا فرصي نم مهنمو

 .تاروامسلاو قيرابألاو باوكألاكاهنايلغ تالآو حادقأو سؤكأ

 .ءازعلل اهنورشني ءادوس تايارو مالعأل ًانمث هلام قفنملا مهنمو

 ةئيهب ءاروشاع موي اهنوسبلي ٍضيب ''سيبارك نع ًاضوع هقفني نم مهنمو

 .اهب مهسفنأ برض لجأل ةحراج تالآ ىلعو .نافكألا

 .ءازعلا رضحي نمل ًادادعتسا"”شايرلاو شارفلا يرتشي نم مهنمو

 .«ردب» 4 :8 نيعلا باتك .فلأ وأ مهرد فالآ ةرشع هيف سيك :ةردبلا(١)

 .«سبرك» 17 :60 نيعلا باتك .ةيسسراف ىهو «بوث :ةسايركلا )0(

 ناسل .رخافلا نسحلا سابللاو ثاثألاو لاملاو شاعملاو بصخلا :شايرلاو شيرلا (؟)

 .«شير» 6 89 3 برعلا

)17١( 



 .اهب ينيسحلا متأملا ةماقإل ةبحر ةيلاع ةمخضاتويب رّمعي نم مهنمو

 ةنيفس تفقوو ,'١ءابزلا هيف مهليس غلبو .ءازعلا رايتب موقلا ضاخ اذإ مهمظعمو

 ٌفصو دئاوملا يناوأ ميظنتل عزفي .ءاهتنالا "'يداوج ىلع مهئاكبو مهحون نافوط
 ,عئاملاو سبايلاو ءضماحلاو ولحلاو .درابلاو راحلا ىلع ةلمتشملا بد املا فافص

 ال ,ءاينغأ مهلك لب مهّلجو .هماعط نم ماعطتسالل سانلا وعديف ,دماجلاو بطرلاو

 مهريخ الو .هعضوم مهدب فداصي ملف ,"'رائسألا ةيقب الإ هماعط نم ءارقفلل ًظح

 ناوخإ نوو دببملا و ني ذيع الإ مهنم كلذ لهف ,تاقفنلا كلت عيمج ىف ,هعقوم

 .© زيزعلا نارقلا ّصنب نيطايشلا

 مهتئشان ميلعتو .ةسماطلا مهسرادم ريمعت ليبس يف هوقفنأ ام اوقفنأ الهف

 مهتّمَأ ءارضخ اولشنيل :ةينمزلا فراعملاو ,ةيرصعلا مولعلا نونف مهنيقلتو ,ةلهاجلا

 مهاوسب ةوسأ - ةلاهجلا عقنتسمو ةلافسلا ضيضح نم ةيجمهلا مهتفئاطو ةّيمألا

 هاجلاو ,ةورثلاو ىنغلا ةورذو ,ةداعسلاو ّرعلا جوأ ىلإ - اهفراعمب ةيقارلا ممألا نم

 !؟!ريمنلا يفاصلا شيعلاو ؛عيسولا *””يفاضلا

 :لوقأ

 رفحت يتلا ةرفحلا دارأ امّنِإ :ليقو ...ءاملا اهولعي ال ةيبارلا يهو :ةيبز عمج «ىبزلا )١(

 :١؟ برعلا ناسل .مطنتف ليسلا اهغلبي الئل ضرألا نم لاع ناكم يف اّلِإ رفحت الو دسألل

 .«يبر» 0

 .«دوج» ١78 :؟ برعلا ناسل .عضوم :يىدوجلا (")

 .«رأس» 759 :5 برعلا ناسل .رائسأ هعمجو ,ءيشلا ةيقب :رؤسلا (؟)

 .«نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا ّنِإ9 :؟7/ :(17) ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هلوق (؟

 .«اقض» 5/64 ١5: برعلا ناسل .ريخلاو ةعسلا :وفضلا (0

 .«رمن» ,؟!/١ :6 نيعلا باتك .ءىرملا ءىنهلا بذعلا :ءاملا نم ريمنلا ١(

)171١( 

) 

) 
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 ىوهلا يمادقو يفلخ ىتقان ىوه

 !؟!نافلاتخشملاهايإو يثإو

 ةّرخ اَلَلَو9 :ةرخآلا نوبلطي ءازعلا اوميقمو ايندلا ةايحلا ضرع نوغبي موقلا

 ريمأ لاق امك"”«ةراّرض ةراّرغ» يه ءاهيف ريخ ال لب ١4" ىلوألا َنِم َكْل ُدْيَخ

 .ةئا نينمؤملا

 "!صلق ئّتح (؟!ًاغباس هارت انيب ّلظلا ءيفكاهّنأب هبطخ ضعب يف اهفصو امكو
 هنم اوجرخأ "اهل اهنم هوذخأ امف ؛ةئتف اهب سانلا يلتبا .صقن ئّتح ًادئازو

 .*!«هيف اوماقأو هيلع اومدق "'اهريغل اهنم هوذخأ امو هيلع اوبسوحو

 مكدمم نم اوذخف ءٌرقم راد ةرخآلاو ٌرمم راد ايندلا» :ةدل ةبطخ نمو

 ."'هك قمل

 نمو .ةرخآلل ايندلا نم ةذخآ ةيزعتلا ليبس يف قفنت ام قفنت ةعيشلاف

 اهل يداحلاو ,يدمرسلا اهقمو ءيدبألا اهاوثم يف هب عفتنتل ءاهلزنم ىلإ اهقيرط

 مهتعاطو .ةّجح مهلاوقأ نّمع اهغلب ام وه ريخلا نم هجولا اذهل ةقفنلا هذه ىلع

 .[ :(47) ىحضلا (؟

 ال ملا 1 ا

 ع .”مقر 187 :؟ ةغالبلا جهن هوحنو ,7 ثيدح 17 :/ه راونألا ا

 (١11؟)



 .ٌةبإَم دمحم لآ نم نيموصعملا «ةضيرف

 كرابت هللا ّنِإ» :- هلاصخ يف قودصلا هاور امك- 320نينمؤملا ريمأ نعف
 ءانحرفل نوحرفيو ءاننو رصني ةعيشانل راتخاو ءانراتخاف ضرألا ىلإ علْطا ىلاعتو

 ."'«انيلإو اّنم كئلوأ ءانيف مهسفنأو مهلاومأ نولذبيو ءاننزحل نونزحيو

 يف لوقي ناك هنأ - يفاكلا عورف يف ينيلكلا هاور - ذي قداصلا نعو

 نيذلا 320 نيسسحلا هللا دبع يبأ ربق راؤزلو يناوخإلو يل رفغا مهّللا» :هدوجس
 ءانتلص يف كدنع امل ءاجرو ءانّرب يف ةبغر مهنادبأ اوصخشأو ,مهلاومأ اوقفنأ

 ءانّودع ىلع هولخدأ ًاظيغو ءانرمأل مهنم ةباجإو كِل, كيبن ىلع هولخدأ ًارورسو

 .ثيدحلا '!«ناوضرلاب اّنع مهفاكف كاضر كلذب اودارأ

 نبم معأ ةياغب ًاّيغم نكلو 32ٍنيسحلل "”راّوزلا ةقفن هدروم ناك نإو وهو
 كلذ ّلك «انّودع ىلع هولخدأ - هلوق ىلإ - انّرب يف ةبغر» :ةِئ.هلوق يهو كلذ

 ةماقإ يف لذبلاكرومألا كلت هيلع بترتت لمع ّلك يف لاملا لذب بابحتسا ديفي
 دنا نمسا انة ءاوع

 ةاجانس يسف :!يفجنلا يحيرطلا خيشلا ليلجلا ةقفلا «لتقم» يفو

 نامزلا كلذ يف يديبع نم دبع نم ام ىسوم اي :هل لاق ىلاعت هللا ّنأ» :3ئ ىسوم

 .ةئاملا ىلإ دحاولا باب ٠١, ثيدح :175 :لاصخلا ١(

 .اج نيسحلا هللا دبع ين ةرايز لضف باب :١١ثيدح 08 : يفاكلا )3

 .ءازعلا يميقم ال :يأ (؟

 ةنس فرشألا فجنلا يف دلو ءيحيرطلا دمحأ نب ىلع دّمحم نب نيدلا رخف خيشلا :وه (:

 ذملتت ءنيسح دّمحم خيشلا هّمع ىلع ذملتت امك هدلاو ىلع هتذملت رشكأ تناك ه5

 مشاه دّيسلا ءىسلجملا رقاب دمحم ىلوملا :مهنم .ءءاملعلا نم ةعامج هنع ىورو هيلع
 .ه 6 ةنس يفوت ,يحيرطلا نيدلا يفص خيشلا هدلو ,ينارحبلا

 ليقول

) 

) 

) 

) 



 ١ ةيليصعلا ناشقلا لاو روم جما يو تا م م ص حم دف

 دبع نم امو ؛اهيفًاتباث ةّنجلا هل تناكو الإ ىفطصملادلو ىلع ىّرعتو ىكابت وأ ىكب
 هل تكراب الإ ًارانيد وأ ًامهرد كلذ ريغو ًاماعط هّيبن تنب نبا ةّبحم يف هلام نم قفنأ

 ."!«هرخآ ىلإ ...ةّنجلا يف ًافاعم ناكو ًامهرد نيعبسب مهردلا ايندلا راد يف

 ةفاضم .باحصألا نم ةيلمعلا ةريسلاب ةنورقملا بابلا رابخأ نم كلذ ريغو

 ,هللا ليبس يف قافثإلا بابحتساك.ماقملا صوصخل ةّماعلا تاياورلاو تايآلا ىلإ

 ءازع ةماقإ وهو هلآو هلوسرو هللا هّبحي لمع نم مظعأ ريخ ّيأو .ريخلا ليبسوهو

 نينمؤملا يضريو نيدحاجلا رافكلا ظيغي يذلا لمكألا هجولا ىلع ءادهشلا دّيس

 ْمُظَعُي نَمَو» هللا رئاعش نم ةريعش مظعأ وهف .نيرهاطلا هلآو نييبنلا دّيس ٌرسيو
 "04 ٍبوُلُقْلا ىَرْقَت نِم اَهّنإَ هللا َرِئاَعَش

 مل هّنِإ :هنع لاقيو "”ريذبتلاو فارسإإلا نم ّدعي ليبسلا اذه يف قافنإلا لثمأ
 نم هللا ءايلوأو هلل ةرداصمو .هلهأ هيلع تقميو هللا هتقمي لوق اذه !؟هّلحم فداصي

 .نيبم ناطلسالو ةجح ريغ

 هرمأل ًءايحإو .هللا دبع ىبأ باصملًاجيورت ىعيشلا هقفني مهرد ٌلكف

 :يأ ,2!«انرمأ ايحأ ًاءرما هللا محر انرمأ اويحأ» :ة9مهلوقب هؤايحإب ولطملا

 كلذف ءرئاعشلل ًاميظعتو رفاكلل أ ظيغو ,ودعلل(*اتابكإ سانلا نيب هونلعأو هورهظأ

 )١( يحيرطلل نيرحبلا عمجم 187:7.

 )( :5؟) جحلا 37

 :فارسإلاو ,يغبني ال اميف قافنإلا :ريذبتلا ّنأ يف فارسإلاو ريذبتلا نيب قّرف دقو (؟)
 نيرحبلا عمجم .يغبني ام ىلع ةدايز فرصلا ١:  17١.«رذب»

 ) )4رابخألا حرش ,17١ثيدح ,؟7 :دانسإلا برق :رظنا  :5 08:7حديث١158.

 ) )05حاحصلا .لالذإلاو فرصلا :تبكلا ١:  ,577.«تبك»

 ):؟١(



 ءاوس ؛ةرخآلا يف نيعبس باوث وأ ايندلا يف ًانيع اّمِإ .نيعبسب هنع ضاتعُي مهردلا

 ءادعألا تابكإ هيف يذلا ءازعلا مزاول نم هريغو ماعطإلا ليبس يف هقافنإ ناك

 .ةها قداصلا نع مّدقت امكاعطق مالسلا مهيلع مهل بوبحملا

 نم عطاق ليلدب الإ هنع ديلا عفر يغبني ال باصملا ردق ميظعتل مزال رمأ ّلكف

 قالطإلا ىلع لمعلا ماقملا يف مكحملافالإو ءٌصاخ ٌصن وأ ةمرح ىلع عامجإ
 .ةلأسملا صوصن يف نيدراولا مهركذ ءايحإو مهرمأ ءايحإ رهاظم نم رهظم ّيأب

 ةقفنلاب ةيزعتلا ىلع ةقفنلا لادبتسا ىلع ضيرحتلاو ٌّثحلا نم هوركذام اّمأو

 نم اهريغ يقر ةيعيشلا ةّمألا ىقرتل ةيرصعلا نونفلاو ةينمزلا مولعلا ءايحإ ىلع

 ليبسلا اذه يف ريثك نم ًاليلق اوقفنأ - ءارثلاو ىرثلا لهأ مهو - مهتيلايف ممألا

 نورمأي مهلاب امف ,مهب ىدتقُي نيذلا ءاربكلاو ءامعزلا نم مه ذإ ,مهب سانلا يدتقتل

 اودافأف "!اهّحش نانع اوولو مهسفنأ اوبساح الهف ,مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا
 !؟ فبعش تكن اويح او كهتكأ

 مهتنسلأ اوقلطي نأ لبق مهتورث نم ءيش لذبب مهيديأ اوقلطأ الهو
 مل اوباغ اذإو ءاوّدعي مل مهتيدنأباورضح اذإ نيذلا ,مهتّمَأ ءاحلص ىلع ”ءارزإلاب

 ةدّيؤملا ةداعسلاب ةبغر .هترتعو هلوسرو هلل ةاضرم مهلاومأ نيقفنملا ,"”اودقفُي

 !؟ةرخآلا راد يف مئادلا يقرلاو

 .«ححش» 17/8 ١: حاحصلا .صرحلا عم لخبلا :حشلا )١(

 باتك .هيلع راز ىهف عجريل هفنعو هباع اذإ ءارمأ هبحاص ىلع نالف يرزي نأ :يرزلا ()

 .«يرز» 2/١ :/ نيعلا

 نيذلا ءءايفخألا ءايقتألا بحي هللا ّنإ» :هلآو هيلع هلل | ىّلص هللا لوسر ثيدح نم سابتقا (؟)

 .1914 :نينمؤملا تافص يف نيدلا مالعأ .«..اودقفي مل اوباغ اذإو ءاوفرعي مل اورضح اذإ

 )1١1١6(



 ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالاو ءازعلا سلاجم

 عوقول ةّنظم نيريثكلا ىسانألاب ةّصاغ نوكت ىتلا ءازعلا لفاحم مظعم :اولاق

 مهلكامو .اهب ةملغأو ناّبش روضح نع اهّولخ مدعل ؛ رئابكلا تامّرحملاو دسافملا

 لدابتتف ,تافيفعب نهّلك امو .ناسح تايتف ةفراشم نم اهدّرجت مدعو .ءاحلصب

 :ةثيبخلا تاراشإلاو ,ةبيرملا ٌتارظنلا كيتاه ثانإلاو ناركذلا نيجوزلا نيب

 ّيأف ."”(ءاقلف دعومف مالكف مالسف ةماستباف ةرظن) :ليق ام نيفرطلا ىلع قبطنيو

 كلتا ةمزالملا تاقبوملا هذه نم ةريرج مظعأو ًامثإ ظلغأب ةيشحف ةلئاغ

 .تاعامتجالا

 ىلعو «نيذهل ًاّدعمو نيعونلاب ًاعوفشم ًاسلجم ةعيشلا دنع دهعن مل :لوقأ
 ""!ةءالم وأ رادجك باجح ءارو نم ّنكي ذئنيح ءاسنلاف ًائيح عامتجالا ضرف

 اذه عم - !؟ىرُت - عضوم ّيأف ٌنههوجو ىلع ةلودسم "'عقارب وأ ءامهنيب طانت

 !؟ةبيرملا ةيشحفلا تازمغلاو تاراشإلل عضومب باجحلا

 نفلأي مل يتاللا تازربلا ءاسنلا ضعبب لاجرلا سلاجم رضحت بهو

 .ةرهاقلا ىف ه١170 ةنس ىفوتملاو ه785١ ةنس دولوملا ىقوش دمحأ ءارعشلا ريمأل )١(

 .«الم» ١: ١7١ برعلا ناسل .ةطيرلاو رازإلا يهو ,ةءالم عمج :ّدملاو مضلاب .ءالملا (1)

 .«عق رب» /59/ :" نيعلا باتك .نينيعل ناقرخ هيف ,بارعألا ءاسنو باودلا هسبلت :عقربلا (؟)

(11753) 



 ةيئازعلا ةدابعلا هذه سيلأ ,باوثلاو رجألا باستكاو متأملا عامس لجأل باجحلا

 !؟هينغي نأش ٍئتقو امهنم ّلكلو هبحاص نع ىئنأو ركذ لكل ةلهذم ةيهلم
 فيرشلا محلا كسانم يف نيعونلا عامتجا لاحكانه عامتجالا لاح سيلأ

 !؟كانه ءاسنلا هوجو نع عانقلا رسح عم

 امهعامتجا نع ةرذعملا اهنيعب يه كانه امهعامتجا زاوج نع ةرذعملاف

 لامعألا كلت هتنراق يذلا يئازعلا بكوملاو يمومعلا عامتجالا كلذ ّنأ ىلع ءانه

 ."7ةالصلا لاح ةيبنجألا ىلإ رظنلاك هسفن يف هنسحب حدقت ال ةئئيسلا

 .5ا// :؟ رفظملل هقفلا لوصأ .صاع ةيبنجألا ىلإ هترظن ثيح نمو عيطم هتالص

(/1171) 



 ىضوفلا لامتحاو ءازعلا سلاجم

 وه ناكمو ةدلب ّيأ يف يروشاعلا متأملل ةفلؤملا فالآلا عامتجا نإ :اولاق

 امو ؛نيبوطعم ٍتارشع نم لقأ نع "''اهّلطسق يلجني ال يتلا رداوبلا عوقول ةّنظم
 ,لبانلاب لباحلا اهيف طلتخي يتلا ىربكلا ةّماطلا كانهو ,ديعبب مهنيب ءامدلا كفس

 الإ ةحارلاو نمألاب ّلخملا عامتجالا اذهل سيلو .يناجلا مرجب ءيربلا ذخؤيو
 راج ريغ هّنأل ؛ هلمش تيتشتو ,عمجلا كلذ ةرثعبب رومألا ءايلوأ نم رمألا رودص

 ةظوشنأو :ةركتم ةئودخأ الإ وه نإ ءينيد كلس يف مظتنمالو :ةيعرش ةدعاق ىلع

 .نونيدتملاو نيدلا اهابأيو .ءاملعلاو ملعلا اهضفري ,ةلهجلا يديأ اهتدقع
 بحّرلا اهب صغت يتلا ةيلابقتسالاو ةيسرٌعلاو ةيوهللا تاعامتجالا :لوقأ

 ّجف لك نم ٌلسنت يتلا ,حالسلاب ةججدملا ةلهجلا نابشلاب عراوشلاو تاحابلاو
 ,"'ةحداص ريمازمو ,ةحئاص قاوبأو ,ةيواد لوبطو ,ةروشنم اهل تايارب قيمع

 اهب نمألا لب :ةثداح ثودحو .ةرداب ردابل ةّنظمب تسيل ؛ةيلاع ةيسامح ديشانأو
 !مّيخم نانئمطالاو ,ةز رحم ةمالسلاو ,دئاس

 .«لطسق» ," 6٠ :0 نيعلا باتك .رابغلا :لطسقلا(١)

 .«حدص» 65 ١5:7 برعلا ناسل .هتّدحو توصلا ةّدش :اضيأ حدصلاو (؟)

 (1؟4)



 ةاّرعملا مهارق نم نوئيجي ؛لوهكو ةبيش اهلج ةعيش عامتجا كلذك سيلو

 ,راقوو ةنيكس ىلع نيبيثك يتأملا لحم ىلإ ةيزعتلا ةءارق اهيف نسحي نم نع
 مهل عمست ال ,ةباكلا ةمس مههابج ولعتو ,نزحلا ةّلذ مهقهرت مهراصبأ ةعشاخ

 :يميمصلا بحلاو ءحربملا دجولا مهداق دق "زكر مهل سجهت الو ًاسيسح
 ءادهشلا دّيس ىلع ةحانملا اوعمسيف اورضحي نأ تيبلا لهأل يبلقلا صالخإلاو

 نافوط ىغطيو «نتفلا ران مهنم بهتلت ءالؤهفأ .ءاكبلاب اوشهجيو 32 نيسحلا

 !؟ملسلا نيمع يف "؟ةداتق كوشو .نمألا ليبس يف ةرثع رجح نوفقيو .ررضل
 .ميظع كفإ اذه مهّللا كنارفغ

 هللا دبع يبأ ءازع ةماقإل دشتحت يتلا ةعيشلا نأ لبق نم انؤابأ الو اندهعام

 نم مهبلط بئاجعلا بجعأ نمف ءٌرُض ثداوح وأ ءرش ثعاوب مهنيب اهيف ردصت

 مل يذلا ينيدلا عامتجالا اذه اوعنمي نأ - ةرمإلا يوذو ةطلسلا لهأ - ةموكحلا

 ةيمامإلا هدقتعت ام مهأ نمو ,مالسإلا ملاعمو ,نيدلا رئاعش نم هّنأب نايعيش فلتخي

 .باوثلا ليزج رجألا ميظع أانسح ًاعورشم

 .ءارتفالا رئابك نم ءارب هنم نيناّيدلاو نيدلاو ءاملعلاو ملعلا ّنَأ ىوعدف

 ماهيإلا كلذ اهملع ىلع يشغُي الف ,ةفرعملا ٌّقح كلذ فرعت ةرضاحلا ةموكحلاو

 "نيم يهو مهاوعد قّدصتو مهبلط يّبلت ئّتح ءيبارسلا لايخلاو ,يتوبكنعلا

 .تحب لطابو ضحم

 .«زكر» 4/١ :؟ حاحصلا .يفخلا توصلا :زكرلا )١(

 .«دتق» ١١7 :ه نيعلا باتك .ةداتق ةدحاولاو كوش هل رجش :داتقلا (؟)

 .«نيم» ,8/ :8 نيعلا باتك .بذكلا :نيملا (©)

)119( 



 روهظلاو رودصلا برض

 ""!ةّدملا ناجيهو ''!ةحّفلا مهب غلب نم ميمذلا متأملا اذه ىميقم نم نإ :اولاق

 ,تاحارلاو فكألا ءلمب رودصلا مهمطلو هابجلا "'مهّكص ىلإ هكرتعم ةحاب ىف

 نم اذهو ءاهنم “”ديدصلاو مدلا فزنو ءاهدادوسا وأ ةرشبلا رارمحا ىلإ يضفملا

 هيلإ نويعيشلا عجر ,ةميمذلا اهتاداعو ةحيبقلا اهتاهّوتو ةيلهاجلا لامعأ

 هّمّرحم عامجالاو ,هحخسان مالسإلاو هب اوّنتساو ,نورعشي ال مهو ”ىرقهقلا

 هيضقت ةنسلاو ,هيفأن باتكلاو .هحّبقم لقعلاو

 قهزف ٌّقحلا ءاج دقو .ٌقح مالسإلاو لطاب لمع هّنألف مالسإلاب هخسن اّمأ

 .لطابلا

 .«محق» 594 ١: حاحصلا .مؤللا يف صلاخلا :حقلا )١(

 .«ّرم» ,575 :8 نيعلا باتك .ناسنإلا هنم يذهي ءاد وهو ,دسجلا ةجزمأ نم جازم :ةّرملا (؟)

 .ناك ءيش ّيأب ةّماع برضلا وه :ليقو ءضيرعلا ءيشلاب ديدشلا برضل ١ :كصلا (؟)
 .«ككص» 456:٠١ برعلا ناسل

 .«دص» 43٠١ :/ نيعلا باتك .حرجلا يف حيقلاب طلتخملا مدلا :ديدصلا (؛)

 .«رهق» 4١١ :؟ حاحصلا .فلخ ىلإ عوجرلا :ىرقهقلاو (0)

(0) 



 مهبتكب نولسري مهيرخأتمو ءاملعلا يم ٌّدقتم ٌنألف ًاعامجإ هميرحت اّمأو

 .تاهيدبلا ءاقلإ لب ,تامّلسملا لاسرإ تاومألا ىلع مطللا ةمرحب مهيواتف

 سفنلا ىلع قاشلا - مطللا ّنأ ىري بَل يذ ّلك َنألف ًالقع هحيبقت اّمأو

 هذه ٌررض اهحبرب كردتسي ةدئاف الو مرغم عفد الو منغم رج ريغ نم مسجلل ملؤملا

 0 ع ا ا

0 

 ةعدب وهف ًالوعجم نكي مل امو ًاعرش لوعجم ريغ وهف جرحو ةّقشم مطللاو

 .رانلا ىلإ اهعدبم ريصمو ,مّرحم

 برض نم اّنم سيل» :ةكيدَي ئبنلا نع يراخبلا حيحص يفف ةّنسهؤاصقإ اّمأو

 ."!«ةيلهاجلا 5 هوعدب اعدو .بويجلا َّن قشو ,دودخلا

 هدي برض نم» :نيحيحص نيقيرطب نيّيلعلا نيمامإلا نع لئاسولا يفو
 .”!«هرجأ طبح ةبيصملا دنع هذخف ىلع

 ًأطبحم هنوكل اذإ مطللاف .رجألا طبحُي ال مّرحملا ريغ ّنأ مولعملا نمو

 لّوُأل هلاخي - !ةجربز قاّربلا ةلآ - عاّمللا مالكلا اذه ىلإ رظن نم :لوقأ

 )١( جحلا )9(: 8/. ١

 :؛ دودخلا برض نم اًنم سيل باب 47 :؟ ىراخبلا حيحص (؟)  ,1٠١.مزمز ةّصق باب

 ثايب لح ,"00 :؟ ةعيشلا لئاسو (؟) 517٠١ -1111,

 حاحصلا .ةنيزلا :رسكلاب جربز (؛) ١: 5١6رطقلا عيملت يف لمعي يذلا ّنأ دارملاو .«جربز»

 .رهوجلا رييغت نود عيملتلاو ةنيزلا ءافضإ يه هتليسوو هتلأ

)135( 



 ١  [1110]ز] ]ز] ]ز]ز]ز]ز]|]ز]|]زذ|]|]1]1]1]1]1]1]1 ] ] 0 000

 اذ ىّنَح ءاَم ُنآْمَظلا ُهُبَسْحَي ب ةعيِقي# بارس لإ وه امو ًانيمث ًارهوجو ًانيعم ء ام ةلهو

 انيس ُهْدِجَي ْمَّل ُهءاَج 004,

 كلذ ىلع اوتأيلف !؟مالسإلاب ةخوسنم ةيلهاجلا لامعأ ّلك تناك ىتم

 .نيت اب مه امو ءنيبم ناطلسب

 لاجر رابك نم مهو - لوضفلا فلح لهأ اهيلع دقاعت يتلا رومألا لك سيلأ

 !؟"!قكي دنع كلذ لقن ّمص امك ةّدشلإ مالسإلا اهدزي مل - ةيلهاجلا

 تادابعو تالماعم ةّدع يهو ةكليلخلا مي ميهاربإ ةّلم نم مهيديأب ام هذهو

 مالسإلا ملثي مل .جحلا كسانم ضعبو .تاّيدلاو ,ناتخلا اهنمو تاسايسو ماكحأو

 بصنو .*”!اهكمس عفرو ,اهتمس معد لب ."”اهريرم ضقني ملو ءاهديشم

 ."!اهبعك ىلعأو ."!اهبطق

 اهجهن جاتنا ىلع سّدقملا عراشلا ٌضح دق !مهدئاوع نم ريثك ٌمج اذهو

 مارتحاو .راجلا ةيامحو .فيضلا ١١ ءارقإو ,مالسإلا ءاشفإ اهنم ."0اهّجف كولسو

 .59 :(؟4) رونلا(١)

 .ةيادبلا هب عقي نمو ناويدلا ىلع ءيفلا ءاطعإ باب 1:/1117 ىربكلا ننسلا (؟)

 .«ررم» 4١6 :؟ حاحصلا .هلتف ٌدتشاو لاطو فطل ام :لابحلا نم ريرملا (؟)

 .«تمس» 81:5 برعلا ناسل .نيدلا بهذم يف وحنلا نسح :تمسلا (4)

 .«كمس» (4 41:٠١ برعلا ناسل .عفتراف هعفر :كمسف ًاكمس هكمسي ءىشلا كمس (5)

 .«بطق» ١: 18١, برعلا ناسل .ىحرلا اهيلع رودت يتلا ةمئاقلا ةديدحلا :بطقلا (1)

 بيرغغ يف ةياهنلا .مارحلا تيبلل ةبعكلا تيمس هنمو ءبعك وهف عفتراو الع ءيش ّلك (/)
 .«بعك» ١14 :4 ثيدحلا

 .«دوع» 1155 :5 سورعلا جات .دئاوع :ةداعلا عومج نم (4)

 .«جف» 14 :1 نيعلا باتك .هوحنو لبج لبق يف عساولا قيرطلا :جفلا ()

 .«يرق» 5١ ؛ :: نيعلا باتك .فيضلا ىلإ ناسحإلا :ىرقلاو )٠١(

 ةنضفإ



 نم ىصقتسي وأ ىصحي ال ام ىلإ ,مارحلا هللا تيبو ماظعلا رعاشملاو مرحلا رهشألا

 لوقلا هل ّمتي ئّتح خسان اهلكل مالسإلا ّنأ معازلا معزي فيكف ؛مهديلاقتو مهلامعأ

 !؟خوسنم يلهاج لمع ٌلكو ًايلهاج ًالمع هنوكل مطللا ميرحتب
 ىلع عامجإلا مهاوعدك ةّلحمضم ةلطاب ؛ليلد الب ىوعد الإ اذه له

 اذه ىلإ ةّوبنلا رصع ندل نم نيملسملل ةيلمعلا ةريسلا ةلابق يف يهو ,ةمرحلا

 ىرتو لإ هيف ّلحت مهراطقأ نم رطق الو نيملسملا راصمأ نم رصم نم امف نيحلا
 قفصب وأ .هوجولا مادتلاب وأ ءرودصلا ىلع مطللاب اّمإ مهئاسن نم ةنوحشم مهمتآم

 دعبو دلت ئبنلا ةايح يف مهنيب اميف ةلوادتملا ةّيداعلا مهتاداع بسحب فكألا

 .هتامم

 ّيبنلا ةافو موي تماق اهّنأ ةشئاع نينمؤملا مأ نع يورملا اذه ىلع كّلدي

 هجولا برض وه ةغل مادتلالا ّنأ تفرع دقو ,"7تامدتلملا عم هيلع مدتلت

 ىلع عامجإلا ىعّدي فيكف .ءازعلا ةماقإو نزحلا راعش نم مادتلالاف ,"!ةبيصملاب

 !؟هذه لاحلاو مطللا ةمرح

 مطللا ميرحتب لوقلا ىلع ممّيهتم يعيش مأ يّئساَمإ ملسم ىلع يندها كشيعب
 ىلع رثعت كلاخأ ال ,هتيرذ بئاطأو هت رتع لضافأو هتيب لهأب كيلي ئبنلا باصمل

 لوسرلا لآ حارتأ ىري مهيلع يجراخ يبصان وأ .تيبلا لهأل يبرح يومأ ريغ

 يرورض مظعأ هراكنإل ًاملسم هّدعن ال نأ انعسي اذهو .ًادايعأ مهمتآمو .ًاحارفأ

 امك"'ناميرإلا لهأ ىلع أهضارتفاب نارقلا مف و هاف يتلا (ىبرقلا يوذ ةذوم) ينيد

 هسأرو يموت هّنأو صوي مل ٌةُكلَيمللا لوسر ّنإ :لاق نم ركذ 577 :؟ ىربكلا تاقبطلا )١(
 .ةشئاع ةدّيسلا ثيدح ,؟1/4 ١: لبنح نب دمحأ دنسم ,ةشئاع رجح يف

 .«مدل» 079:17 برعلا ناسل (؟)

 ىروشلا .4ىَبْرُقْلا يف ةّدَوَمْلا الإ اًرجَأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأْسَأ ال لق) :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ (؟)

 .؟5؟:(65)

3 ) 
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 دحأجف ,تايرورضلا نم اهلكاشامو ةاكزلاو ّجحلاو ةالصلاو موصلا ضارتفاب هأف

 .دحلا بجوتسمو دترم اهنم ٍدحاو

 لوقلا نوقلطي مهتافلؤمو مهتافّتصم يف ءاملعلا نم ًادارفأ ّنأ ركنأ ال .لجأ

 نونثتسي مهن ديب ,7بايثلا ّقشو روعشلا رج ةمرحك تاومألا ىلع مطللا ةمرحب

 ايقيالو رافوصخهلاو ةزبثلا ىلعو موسع ءابلوألاو ءايننألا قلع ناكام كلا قف

 1 ."!هتبيصم مظعل ٍةِئا نيسحلا ىلع

 ىوقأو رهاظم رهظأ نم ءالؤه بئاصم نوك ىوس ءانثتسالااذه كردم امو

 ًاراكنإ هبوجو لب ءاهل عزجلا ناحجر ًافنآ تفرع دق ىتلا ةينيدلا بئاصملا قيداصم

 .ركنملل

 مهأردي نأ مصخللو ,تحب ةرداصمف مطللا حّبقم لقعلا نأ مهاوعد ام

 الو ,عازنلا رباد عطقني ال ٍذئئيحو ,هذّيحيو هنسحتسي لقعلا ّنأ معزيف لثملاب
 ىلع امهدحأل عطاقلا ناهربلاب الإ هبحاص ىلع ةبلغلاو '”جلفلا نمل نيبتسي

 اّمم اذه هلمع ىري لعافلا اذه ّنأل ؛ مطلل ذّبحملا نسحتسملا عم مئاق وهو ءرخآلا

 تّقش نإو امهل ةلصوم ةمّدقم ّلكف ,باوثلا نسحو هللا نم .!ىفلزلا هيلع بترتي
 .اهيلإ هنوعفديو ءاهيلع هنوحدمي ءالقعلاو ,ديمح عنص ءليمج لمع ىه تلقثو

 راحبلا ّقشي ,هلهأ هتقرافمو ,هنطو رجاتلا رجه مه زيبحت نم مظعأب هل اهنوذّبحيو

 قزرلا ًاثيثح ًابلطو ,ةدئافلاو حبرلا ءارو ًايعس رافسألا ةَّقش نم يناعي ام يناعيو

 .؟ ةلأسم ١7١, :؟ ىقثولا ةورعلا(١)

 :4 ىقثولا ةورعلا حرش يف حيقنتلا ,نفكلا يف عباسلا ثحبملا 17/6 :؟ ءاطغلا فشك (؟)

 .بوثلا قش مكح ,0

 .«جلف».78١ :1 نيعلا باتك .همصاخت نمب رفظلا :جلفلا (؟)

 .«فلز» ١7١ : حاحصلا .ةلزنملاو ةبرقلا :ىفلزلا (؛)

 (١؟غ)



 .راطخألاو لاوهألا نم كلذ يف ام عم موسقملا

 نم هفنتكي امع ًالضف ,"'رقس نم ةعطق هسفنب رفسلاو - رفاسملا نوكيأ
 مطاللاو ,ةشيعملا '!ةغلبو ةدئافلا ءارو ًايعاس هنوكل ًادومحم - رطخلاو ررضلا

 !؟ًامومذم ةرخآلا ميعنب زوفلا همطلب دصاقلا

 !؟ءازجلاب دقتعم داعملاب رقم نم مذلا اذه ردصيأ

 عفنلا كلذ هب دوصقملا لمعلا نسحتسال ءازجلاب ًادقتعم ناك ول ذإ ءالك

 ميظع رمأ ليصحت ءارو يعس هّنأل ؛ هتّدش تمظعو هتأطو تلقث نإو يورخألا

 .عراوقلا ةدباكمو .دئادشلا ةاناعم هدصق ليبس ىف نوهت

 وه ميظع يسفن عفادل الإ حربملا مطللا كلذ هنم ثعبنا ام مطاللا نأ عم اذه

 ًامتك هل "'هُميزايح عست ملو .ًايركو أّمغ هحناوج هنم تئلم دق .هقابطأ نيب لغلغتي

 ديلاو .*!ةثفنب ردصلاو .©ةقرشب قيرلاو .ةخرصب توصلاو .ةربعب نيعلا هتشفأف

 "!دلجلا ىلع بلغو ربصلا قاطن هب قاض اذإ يسفن نطاب رمأ ّلك كلذك ,ةمطلب

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم ,«باذعلا نم ةعطق رفسلا» :دراولا ثيدحلا ىلإ ةراشإ ”: ٠٠.”,

 أطوملا 2516 ثيدح ": ٠١/ ,.4رهتشاو ءرفسلا يف لمعلا نم هب رمؤي ام باب 59 ثيدح

 سابلألا ليزمو ءافخلا فشك .«رقس نم ةعطق رفسلا» :مهلوق ١: :4 07ثيدح 875 ١.

 .«غلب» /١7١١ :: حاحصلا .شيعلا نم هب غلبتي ام :ةغلتلا (")

 .لهاكلا لايحب ةباهرلا قوف حناوجلا سوؤر هيف يقتلي ثيح ردصلا طسو :موزيحلا (؟)

 .«مزح» 217:17 نيعلا باتك

 ناسل .ماعطلاب صصغلاك امهوحنو قيرلاو ءاملاب قرشلاو ؛ةّصغلاو اجشلا :قرشلا )5(

 .«قرش»ء7/1١/:١٠ برعلا

 .«ثفن» 1964 ١: حاحصلا .خفنلاب هيبش :ثفنلا (0)

 .«دلج» ١76 :" برعلا ناسل .ريصلاو ةّوقلا :دلجلا (1)

)6( 



 .١  000000000000005ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر ١

 ةئهلو .بضغلا ةملكو ,ءلجخلا ةرمحو ."7لجولا ةرفصك ,ةرهاظلا حراوجلا هيدبت

 ."”رودصملا ةّحقو ,ملألا َهّنأو ,دربلا ةشعرو ءبصنلاو أمظلا

 هرثأ مظع ينطابلا رّئؤملا مظع املك ىرن نايعلا نيعو نادجولابو

 مطل مظعأ 90 نيسحلا ةبيصمل نوكي نأ ًاذإ مرج الف ,ناه ناه امّلكو ,يجراخلا

 ةيتاذلا همزاول نم ىسفنلا لاعفنالا اذهو ءاهل ًاراكنإ اهتمظع ردقب ًاميظع ًالاعفنا

 .هذه هابشأو ةعمدلاو ةخرصلاو ةمطللا كلت ةيرهقلا

 رهظت مل نمو ءًاعطق هسفن يف ركنمللر كتم وهف رومألا هذه هيلع ترهظ نمف

 فيكف ؛ميبق بجاولا كرتو هيلع بجاولل ًاكرات نوكيف هل ركنم ريغ وهف هيلع

 !؟هنسحب لقعلا مكحي

 74 جَرَح ْنِم نيدلا ين ْمُكِيَلَع َلَعَج اَمَو :ىلاعت هلوقل ًاباتك هتمرح اّمأو

 دبعلا ىلع ّقيضي امب ءدب ئداب هدبع ىلوملا مازلإ وه هلعج ّئفنملا نأ :ةعوفدمف

 .ىلاعت هيلع بجاولا فطُلل كلذ ةافانمل هب لاثتمالا رسعيو

 نم ديدشلا رمألا كلذب مزتلا دبعلا نكلو هب مازلإ ىلوملا لبق نم سيل ام اّمأ

 رثكيف لفاونلا يلصيو .هنم هامدق مروتتف ًايشام ّجحلا راتخي يذلاك ,هسفن ءاقلت

 الف ,!رقلاو رحلا موصيو .دوجسلا ةرثك نم ريعبلا ةنفثك هتهبج ريصت ثيحب اهنم

 )١( نيعلا باتك .فوخلا :لجولا ١85 :1:»وجل«.

 .«ردص» 5 51:4 برعلا ناسل .هردص يكتشي يذلا :رودصملا (؟)

 محلا (؟) )52(: 8/.

 ) )4نيعلا باتك .دربلا :ٌرقلا 5: ١”, .«رق»
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 "!اهزمحأ لامعألا لضفأو ."!ةّقشملاردق ىلع رجألا ذإ - عورشم اذه ّنأ بير

 ًاضيأ دبعلا ىلع "!عّرشُي دقو ,هناحبس هللا لبق نم هنوك مدعل ؛ حبقتسم ريغو -

 ,؟!ًاعّكستم ولو هب مزلي ِهّنإف فّوسيف ّجحلا عيطتسي يذلاك ,هل ببسلا وه هنوكل

 ءايبنألا هتبكترا امل الإو ؛مّوحمب قاش لمع ٌلكامف ,ةّقشمو جرحو قيض عّكستلاو

 .اهنع نوموصعم مهو ةيصعم هلعفف :هكرت مهيلع بجاولا ناكلو .ءايلوألاو

 نع ّضغلا عم - اهنم يوبنلاف ءاهولقن يتلا رابخألاب ةمرحلل مهتّبشت اّمأو
 كلت نوك ىلع انلدي وهف هرهاظ ىلع انب دومجلا فقو نإ - هدنسب ةشقانملا
 اذهو .فينحلا نيدلا نع ًاقورمو .مالسإلا نع ةّدر هيف /”ةروكذملا ةثالثلا لامعألا

 اهنم مهفلا ىلإ قبسي ام ريغ ةيلهاجلا ةوعدب دارملا نوكب مازتلالا دعب الإ هجّتي ال

 هللا ريغب ةبيصمب باصملا يعدلا لّسوت يه لب .روبثلاو ليولاب ''ةريقعلا عفر نم

 ءاسأبلا مهنع اوفشكيل مهناثوأب نولّسوتي نوينثولا امك .هنع اهفشكي نأ ىلاعت

 َنيِذَّلا أوُعْدا لق :هلوقب زيزعلا باتكلا يف اهب حّرصملا يهو .ءارضلا اولّوحيو

 .«هيف ةّقشملا ردق ىلع لمعلا باوث» :وه ّصنلاو ١148. :ظعاوملاو مكحلا نويع )١(

 دروو ءاهّدشأو اهاوقأ :يأ ءاهزمحأو ,.«زمح» :4غ٠ ١: ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (؟)

 باب 1 ثيدح ,115 :4 يفاكلا 145 مقر ,06 :4؛ ةغالبلا جهن رظنا .ىرخأ ظافلأب ثيدحلا

 ةّلدأب قحلأ اميف ثلاثلا لصفلا ,؟١١ :لوصألا جراعم ,ةبعكلاب مهرابتخاو قلخلا ءالتبا

 .اهنم سيلو لوصألا
 .يجرحلا لمعلا :يأ (©)

 ) )4ناهذألا داشرإ ١: 51١.

 .ةيلهاجلا ةوعدب ةوعدلاو بويجلا ّقش .دودخلا برض :يه لامعألاو (0)

 .«رقع» 21/64 :؟ حاحصلا .هتوص يأ ,هتريقع نالف عفر (1)

 هدف



000 ١. 

 ."74ةايوخَت لَو ْمُكَنَع ٌرّضلا فشك َنوُكِلمَي الق هنود نّم مُتْمَعَر
 ّقشو دخلا برض نوكي نأ ٌدبالف ةوعدلا نم ”ىنعملا اذه ةدارإ ىلعو

 جييهتل فلزتلاو قّلمتلا ليبق نم هل ىكتشملا مامأ لّسوتملا يكاشلا نم بيجلا

 بيجيو .هرصأنب ذخأيل .هوحن هتفطاع كيرحتو .هيلإ هتنونح ليمو .هل هتمحر

 .هيلإ يكتشملا دنع ةرّثؤملا ةياكشلا عفر نونفب بّردم كاش ّلك هلعفي اذهو ,هتبلط

 يجارلا هللا ريغل هتبيصم يكاشلا مكح نايبل دراو ًاذإ فيرشلا ثيدحلاف

 يف كشالو .مالسإلا نيد نع هقورمب بير ال اذهو ,ىلاعت هللا ريغ نم هنع اهفشك

 ثحبلا عضوم نع جراخ وهف ,"!يوبنلا قوطنم وه امك نيملسملا نع هبلس ةّحص

 .مطللا ةمرحل ًاليلدو ةّجح نوكي نأ حلصي ال ؛عازنلا لحمو
 توبثب نيمعازلا هتلكاش ىلع نمو ةّيميت نبال ةّجح ذخّتي نأ حلصي ال امك

 فشكاوبلطي مل ءايبنألاب نيلّسوتملا ّنإف ؛هقلخ نم ةوفصب هلل لّسوت نمل كرشلا

 ةطساوبهدحو هللا نم هنوبلطي لب ءالك,نيينثولاك هللا ريغ نم مهنع هليوحتو مهّرض
 .ديعب نوب نيبلطلا نيبو .هدنع بّرقم

 لّسوتلا ىلع سّدقملا يوبنلا يف ةروكذملا ةيلهاجلا ةوعدلا لمح الولو
 ةقبر نع هبيجج قاشلاو هّدخ براضلاو يعادلا جارخإ انيلع لكشأل يكرشلا
 انلق ولو نيدلا نع ةجرخمب اعامجإ تسيل ةثالثلا رومألا هذه ّنإف ,نيملسملا

 ,ًادترم ال ًاقساف اهبكترم نوكي رمألا ةياغذإ ,ةقبوملا رئابكلا نم اهنوكبو اهتمرحب
 .هرهاظب لمعلا نع نيملسملا ضارعإلال ربخلا حرط نم ٌدبالف

 )١( ءارسإلا )17(:511.

 .هناحبس هللا نود ٌرضلا هنع فشكيل ىلاعت هللا ريغب لّسوتلا وهو (؟)
 .ثيدحلا يف ةدراولا «..ائم سيل» ةرابع ىلإ ةراشإ (؟)

 )4؟١(



 انقلستف انتقيلس تلاسو انتحيرق تضاف لب هرهاظ ىلع دمجن مل اذإ اّمأ

 انرظنو ,هضماغ زنك ىلإ مهفلا قفنب ريسلا انل رّسيت وأ ,هنطاب ةورذ ىلإ قوذلا ملسب

 سيل» :وهو ريهشلا ىناثلا يوبنلا هيخأكالإ هدجن ملف .رئاظنلاو هابشألا نيعب هيلإ

 ."7«نآرقلاب ٌّنغتي مل نم اّنم

 ريغ ىفنو ,ةوعدلاو قشلاو برضلا لعاف يفن ىوس ىنعم '''امهنم هقفن ال

 امهيف ماعلاف ,””اهرسأب اهنع ال ةّيمالسإلا ّمألا دارفأ ّلك نع نآرقلاب ىنغتملا

 نارقلاو ةّنسلا ناسل ىلع نايرجلا عئاش روهشم زاجم وهو .صاخلا يف لمعتسم
 .ءاحصفلا ةيبرعلا ةغللا لهأ تاملكو

 هتّمَأ نأ ىلع هّبنتلا ىه ةفيرش ةينايب ةتكنل صاخلا اذه نع ماعلاب ريبعتلاو

 الإ ءايبنألا دّيس وه امك ممألا ّلك ةدئاسلا هتّمَأ اهنوكب - فصوت ال نأ اهل ىغبني

 (!اهنعع بلسُي نأ غوسي ًالماك نوكي ال يذلا درفلاف ءاهّلك تالامكلل اهتزايحب

 نوكت نأ ىلع ِةكِفلَوهص رح ةّدش وه ريبعتلا اذه ىلع هل ثعابلاو ًايقيقح ال ًايزاجم

 اهتوفي ال ثيحب ىفلز هللا ىلإ ةبّرقملا ةحلاصلا لامعألل اهلمعأو ,ممألا ىدهأ هتّمَأ

 رمألا دّدشي ام ًاريثك هلآ و هيلع هللا ىّلص هارن ىنعملا اذهلو ءليزجلا رجألا نم ءيش

 هسازلا نم دشاو ظلغأ ىف ةجيلب تاهؤركملا نع ىهنلاو تابودتلات

 .تاضرتفملاب

 .يهانملا نم كلذ ريغو ةاصحلا عيبو ةلقاحملا ىنعم باب ,؟/4 :رابخألا ىناعم )١(

 .نييوبنلا نم :يأ (؟)
 ًاجورخ اهدارفأ نع نوجراخ مهّنكل ةّيمالسإلا ةّمألا ناونع تحت نولخاد ءالؤه :ىأ (؟)

 .ًايقيقح ال ًايزاجم
 .ةيمالسإلا ةّمألا دارفأ نع :يأ (4)

 )١189(



 ١ عب يسع رئاعشلا لئاسو وبر قرع وطاب ال كوز هو يم يحوم 1

 نع ةبرعملا ةادهلا ةّمّْألا نع ةدراولا رابخألا 'ةيفاقلاو رحبلا اذه نمو

 كرت ىلع ضيرحتو ّضح ناسل اهناسل ٌنإف ,”"'ذخفلا برضب رجألا طوبح
 هْنَأ ررقملا رجألا كلذ هتاف دقف اهلعف اذإف ءاهكرتب ناسنإلا رجؤي يتلا تاهوركملا

 امك هل طبحم لمعلا اذهو هلامعأ نم لمعب تباث رجأ هل ناك هّنَأ ال ."”هلانيو هبيصي

 نم يويندلا طابحالاب لوقلل قفاومو ةعيشلا بهذم فالخ اذه ّنإف ,رهاظلا وه

 .ةطبحم ةئيس ىلع وأ ةيحام ةنسح ىلع اّمإ هايند يف هلمعب ءرملا نوك
 متأمب هيلع ةعيشلا رارصإ ىنعم امف مطللا ةهارك رايخألا دافم ًاذإ :لقت ال

 !؟ًاعرش حوجرمو مهرجأل تّوفم وهو ذئاب نيسحلا

 ةاًاثئاعو .ًافسخ نيدلاب 'ء!ًاقئاح هباصم نوكل - ِةِه هيلع مطللا :لوقن اَّنأل

 ريدس نبا ربخك تاياور ةّدع ًاضيأ هيلع ٌلديو ,تفرع امك ٌمجار - ًاملثو ًامده

 ."77(مطللا ّقحي نيسحلا لثم ىلع» :ةن قداصلا نع

 يبأو يحيرطلاو سوواط نبا لتقمو يسلجملا راحبو ديفملا يلامأ يفو

 كلذ ّلك نوكو ,"'ةق نيسحلا ىلع دودخلا نمطل تايمطافلا نأ :مهريغو فنخم

 .قسنلا اذه ىلع :يأ )١(

 هرضحي ال نم .عاجرتسالاو عزجلاو ربصلا باب ,4و 4 ثيدح ,0”5و 774 :؟ يفاكلا (؟)

 ١414. مقر ,؟ ؛ :؛ ةغالبلا جهن 05٠١: ؛ ثيدح :7١4:؛ هيقفلا

 :يأ :لاق ثيح :؟4 :4 ةغالبلا جهن ىلع هحرش يف هدبع دّمحم خيشلا ًاضيأ اهرّسف امك (؟)

 .تلطب اهّنأكف هلامعأ باوث نم مرح

 .«قيح»477:4١ حاحصلا .هب طاحأ :يأ ءقيحي ءيشلا هب قاح (؛)

 .«ثيع» 57١, :؟ نيعلا باتك .داسفلا يف عرسأ :يأ ءاثيع ثيعي ثاع (0)

 .تارافكلا باب ,17ثيدح 76 :8 ماكحألا بيذهت (1)

 ,45:./5 راونألا راحب .نوثالثلاو نماثلا سلجملا ,؛ثيدح .؟١7 :ديفملل يلامألا (7)

)١( 



 رسألابو ٌفطلاب مهعم هنوك عم - غ.نيدباعلا نيز مامإلا نم عمسمو ىأرمب سيل

 يف - نيكبيو نبدنيو نمطلي ّنهو مهينارهظ نيب ثكملابو ةنيدملا ىلإ عوجرلابو

 .عنملا ةزايح

 نم رضحمب اههجو تمطا مالسلا اهيلع بنيز نأ :نييبلاطلا لتاقم يفو
 1 نيدياعلا نير: نا ذه لقت ةلتقب اهربخأ نيح ةظاويسلا اهيخأ

 نهيلع تضم مطاوفلا ّنأب كشي داكي ال خيراوتلا حّفصتو ريسلا ربس نمو

 ْمَأو ةنيدملا لهأ ءاسن ّنهعمو نمطليو 10 نيسحلا متأم نمقي ٌنهو ةّرمتسم ةّدم

 .""!قا يلع جوز نينبلا مأو يأت يبنلا جوز ةملس
 راصنألا ةوسن عم ةكيلَتّئبنلا ىلع مادتلالا ةشئاع نينمؤملا مأ نع ٌمصو

 .لصفلاب لئاقلا مدعل هاوس ىلع زاج ِةككْيبَيَئبنلا ىلع زاج ىتمو ."”نيرجاهملاو

 هناحجرو هزاوج يف رّبتم هيقفو يخيرات ملاع ّلك دنع ةهبشال مطللا اذإف
 .بولقلا ىوقت نم اهميظعت يتلا نيدلا رئاعش ميظعت نم وهو ديان نيسحلا ىلع

 باتك ,207 :فنخم يبأل نيسحلا لتقم 07 ,44 :فوفطلا ىلتق ىف فوهللا 3 4/٠١

 ,نيتسو ىدحإ ةنس ,4/ :5 يربطلا خيرات ,ءالبركب نيسحلا لوزن ركذ 44 :5 حوتفلا

 .هلتقم ةفص 1٠١ :8 ةياهنلاو ةيادبلا ءنيسحلا لتقم ركذ 4١ :4 خيراتلا يف لماكلا

 .هيلع هللا تاولص هلتقمو يلع نب نيسحلا ربخ ركذ ىلإ عجرن ّمث 2/0 :نييبلاطلا لتاقم )١(

 ,متأملا يف ماعطإلا باب ,150 ثيدح 4٠١ :؟ نساحملا ١١5, :فوفطلا ىلتق يف فوهللا (؟)

 .بلاط يبأ نبا ىلع نب ساّبعلا ,51:نييبلاطلا لتاقم ,15 ٠ ثيدح 7١4: :يسوطلل يلامألا

 .ةشئاع ةدّيسلا ثيدح ,71/4 :1 لينح نب دمحأ دنسم ()

)14١( 



 ؟مطللا نع ع بنيز اللا نيسحلا ىهن له

 هتخأ 9ك نيسحلا ىهن ام احجار ًاغئاس اها نيسحلا ىلع مطللا ناكول :اولاق

 ,ًاهجو يشمخت الو ًابيج ىلع يّقشت الف تلت انأ اذإ يرظنا» :اهل ًالئاق هنع بنيز

 ."!«روبثلاو ليولاب يعدت الو .ًاردص يمطلت الو
 هّلحم يف هيلع نهربملا وه امك ةمرحلا «يهنلا» رهاظو .هنع اذه يور امك

 ."”لوصألا ملع نم

 ًاددع رثكأو ًادنس ىوقأ وه امل ًاضراعم ناك ثيدحلا اذه حص نإ :لوقأ

 ةرّرقملا ةدعاقلاف ةاواسملا تلصح بهو .ةمّدقتملا رابخألا يهو ,ةلالد حضوأو

 انه وهو لّوألا لصألل عوجرلاو '!طقاستلا وه ''حيجارتلاو لداعتلا ثحابم يف

 .ًاردص يمطلت الو :هيف سيلو 44 :؟ داشرإلا )١(

 .يهاونلا يف يناثلا ثحبلا ٠١, :نيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم (؟)

 قفاكت لداعتلا ةملك نم (نويلوصألا :يأ) مهدارمو :هّرس سدق رفظملا خيشلا لاق (؟)

 نم مهدارمو ءرخآلا ىلع امهدحأ حيجرت يضتقي ءيش ّلك يف نيضراعتملا نيليلدلا
 ,تاحيجرت هعمج نإ ءردصملا عمج يف سايقلا فالخ ىلع حيجرت عمج حيجارتل ا ةملك

 :عساتلا بابلا ٠١" :؟ هقفلا لوصأ .حجرملا :يأ .لعافلا ىنعمب ردصملا هنم دوصقملاو

 .حيجارتلاو لداعتلا

 .870:7 5017 :؟ لوصألا حابصم (4)

 )؟١5(



 .ةحابالا

 مطللا ةيحوجرمل نكي مل هريغو مطللا نع هتخأ 30 نيسحلا يهن ّنأ ىلع
 خآ قيرطب هنع ةياورلا تءاج اذهلو .ءادعألا ةتامشل ةّنظم هنأل لب الك ,هتاذ ٌدحب

 ."'«ءادعألا انب يتمشت ال» :هلوق ىلع ةلمتشم

 ,ناوهلاو ةلذلا فنأي .ميضلا يبأ سفنلا زيزع لك اهرذحي ءادعألا ةتامشو

 ةيندلل ىول ام يذلا 31ه نيسحلا اندّيسك ,راغصلاو ةعضلا ةطخ نع هبناجب عفرتيو

 هل اهدوجتسيو .لاثمألا اهيف برضت ّرع ةلتق لتق ئّتح اهركم ًادحأ عياب الو .ًاديج
 .هريغو ملسم نم ,زيزع ٌرح لك

 نيزحلا نم ردصت يتلا ءايشألا نع ءاروحلا هتخأ هيهنب ديري ذه نيسحلاف

 هذه لاثمأو روعش ّرجو رودص مطلو بويج ّقش نم - هرمأ ىلع بولغملا بيئكلا

 ليلج ىنعم اذهو .مهب تيبلا لهأل ودعلا ةتامش ناظم يف اهنع اهسفنب عّفرتت 5

 هّنأل ؛ اهتارابع يواطم يف هدصقتو ءاهتاملكي زاغم يف ميضلا ةابأ هيلإ يمرت سيفن

 .اهضارغأ مهأ نم
 ئىّتح .ةتامشلا ناظم يف ةّيصولا كلت هل ةظفاح اهيلع هللا مالس لزت مل اذهلو

 رضقلا نسا فيباسو اهو انا ايفو اور عنبا نيفللا ىلع كلفنا ننال

 .ًارارم ؟ةركنتملا هذه نم :هلوقب نيعللا اهنع لأس

 .يلع تنب بنيز هذه :اهئامإ ضعب هل لاق ئىّتح هتبطاخم نع ًاعفرت هبجت ملف

 فيك بنيز اي :ًاحّجبتم ''!ًايهاز اهل لاقو ًاتماش ًايّقشتم اهيلع نيعللا لبقأف
 ؟كنتيب لهأ نم ةدرملا ةاتعلاو كيخأب هللا عنص تيأر

 .00 :فوفطلا ىلتق يف فوهللا(١)

 .«وهز» ا" :5 نيعلا باتك .ةمظعلاو ربكلا :وهزلا(؟)

 )١5(



 ١0 ةفيسحلارئاقلا لئاجتو وي نعاس هدو سو وا 7"

 باصأ امب ةعّجفتم ةعّجوتمالو ةيلابم ريغ اهّنأ هل فشكي امي ٍزئنيح هتباجأف
 هللا بتك موق ءالؤه .ًاليمج الإ مهيف تيأر ام» :ًايفرح هّصن اذه ام لتق نم اهلهأ

 .مصاختو ٌحاحتف مهنيبو كنيب اميف هللا عمجيسو ,مهعجاضم ىلإ اوزربف لتقلا مهيلع

 .«ةناجرم نبا اي كّمَأ كتلكث "''جلفلا نمل ذئموي رظناف

 ,ماهلا ىلع "'ءاسحلا برضو ماهسلا يمر نم هيلع ّقشأ مالكلا اذه ناكف

 نب ورمع نأ الول ءاهل هبرضب هظيغ يفشي نأ - لقث ام ىلع - ّمه ئّتح هبضغأ اذهلو
 ال ةأرملاو ةأرمإ اهّنإ» :هل هلوقب هبضغ"'ةروس ًافكفكم اهنيبو هنيب لاح ثيرح

 .!«اهقطنم نم ءيشب ذخاؤت

 ام ىلع - هتأرو ماشلاب ديزي نيعللا ىلع تلخدأ امل اهلاح تناك اذكهو

 0 ا

 وهو هدي يف تناك ةرصخمبهايانث برضي تسط يف هيدي نيب نيسحلا اهيخأ س

0 

 لزن يحو الو ءاج ربخ الف كلملاب مشاه تبعل

 ,هيلاع اهججحب ةرهظتسم ءاهب ديزي ةعرقم ةغيلب ةبطخ تبطخ زئتقو اهّنإف
 حرفلا َكنّرفتسي ال» :هل اهلوق ىلع ةلمتشملا ةريهشلا بطخلا حصفأ نم يهو

 ْمِهْبَر دنع ءاَيْحَأ ْلَب اًناَوُهأ ِهّللا ٍليِبَس يِن أوُتُ َنيِذّلا ٌنَبَسْحَت الو ,مهلتقب
)2 

 ملا َنوقّرْزُي

 .«جلف»,178 :1 نيعلا باتك .همصاخت نمب رفظلا :جلفلا )١(

 .«مسحا 1456 :5 حاحصلا .عطاقلا فيسلا :ماسحلا (؟)

 .«روس» 15٠ :؟ حاحصلا .ةروسل هبضغل ّنإ :لاقي «هبثاو :يأ .هرواس (؟)

 1١١. :؟ داشرإلا ()

 .179 :(5) نارمع لآ (5)

 (١1+غغ)



 ًاريهظ ليربجبو .ًاميصخ كيه لوسربو .ًامكاحوًايلو هللاب كبسح
 رش مكيأو .ًالدب نيملاظلل سئب نأ نيملسملا باقر نم كّنكمو كأّوِب نم ملعيسو

 .«ًاليبس لضأو ًاناكم

 ام الإ دجت ال نيح ًامرغم ًاكيشو ٌندجتل ًامنغم انت ذخّتا نئلف» :تلاق نأ ىلإ
 انفرش يذلاوف كدهج دهجاو كديك دك مث .ديبعلل مالظب هللا امو ,كادي تمّدق

 وحمت الو ءانتياغ غلبت الو ءاندمأ كردت ال باجتنالاو ةّوبنلاو باتكلاو يحولاب

 كعمجو .ددع الإ كمايأو '''دنف الإ كيأر لهو ءاهراع كنع ١١ ضحرت الو ءانركذ

 ظ .يداعلا ملاظلا هللا نعل الأ يدانملا يداني موي .ددب الإ

 غولببو .ةداهشلاب هئايفصأل متخو .ةداعسلاب هئايلوأل مكح يذلا هلل دمحلاو

 الو ,كريغ مهب قشي ملو ؛ةرفغملاو ناوضرلاو ةفأرلاو ةمحرلا ىلإ مهلقن .ةدارالا

 .”'«كاوس مهب ىلتبا

 ةالابملا مدعب هاظ ,ةّرع حفاط .ةهّبأ نوحشم ,ةأرج ءولمم مالكلا اذه ّنإف

 مالكلا وه اذهو ةدارإلا قبط يهو ةداعس مهل اهنوكل ؛ مهتداهشبو اهلهأ بئاصمل
 هبو ,*'هذلف اياظش عّروملاو .هبلق '''اطاين عطقملاو .ودعلا حراوج حراجلا لحفلا
 ناسلو .اهيبنج نيب اهيخأ سفن نأكل 7'ةربدلا اهئادعأ ىلعو ,ةبلغلا اهل نأ نيبتسي

 .«ضحر» ٠١7 :* نيعلا باتك .لسغلا :ضحرلا )١(

 .«دنف» 0٠٠١ :؟ حاحصلا .مره نم يأرلا فعض :دنفلا (؟)

 برضي هللا هنعل ديزي تأر نيح بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز جاجتحا ,؟4 :؟ جاجتحالا (؟)
 .ةرصخملاب مالسلا هيلع نيسحلا ايانث

 .«طون»:غ 57:7 نيعلا باتك .نيتولا نم بلقلا هب قلع دق ظيلغ قرع :طاينلا (؛)

 .«ذلف»:1/١/ 6 نيعلا باتك .دبك نم ةعطق :ةذلفلا(0)

 .«ربد» 7 :8 نيعلا باتك .ةميزهلا :يأ :مهيلع ةربدلا لعجو (1)

 (5١غ6)



0 000 

 .ةمثعلتمالو ةمحفم ريغ ,ةباطخلا غيلب غرفت ةراسجو ةعاجش ٌلكب .اهيّكف نيب اهببأ

 مهيلعو .هلوصأ تبشن مهب نيذلا مالكلا ءارمأ نم ةعضب يه .بجعالو

 ,"74هيِلَع ٌعيِمَس ُهَللاَو ٍضْعَب نِم اًهَضْعب ةّيٌرْذ# خب خبف ,هنوصغ تلّدهت

 ةباّدنلا يهف تماش ال ثيحو .ةتامشلا ناظم يف اهيلع هللا مالس اهلاح هذهف

 ةظا نيسحلا اهيخأ سأر تأر نيح لمحملا مدقمب اهنيبج ةحطانلا ,ةحاّونلا

 كلذ ىور ام ىلع .اهعانق تحت نم ليسي مدلا يؤر ئّتح حمر سأر ىلع ةفوكلاب
 ."'صاّصجلا ملسم نع هريغو يسلجملا

 )١( نارمع لآ )5(: 5".

 لوخد هلال :* ةّدوملا عيباني 77 :(ِةْكلنيسحلا مامإلا) ملاوعلا ١١6 :44 راونألا راحب (؟)

 .ةفوكلا ىلإ ايابسلا

)١85( 



 .اهتّمرب فطلا ةعقو نوصّخشي ءاروشاع يف ةعيشلا نم ةعامج ّنإ :اولاق

 يف امل ؛ ءايحو ًالجخ نيملسملا نم هوجولا بوذتو دولجلا اهنم رعشقت ةئيه يهو

 .ناوهلاو ةّلذلا رسأب نهزاربإو تايمطافلا لاح ريهشت نم صيخشتلا كلذ

 دصقلا امو ًاَرط سانلا اهلمعتست ةيليثمت ةياور الإ وه نإ لمعلا اذه :لوقأ

 نم ربخ ىلع نوكيف .هينيع بصن هاري ثيحب بئاغلاب رضاحلا مالعإ الإ اهنم
 نيملسملا قحلي لجخ ّىأف .ًامولظم مأ ناكأملاظ ,ةفلاسلا هلاوحأ ةفرعمو .هخيرات

 مظعأب ليثمتلا اذه لهو ,")هتامرح تكتهف نيدلا نع ةجراخ مهنم تجرخ اذإ

 كم يش لاو يف ةمّسجملاروصلا كلتب ءارذعلا هّمأو حيسملا ءادأ ليثمت نم

 !؟هبلصو هلتقو هربكو هرغص

 نم طحيو .هردق نم رّصي ًاحيبق ًاريهشت لّثمملل ٌدعي ليثمت اذكه ناك ولف

 ؛ نيملسملاب لجخلاو ةناهملا قحلت لئاقلا يعّدي امك فطلا ةعقاو صيخشت ّنأ :يأ )١(

 رسألا بكوم يف تايمطافلا زاربإك مارجإو ةعاشب نم مهخيرات يف اًمع فشكت اهّنأل

 الو نيملسملا قحلت ال ةناهملاو لجخلا ّنأب بيجي هّرس سّدق فّدصملا نكل .ةّلذملاو

 .ءاركنلا ةميرجلا اوبكترا نيذلاب رصحنت امّنِإو تايمطافلا

)١8/( 



 "ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر ةييعل اء اهلاو انو قادم علق مياهنا هرقل هر اه يع ه6 يع ومطاعم عن ١5

 يف هترّوص الو ,ىراصنلا هتبكترا ام "١!ةّرعم كلذب اهّسمتو .ّمألا لجخيو .هتلزنم

 ءالقعلا ةّمذم اوبَّنجتو كلذ نع اوشاحتلو ؛ةيوهللا اهتيدنأ مظعمو اهدباعمو اهسئانك

 ."7هيلع مهل

 .«ّرع» 0 ١: نيعلا باتك .ّمثإلا نم بيصي ام :ةّرعملا )١(

 ليثمت ةلاح يف تايمطافلاب ناوهلاو ةّلذلا قوحل لاكشإ يفن ىلع فّلؤملا لدتسي (؟)
 .ىرخألا تاعمتجملا دنع يراجلا فرعلاب فطلا ةعقاو صيخشتو

(144) 



 ريبطتلا

 سبلتف ,قمحلا اهّفختسيو هفسلا اهب قيحي ةعيشلا نم ةمذرش لاب ام :اولاق

 ةلئاج ةفتاكتم جرختو ,نافكألا ناصمق يزب ةطيخم ريغ ءاضيب ًابايث ءاروشاع موي
 فويسلاو ,ةيضاملا ''ىدملا اهيديأب ,هلثم ىلإ ميعز ناكم نمو ,عراوشلاب

 اهيلع يلوتست ئىّتح قئاقد عضب اهضاعبأ ىلع ىتأي امف ,"”بيبآشلاك اهؤامد

 امكاهل تّدعأ تايفشتسمل لمحتف ,حارجلا باهتلاو مدلا فيزن نم ءامغإلا ةروس

 ىتح هتحارج لمدنت ال نم مهنمو هيلع ىضقُي نم مهنمو ءاهرباقم ىلإ ىتوملا لقنت
 .ةحارجلا ةجلاعمو .ملألا ةضاضم نم هيناعي ام ىناعي وهو ,نيح

 يمالسإلا نيدلاو لقعلل ًافلاخم ,ةيناسنإلا ةرطفلل اًداضم لمعلا اذه سيلأ

 !؟ررضاالو جرح نم هيف هللا لعجي مل يذلا

 .«يدم» 4/ :8 نيعلا باتك .ىدُملا عمجلاو .ةرفشلا :ةيدُملا )١(

 :* نيعلا باتك .ذوحشمو ذيحش وهف ًاذحش هذحشأ نيكسلا تذحش ءديدحتلا :ذحشلا (؟)

 .(ذكش»5

 .«بأش» ١: ١6١ حاحصلا .بيبآشلا عمجلاو ءهريغو رطملا نم ةعفدلا :بوبؤشلا (؟)

 )١48(



 ؟ ج1 هسا ءاهقلا لئافو ات ةدحو ءاما ةووم عا وي صم ١04

 يدمحألا نيدلا رئاعش نم هنأ ةغبصب ماعلا لملا مامأ لمعلا اذه زاربإ سيلأ

 ةفاخسب مهيلع نعطلاو نيملسملاو مالسإلا ىلع ديدنتلا بجوتسي فينحلا
 !؟مهلوقع شيطو مهتنايد ةمامذو ,مهبهذم

 هب اهوجرخأو .اهمالحأ هلجأل اوهّفسو ,ةئفلا هذه ىلع هومقن يذلا ام :لوقأ

 !؟ةيناسنإلا ةرئاد نع

 يف ًانيد عورشم وهو ,ًالقع بيعم ريغ لمع اذهف ؟ىتوملا سابل اهسبلأ
 ,'!ًاظعاو ىفكو ,توملل ًابْمأتو :ةرخآلل ٌةركذت ٍنآ 0 يف بودنمو ؛ٌييحلا مارحإ
 .اردتمو ردح ان ذلابوووغلا هنو

 ."!ًانيد مارحالاب عورشم أّبط نسحتسمًاضيأ اذهو ؟اهسوؤر نع اهفشكأ

 نم برض وه ذإ ًاعرش نونسمًأضيأ اذهو ,ةحراج ةلآب اهسؤرأ"'اهعضب مأ
 .!ةماجحلا

 حجارلاو .*!لصألاب ةحابم :ةيفيلكتلا ةسمخلا ماكحألا اهقحلت ةماجحلاو

 .بجاو ةّحصلل ظفاحلاو ,مّرحم ٌرضملاو ,"'هوركم حوجرملاو ,'" بحتسم اهنم

 .بونذلا باب /58 ثيدح ؛؟16 :؟ يفاكلا .أاظعاو توملاب ىفكو :للآنينمؤملا ريمأ لاق )١(

 .ليلظتلا مدع لب .هسأر فشك مرحملا ىلع بجي ثيح (؟)

 .«عضب» ,١؟ :8 برعلا ناسل .هقش :هعضبب ة حف خب (؟)

 .؟5711؟١1 ثيدح /١7: ١١4, ةعيشلا لئاسو .ةذقنملا وأ ةثيغملا ىّمستو (؛)

 «ًاعيِمَج ٍضرألا يِف ام مُكل َقَلَخ يِذَّئاَوُه)ل :ىلاعت هلوق باتكلا نم هيلع ليلدلاو (5)

 نمو 178 :(؟ ) ةرقبلا 4ابّيَط ًالالَح ٍضْرَألا يِف اًمِ أوُلُك) :ىلاعت هلوقو ,59 :(؟)ةرقبلا

 : يفاكلا «هنيعب مارح هنأ ملعت ىَّتح لالح كل وه ءيش ٌلك» : اكل قداصلا لوقك ةّنسلا

 .رداونلا باب ,.؛ ١ ثيدح ,؟”١

 لئاسو عجار ؛:ةّصاخ بادآبو نينثالاك ةنيعم تاقوأ يف ةماجحلا تيرجأ ول امك (1)

 .اهبادآو اهتقوو ةماجحلا بابحتسا باب /1١7:1١7, ةعيشلا

 دنع ةعمجلاو ءاعبرألاو ءاثالثلا موي ةماجحلا ةهارك باب /٠١8:17, ةعيشلا لئاسو ()

)6) 



 ةيسيئر ءاضعأ وأ وضع رتب ىلإ يضفت ةيحارج ةيلمع ىلإ ةجاحلا سمت دقف
 لاورلا ةكيشو اهرب اهندلا ةايحلاو:ةيويندلا ةأيحتلا قمرا ادسوندبلا ةيقب اظفحح
 ةحارج حابت الو ةيويند ام ةدئاف لجأل ةرطخلا ةحارجلا هذه حابتأ ,لالحمضالاو

 ةوفو تردبا ةايحو ةيورخأ ةةاعش اهلج أو ةدئاف اهمظعأل نسارلا "!كاها قفاان

 !؟دلخلا ةنج يف راربألا ةقفارمب

 لوعجم ريغ يررض لمع ىلع نابّترتي ال ًادغ زوفلاو ةداعسلا ّنِإ :لاقي ال
 .هللا نيد يف

 جرخ ام وه ةيررضلا رومألا نم مالسإلا يف عورشملا ريغ :ًالّوأ :لوقن اَنأل
 ناكام اَمأ ,رودقم ريغب ٍذئنيح فيلكتلا حبقل هتقاط قاطنو فّلكملا عسو نع

 .هلعج عنم ىلع يلقن الو يلقع ناهرب مقي ملف ًارودقم

 اهّلك فيلاكتلا ذإ ؛ هلعج مدع ىلع ًاليلد ضهني ال ًايذؤمو ًاَقاش هنوكو :ًايناث

 ,"!اهزمحأ اهلضفأو ءضعب نم ّدشأ اهضعبو .'!ةّقشملا يهو «ةفلكلا» نم ةقتشم

 ةمظعو هربص ةّوقو هسفن ءرملا ةضاير ةنزبو ,هفيلكت نوكي ءرملا طاشن ردق ىلعو

 .ةماركلل ًاديزمو ,ةبترلل ًاّولعو ,رجألل ةدايز ٌقشألاف ّقشألاب فلكي هتفرعم
 لثمألا مث .ءايصوألا ّمث ءاهريغ نم ٌقشأ ءايبنألا فيلاكت تناك انهاه نمو

 .!«ءازجلا ميظع هب ًافاكي ًءالبلا ميظع» ّنَأ ربخلا يفو ؛لثمألاف

 نم لثمألاف لثمألا مث ءايصوألا ّمث ءايبنألا ًءالب سانلا ّدشأ» نأ رخآ يفو

 .لاوزلا 2

 .«بهأ» 39 :4 نيعلا باتك .دلجلا :باهإلا(١)

 .«فلك» ١474 :؛ حاحصلا .هيلع ّقشي امب هرمأ :يأ ًافيلكت هفّلك )١(

 15١. :117/ راونألا راحب ,«زمح» ١: 45٠ ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا (؟)

 .نمؤملا ءالتبا ةّدش بأب :6ثيدح ,505:7 يفاكلا )أ

)1١6١( 



 ١ ةديصغلا تاعقلا لت ايفواوطن عدرا اما تنم طموح سرا م١

 ."2«نيحلاصلا هللا دابعو نينمؤملا

 ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا ةقبط ىهو ىلفسلا ةقبطلا ىلإ اذكهو

 رئاس نم ًافيلكت ٌفخأ مهف ,"!ًاليبس نودتهي الو ةليح نودجي ال نيذلا نادلولاو
 .تاقبطلا

 ةردقلا تحت ًالخاد ناك نإو - سفنلا ىلع لامعألا نم ٌّقاشلا ناكولو

 .ءايلوألاو ءايبنألا هتلعف ام عورشم ريغ - !'قوطلاو

 باتع كلذ ىلع هللا هبتاعو هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل ٌةكبإي ئبنلا مقي ملأ

 !؟(404 ىَمْسَتل َنآْوُمْلا َكِيَلَع اَنْلَدنَأ ام * هط# :ىلاعت لاقف هب ةفأرو هيلع نانح

 ىلع هرادتقا عم اهمدعأو هتّمَأ رقفأب ةوسأ هنطب ىلع ةعاجملا رجح عضي ملأ

 !؟8عبشلا

 نم مهنكمت عم مهمادقأ تمّروت ىتح ةاشم هدعب ةّمالا ّجحت ملأ

 !؟7بوكرلا

 لوانت نم عانتمالاو .ًابأد هيبأ ىلع ءاكبلا 9 نيسحلا نب ىلع ذختي ملأ

 ّلك يف هيلع ىمغيو اذه ,"”هينيع عومدب اهجزمي ئّتح بارشلاو ماعطلا نم ءاذغلا

 .نمؤملا ءالتبا ةّدش باب ,19 ثيدح ,709 5:8 7ق ١ ثيدح 7077 :5 يفاكلا رظنا 0(

 .ءاسنلا ةروس نم ال ةيآلا ىلإ ةراشإ (؟)

 .«قوط»,19١50١ :؛ حاحصلا .ةقاطلا :قوطلا (؟)

 )4( :0)هط ١ -5,.

 ٠٠١. 5 ثيدح ,/7؟ :قودصلل يلامألا (

 هللا ججح ةفرعم يف داشرإلا ةِكَم يلع نب نيسحلا دلوم باب ,١ثيدح ١: 41١: يفاكلا ١(

 ١. 4 5 :؟ دابعلا ىلع

 .هقوف امو نيرشعلا باوبأ :4 ثيدح :8١0و ةسمخلا باب ,15 ثيدح :777 :لاصخلا (/)

 )؟1٠6(

) 

) 



 !؟نزحلاو ةبآكلا طرف نم نيترم وأ ةرم موي

 الو باوثلا ديزمب اعمط مهسفنأ ىلع ةقشملا لاخدإ هلآو دكت يبنلل ز وجيأ

 !؟ةوسأ نينمؤملل مهبو نيملسملل ةودقلا مه مُهّنَأ عم مهريغل زوجي
 نم ًالاعفناو ارتأت مالآلا نم هلزنُي ام هسفنب لزنُي نأ نيدباعلا نيزل حابيأ

 همامإ ةبيصمل هسفن ملْوُي نأ هّيلول حابي الو - نيرباصلا ربصأ هنوك عم - هيبأ ةبيصم

 !؟ةعيظفلا هتيزرو

 ًايسأت أمظلا ةّدش نم هيلع وه ام ىلع وهو هدي نم ءاملا ساّبعلا ضفنيأ
 لوح نيكيسحلا قيماقالا دعي هيبأل هلو نيك ساتفلاوت ١١ نيسعلا هيخأ نعلم

 !؟ءرثأ ضقت

 الو - ةسيفن ةحراج مظعأ نيعلاو - "!ءاكبلا نم هينيع نوفج اضرلا حرقُيأ

 !؟هئابآبو هب ةوسأ انسوؤر ضعب حرجنو انرودص لقألا ىلع حّرقنف هب ىسأتن
 تضافتسا امبسح طيبعلا مدلاب كلتو ةرمحلاب كلت ضرألاو ءامسلا يكبتأ

 نم قارهملا مدلاب يعيشلا يكبي الو ,ةيزرلل ًارابكتساو ًاماظعتسا "”رابخألا كلذب
 !؟هرمأل ًاراكنتساو بطخلل ًالالجإو ًافّيحتو ًافّسأت هحراوجو هئاضعأ عيمج

 رعشُي امد نيسحلا ىلع فزنت نأ هضرأو هئامسل هللا نم نذإالا لعلو

 هفزن عاطتسا ام همد نم فزني نأ ةبتارلا ةبيصملا كلتل رعاشلا ناسنإلا صيخرتب

 .ًاماظعإو ًالالجإ

 ًاحابم لمعلا ىقبيف ؛ةمرحلا ىلع ليلد الف بدنلا ىلع ليلد ال هنأ بهو

 )١( :؛5 راونألا راحب 174 :فنخم يبأل ٍةئانيسحلا لتقم 4١.

 198ثيدح 15١, :قودصلل يلامألا (؟)

 5٠0. :؟ بيذهتلا بيذهت 517 :' ءالبنلا مالعأ ريس ١5: 17١, قشمد ةنيدم خيرات (؟)

 )١٠69(



 م ةتييسعلا رئاعقلا لئاسو ب00105 4 هوانا منسوخ 1

 حراجلا يعيشلا ّنأ عم .ًاحيبق ًالعاف نكي مل حابملا لعافو ١" يلمعلا لصألا مكحل

 نم عنملاب ملي ال ةديقعلا نم ةباثملا هذهب ناك نمو ءررضلا كلذب دقتعي ال هسفن

 .ررضتف ررضلا مدع ًادقتعم موصي يذلاكأقافّتا ررضلا هنم هل لصح نإو حرجلا

 !ةفرطتسم ىوعد يهف لمعلا اذهب مالسإلا ىلع ددنت رايغألا ّنأ ىوعدو

 ؛ةالصلا دوجس يف "''ماغرلاب نيبجلا ريفعت نوحبقتسي نيملسملا ريغ نإف

 لوح فاوطلا نوحبقتسيو .؟!اهيف مهسوؤر ا" هههاتسأ ولعت نأ نوحبقتسيو

 ةمرحو .مارحإلا يف مادقألا رهاظو سوؤرلا فشكو يعسلاب ةلورهلاو ,تيبلا

 :مالسإلا نيد ىف ةعورشملا لامعألا نم كلذ ريغو .مهنادبأ نع ماوهلا ةلازإ

 ْ !؟اهنم زئمشت رايغألا ّنألَأ اهنع ديلا عفرنفأ

 ل مولعملا نمو

 الإ ىري ال هراكلاو .هركلاو تقملا فرط الإ اهل ّدمت ال اهنوكل ,طق ةنسحب اهلامعأل
 :نساحملا الإ ىري ال يضارلا ّنأ امك.ئواسملا

 "!ايواسملا يدبت طخسلا نيع نأ امك ةليلك بيع ّلك نع ىضرلا نيعف

 ةبصاعالو ةفناجتمالو ةيفاجتم ريغ ةريصبلا نيعب رايغألا ترظن ولو

 ىلع ًافّهلتو اسامح مهرجانخب مهسوؤر نوحرجي نم ىلإ اهتديقعب اهسأر

 يعرشلا ليلدلا دقف دنع ةيلمعلا ةفيظولا ديدحتل هيلإ عجري ام وه يلمعلا لصألا )١(

 .ربتعملا ينظلاو يعطقلا نم معألا زرحملا

 .«مغر» 1914 :5 حاحصلا .بارتلا :حتفلاب ؛ماغرلا (؟)

 مهَّنَأ دارملاو .«هتس» ,5777 :1 حاحصلا .ربدلا ةقلح هب داري دقو ءزجعلا :تسالا (؟)

 .دوجسلا نوحبقتسي

 .ةالصلا يف (؛)

 هللا دبعل رعشلاو ,501مقر 519 :775 قشمد ةنيدم خيرات .17 :فارشألا باسنأ (0)

 .ه١؟5 ةنس ىّفوتملا ,بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب يبلاطلا

 )غ١٠6(



 ميظع نم ًالاعفناو ًارّثأتو :ةعاطإلاو ةرصنلا بجوتسملا مهمامإ ةرصن مهنامرح

 تنسحتساو .مهترذعم لوبقل تخضرلو ءادينفتو امالم ةفش تنبب تسبن امل ,هئزر

 .مذت الو ىجهُ ال هيلع دمحتو ركشُت ىلع ناكمب اهّنأ ىلع ةلادلا .مهتقيرط ىلثُم

 ىلع اهنزح راعش ىتلا ةئفلا هذه نع ةعيشلا ءاملع نم ريكنلا كاسمإ ّلعلو

 همم اهلامعأ نوري مهنا انا :اهتافكقارهإو ءاهويوورلا" هيكيطدوتلا ملال
 ىلع ليلد مهدنع مقي مل وأ ,"”بولقلا ىوقت نم وه يذلا نيدلا رئاعشل ًاميظعت
 ردتقم ّلك ىلع بجاولا ركنملا نع يهنلا وهو ريكنلا اوكسمأ امل الإو ءاهتمرح
 ,ماوعلا هاوتفل داقنت .ماع دّلقُم مالعألا ءاملعلا كئلوأ نم ريثكو .هيف هّيهن ٍرُثؤمو هيلع

 برش سرُفلا ىلع مّرح نأ درجمب يذلا "'ريهشلا يزاريشلا ةمالعلا انذاتسأ لثم

 نيِدّلقُملا نيطاسألا نم هريغك هتوكسف ناريإ ةكلمم عيمج عانتمالا ٌمع ناخدلا

 .موصعملا ىضر نع فشاكا يت وكس عامجإ مهنم ٌدعُي

 يف رفعج خيشلا ةفئاطلا خيشك نيرخأتملا انئاملع نيطاسأ لج ّنأ ىلع

 ىربكلا ةّجحلاو "'(تاتشلا عماج) هباتك يف يمقلا ازريملاو '*”(ءاطغلا فشك)

 .«عضب» :11 :8 برعلا ناسل .هقش :هعضبي ءيشلا عضب )١(

 ىَوْقَت نِم اَهّنِإَف ِهَّللا َرْئاَعَش ْمُظَعُي نَمَو َكِلَذ) :جحلا ةروس نم 7" ةيآلا ىلإ ةراشإ (؟)
 .4ِبوُلقْلا

 ماع زاريش يف دلو ءيزاريشلا ينيسحلا دّمحم نب دومحم نب نسح دّمحم دّيسلا ىه (؟)

 .فرشألا فجنلا يف نفدو ءارماس يف ه17177 ةنس يقوتوه

 ىوتف ىأ عقو بجاو كرت أ روظحم لعف ىلع ءاملعلا توكس وه :يتوكسلا عامجإلا (5)

 .عساو ٌمالك هتيّجح يفو ءتردص

 ,ةيهقفلا بلاطملا نيب ةكرتشملا دعاوقلا ىف يناثلا دصقملا ١: 57٠١: ءاطغلا فشك (6)

 .ثلاثلا بلطملا

 65٠١/. :؟ تاتشلا عماج (1)
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 نيز خيشلا رحبتملا هيقفلاو ''(دابعلا رورس) هتلاسر يف يراصنألا ىضترم خيشلا

 خيشلا عّروتملا كسانلا ملاعلاو "'(داعملا ةريخذ) هباتك يف يرئاحلا نيدباعلا

 يف ينيئانلا نيسح ازريملا مالسإلا ةّجحو"!(نانجلا باوبأ) هباتك يف لالش رضخ
 !ًايرصب الخ كلذ ىلع نيرصاعملا انئاملع عيمجو ,ةرصبلا لهأل هتبوجأ

 ليبسلا ءاوس ىلإ مهلو انل ةيادهلا هللا لأسنف ,ّمألا ءاملعو ةّمئألا افلاخ '"”ًايلماعو

 .نيمحارلا محرأ هّنِإ نيبملا ٌّقحلاو

 .؟4 :دابعلا رورس )١(

 )١( :داعملا ةريخذ 54.

 .سداسلا مسقلا نم عبارلا لصفلا ,نانجلا باوبأ (؟)

 .ةئفلا هذه نع توكسلا ىلع :يأ (4)

 بحاص .(ه1785١ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا - يدهم دّمحم - يدهم دّيسلا ىه (5)

 ١: /١7/7. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر

 «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر بحاص .(ه١/157ت) يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا وه (1)

 ١56. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

)1١65( 



)1١( 

 هيسشلا لامعأل هبززنتلا

 فيلأت

 يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا

 (ما1/ل١1- 1١5898 ت)





 هيحرلا ىمخيرلا هلأ عسب

 وأ بلقلاب ناكمإلا ردقب ركنُملا راكنإ بجوأ ىلاعتو هناحبس هللا ّنإف .دعبو
 ةياعدلاو ةعدب ةّئسلاو ةّنس ةعدبلا ذاخّتا تاركنُملا مظعأ نمو ,"ناسللا وأ ديلا

 .اهجيورتو اهيلإ

 :اهنم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىلع ةريثك تايآ تلد )١(

 (ٍركُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ٍبفوُرْعَمْلاِب َنوُرُهَأَيَو ِرْيَخلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَمأ ْمُكدَم نُكَتلَو) :ىلاعت هلوق
 ٠١. 5 :(") نارمع لآ

 لآ 4ٍرْكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَتَو فورْغَمْلاب َنوُرُمَأَت ٍساّنِل ْتِجِرْخَأ ةَحَأ َرْيَخ ْمُثنُك) :ىلاعت هلوقو
 ١٠١. :(؟) نارمع

 ْنْوَهْتَيَو فوُرْعَمْلاِب ْنوُرُمْأَي ٍضْعَب ءايِلْؤَأ ْمُهُضْعَب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو) :ىلاعت هلوقو
 ١/. :(9) ةبوتلا ؟ِرّكْنُمْلا ِنَع

 ريمأ لوق :كلذ نمف .هناسلو هديو هبلقب ركنملا نع يهنلا ىلع ةفيرشلا ثيداحألا تّلدو

 بيذهت «ءايحألا تّيم ىهف هناسلو هديو هبلقب ركنملا راكنإ كرت نم» :ةكاطنينمؤملا
 .4//51 ثيدح 1١ :1 ماكحألا

 ...ءايبنألا ليبس ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ّنإ» :لاق هّنأ َةِقطرفعج يبأ نع يورام

 «مثال ةمول هللا يف اوفاخت الو مههابج اهب اوّكصو ,مكتنسلأب اوظفلاو ءمكبولقب اوركناف

 ْ .77/7ثيدح 18٠١-181١ :1 ماكحألا بيذهت

(01) 



 ؟ مرا ةليسعلا ئاهقلا لئاسز عزم جم مدمن 0 1 حي اوتو 1

 جوري يذلا رمألا لبق نم سانلا نوّلضي امنِإ هناوعأو سيلبإ ناك اّملو
 ٌرضأ نم اذه لب .نيدلا قيرط نم نيدلا لهأ نوُلضي ام ًاريثك اوناك .مهدنع

 سيلبإ اهيف لخدي مل ننسلا نم ةّئسوأ تادابعلا نم ةدابع نوكت امّلقو .لالضإلا

 نب نيسحلا هللا دبع يبأ ءادهشلا دّيس ىلع نزحلا رئاعش ةماقإ كلذ نمف

 مالسلا مهيلع رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأو ةكِلَي بنلا نع !7تبث ىتلا .كم ىلع

 ,للملا لهأ عيمج نه ءالقعلا عيمج كلذب فرتعاو ,0 ننسلا نم اهنآو اهناحجر

 اذه يف هلثم فّنصي مل يذلا ,'!«متاملا ةماقإ ىلع مئاللا عانقإ» انباتك ىف هانّيب امك

 .عوضوملا

 يف (؛!لب .مويلا ىلإ ها نيسحلا رصع نم ةعيشلا ةقيرط هيلع ترمتساو

 ,"!هلتق لبق متأملا هيلع ماقأو ة2 نيسحلا هدلو ىلع ىكب يذلا ني ئبنلا رصع

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا يف فذُح «عوضوملا اذه يف» :هلوق ىلإ انه نم )١(

 امهيلع يلع نب نيسحلا ىلع هللا قلخ ام عيمج ءاكب» 51 بابلا 176 :تارايزلا لماك (؟)

 امهيلع ىلع نب نيسحلا ىلع ىكب نم باوث»77بابلاو 7١ - 7١7؟ثيداحألا «مالسلا

 ىكبف ًارعش مالسلا هيلع نيسحلا يف لاق نَم»77بابلاو 197 - ؟85 ثيداحألا «مالسلا

 .”.7- ؟91/ثيداحألا «ىكبأ وأ

 ًارَّخؤم عبطو .«ةّينسلا سلاجملا» هباتك نم عبارلا ءزجلا رخآ يف ه1747 ةنس عبط (؟)

 ١116. / ؟"/م :؟ ةعيرذلا رظنا ه1١51١/ ةنس

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم فذُح «ركذلا فنآلا» :هلوق ىلإ انه نم (؛)

 ساّبع نبا نع يرهزلا نع ...» :هيفو 194ثيدح ؟74 :؟ نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم (5)

 دبع تنب ةيفص هتلباق تناكو ءامهيلع هللا تاولص ىلع نب نيسحلا دلوم ناك اّمل :لاق

 .يدلو ينيلوان ةّمع اي :لاقف هلآو هيلع هللا ىّلص ّيبنلا اهيلع لخدف ءبلّطملا

- 
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 1 عم سلا هك اواسط اسسساامس اع عرج تأ هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 رهاطلا تيبلا لهأ ةّمئأ يقابو ,'؛ِقا. نينمؤملا ريمأ هوخأو هّمع نباو هّيصو كلذكو
 .ركذلا فنالا باتكلا يف هانلّصفو هانّيِب امك.,"!مالسلا مهيلع

 !دعب هرّهطأ ملو هكلوانأ فيك تاهمألاو ءابآلا كادف :تلاق 3

 ءهاّيإ هتلوانف هيفكو هدي ّدمف .هشرع الع نم [هللا] هرّهط دقل هديب دمحم سفن يذلاو :لاق

 .ًانبل ىأ ًالسع ّجمي امّنأك هناسل ّجميو هيدخو هتلقم لّبقي هسأرب هيلع أطأطف

 .كولتقي ًاموق هللا لتق :لاق قافأ اًملف هلآو هيلع هللا ىّلص ًاليوط ىكب ّمث

 ؟هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةرتع لتقي نم دّمحم يبيبح :تلقف [:ةيفص تلاق]

 .«ةيمأ ينب نم ةيغابلا ةئفلا هلتقت ةّمع اي :لاق

 :هيفو 705 ثيدح 717 :8 ةبيش يبأ نبال فنصملا )١(

 ئّتح هترهطم بحاص ناكو «يلع عم رفاس هنأ هيبأ نع يمر ضحلا ىيحي نب هللا دبع نع ...»

 !هللا دبع ابأ ًاربص هللا دبع ابأ ًاربص :ىدانف نيفص ىلإ قلطنم ىهو ىونين ىذاح
 !؟هللا دبع ابأ اذام :تلقف

 ؟ناضيفت كينيعل ام :هللا لوسر اي :تلق :لاق .ناضيفت هانيعو ٌةٌكيةتَئبنلا ىلع تلخد :لاق

 نأ ّينيع كلمأ ملف .تارفلا ٌطشب لتقي نيسحلا ّنأ ينربخأف ليربج يدنع نم ماق :لاق

 .«انضاف

 :هيفو ؟41/ :45 راونألا راحبو

 ئطاشب لتقي نيسحلا ّنأ ينربخأف ...نيفص ىلإ ىلع عم انلخد :لاق ىيحي نب هللا دبع نع»

 ؟هتبرت نم كّمشأ نأ كل له :لاقو .تارفلا

 .معن :تلق

 .«البرك ضرألا مساو ءاتضاف نأ ّينيع كلمأ ملف ءاهيناطعأف بارت نم ةضبق ذخأف هدي ّدمف

 نيسحلا موي ّنإ ...:ةًبطاضرلا لاق ...»:هيفو 159١ثيدح 14١ :قودصلا خيشلل ىلامألا ()

 ءالبلاو بركلا انثروأو .ءالبو برك ضرأب .انزيزع ٌلذأو ءانعومد لبسأو ءاننوفج حرقأ

 .ماظعلا بونذلا ًطحي ءاكبلا ّنإف ,نوكابلا كبيلف نيسحلا لثم ىلعف ءءاضقنالا موي ىلإ

 عسب

 )م



 "ج / ةينيسحلار ئاعشلا لئاسر نة مام مقا ةا ورا. ماءفاوا و هم او واو و واو و واو هو هواة عافاوأاو 18

 اهلاطيإ مهنكمياال هّنَأو ,دئاوفلاو عفانملا نم اهيف ام هناوعأو سيلبإ ىأر اّملو

 ْنَأ ىلع مهلمحب سانلا ءاوغإ ىلإ اولّسوت ,دئاكملاو ليحلا نم مهدنع ام عيمجب

 اهعفانم داسفإل ًادصق ؛ رايغألا دنع اهنيشي امو تاركنملاو عدبلا اهيف اولخدُي

 نم اهْنَأو اهرثكأ ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ ًارومأ اهيف اولخدأف ءاهباوث لاطيإو
 .زيزعلا هباتك ىف هّمذو هلعاف هللا دّده ىتلا رئابكلا نم اهضعبو .تاركنملا

 ىف اهَدوَنِجو مدعو انهبذك مولعملا ةيوذكملا رومألا نكذب بذكلا :اهتمقأ(١

 الو ءاًيشعو ةركب لفاحملا يفو ربانملا ىلع ىلتُت يهو ,باتك يف اهلقن الو ربح

 نم وهو .هللا ءاش نإ ةيتآلا انتاملك يف كلذ نم ًافرط ركذنسو .عدار الو ركنم نم

 .ةةّمْألا دحأ وأ هلوسر وأ هللا ىلع ًابذك ناكاذإ امّيسال ,قاقتالاب رئابكلا

 ناك ءاوس .هميرحت ىلع عامجإلا ماق يذلا ءانغلاب نيحلتلا :")اهنمو (؟

 نيتسي مو .شاحت نودب ءاّرقلا نم ةلمج هلمعتسي اذهو ,نزحلا وأ رورسلا ةراثإل

 عمسي الو ًالطاي لوقت ال نأ طرشب سارعألا يف ةأرملا ءانغ الإ كلذ نم ءاهقفلا

 بحاص هنع هاكح ام ىف "'رئابكلا نم ىئابطابطلا ةمالعلا هذعو «يناحألا اهتوص

 تناكو ءاكحاض ىرُي ال مّرحملا رهش لخد اذإ هيلع هللا تاولص يبأ ناك :ِةقللاق مث 2

 موي مويلا كلذ ناك رشاعلا موي ناك اذإف ,ماَيأ ةرشع هنم يضمي ئّتح هيلع بلغت ةبآكلا

 .«هيلع هللا تاولص نيسحلا هيف لتق يذلا مويلا وه :لوقيو .هئاكبو هنزحو هتبيصم

 ...»:هيفو ةسّدقملا ةيحانلل ةبوسنملا ءاروشاع ةرايز يف يدهشملا نب دّمحمل رازملاو

 كاهد ام ىلع ًافّسأتو كيلع ةرسح امد عومدلا لدب نّيكبألو ًءاسمو ًاحابص كئبدنألف

 .«باثتكالا ةّضغو باصملا ةعولب تومأ ىّتح ءًافهلتو

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا يف هلماكب فذُح - يناثلا يأ - لاكشإلا اذه )١(

 :هيفو 717:17 لئاسملا ضاير (؟)

(0) 



 000 ااا 1 0 00 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 لوس نع لِضُعِل ثيِدَحْلا َوْهَل يِرمشَي نم ٍساَّلا َنِمَو) :ىلاعت هلوقل ؛"!«رهاوجلا»
 "4 ٌنيِهم ٌباَذَع ْمُهَل َكِئلوُأ اًوُرُه اَهَدَِّيو مْلِع رب هلل

 اهحرجو سوؤرلا برضب اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ :اهنمو ('"

 مدلا فزنب ءامغإلا ىلإ يّدؤي ام ًاريثكو ءاهمد ليسي ئّتح فويسلاو "'ىدُملاب

 لسالسب روهظلا برضبو .حرجلا ءرب لوطو .توملا وأ ضرملا ىلإو ءريثكلا

 .كلذ ريغو .ديدحلا

 ةعيرشلا ةلوهس نم مولعم وه امو ءلقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحتو

 ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئج» :هلوقب ٌةٌكيلَيهَّلا لوسر هب حّدمت يذلا اهتحامسو

 ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو :ىلاعت هلوقب نيدلا ىف ةّقشملاو جرحلا عفر نمو .؟!«ءاحمسلا

 ,ةموادملاو رارصإلا عم كلذ نم ّلكب ةلادعلا لاوزو ؛ميرحتلا يف بيرال ةلمجلابو»

 نم ِساَّنلا َنِمَو) :ٌلجو َّنع هللا لوق يف رانلاب هيلع دعوتلل ,ءانغلا يف ًاضيأ اهنودبو
 .(4..ِثيِدَحْلا َوْهَل يِرَتْشَي

 :هيفو 45١7و 5٠١ :١؟ مالكلا رهاوج )١(

 دّعوت يتلا يصاعملا يه رئابكلا ّنأ نم روهشملا هيلع ام رايتخا يئابطابطلا ةمالعلا نعو»
 :ىلاعت هلوقل ؛ ءانغلا :رشع يداحلا ....رابخألا نم ةلمج ىلإ ًادنتسم ءرانلا اهيلع هللا

 .«4وهَّللا ٍليِبَس نَع ٌلِضُيِل ِثيِدَحْلا َوْهَل يِرَثْشَي نَم ِساّنلا ْنِمَول
 )( نامقل )5١(:1.

 .«ىدم»١1745 :1 حاحصلا .ٌىدٌمو ٌتاَيْدُم عمجلاو ءرسكُت دقو ؛ةرفشلا :مضلاب ةيْدّملا (؟)

 ينثعب» :هيفو ؛لوألا ثيدحلا «هابلا كرتو ةينباهرلا ةّيهارك» باب 544 :5 يفاكلا (:)

 .«ةحمسلا ةلهسلا ةّيفينحلاب

 :اهيفو 197 ١: ىربكلا تاقبطلا 59 :19 يبطرقلا ريسفت ,517 :0 لبنح نب دمحأ دنسمو

 .«ةحمسلا ةّيفينحلاب ُتثعُب»

(0) 



 ؟ من ةييسحلا رئاغشلا لئاس وة ةممنم 1 هو اور هم م ا ام ١

 014 ٍجَرَح نم نيدلا يف

 (0! ب وُنّصلاو *!(مامدلا) "'رمزلاو "'لبطلاكو هللا تالآ لامعتسا :اهنمو (4

 )١(الحج )55(:8/.

 يف ةمّرحم لوبطلا ةقاك سيل ذإ ءاهريغو ةمّرحملا لوبطلا لمشي سنج مسا :لبطلا (1)

 ىّمسُي يذلا وهو ءبرطلاو وهللا لهأو نوثّنخملا هلمعتسي ام اهنم مّرحملاو ؛ةعيرشلا

 .«ةبوك» ةغللا يف

 .رّصَخُملا ريغصلا لبطلا :ةبوكلا :«بوك»؟6١ ١: حاحصلا يف يرهوجلا لاق

 يف يموّيفلاو ,«بوك» ١51:١ طيحملا سوماقلا يف يداب آزوريفلا ًاضيأ هفّرع كلذبو

 .«بّرعم» ةملك هل ًافيضم «بوك»5 47 :رينملا حابصملا

 .رامزملاب يّنغتلا وه :ٌُرمَّزلا ذإ ءرامْزِملا هب دصقي (؟)

 .بصقلا يف ىَنُغ ًاريمزت َرّمَذ :«رمز» 4١ :؟ طيحملا سوماقلا يف
 برض اذإ :ًارمز برض باب نم ُرِمْرَي ُلجرلا َرَمَز :«رمز» 584 :؟ نيرحبلا عمجم يفو

 .اهب رمزي ةبصق :رسكلاب ىهو ءرامزملا
 ناسلب ىّمسي يذلا ««قوبلا» اهيف لمعتسي لب ,ةّينيسحلا بكاوملا يف لمعتسي ال رامزملاو

 ّنأ ذإ .هنع يهنملا رامزملا ريغ ىهو «نازربلا» وأ «يروبلا» نييقارعلا فرع يف ةّماعلا

 اهب خفنلاب تّوصت اهّنكل .ّقزلا يف خفنلاو رانلا يف خفنلا وحن اهيف خفنُي ةلآ قوبلا
 .اعفترم ًائيجه ًاداح ًاتيوصت

 :لاقي امك قوبلا يف خفن :لاقي كلذل ءاهيف خفني الو ءاهب ىَّنغتي يأ ءاهيف رّمزي ةلآ :رامزملاو

 .قوبلا يف ىّنغو روصلا ىف رمز :لاقي الو ءروصلا يف خفن

 .فيرشلا هملق نم وهس وأ ءيعبطم أطخ اَمإ يهف ءانه ةملكلا هذهل ىنعم ال (؛)

 .لبطلا وه :نييقارعلا فرع يف ةماعلا ةغلب ماّمدلاو

 جونصلا لمشي مسا ىهو .«سوط» نويقارعلا هيّمسي ,يوُنُص هعمجو «درفم ُجْدّصلا (5)

 .ةعيرشلا يف ةمّرحم جونصلا عاونأ عيمج سيل ذإ ءاهريغو ةمّرحملا
- 
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 00 ااا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 الإ كلذ نم ءاهقفلا نثتسي د ملو ,عرشلا يف اهميرحت (١!تباثلا ,كلذ ريغو .ةّيساحنلا

 .جنص ريغب سرعلا يف فدلاو برحلا لبط

 يف تباث "'هميرحتو ؛ليثمتلا تقو يف ءاسنلاب لاجرلا هيبشت :اهنمو (4
 .عرشلا

 تانبب ٌنههيبشتو .هوجولا تافشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ :اهنمو ١(

 اذإ اًمعًالضف درك ويل يت اس .ةكفلَي هللا لوسر

 "ا يتأيس

 رفَص نم ذختُي يذلا وهو :برعلا هفرعت يذلا جنصلا :«(جنص»7765 ١: حاحصلا يف لاق 2

 .نابّرعم امهو ,مجعلا هب ٌصتخيف راتوألا وز جنصلا اًمأو .رخآلاب امهدحأ برضُي

 ىلع امهدحأ برضُي ءرفُص نم ذخّتُي ءيش :جنصلا ::جنص» ١:/1917 طيحملا سوماقلا يفو

 .بّرعم اهب برضُي راتوأب ةلآو ,رخآلا

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا يف فذُح «جنص ريغب» :هلوق ىلإ انه نم )١(

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا يف تفذُح «عرشلا يف تباث هميرحتو» ةرابع (؟)

 نمض ةعوبطملا) «مولظملا ةرصن» هتلاسر يف (ه1588ت) رّفظملا نسح خيشلا لاق (؟)

 ىلع هَّدر ضرعم ىف ,ه1740١ ةنس اهفيلأت نم ىهتنا يتلا 757:١ (ةعومجملا هذه

 :ةرصبلا يف رمألا اذه لوصح ًاضيأ ىعّدا يذلا (ه1708ت) يرصبلا يدهم دّيسلا

 الإ نينسلا لاوط ىلع ةرصبلا يف عقي مل - 8 بنيزب ةئطاخ ةأرما هيبشت - هيبشتلا اذه ّنإ»

 ةّوق هل نم هعنمف ؛هعنم ىلع بلجأو ءاحلصلا نم دحاو ريغ هدهش .,ماوعأ ةعبرأ ذنم

 .هتعاس نم عنملا

 نجهتسملا هيبشتلا كلذ ّنأ دحأ ّلك همالكب ىريو- يرصبلا يدهم دّيسلا يأ- لجرلا اذهو

- 

 ف
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 امو ىضم ءىش نع عنملا ىنعم وه امف الِإو ءاذه هماع يف ئّتح ةّيداعلا موسرلا نم وه

 .«اهريغ يف الو ةرصبلا يف ال ًادبأ ريظن هل داع

 ةعوبطملا) «هيزنلا دقنلا» هتلاسر يف (ه17017ت) يّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلا لاقو

 دّيسلا ىلع هّدر ضرعم يف - ه1741/ ةنس اهفّلأ يتلا ,187 :* (ةعومجملا هذه نمض

 :نيمألا

 -ه7417١ ةنس ىف وهو - يضاملا هماع يف ةهيئبنيزب ةئطاخ ةأرما ليثمت نم هلقن ام اًمأو»

 اوحماس نيتنس لبق نم مهّنأ امك ,ةرصبلا يف ليزنو ّيرصب لك هحماسي نأ يغبنيف

 ماع نم مكف ه7١ 40 ةنس يف وهو ًاضيأ يضاملا هماع يف ةرصبلا يف عقاو ِهّنأ لقن نم

 .كلذ نم ءيش ةرصبلا ىف اهيف عقي مل ةيضام نينس عبس ىلإ ضام ماع ىلإ ضام

 ىلإ داقت يتلا لماحملا دحأ يف اهسفن ءاقلت نم ةئطاخلا كلت تبكر ه1741 ةنس يف ,معن

 ,ةأرماب هبشتت نأ نود نم ,يبسلل نيلّثمملا لافطألاب ةئلتمم ىأ ةيلاخ ليثمتلا

 قئاقد عضب اهبوكر ىلع ضمي ملو .كلذ ّنظي اهاري نم ّنأ ديب اهب ًاهيبش دحأ اهلعج الو

 رومألا نم اهلثم بوكر ّنأ فرعت مل اهّنأل ؛ اهنم ةعفادم الب لمحملا نم تلزنأ ئّتح
 .«ةنئاشلا

 نمض ةعوبطملا) «ةَمَألا داش رإ» هتلاسر يف (ه1717ت) رفظملا يدهملا دبع خيشلا لاقو

 نسحم دّيسلا ىلع هّدر ضرعم يف - ه174/ ةنس اهفّلأ يتلا ٠ :(ةعومجملا هزه

 :يرصبلا يدهم دّيسلاو نيمألا

 ,تامّلسملا لاسرإ هلسرأ ئّتح دّيسلا ةرضح هب ملع فيك «قالتخالا اذه نم مهّللا كوفع»

 بغن ملو اهيف نحنو ةرصبلا ىلإ كلذ ىزعي .(هيف امب ىردأ تيبلا لهأو) هب ملعن ملو

 اذه ىلع ركنم لّوأ اًنكل مص ولو .هعمسن ملو كلذ دهاشن ملو هركذ يذلا ماعلا يف اهنع

 اذهل تلّوس نكلو .سدقألا عرشلا هرظحيو ةّيمحلاو ةريغلا هابأت يذلا عينشلا لعفلا

 .ناعتسملا هللاو ليمج ربصف ؛ًارمأ مهسوفن هلاثمأو حلصملا

 اوُنيَبَتَف ْأَبَنِب ٌقيِساَف ْمُكءاَج نإ9 :ىلاعت هلوق عمسي نأ اذه عامس لبق هب ىرحألا ناكو

- 
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 ال ا يا د تماس ولاا ماس اا بلا ا ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ةأرملا توصو ,بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص :اهنمو (1

 بادالل ٍيفانم نئاش بيعم وهف هميرحت مدع ضرف ولو ,"'ةروع

 .هنع متاملا هيزنت

 - يسا:]ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا :اهنمو (6

 فلتخيو ءرصحلا تحت لخدي ال اّمم ةعنشلاو كتهلا بجوي ام ٌلك:اهنمو (9
 .كلذ ريغ ىلإ ءعاقصألاو راطقألا ىلإ ةبسنلاب هيف لاحلا

 نم ان نيسحلا ىلع نزحلا رئاعش ةماقإ يف ءايشألا هذه لاخدإف

 هلآو هيلع هللا ىَّلص هلوسرو هللا بضغت يتلا تاركنملا نمو ,سيلبإ تاليوست

 ,تاركنملا عفرو ّةٌكِيََي دج نيد ءايحإ يف لتق امّنإ هنإف ها نيسحلا بضغتو

 !؟ةدابعو ةعاط اهْنَأ ناونعب تلعُف اذإ اميسال اهلعفب ىضري فيكف

 ىلع دري ِهّنَأ اهبحاص اهيف ركذ ."”ةعوبطم ًاقاروأ مايألا هذه ىف انيأر دقو

 لآ ةعيش نيهيو «ةبوذكملا رومألاب ةفيرشلا رهاظملا هذه نيشي نأ هل غاس فيكو 3
 يف سيفنلا اولذب ئّتح ,228تيبلا لهأ رمأ ءايحإ اَلِإ مهل دصق ال نيذلا ,ةكةّئدّمحم

 .ىلاعت هللا ةةضرم كلذب نيغتبم 1ك ديهشلا مامإلا ىركذ ليبس

 ذهاشملا ىف ةّيراجلا ةّيئازعلا بكاوملا راوطأ نودعي ال مدقلا ذنم ةرصبلا لهأ لاز امو

 هيف حضّتتو لامعألا هيف رشنت موي يف دّيسلا نيبو مهنيب ىلاعت هللا عمجيسو ,ةسّدقملا

 .«رئارسلا تاّيفخ

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذُح «ةروع ةأرملا توصو» ةرابع )١(

 ميهاربإ نب نيسحلا دبع خيشلا ه4 ةنس اهفّلأ يتلا «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر يه (؟)

 فحصلا ضعب يف نيمألا دّيسلا هبتك ام ىلع اهيف درو .(ه١177 ت) يلماعلا قداص نبا

 .ةينيسحلا رئاعشلا ضعب ىلع ًاضرتعم ةينانبللا
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 ١ نر ةكفحلا اعقل لئاسوب كاما لل حمم رو ا وم مما ١

 هلآو يبنلل ءازعلا ةماقإ لاطبإل تبلأت دق مهنم ةفئاطو ءاهتمدهف '؛دَقَْملا عيقبب

 .ءاروشاع موي اميسال ةمولعملا مهتايفو مايأ هترتعو

 يف هتنؤم هانيفكامب 920 نيسحل ا ىلع ءاكبلاو متاملا ةماقإ نسح ركذ جن

 انركذو :مويلا ىلإ دحأ هيلإ انقبسي "'مل امب «متآملا ةماقإ ىلع مئاللا عانقإ» انباتك

 نيهاربلاو ةّلدألا انمقأو .نايب ىفوأب عفانملاو دئاوفلا نم ءازعلا ةماقإ يف ام هيف

 .هيلع ديزم ال امب لقنلاو لقعلا نم ةيفاكلا

 عابّتا يف بايترالا فشك» انباتك يف ةّيباهولا ىلع ّدرلا ةنؤم هانيفك امك

 تاهبش در يف (*!«ةّيردلا دوقعلا» انتديصق يفو "!«باهولا دبع نب دّمحم

 .ةيباهولا

 فشكو نافكألا سبل نم :ءاروشاع مايأ سانلا ضعب هلعفي ام اهيف نّسحو

 كلت اهب خّطلتو ءامدلا اهنم ليست ئّتح فويسلاو ىدُملاب اهحرجو سوؤرلا
 ,كلذ ريغو «ماّمدلا» تاقوبلا يف خفنلاو جونّصلا برضو لوبّطلا ّقدو ,نافكألا

 .ةلاحلا كلتب عراوشلاو قاوسألاو ةقزألا يف ريسلاو

 نع انيهنل ؛ لوقلا ءوسب "!ةرصبلا يف ةداسلا ءالضف ضعببو انب ضّرعو

 )١( نادلبلا مجعم .ةنيدملا لهأ ةربقم :دّقْرَعلا عّيقب ١: 877.

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذُح «هيلع ديزم ال»:هلوق ىلإ انه نم (؟)
 هللا دبع هّدرب ماقو .ةحفص نيسمخو ةئامسمخ يف دحاو دلجم يف ه1747 ةنس عبط (؟)

 لوألا هدلجم عبطو «ةّينثولاو مالسإلا نيب عارصلا» هاّمس باتك يف يميصقلا ىلع نبا

 ٠١[. / 4:14 ةعيرذلا رظنا .ةحفص ةرشع عبسو ةئامسمخ يف ه1747 ةنس

 رظنا .«بايترالا فشك» عم تعبط «ةيباهولا تاهبش ّدر يف ةليوط ةديصق يهو (4)

 1577/7١1:1١6. ةعيرذلا

 يرصبلا يمظاكلا يوسوملا حلاص نب - يدهم دّمحم وأ - يدهم دّيسلا وه (5)
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 ا لما سا ا وا ل هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 .هنع رّقنملاو ,هلهأو بهذملل نئاشلا لعفلا اذه نعو ,ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق

 لإ ميقا هلأ نلودبل دق تار بقتي ئذلاو رايك ديعترالا هي عفنطلاو
 لالحتساو «يمالسإلا عرشلا نساحم نع دعُبلاو ءلوقعلا ةفاخسو نونجلاو لهجلا

 ىَدأ ىّتح ,اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ نم هميرحتب لقعلاو عرشلا مكح ام

 تاحفص ىلعو حراسملا يف ضرعُت ةّيفارغوتوفلا مهروص تراص نأ ىلإ لاحلا

 .دئارجلا

 انورمأو .""«انيلع ًانيش اونوكت الو انل ًائيز اونوك» :2هانتّمئأ انل لاق دقو

 هب بّدأام نسحأ ام دّمحم نب رفعج هللا محر» :هلجأل لاقي ام لعفن نأب

 مهورمأ الو .كلذ يف مهتعيش نم ًادحأ اوصّخر مهّْنأ مهنع لقني ملو ."!«هباحصأ
 عافترا مايأ يف "!ئّتح :ًارهج الو ًاًرس ال مهرصع يف كلذ نم ءيش لعف الو .هب

 .كلذ ريغو نومأملا رصعو ساّبعلا ينب ةلود لئاوأك.ةّيقتلاو فوخلا

 يذلا حالصإلا وه اذهفأ «ريبكلا حلصملل اهْنإ» اهرهظ ىلع بتُك دقو

 .ه١١ 40 ةنس اهفّلأ يتلا «لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص» ةلاسر بحاص (ه17؟58ت) 3

 قا قداصلا مامإلا نع ةماسأ يبأ نع هدنسب ؟ثيدحلا ؛عرولا باب 77 :؟ يفاكلا يف )١(

 .«أنيش اونوكت الو ًانيز اونوكو»:لاق هل ثيدح يف
 1ك قداصلا مامإلا نع يدنكلا ماشه نع هدنسب ١١ ثيدحلا ,ةّيقتلا باب 519 :؟ ًاضيأ هيفو

 .هانيش هيلع اونوكت الو ًانيز هيلإ متعطقنا نمل اونوك» :لاق هل ثيدح يف
 ١5" : لئاسولا كردتسم يف هنعو 10 ثيدح 557 :ةكءاضرلا مامإلل بوسنملا هقفلا يفو

 .«أنيش اونوكت الو ًانيز انل اونوك»:لاق هّنَأ ةكاضرلا مامإلا نع ١؟ثيدحلا

 نع هدنسب ”ثيدحلا 5٠١, :8 لئاسولا كردتسم يف هنعو 0 مالسإلا مئاعد يف هيف

 .«هباحصأ ٍبّدؤي ام نسحأ ناك ام ًانالف هللا محر» :لاق هّنَأ 1غ قداصلا مامإلا

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم فذُح «كلذ ريغو» :هلوق ىلإ انه نم (؟)
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 ؟ سرا ةنيبطلا رئافقلا لئاسز وتوت ة وهم نيو وق لتر وع دما ١

 يرتعش الاضيب طوق ول نوما ىلع فلاي ربكلا ملينا بايحام ناضوب

 !؟هيف حدقلا باب حتفيو ,هنع سانلا رّقنيو ,هلهأو بهذملاب راعلا قصلي اّمم وهف

 ؟هنع يشاحتلا هيف طايتحالاو نيدلا يف عرولا نم سيلأ

 ؛ هنع يفاجتلاو هكرت - حالصإلا دصقلا ناك ول < حالصإلا يضتقي امأ

 وهف هتحابإ ضرف ولف ؟مهنع ريفنتلاو مهب بيعلا قاصلإ نم هلهأو بهذملل ةنايص

 .اهكرت ٌرضي يتلا نيدلا تابجاو نم سيل

 «ةّيطبنلا يف ةينيدلا ةّيعمجلا ةقفن ىلع تعبط اهّنإ» أضيأ اهرهظ ىلع بتُكو
 .(اذك)

 هل ساسمال اّمم مالسإلا لبق برعلا تافارخ ركذ يف اهبحاص ضافأ دقو

 :ةلولطم تازابسب ليبعلا اذه ربا ريتك رخأ رومأ قو :عوضوملاب

 هب لوطي كلذ ّنأل ؛ داقتنالا بجوي اّمم اهيف ام عيمج ءاصقتسا ددصب انسلو

 لوبطلا لامعتساو سوؤرلا ٌّقش ىلع رصتقن لب ,ضرغ هب انل قّلعتي الو مالكلا

 ؛ ًاقافّتا هيلع انرظن عقو اّمم اهريغ يف همالك نم ًاجذومن ركذنو .اهوحنو رمزلاو

 .هريغل الاثم نوكيل

 هلا نم هتلكاش ىلع نمو ٍةِقننيسحلا اندّيس لاح تناك ,معن» :هلوقك

 دوعو ,هباصنل ٌّقحلا عاجرإ الإ ةّيثيللا ةبثولا كلتب مهل ةيغبال - ركذ امك - هبحصو
 ّيشيرق ىوس ''!اهصّمقتي ال .ىلوألا اهتريسل ةّيمالسالا ةفالخلاو .هلهأل كلملا

 يأ :هَصْخَقَتُف ًاصيمُق ُهَصََمَق ::صمق» ٠١56 : حاحصلا يف .صيمقلاك اهسبل يأ )١(

 .هسبل

 دقل هللاو امأ» :ةّيقشقشلا هتبطخ يف ٌةيْ بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لوقل هراشإ ىهو
 .51 :ةغالبلا جهن .«ةفاحق يبأ نبا اهصّمقت

 ةكفإ



 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 مكحلاو ءاضقلاو دهزلاو عرولاو ملحلاو ملعلا يف عيلض .اهطئارشل عماج

 صلاخ لاقتثأو ,ةعاطلا ءابعأب ةضهن نيملسملا ىوقأ ًاقئاف ,ةعاربلاو ةعاجشلاو

 مل .ًالدع مسقيو ءًأاطسق مكحيو .ًالصف لوقي .لطابلا نالذخو ّقحلا ةرصنو .ةدابعلا

 ةيدلسلا كيصا اهنا رف ا اكهس ا وأ ىلع مقي ملو اياجج ةّمألا نيبو هنيب لدسي

 ةنسلا هتبّذهو ,ةّيهلإلا ةمكحلا هتفقث دق /'”معطملا ةبوشجو سبلملا ةنوشخ يف

 لذاع ةلذع ّىحلا لوق نع هدعقت الو ,مئال ةمول هللا يف هذخأت الف .ةّيوبنلا

 ىلإ "”«ديزيكال نيطبسلا يبأو نيرونلا يذو مظعألا قورافلاو ربكألا "'قيّدصلاك

 .كانهام رخآ

 : .4!«عينشت الو ةغلابمب (اذك) نيمهّتم ريغلا ةّمألا ءاملعو» :هلوق اهيف ءاجو

 ريغلا ةغللاو» :هلوقك اهنم يراعلا ىلإ «لا» هيف ام ةفاضإ هنم رّركت دقو

 .0!«ةّيبرع

 «عو رشم ريغلا» :هلوقو (0

 ."7«(اذك) لقيصلا يبأ ىلإ ةظنقداصلا مامإلا لاق» :رخآ عضوم يفو

 نيعللا ءاكب هتلكاشو هزرط ىلعو ءاكبلا اذه جيسن نم» :رخآ عضوم يفو

 )١( حاحصلا .هعم َمْدَأ ال يذلا وه :لاقيو .نشخو ظيلغ يأ :بوُشُجَمو ٌبِشَح ٌماعط ١: 45

 طيحملا سوماقلا ,««بشج» ١:/ 4.«بشج»

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم فذُح «ديزيك ال» :هلوق ىلإ انه نم (؟)

 !؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟) 47.

 .6غ/ :؟ قباسلا ردصملا (؛)

 ) )5.8م :؟ قياسلا ردصملا

 ) )3:5؟ قياسلا ردصملا 159.

 )/( :؟ قياسلا ردصملا 05.

)85( 



000 0 0 0 ١ 

 ,"7«(اذك) نيساي لآ ىلإ نيبملا ودعلاو دلألا مصخلا دعس نبا

 لور: ىلع قفزات هلك ندي وكس ىلا اذ: نمر اهيا اهتقءاجو

 ملعلا ةمدخو ةّنسلا ةلقنو باتكلا ةلمح نم .مهبارضأو دوعسمو ساّبع ىنباو

 مهاريف مهخيرأت فئاحص ربسيو .(اذك) مهتريس ىلع ملي نيح هئالبو هناحتماو

 ."!«مهئابحأو مهئازعأ دقفل نوكبي اوناك مهرسأب

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر 17.

 قباسلا ردصملا (؟) 17:7.

 ةيقلا



 [ نييلقعلا حبقلاو نسحلا]

 هوجولاب ال اهل نييتاذ اناك نإو ءايشألل حبقلاو نسحلا» :هظفلام اهيف ءاجو

 تايضتقملا ليبق نم ءايشألا نأ هب ديرن كلذك اهنوكّنأ ديب ءىوقألا ىلع رابتعالاو
 الف هدوجو عم اّمَأ .عنام ال ثيح نارّثْؤي - قارحإلل رانلا ريظن - حبقلاو نسحلل

 ةبط رلاكامهريثأت لطبيف ,هتاجنم هيف يذلا بذكلاو ّىبن ةكله هيف يذلا قدصلاك

 "هل رانلا قارحإل ةلطبملا بطحلا يف

 ناكاذإو اّيتاذ اهحبقو ءايشألا نسح نوك يف ةّيئاوقألا هجو ام ردن ملو
 قدصلاو ًانسح َيبنلل يجنُملا بذكلا نوكي فيكف - رّيغتي ال تاذلاب امو - ًايتاذ

 هّنَأ ىلع لدي همالكو اّيتاذ قدصلا نسحو بذكلا حبق ناك اذإ ًاحيبق هل كلهُملا

 .هيف ترّنأو اهنسحو اهسفن حبق تضتقا يتلا يه لاعفألا نأ مّهوت

16) 



 [ توريب دئارج هتلقن ام

 ءروهظلا تامصاقو ,رومألا عئاظفو ,روهدلا عئاجف نمو» :اهيف ءاجو

 ةرتحن نّمع ماعلا اذه يف ''توريب دئارج ضعب هتلقن ام ء.رودصلا تارغومو

 ةّينيسحلا بكاوملا كرت ذيبحت نم .نيينطولا نيرصاعملا نم مهصاخشأ
 .اهريغو ةّيطبنلا يف ةمّسجملااهروصب ةّيئازعلا تاعامتجالاو

 !؟بذك مأ لقانلا ّدصأ يردأ امف

 ضهبني الو اهب ءوني ال ؛ةميظع ةميسج نيدلا ىلع ةبيصملاف ًاقدص ناك نإف

 .كانه ام رخآ ىلإ "”«نييندملا قتاع اهئبعب

 (ديدجلا دهعلا) ةديرج اهب ديري :(ءاحلصلا ءاميس) ةلاسرل ةققحملا ةعبطلا شماه يف )١(
 نع تارف ميهاربإ ذاتسألا لقن بسح - نيمألا دّيسلا ةحامس راز دق اهلسارم ناك يذلا

 يف هيأر نع هلأسو - نيمألا نسحم دّيسلا ةحامس لجن نيمألا نسح دّيسلا خّرؤملا

 موحرملا ةظيفح راثأ امم ميرحتلاب هباجأف ء.سوؤرلا ىلع برضلاو رودصلا ىلع مطللا

 ءاميسس)ب ةموسوملا ةلاسرلا هذه ردصأف ؛ءقداص نيسحلا دبع خيشلا ةحامس

 راشملا حيرصتلا ىلع ًاًدر ءاديص - نافرعلا ةعبطم ,م19717- ه740١ ةنس (ءاحلصلا

 .5/ص "76 مقر - 191/4 (ءاروشاع لوح ةيسارد ةقلح) نع هيلإ

 88 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟)

0153) 



 ا ا ولا ا ا و هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 فاعضأ هيلإ فيضأ ولو ًائيش ديفي ال عاجسألا ريثكتو ليوهتلا :انه لوقنو
 ,روبقلا تارثعبسو ,روخصلا تارطفمو .روحبلا تافّقجمو ,روحنلا تاعطاق نم

 .رويطلا تاطقسمو .روصقلا تامّدهمو

 تارغرسو «روهللا تامضاقو نومألا مئاظفو ءروهدلا عئاجقا نم إل
 ةعيش زاربإو ءروهشملا هجولا ىلع سوؤرلا ّقشو .رومزلاو لوبطلا ذاختا ءرودصلا

 هب ىضري ال اّمم ,روهمجلا مامأ ةيرخسلاو ةّيشحولا رهظمب مهعابتأو تيبلا لهأ

 .روهطلا تيبلا لهأ ىلإ هتبسنو ةدابع كلذ دعو ,رويغ لقاع

 اههيزنتب الإ ٌلحت الو نسحت ال ةيئازعلا تاعامتجالاو ةّينيسحلا بكاوملاو
 دقو .ةّيجمهلاو لهجلا ىلإ هلعاف بسنُيو بيعيو نيشي اًمعو ,ىلاعت هللا همّرح اّمع

 عرشلا همّرح اّمم ,ةعشبتسملا ةئيهلاب زوربلاو ءسفنلا ءاذيإو ءرمزلاو لبطلا َّنأ اني
 .ةمّركملا ةّكموأ ةّيشرقلاوأ ةّيطبنلا يف عقو ءاوس .هئايلوأل هضري ملو

 5فإ



 [ ةبوذكملا عئاقولاو ثيداحألل ءابطخلا لقن]

 عماسم ىلع نودرسي ام ًاريثك ةيزعتلا ءاّرق دجن اّنِإ :ولاق» :اهيف ءاجو

 ."!«ةبوذكم (اذك١''ًاثيداحأ نيسلاجلا

 يف رابخألا فاعضب نولمعي ءاملعلا نيطاسأ نم ريثكو» :هظفل امب ناناو

 نأ ٌبحي هللاو ,مئازعلا ال صخرلا خنس نم ةيزعتلا تاياور ّنأ مولعملا نمو ءننّسلا

 ا همتازعب ةحاور نأ تنفجر امك هضخخشو لختوي

 ةيزعتلا رابخأب نئّسلا ىف فيعضلا ربخلاب ءاملعلا لمع طبر ام :هلأسن اَنإو

 نودروي مُهّنِإ :لاق امّنِإ موهوملا لئاقلاو ,ماقملاب فيعضلا ربخلا طبر امو

 ؟دانسإلا ةفيعض :لقي ملو ,ةبوذكم ثيداحأ
 مل

 هدم الع هيض اف هنا زفل ال سعر | يس وع نوعا كاياورش | مانو

 ؟بجاولاو مارحلاب ةميزعلاو .هوركملاو ٌبحتسملاو حابملاب

 .«ثيداحأ» حيحصلاو )١(

 .49 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟)

 ٠١6. :؟ قباسلا ردصملا (")

014( 



 000000 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ؟ىهخزلا نم ةروعتلا كاياوو أ ىتفمامك

 ؟ةتحتيمو | ةكوزكمو ا ةعاس اهسنفن تاياورلا كلت ]يف

 .كلذ نم ءيشب فصتّت الف :ةياورلا سفن دارملا ناك نإف

 نإ اهنأ عم :ةميزع ال ةصخر اهلقن نوكل ىنعم ّيأف .اهلقن دارملا ناك نإو

 .ًامّحم اهلقن ناك ًابذك تناك

 .ةميزعالو ةصخرب فصّنت ال ةّيخيرأت ةّصق وهف ءاهنومضم دارملا ناك نإو

 ةسمخلا ماكحألا دحأ نوكي نأ ٌدبالف ّيعرش مكح اهنومضم ّنأ ضرف ولو
 ؟طقف ةصخر لعُج فيكف ,ةّيفيلكتلا

 ذإ ؛ ماقملاب هل طبر ال «هرخآ ىلإ ...هصخرب ذخؤي نأ بحي هللا ّنِإ» :هلوقو

 مزتلي نأ ٌبحي امك .ًالثم بحتسملا كرتب هدبع ىلع فّفخي نأ ٌبحي هللا ّنأ هانعم

 ' ؟ةيزعتلا يف ةبوذكملا ةياورلا داريإب كلذ طبر امف ,مّرحملا كرتو بجاولا لضفب

)19( 



 ."!«انوحلم ثيدحلا ولتي - ةيزعتلا ءاّرق يأ - مهّلجو» :اولاق :اهيف ءاجو

 :هلوط ىلع هصّخلم امب باجأو

 يكرتتو يسرافو قبر مهتم: ىتش اهتسلا :ذيدلغ وما نيعمتسملا نإ»

 - ةّيماعلا مهظافلأب ثيداحألا ىنعم مهل لقنيف :ماوع مهنمو .هرخآ ىلإ ...و يدنهو

 ةّيّمَأ ةّمأ ىلع ةيزعتلا ةءارق ىف ىحصفلا ةّيبرعلل ةّسام ةجاح أو :لاق نأ ىلإ

 نيحلطصملاو.نميلاو زاجحلاو دجن ةيداب ناكسو ماشلا ةّيورقو قارعلا "'نادعمك

 ."”«ةمولعم ظافلأ عضو ىلع مهنيب اميف

 :لوقي لئاقلاف ,موهوملا لاقملا اذه ىلع قبطنم ريغ باوجلا نأ ىرت تنأو

 نيعمتسملا ّنإ» :هباوج ىف لوقي وهو .«ةيزعتلا ةءارق نم نحللا عفر نسحألا»

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر 89.

 .فايرألاو ىرقلا ناكس ىلع قارعلا يف قلطت «نادعملا» ةملك (؟)

 طيحملا سوماقلا يفو ١:  1١7ًالاقثتسا لادلا تفّفُح .ٌّيّدَعَملا ريغصت ّيِدْيَعُملا :«ددع»

 برضُي «هارت نأ ال وأ هارت نأ نم ٌريخ ّيِدْيَعُملاِب عمست»و .ريغصتلا ءاي عم نيديدشتلل

 .ةئآرم ىرَدُزتو َرِكَُذو َرهش نم يف

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟) 99 -١٠١7.
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 000 ااا 00000120 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 يدنهلاو يكرتلاو يسرافلا طبر امف .«يدنهو يكرتو يسرافو يبرع مهنم

 ؟ماقملاب'''يواجلاو

 ةّيسرافلابو كارتألل ةّيكرتلاب ةيزعدلا ةءارق يغبني ال هْنِإ :لئاقلا لقي ملف

 .نحللا مدع برعلل ةّيبرعلاب ةيزعتلا ءاّرقل يغبني :لوقي لب ,دونهلل ةّيدنهلابو سرفلل

 ًاماوع مهنم ّنأب هبيجي ئّتح ءىنعملاب ثيدحلا أرقي نأ يغبني ال نإ :لقي ملو

 يف سيلف ,عقاو ريغ رمأ كلذ ّنأ ىلع .ةّيماعلا مهظافلأب ىنعملاب ثيدحلا مهل لقنيف

 غم نكلو ىحصفلا ةّيبرعلاب نوأرقي مهلك لب ,ةّيماعلا ظافلألاب أرقي نم ةيزعتلا ءاّرق

 .نضفلا نه للا

 لب .فراعتملا يعنلاك ةّيماعلا ظافلألاب ةيزعتلا ةءارق نع بأي مل لئاقلاو

 يغبني ةبطخوأ ثيدح لقت اذإو .ًانوحلم نوكي نأ نسحُي ال رعشلا ءىرُق اذإ :لوقي

 .نحل هيف نوكي ال نأ

 :هباوج يف لوقي وهو ,«ةيزعتلا ةءارق يف نحللا يغبني ال» :لوقي لئاقلاو

 .«ىحصفلا ةّيبرعلاب اهتءارق مزلي ال»

 ةجاح ّىأ ًاذإ :هل لاقيف ,نحللا مدع :ىحصفلا ةّيبرعلا نم دارأ هنأ انضرف ولو

 ؟مالكلا عيمج يف نحللا كرت ىلإ

 ؟ةّيبرعلا بتكو وحنلا عضو اذاملو

 نادعمل يناعملا مهف يف ديزت ًاعوفرم لوعفملاوًاضوفخم لعافلا ةءارق لهو

 ,رصم فايرأب نيلزانلاو نميلاو دجن ةيداب ناكسو ,ماشلا ةّيورقو «قارعلا

 ؟برغملا دالبو ايقيرفإ ءارحص نيئّوبتملاو توم رضح هو يف نيلاحلاو

 .ايسينودنأ رئازج ىدحإ ؛ةواج ىلإ ٌةبسن )١(

 )١؟(



 ١ ير ةييدحلا رتاععلا لئاشورو هناا ا ارا طاواللا حا ما 04

 ؟بيطخ الإ ءىراقلا امو ,ةيزعتلا ةءارق يف نحللا مدع نم هّرضي يذلا امو

 ٌبح وهأ ,ةءارقلا ىف نحللا نع ةعفادملا هذه ّلك ىلإ هوعدي يذلا امو

 ْ ؟رخآ رمأ مأ ,حالصإلا

 ةفرعملا يذ بلق هب انبلجتساف ,نحل نودب رعشلاو ثيدحلا انولت اذإ لهو

 مهف يف أطخلا نعو طلغلاو نحللا نع ثيدحلا اًنصو ,طلغلا عامسب هرّفنن ملو
 عفر هّرضي ال يذلا ةفرعملا يذ ريغ ىلع ًاتوافت لعجن ملو ,نحللا ببسب ىنعملا

 ؟ًاعفان هسكعو ًاًرضم اذه انلمع نوكي .هضفخ همهف يف ديزي الو لعافلا

 .ةفرعملاو ملعلا لهأ مهيف دجوي نادعملا مهيف دجوي امك نوعمتسملاو

 (؟؟)



 [ اهخسمو رابخألا قالتخا]

 ريثكلا ّنأ معز ,نيرصاعملا ضعب ةيزعتلل ءاّرقلا ىلع نعط نّممو» :لاق

 .ىهتنا '!«هيلع نعطلا اذه هدنعو ءاهل خسام نيبو رابخألل (اذك) !١ قلخُس نيب مهنم

 «ةينسلا سلاجملا» ةمّدقم يف ركذ ام دعب يذلا ,روطسلا هذه بتاك هدارمو

 لاق .اهنتمأو ةّلدألا حضوأب ٌلدتساو .ءادهشلا دّيس ىلع ءاكبلاو ءازعلا ةماقإ نسخ

 :هظفل ام

 يف ثيداحأ اوقلتخا دق 84 مهباصمل نيركاذلا نم ًاريثك نكلو ءاذه»

 ثيداحألا ضعب اوخسمو .فلؤمالو ْحَرْوُم اهركذي مل اهريغو بئاصملا

 نيعمتسملا سوفن يف اهريثأت نم هنوري امل ؛ اهيف اوصقنو اودازو ةحيحصلا

 .هانركذ ام رخا ىلإ "'«اهمقسورابخألا ةّحصب نيلهاجلا

 نم اهحالصإو ةيزعتلا ةءارق بيذهتل اهانفلأ امّنِإ «ةيّئسلا سلاجملا»و

 ثيداحألا ءاقتناو .هريغو بذكلا نم ةقبوملا تامّدحملاو ةنئاشلا بويعلا

 .«قلتخم» حيحصلاو )١(

 5 (ةعودحتلاة هه نمسك ةهوبطقلا)ةاهتنملا ءاميس ةلاشؤ 6
 :/-5 :ةّينسلا سلاجملا (؟)

 ةفوفإ



 ؟ جب .ةيليسحلا رئاعشلا لئاشو هوما ع امام دلل معا امل هول طعم 1

 .ةدئاف لكل ةعماجلا ةحيحصلا

 ثيداحألا قلتخن انّئأب انيلع نعطلا اذه ّنأب انيمري لجرلا اذه ماقف
 .اهركذي نأ الإ هسفن تبأو ءاهرتبو اهيف مجمج يتلا هذه هترابعب ءاجو ءاهخسمنو

 انّنأو .كلذكانسل انّنَأ ملعي هسفن وهو ,نوملعي هدابعو ملعي ىلاعت هللاو

 اهعبطو بتكلا فيلأت يف انلاومأ زيزعو انتاقوأ سيفن فرصنو اندهج ىعسن

 ثيداحألا بيذهتل ًادصق ؛ قولخم ةنوعم بلطن الو ًادحأ يدجتسنال ءاهرشنو

 ءابطخلا نم نوركاذلا نوكيل ,نيشو بيعو بذك لك نم ءازعلا ةماقإ يف ًأرقُت يتلا

 ليمتستو عامسألاو ةدئفألا اهيلإ يوهتستو راظنألا مهتءارق بلجتست نيذلا

 ًاراع ال ةعيشلل ًارخفم نوكتلو .اهيلإ اهليم ردقب سوفنلا يف اهرثأ نوكيلو ,عابطلا
 اهبالقنال بجوملاو بذكلا بوش نم ةصلاخ ةدابع مهتءارق نوكتو ؛مهيلع

 فصوو .هرثامو هبقانمو ,3ِئا نيسحلا تافص ركذب نزحلا رئاعش ةماقإ َّنإف

 .بادالاو بطخلاو ظعاوملا ركذو هيلع ىرج ام ةعاظفو ,ميضلل هئابإو هتعاجش

 جهنلا ىلع ءالبرك ةعجاف ىلإ صلختلاو ,كلذ ريغو فلسلا رابخأ نمححصو

 بابسأ ىوقأو ءسرادملا عفنأ نم ,تاركنملاو تايفانملا نع اهبيذهت عم فولأملا

 ريّسلاو مهّبح ىلإ بولقلا بلجو ,240تيبلا لهأ ةقيرطو يمالسإلا نيّدلاب ريشبتلا
 .مهتافص ميركب فاصتالاو مهتقيرط ىلع

 نيد نع ريفنتلا بابسأ ىوقأ نم ةقيرطلا هذه ريغ ىلع اهتماقإ ّنأ امك
 ةعقاو كل ركذن نحنو ,فصنم ّلك كلذ فرعي ,254تيبلا لهأ ةقيرطو مالسإلا

 :يهو .هلوقت امل ًاجذومن نوكت ةدحاو
 :نضتزملا ةداتسلا الحا نط ةاقو نق كبلعباةليدف نق اندوتشوب ققتا هن
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 1 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ةبطخ - ةءارقلا يف نحللا مدع ىلع مهاندّوع نيذلا - ةيزعتلا ءاّرق نم لجر أرقف

 لاقف ًارضاح نيّيحيسملا ءافرع ضعب ناكو ,تاومألا ةفص يف «جهنلا» نم

 :هئاسلجل

 نم الو ,ةغالبلا يف ةياغ وه يذلا مالكلا اذه ةغالب نم بجعأ مل يننإ»

 ناك نإو ةقئافلا مالكلا اذه نيماضم نم الو ,ليسلاك هتءارق يف بيطخلا يرج

 ىلع هأرق ام ىف ءىراقلا اذه نحل مدع نم ٌثبجع امّنِإو ءبجعلا عضوم هّلك كلذ

 .«هلوط

)"0( 



 [ ةفيعض تاياور]

 اذهب انمتشي مث "!«رابخألل قلتخم نيب مهنم ريثكلا ّنَأ معزن انّنإ» :لوقي
 فيك !؟كلذكاوسيل مهلك مهْنَأ معزيأ ؟وه همعزي يذلا ام يردن امو !!لوقلا

 .لبانلاب لباحلا نوطلخي ماوع مهبلاغو

 مه ام ليلقو .مهلاثمأب رختفُي نيذلا نيلماكلا ءالضفلا مهيف َّنَأ ركنن الو

 ريثكلا نكلو ,"''هلاثمأو نيئراقلا ةرخفمو نيركاذلا بيطخ يّلحلا حلاص دّيسلاك

 )١( (ةعومجملا هذه نممض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر ؟:٠١8.

 نم تفذُح (هلاثمأو نيئراقلا ةرخفمو نيركاذلا بيطخ يّلحلا حلاص دّيسلاك) ةرابع (؟)

 يّلحلا حلاص دّيسلا ةضراعم ببسب ناك فذحلا ٌلعلو «ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا

 .هل هئاجهو نيمألا نسحم دّيسلل

 ددتحملا يلح ,بسنلا ٌينيسح .دّمحم دّيسلا نبا نيسح دّيسلا نبا حلاص دّيسلا وهو

 :هلوقلاو

 ,ه8١7١ةنس فرشألا فجنلا ةنيدم ىلإ رجاه اهنمو .ةّلحلا ةنيدم يف ه1؟585 ةنس دلو

 دبع خيشلاو يّلحلا ديعس خيشلا دنع نايبلاو يناعملاو ةيبرعلا يف هتسارد لمكأو

 ناندع دّيسلا ىلع لوصألا يف نيناوقلاو ملاعملا يباتك سردو .يرهاوجلا نيسحلا
 رقاب خيشلا نبا يلع خيشلا دنع بساكملاو لئاسرلا يباتكو ءيوسوملا يفيرغلا

 م

 (؟5)



 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 دّمحم خيشلا ثحب كلذك :ةيفاكلا بحاص يناسارخلا دنوخآلا ثحب رضحو .يرهاوجلا 2

 .ينادمهلا اضر اقآو ,فجن هط

 كلذل اهكلتما يتلا ةريبكلا ةبهوملل ةجيتنو ,ةغالبلا جهنو ميركلا نآرقلا ظفح هرمأ ةيادب يف

 ًاعراب ابيطخ حبصأ ئّتح ,يدنهلا رقاب دّيسلا ريبكلا خّرؤملاو ريبخلا ملاعلا هتياعرب ماق
 لضفأ ٌدعي ناك يذلا يتبسلا مظاك خيشلا ئّتح هرصع يف ءابطخلا ةفاك قاف ءًاروهشم

 .تقولا كلذ يف بيطخ

 هّلج ,يثالولا رعشلا نم ةريبك ةعومجم فّلخ .ًاقّفتم ًابيدأو ًاريبك ًارعاش حلاص دّيسلا ناك

 .مهبئاصمل عّجوتلاو 8١ تيبلا لهأ ءاثر يف

 ةنس يزيلجنإلا لالتحالا ّدْض بعشلا ةروث اهنم ؛ةّمهم ةيسايس ًاثادحأ يّلحلا دّيسلا رصاع

 ّدض ريهامجلا ضاهنتسا يف مهم رود هل ناكف ءنيرشعلا ةروثب ةفورعملا م

 طّسوت الول دنهلا ىلإ هداعبإو ,هلاقتعا ىلإ ةّلتحملا ةطلسلاب ىَدأ امم ,يبنجألا ٌلتحملا

 .ةرّمحملا ىف هدنع هئاقبإو لعزخ خيشلا

 ئتح .فراعتملا ّدحلا دنع تاقوألا ضعب يف تجرخ يتلا هتئرجب حلاص دّيسلا فرُع دقو

 ىلوملا هذاتسأ بناج ىلإ فقو «ةّدبتسملاو ةطورشملا نيب فالتخالا ثودح دنع هنأ

 ةّدع يف ةّدبتسملا دئاق يدزيلا مظاك دّيسلا مجاهو :ةطورشملا دئاق يناسارخلا دنوخألا

 :هلوق اهنم ,ةدّدعتم ةيرعش تايبأبو فقاوم

 اهديزي مأ ىرولا ىقشأ اهيدزيأ منهج ىف ًادغ يردأ ام هللاوف

 يّبص تلق ًامظاك تدّلق ءام لا ٌبصت يهو لوقت ةاتفو

 رئاعشلا ضعبل هداقتنا دنع نيمألا نسحم دّيسلا نم ًاضراعم ًافقوم يّلحلا دّيسلا فقوو

 :اهنم ةيرعش تايبأب هاجهو ةّينيسحلا

 قدنزتُملا اهنيمأ ِهِحَوِب قصبأف ٍقَّلِجِب ترّوَهاَمْأابكاراي

 .كاذنآ نيمألا دّيسلا اهنكسي ناك ىتلا قشمد ةنيدم يه (قّلِح)و

 ذةففإ
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 نيأ» ثيدح مهت ءارق لهاجتي وأ لهجيو «نيعلاب دهاشم وه امك.كلذكاوسيل مهنم

 نيدّيؤملا ّلك ىلع ءاوعش ةلمح نش ذإ كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ لب .ءكلذب فتكي ملو 3

 نأ ىلإ نسمألا ب لهو نكح «ىملتلاب .مهيلغ اوتو دخاف :نيمألا يملا نيوتضانفلا
 نيمألا دّيسلا يأ هّنأل ؛ يناهفصألا نسحلا يبأ دّيسلا ريبكلا ينيدلا عجرملا ىلع رساجت

 .اذه هفقوم يف

 .فنعلا ىنعم ّلكب ةفينع ةعساو ةراغ هيلع ٌنشف» :(مهتفرع اذكه) هباتك يف يليلخلا لوقي

 نم نسحلا ابأ دّيسلا هب غبصو الإ حيرصتلاو ةيانكلاب ةيارزلا ناولأ نم ًانول كرتي ملو

 فّرصتت نيعمتسملا لوقعب اهقوف نم فّرصتي ناكف ءاهاقري ناك يتلا ربانملا قوف

 ىلعأ ىلإ هتعفر ةأرجو ةبهومو ةردقم نم كلمي ناك امب ءءاش ىَنَأ اهب ليميو كلاملا
 .«ةغالبلاو ةباطخلا ءامس يف تاجردلا

 دّيسلا ةءارقل عامتسالا اهيف مرح ّىوتف يناهفصألا نسحلا ىبأ دّيسلا ردصأ كلذ دنعف

 ' :ًالئاق يزاب ىلع خيشلا رعاشلا كلذ خّرأف ,يّلحلا

 (ةحلاص ريغ) اهتخّرأ هتءارق (حلاص) قيسفتب ىتفأ نسح وبأ
 :هوجهي ًاضيأ لاقو

 هافج ارض نامزلا مامإو ألهج يّقلاب ّيقشلا ىّدرت ذم
 (هاقشب ًاحلاص هلل ىمردق قيقحأ) اوخرأ دق نم اي :تلق

 هتبوت نالعإ ىلإ رطضاو «ىوتفلا هذه ببسب يّلحلا حلاص دّيسلا سلاجم سانلا كرت كلذل
 ةّينيسحلا ةباطخلا ةسراممل داعو هنع افعف ءيناهفصألا دّيسلا مامإ

 هّبر ةمحر ىلإ لقتنا نأ ىلإ ءروهش ةّدع شارفلا همزلأ ديدش ضرمب بيصأ همايأ رخآ ىفو
 فجنلا يف مالسلا يداوب يدهملا ماقم يف نفدو «ه509١ ةنس لاوش رهش رخآ يف

 يدهملا دبع خيشلا :مهنم ,ةعئار دئاصقب ءابطخلاو ءارعشلا هباحصأ هاثرف ءفرشألا

 .ماّسق داوج خيشلاو ءرطم

 ٠١8:١ مهتفرع اذكه ٠١, 4 :3 ٌفطلا بدأ :719 :1 يرغلا ءارعش ١77, :؟ تايلبابلا :رظنا

 .١7١و
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 ا ا م و هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 دجسم حطس ىلع '!ناطفق لا ضعب هقلتخا يذلا '١«ناّسح اي كتلحار تلض

 )١( نايعألا يف نيمألا نسحم دّيسلا ّنأب ًاملع ءانيدل ةرّقوتملا رداصملا يف هيلع رثعأ مل ::
  4وه له ,ةفوكلا دجسم حطس ىلع ناطفق لآ ضعب هعضو يذلا ثيدحلا ىف دّدرت

 رهاظم نب بيبح عم ةقانساّبعلا ةملاكم ثيدح وأ «ناّسح اي كتلحار تلض نيأ» ثيدح
 .مّرحم نم رشاعلا ةليل ىدسألا

 ,يليجدلا ىحابرلا يدعسلا نيسحلا دبع نب مجن نب ىلع خيشلا نبا نسح خيشلا ىه (؟)

 .«ناطفقب ريهشلا

 .ميمت ينب ىلإ اهبسن عجري ةّيبرع ةريشع يهو :دعس ىنب ىلإ ةبسن ءيدعسلاو

 .دعس ينب نم ذخف :حابر لآ ىلإ ةبسن ,يحابرلاو
 .دادغبو ءارماس نيب ةعقاولا ليجدلا ةنيدم ىلإ ةبسن ءيليجدلاو

 هقفلا سردو - كلذ ريغ ليقو -ه١٠٠1 ةنس دودح فرشألا فجنلا يف نسح خيشلا دلو

 يكقلا مساقلا يبأ ازريملا دنع لوصألاو .(ه701١ت) ءاطغلا فشاك ىلع خيشلا دنع ًالَوأ

 (ه١ "11ت) يفجنلا نسح دّمحم خيشلا سرد رضح ّمث ,««نيناوقلا» بحاص (ه١؟١71تر)

 .هيلإ مهبرقأو مهلضافأو هتذمالت صخأ نم حبصأ ئّتح «رهاوجلا» بحاص

 مهنع زاتمي ناك هّنأ الإ .هدافحأو هؤانبأ هنع كلذ ثروو .هل ةنهم ةقارولا مجرتُملا ذخّتا»

 ىلإو هيلإ ليحُي نأ «رهاوجلا» بحاص هذاتسأب ىدح ام اذهو ءاهيف ةعاربلاو ةغللا ناقتإب
 طخ ّنأل ؛ «رهاوجلا» تجرخ امل امهالول هّنِإ :ليق ئّتح هتقاروو «رهاوجلا» حيحصت هدلو

 اهتباتكب نافرتحي اراص ّمث فّلؤملا طخ نع ىلوألا ةخسنلا ابتك دقو ًائيدر ناك فّلؤملا

 نأ ىلع ليلد اذهو ءامهطخب ةطوطخملا خسُشلا رثكأو ؛ملعلا بالطو ءاملعلا ىلع اهعيبو

 .«طبضلاو ًطخلا دّيج ناكو بتكي ام فرعي ناك مجرتملا

 ةلاسر» .«دادضألا ةلاسر» ,«سوماقلا لاثمأ» ,««سوماقلا بط» :اهنم تافّلؤم ةّدع هلو

 بتك ,«رينملا حابصملا ىلع تاقيلعت» .«ةيّدعتملاو ةمزاللا لاعفألا يف ةلاسر» ,«تاثلثملا

 .ةِئاط نيسحلا مامإلا لتقم يف باتك ,ةريثك راعشأ .هقفلا يف لئاسرو

 :مهنم هل مجرتو هركذ نم ّلك هقثوو هارطأو هحدم دقو
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 "2 هةنيسعلا رتاععلا لئاسز ودموع كعمل كد ليم هن هيا 0

 ] .مهريغو فجنلا ءالضف دنع روهشم وه امك,ةفوكلا
 ليخلا موجهل ًاّدظم نوكت نأ ةفاخم عالتلا اذه دّقفتأ ٌتجرخ» :ثيدح وأ

 ؟ثيدحلا اذه ٍباتك ّيأ يف انديلف الإو ,"1«نولمحتو نولمحي موي انمّيخم ىلع

 ميكحلا هيقفلاو :ميلعلا ملاعلا» :هنع لاق ء(ه١؟١ ت) يرونلا نيسح ازريملا ثّدحملا 3 ١(

 .«نسح خيشلا نمتؤملا ىدتقملا

 يف ًاكراشم ,ةفئاطلا ءاهقف يمّدقم نم ناك» :هنع لاق (ه1755ت) ردصلا نسح دّيسلا (؟

 ,ضيرقلا كبسو بدألا ىف زوربلاو مّدقتلا هل كلذكو اًّيهلإ ًاميكح ًاّيلوصأ ًاهيقف «مولعلا

 .«ايلعلا ةقبطلا نم رعش هلو

 .«رعاش بيدأ ؛طباض ليلج قّقحم ملاع» :هنع لاق (ه757١ت) نيدلا ز رح دّمحم خيشلا (؟

 أبقت ًارعاش ًالضاف ناك :«ةعيلطلا يف امك» :هنع لاق (ه117/1ت) نيمألا نسحم دّيسلا (؛

 هنامز ءابدأ عم تاحراطم هلو ؛مهيف هرعش رثكأو ؛نيرهاطلا ةّمئألل ّبحم ًاكسان

 .ظيراقتو عئاقولا بلغأ يف خيراوتو
 .ءايدألا ءاهقفلا ريهاشم نم خيضأ عرماش ًابيدأ ناك :يبيبشلا ةعومجم يفو

 ...يوغل هيقف :هّقح يف لاق هّنأ - ةراضحلا ةّلجم يف امك - ًاضيأ يبيبشلا ةعومجم نعو

 .«قوذلا ميلسو عبطلا حيحص ًابيدأ ناكو

 .«بدألاو ملعلا يف هرصع مالعأو ريهاشم دحأ» :هنع لاق (ه1785ت) ينارهطلا خيشلا (ه

 ةرربلا ماركلا) ةعيشلا مالعأ تاقبط ,19/ :5 ةعيشلا نايعأ ١: ١9, لاجرلا فراعم :رظنا

 .779 :(ةرشعلا دعب ثلاثلا نرقلا يف

 )١( ؟ا/؟ :؛ «ةبكاسلا ةعمدلا» هباتك ىف (ه285١ت) يناهبهبلا رقاب دمحم خيشلا هركذ -

 :لاق ثيح .؟7/7

 هب هباحصأ ّصخأ نم ناك ءالبرك يف هكا نيسحلا لزن امل :لاق هّنَأ ةمحرلا هيلع ديفملا نع»
 ارفع ان راه ناك هّنأل ؛ لايتغالا ٌناظم يف امّيس ؛عفان نب لاله هل ةمزالم مهرثكأو

 هفيس لاله دّلقتف ,دعبأ ئىّتح ميخلا جراخ ىلإ ةليل تاذ ين نيسحلا جرخف .ةسايسلاب

- 

 وكلا



 000 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ؟ةحيحصوأ ةفيعض هب تءاج ةياور ّأو

 رحبلا فّمجت ال ريجهلا ةحفلو ,مصألا لبجلا لزلزي ال دربلا ّنإ» :ثيدح مأ

 ."!«مضخلا

 ىلع ةفرشملا تامكألاو تابقعلاو ايانثلا ربتخي هآرف ؛هقحل ىّتح هيشم يف عرسأو 3

 ؟«لاله لجرلا نم» :لاقف ينآرف هفلخ ىلإ تفتلا مث ,لزنملا

 .يغاطلا اذه ركسعم ةهج ىلإ اليل كجورخ ينجعزأ «كادف هللا ينلعج ؛معن :تلق

 موي انمّيخم ىلع ليخلا موجهل ًءانك نوكت نأ ةفاخم عالتلا هذه دقفتأ ٌتجرخ لاله اي» :لاقف

 .«نولمحيو نولمحت

 .«هيف فلخ ال دعو هللاو يه يه» :لوقيو هراسي ىلع ضباق وهو عجر مث

 دوصقملا وأ ,ديفملا خيشلا بتك نم هريغ يف هّلعلف «داشرإلا» يف ثيدحلا اذه ىلع رثعأ ملو

 .(ه7١4ت) يدادغبلا يربكُحلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم خيشلا ريغ وه ديفملاب

 هلعجو 587 :«ةّيولعلا راونألا» هباتك يف (ه١177ت) يدقنلا رفعج خيشلا هركذ )١(

 511 - 5١ :«ناجرملاو ؤلؤللا» هباتك يف (ه١17 ت) يرونلا نيسح ازريملا ثّدحملا

 :هتمجرت ام لاق ثيح ةعوضوملا ثيداحألا نم

 هحرج امدعب جل نينمؤملا ريمأ ةدايعب فّرشت هّنأ ورمع نب بيبح نع نوركاذلا ىور»

 لئابقلا ءاسؤرو فارشألاو ءفيرشلا هسأر ّمأ ىلع مجلم نب نمحرلا دبع نيعللا

 ًانزح ؛ اهداوس ىلع قرقرتي هينيع عمدو اّلِإ دحأ مهنم امو ءروضح سيمخلا ةطرشو '

 .ةكام نينمؤملا ريمأ ىلع

 هبلق اياظش ّنأ ٌتننظو الإ سّفنتم مهنم سّفنت امو ,مهسوؤرب نيقرطم هدالوأ تيأرو :لوقي

 اهيف خفنو ةاش ةئرب مهفم ىرمع نب ريثأ رمأو .ءابطألا اوعمجف .هسافنأ نم جرخت

 كلذ نع نورضاحلا هلأسف ,هسأر ٌعمب ةخّطلم يه اذإف ,اهجرخأو هحرج يف اهلخدأو

 نوكبي مهسوؤرب اوقرطأو هتايح نم اوسئيف كلذ هنم اومهفو .هناسل جلجلتو سرخف

 نود قطي مل هّنِإف ةتابن نب غبصألا الإ .هيلع مرحلا عالّطا نم ًارذح ؛ توص ريغ نم هيلع
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 "0 ةنتسحلاتاععلا لئ ابرد و يو دوب قوس و عع توم 1

 ."7«ىجراخلا نب اي ًاّيح كدعب» :3ئا نيسحلل رمش لوق ثيدح وأ

 .تاملكب مّلكتو 4 هينيع حتفف ايلاع هتربعب قرش نأ 3

 ال دربلا ّنإف ءرئاض ريغ كحرج ّنأو ؛ىرت ام كئلوهي ال نسحلا ابأ اي :تلق :بيبح لوقي

 .شعترا اذإ ىوقي ٌلصلاو .مضخلا رحبلا فّفجت ال ريجهلا ةحفلو ,مصألا لبجلا لزلزي
 .شدخ اذإ ىرضي ثيللاو

 نم رهظيو - تلخدف هدنع روضحلل اهاعدف ,تكبو موثلك ّمأ هتعمسو .ةّيط ينباجأف :لوقي
 رمقو نييبلاطلا سمش تنأ :تلاقف - روضح ةعامجلاو ترضح اهّنأ لقنلا اذه

 ,ًالذ هوجولا تهاش اذإ انّرع .دقفتملا اهتّمجأ مقرأو دصرتملا اهبيثك ساسو ,نييمشاهلا

 .«الق ريثكلا بكوملا ّلق اذإ انعمجو

 ةبطاخمو ؛ةكط يلع مامإلا دنع ينوكسلا يناه نب ورمع نب ريثأ بيبطلا روضح ّنأب ًاملع
 لزلزي ال دربلا ّنإ» :هلوق نم ًايلاخ رداصملا نم ريثك يف دراو ,ةئمهل ورمع نب بيبح
 جرفلا ىبأو ,7:«هلصأ» يف ديمح نب مصاع هركذ دقف «هرخآ ىلإ ...مصألا لبجلا

 :" «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلا هاكحو ,1؟ :«نييبلاطلا لتاقم» يف يناهفصألا

 رقاب دمحم خيشلا مهنع هاكحو 597 :«قودصلا خيشلا يلامأ» نع

 :اذكه ثيدحلا ّصنو 2,١١6 :؟ «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا

 ٌلحف هيف ضبق يذلا هضرم ىف يا نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد» :لاق ورمع نب بيبح نع

 .سأب نم كب امو ءيشب اذه كحرج ام نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ,هتحارج نع

 .«موثلك ّمَأ تكبو ,كلذ دنع ُثيكبف :لاق ,«ةعاسلا كقرافم هللاو انأ بيبح ايد :لاقف

 هّدشت حرج ّيأ» :ثيدحو ؛«يجراخلا نباي ًاّيح كدعب» :ةُبءنيسخلل رمش لوق ثيدح )١(
 هيلع نشوجلا يذ نب رمش ضرع نيح ويس ابعلل بنيز ةبطاخم ثيدحو .«بنيز كل

 ضعب ٌتلأسو ءاهنم ريثكلل يعّبتت مغر ردصم يأ يف اهيلع رثعأ مل ,نامألا هتوخإ ىلعو

 ناسل» ناونعب ءابطخلا ضعب اهركذ دق نوكي نأ نكميو ءاهفرعي ملف اهنع ءابطخلا
 .«لاحلا

 بنيز ةبطاخم نود - هتوخإو ساّبعلا ىلع نامألا نشوجلا يذ نب رمش ضرع ةلأسم معن
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 1 ووو ههنا فين ما عش هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 .«بنيز كل هدشت حرج يأ» :ثيدح و

 هتوخإ ىلعو هيلع رمش ضرع نيح سابعلل بنيز ةبطاخم :ثيدح وأ
 ل :امألا

 ارا ىف عم هيبأ نفدل نيدباعلا نيز ءيجم يلفت وأ

 /5 :؟ «داشرإلا» يف ديفملا خيشلا اهركذ دقف ,ةربتعملا رداصملا يف ةدوجوم - الفاهم 2

 :لاق ثيح

 ساّبعلا هيلإ جرخف ؟انتخأ ونب نيأ :لاقف 3ك نيسحلا باحصأ ىلع فقو َّتح رمش ءاجو»
 ؟ديرت ام :اولاقف 22 بلاط يبأ نب ىلع ىنب نامثعو رفعجو

 .نونمآ يتخأ ينب اي متنأ :لاقف

 !؟«هل نامأ ال هللا لوسر نباو اننّمؤتأ ,كنامأ نعلو هللا كنعل :ةيتفلا هل تلاقف

 :لاق ثيح 04 - ه7 «فوهلملا» يف سوواط نبا دّيسلا اهركذو

 ساّبعلاو رفعجو هللا دبع يتخأ ونب نيأ :ىدانف هللا هنعل نشوجلا يذ نب رمش لبقأو»

 ؟نامثعو

 .«مكلاوخأ ضعب هّنإف ,ًاقساف ناك نإو هوبيجأ» اكن نيسحلا لاقف

 ؟كنأش ام :هل اولاقف

 ريمأ ةعاط اومزلأو ,نيسحلا مكيخأ عم مكسفنأ اولتقت الف ,نونمآ متنأ يتخأ ينب اي :لاقف

 .ةيواعم نب ديزي نينمؤملا

 كرتن نأ انرمأتأ هللا ودع اي ,كنامأ نم هب تئج ام نعلو كادي تّبت :ىلع نب ساّبعلا هادانف

 ىلإ رمش عجرف ءءانعللا دالوأ ءانعللا ةعاط يف لخدنو ةمطاف نب نيسحلا اندّيسو اناخأ

 .«اهسفم ةوكتسع

 َجاجتحا يف 4847 / 77 :؟ «هلاجر» يف (هسماخلا نرقلا ت) يّشكلا رمع ىبأ هدروأ )١(

 نباو جاّرسلا نباو ةزمح يبأ نب ىلع لوخد دنع كلذو ,ةُكااضرلا مامإلا ىلع ةفقاولا

 :هيف درو ثيح كان مامإلا ىلع يراكملا
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 7 ج / ةتيسحللا تافشلا لب انقيودت اوت ا وبا م ناب لا اود ا واس وم ني

 .هلثم مامإ الإ هرمأ يلي ال مامإلا نأ كئابآ نع انيور اَنِإ - ةزمح يبأ نبا يأ - ىلع هل لاقف» 3

 ؟«مامإ ريغ ناك ىأ ًامامإ ناك غب ىلع نب نيسحلا نع ينربخأف» :ةجطنسحلا وبأ هل لاقف
 ٠ .ًامامإ ناك :لاق

 ؟«هرمأ يلو نمف» :لاق

 .نيسحلا نب ىلع :لاق

 ؟«نيسحلا نب ىلع ناك نيأو» :لاق

 رمأ يلو ئّتح هب نوملعي ال مهو جرخ .دايز نب هللا ديبُع دي يف ةفوكلاب ًاسوبحم ناك :لاق
 .فرصنا مك هيبأ

 ,هيبأ رمأ يليف ءالبرك يتأي نأ ايل نيسحلا نب يلع نكمأ يذلا ْنإ» :ِهنسحلا وبأ هل لاقف
 سبح يف سيلو ,فرصني ّمث هيبأ رمأ يليف دادغب ىتأي نأ رمألا اذه بحاص نّكمي ىهف
 .«راسأ يف الو

 يفو» :لاق ثيح ١١ - ١4 :ه «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا رقاب دمحم خيشلا ًاضيأ هركذو

 - دعس نب رمع لحترا امل هّنأ يور :«تاداهشلا رارسأ» باتك نع ةربتعملا بتكلا ضعب

 مهناكم دسأ ىنب لزن ةفوكلا ىلإ سوؤرلاو ايابّسلاب اوراسو .ءالبرك نم - هللا هنعل

 ةيئان ًاثثجو ةاّنسملا لوح ًاثثج نيأر ّنه اذإ ءءاملا ىلإ مهؤاسن تبهذو ؛مهتويب اونبو

 نلقو ءاسنلا نخراصتف «اهبيطب مهترّطعو اهراونأب مهتللج دق ةّنج ٌنهنيبو ,تارفلا نع

 :نلقو ,تاخراص ّنهتويب ىلإ نعجرف ,هتيب لهأو نيسحلا دسج هللاو اذه

 نورّزجم هباحصأو هتيب لهأو نيسحلا اذهو مكتويب يف سولج متنأ دسأ ينب اي

 ةّبحملا نم مكيف هدهعن ام متنك نإف «حايرلا مهيلع يفستو هلامّرلا ىلع يحاضألاك
 .انسفنأب اهنفد ىلوتن اهونفدت مل نإف ,ثثجلا هذه اونفداو اوموقف ةالاوملاو

 مهلويخ انحبصت نأ هللا مهنعل دعس نباو دايز نبا نم ىشخن اَّنِإ :ضعبل مهضعب لاقف
 .اندحأ نولتقي ىأ اننوبهنيف

 .مهنفد ىلوتن نحنو ةفوكلا قيرط ىلإ رظنت ًانيع انل لعجن نأ يأّرلا :مهريبك لاقف
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 0 00 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 راصو غال نيسحلا دسج ىلإ اولبقأو ًانيع مهل اوعضو مهّنِإ مث ,ديدسل يأرلا ّنإ اولاقف 2

 ملف ًاحيرض هل اوّقشيل هناكم نم 1ك هوكّرحي نأ ىلع اودهتجا مِهّنِإ مث ,ليوعو ءاكب مهل

 .هئاضعأ نم ًاوضع اوكّرحي نأ اوردقي
 ؟نورت ام :مهريبك لاقف

 .هيف انيأر ىرن مث .هتيب لهأ نفد يف ًالَوأ دهتجن يأرلا :اولاق

 نورت امك مهو ءاذه نمو اذه نم فرعي نم مكيف امو مهنفد مكل نوكي فيك :مهريبك لاق

 .باوجلا امف مهنع لأسن امّبرلف ؛حيرلا نم بارتلاو سمشلا مهترّيغ دق سوؤرالب ثثج

 كلت نع اوفشكنا هوأر اًملف ,هداوج نتم ىلع ّيبارعأ مهيلع علط ذإ مالكلا يف مه امنيبف

 .يكاوزلا ثثجلا

 ىتأ ئّنح عكارلا ةئيهك ًاينحنم راصو ؛ضرألا ىلإ هداوج رهظ نع لزنو يبارعألا لبقأف :لاق

 نم هماثل ّلب دقو .ىرخأ هّعشيو ةرات هلّبقي لعجو ٍةِقان نيسحلا دسج ىلع هسفنب ىمرو

 ؟«ثثجلا هذه لوح مكفوقو ناك ام» :لاقف انيلإ رظنو هسأر عفر ّمث ؛هينيع عومد

 .اهيلع جرفتنل انيتأ :اولاقف
 .«مكدصق اذه ناك امد هك لاقف

 ملف ِةِق نيسحلا دسج نفدنل انيتأ ءانرئامض يف ام ىلع كعلطن نآلا برعلا خأ اي معن :اولاقف

 نم فرعي نم انيف امو هتيب لهأ نفد يف اندهتجا مث .هئاضعأ نم ًأاوضع كّرحن نأ ردقن

 نحن امنيبف ,بارتلاو سمشلا مهترّيغ دق سوؤر الب ثثج ىرت امك مهو ءاذه نمو اذه.

 كلت نع انفشكناف هللا هنعل دايز نبا باحصأ نم كنأ انيشخف ءاهيلع تعلط ذإ مالكلا يف

 .ثثجلا

 ««اذه اورَّخأو اذه اومّدق» :لاقف ءاهيف انلعفف ,«انّهاه اورفحا» :لاقو ًأطخ انل ٌطخف ماقف :لاق

 انلعفف ,«انهاه اورفحا» :لاقف ًاّطخ انل طخ ّمث .سأر الب ةَّثج رشع ةعبس انعضوف

 اّمم ًاحيرض اهل قشن نأ انل رمأو ,ةدحاو ةثج اهنم ىنثتساو ثثجلا يقاب اهيف انعضوف
 اذإو ,ةًك نيسّحلا دسج ىلع هنيعنل هيلإ انلبقأ ّمث .اهاّنفدف ءانلعفف ,فيرشلا سأرلا يلي

 ِح
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 .«هرمأ مكيفكأ انأ» :عوشخو عوضخب انل لوقي وه 3

 هئاضعأ نم ًاوضع كّرحن نأ ىلع اندهتجا دق انّلكو هرمأ انيفكت فيك برعلا اخأ اي :هل انلقف

 .هيلع ردقن ملف

 :لاقو فيرشلا هرهظ تحت هيفك طسب هن مث «يننيعي نم يعم» :ة2 لاقف ًاديدش ءاكب ىكبف
 هللا اندعو ام اذه ,هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا ليبس يفو هللابو هللا مسب»

 .«ميظعلا ىلعلا هللاب اَّلِإ ةّوق الو لوح ال هللا ءاش ام .هلوسرو هللا قدصو هلوسرو ىلاعت

 هانعمسف يكبي وهو فيرشلا هرحنب هّدخ عضو ّمث هانم ًادحأ هعم كرشي ملو هدحو هلزنأ مث

 :لوقي

 .ةقرشم كرونبف ةرخآلاو ةملظم كدعبف اينّدلا امأ ,فيرشلا كدسج تنّمضت ضرأل ىبوط»

 كيلعف ءاهب ميقم تنأ يتلا كراد يل هللا راتخي ئّتح ءدّهسمف ليّللاو ,دمرسف نزحلا اَمأ
 .«هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر نباي مالّسلا ينم

 :بتكو هلمانأب هطخو ربقلا ىلع هّفك عضو ّمث ,بارتلا هيلع لاهأو نبللا هيلع جرش ّمث

 .ًابيرغ ًاناشطع هولتق يذلا بلاط يبأ نب ىلع نب نيسح ربق اذه

 ؟«دحأ يقب له اورظنا» :لاقو اذيلإ تفتلا ٌمث

 انلمح امّلكو «ناتثج هلوحو ةاّنسملا لوح حورطم لطب ىقب دق ,برعلا اخأ اي معن :اولاق

 .ماهسلاو فويسلا برض ةرثكل ؛ رخآلا طقس هنم ًابناج

 ايندلا ىلع» :لوقيو يكبيو هلّبقي هيلع ٌبكنا هآر اًملف «هيلإ انيضمف .«هيلإ انب اوضما» :لاقف

 هللا ةمحرو بستحم ديهش نم مالسلا ينم كيلعف مشاه ينب رمق اي افعلا كدعب

 .«هتاكربو

 هيلع جرش ّمث اًنم ًادحأ هعم كرشي ملو هدحو ُةلزنأ مث ءانلعفف ًاحيرض هل ٌقشن نأ انل رمأ ٌمث

 هداوج ىلإ ىضم ّمث انلعفف ,هلوح نيتثجلا نفدب انرمأ ّمث ,بارتلا هيلع لاهأو نبللا

 :لوقي هب اذإو هسفن نع هلأسنل هيلع انردو هانعبتف

 هدلو هيلإ برقألاو ,هتيب لهأ اهيفف ىلُوألا ةريفحلا اًمأو ,متملع دقف 1ك نيسحلا حيرض اًمأ»
- 

 م



 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ءاول لماح ىهف درفنملا ربقلا اّمأو .هباحصأ اهيفف ةيناثلا ةريفحلا اًمأو ,ربكألا ىلع 2

 ريمأ نب ساّبعلا ىهف ةاًّدسملا لوح حورطملا لطبلا اًمأو ءرهاظم نب بيبح كا نيسحلا

 لئاس مكلأس اذإف .ةُقءنينمؤملا ريمأ دالوأ نم امهف ناتثجلا اًمأو اج نينمؤملا
 .«هوملعأف

 نم ًادحأ كعم تكرشأ امو كسفنب هتيراو يذلا دسجلا ّقحب كلأسن برعلا اخأ اي :هل انلقف

 ؟تنأ نم

 .«3غ1ط نيسحلا نب ىلع مكمامإ انأ» :لاقف ًاديدش ءاكب ىكبف

 ؟ىلع تنأ :انلقف

 .«انراصبأ نع باغف ,«معن»:لاقف
 نفدل ةقاداجسلا مامالا ءيجم اوركذي مل ٌفطلا ةعقاو يف اوبتك نيذلا انئاملع ضعب ّنأ الإ

 نمو كل نيسحلا مامإلا نفد اوّلوت نيذلا مه دسأ ينب ّنأب اوحّرص لب ةكهيبأ

 نبا دّيسلاو 1١4 :؟ «داشرإلا» يف ديفملا خيشلا مهنم ,ءاروشاع موي هعم دهشتسا

 ١1م ا «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلاو 65 :«فوهلملا» يف سوواط

 ./1/4:6-05 «بهذلا جورم» يف يدوعسملاو ,؟١؟:«هلتقم» يف فنخم ىبأ ًاضيأ كلذب حّرصو

 ١١. :5 «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا رقاب دمحم خيشلا مهنع هاكحو

 :لاق «داشرإلا» يف ديفملا خيشلا هلاق ام لقنب يفتكن ٌنحنو

 نيسحلا ىلإ - ةيرضاغلاب ًالوزن اوناك - دسأ ينب نم موق جرخ دعس نبأ لحر اّملو»

 اونفدو «نآلا هربق ثيح 3ك نيسحلا اونفدو ,مهيلع اوّلصف :مهيلع هللا ةمحر هباحصأو

 هباحصأو هتيب لهأ نم ءادهشلل اورفحو ,هيلجر دنع رغصألا نيسحلا نب ىلع هنبا

 اعم ًاعيمج مهونفدف مهوعمجو ٍةُقنيسحلا يلجر ىلي امم هلوح اوعرّص نيذلا

 هربق ثيح ةّيرضاغلا قيرط ىلع هيف لتق يذلا هعضوم يف مط ىلع نبا ساّبعلا اونفدو
 ش .«نآلا

 هكا نيسحلا ّنأب كولي ئبنلا لوق نم 44 :48 «راونألا راحب» يف دروام ًاضيأ كلذ دّيؤيو

- 

)130/( 



 "ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0 ل ا ا ا 56

 :لاق ثيح «ءايرغلا هنفدي» 2

 يبأ خيشلا حابصم نع ًالقن .ديهشلا طخ نع ًالقن ءيعبجلا يلع نب دّمحم طخب ُثدجو»

 - لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو - ةمطاف ىلع موي َةكيَ,َئبنلا لخد هّنأ يور :عروصنم

 ىبسُتو ؛هلحر بهنُيو ؛ليخلا هؤطتو .هترتع لتقُتو .هّقح عنمُيو ,ملظُي هّنإف نيسحلا اًمأو

 له :تلقو تيكبق :اُجءىلع لاق .ءابرغلا هنفديو .همدب ًالّمرم نفدّيو .هيرارذو هؤاسن

 .«ءابرغلا هروزي :لاقف ؟دحأ هروزي

 انئاملع ضعب هيلإ بهذي يذلا لوقلا لمحو .«ءابرغلا هنفديو»:ّكيلَيّيبنلا لوق لمح نكميو
 ةدعاسم ىه هنم دارملا ّنأ ىلع .هباحصأو كل نيسحلا اونفد نيذلا مه دسأ ىنب ّنأب

 .ةيطهيبأ نفد يف قا داجسلا مامإلل دسأ ىنب

 مامإلا نفد ىّلوت يذلا وه 2215 ئبنلا ّنأ ىلع ّلدت تاياور ةّدع انقرط نم تدرودق هّنأب ًاملع

 ّنأ» :غاطقداصلا مامإلا نع :«يلامألا» يف قودصلا خيشلا ىور دقف .ةكطنيسحلا

 ؟كئاكب مم :اهل ليقف .ًاديدش ًءاكب يكبت ًاموي تحبصأ ةكيةيَيبنلا ةجوز ةملس مَ
 الإ ىضم ذنم ٌةٌكيلَيلا لوسر ثيأر ام ينأ كلذو .ةليللا 1 نيسحلا ينبا لتق دقل :تلاق

 تلز ام :لاقف ؟ًابيثك ًابحاش هللا لوسر اي كارأ يلام :تلقف .ًابيثك ًابحاش هتيأرف ,ةليللا

 . «هباحصأو نيسحلل روبقلا رفتحا ةليللا

 نع قودصلا خيشلل «يلامألا» نع 57٠١ / ١ :46 «راونألا راحب» يف يسلجملا ةماعلا ىورو

 ينئدعسأ بلطملا دبع تانب اي :لوقت يهو ًاميظع ًاخارص خرصت تحبصأ اهَّنأ ةملس َمأ

 .نيسحلا ٌنكديس لتق دقف يعم ٌنيكبأو

 ؟كلذ تملع نيأ نم :اهل ليقف

 هتيب لهأو نيسحلا ينبا لتق :لاقف هنأش نع هتلأسف ًاروعذم ًاثعش هللا لوسر تيأر :تلاقف

 .مهنفد نم تغرف ةعاسلاو ,مهتنفدف

 اًملف» :تلاق اهّنأ ةملس ّمُأ نع ساّبع نبا نع هدنسب ًاضيأ قودصلا خيشلل «يلامألا» نعو

 :لاقف هنأش نع هتلأسف ,ثعشأ ربغأ هللا لوسر ُثيأر ةلباقلا ةليللا تناك

 .«هباحصأو نيسحلا نفد نم تغرف يّنَأ يملعت ملأ
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 0 ااا ااا هسشلا لامعأل هيزنتلا

 .!391 نيسحلا عم تبراح يتلا فدصلا ةّرد :ثي دع وأ

 باتك يف درو ,ةقطنيسحلا مامإلا سأر لجأ نم تبراح يتلا فدصلا ةّرد ثيدح )١(
 يف هيلع رثعأ ملو ءيدنبر دلل «ةداهشلا رارسأ» باتك نع ًالقن/١ :؟ «ءاسنلا مالعأ ريس»

 .رخآ ردصم

 ةحفتملا ئرخأ ةعبط يفو 445 ةحفصلا ١8 سلجملا يدنبردلا «ةداهشلا رارسأ» نع :لاق

 :لاق هنأ فنخم يبأ نع 4

 كلذ هغلبف ؛هعم نمو - هللا هنعل - يلوخ لتق ىلع اوفلاحت ًافيس نوثالث لصوملاب دّرُج اًمل»

 نأ بلح بحاص ىلإ اوبتكو ؛ةدرولا نيع ىلع ّمث ءارفع لت ىلع ذخأو .دلبلا لخدي ملف

 .يجراخلا نيسحلا سأر انعم ّنإف اناقلت

 هؤاكب رثكو هيلع كلذ مظعف ءيراصنألا رمع نب هللا دبع هب ملع هيلإ باتكلا لصو اًملف

 نسحلا ناكو ءايادهلا مهل لمحي ة8ٌ/لوسرلا نمز يف ناك هّنأل ؛ هنازحأ تدّدجتو

 .ةكرلَي ا لوسر دهع ىلع هناقرافي ال كيِلطنيسحلاو

 بدني ناكو «جابيدلاو ريرحلاب هلّلجو ًاربق هلزنم يف ثم هتومو ٍةياءنسحلا ّمس هغلب اًملف

 .ءاسمو ًاحابص هيلع ىكبيو هيثريو نسحلا

 هلزنم لخد .بلح ىلإ هلوصوو ديزي ىلإ هسأر لمحو 3ك نيسحلا لتق ٍذئنيح هغلب اًملف
 الو رهدلا كب ىكب ال ,هاتبأ اي كب ام :هل تلاقف فدصلا ةّرد هتنبا هتيقلف ءيكبيو دعري ىهو

 ؟كلاح نع ينربخأ ءرهقلا كموق لزن

 ىلإ مهب نورئاس موقلاو .هلايع اوبسو ًانيسح اولتق قافنلاو قاقشلا لهأ ّنإ ةّينب اي :اهل لاقف

 :لوقي لعجو هؤاكبو هبيحن دازو ,ديزي نيعللا

 ٍناجشألاو ءازرألاب ُتيلُبو ٌنانْيَعلا تضافو ُءازعلا ٌلَق
 ٍنادلُبلا ٍرئاسب لوسرلا .مرح ُهَءاسي اًورّيسو َنيسُحلا اًولتق
 ٍناطيشلا ٌةباصع هيلع تدعو ءالبركب ٍتارقلا ءام ْنِم ُهوُعَنَم
 ٍنانس سأر قوف ىّلعُي ارسُف ةشارو نسنمتلاو ةفانعلا وتل

 سأرلا صالخ ىف ّنَضّرحأل هلاوف «ةادُهلا لتق دعب ةايحلا ىف ريخ ال هاتبأ اي :هتنبا هل تلاقف

- 
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 ةفرعمو ,ةنيدملا ىلإ ذهن نيسحلا مدب تغّرمت يتلا رويطلا ءيجم :ثيدح وأ

 ."رويطلا كلت نم اهيبأ لتقب ىرغصلا ةمطاف

 نإ ضرألا لهأ ىلع هب رختفأو «يراد يف يدنع هنفدأو سأرلا ذخآو ءىراسألاو 2

 .ناكمإلا يندعاس

 تلخدد ّمث ,مالسإلا مكليو اي لتق :اهتقزأو بلح فارطأ يف يدانت يهو فدصلا ةّرد تجرخو

 ريثجو راصنألا تانب نم اهعم تجرخو .داوسلاب ترَّزأتو ًاعرد تسبلو اهلزنم

 دعسس نبا ريكب تنب ةلئان اهل لاقي ةاتف نهتمّدقتف ءرفاغملاو عوردلاب ةاتف نوعبس

 نم ةربغلا ّنهل تحال ذإ سمشلا عولط دنع ناك اذإ ىّتح ّنهتليل نم نرسو ؛يراصنألا

 اهعم نمو فدصلا ةّرد تنمكف :ءسأرلا مامأ تاقوبلا تبرٌضو مالعألا تحالو .دعبلا

 نمو فدصلا ةّرد تكبف ءءاسنلا حونو نايبصلا ءاكب ّنعمسف ّنهنم موقلا برق ئّتح

 ؟ةكيأر ام :تلاقو ًاديدش ٌءاكب اهعم

 اهتحت اذإو تايارلا تعلط اذإ ئّتح ؛موقلا ةّدع رظننو اّنم اوبرقي ئّتح ربصن نأ يأرلا :نلق

 عوردلاو عملت ضيبلاو ؛حامرلا اوعرشو فويسلا اودّرجو مئامعلاب اومّثلت دق لاجر

 ضعبب دجنتسن نأ يأرلا :تلاقو ٌنهيلع فدصلا ةّرد تلبقأف .زجتري مهنم ّلكو ,عمست

 .موقلا يقتلنو برعلا لئابق

 .نيعبرألا باب نم اولخدو بلح ىلإ ديزي شيج هّجوتو

 مهيلإ تلسرأف ,مهركسع لهأ اندجنيف بلح لهأ بتاكن الأ انل ام :فدصلا ةّرد تلاقف :لاق

 لاتقلا مهنم ّلك ماقأو ؛ناكم ٌلك نم شويجلا تلصاوتو ءلجارو سراف فال ةّدس ءاجف

 ملو .هب انل ةقاط الام انءاج :اولاقف اهعم نمو فدصلا ةّرد ىلع شويجلا ترثاكتف .ًامايأ

 .«فدصلا ةّرد تلتق نأ ىلإ موقلا نولتاقي لزي

 زجاعم نم هلعجو "١ :؛ «زجاعملا ةنيدم» ىف (ه1١١1/ت) ينارحبلا مشاه دّيسلا هركذ )١(

 .هداهشتسا دعب 1غ نيسحلا مامإلا تاماركو

 «مولعلا ملاوع» يف (يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ت) ينارحبلا هللا دبع خيشلا ًاضيأ هركذو

 .غوا/

- 
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 000 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ثيدحلا ّصنو ,ه - ” :ه «ةبكاسلا ةعمدلا» ىف ىناهبهبلا رقاب دمحم خيشلا امهنع هاكحو 3

 :وه

 همدو ًاحيرط ءالبرك يف ىقب ٍةئاءنيسحلا دهشتسا امل هّنأ :2/تيبلا لهأ قرط نم يور»
 ّنأ ردقلاو ءاضقلا نمف ...همدب خّطلتو ىتأ دق ضيبأ رئاطب اذإو ,ًاحوفسم ضرألا ىلع

 .«ةرخآ ىلإ ...لوسرلا ةنيدم دصق رويطلا هذه نم ًاريط

 دمحأ نب ليعامسإ نع ؛يمصاعلا دمحأ نب يلع نع ًأاضيأ 440 :11 «ملاوعلا» يف ىورو

 نب نيسحلا نع ؛يولعلا دّمحم نب ىيحي نع ؛ظفاحلا للا دبع يبأ نع ,هيبأ نع ,يقهيبلا

 نب ىلع نع .يناولحلا يلع نب نسحلا نع ءيسوسرطلا ىلع يبأ نع ,يولعلا دّمحم

 ,قداصلا دمحم نب رفعج نع ,يفعجلا رمع نب لّضفملا نع .داّبع نب قاحسإ نع ؛رمعي

 :لاق ديم نيسحلا نب ىلع نع .هيبأ نع
 همد ىف عقوف بارغ ءاج دك نيسحلا لتق اًمل»

 ًءاكب تكبف هيلإ ترظنف اهسأر تعفرف ءىرغصلا يهو هياط ىلع نب نيسحلا تنب ةمطاف

 :لوقت تأشنأو ًاديدش

 ْنَم ُتلَقُف ُبارُغلا ُبعَت
 ؟نم تلف مامإلا لاق

 ءالبركب نيسُلا نإ

 ٍةربعب نيسُحلا يكبأف

 يل لاقف نيسُحلا ُتلُق

 حانجلا هب لقتساّمك

 ته حم سام اظ

 مث عزمت مث

 ٍبارُع اي كليو ُهاعنَت

 باوصلل ققوملا لاق

 بارضلاو ةّنسألا نيب

 باوشلا عم هلإلا يجرت

 بارُثلا نكس دقل أّقح

 باوجلا در قصي ملف

 ٍباجتسُملا ءاعُدلا دعب

 رادج ىلع ةتيدملاب عقوف راط

 ناك امف ,بلطملا دبع رحسب انتءاج دق :اولاقف ؛ةنيدملا لهأل ُةّنَعَنُف :ىلع نب دّمحم لاق

 . هجم يلع نب نيسحلا لتقب ربخلا مهءاج نأ عرسأب
 ىضاقلاو ٠١١, :؟ «3غانيسحلا مامإلا لتقم» ىف يمزراوخلا ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو

 )١غ(
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 ؟ تلا ةنيسسلا رئاخقلا لئاشز امن ا مسمع 4

 بذكلا نم ىهو ريانملا ىلع ًأرقُت ىتلا ةريثكلا ثيداحألا نم كلذ ريغ وأ

 .ةلاجعلا هذه يف اهيلإ ةراشإالاب مالكلا لوطي يتلاو .حارصلا

 ةحيحصلا ثيداحألا ةءارق نم ريخ ةقلتخملا ثيداحألا ةءارق ّنأ معزي مأ

 !؟حالصإلل ًادصق ؛ ةّيورملا

 ىلع ةيزعتلا ءاَرُق نم دحأ هّبني ال نأ ريبكلا حلصملا اذه دوصقم لصاحو

 رفني ام ضعب ةءارق ىلع الو ءنحللا كرت ىلعالو ,ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق كرت

 .اهتيمسب اهّتغو ءاهميقسب اهحيحصًاأجوزمم ثيداحألا ىقبت نأ دري لب ؛نيعماسلا

 اذه اذّبحف .اهبارعاب اهنحلو .اهيابلب اهرشقو .اهباوصب اهأطخو ءاهبذكب اهقدصو

 !!حالصإلا

 ,ةحيحصلا ثيداحألا ةءارق ىلع ءاّرقلا لمح نم هءوسي يذلا ام يردن امو

 37 :؟ «ٌقحلا قاقحإ» يف (ه9١١٠ ةنس ديهشلا) يرتستلا ينيسحلا هللا رون دّيسلا

 رقاب دمحم خيشلا مهنع هاكحو ,17/7- 11/١ :46 «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلاو

 .؟١58 :؛ «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا

 ةليوطلا ةفاسملا هذه عطقي نأ رئاطلل نكمي فيك هّنأ :ثيداحألا هذه ىلع دري يذلا لاكشإلاو

 مامإلا تنب ىرغصلا ةمطاف تيب ىلإ ىدتها فيكو ؟ةرنملا ةنيدملا ىلإ ءالبرك نم

 ؟ القا نيسحلا

 ةنيدملا نم دعبأ ىلإ ناريطلا يف نعمت قارعلا يف رويطلا نم ًاعون َنأب» :هنع باوجلا نكميو
 ىيحي نب دمحأ نيدلا باهش لوق نم ذخؤيو ««لئاسرلا مامح» وأ «ىدهلا مامح» ىّمست

 دقو .لصوملا نم رويطلا هذه لصأ ّنأ «فيرعتلا» باتك يف يرّمعملا هللا لضف نبا

 ريطتف لسرتو اهلجرأب قّلعت لئاسرلا تناكو «ةياغلا ىلإ نويمطافلا كولملا اهب ىنتعا
 هنم.تءاج يذلا لحملا ىلإ تداع اهنم باتكلا ذخأ اذإف ءٌدعب امهم هتداتعا يذلا ناكملل

 .«ةدّوزم ريغ وأ ًاضيأ باتكب ةدّوزم
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 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ءىراقب وه سيلو ةنوحلملاو ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق نم هبجعي يذلا امو

 ؟مهنع ًاليكوو ًايماحم ءاّرقلا هماقأ الو ,ةيزعت

 هّجوي ملول هللا ميو !؟تاعسللاو "'تابسللا هذه ىلإ هوعدي يذلا امو

 اًمِم َنوُنيِرَب؛ منَ ْمُكَلَمَع ْمُكَلَو يِلَمَع يِلَمَع يأ لق هل انضرعت د

 .رامجس وهف بيضني لف بطخأ نم نكلز 016 نول امم امم يرَب اَنَأَو لمع

 لجأل يشبحلا ًالالب ناك ِةكَييبنلل يصوصخلا نّدوملا ّنِإ» :هلاق اّممو

 2 .*«أئيشالإ نيسلا جارخإ ىلع هتردق مدع عم ,هظفل !ةوالطو هتوص ةوادن

 !؟اهلقن باتك ّيأ نمو .ةّلعلا هذه دجو نيأ يردن امو

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا يف تفذح «اهلقن باتك ّيأ نمو» :هلوق ىلإ انه نم )١(
 .«بسل» ١: 7١9 حاحصلا .هتغدل يأ:- رم م(

 .4غ١:(١٠) سنوي (؟)

 .«الط» ؟ 5١5 :1 حاحصلا .لوبقلاو نسحلا :ةوالطلا (4)

 1١7. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (6)
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 [ ريبطتلاو ةماجحلا]

 ىدُملاب اهقشو سوؤرلا فشكو نافكألا سبل نيسحت يف هلاق اّممو

 :ءاروشاغ موي فويسلاو

 نم هب اهوجرخأو ءاهمالحأ هلجأل اوهّقسو .ةئفلا هذه ىلع هومقن يذلا ام»

 :ةّيناسنإلا ةرئاد

 يف ًانيد عورشم وهو .ًالقع بيعم ريغ لمع اذهف ؟ىتوملا سبل اهسبلأ

 - ًاظعاو ىفكو - توملل أبهأتو ةرخآلل ًةركذت ؛ نآ لك يف بودنمو .ٌجيحلا مارحإ

 .ًارذنمو ًارّدحم ايندلاب رورغلا نمو

 .ًانيد مارحإلاب عورشم أّبَط نسحتسُمًاضيأ اذهو ؟اهسوؤر نع اهفشكمأ

 نم برض وه ذإ ؛ ًاعرش نوئسمًاضيأ اذهو ؟ةحراج ةلآب اهسوؤر اهعضب مأ

 حجارلاو ,لصألاب ةحابم :ةّيفيلكتلا ةسمخلا ماكحألا اهقحلت ةماجحلاو ,ةماجحلا

 دقف .بجاو ةحصلل ظفاحلاو ,مّرحم ٌرضملاو .هوركم حوجرملاو ءٌبحتسم اهنم

 ًاظفح ؛ ةّيسيئر ءاضعأ وأ وضع رتب ىلإ يضفت ةّيحارج ةّيلمع ىلإ ةجاحلا سمت
 لاوزلا ةكيشو اهرسأب ايندلا ةايحلاو ,ةّيويندلا ةايحلا قمرل ًاّدسو ندبلا ةّيقبل
 .لالحمضالاو
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 باهإ يف ام ةحارج حابت الو ,ةّيويند ام ةدئافل ةرطخلا ةحارجلا هذه حابتأ

 ةقفارمب زوفو .ةّيدبأ ةايحو ةّيورخأ ةداعس اهّلجأو ,ةدئاف اهمظعأل "'سأرلا
 .ىهتنا "'«دلخلا ةّنج يف راربألا

 .«لصألاب ةحابم ةماجحلا» :هلوق

 عم الإ لحت الو .سفنلل ءاذيإو ررض اهنأل ؛ لصألاب ةمّرحم يه لب

 يذلا طاباس ماّجح لعفك تناك الإو ءاهنم مظعأ ملأ وأ ضرم عفدل ؛ ةرورضلا

 همجحي نم دجي مل اذإ ناكو ,"'«طاباس ماّجح نم غرفأ» :ليقف لثملا هب برض

 .هدالوأو هتجور مجح

 .«هوركم حوجرملاو» :هلوق

 .ًاحوجرم نوكي ىتم نّيبي ملو ؛مارحلاو هوركملا لمشي هنأ :هيف

 .«بهأ»/5 ١: حاحصلا غبدي ملام دلجلا :باهإلا )١(

 ١68. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟)

 ّرم اذإف ,نئادملا طاباسل ًامزالم ًاماّجح ناك» :7//5817 :؟ يناديملل لاثمألا عمجم يف (؟)

 عم ناكو :مهلوفق تقو ىلإ دحاو قنادب ةئيسن مهمجح .ثعبلا مهيلع برص دق ٌدنج هب

 يري ئَّنح اهمجحيف ُهَمأ جرخُي اهدنعف ءدحأ هنم ىندي الف ناعوبسإلاو عوبسإلا ربعي كلذ

 مجح هَّنِإ :ليقو ...ةأجف تتامف هّمأ مد فزنأ ئّتح هبأد كلذ لاز امف ,غراف ريغ هّنأ سانلا

 .«كلذ نع هانغأ هّنأل ؛ دعي ملو هرفس يف ةّرم زيوربأ ىرسك

 :لاق قباسلا مالكلا رككذ دعب 1787:1١17 :5 يركسعلا لاله يبأل لاثمألا ةرهمج يفو

 :ثدحم رعاش لاق

 طامناو طبت نكن ةتتل اان ٌةْشٌورْفَم ميساقلا يبأ ُراد

 ٍطاَسيمُس نم ْخْلَب ٍدْعبك ِهرْيَخ نم َكيتأي ام ُدْعُْبو

 ٍطاَباَس ماَجَح ا حَرَفَُأ ُةُحاّبَُطو رفق خبط م
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 ؟ ير عسل تاعخلا لئاسو ترب نوم رحم ترا وم وجا هم "1

 .«بحتسم حجارلاو» :هلوق

 :سفسلاو بهاولا لمت هلأ ميف

 .«بجاو ةّحصلل ظفاحلاو» :هلوق

 .ٌبحتسي هنودبو .بجي سفنلا ىلع فوخلا عمف ًامئاد بجي ال هنأ :هيف

 :وهف ,ةماجحلا نم ًاعون سوؤرل | قش لعج ثيحو

 برضي ملول كالهلا هسفن ىلع براضلا ىشخي امنيح كلذو ,بجاو اَمِإ

 هسأر حرج الإ هيفشي ال ًاكلهُمًاضرم هسأر يف ّنأ قذاحلا بيبطلا هربخي نأب .هسفن
 .هقشو

 بيبطلا هربختيو:ةديدش نكح ًامومحت براضلا نوكي نأب تحتم وأ

 .هنم مدلا جارخإو هسأر ٌّقش يف هءاود ّنأ قذاحلا

 بجوي دق يذلا ةكرحلا ةّدشو سمشلل ضدوتلا مدع نيذه يف طرتشيو

 .هكالهوأ هضرم ةَّدش

 .ًاتحب ًاررضو ًافرص ٌءاذيإ نوكي ثيح كلذو .مّرحم اّمإو

 مهنادبأ يف الو ءاد مهسوؤر يف سيل مهسوؤر نوبرضي نيذلا نإ ثيحو

 ًابجوم الو هللا ىلإ ًابّرقم نكي مل امّرحم ناكاذإو .مارحلا يف مهلعف رصحناف ؛ىّمح

 ءايحاال لتق يذلا نيسحلاو ٍةدْباَي هلوسرلو هل ًابضغمو ,هباقعل اجو لب ,هباوثل

 كلت هّدج عرش

 .«هرخآ ىلإ ...ةّيحارج ةّيلمع ىلإ ةجاحلا سمت دق» :هلوق

 بجت لب حابت ءاضعألا وأ وضعلا رتب ىلإ ةيضفملا ةّيحارجلا ةّيلمعلا نأ :هيف
 حيبت تارورضلا ٌنإف .ةرورضلا لجأل حابّتو ءبجاولا سفنلا ظفحل ةمّدقم اهنأل ؛

 ءاذيإلا مدع وهو - مهملا ىلع - سفنلا ظفح وهو - مهألا مّدقيف .,تاروظحملا
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 00 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 .بحتسملا كاردإل حابي ال مارحلا نكلو .نيررضلا ٌفخأ بكتريو - را رضإللاو

 لّبقتي الو» ,١١(ىصعي ثيح نم هللا عاطي الو» ,ةمرحلا ضراعي ال بابحتساالاف

 ."!«نيقّتملا نم الإ هللا

 الو ,ةّيويند ام ةدئافل ةرطخلا ةحارجلا هذه حابتأ» :هلوق ّنَأ ملعُي كلذ نمو

 مالك !؟«ةّيورخأ ةداعس اهّلجأو ةدئاف اهمظعأل سأرلا باهإ يف ام ةحارج حابت

 الف ,مّرحملا لعف ىلع بّترتت ال - باوثلا يهو - ةّيورخألا ةدئافلا ٌنإف ,ّيرعش

 .يورخألاو يويندلا ررضلا الإ لعفلا اذه يف نوكي

 ةحافت قرس ًاّيفوص ًالجر ّنأ ىكحُي امب يرعشلا مالكلا اذه هبشأ امو

 اهقرس امل ِهّنِإ :لاقف كلذ هلعف ببس نع ةظ قداصلا مامالا هلأسف ءاهب قّدصتو

 ِةَنَسَحْلاِب ءاج نم :ّنأل ؛ تانسح رشع هل بتك اهب قّدصت اّملف ,ةئيس هيلع تبتك

 نم ةئيسانطقسأ اذإف "!4َهّلْغِم الإ ىَرْجُي الَف ِةَْيَسلاِب ءاج نَمَو اًهِلاَتْمَأ ُرْشَع ُهَل
 .تانسح عست ىقب تانسح رشع

 بقت اَمْنِإ) :ىلاعت هلوق تعمس ام وأ ؛لهج اذه ّنإ» :ةِغل قداصلا هل لاقف

 اهب تقّدصت اًملف .ةئيس كيلع بتك ةحافتلا تقرس اّمل كّنِإ 4 َنيِقّتُمْلا َنِم ُهَّللا

 .هانعم اذه ام وأ *!«كلام ريغب تقّدصت كّنأل ؛ ىرخأ ةئيس كيلع تبتُك

 ةيهقفلا دعاوقلاو 4:17 رهاوجلا يفو ,ي/+ مهنع يورم :لاق 554 :ناهذألا ةياقو يف )١(

 .ًاثيدح سيلو لوق هّنِإ 11 ١:
 .«تاصنالاو هتبطخو ةعمجلل مامإلا ةئيهت» باب 5 ثيدح 477 :7 يفاكلا ()

 )©( ماعنألا )(: 17١.

 .71/ :(0) ةدئاملا (4)

 امهيلع قداصلا دّمحم نب رفعج لاقو» :هيفو ؛ ثيدح 17-71 :رابخألا يناعم يف (5)
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 نب هنسسلا راما تابوت تنحرف دووم طوتتو# 1

 همظعت ةّماعلا ءاثغ تعمس لجرك ناك هيأرب بجعأو هاوه عبتا نم نإف ...:مالسلا »

 هب قدحأ دق هتيأرف .هّلحمو هرادقم رظنأل ينفرعي ال ثيح نم هءاقل تببحأف .هفصتو

 لاز امف ,مهيلإو هيلإ رظنأ ماثلب ًايشغتم مهنع ًاذبتنم 7-5 ةماعلا ءاثغ نم قلخ

 هتعبتو :مهجئاوحل هنع ماوعلا تقرفتف ءّرقي ملو مهقرافو مهقيرط فلاخ ئّتح مهغواري

 تبّجعتف ,ةقراسم نيفيغر هناكد نم ذخأف هلّفغتف زاّبخب ّرم نأ ثبلي ملف ,هرثأ يفتقأ

 .ةلماعم هّلعل :يسفن يف تلق ّمث .هنم

 تبّجعتف ؛ةقراسم نيتناّمر هدنع نم ذخأف هلّفغت ئّتح هب لاز امف ناّمر بحاصب هدعب ّرم ّمث

 .ةقراسملا ىلإ ًاذإ هتجاح امو لوقأ مث ؛ةلماعم هّلعل :ىسفن ىف تلق ّمث ؛هنم

 هتعبتو ءىضمو هيدي نيب نيتناّمرلاو نيفيغرلا عضوف ضيرمب ّرم ئّتح هعبتأ لزأ مل مث

 ,كءاقل تببحأو كب تعمس دقل هللا دبع اي :هل تلقف ءءارحصلا نم ةعقب يف ٌرقتسا ئتح

 .يبلق لغش هب لوزيل هنع كلئاس يّنإو !يبلق لغش ام كنم تيأر ينّذكلو كتيقلف
 ؟وه ام :لاق

 !نيتنامر هنم تقرسو ناّمرلا بحاصب ّمث ؛نيفيغر هنم تقرسو زاّبخب تررم كتيأر :تلق

 ؟تنأ نم ينثّدح ءيش لك لبق :يل لاقف :لاق

 كلي دمحم ةّمأ نم قل مدآ دلو نم لجر :تلق

 ؟تنأ نم ينثدح :لاق

 .هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر تيب لهأ نم لجر :تلق

 ؟كدلب نيأ :لاق

 .ةنيدملا :تلق

 ؟مهيلع هللا تاولص بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم نب رفعج كلعل :لاق

 .ىلب :تلق

 ركنت الّثل كيبأو كّدج ملع ككرتو هب تفّرش امب كلهج عم كلصأ فرش كعفني امف :يل لاقف

 ؟هلعاف هيلع حدميو دمحي نأ بجي ام
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 000 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ريغ يررض لمع ىلع نابّترتي ال ًأدغ زوفلاو ةداعسلا ّنِإ :لاقي ال» :لاق ّمث
 .هللا نيد يف لوعجم

 اموه :ةّيرورضلارومألا نم مالسإلا يف (اذك) عورشم ريغلا :ًالّوأ :لوقت األ

 ناكام اّمأ .رودقم ريغب ٍذئئيح فيلكتلا حبقل ؛ هتقاط قاطنو فّلكملا عسو نع جرخ

 .هلعج عنم ىلع يلقن الو يلقع ناهرب مقي ملف .ًارودقم

 ةّقتشم اهلك فيلاكتلا اذإ .هلعج مدع ىلع ًاليلد ضهني ال ًايذؤمو ًاقاش هنوكو
 ردق ىلعو ,"!«اهزمحأ اهلضفأو» ءضعب نم ٌدشأ اهضعبو ,ةقشملا يهو ةفلكلا نم

 هتفرعم ةمظعو هربص ةّوقو هسفن ءرملا ةضاير ةنزبو .هفيلكت نوكي ءرملا طاشن

 ؟وهامو :تلق 3

 !هللا باتك نآرقلا :لاق

 ؟هنم تلهج يذلا امو :تلق

 لإ ىَدْجُي الق ِةَنّيَّسلاب ءاج نَمَو اَهِلاَثْمَأ ُرْشَع ُهَلف ِةَنَسَحْلاِب ءاج نم لجو ّنع هللا لوق :لاق
 ,نيتئّيس تناك نيتناّمرلا تقرس املو ,نيتئّيس تناك نيفيغرلا تقرس اّمل ينأو اَهَلْثِم

 نم صقتناف ,ةنسح نيعبرأ [اهب] يل ناك امهنم ّلكب تقّدصت اًملف .تائّيس عبرأ هذهف

 .ةنسح نوثالثو تس يل ىقب تائّيس عبرأب عبرأ ةنسح نيعبرأ
 َنِم ُهَللا ُلَبَقَتَي اَمَّنِإ) :لوقي لجو رع هنأ تعمس اَمأ هللا باتكب لهاجلا تنأ !كَمأ كتلكث :تلق

 ًاضيأ تناك نيتنامر تقرس اًملو :نيتئّيس تناك نيفيغر تقرس امل كنإ 4َنيِقَّتُمْلا

 عبرأ تفضأ امَّنِإ تنك امهيبحاص رمأ ريغب امهيبحاص ريغ ىلإ امهتعفد املو نيتئّيس
 تفرصناف ينظحالي لعجف ,تائيس عبرأ ىلإ ةنسح نيعبرأ فضت ملو عبرأ ىلإ تائّيس

 .هتكرتو

 .«...نولضكيو نولضَي هركتسملا حيبقلا ليوأتلا اذه لثمب :اِقمقداصلا لاق

 )١( راونألا راحب /!7:  14١:/4و «اهزمحأ لامعألا لضفأ» امهيفو 777 17و ”7ا/و 94/١

 .«اهزمحأ تادابعلا لضفأ» هيفو
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 ١ جر ةنيسعلا ئافغلا لئاتجزالو مذ وس 0م معلا ع

 .ةماركلل ًاديزمو ةبترلل ًاًولعو رجألل ةدايز ؛ ّقشألاب فلكي

 لثمألا مث .ءايصوألا مث ءاهريغ نم ّقشأ ءايبنألا فيلاكت تناك انه اه نمو

 .لثمألاف

 ."'«ءازجلا ميظع ةئفاكي ءالبلا ميظع ّنِإ» ربخلا يفو

 نم لثمألاف لثمألا مث .ءايصوألا مث .ءايبنألا ٌءالب سانلا ّدشَأّنإ» رخآ يفو

 ةقبط يهو .ىلفسلا ةقبطلا ىلإ اذكهو ."'«نيحلاصلا هللا دابعو نينمؤملا

 نودتهي الو ةليح نودجي ال نيذلا ,نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا

 .ىهتنا "”«تاقبطلا رئاس نم ًافيلكت ٌفخأ مهف ًاليبس

 .«هللا نيد يف لوعجم ريغ يررض لمع ىلع نابّترتي ال» :هلوق

 هللا نيد يف لوعجم مكحلا اذه :لاقيف .لامعألل ال ماكحألل لعجلا نأ :هيف

 يف لوعجم لمعلا اذه :انلوقل ىنعم الو ءلوعجم ريغ وأ ,هللا نيد يف لوعجم ريغ وأ

 مامإلا نع هدنسب ؟ثيدحلا «ظيغلا مظك» باب ٠١5 :؟ ىفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىور )١(

 .«مهالتبا الإ ًاموق هللا ٌبحأ امو ,ءالبلا ميظع نمل رجألا ميظع َّنإف» :لاق هّنأ ةْيلقداصلا

 .«نمل» لدب «عمل» هيفو ”ثيدحلا «نمؤملا ءالتبا ةّدش» باب 557 :ةحفصلا يف ًاضيأ هاورو

 هب أفاكي ءالبلا ميظع ّنإ» :لاق هّنأ ٍةقءقداصلا مامإلا نع 8ثيدحلا بابلا سفن يف ىورو

 .«ءالبلا ميظعب هالتبا ًادبع هللا ٌبحأ اذإف ءءازجلا ميظع

 هنأ 1ك قداصلا مامإلا نع لوألا ثيدحلا «نمؤملا ءالتبا ةّدش» باب 707 :؟ يفاكلا ىف (؟)

 .«لثمألاف لثمألا مث ,مهنولي نيذلا مث ,ءايبنألا ًءالب سانلا ّدشأ ّنإ» :لاق

 لثس» :ةكي قداصلا مامإلا لاق ,ءبابلا سفن يفو ردصملا سفن نم يناثلا ثيدحلا يفو

 ؟ايندلا يف ٌءالب سانلا ّدشأ ْنَم :ةٌكْيايهَتا لوسر

 .«لثمألاف لثمألا ّمث ,نويبنلا :لاقف

 ١169. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؟)
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 .كلذ وحن وأ زئاج ريغ وأ زئاج :لاقي لب ءلوعجم ريغ وأ ,هللا نيد

 .«هرخآ ىلإ ...مالسإلا يف (اذك) عورشم ريغلا :ًالّوأ :لوقن اَنأل» :هلوق

 امك.هنم هعوقو رّركت عومسم ريغ نحل «عورشم ريغلا» :هلوق نأ الوأ هيف

 هيلإ فاضملا ىلع تلخد اذإ الإ فاضملا ىلع «لا» لوخد زوجي ال ذإ ؛ هيلع انهن

 .رعشلا دعجلاك

 .ًايناث ركذي ملو ًالَوُأ ركذ هنأ :ًاينا

 .«هلعج عنم ىلع يلقن الو يلقع ناهرب مقي ملف ًارودقم ناكام اّمأ» :هلوق

 ال» :هلوق يف هب حّرص امك ءررض هيف يذلا لمعلا يف مالكلا نأ :ًالّوأ هيف

 ام هيلع هبتشا هنأكف رم امك لمعلل ال مكحلل لعجلاو .«يررض لمع ىلع نابّترتي
 الو ررضاال» :ةكليهلوق ىضتقمب ًاّيررض ًامكح لعجي مل هللا نأ نم هعمس
 ٌقشكررض هيفامب فلكي نأ زوجي هللا نأ نم هتبثي نأ ديري امو .")«رارض

 .رخآلاب اهدا طلخت ىموقزلا

 .«هلعج عنم ىلع يلقن الو يلقع ناهرب مقي مل» :هلوق ًايناث
 لوق نيأف ءررض هيف امب هللا فلكي نأ زاوج ىلع ناهرب مقي مل هّنأ هب دارأ نإ

 ؟بجاو نونظملا ررضلا عفد :ءاهقفلا

 طاقسإ يف ررضلا فوخ قدصل بجوملا ررضلا لامتحاب مهؤافتكا نيو

 ؟فيلكتلا

 نم لسغ نالطببو ,موصلا نم ررضلا فئاخل راطفإلا بوجوب مهلوق نيأو

 مّميتلا بوجوو ,ةدابعلا يف داسفلا يهنلا ءاضتقاو ,لسغلا ةمرحل ؛ ررضلا فاخي

 .4457ثيدح ١56-١47 :؛و ١07٠١ ثيدح 74 : ىنطقرادلا نئس )١(
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 ؟-/ ةظيييعلا رئ اميفلا لاسر دووم ورع هان هدد سا ماما "1

 ؟ةدابعلا يف

 فاخي يذلا رفاسملا ىلع ةالصلا مامتإو مايصلا بوجوب مهلوق نيأو
 ؟ةيصعم هرفس نوكل ؛ رفسلاب هسفن ىلع ررضلا

 وأ ,رفسلاو بوكرلا يف جرحو رسع هيلع نوكي نّمع ٌجيحلا طوقسب مهلوقو
 هس ورتملا فاق

 .هقفلا باوبأ يف ةرشتنملا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .«هلعج مدع ىلع ًاليلد ضهني ال ًايذؤمو ًاّقاش هنوكو» :هلوق
 .ّلحم انه هل سيل هّنَأ تفرع دقو ,لعجلا ظفل داعأ هنأ :هيف

 - يذؤملاف .ًاعوضومو ًامكح ناريغ امهو .يذؤملاو ٌقاشلا نيب عمجو
 مل - جرحو رسع هيف يذلا - ّقاشلاو .هب هللا فلكي ملو هلعف مرحي - راضلا وهو

 دراوم يف الإ "74 جّرَح ْنِم نيّدلا ين ْمُكِيَلَع َلَعَج اَمَول :ىلاعت هلوقل ؛ هب هللا فلكي

 ْ .ًاًرضم نكي مل اذإ هلعف زوجي امبر نكل .:ةصوصخم

 .«ةفلكلا نم ةّقتشم اهلك فيلاكتلا» :هلوق فيرطلا نمو
 اذإو ,تفرع امك فيلكتلا تطقسأ جرحلاو رسعلا ّدح تغلب اذإ ةفلكلا َّنإف

 مل اذإ "”«اهزمحأ لامعألا لضفأ»و .لعفلا ةمرح تبجوأ ررضلا ّدح ىلإ تغلب

 .لضفأ ريغ وأ لضفأ نوكت نأ نع ًالضف تمرح الإو .ررضلا دح ىلإ لصت
 .«هرخآ ىلإ ...هفيلكت نوكي ءرملا طاشن ردق ىلع» :هلوق

 ربصلا ةّرقو لسكلاو طاشنلاب توافتت ال ,ةدحاو هدابعل هللا فيلاكت ّنَأ :هيف

 )١( :(؟5؟) جحلا 8/.

 27و ا7717/3و١151 :71/راونألا راحب (؟) 777.
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 .ةفرعملا ةمظعو

 فعضو هلسكب دحأ نع بجاو طقسي ال ؛عيمجلا اهب فلكي تابجاولاف

 الو حابم بجي الو .كلذ نم ءيشب دحأل مّرحم حابي الو ,هتفرعم ةراقحو هربص

 تاّبحتسملا اذكو .هتفرعم ةمظعو هطاشنو هربص ةّوقب دحأ ىلع مرحي

 .تاهوركملاو

 .هوركملا لعفي ام ًاريثك ربصلا ليلقو ءبحتسملا كرتي ام ًاريثك نالسكلا معن

 رخآلو ٌّقاشلا ريغب صخشل فيلكت ةعيرشلا يف سيلو ,دحاو لكلا يف فيلكتلاو

 يف مهبتارمو مهتاجرد توافت بسحب ٌقشألاب رخآلو ٌّقاشلاب صخشلو ,ّقاشلاب

 :ةفرعملاو ربضلاو ةظايزلاو طاشتلا

 نم ّقشأ ءايبنألا فيلاكت تناك انه اه نم» :هلوق داسف ملعت انه اه نمو

 .«لثمألاف لثمألا مث ءايصوألا مث ءاهريغ

 ةبجاو تناكف ليللا ةالص لثم ةّصاخ ءايشأبهريغ نود كت انّيبن فّلُك ,معن

 يقابو «جاوزأ عبرأ ىلع ةدايزلا لثم هريغ نود ةّصاخ ءايشأ هل حيبأ امك .هيلع

 !؟هيف نحن اّمم اذه نيأو .هريغ عم اهيف ىواستي فيلاكتلا
 .«ءازجلا ميظع هئفاكي ءالبلا ميظع نإ :ربخلا يفو» :هلوق

 توم نم ,ةّيويندلا بئاصملا وه :ءالبلاب دارملا ذإ ؛ ماقملا نع ّىبنجأ اذه

 امب اذهل طبر ّيأو .كلذ لاثمأو ,ملاظلا طلستو .لتقلاو ,لاومألا باهذو .دالوألا

 !؟ررض هيف ام وأ ّقاشلاب فيلكتلا نم هيف نحن
 لثمألا ّمئ ,ءءايصوألا من ,ءايبنألا ءالب سانلا ٌدشأ ّنإ» ربخ اذكهو

 ةّيويندلا ايالبلاو بئاصملا دارملا لب .ًافيلكت سانلا ّدشأ هانعم سيلو .«لثمألاف

 .مهئايلوأو 280هتيب لهأو كيلي ىبنلا ىلع ردص امك ,مهيلع ردصت يتلا
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 !؟فيلكتلاب ءالبلا ريسفت ٌمصي ٍةغل يأ يفو
 ءاملعلاو ,كلذب اوفّلك ئّتح تاقبطلا لثمأ نم مهسوؤر نوَّقشي نيذلا لهو

 !؟هولعفي ملو هب اوفلكي ملف .كلذكاوسيل نينمؤملا رايخو
 ضعب مهنع هللا عفر نيذلا ,كاردإلا يف نورصاقلا مهف :ن وتم دملا اكأو

 نيناجملا نع فيلاكتلا عفر امك .مهكاردإ روصقل اهتفرعم مهنكمي ال يتلا فيلاكتلا

 !؟هيف نحن اّمم اذه نيأف ,عيمجلا فيلكت حبقب لقعلا مكحل

 ام .عورشم ريغ - قيرطلاو ةردقلا تحت لخد نإو - ّقاشلا ناكولو» :لاق

 !؟هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل كأي يبنلا مقب ملأ ءءايلوألاو ءايبنألا هتلعف

 !؟عبشلا ىلع هرادتقا عم هنطب ىلع ةعاجملا رجح عضي ملأ

 !؟بوكرلا نم مهنّكمت عم مهمادقأ تمّروت ئّبح ةاشم ةّمئألا حت ملأ

 ماعطلا لوانت نم عانتمالاو ًابأد هيبأ ىلع ءاكبلا نيسحلا نب ىلع ذختي ملأ

 !؟نيتارم وأ ةّرم موي لك ىف هيلع ىمغيو هعومدب امهجزمي ئتح بارشلاو

 ,باوثلا ديزمب ًاعمط ؛ مهسفنأ ىلع ةّقشملا لاخدإ ٍةكَيدلآو ئبنلل زوجيأ

 !؟مهريغل زوجي الو

 نم ًالاعفناو ارتأت ؛ مالآلا نم هلزني ام هسفنب لزني نأ نيدباعلا نيزل حابيأ

 !؟همامإ ةبيصمل هسفن ملؤي نأ هّيلول حابي الو ءهيبأ ةبيصم
 ًايَسأت ؛ أمضلا ةّدش نم هيلع وه ام ىلع وهو هدي نم ءاملا ساّبعلا ضفنيأ

 ] !؟هرثأ ٌصتقن الو .هيخأ شطعب

 - ةسيفن ةحراج مظعأ نيعلاو - ءاكبلا نم هينيع نوفج ةيئاضرلا حرقيأ
 !؟انسوؤر ضعب حرجنو انرودص لقألا ىلع حرقنف هب قسانالو

 ّيعيشلا يكبي الو ,طيبعلا مدلاب يتأتو ةرمحلاب كلت ضرألاو ءامسلا يكبتأ
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 !؟هحراوجو هئاضعأ عيمج نم قارهملا مدلاب

 رغعشي ام :نيسحلا ىلع (اذك) فزني نأ هضرأو هئامسل هللا نم نذالا علو

 هفزن عاطتسا ام همد نم فزني نأ ةبتارلا ةبيصملا كلتل رعاشلا ناسنإلا صيخرتب

 .ًاماظعإو ًالالجإ

 حراجلا ّيعيشلا ّنَأ عم ,ةمرحلا ىلع ليلد الف ,بدنلا ىلع ليلد ال هّنَأ بهو

 نإو حرجلا نم عنملاب مزلي ال ةباثملا هذهب ناك نمو ءررضلا كلذب دقتعي ال هسفن

 .ىهتنا .""«ًاقافّتا ررضلا هنف هل لصح

 عفر تبجوأ جرحلاو رسعلا ّدح ىلإ تلصو اذإ ةّقشملا ّنأ تفرع دقو

 ملو "!4جَرَح ْنِم ٍنيّدلا يف ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو :ىلاعت هلوقل ؛ عامجإلاب فيلكتلا
 رو لكلا عفر تبجوأ ررضلا ّدح ىلإ تلصو اذإو ,لعفلا ميرحت بجوت

 .لعفلا

 ")ص نإف .هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل ةٌكِيأَي ّئبنلا مايقب هداهشتسا اّمأ

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر ١5١.

 .الم:(؟2) جحلا (5)

 ةهريسفت» يف (عبارلاو ثلاثلا نينرقلا مالعأ نم) يّمقلا ميهاربإ نب يلع ثّدحملا هاور (؟)
 :لاق ثيح بط قداصلا مامإلا نع ريصب يبأ نع هدنسب ه8 :؟

 كرابت هللا لزنأف ؛:تمّروت ئّتح هيلجر عباصأ ىلع ماق ىّلص اذإ َِتكيلَيْشا لوسر ناك»

 نَمل ٌةَرِكْدَت اّلِإ * ىَقْشَتِل َنآْوُقْلا َكْيَلَع اَنْلَرنَأ ام دّمحم اي ّيط ةغلب 4هط# :ىلاعتو

 .«4 ىَشْحَي

 هباتك يف (سداسلا نرقلا ت) يسربطلا ىلع نب دمحأ خيشلا مالسإلا نيمأ ًاضيأ هاور

 يف ة2ىلع مامإلا نع كيل هئابآ نع اظن مظاكلا مامإلا نع هدنسب 777 ١: «جاجتحالا»

- 
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 "ب علا اهنلا لئاشرو عتمة ووأ ومنا ةاوووسس هما قف

 :لاق ثيح دوهيلا رابحأ ىلع هجاجتحا 3

 .هفوخل هعم لابجلا تراس ئّتح هتئيطخ ىلع ىكب كس د واد اذه ّنإف :يدوهيلا لاق»

 ماق اذإ ناك هّنِإ اذه نم لضفأ وه ام ىطعأ ٌةٌكيةّيدّمحمو ,كلذك ناك دقل» :ْاِغ يلع هل لاقف

 دقو .ءاكبلا ةّدش نم يفاثألا ىلع لجرملا ريزأك ريزأ هفوجو هردصل عمسُي ةالصلا ىلإ

 .هب ىدتقا نمل ًامامإ نوكيو هئاكبب هبرل عّشختي نأ دارأف .هباقع نم ٌلجو ّنع هللا هنمآ

 ٌرفصاو هامدق تمّروت ئَّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع يكيلَْشا لوسر ماق دقلو

 َكِيَلَع اَنْلَّرْنَأ اَم * هط) :ّلجو ّنع هللا لاقف كلذ يف بتوُع ىّدح ؛عمجأ ليللا موقي .ههجو

 .هب دعستل لب (ىَقْشَتِل َنآْوَقْلا

 مّدقت ام كل رفغ دق ٌلجو ّنع هللا سيلأ هللا لوسر اي :هل ليقف .هيلع ىشغي ئّتح ىكبي ناك دقلو

 .«(روكش ًادبع نوكأ الفأ ,ىلب» :لاقف ؟رَّخأت امو كبنذ نم

 :؟ «حئارجلاو جئارخلا» يف (هد77ت) يدنوارلا نيدلا بطق خيشلا ظفللا اذهب اهنا ةسوحأو

5-/371. 

 ١7١ - ١/1 :«باوبألا حتف» يف (ه114 ت) سوواط نب ىسوم نب يلع ليلجلا دّيسلا ىورو

 :لاق ثيح ديال داجسلا مامإلا نع يرهزلا نع هدنسب

 بصعي ىئتح مايصلا يف أمظيو ءهامدق مِرَي ئّتح ةالصلا يف فقي ٍةبلَيْشا لوسر ناك»

 :ٌكَكإ7 لوقيف ؟رَّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام هللا كل رفغي ملأ هللا لوسر اي :هل ليقف ,هوف

 .«اروكش ًادبع نوكأ الفأ»

 :/7 :1 هريسفت يف (ه1187ت) ينارحبلا ثّدحملا لاقو

 ًاداهجإ ؛ هامدق تمّروت ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع ةالصلا يف موقي ناك كيت َئبنلا ّنإ»

 َكِْيَلَع اَنْلّرِنأ ام * هط# :لاقف ٌةفأر كلذ ىلع ىلاعت هللا هبتاع ئَّتح ,ةدابعلا يف هسفنل

 .«4 ىَقْشَتِل َنآْوَقْلا

 ,ةالصلل همايق نم ٌَكيَيَيبنلا يمدق مّروتب هكيكشتب فتكي مل أكن يمألا دّيسلا نم بجعلاو
 هللا ليبس يف هسفن ءاذيإ دصقي نكي مل هّنأ يأ ,همايق ىلع مرولا بترت ةّيقافتا يعّدي لب

- 
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 رارمتسالا هيلإ لوؤيس امب ملعي نكي ملو ,ةالصلا يف ٌقاشلا مايقلا اذه لّمحتو ىلاعت 2

 .لكشلا اذهب مايقلا يف

 لب ,كلذ لعف دّمعتي ناك ّوكِبْلَيهّنأ ىلع ّلدت ةريثك ةّلدأ كانه ّنإف ًاعطق حيحص ريغ اذهو

 كلذ ىلع ةّلاد اهانركذ يتلا ةقباسلا تاياورلاف «ةدابعلا دارفأ ّقشأ راتخيو .هيلع مواديو

 .حوضوب

 0 يبأ نع هدنسب 1ثيدح 14 :؟ يفاكلا ىف (ه؟58ت) ينيلكلا خيشلا مالسإلا ةقث ىورو

 ,هيلجر عباصأ فارطأ ىلع موقي ٌةٌكيبَيذلا لوسر ناك» :لاق هّنأ ةِغطرقابلا مامإلا نع

 .«؟ ىَقْشَتِل َنآْرُقْلا َكِْيَلَع اَنْلَّزْنَأ ام * هط# :هناحبس هللا لزنأف

 7:./1١5: «نايبتلا» يف (ه١5 ت) يسوطلا خيشلا لاقو

 .«ليللا مايق يف رهسلاو بعتلا نم ىقلي ناك ام ببسب تلزن - ؟هط) ةيآ - اهّنِإ :دهاجم لاق»
 :/ - 1:7 «نايبلا عمجم» يف (سداسلا نرقلا ت) يسربطلا مالسإلا نيمأ لاقو

 * هط) :لا لزنأف ؛هبعت ديزيل ةالصلا يف هيلجر ىدحإ عفري ناك كيلي يبنلا ّنأ يور دقو»

 .ءاهعضوف 4ىَقْشَتِل َنآْوّقْلا َكِئَلَع اَنْلْزنَأ ام

 هرمأف «مونلا هبلغي ال ىّثح لبحب هردص قلعيو ليللا يَّلصي ناكو»:لاق هّنأ ةداتق نع يكحو

 .«بعتلا اذه ّلك بعتيل يحولا هيلع لزنأ ام هّنأ ركذو .هسفن نع فّقخي نأب هناحبس هللا

 نب رباجل ةكطداجسلا مامإلا باوج 184 :؟ بقانملا يف (ه588ت) بوشآ رهش نبا ركذو

 :اِكا لاق نإ ةدابعلا ةرثك نم هسفنب هلعفي ام هيلع ركنأ ثيح ؛يراصنألا هللا دبع

 هبنذ نم مّدقت ام هل للا رفغ دق ٌةٌكيلَرْشا لوسر يّدج ّنأ تملع اَمأ اك هْشلا لوسر بحاص اي»

 ,مدقلا مروو قاسلا خفتنا ئّتح - يّمأو يبأب ىه - دّبعتو داهتجالا عدي ملف ءرخأت امو

 ًادبع نوكأ الفأ :لاق ؟رّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ :هل ليقو

 .«اروكش

 ئنارحبلا فسوي خيشلا ثّدحملاك :ةّيهقفلا مهبتك يف رمألا اذهل انئاهقف نم ريثك ضّرعتو

 ,اهلفاونو ةّيمويلا ةالصلا دادعأ باب ىف 58 :1 «ةرضانلا قئادحلا» يف (ه118ت)
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 مايقلا ثحب يف 557 :؟ «مالكلا رهاوج» يف (ه177١ت) يفجنلا نسح دّمحم خيشلاو 2

 زمحأ هّنأل دارفألا نيب نم هراتخي ناك لب هبوجو ىري نكي مل هّنِإ» :لاق ثيح ةالصلل

 .«قشأو

 ةدابعلا اهليمحتو هسفن ءاذيإو ةالصلل مايقلا نم هيمدق مّروتو هلي ئبنلا ةدابع تيفخ اذإو

 مامإلا ةدابع ريّسلاو خيرأتلا بتك علاط ٍدحأ ىلع ىفخت الف .هللا ليبس يف ةقاشلا

 مامإلا اص وصخ .#اهدلو نم ةّمئألاو ةيءءارهزلا ةمطاف ةرهاطلا ةقيدصلاو الئ ىلع

 .كلذب ريّسلاو بقانملا بتك تئلم ثيح ةِكاطداجسلا

 هيبأ ىلع ٌةكطرقابلا مامإلا لوخد ١47 :؟ داشرإلا يف (ه7١4ت) ديفملا خيشلا ركذ دقف

 :لاق ثيح ةدابعلا ىف هلاح فصوو الكا داجسلا

 هانيع ٌُتَصِمَرو ءرهّسلا نم هنول ٌرفصا دق هآرف .دحأ هغلبي ملام ةدابعلا نم غلب دق هب اذإف»

 مايقلا نم هامدقو هاقاس تمروو دوجسلا نم هفنأ مرخناو .هثهبج تربّدو ؛ءاكبلا نم

 .ةالصلا يف

 ,رّكفي ىه اذإو .هل ةمحر تيكبف .ةاكبلا لاحلا كلتب هتيأر نيح كلامتأ ملف :ةِغطرفعج ىبأ لاقف
 اهيف يتلا فحصلا كلت ضعب نم ينطعأ ّينُب اي :لاقف يلوخد نم ٍةئينُه دعب ّيلإ تفتلاف

 ًارّجضت هدي نم اهكرت ّمث أريسي ًائيش اهيف أرقف ُةّئيطعأف ين بلاط يبأ نب يلع ةدابع
 !؟«ةِق يلع ةدابع ىلع ىوقي نَم :لاقو

 .56 : «بلاط يبأ لآ بقانم» يف (ه048ت) يسربطلا نسحلا نب لضفلا ًاضيأ هاورو

 نم دبعأ ةّمأْلا هذه يف ناك ام»:لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع ًاضيأ بوشآ رهش نبا ىكحو

 .«اهامدق مّروت ئّتح ليللا موقت تناك ,8عِلئةمطاف

 تنحط دقل» :مهلوق ةّماعلا نم رداصم ةّدع نع 86-1١ ؛؟ بقانملا يف ًاضيأ ىكحو

 .«اهادي تلجم ئّتح هللا لوسر تنب ةمطاف

 ريسفت» نعو قل قداصلا رفعج مامإلا نع ؟؟0 ٠١: «يبلعثلا ريسفت» نع ىكحو

 لبإلا.ةّلجأ نم ءاسك اهيلعو ةمطاف ىأر هّنأ يراصنألا هللا دنع نب رباج نع «يريشتقلا
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 كيل



 18 ما وو هوانا منت ازعل يوتا و اوخ اواعطتا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 هاتنب اي» :لاقف .ةكيَتْشا لوسر انيع تعمدف ءاهدلو عضرتو اهديب نحطت يهو 3
 .«ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم يلّجعت

 نع هدنسب ٠١ ثيدح 51/9 :7 «يفاكلا» يف (ه578ت) ينيلكلا بوقعي نب دّمحم خيشلا ىورو

 :لاق هيبأ نع ةزمح يبأ نب دّمحم

 لعج ىّتح مايقلا لاطأف ءيّلصي وهو ليللا ىف ةبعكلا ءانف يف ةغطنيسحلا نب ىلع تيأر»

 .«ىرسيلا هلجر ىلع ةّرمو ,ىنميلا هلجر ىلع ةّرم أكوتي
 01١1-518 :«لاصخلا» يف (ه١18ت) يّمقلا ميهاربإ نب يلع نب دّمحم قودصلا خيشلا لاقو

 نب يلع اهب فصو يتلا ةدومحملا لاصخلا نم ةلصخ نيرشعو ثالث ركذ» باب يف

 :«ةجط نيدباعلا نيز نيسحلا

 ريمأ لعفي ناك امك ,ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف يّلصي كا نيسحلا نب يلع ناك»
 لاق نأ ىلإ - نيتعكر ةلخن ّلك دنع يّلصي ناكف ةلخن ةئامسمخ هل تناك .ةكآطنينمؤملا

 ىلع لمحي ناك اّمم لبإلا بكر لثم هيلعو هرهظ ىلإ اورظن لستغملا ىلع عضو اًملو -

 عبس ةنس لك هنم طقسي ناك دقلو - لاق نأ ىلإ - نيكاسملاو ءارقفلا لزانم ىلإ هرهظ

 .«هعم تنفد تام اًملف اهعمجي ناكو ,هتالص ةرثكل ؛ هدوجس عضاوم نم تانفث

 مامإلا نع يلمجلا هللا دبع نب ىرمع نع هدنسب 117/-777 :هيلامأ يف يسوطلا خيشلا ىورو

 :لاق ةكرقابلا

 نيسحلا نب يلع اهيخأ نبا لعفي ام ىلإ ترظن اّمل 3ك بلاط يبأ نب يلع تنب ةمطاف ّنإ»
 لوسر بحاص اي :هل تلاقف يراصنألا هللا دبع نب رباج تتأ ,ةدابعلا يف بأدلا نم هسفنب

 نأ ًاداهتجا هسفن كلهي اندحأ متيأر اذإ نأ مكيلع انّقح نمو ءًاقوقح مكيلع انل ّنإ ,هللا

 دق نيسحلا هيبأ ةّيقب نيسحلا نب يلع اذهو ,هسفن ىلع ايقُبلا ىلإ هوعدتو هللا هورّكذت
 .«ةدابعلا يف هسفنل هنم ًابأد ؛ هاتحارو هاتبكرو هتهبج تنفثو هفنأ مرخنا

 نباي :هل هلوقو ٍةكدداجسلا مامإلا ىلع يراصنألا هللا دبع نب رباج لوخد ةّيفيك ركذ ٌمث

 نمل رانلا قلخو ,مكّبحأ نملو مكل ةّئجلا قلخ امّنِإ ىلاعت هللا ّنأ تملع اَمأ ,هللا لوسر
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 ١ حدا لا تاهل لت اسوا وس مس يلا ”

 نكي ملو .ًاقافّتا مايقلا ىلع مرولا بّترت يأ ,قافتالا باب نم نوكي نأ ٌدبالف
 ؛ كلذ ىلإ يّدؤي هنأ نونظملا وأ مولعملا مايقلا زجي مل الإو ءهبّترتب ملعي كيلي ىبنلا

 .هيلإ يدؤملا لعفلا ةمرح بجويو فيلكتلا عفري ررض هنأل

 ةنوشخلا لوصح فّلكملا فاخ اذإ ِهّنَأ نم ءاهقفلا هيلغ قفّتا ام نيأف الإو

 زجي ملو مّميتلا ىلإ هضرف لاقتنا .ءوضولا يف ءاملا لامعتسا نم هققشتو دلجلا يف

 ريغ ىلإ فويسلاو ىدُملاب سوؤرلا ّقش نم ًءاذيإو ًاررض ّلقأ هنأ عم .ءوضولا هل
 .كلذ

 ّمص ولف ,عبشلا ىلع هرادتقا عم هنطب ىلع ةعاجملا رجح كبي هعضو اًمأو

 تبث نيأ نم نكل ؛كلذ ةمرحل بجوملا ررضلا فوخ مدع ةروص ىلع لمحل
 ىلع ةردقلا عم ًارايتخا ررضلا فوخل بجوملا طرفملا عوجلا لّمحتي ناك يلين

 .عبشلا

 .ليبقلا اذه نم وهو ."'ةاشم 264ةّمئألا محب هداهشتسا اذكو

 ؟كسفن هتفّلك يذلا دهجلا اذه امف ,مكاداعو مكضغبأ 3

 دق كيلي شا لوسر يّدج ّنأ تملع اَمأ للا لوسر بحاص اي :يِلطنيسحلا نب يلع هل لاق

 ىّتح - يّمأو وه يبأب - دّبعتو ,هل داهتجالا عدي ملف رّخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رفغ

 !؟رَّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل رفغ دقو اذه لعفتأ :هل ليقو ,مدقلا مروو قاسلا خفتنا

 .«أاروكش ًادبع نوكأ الفأ :لاق

 .2مط ىلع نب نيسحلا نب يلع :تانفثلا وذو» :«نفث» ٠١1 :: «طيحملا سوماقلا» يفو

 تمّروت ئّدح ةاشم ةّئألا جح يف كّكشُي فيك «نيمألا دّيسلا نم بيجع ًاضيأ اذهو )١(

 مهرايتخاب كلذ نولعفي اوناك مهّنأ ىلع ةّلاد يهو ,ةريثك كلذ ىلع ةّلدألا ّنإف ,مهمادقأ

 كلذ نوبستحي اوناكو ,مدقلا مّروتو بعتلا نم يشملا اذه هيلإ لوؤيس امب مهملع عم
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 00 اا 0000111 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 نع هعانتماو ءامغإلا ىلإ يّدؤملا هيبأ ىلع كي نيسحلا نب يلع ءاكب ام

 ال ةّيرهق رومألا هذه ٌنإف ,ماقملا نع ّئبنجأ وهف '' !'حص نإف ,بارشلاو ماعطلا

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبرق 2

 جرخ» :لاق هّنأ ةئسشا دبع يبأ نع ةماسأ يبأ نع هدنسب (ه8"7ت) ينيلكلا خيشلا ىور

 تبكر ىل :هيلاوم ضعب هل لاقف ,هامدق تمروف ًايشام ةنس ةّكم ىلإ يلع ىلع نب نسحلا
 نهد هعمو دوسأ كلبقتسي هّنِإف لزنملا اذه انيتأ اذإ ءالك :لاقف .مرولا اذه كنع نكسل

 .«هسكامت الو هنم رتشاف

 ١5١ :؟ راصبتسالاو 19؟ثيدح ١١ :0 بيذهتلا يف (ه١55ت) يسوطلا خيشلا ىورو

 مساق ىلع نب نسحلا ّنِإ» :لاق هّنأ ةْقل قداصلا مامإلا نع يبلحلا نع هدنسب 11١ ثيدح

 ةّجح نيرشع ّجحو .ًارانيدو ًارانيدو ًابوثو ًابوثو العنو ًالعن ئَّتح تاّرم ثالث هّبر

 .«هيمدق ىلع ًايشام

 زداصم ضعب نع ١٠0 : «بقانملا» ىف (ه088ت) ىناردنزاملا بوشآ رهش نبا هركذو

 .ةّماعلا

 ةّجح نيرشعو ًاسمخ هيي ىلع نب نسحلا جح دقل» :لاق هنأ ساّبع ندا نع انشأ 2 ووو

 .«هعم داقتل بئاجنلا ّنإو ًايشام

 نع هدنسب ١159 ثيدح ١: ٠١ نساحملا يف (ه١58 ت) يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ ىورو

 اكن ىلع نب نيسحلا ناكو :ساّبع نبا لاق» :لاق هّنأ هكا رقابلا مامإلا نع ردكنملا يبأ

 .«هءارو داق هتّبادو ّجحلا ىلإ ىشمي

 جح» :لاق هّنأ هيبأ نع ىلع نب ميهاربإ نع هدنسب ١44 :” داشرإلا يف ديفملا خيشلا ركذو

 .«ةّكم ىلإ ةنيدملا نم ًاموي نيرشع راسف ءًايشام اهلي نيسحلا نب ىلع

 538 1” «بقانملا» يف يناردنزاملا بوشآ رهش نبا هنع هاكحو

 ةفورعملا رومألا نم ةقانيسحلا مامإلا هيبأ ىلع ةقداجسلا مامإلا ءاكب :ًالَوأ )١

 ةمجرتل وأ ّفطلا ةعقاول تضّرعت ةلاسر وأ باتك ىلخي الو ؛عيمجلا دنع ةروهشملاو

 هل تدرفأ بتكلا ضعب ّنِإ لب ,لّصفم لكشب كلذ تركذالإ 1ك نيدباعلا نيز مامإلا ةايح
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 ١ 2/ ةييسلا رئاععلا لئن وفاز نيرو نهر رم عفو بما ل

 .ةسمخلا نيئاكبلا نم َدُع هّنأ ىّدح ءًاًصاخ ًاباب 2

 «ةسمخ نوؤاكبلا» باب يف 777-717 «لاصخلا» يف (ه١18ت) قودصلا خيشلا ىور دقف

 :لاق هّنأ قل قداصلا مامإلا ىلإ هعفري ءينارحبلا لهس نب دّمحم نع هدنسب

 .«نيسحلا نب يلعو .دّمحم تنب ةمطافو ءفسويو «بوقعيو «مدآ :ةسمخ نوؤاكبلا»

 َقشسوُي ُنُكْدت ُاتفَت هللاث) هل ليق ئّدحو .هرصب بهذ ئَّدح فسوي ىلع ىكبف بوقعي اًمأو

 .[85 :١؟) فسوي] «َنيِكِلاَهْلا ْنِم َنوُكَت نأ اًضَرَح َنوُكَت ىَّنَح

 ليللا يكبت نأ اًمِإ هل اولاقف نجسلا لهأ هب ىّذأت ئّتح بوقعي ىلع ىكبف فسوي اًمأو

 ٠ .امهنم دحاو ىلع مهحلاصف «ليللاب تكستو راهنلاب يكبت نأ اًمإو ءراهنلاب تكستو

 انيتيذآ دق :اهل اولاقف ةنيدملا لهأ اهب ىَّذأت ئّدح كليا لوسر ىلع تكبف ةمطاف اّمأو

 ّمث اهتجاح يضقت ئّتح يكبتف - ءادهشلا رباقم - رباقملا ىلإ جرخت تناكف .كئاكب ةرثكب

 .فروضنت

 نيب عضو ام ,ةنس نيعبرأ وأ ةنس نيرشع ياء نيسحلا ىلع ىكبف نيسحلا نب ىلع اَمأو

 نأ كيلع فاخأ ين هللا لوسر نباي كادف ُتلعج :هل لوم هل لاق ئّتح ىكب الإ ماعط هيدي

 «َنوُمَلْعَت آل اَم ِهّللا ْنِم ُمَلْعَأَو هللا ىَلِإ يِنْرُحَو يّثَب وُكشأ اَمنِإ) :لاق .نيكلاهلا نم نوكت
 .«ةربع كلذل ينتقنخ الإ ةمطاف ينب عرصم ركذأ ام يّنِإ [81:7) فسوي]

 لاصخلا نم ةلصخ نيرشعو ثالث ركذ» باب يف 014 -4 ةحفصلا يف ًاضيأ ىورو

 مامإلا نع نيعأ نب نارمح نع ّماطنيسحلا نب ىلع اهب فصُو يتلا ةدومحملا

 هل لاق ئّتح «ىكب الإ ماعط هيدي نيب عضو امو ...نيسحلا نب ىلع ناك :لاق هّنأ ةجطرقابلا

 1ك ئبنلا بوقعي ّنإ كحيو :هل لاقف !؟يضقني نأ كنزحل نآ اًمأ هللا لوسر نباي :هل يلوم
 ,هيلع هئاكب ةرثك نم هانيع تّضيباف مهنم ًادحاو هنع هللا بّيغف أنبأ رشع انثا هل ناك

 ترظن انأو .ايندلا يف اّيح هنبا ناكو ,ّمغلا نم ٌةرهظ بدودحاو «نزحلا نم هسأر باشو

 يضقني فيكف يلوح نيلوتقم ىتيب لهأ نم رشع ةعبسو ىّمعو يخأو يبأ ىلإ

 .«ينزح
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 1 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ءام برشي ءانإ ذخأ اذإ ةقطناك» 7١7 © (ه088ت) بوش رهش نبال «بقانملا» يفو 3

 يذلا ءاملا نم يبأ عنم دقو يكبأ ال فيكو :لاقف كلذ يف هل ليقف ًاعمد اهألمي ئّدح ىكب

 .«شوحولاو عابسلل ًاقلطم ناك
 يذلا مالكلا لك ١55 - 177 :* «ءايلوألا ةيلح» يف (ه:٠١7 ت) يناهفصألا ميعن ىبأ ركذو

 .بوشآ رهش نباو قودصلا خيشلا نع هانيكح
 ماعطلا نع هعانتماو هيبأ ىلع ٍةْطداجسلا مامإلا ءاكب نيمألا نسحم دّيسلا فصو :ًايناث

 .«فيلكتلا اهب قّلعتي ال ةّيرهق رومأ» اهّنأِب بارشلاو

 .ةدارإو رايتخا نع ال صخشلا نع ةرداصلا يه :ةّيرهقلا رومألا ىنعمو
 وأ لعف موصعملا نم ردصي نأ زوجي ال هنأ نودقتعي مهّنِإف ,ةّيمامإلا دئاقعل فلاخم اذهو

 مّرحملا رودصو ؛مّرحملا نع ًالضف ًاحابم ناك اذإ ىَّتح ةدارإو هنم رايتخا نود نم لوق

 .ةمصعلا يفاني رايتخا الب ىلو

 ةفورعملا هتلوق لاق امنيح باطخلا نب رمع ىلع تدرو يتلا دودرلاو لاوقألا ىسنن لهو

 ّنإ» :لاق ثيح هك! َيبنلا ضرم دنع كلذو .ةيمالسإلا ةّمألا ىلع تاليولا تبلج يتلا
 ٌةٌكْرلي َيبنلا ىلإ بسن هنأل ؛ اذه انموي ىلإ عيرقتلاو موللا ماهسب يمٌّر دقف «رجهيل ّيبنلا
 .هرايتخاب ال هنم ظفل رودص

 هنأ مالآلا نم هبحاصي ناك امو ٍةْيطداجسلا مامإلا ءاكب فصو نأ دعب نيمألا دّيسلا :ًاثلاث

 ّنأ يأ «ّرم ام لاح هلاحف ًاّيرايتخا هنم ناك امو» :لاقو رمألا كرادت ,ةّيرهقلا رومألا نم

 اهررضب ملعي نكي مل هرايتخا لاح ديل مامإلا نم تردص يتلا ةّيررضلا لاعفألا

 نم لاكشإلا عفتريف .ًالصأ اهب رّرضتي مل هّنأو هيلع ةمّرحم نكت مل كلذل .ًاقبسم
 :ةيساسأ

 ءاكبلا ةرثك نم هلاح هيلإ لوؤيس امب ًافراع ناك ٍةِغاهّنأل ؛ ميحص ريغ ًاضيأ اذهو

 .ةليوط ةّدم برشلاو ّلكألا نع هعانتماو ءاّيموي هيلع هرارمتساو

 مامإلا ءاكب ريثأت ىلع ةّلاد هريغو قودصلا خيشلا نع ليلق لبق اهانركذ يتلا تاياورلاو
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 .ّرم ام لاح هلاحف ًاّيرايتخا اهنم ناكامو ,فيلكت اهب قّلعتي

 نكي مل "”ّحص ولف .هيخأ شطعب ًايّسأت هدي نم ءاملا ساّبعلا ضفن اّمأو

 هندب فعض ىلإ تّدأ ىّتح ؛هتكص ىلع برشلاو ٌلكألا نع هعانتماو ٌةِقاداجسلا 3

 .هنول بوحشو

 :هلوقب نيمألا دّيسلا اهعوقو يف كّكش يتلا - هدي نم ءاملا يا ساّبعلا ضفن ةلأسم )١(

 تافيلأت ضعب نع 4١:40 «راحبلا» ىف (ه١١1١١ت) يسلجملا ةمالعلا اهاكح - ّعص ولف

 نم نيعضوم يف (ه80١٠ت) يحيرطلا نيدلا رخف خيشلا اهلسرأو ءانباحصأ
 (ه280١ت) ينارحبلا هللا دبع خيشلا اهركذو ءاهيف دّدرتم ريغ 84١5و ٠٠١ :«بختنملا»

 .51575- 555 :4 «ةبكاسلا ةعمدلا» ىف

 فرتعي امنيب ««هيزنتلا» هتلاسر يف ةلأسملا هذه يف ككشي هنأ نيمألا دّيسلا نم بجعلاو

 ثيداحألا ءاقتنال هفّلأ يذلا 110 ١: «ةيَّنسلا سلاجملا» هباتك يف ةلّصفم اهركذيو اهب

 ديضنلا ٌردلا يف ةروكذملا هتديصق يف اهمظنيف كلذ نم رثكأ ىلإ بهذي لب :ةحيحصلا

 :لوقي ثيح

 اسْيَي هل ٍدْرِو نم ْنآمَظ هاخأ ىَرَي وهو ءاملا قوُذي ال نأب ىَبأ

 اهنع لاق ام ركذن ّمث ؛ةلأسملا هذه لوح ىنارحبلا هللا دبع خيشلا هلاق ام انه ركذن نحنو

 .نيمألا دّيسلا

 :«مولعلا ملاوع» يف ينارحبلا خيشلا لاق

 نم له يخأ اي :لاقو هاخأ ىتأ ةِظلهتدحو ىأر امل ساّبعلا ّنِإ :انباحصأ تافيلأت ضعب يف»
 تيضم اذإو يثاول بحاص تنأ يخأ اي :لاق مث ًاديدش ًءاكب ياء نيسحلا ىكبف ؟ةصخر

 .يركسع قّرفت

 .نيقفانملا ءالؤه نم يرأث بلطأ نأ ديرأو ةايحلا تمئسو يردص قاض دق :ساّبعلا لاقف
 مهرّذحو مهظعوو ساّبعلا بهذف .ءاملا نم ًاليلق لافطألا ءالؤهل بلطاف :ةْيطنيسحلا لاقف

 بكرف ,شطعلا ,شطعلا نوداني لافطألا عمسف ,هربخأف هيخأ ىلإ عجرف ,مهعفني ملف
 اوناك نّمم فالآ ةعبرأ هب طاحأف .تارفلا وحن دصقو هيرقلاو هحمر ذخأو هسرف
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 0 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ئّتح ًالجر نينامث يور ام ىلع مهنم لتقو مهفشكف «لابنلاب هومرو تارفلاب نيلكوم 32

 ىمرف .هتيب لهأو ذك نيسحلا شطع ركذ ءاملا نم ةفرغ برشي نأ دارأ اًملف ,ءاملا لخد

 قيرطلا هيلع اوعطقف ؛ةميخلا وحن هّجوتو نميألا هفتك ىلع اهلمحو ةبرقلا ألمو ءاملا

 .«هرخآ ىلإ ...بناج لك نم هب ىطاحأو

 :«ةيئسلا سلاجملا» ىف نيمألا نسحم دّيسلا لاقو

 لاق ؛هتيب لهأ نم ةلمجو هباحصأ لتق دعب 12 نيسحلا هيخأ ةدحو ٍةلساّبعلا ىأر اًمل»

 اومّدقتف ,هللا دنع مكبستحال اومّدقت :نامثعو رفعجو هللا دبع هيبأو هّمأ نم ةثالثلا هتوخإل

 ,يئاول لماح تنأ :هل لاقف ؛لاتقلا يف نذأتساو 3ك! نيسحلا هيخأ ىلإ ءاجف .اولتق ئّتح

 ,ءام انذل قتساف تمزع نإ :ةْينيسحلا هل لاقف ,ةايحلا تمثسو يردص قاض :هل لاقف

 نشطع ركذ مث ةفرغ ءاملا نم فرتغاو ةبرقلا ألم ئّتح موقلا ىلع لمحو هتبرق ذخأف

 :لاقو اهب ىمرف 1غ نيسحلا هيخأ
 ينوكت نأ تنك الهدعبو ينوه نيسحلا دعب نم سفن اي

 نيعملا دراب نييرشتو نونملا دراو نيبسح اذه

 َّحص ول كا ساّبعلا ّنأ :يه ةلأسملا هذه لوح نيمألا دّيسلا اهراثأ يتلا ةيلاتلا ةطقنلا :اثلاث

 ريغو .ةًياهتمصع مدعل ؛ ةّجح اذه هلعف نكي ملف ؛هدي نم ءاملا ضفن هنأ تبثو

 لاخدإو ءاملا برش كرتب هسفن ىذآ هّنأل ؛ هيلع بقاعُيو بنذلا هنم ردصي موصعملا

 .اهيلع ررضلا

 هّنأ ال .ةمصعلا بجاوب سيل» هِي ساّبعلا ّنِإ :نولوقي ةّيمامإلا ّنإف ؛ًاعطق حيحص ريغ اذهو

 اهبابسأب ًاضيف هللا نم لصحت يحورلا لامكلا نم ةبترم ةمصعلا ّنأ ذإ ,موصعم ريغ
 هللا ىلع اهبحاصل نكي ملالإو ءاهيلع ةردقلا عم ةيصعملا باكترا نم عنمت ,ةّيرايتخالا

 يسرافلا ناملسل ىنعملا اذهب ةمصعلا انئاملع نم ريثك تبثي كلذلو .ءازج الو باوث

 دّيؤمو ْثّدحُم هّنِإ نولوقيو ,مهتاجرد توافت ىلع ةنينمؤملا ريمأ تاقث نم هبارضأو

 .حورلاب

- 
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 ١ سا ةفصحلا راعقلا لئاسودجل وداود وتر ار عا هوم طم جمع زيوت قف

 دبالف مص نإف /””ءاكبلا نم هينيع نوفج ةيحاضرلا حيرقتب هداهشتسا اّمأو

 نسحلا هيوخأ ةريسب ّنتسملاو نيموصعملا ةمئألا يبأ هيبأ رجحب يّبرتملا لضفلا ىبأو 3

 - ىنعملا اذهب- ةمصعلا بتارم لينب ىلوأ ,ةنس نيثالثو عبرأ وحن يف كيطنيسحلاو

 .«هبارضأو يسرافلا ناملس نم

 نوتبثُي ةّيمالسإلا بهاذملاو قرفلا نم مهريغ ّنإف ؛طقف ةّيمامإلاب ًاّصتخم سيل اذهو

 .ءايلوألاو خياشملاو لادبألاو باطقألا نم ريثكلل ىنعملا اذهب ةمصعلا

 ها قداصلا مامإلا لوق ةْظلساّبعلا اهيلإ لصو يتلا ةّيماسلا ةناكملا هذه ىلع لدي اًممو

 نإ ..مداسبإلا ميرهيدلاطا يف تعيدلا مر اعملا كي كلمحإل اذ ةَمأ شا نعل» :هل هترايز ىف

 أميظع ناك امهم ملسم ّيأ لتقب كهتنت ال مالسإلا ةمرح ّنأ

 ٠١ ١ثيدح "74 :«لاصخلا» يف قودصلا خيشلا هاور امك - ةقايداجسلا مامإلا لوقو

 ءادهشلا عيمج اهب هطبغي ةلزنمل ىلاعتو كرابت هللا دنع سابعلل ّنإ» :- 8 :«يلامألا» 1

 .ٌفطلا موي ديهشلا ربكألا نيسحلا نب ىلع ئّتح لمشي ماع اذهو .«ةمايقلا موي

 دتقم كرمأ نم ةريصب ىلع تيضم» :هل هترايز يف ًاضيأ ٍةُيءقداصلا مامإلا لوقو

 ءاروشاع موي مّرحملا بكترا دق ناك ول اير ساّبعلا ّنإف «نييبنلل اعبّتمو نيحلاصلاب
 !؟مهب نيدتقملاو نيحلاصلا نم بل قداصلا مامإلا هّدعي فيك ؛هدي نم ءاملا هضفنب

 ّنأل ؛ًاساسأ هبرش كرتت هّنأ ال .هب مهو ءاملا برش دارأ ٍةِغا ساّبعلا ّنإ» :لوقن ًاريخأو

 كا نيسحلا هيخأ نيملسملا مامإو همامإ ىلإ هلاصيإ - ءاملا كلم دقو - هيلع بجاولا

 َمِلع 3كم ساّبعلا ّنأ الولو .سفن ّلك ظفح نم مهأ اهظفح ّنإف ؛ةفيرشلا هتشاشح ظفحيل
 دازو ةفرغلا برشل هديب ءاملا نم ةفرغ هبرش نامز رادقمب يناوتلا هل غوسي ال هنأ

 رَّخأتي ملو دهجملا أمظلا َدباك هنيد يف هتريصب ذوفنو هناميإ ةبالص نم هّنكلو ءاهيلع
 .«مهألا بجاولل ةمّدقم اغا نيسحلا ىلإ ءاملا لاصيإ نع ةدحاو ةظحل

 حرقأ نيسحلا موي ّنإ» :هلوق ٍةِكلاضرلا مامإلا نع درو معن ؛كلذب ةياور ىلع رثعأ مل )١(

 .«انزيزع ٌلذأو ءانعومد لاسأو ءاننوفج
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 ااا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 وأ ملعي نمو .مرحل الو .ًارايتخاو ًادصق ال ًارارطضاو ًارهق كلذ لصح نوكي نأ

 عفد بوجول ؛ هكرت ىلع ردق نإ ءاكبلا هل زوجي الف هينيع حرقي ءاكبلا نأ نعي

 .لقعلا مكحو عامجإلاب ررضلا

 ًاليلد نوكي ال فرص يرعش مالكف «هرخآ ىلإ ...ءامسلا يكبتأ» :هلوق ام

 . يع رش مكحل ًادّيؤم الو

 ««فيرظف «ةعرعلا ىلع ليلذ الف ندنلا ناع ليلد هل هأ نهود :هلوق ام

 .ًالقنو ًالقع بجاو ررضلا عفدو ؛ةمرحلا ٌرضملاو يذؤملا يف لصألا ّنأل

 هسفن حرجلا ّنإف «ررضلا كلذب دقتعي ال حراجلا يعيشلا ّنأ عم» :هلوق هلثمو

 ال كلذو .ال وأ ررض هيلع بّئرتي هنأ داقتعا ىلإ جاتحي الو ؛مّرحم ءاذيإو ررض
 .بهذملل هيف لخد ال مدو محل وذ ٌلكلاف ,هريغو يعيشلا هيف توافتي

 (6ا/)



 [ !؟نولعفت الام نولوقت مل]

 حرقنف هب ىسأتن الو هينيع نوفج اضرلا حرقيأ» :هلوق ىلع ًافطع لوقت مث
 !؟«انسوؤر ضعب حرجنو انرودص لقألا ىلع

 نم مكرودص متحّرق الو .اهلكالو مكسوؤر ضعب ةّرم متحرج مكرن مل ان

 َساَّنلا َنوُدُمَأَتَأل :ةلهجلاو ماوعلا هلعفي امّنإو ,ءاملعلا نم دحأ كلذ لعف الو ,مطللا

 "94 َنوُلَعفَت ال اَم َنوُلوُقَت مل اوُنَمَآ َنيِذَلا اَهّيَأ اَي) .74:ٌكَسُفنَأ َنْوَسِنَتو َريلا
 يكبي الو مدلاو ةرمحلاب ضرألاو ءامسلا يكبتأ» :هلوق ىلع ًافطع لوقنو

 !؟«هئاضعأ عيمج نم قارهملا مدلاب يعيشلا

 نم الو مكئاضعأ ضعب نم نزحلل مكرمع لوط أمد متقرهأ مكانيأر ام انّنإ

 اّيدم رس رجه هومت رجهو ًاّيدبأ ًاكرت دكؤملا بحتسملا اذه متكرت اذاملف .اهعيمج

 اوسبلي مل اذاملو !؟ماجحلا ةعضبكر يغص حرجب هرمع يف ءاملعلا نم دحأ هلعفي ملو

 ماوعلا اهب زوفت تاّبحتسملا هذه اوكرتو .قاوبألاو لوبطلا اولمحيو نافكألا
 !؟مهنود ةلهجلاو

 .غ4غ :(5) ةرقيلا )١(

 .؟ )01١: فصلا (؟)
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 0 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 اهنزح راعش يتلا ةئفلا هذه نع ةعيشلا ءاملع نم ريكنلا كاسمإ لعلو» :لاق

 مهلامعأ نوري مهّنأل اَمإ :اهئامد قارهإو اهسوؤر عيضبتب ديهشلا مامإلا ىلع
 ."!«بولقلا ىوقت نم وه يذلا نيدلا رئاعشل ًاميظعت ةّبحتسم

 لعفلا اذه ىلإ اوردابي نأ ءاملعلل يغبني ناكل كلذك رمألا ناك ول :لوقنو

 ,قاوبألا يف اوخفنيو جونصلاب اوبرضيو لوبطلا اوقديف ءهب نيئدتبملا مه اونوكيو

 مامأ فويسلاب مههابجو مهسوؤر نيبراض نافكألا يسبال نيرساح اوجرخيو

 ّقحأ مهف ءاهريغو ءازعلا سلاجم بصن يف مهب تدتقا امك مهب يدتقتل ؛ سانلا

 لقألا ىلعف كلذ عيمجلا لعفي مل اذإو ءاهنم اذه ناك ول نيدلا رئاعش ميظعتب سانلا

 .فولألاب نوّدعي مهْنَأ عم ءاملعلا نم ةثالث وأ نانثا وأ دحاو

 ًايّدؤم امطل هردص مطل مهلثم ىلع لّوعي نيذلا ءاملعلا نم ًادحأ رن مل "'لب

 هب يتفي ناكام قبط ,كلذ ىلإ يّدؤي ال ًافيفخ أ مطل نومطلي مهّلك لب ,رارمحإلا ىلإ
 .فرعتس امك هّرس سّدق يزاريشلا نسح دّمحم ازريم دّيسلا ةّجحلا مامإلا

 ةرضحلا ىلإ فيفخلا مطللاب ءاروشاع موي نوجرخي فجنلا ءاملع ناكامنإو
 مطللاب ءاروشاع ةليل نوجرخي ًارارم مهاندهاش ءالبرك ءاملعو ,ةّيرديحلا ةفيرشلا

 . دك فقشلا

 نم ديزأ زّوجي ناك نيفلاسلا انئاملع نم ًادحأ نأ ملعي مل هْنَأ رهظي كلذ نمو

 .كلذ

 ؤهو .ريكنلا اوكسمأ امل الإو ءاهتمرح ىلع ليلد مهدنع مقي ملوأ» :لاق

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر 7: 177.

 تاعبطلا نم تفذح 777 :ةحفصلا يف «عنملا هريغ الو هنكمي الو» :هلوق ىلإ انه نم (؟)

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا

)19( 



 1 جي :ةفيمحلا راففلا لئاطرز عت د مو ا ع ا حم قف

 كنلوأ نم ريتكو..هنق دهن ركؤمو ةيلغاودتقم لك ىلع عباولا زكتملا نخ ى فنا
 ."'«ماوعلا هاوتفل داقنت ماع دّلقم مالعألا ءاملعلا

 دعب نوملعي مِهْنَأ وهو ,باوصلا وهو هركذي مل ثلاث لامتحا كانه :لوقنو
 .دّلقم مهيف سيل ذإ ؛ ماوعلا كئلوأ يف عفني ال ًاماع ًادّلقم مهنم ريثك نوكو ءريثأتلا

 دّيسلا مالسإلا ةّجح اذهف ءاهلصأ نم ةدساف ريكنلا مهكاسمإ ىوعد ّنأ ىلع
 وهو ,فرعتس امك هيهن رّثؤي ملف ,ريشانملا عاذأو ىهنو ركنأ يناهفصألا نسحلا وبأ

 .نوريثك كلذ يف هلاثمأو ,ٌءاع دّلقم

 ىلع مدح نأ دّرجمب يذلا يزاريشلا ةمالعلا (اذك) انذاتسأ لثم» :لاق
 ."!«ناريإ ةكلمم عيمج عانتمالا مع ناخدلا برش سرفلا

 !؟ةي داس هذه اجري نع لفت انننلو

 بجوملا مطللا ميرحتب يتفسي ناك ميظعلا مامإلا اذه ّنأ هملعن يذلاو

 كلذي هاوتف انيأرو ,فويسلاو ىدملاب سوؤرلا حرج نع ًالضف .ردصلا رارمحإلل

 دنع فورعملا ةقثلا هل يتفتسملا ناكو ,فرشألا فجنلا يف نحنو همتاخو هطخب

 بحاص ةرجح يف ًاميقم ناك يذلا ,فاّحصلا رقاب جاحلا موحرملا نيلماعلا عيمج

 .هّرس سّدق ةماركلا حاتفم

 يتوكس عامجإ مهنم ّدعي نيدّلقملا نيطاسألا نم هريغك هتوكسف» :لاق
 .!«موصعملا ىضر نع "!(اذك) فشاك

 )١( :؟(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر 1517.

 .قياسلا ردصملا (؟)

 .ًافشاك ًايتوكس ًاعامجإ :باوصلا :ةلاسرلا هذهل ىلوألا ةعبطلا شماه يف (؟)

 .177:7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (؛4)

)007 



 0 ااا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 .هريغ توكساالو ,هتوكس مدع تفرع هانركذ اّممو

 مهانيأر مكف .هب مهاضر ىلع لدي ال ءاملعلا راصعأ يف هل ماوعلا لعفو

 .هعنم ىلع نوردقي الو ءازعلا ةماقإ يف رعشلاب ءانغلا نوركني

 موقي - نيدّلقملا ءاملعلا ءالجأ نم وهو - ليلخ نيسح ازريم خيشلا ناكو
 ريغب راكنإلا ىلع هتردق مدعل ؛ ناحلألاب رعشلا اهيف أرقُي امنيح ءازعلا سلاجم نم
 ظ .فرشألا فجنلا يف نحنو ًارارم هئم كلذ عقو .كلذ

 نيدّلقملا ءاملعلا لجأ نم وهو - ينادمهلا اضر اقآ خيشلا انخيش ناكو

 نيذلا نيركاذلا ضعب ةءارق نم ًاريثك فَقأتي - ًالمعو ًاملع سوفنلا يف مهقثوأو

 هريغ الو هنكمي الو .تاوصألا مهعم نودّدري مهذيمالت ضعب ربنملا مامأ نولعجي

 .عنملا

 ,هيف اهلعف ًادحأ نأ لقن الو ,لماع لبج يف ةفورعم لامعألا هذه نكت ملو

 ضعب اهجيورت ىلع دعاسو .ءابرغلا ٌماوع ضعب رصعلا اذه يف هيف اهثدحأ امّنِإو
 .اهب قزتري نم

 نم رصع يف اهبرمأ وأ اهيف نذأ هّنَأ لماع لبج ءاملع نم دحأ نع لقني ملو

 دهع يف ةّماتلا هّتيرحب اهيف عّيمتي لماع لبج ناك يتلا راصعألا يف ئّتح ,راصعألا

 ةّيبعصلاو ريغصلا يلع لآ نم لوطلاو لوحلا هيف مهل ناك نيذلا ,ةعيشلا نم هئارمأ

 ,لماع لبج خياشم خيش راّصنلا فيصان خيشلا ميظعلا ريمألا رصعك ,ةركانملاو

 كب يلعو ءسرافلا ىلع خيشلاو ,كبلا دمحو ,.روص بحاص ساّبع خيشلا ريمألاو

 يف ءاملعلا ةرثك عم ,نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر مهريغو كب رماتو .دعسألا

 .مهرماوأل مهتعاطإ ةّدشو ,مهرصع

 ,ةمعن هللا دبع خيشلاك نيرصاعملا نيرّخأتملا انئاملع نم دحأ رصع يفاالو

 (/آ)



 ١ ةيسععلائاهقلا لأ ايزو هيتتخ سو وتس دلما يا يح بو ا

 يذلا ةرارش ىسوم خيشلاو ,ميهاربإ نسح دّيسلاو ,نيدلا رع يلع دّمحم خيشلاو

 حالصإلا نم ًاريثك اهيف لخدأو ءازعلا رئاعش ةماقإ رشن يف هدهج لذب

 "١يذلا فسوي نسح دّيسلاو ,دومحم دّمحم دّيسلاو ,دومحم ىلع دّيسلاو

 ةموكحلا ةطساوب اهعنم يف دهتجاو .هدلب يفو هرصع يف ةعدبلا هذه تئدح

 لبطلا نامزلا اذه يف اهيف ديزو «نويناريإ اهب نيمئاقلا ّنأل ؛ عطتسي ملف ةينامثعلا

 .رمزلاو

 ينب تاقث ضعب هب انربخأ ام ىلع - ىهني ناك يذلا هللا لضف بيجن دّيسلاو

 مّدقملا يزاريشلا مامإلا ىوتفل ًاقبط ؛ ردصلا رارمحإل بجوملا مطللا نع - هّمع

 .مهحاورأ هللا سّدق مالعألا لماع لبج ءاملع نم مهريغو ءاهركذ

 ىراصق لذب مهضعبو ,ريكنلا اوكسمي مل ءاملعلا ّنأ ًاّيلج رهظي "”كلذبو

 .ةّماعلا رايت لباقم يف رّثؤي ال مهريكن ّنأو ؛حلفي ملف هدهج

 نم اهزاجأ ًادحأ ّنأ الو ؛ةعيشلا ماوع نم اهلعف ًادحأ نأ لقان لقني مل لب

 يف كلذو ,ةعيش اهلك اهيف ةّيمالسإلا دالبلا كولم تناك يتلا راصعألا يف مهئاملع

 نكي ملو .هيوب لآل هيف اهريغو قارعلاو سراف كلم ناك يذلا يهيوبلا رصعلا

 كلمو نادمح ينبل ةريزجلاو تاماشلا كلمو .مسالا الإ مهعم ساّعلا ينب ءافلخل

 ."'نييرصملا نييولعلل برغملاو ايقيرفإو رصم

 .ديفملا خيشلا لاثمأ مهئامظعو ةعيشلا ءاملع ءالجأ نم مهرصع يف ناكو

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذح «اهركذ مّدقملا» :هلوق ىلإ انه نم )١(

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذح «ةماعلا رايت» :هلوق ىلإ انه نم (؟)

 نييولعلل» لدب «نييمطافلل» ةملك تدرو ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا ىف (5)
 .«نييرصملا

(/) 



 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ةماقإ رشن يف دّدشتلا نم هيوب ونب هيلع ناك ام عم .يضرلاو ىضترملا نيفيرشلاو

 مسارم ماقتو ,ءاروشاع موي دادغب يف قاوسألا لّطعت مهنامز يف تناك ئّتح .ءازعلا

 حرسج نم ءيش مهنامز يف عقو هنأ دحأ لقني ملو ,تاقرطلا يفو اهيف ءازعلا

 .ىدُملاو فويسلاب سوؤرلا

 رفعج خيشلا ةفئاطلا خيشك نيرّخأتملا انئاملع نيطاسأ ٌلج ّنأ ىلع» :لاق

 ىربكلا ةّجحلاو "!'«تاتشلا عماج» يف يّمقلا ازريملاو ,"7«ءاطغلا فشك» يف

 خيشلا رّحبتملا هيقفلاو ,"'«دابعلا رورس» هتلاسر يف يراصنألا ىضترم خيشلا

 خيشلا عّروتملا كسانلا ملاعلاو ,'«داعملا ةريخذ» يف يرئاحلا نيدباعلا نيز

 ينيئانلا نيسح ازريملا مالسإلا ةّجحو ,!«نانجلا باوبأ» هباتك يف لالش رضخ
 ًايلماعو ًاّيرصب "الخ ,نيرصاعملا انئاملع عيمجو ,ةرصبلا لهأل هتبوجأ يف

 قتلا ليبسلا»ءاوسس ىلا هيلو انل ةياذهلا نأ أسف مآل ءاملعو ةقنألا قلاخ
 ."!«نيبملا

 .تعمس مك ربخ نودي هترابع يف «ّنأ» تءاج دقو

 ركذي مل هّنإف ,ةلطاب ةبسنف «ءاطغلا فشك» يف ةفئاطلا خيش ىلإ كلذ ةبسن ام

 ) ,؟7 ءاطغلا 56 ١

 6٠/. :؟ تاتشلا عماج ("

 .؟6 :دابعلا رورس (؟

 .سداسلا مسقلا نم عبارلا لصفلا :نانجلا باوبأ (5

 .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذح «نيبملا ٌّقحلا» :هلوق ىلإ انه نم (1

 .1314- 15717 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس ةلاسر (ا/

 دفق
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 .؟58 :داعملا ةريخذ ()
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 يف ''!لاق .هيبشلا قلطم يف لب .هريغ يف لاكشتسالا هرهاظو ءسوؤرلا حرج
 لئاسم ىف ىناشلا ّنفلا نم ىناثلا دصقملا نم لّوألا ماقملا نم ثلاثلا بلطملا

 00 :هلنفلا انك قا امو ةطلبلا نع أ طيبات لزوم

 اهيلع ليلد الو عرشلا ىلإ ةعجارلا ةصاخلا لامسعألا ضعب اًمأو»

 نم ةقفاوملا اهب نايتالاب دصقيو .مومع يف لخدت نأ نيب ولخت الف .صوصخلاب

 ةّيصوصخلا دصقبال «هللا يلو ًايلع ّنَأ دهشأ» :لوقك ,ةّيصوصخلا ةهج نم ال هتهج
 ناحجرلا وأ يتاذلا ناحجرلا دصقب لب ؛عيرشت ًاعم امهّنأل ؛ ةّيصوصنلا دصقب الو
 نأ ىلإ كك يبنلا مسا ركذ ىتم اي يلع مسا ركذ بابحتسا نم درو امل ءيضراعلا

 :لاق

 برض وأ ؛مالعإ لبط ّقد نم ٍةِقننيسحلا ةيزعت ماقم يف عنصي امكو»

 نإو ليوعلاو ءاكبلا رثكيل ؛ رودصلاو دودخلا ىلع مطلو ءروص هيباشتو ءساحن

 يف ءاسنلا يقاب وأ نيسحلا نب ىلع وأ ءارهزلا وأ هسأر وأ نيسحلا ةيبشت يف ناك

 تالآ ضعبو لبطلا ٌقدو ءرمشلا وأ ديزيب نينمؤملا ضعب هيبشتو ءلاجرلا لفاحم
 .ىهتنا "'«ىلوأ كرتلاو ةهبش هيبشتلا قلطم اذكو ,كلذ ضرغلا نكي مل نإو وهللا

 ًاضيأ ةلطاب ةبسنف «تاتشلا عماج» يف يّمقلا ازريملا ىلإ كلذ ةبسن اّمأو

 ةروصب هّبشتلاب صوصخم تاقّرفتملا باب يف روكذملا باتكلا يف يذلا نإف

 ,نهريغ وأ تيبلا لهأ ءاسن سابل لاجرلا سبلو .تيبلا لهأ ءادعأو ةقامامإلا
 اذهو .تاقوبلا خفنو سوطلا برضو لوبطلا ٌّقدو سوؤرلا حرج ركذ هيف سيلو

 رطسألا ادع .ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نم تفذح ةلاسرلا رخآ ىلإ انه نم )١(

 .ةلاسرلا هذهل هفيلأت ءاهتنا نامزو ناكم اهيف ًانّيبم فّلؤملا اهبتك ىتلا ةريخألا ةسمخلا

 .08- ه7" ١: ءاطغلا فشك )١(

(:/017 
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 يسرافلا هظفلب هنع باجأ يذلا لاؤسلا ّصن

 لهأ يداعأ اي مامإ ةروصب هيبشت اروشاع مايأ رد تسا زئاج ايآ» :لاؤس

 لهأ نانز سابل رد نادرم هك تسا زئاج ايآ ؟مدرم ندينايرك ةهجب 280 تيبلا
 ؟«هن اي دصق نامهب دنوش هبشتم ناشيا ريغ اي 280 تيبلا

 :هتمجرت لصاح امب باجأو

 ناك ءاوس ,ءاسنلاب ةّصتخملا ءايشألاب لجرلا نيِّرت ةمرح او ركذ ءاملعلا ّنإ»

 لوألاو ,لاخلخلاكال مأ ريرحلاو بهذلاك لاجرلا ىلع ةّيلصألا تامّرحملا نم

 ىلع ةلادلا رابخألا يهو .ةريثك رابخأ هيلع ٌلدتو .هيف فالخ ال يناثلاو .يعامجإ

 ةرهش ضغبي هللا ّنِإ» :رابخألا كلت نم حاحصلا ضعب يفو ,"7ةرهشلا سابل عنم

 رابخألا هيلع ٌلدتو ."”رانلا يف اهرشو اهريخ ةرهشلا مومع هديؤيو ."0'«سابللا

 .«هريغو ("!للعلا نع لقن امك ,*!”سكعلابو ءاسنلاب لاجرلا هّبشت ةمرح ىلع ةّلادلا

 هئادعأبالو موصعملاب هّبشتلا عنم ىلإ قيرط هرظن يف سيل هّنِإ» :لاق ّم
 :لاق مث كلذ ىلع لالدتسالا يف لاطأو «ءاكبالاو ءاكبلا ضرغل

 .«اهريغو سبالملا يف ةرهشلا ةهارك» باب ؟4 :: ةعيشلا لئاسو )١(

 .سبالملا يف ةرهشلا ةيهارك باب 07/84 ثيدح ؟5 :قباسلا ردصملا (؟)

 . 0/85١ ثيدح :قياسلا ردصملا (؟)

 .«لاجرلاب ءاسنلاو ءاسنلاب لاجرلا هّبشت ةيهارك» باب 584 /١7: قباسلا ردصملا (غ)

 :هيفو 7؟ثيدح 707 :؟ عئارشلا للع (0)

 الا زمر وتم ىف عدنا رومات هّنأ 12 يلع نع هئابآ نع يلع نب ديز نع»

 لوسر تعمس :ةْك لاق ّمث ءهللا لوسر هنعل نم اي هللا لوسر دجسم نم جوخ :هل لاقف

 ءاسنلا نم تاهّبشتملاو ءاسنلاب لاجرلا نم نيهّبشتملا هللا نعل» :لوقي قكيلَيشا

 .«لاجرلاب

)/6( 



 0 ا "1

 دوشيم رهاظ ميتفك هجنآ زا ازين نآ زا باوج سب نانزب هيبشت ةلأسم اًمأو»

 زا نانزب هبشتم صخشنيا هكنا ةهجب هك دشاب نيا هيبشت زا دارم هك تسعونمم هك

 زوصم ارنوتاوخ بنيز ًالثم هك دهاوخيم هكلب دنكيمن تسنانزب هيبشت هكنا ةيثيح

 رداج لثم تسين رضم مه دشابركاو ًابلاغ تسين نانز رد حيرص هك يسابلب دننك

 هيبشت ارتياو اكبا ةهجب دنكب دندومرفيم ناشيا هك يتاملاكمو ندرك رسب بش

 يضرغ نودب تسنانز سنجب ّصتخم هجناب هيبشت نأ رهاظ نوج دنيوكيمن نانزب

 نز تروص رد تسادوخ دومن يارب زا هن نديشوب نانز سابل اجنيا ردو ركيد

 تايصوصخ هارزا نانز زا نيعم صخشب هيبشت هظحالم هنايم تسا رايسب قرفو

 ."7«سنج نياب هيبشت هار زا نانز سنجب هيبشتو نزنا لاعفأ

 .عونمملا ءاسنلاب لاجرلا هّبشت نم كلذ نأ عنم هلصاحو

 انرضحت تسيلو .«تاتشلا عماج»و «ءاطغلا فشك» ىلإ ةبسنلا لاح اذه

 ةبسنلا ليبق نم اهّنأ هّنظن يذلاو .اهيلإ ةبسنلا ةحص ملعنل اهيلإ راشملا بتكلا يقاب
 .نيباتكلا ىلإ

 مالسإلا ةّجح ّنإف ؛ةلطاب ةبسنف نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسن ام

 هتلاسر يف هب حّرص ,عنملاب لئاق نوريثكلا هدّلقي يذلا يناهفصألا نسحلا ابأ دّيسلا
 نم نّدكمتي مل هّنكل .كلذ نم هيف عنمي سانلا ىلع ًالوطم ًاروشنم عاذأو ,ةيسرافلا

 .ةّماعلا راّيت لباقم يف عنملا

 لب ؛عنملاب نولئاق اهريغو ةيمظاكلاو فرشألا فجنلا ءاملع رثكأ كلذكو

 .هلوقب دتعي نّمم قوبلا خفنو سوطلا ّقدو لبطلا لثم يف عنملاب نولئاق مهلك

 الو ١ :؟ تاتشلا عماج )0(

)3/) 



 0 ا ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ءاملعلا لجو !؟نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسن ىلعئرتجي نمو

 ناك ولو .كلذ نم ءيش زيوجت مهنع لقني مل ةعيشلا نادلب رئاسو ناريإو قارعلا يف

 نم ةلمجك.عنملاب نوحّرصم مهنم ةلمجو ,ةماعلا ةبغرل هتقفاومل نيقفاخلا هلقن ألمل
 فرشألا فجنلا ءاملع نم حرجلا زّوج نمو .مهانركذ نيذلا لماع لبج ءاملع

 ٌقدو رمزلاو لبطلل ميمعت همالك يف سيلو ءررضلا فوخ مدعب هدّيق هلوقب دتعي نّمم

 .نيسوطلا

 ديق الب هيبشتلا هيلع لمتشي ام ّلكل زيوجتلا يف ملقلا نانع لجر ىخرأ ,معن
 راطقألا يف نيرشتنملا نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ ةبسنلا عقت نيأف ءطرشالو

 فرشألا فجنلا ءاملع نم نينثا وأ دحاو لوقب - فولألا تارشعب نوّدعي مهو -

 فوخ مدعب دييقتلا عم رومألا هذه ضعب ىلع هيف رصتقا ,مهلاوقأب أبعي نيذلا

 .ًامئاد وأ ابلاغ لصاح ررضلا فوخو ,ررضلا

 يضتقي هنأ تفرع دقو .نالفو نالف لاق ال ليلدلا وه عبّتملاف ناك فيكو

 كتهلا بجوي ام لكو ءسوؤرلا حرجو وهللا تالا عيمجو رمزلاو لبطلا ميرحت

 عرشلا يف تبث اذه ىوس مّرحم ىلع لمتشي امو «ليثمتلا تايوتحم نم ةعنشلاو
 .نسحتسم حجار هسفن يف وه لب هنم عنام ال كلذ ادع امو ,هميرحت

 خفنلاو تاساطلا ٌّقدو لوبطلا برضو سوؤرلا حرج ةحابإ نم لاقي ام ام

 ؛ هيبشلا لمع يف لصحي اّمم كلذ ريغو .ءاسنلاب لاجرلا هّبشتو (مامدلا) قوبلا يف

 .اهناحجر تباثلا نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف ّنأ ةّجحب

 مّرحم ىلع لمتشت مل اذإ ةحجار نوكت امّنِإ نزحلا رئاعش ةماقإ نإ :هيفف
 ّنأل حابت فيكف .اهسفن يف اهميرحت تبث اّمم اهلج وأ اهلك تاروكذملا هذهو ,رخآ
 اذإ ةقرسلاو بذكلاو ءانغلاو رمخلا برش ّلحي لهفأ !؟نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف

 (ا/ا/)



 را ةييسسلارتاوسلا لكامل لا او م وف هاا تا "1

 !؟نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف ناك

 مظعأ نم هّنأبو .هناحجرو هنسحب لوقن اًمم هيبشلاب ىّمسملا ليثمتلا ّنِإ معن

 ءيش الو ءرخآ مّرحم ىلع لمتشي ال نأ طرشب نكل ءنزحلا رئاعش ةماقإ بابسأ

 لبي اَمّنِإ إف ءاهريغ وأ اهركذّراملا ءايشألا نم ةعنشلا بجويو بادآلا يفاني

 ."'ىصعي ثيح نم هللا عاطي الو ١74 َنيِقَُّمْلا َنِم ُهللا

 لاجرلا هّبشتك ؛هتمرح ىلع ليلد مايق مدع ضرف ول كلذ ضعب ّنأ عم

 بجوي يذلا امو ,هنع بّنجتلا عرولا نم سيلفأ ,كلذ وحن وأ ًاتقؤم ناكاذإ ءاسنلاب

 !؟هب مازتلالا

 !؟هيف نزحلا رئاعش ةماقإ ترصحنا لهو

 !؟ةيافكو ئنغ ةهبشو بيع ّلك نم لاخ ةحابإل | مّلسم وه ام يف سيلأ

 (!يرصبلا ملاعلابو انب ضيرعتلا نم همالك"'لجرلا اذه هب متخ ام اّمَأ

 ةرفغملا هيف هل هللا لأسنف ,ةّمألا ءاملعو ةّمئألا ةفلاخم ىلإ انعبسنو .لوقلا ءىيسب

 .نيبملا ّقحلاو ليبسلا ءاوس ىلإ ةيادهلاو

 .ا/ :(ه) ةدئاملا )١(

 ةيهقفلا دعاوقلاو 1:57 رهاوجلا يفو مْ مهنع يورم :لاق 794 :ناهذألا ةياقو يف )١(

 .ًاثيدح سيلو لوق هّنإ 530 ١:

 بحاص (ه١171ت) يلماعلا قداص نب ميهاربإ نب نيسحلا دبع خيشلا هب دصقي (؟)

 ./:١(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)و ه5٠74٠ةنساهفأْلأ يتلا(ءاحلصلا ءاميس)ةلاسر

 ةلاسر بحاص (ه17508١ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا وه (؛)

 هذه نمض ةعوبطملا)و ه745١ةنس اهفّلأ يتلا (لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص)

 ١: /١717. (ةعومجملا

)/4( 



 1 1 اها و اح وجل وون ا اسال دك هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ انتودق مهو ,مالسلا مهيلع ةّمئألا فلاخن مل هلل دمحلاو اننإ

 ءانتمئأو انتداسو اندادجأ انل اهمسر يتلا ةطخلا ّدعتن ملو ءانلاعفأو انلاوقأ عيمج يف

 قش مهعابتأ نم الو مهنم ًادحأ نأ اهيف سيلو .انتفئاط تاقث مهنع انل اهاور يتلاو

 ننس انيق لمعتلما وأ قوب يف خفن وأ البط ّقد دا فيس ا ةيلهوأ قسومت مار

 .ءازعلا ةماقإ يف تافوآلا نماِكِبقَو يف وهللا تالأ

 ,سفنلاب رارضإلا تمرح يتلا كيلي مهّدج ماكحأو مهماكحأ نع دحن ملو
 ًاطورشم لامعألا لوبق تلعجو .وهللا تالآ عيمجو قوبلاو لبطلا تمّرحو

 .ىوقتلاب

 اولاق نيذلا مهو ,ةلمنأ ديق اهنع ديحن ال ,مهتقيرطو مهتطخ نوعبّتم نحنف
 ّىش ةبسنب مهباعو مهناش نمف "''«انيلع ًانيش اونوكت الو انل ًانيز اونوك» :مهتعيشل
 ءالضف نم دحأ نم الو مهنم عقي مل هن عم ؛مهبهذمو مهنيد ىلإ ىدملاب سوؤرلا

 .هيلإ مهتفلاخم ةبسنب ّقحأ ليلد هيلع ّلدي ملو مهتعيش
 نيبو كب لل ند ولعل ١ نلت يه رعد نأ [ةايتعاكأو

 كلذ لعافف .هّلكال كلذ ضعب يف مهنم ردان ادع ,كلذ زيوجت مهيلإ بسنُي نأ زّوجي

 .هيلإ مهتفلاخم ةبسنب ّقحَأ هزّوجمو

 رشع يف ماشلا قشمدب ماعلا اذه يف انمقأ ثّدحتن هتمعنبو هلل دمحلاو نحنو

 نيملسملا نم ناسنإ ةئامسمخ نع ًابيرقت هورضاح لقي ال ,ءازعلل ًاسلجم مّرحملا
 ةبيهلا هيف تّلجتو ,عومدلا ترجو .دئاوفلا هيف ترثك ,مهبهاذم فالتخا ىلع

 :هيفو 1017 ثيدح 484 :قودصلا خيشلل يلامألا(١)

 :ةعيشلا نم رفن هدنعو يِلءدَمحم نب رفعج قداصلا ىلع تلخد :لاق نارهم نب ناميلس

 .«انيش انيلع اونوكت الو .ًانيز انل اونوك ةعيشلا رشاعم :لوقي هتعمسف

(1/9) 



 1؛4”ط نا

 لهأ لئاضفل رشنو :قالخألل بيذهتو داشرإو ظعو ةسردماالإ نكي ملو ,راقولاو

 مهتعيشل ًارهظمو .مهبئاصم ىلع عومدلا قارهإل ًابجومو .مهبقانمو 22 تيبلا

 ةّيشحولا رهظمب ال ,مهيلإ سوفنلا ليمل بجوملا لامكلاو لضفلا رهظمب مهعابتأو
 .مهنع.بولقلل رّفنملا صاقتنالاو

 ىلجأب ترهظو .ءاكبلاو نزحلا مسارم هيف رشاعلا مويلا يف تميقأ دقو

 نزحي مل بلق الو ءاهعومد بكست مل نيع قبت ملف .اهلمكأو اهرقوأو اهرهاظم

 هلل دمحلاو ,رفنم الو مّرحم هلخدي ال يذلا رّثؤملا جّيهملا مطللاب متخو ,عشخيو

 .قيفوتلا ىلع

 لوقلا ةءأسإ مدعو .مهتاّيرذو مهئانبأ يف 24 ةّمئألا عابّتا تابجاو نمو

 .ءأرب هنم مه ام ىلإ مهتبسنو مهيف

 ويف كالا ءاملعو نقلا ةفاشسللا بولا و هي ضوملا رسلان

 هللا لعج يتلا ةرهاطلا ةّيّرذلا نمو .ءاملعلا ةداسلا لضافأ نم .ردقلا ليلج دّيس

 يف تافلؤملا بحاص ,يمظاكلا يدهم دّيسلا ةمالعلا وهو ,ةلاسرلا رجأ اهتّدوم

 .نيرهاطلا هدادجأ بهذم نع بذلا

 هتكرحف ليلا هيلع كربت ال ام ةرصبلا يف دهاشو .هنع ىهنف ًاركنم ىأر

 :مهتمرح كته نم عنملاو نيرهاطلا هدادجأ مرح نع ٌبذلا ىلإ ةّيمشاهلا هتّيمح

 ةعقاولا ليثمت ىرج - ه40١ ةنس يهو - ةيضاملا ةنسلا نم مّرحملا يف هّنَأ كلذو

 ةرساح جدوهلا يف تعضوو .ةرصبلا تاسموم نم ةأرماب ّئجف ,ةرصبلا يف

 ."!نيجّرفتملا فولأ نم ىأرم ىلع يم نينمؤملا ريمأ تنب بنيزب تهّبشو

 )١( مقر شماهلا ىف ةلاسرلا هذه ىف ةثداحلا هذه ىلإ انرشأ ١: :ةحفصلا نم 177.

6) 



 0 اا هيبشلا لامعأل هيزنتلا

 ريثمأ ثني نلتع"ةريغلا ةبسلا قدالا لكلا ديشلا اذه تدخن

 يذلا هيبشتلا نم عنمف ,8:ءارهزلا اهّمَأ دعب ةيمشاه ةأرما ٌلجأو 3غ نينم ملا

 ,رومزلاو لوبطلاو سوفنلا ءاذيإو سوؤرلا ٌّقش نم تاركنملا هذه ىلع لمتشا

 ءاهرشنو ةلاسر كلذ يف بتكو ,عينشلا هيبشتلا اذهب كيلي هلا لوسر تانب هيبشتو

 ..:ةمألا ءاملعو ةمقلل انلاخم انح اص دنع كلذب ناكف

 ةمّدقم يف بتك يذلا ريقفلا اذه وهف ,كلذ هيلإ بوسنملا يلماعلا اَمأ

 راشملا تامّرحملا ىلع لمتشملا هيبشتلا عنم يف تاملكض عب «ةّينسلا سلاجملا»

 نأ نم بهذملاو ةفئاطلا ىلع ةريغلا اهيلع ينادح .ناهربلا عطاسب ةموعدم ءاهيلإ

 قلاخملا وه ىم كلذ ناي دقو ةتماءارب امه ام بناغملا نه ايغألا امهن قصلي

 .ةّمألا ءاملعو ةمئألل

 باصم هللا ميأو امهملؤي هلوق يسب امهب ضّوع ناذللا نادّيسلا ناذهو
 - امهدحأ لوقيو '١ةرجأتسملاك ءالكثلا تسيلو ءامهاوس هب ملؤي ال امب امهّدج

 :ةديصق نم - روطسلا هذه بتاكوهو

 ابطعلا يكتشي يبلقو كيلع ًانزح ةدّهسم ينيع تحرب ام ّدج اي

 ابكسناو عمدلا باحس ضافو الإ مكعرصم ُركذ يبلقب موي رم ام

 ابتكلا نّيز ءانثو مكلًاركذ اوخسن امف مكولقيو مكولتقي نإ

 :هيفو 4 7:/١85 لاثمألا عمجم )١(

 .«ةماعلا هلذتبت فورعم لثم اذه ؛ةرجأتسملاك ىلكثلا ةحئانلا تسيل»

 :هيفو ٠٠١ :5 رئاخذلاو رئاصيلا

 ىلكذثلا ةحئانلا سيل :لاق ؟كبن مل كريغ مّلكت اذإو ءانيكب تمّلكت اذإ كلام :بهارل ليق»

 .«ةرجأتسملا ةحئانلاك

 (1١)



 ا فسخ راما لت اهون عمق ط ا وعن كسا ا دعس "14

 .هلبق هنع هللا يضر يضرلا فيرشلا لاق امك

 اهدارطو اهركب ريمضلا ىشغت 2ةرسح بئاتك تلازام دج اي

 "'اهداغي ءاكبلا اهحواري مل نإ ةحوفسم عمدأو كيلع ًادبأ

 .ةّنملاو دمحلا هلو ,قيفوتلا يلو هللاو ,ةلاجعلا هذه يف هتابثإ اندرااماذه

 ىلعه١؟147 ةنس مّرحملا نم رشع نمأثلا يف توريب ةنيدمباهديوست ّمتو

 :هيدلاولو هل هللا رفغ ,يلماعلا ينيسحلا نسحم ينغلا هّبر وفع ىلإ ريقفلا اهفلؤم دي
 .ملسو هلآو دّمحم اندّيس ىلع هللا ىَّلصو .هدحو هل دمحلاو

 يف هايل ىلع نب نيسحلا طبسلا مامإلا اهب يثري يضرلا فيرشلل ةديصق نم ناتيبلا )١(
 :ةديصقلا علطمو ه5 ةنس ,ءاروشاع موي

 اهدادعب هدوعت نويعلا رزخ هؤانبأ ةضيضم ميلسلا لثم
 :امهدعب يذلا تيبلاو

 اهدامج دعب نيعلا يىخس بكساو اهدانف ميمغلاب لزانملا هذه

 :امهلبق يذلا تيبلاو

 اهداوج راذع اوعلخ ةبلح يه امّنِإو تغلب امو ءانثلا اذه

23 
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 ىسألا ةّنر

 هسْسلا لامعأل هيرزنتلا ةلاسر ىف ةرظنوأ

 فيلأت

 ىلماعلا ىتيبّسلا هللا دبع خيشلا

 )؟١؟١-لاة1؟ام(





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٌدغلا هبحصوهلأو دّمحم اندّيس ىلع ةالصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 .نيمايملا

 ."«أدب امك"'[ًابيرغ] دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» :2كيهللا لوسر لاق

 ثلا هذه نمار قوق: فزورت وهال كور نأ :هللا لوسر ايدقب ًاناتننإ

 !؟اهاّيإ اهتعدوتسا ىتلا ةنامألاب هلعفت ام ىرتل ةسئابلا

 ليلاضألا الإ ىري الف .هتحت نمو هقوف نمو .هفلخو همامأ ىلإو .هلامشو

 بست .هتلحن لاجرو "'هتدلج ءانبأ ىلإ بّرستت ةلافسلاو ةعالخلاو ليطابألاو

 مهتدئفأ اياوزو مهتغمدأ ديعص يف باسنتو ءايانثلاو ؟'جرُقلاو بوعشلا ىلإ هايملا

 .«جرف»

(01) 



 ١ مرا ةييحلا رز اطقلا لئ ايو دل اك يس ااا ع داما مم

 اهحرسم لعجت .عيسولا ''جرملاو حيسفلا "'وهبلا كلذ يفو ,١)مقارألا بايسنا

 .رطاخملاب ةمّمفمأراودأو الوصف لّدمتف يليثمتلا

 ا/!تخت لعجت كانهو ,موقلا ةغمدأ ىلإ دعاصتت عادخلاو هيومتلا كلسب

 الو ءرصنلا ةرمخب لمئثتو ,ديرت امب مكحتو .ءاشت ام لعفتف ءاهدنج ةمصاعو اهكلم

 .ءانفلا تالآ نم زرط ثدح اب زّهجملا اهدنج لسرتف سرفلا بكرت امئير الإ ثبلت

 هنم لانتو ؛عينملا همرحو عيفرلا هروس ىلع مجهتو ؛ميركلا نيدلا صخش زرابتف
 .عيظف ّلك

 اهماهسب ”هٌّركتف ,ميوقلا نيدلا صخش ىلإ ليلاضألاو ليطابألا زربت اذكه

 .ةثلاث هاشح قّرمتو ,ىرخأ اهتّيعفدم هيلع بّوصتو ءةّرم

 يف درفم ؛نيعمو رصان لك نع ٌّفكلا رفص ميركلا نيدلا صخش نأ ىلع

 اذه :هيلع نيبثاولا الإ ىري الف لامشلاو نيميلا تاذ هفرط بّلقي ؛لازنلا ناديم

 «ثيغس الو ثيغتسي .هسأر ّمَأ ىلع فيسلاب يوهي كاذو .هبلق ةّبلب مهسلا دّدسي
 نأ همس ىلا ءادعألا هيلو ويقلل يبي رمعالو يعتز
 ."ءازوجلا

 عّروم .ءاضعألا عطقم ,لاصوألا دّدبم ةايحلا كرتعم يف نيدلا حبصأ اذكه

 )١( ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ .مقارأ هعمجو .ةّيحلا :مقرألا ١: /53.

 .«وهب»,01/:١ ةغللا سيياقم مجعم .ءاهبألا :عيمجلاو ,تويبلا مامأ مّدقملا تيبلا :ٌُوُهَبلا (1)

 .«جرم»١٠١ ١: نيعلا باتك .باودلا اهيف جرمت ريثك تبن اهيف ةعساو ضرأ :جرملا (؟)

 .«تخت»/1 :طيسولا مجعملا .مونلل وأ سولجلل عفترم ناكم :تختلا (؛)

 .«ززك» 4517 :؟ حاحصلا .هتقّيض يأ :زوزكم وهف ءيشلا تززك (5)

 حاحصلا .ءامسلا زوج ىف ضرتعت اهّنِإ :لاقي ,مجن :ءازوجلاو .هطسو ءىش ّلك زوج (1)

 .«نوج
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 100000000009 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّئر

 نيب جلتعت ةّينملاو ,ةرهاطلا هحورب دوجيو ,ةزيزعلا هسفنب جلاعي .ءالشألا

 فيرشلا همسجب تطاحأ يتلا ءادعألا ةيداع ّدر ىلع ىوقي الو .هردص '!نجانج

 .ةموهوملا اهتطقن وأ اهاحر بطق هّنأك؛

 الع دقو ءجّرفتملا رظن هيلإ نورظني بثك نع نيفقاو هلاجر حبصأ اذكهو

 ,رمألا ٌمهلدأو ,بطخلا مظعو ,تاقعزلا تلاوتو ,تاوصألا تعفتراو ءجيجضلا

 ءاملا لحكم نيذلاو ةءاهتسلا نيغ ءامسلاو:نظرألا ريغ تناكف نطرآلا كلّدبتو

 ٌبذلا نع نوشاحتم .هترصن نع نومجاو هلاجرو .ءامّسلاو ضرألاو ءاوهلاو

 .ريطلا مهسوؤر ىلع امّئأك.هنع

 مهنم ىرمبو احمر هنود نوعرشي الو ,فيسب هيدي نيب نوبرضي الف

 رهاطلا همسجب لح ام ربخمو مهنم رظنمبو .هئانفي لحو .هتحاسب لزن ام عمسمو

 قيزمتو .ءامدلاب جيرضتو .ءالشأ ديدبتو ءلاصوأ عيطقتو ؛قيزمتو قيرخت نم

 .حور قاهزإو '!باهإ

 انسفنأ ىرن ؛ميركلا نيدلا اهيلإ ىهتنا يتلا ةجرحلا ةلاحلا نايب اندرأ امهم

 اذ هانضرف امهم بتاك ّيأ عيطتسي ال لب ال .اهنم ليلق ٌلقأب ماملإلا نع نيزجاع
 مجرتي نأ ,فيسلا نم ىضمأ ةميزعب رخصلا دقي ركفو ,"!قلذ ناسلو ةلاّيس ةعارب
 .ٌدعلل ةلباق ريغو ّدحلا قوف اهنأل ؛ ميركلا هصخش تفنتكا يتلا بئاصملا نع انل

 رّجفتت تارظن هئانبأ ىلإ لسري ءرخآ ىلإ نآ نم لازي ال نيدلا نأ نيح ىلع
 يف تادافملاو ,مهؤابأ اهب ماق يتلا ةدلاخلا لامعألا كلتب مهل ىركذلا عيباني اهنم

 .«ننج» ,؟56١ :5 حاحصلا .نجنج دحاولا ءردصلا ماظع :نجانجلا )١(

 .«بهأ» 45 :4 نيعلا .بُّهأ :هعمجو ,دلجلا :باهإلا (؟)

 .«قلذ» ١4 :طيسولا مجعملا .غيلب ديدح :ّقْلَذ ٌناسل (")
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 "حج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر......0.00000.000 0.0.0.0000. "0غ

 دييشتو .رفصلا ىلإ عامتجالا قوس يف سوفنلا رعسب طبهت يتلا هتيقرت ليبس

 هميلاعت رشنو .هتوعد ٌثبو .هتملك ءالعإو .هشرع مئاعد ةماقإو .هدجم حارص

 ترانأو .غيزلا ةملظ تحازأو .لالضلاو لهجلا ةّوه نم ملاعلا تلشن يتلا ,ةمّيقلا

 ملقلاب ةّقحلا ةّيندملا دو جولا ةفيحص يف تزربأو .حيحصلا ملعلا رونب ملاعلا
 .دحأ ّلك هأرقي ضيرعلا

 ءانبألا ءالؤه سوؤر قوف فرفرت ماظعلا ءابآلا كئلوأ حور نيأ !؟نيأف

 دقو ءاهظفحب مهتمزلأو اهاّيِإ مهتعدوتسا ىتلا ةنامألا كلت ىرتل "'!؟ءاّقعألا

 ريغ دع سوفن يف تبّرست يتلا ةيبرغلا ميلاعتلا ةّيحض تبهذو تّلحمضاو تشالت
 .مهرئاصبو مهراصبأ تمعأو مهبولق توهتساف ,نيملسملا نم ليلق

 كلذلو .ةداعسلا جوأ ّيقرل ديحولا مّلسلاو ةّقحلا ةّيندملا اهّنَأ نومعزي

 نوديري .ىدهلا ةيارو ملاعلل مالسلا ءاول اهّنَأ نوّنظي اهتيولأ مهديبو نيعجار اؤفكنا
 .راعلاو ةحيضفللايف - اولعف دقو- سانلا نم ءاطسبلا سوٌؤر ىلغ اهرشن

 كلذو !؟نوبغم ةعيبو ةرساخ ةقفصلاهّنأ نوعّدتام ًاحيحصو نولوقت ام ًاّمحأ

 خيراتلا لازي ال يذلا ملظملا دهعلا كلذ .ىلوألا ةيلهاجلا دهع ىلإ ىرقهقلا عوجرلا

 سنديو ,ةءورملا لجخيو .ةّيناسنإالا هجو هّوشي ام هتائّيس نم هيتفد نيب ظفحي

 .فرشلا بوث

 ٌّقشنتو هنم نرطفتي تاومسلا داكت ءباجع ءيشل اذه نإ ّقحلا مّيأو

 .ًأده لابجلا ٌرختو ضرألا

 ىرقهقلا دوعن نأ ىربكلا ةماطلاو .اهقوف ةبيصمال يتلا ىمظعلا ةبيصملا كلت

 .دحاو عطقلاو ّقشلا ّنأل ؛ امهعطق وهو «نيدلاولا قوقع عجري هيلإو .ّقشلا ّقعلا لصأ )١(

 .«ٌّقع» 7 ١: نيعلا
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 0000 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا 2

 .ءابآلا كئلوأ ءانبأ نحنو ةسّدقملا ميلاعتلا كلت كرتنو نيئساخ نيرساخ

 يتلا ةبالخلا "”تايجربزلا كيتاهو ''فسافسلا كلت نأ بسحأل تنكام

 ,ةلافسلاو ةليذرلا ىلع ةمئاقلا ةّيندملا هذهو .باذعلا اهنطابو ةمحرلا اهرهاظ

 اهناوعأو اهراصنأ اونوكيف ,نيملسملا نم رفنلا اذه ةغمدأ شرع ىلإ يقترت
 لك نع مغرلاب ؛ىّلجت اذإ راهنلاو ىشغي اذإ ليللا يفو ,ةينالعلاو ّرسلا يف اهتناطبو
 .ةّيناسنإلا نم عدار وأ ّينيد عزاو

 تألم يتلا ءاضوضلا اذهو .مويلا اهدهاشن يتلا ةرضاحلا ةلاحلا نا لخأ

 انلعجت ,ةسئابلا ةئفلا هذه نم جيجضلاو جيجعلا كلذو ,ءامسلا نانع ىلإ ءاضفلا

 ىلع رَّخأتلا باب انل حتفتو ,يناسنإلا عمتجملا يف مامألا ىلإ مّدقتلا نع نيسئاي

 نأ - نيئبرغ وأ نيّيقرش - ملعلا لهأ نم نيقّقحملا ىدل مّلسملا نم هنأل /ةيعارصم

 .اهنيدب ةّمألا كلت كّسمت ردقب نوكي امْنِإ اهّيقرو تناك ةّمأ ّيأ مّدقت

 مهكّسمت رادقمو ؛ملعلا نم نيسّوهملا ءالؤه ةناكمب سدحلا اننكمي انه نمو

 كلذب فرتعا دقو .ةّقحلا ةحيحصلا ةّيندملا ساسأ وه يذلا ,يمالسإلا نيّدلاب

 ."”'نوّيبرغلاو برغلا

 .فاسفس ماكحإلا نود لمع ٌلكو ءريقحلا رمألاو ,ءيش ّلك نم ءيدرلا :فاسفسلا )١(

 .«ففس» ١66, :9 برعلا ناسل

 .«جربر» "1 : حاحصلا .كلذ حن وأ رهوج وأ يشو نم ةنيزلا :رسكلاب «جربر ف

 يزيلجنإ بتاك ربكأ يأرب ؟9ةنس ىف ةيملاعلا ةفاحصلا هب تفته دق ام كبسح (؟)

 ىَنأ ةّيندملا عم ريست اهتدجو يتلا ةّقحلا ةنايدلا ّنإ» :لاق مالسإلا يف [زلو رتسملا]

 هّدحأ ينإف مالسإلا هل ّدحأ نأ ءاّرقلا دحأ ينم بلط اذإو ,ةّيمالسإلا ةنايدلا يه تراس

 نم رودب ىتأي نأ ناسنإ ةعاطتسا ىف لهو ,«ةّيندملا وه مالسإلا» :ةيلاتلا ةرابعلاب
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 اى ةةسسحلا رامخلا لئاهرد ور دوو اطل مام يامل "1

 بابشلا ّنأل ؛ مهديعرو مهقيرب الو مهجيجضاالو ءالؤه ةبلج ينعرت مل

 نيدلا ةقيقح ىلع مهفوقو مدعو ,ةيرهاظلا تاّيجريزلا هذه مهيلإ ابّيح غارفلاو

 ام ناعرسو .تايرشقلاو فسافسلا هذهب كّسمتلا ىلإ مهاعد فينحلا ىمالسإلا

 :مهبولق ىلع تعبط يتلا لهجلا ةواشغ مهراصبأ نع يلجنتو رمألا مهل فشكني

 ةورعلاب نيكسمتسم نيعجار نوبؤيف ءاهنمكم نم ةقيقحلا رهظتو حبصلا يلجنيو

 .فينحلا نيدلا نم ىقثولا

 رئاث راثأو ,شوهدملا رئاحلا فقوم ينفقوأو ينلهذأ يذلا رمألا نكل

 هذه َّنأ ,نيحلصملا رطاوخ ىف ظيغلا دانز حدقأو ,نيرّكفملا سوفن يف طخسلا

 .ىهتنا .«ةيندملل ًارياغم يمالسإلا نيدلا هيف ناك راودألا 3

 لئاضفلا ريست هعمو ايقيرفأ يف ٌدتمي مالسإلا ّنإ» :هخيرات يف يزيلجنإلا رابط ٌسقلا لاقو
 .«راس ثيح

 ممألا اهّصخأو ةّيجمهلا يف ةقيرعلا ممألا ءّيهي نأ مالسإلا ىلع» :رترجوه لانيدركلا لاقو

 .«ندمتلا ىلإ ةيقيرفإلا

 ةّيندملا ءاول رشني مالسإلا» :زيلجنإلا دالبب ةيزيلجنإلا ةسينكلا سيئر رابص قاحسإ لاقو

 ةفاظنلاب رمأتو ؛سبلملا يف ماشتحالاب لوقت يتلاو .ملعي ملام ناسنإلا مّلعت يتلا

 ناكرأ نم مظعأ اهدئاوفو اهيف بير ال يمالسإلا نيدلا عفانمف ,سفنلا ةّرعو ةماقتسالاو

 .«ةّيندملا

 لقأ ىلإ كلم مظعأ نم اهماكحأ يف ًاعيمج سانلا لمشت ةيدّمحملا ةعيرشلا ّنِإ»:نويج لاقو

 .«نيملاعلا ىف طق هلثم دجوي ال ءيرشب لاونم مكحأب تكيح ةعيرش يهف ءكولعص

 .«ابروأ دالبب ةّيندملا راشتنا ببس مه - برعلا - مالسإلا ّنإ» :نوبل فاتسغ لاقو
 رداقلا دبع ريمألا دنع لخدأل ًاليوط ًانمز يمالسإلا نيدلا تقنتعا» :سود نوبلويسملا لاقو

 يعيبط يساسأ نيد وهف ؛هتفرع نيد لضفأ نيدلا اذه تدجوف ءاسنرف لبق نم ةسيسد
 .«فل قملا» .«يبدأ
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 ذل و هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن ذا ىقحالا ةنر

 .ءاملعلا كلس يف نيمظتنملا :ملعلا ىلإ نيمتنملا ضعب ةغمدأ ىلإ ترس تاّيجربزلا

 .اهداشرإو ةّمألا حالصإ رهظمب نورهظي اوذخأف

 نودسفي ؛حالصإلاو داشرإلا ليبس يف ةرثع رجح - فسأللايو - مهو

 ىلع ىمظعلا ةّيلبلا يه هذهو ,نودشري اّمم رثكأ نولضيو ,نوحلصي امم رثكأ
 جرمو جره يف هيف انحبصأ يذلا ,بيصعلا مويلا اذه يف نيملسملاو مالسإلا

 ليل يف نوطبخي نيذلا ءالؤه نم هيقالن ام ءارج نم .ءالبو ءاقشو بصنو بعتو

 لك اودسفأ مهْنَأ نوملعي الو ,نوحلصي مهّنأ نومعزي مهو .ءاوشع طبخ ةلاهجلا

 .ليبسلا ءاوس نع اهب اولامو ؛ميقتسملا اهطارص نع ةّمألاب اوداحو «ءيش

 نورعسيو الإ ًاران نوئفطي الو ءرخآ نوقتفيو الإ ًاقتف نوحلصملا قتري الف

 حابستو .ءامدلا قارُث نأ اهببسب تداك يتلا ةرصبلا ةنتف ران دمخت مل ءىرخأ

 '"١لضافألا ضعب دّرج ثيح كلذو ,تاماشلا يف اهاظل تّبشو الإ .ضارعألا

 هذه ران تدمخأ نأ دعب ,ةّيئازعلا متاملاو ةّينيسحلا بكاوملا ىلع ةمقنلا فيس

 ذإ عطتسي ملف ,هموقلح هب "'ج رشحتو هسفن هب تشاج امب بثك نع اهامرف ,ةنتفلا

 ًاعفدنم بهذو .انفلس نع انفلخ هاّقلت يذلا - همعزب - ركنملا اذه ىلع ربصلا كاذ

 عفريل نيدلا ىلع ةريغلا يعادب حارو - همعزب - للخلا اذه ّدسل حالصإلا ثعابب

 ىرطو اعف ثرمط ذاسألا ةزرضح فيلو در ايغذلا هياكركي ىذلا ناقلا ذه

 ...نع ""ًاحشك

 :لوقيو اذه ءرد يف مهتاّيصخش مرتحن نّمم نيّركفملا ضعب فّلكتي امبرو

 .«فلؤملا» .ىلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا ةمالعلا وه )١(

 .«جرشح» 7٠7:١ حاحصلا .سفنلا دّدرتو ءتوملا دنع ةرغرغلا :ةجرشحلا (؟)

 .«(حشك» 59:١ هترتسو هةرئمتخأ اذإ :رمألا ىلع ىحشك تيوط (؟)

 ف



 ؟ د ةييسحلا رئاطنلا لل هوز دم زو وو ودق تن يواعب "00

 اوبكترا ام اوبكتر اف .ريسيلا رفنلا اذه راصبأ ىلع تشغ ةّيجذاسلاو ةطاسبلا نإ

 .ةّين ءوس دصق نع ال ,نيمجاهلا عم اومجهو

 نأ تونغ ندا نانع ضر ةنايدقم ا يكعلا وع فس كلا
 ٌباذلا فقوم نوفقي وأ ,ةّيجذاسلاو ةطاسبلا ىلع ءالؤه لثم نولمحي انيرّكفم

 .مهلاوقأ نع اوضرعأو مهنأشو مهوكرتا :نولوقي مهنع

 مالا قع مهستنأ اول 'راذق هاهو نولوقت امك رمألا :نمبل دلك لأو الك
011021-19 00 

 ار

 هطّبختي يذلاك نودعقيو اهب نوموقي ًايداو نوطبهيو ًالبج نودعصي مهاهو

 ةودعب لف نا مدن شطر ءكفالو اهيمرخ او اهلا عرامس + ناطيفلا
 .اهنم لشنمال يتلا ءاقشلا

 .انددع ةّلقو ءانّودع ةرثكو ءانّيلو ةبيغو ,ة2ءانّيبن دقف اوكشن مهّللا كيلإف

 يف هنم وسيلو ملعلا ىلإ نيمتنملا ةيداعو ءانيلع نامزلا رهاظتو ءانب نتفلا ةّدشو

 ,نيقّتملا مامإو ,نيملسملا لطب راكذت يف ةّمَألا لامعأ اوهّقسي نأ مهمه لب .ءيش

 .رومخلا يبراشو ,روجفلا لهأ يديأ نم ٌةٌكْْوَي نيلسرملا دّيس ةعيرش ذقنمو
 يف هيزنتلا» رصاعملا لضافلا ةلاسرب رمنل ميركلا ئراقلا اهّيأ يعم ٌملهو

 ..لاو يكبملا نم اهيف ام رنل ,ماركلا ّرم «هيبشلا لامعأ

 ةماقإو .هيبشلا لمع يف لخدي ام ىلع مالكلا نّمضتت» :اهرهظ ىلع لاق

 .«اهنع ريذحتلاو تامّرحملا نم يا ديهشلا نيسحلا مامإلل ءازعلا

 ,تاركنملا عيمج عفرو ,تاهبشلا رئاس در نم غرف ذاتسألا ةرضح ّنأك

 ,عيظفلا بطخلا ىوس هترضح ىلع ةهّجوتملا فيلاكتلا نم قبي ملو .عدبلا عفدو
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 ا دا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ّدجلا دعاس ًارمشم .رمألا اذه ءابعأب ضهنف .هيبشلا ةعدبو ءازعلا ةماقإ وهو

 هتّحصب دهشي ناهرب الو ,عمس وأ لقع نم ليلد الب مّرحو لّلحو ,مدمدو ''رجمزف

 حناوج نيب مدتحا يذلا "'بضغلا الإ اهل كردم ال ىواتف يه امّنِإو ,نادجولا

 .”7ليبانلاو لباحلا نيب طلخف .ذاتسألا

 اذه يف يه .هب تفنتكا يتلا هبئاصمو مالسإلا نحم ّنأ دحأ ىلع ىفخي ال

 .ىصحُت الو نعت ال داكت نيملسملا صقاونو .روصعلا رئاس يف اهنم رثكأ رصعلا

 .هلامش وأ ذاتسألا نيمي نع ةّينارصنلا ةياعدلا هذه

 .نيملسملا نم ريثك سوفن يف بّرستت ةّينيداللا هذهو

 دالب نم اهريغو ذاتسألا عوبر يف ةقفاخ ةلافسلاو ةعالخلا مالعأ هذهو

 .اهراطقأو قرشلا

 .ربخمو هنم رظنمب تاركنملا هذهو

 .عمسمو هنم ىأرمب تاهبشلا هذهو

 ةاكف هلق طخالو فيس ترتعي ل ؟اهنغال زبن هما ةرضخ لاب ادق

 نم مصتعن مهّللا كبف ,رومخلا برشو روجفلا نم ًاركن ٌدشأ ةّينيسحلا بكاوملا
 لا هوه

 نالفل تعمس :رجزلاو حايصلاو بخصلا رثكأ اذإ لجرلل لاقي .توصلا :ةرجمزلا )١(
 .«رجمز» 817/١ :؟ حاحصلا .بوقعي هاكح ريجامزو رجامز وذ نالفو ؛:ةرمذغو ةرجمز

 .«فلؤملا».هيزنتلا ةلاسر نم (14) ةحفص يف ىرن امك (؟)
 :لاقيو .«لبانلاب لياحلا طلتخا» :لثملا يفو ءديصلل ةلابحلا بصني يذلا :لباحلا (؟)

 .«لبح» ١776 : حاحصلا .ةمحللا :لبانلاو .عضوملا اذه يف ىدسلا :لباحلا

0( 



 00 م

 راكنإل هاوق عيمج سرك ًاّينيد ًالجر "”هتلاسر لَو يف ذاعسألا قرتل كن

 حضتال ,ةئينه هتلاسر يف رظنلا انمعنأو أّيلم انلّمأت ول نكلو .غيزلا ميوقتو ركنملا

 ءاطسبلا ىلع اهيومتو ةقيقحلا ءافخإ الإ سيل هركنأ ىذلا ر كسلا نأ دحأ ٌلكلواانل

 :اهيف لوقي هانيأرل هتلاسر نم ًاقاروأ انيوط ول الإو ءسانلا نم
 يِلَمَع يل لُقَق» .هل انضعت اّمل انيلإ هتاعسلو هتابسل هّجوي ملول هللا مّيأو»

 بقا يوكل !4َنوُلَمْعَت امم ّي ريا ُلَمْعَأ امم َنوُئيِرَب نأ ْهُكَلَمَع ْمُكَلَو

 هضرغ نأ تالالدلا رئاسب انادي هت ةرضح نم مالكلا اذهو " !«رامح وهف بضغي ملف

 اذدفضو ءايسو اخابيس م يتلا تاركنملاف اّلإو ,ركنملا راكنإ ال .هسفنلر اصتتالا

 يه الو ,ٌدعُت الو ىصحُي ال (16 ٍريِيَخ لثم َكّتبَنُي لول عمسمو هنم ارت .اخاودو

 الو .ًالبج دعص الو ًاربنم اهعفدل قري ملو .ًاركنم اهنم ركني ال هلاب امف .ّدحلل ةلباق
 !؟ملقب طخالو .أايداو طبه

 ّقحب ًافاحجإ يم اذه ربتعت لب ,يفصنم ميركلا ئراقلا اهّيأ كلاخأ الو

 ل 00 55 . يذلا ركنملا نإ :لوقأ هيلعو .هلضفل ًاراكنإو ذاتسُملا
 هبحاص هاري يذلا لعفلا ال ؛ةيصعملا يف حيرصلا لعفلا وه امّنِإ .هعفد يف بعصلا

 .ًاداهتجا وأ اديلقت ًاحابم

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 7: ١15/8.

 )5( سنوي )0٠١:4١.

 لاوقأ نم .504 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 45١. :ينارعشلل ةيدّمحملا دوهعلا رظنا يعفاشلا

 ١5. :(ه)رطاف (؛)

 .ءيش ٌلكب ملاعلا يأ :ريبخلا ىلاعت هللاو .ربخو ةربخ نالفب يل :لوقت .ءيشلاب ملعلا :ربخلا

 .«ربخ» ؟19 :؟ ةغللا سيياقم مجعم

(6) 



 1 يي هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ئسألا هر

 ّلقأ الف ,يكابتلاو ءاكبإلا تامومعب ةحجار نكت ملااذإ ةّينيسحلا بكاوملاو .
 مئالع مظعأو ,تاّبحتسملا لضفأو ,تابرقلا مظعأ نم يهو !فيك ,ةحابم اهّنَأ نم

 الإ اهنع عنملا وأ اهيف كيكشتلا سيلو ءاهالعأو اهّمهأو اهاوقأو ىبرقلا يف ةّدوملا

 .ةبقاعلا ءوس نم هللاب ذوعن ,نيدلا لهأ نم ءاطسبلا ةّيسفن ىلع ترن ةّيومأ ةسيسد

 اسولف ةلاوقبات اهلا" رطح نيرز اذان تكا ردي كتلة لو تقردأ اهو

 لهأ ناحلأ نم ناكام هنم مّلسملاو ًاقادصمو ًاموهفم هبتشا دقو '''«ءانغلاب نيحلتلا

 نيذلا متآملا ءاّرق'هنم نيأو .وهللا ليبس ىلع هيف عّجرملا توصلا :وهو .قوسفلا

 .مهرودص يف نري نزحلاو مهقامأ يف قرقرتت ةربعلاو ,نوأرقي

 ةّصاغ ,لبقأ اذإ ليللاو ,رفسأ اذإ حبصلا يف ًاّيشعو ٌةركب ماقت متآملا هذه

 الو رّجضتمالو ريكن الو ركنم الو .ءاملعلا نم لحاطفلاو .ءاحلصلاو راربألاب

 ؟مارحلا عامسل نوغصي ىرت لهايف ءففأتم

 ؟مهّدر ىلع نوردقي ال مأ ؟ركنملا ىلع نوربصي وأ

 عنم ىلع نوردقي الفأ اذه ناك نإو ؟مهرمأ يف لّخدتلا نوعيطتسي ال وأ

 :هيفو ١7 :ه يبلاعثلل رهدلا ةميتي )١(

 ناسنإلاب ءاضقلا ديري ام يردي مّجنملا الو يردأ تسل

 نايعلا شم هيف بيفلا ىرأو 2 ٌقحم لوق لوقأ يتئأريغ

 انيس تابع يويبج . ناش انيس ناك نايف
 .ىلعملا نب ورمع نب نسحملا مساقلا يبأل تايبألاو

 مّلعتي يذلا ,مّجنملا ئّتح دحأ ّيأ ملع مدع يف ةغلابملل برضُي ًالثم راص لؤألا تيبلا ردصو

 .اهيلإ ّرشلاو ريخلا نم تاريثأتلا بسنيو ءاهيلعو اهب مكحلل موجنلا
 .«مجر» ١١7:1 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا رظنا

 ١7١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)
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 "م ةةمنحلا راعتقلا لئانو نابع هنود ع ياس حملا 1

 ؟مهربأنم تحت روضحلا نم مهسفنأ

 ءاملعلا ماقم ىلع رساجت وأ ,ىرتفي كفأ الإ اذه نإ مهّللا كناحبس

 هلّمحتن ام هللا نيعب ,ةّنسلا هذهل ةتامإو .ءازعلاو متآملا باوبأل لافقإو .ءءاحلصلاو

 .نامزلا:ةيداعو مايألا صصغ نم

 :ذاتسألا لوق - رويغلا ّينيدلاو - ميركلا ٌئراقلا اهّتَأ عمست كلاخأ الو

 .فسألا لمانأ يمدّتو الإ "7«...اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ :اهنمو»

 انيأرل .ةّيملعلا ذاتسألا ةناكم ىلع انتّلد يتلا تارقفلا هذه انلّمأت ولاَ
 تحت لخدي مل ذإ سفنلا ءاذيإ ةمرح ىلع ماق يلقن وأ ّىلقع ليلد ّيأف .طلخلا

 ؟ةكلهتلاو ررضلا ناونع

 هل لستالف«نيقنلا ءاذيإ ةبرح ذاتسألل انملسول حيحتضلا هلعلا نغ معلا

 نم كلذ ىدع امو ,فارطألا يف صقن وأ ءسفنلا فلتل بجوملا ءاذيإلا ىوس

 ءاهميلست نكمي الو ءاهتمرح ىلع ليلد ال ءضيرعلا ضرعلا نم اهل امب بتارملا
 بّترتي اّمم ءاذيالا ناكاذإ ًاصوصخ .ةمّرحملا نيوانعلا نم ناونع اهيلع قبطني الو

 نم تائم نإف «نايعلاب ًادهاشم كلذ ىرت امك ,ءالقعلا ىدل اهب ًأّدتعم ةعفنم هيلع

 .ةّيويندلا عفانملا لجأل ةيذؤملا لاعفألا بكترت ملاعلا ءالقع

 نسح نم - هيشاحنو- رضاحلا انرصع يدّدجتم وحن وحني ذاتسألا لعلو

 ,ةيويندلا عفانملا لجأل رطاخملاو لاوهألا يف مّحقتلاو ءاذيإلا اذه باكترا

 .ةيورخألا عفانملا لجأل هحبقو

 دّيس ىلع رودصلا مدلو ,روهظلا برضو ,سوؤرلا ءامدإ ٌدعيأ !هللا ناحبساي

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ١/١7.
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 00000 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 !؟مّرحملا سفنلا ءاذيإ نم ,نيملسملا ةملكءالعإو نيدلا ءايحإل ةظءادهشلا

 عمج ءارو ىعسلاو .راطخألاو لاوهألا يف مّحقتلاو ,راحبلا بوكر ٌدعيو

 .باجع ءيش اذه ّنِإ !؟ةحابملا ةحارلا نم ايندلا ةايحلا ضرع لجأل .لاملا

 برضو سوؤرلا ءامدإ نم لصحي ررض يأ - تيرد ينتيلو - يردأ ام

 !؟نوبراضلا كئلوأ هلمحتي ءاذيإ ّأ وأ !؟رودصلا مدلو روهظلا

 هاري يذلا ررضلا : ا ل

 !؟نوبراضلا كتئلوأ هاري يذلا ررضلا وأ ,هفيفلو ذاتسألا

 ةنانلرا نيم لاسلا رقع وول دسبلا نكن اف ةاعمال وفض علتوو
 ؟هل لمتحم وأ ررضلل عّدم نم ىرت لهف ,نيبراضلا

 كلتو .طاشنلا ّسحيو ,عفنلا يعّدي نم آلإ مهنم دجت ال .الك فلأو الك

 .هتوالح قاذو ها نيسحلا ٌبح هبلق رماخ ْنَم ىوعد

 نود نم ءاذه مهلمعل ًانادحوو تافارز نوعرهي ةنس ّلك يف مهارت كلذلو

 نيد نع ٌباذلا ,دهاجملا لطبلا كلذ ةوعد نوّبلي امّنِو «ريمأ ةيبلت وأ مكاح ةوعد

 ,ةّيرديحلا ةعاجشلاو ةّينيسحلا ةلاسبلا ًالملل نولّمميف ,ةقيقحلل يماحلاو هّدج
 اهصالختسا ليبس يف تادافملا سرد ةّمألا ىلع مهمزالتو اذه مهفتاكتب نوقليو

 ةرتع يف نييومألا عئاظف فيرشلا مهلمعب نورهظيو ,ةاغطلا يديأ نم
 .لوتبلا ءارهزلا دبك ةذلفب مهليثمتو ٌةكْيإَي لوسرلا

 ,اهيف هّقح ثحبلا انيطعأو ,ةفيرشلا رهاظملا هذه يف رظنلا اًنعمأ ول لجأ

 كلت ءارو نم نوبراضلا كئلوأ اهيلإ يمري ,ةميظع رارسأ ىلع ريسلا انفقوأل

 ال ,ة1 نيسحلا ةداهش رارسأ نع ّلقت ال ,تاليثمتلا كلت اهنع ٌفشتو تارهاظملا

 هذه نم دارملا سيل هنأ ,ةّيحطسلا راظنألا يوذ نم هل ةربخ ال نم ّنظي امك

 هولا



 ا يللا رتاطفلا لئادبوال وس هعطتاا هاوتا قوز ممل نوعا فل

 ,"7برغلا ةفسالف كلذل هّبنت دقو .سأرلا ءامدإو سفنلا ماليإ دّرجم الإ تاليثمتلا

 ةرضح دارم نع ينربخي ,ناسللا قلط نايبلا سلس نوكي ًادحأ دجأ ينتيلو

 .ماقملا ىف اهطبر امو .«ءاحمسلا ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئج» :"!هلوق نم ذاتسألا

 .؟هاعّدم ىلع اهيف ةلالد ّيأو

 ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئج» :ةك#تهتملك نأ ذاتسُألا ىلع ىفخ دقل لجأ

 ةقباسلا عئارشلا لباقم "”ةموحرملا ةّمأْلا هذه ىلع ةّنملا دروم دراو «ءاحمسلا

 يوسنرفلا «فزوج» روتكدلا مهنم ؛ةيفاض تالاقمو ةليوط الوصف كلذ يف اوبتك دق )١(
 دّيسلا ريهشلا ةمالعلا مالسإلا ةّجح امهيتلاقم ركذ دقو ,يناملألا «نيبرام» ويسملاو

 ةلمج ركذ دقو ؛47ق 77 ةفيحص ةرخافلا سلاجملا ةمّدقم يف نيدلا فرش نيسحلا دبع

 7١و ١١ ةفيحص ةعمادلا هترظن يف نيساي لآ ىضترم خيشلا لاضفملا ةمالعلا اهنم

 .«فّلؤملا»

 ١6. :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةعماد ةرظن ةلاسر رظناو

 .؟ :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 ليوط ثيدحلاو 1ك نينمؤملا ريمأ نع .هئابآ نع ةكطمظاكلا نع جاجتحالا يفف (؟)
 .يندزف يتّمأبو يب تلعف اذإ اّمأ» :كلذ عمس اًمل كلم ئبنلا لاق ةهقم قفققت

 ؟لس :لاق

 .انأطخأ وأ انيسن نإ انذخ آوت ال انّير :لاق

 اذإ ةفلاسلا ممأألا تناكو يلع كتماركل أطخلاو نايسنلاب كتّمأ ذخآوأ تسل :ٌلجو نع هللا لاق

 ممألا تناكو ,كتّمأ نع كلذ تعفر دقو :باذعلا باوبأ مهيلع تحتف اوركنأ ام اوسن

 .ّيلع كتماركل كتّمأ نع كلذ تعفر دقو .هيلع اوبقوعو أطخلاب اوذخأ اوأطخأ اذإ ةفلاسلا

 .يندزف كلذ ينتيطعأ اذإ مهّللا :ٌةٌكْيلَم يبنلا لاقف

 ؟لس :هل ىلاعت هللا لاقف

 .ىتلا دئادشلا :رصإلاب ىنعي ءانلبق نم نيذلا ىلع هتلّمح امك ًارصإ انيلع لّمحت ال انّبر :لاق

 ِج

 ):1١(



 1 و سا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ىلع اوقّيض مهنأل ؛ طئارشلاو دويقلا ةريثكلا اهتابجاو يف اهيلع هللا قّيض يتلا

 مزتلا ولو ,تاحابملا وأ تاّبحتسملا ٌمعت الف ."”رابخألا ضعب يف درو امك مهسفنأ

 .اهرثكأ نع ديلا عفر همزلل تاّبحتسملا يف اهب لمعلاب دحأ
 الإ ديفت الف ءًاّبحتسم وأ ًامزال بعصلا مكحلا يفنل اهّنأب ذاتسألل انفّسعت ولو

 .!؟ذاتسألا ىوعد يه امكةمرحلا تابثإ اهل نيأ نمو ,فيلكتلا عفرو ,قيضلا يفن

 ةمرحلا تابثإ ذاتسألا ىوعد ليثم هل قبسي مل يذلا بيجعلا بيرغلا نمو

 .انلبق نم ىلع تناك 2

 ىلع تناك يتلا راصآلا كتّمأ نع ٌتعفر دق :همسا كرابت لاقف ؛كلذ ىلإ ىلاعت هللا هباجأف

 نإو مهل اهترتخا ةمولعم ضرألا نم عاقب يف الإ مهتاولص لبقأ ال تنك ةفلاسلا ممأألا

 ممألا ىلع تناك يتلا راصآلا هذهف .ًاروهط وًادجسم كتّمأل اهلك ضرألا تلعج دقو تدعب

 .كتّمُأ نع اهتعفرف كلبق
 ءاملا تلعج دقو ؛.مهداسجأ نم هوضّرق ةساجن نم ىذأ مهباصأ اذإ ةفلاسلا ممألا تناكو

 .كتّمأ نع اهتعفرف مهيلع تناك يتلا راصآلا نم هذهف ًاروهط كتَمأل

 نم يهو ًاتقو نيسمخ يف ةالص نيسمخ مهيلع تضرف دق ةقباسلا ممألا تناكو :لاق

 يهو .تاقوأ ةسمخ يف ًاسمخ اهتلعجو كتّمأ نع اهتعفرف مهيلع تناك يتلا راصآلا

 .ثيدحلا «ةالص نيسمخ رجأ مهل تلعجو ؛ةعكر نوسمخو ىدحإ

 رودصلا مدلو لسالسلا برض ال ٌة2ٌيلَراهب حّدمت يتلا ءاحمسلا ةلهسلا ةعيرشلا يه هذه

 .«فلؤملا»

 نكلو ؛مهتفكل اهوحبذف ةرقب ىندأ - ليثارسإ ينب يأ - اوضرتعا ىل» :ةُكْيديَئبنلا نع )١(
 .(فاشك) مؤش ءاصقتسالاو ,مهيلع هللا دّدشف اودّدش

 ىندأب اوزمأ مهنأ :ةكيلي ئبنلا نع ساّبع نيا نع ةداتقو حيرج نبا ىور :نايبلا عمجم يفو

 ىلإ مهل تنّيب ام اونثتسي ملول هللا ِمّيأو ,مهيلع هللا ّدشف مهسفنأ ىلع اودّدش نكلو «ةرقب

 .«فلؤملا»دبألا رخآ
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 ؟ع/ هيسحلارئاغغلا لكاشوبت او فوت جام بارع هوا دما م

 "4 عرخا ْنِم نيدلا يف مُكْيَلَع َلَعَج امر وآل ""جرح ال ةدعاقب تاروكذملا هذهل

 ةحيرص اهّنإف !؟تاحابملا نع ًالضف تاّبحتسملا يف ةدعاقلا هذهب كّسمت هيقف ّيأف

 ةّلع ناكاذإ الإ اّيجرح مكحلا نوكي الو .يجرحلا مكحلا يفنت اهْنَأ اهتئيه بسحب

 .مازلإلا الإ وه سيلو .لعفلل ةّمات

 ةدعاقلا هذهب كّسمت اذه انموي ىلإ لّوألا ردصلا نم هيقف ّىأف انلّرنت ولو

 !؟مكحلا تابثإ ىلع

 وه «جرح ال» دافم ّنَأب ملعي مالعألا تاملكب ماملإ ّلقأ هل نّم ّنِإ ىفخي الو

 ماكحألا يفنل اهْنَأ نم .جرحال يف مالكلا وه «ررضال» يف مالكلاو ,ماكحألا يفن

 .تاّبحتسملا ىف اهنايرج مدعو اهلعج مدعو .ةّيررضلا

 ٌربالف ًاديدج أ هقف انسّسأل دراوملا رئاس يف ررضالب لمعلا اندرأ ول هنأ ىلع

 ةثالشلا رومألا هذهو .باحصألا اهيف لمع يتلا دراوملا ىلع اهيف راصتقالا نم

 ,ملقب طخي نأ لبق ذاتسألا تيلو .كيلع ٌرميس امكاهنم تسيل ذاتسألا اهركذ يتلا
 ...هّنظأو ,#يراصنألا ةمالعلا تاملك عجار

 هتاّنه ىلع ملقلا نانع قلطأ ثيح .ملعلا الو نيف ةافمألا قع مو

 ,وهللا تالآ نم اهلعج ثيح "جنّصلاو قوبلاو «ماّمدلا» لبطلا ةمرحب هتالاعو

 انب ردجألا ناكو «ررض ال» ةدعاقبو ةدعاقلا هذهب هتلاسر يف ذاتسألا لّوه دقل )١(

 ,ملعلا لهأ رظن يف ةيملعلا ذاتسألا راظنأ طوقس نكلو ماقملا يف اهحيقنتو اهليصفت

 ةّماعلا ةدافتسا مدعو طوقسلا نم ناكمب اهّنأل ؛ ةيملعلا اهبلاطمب ءاملعلا ءانتعا مدعو

 .«فّلؤملا» ماقملا يف امهليصفت نع انانغأ اهنم

 .ال :(؟؟) ّجحلا (؟)

 ١797. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 . .هنهاوع ىلع ملقلا ىخرأو ؛قيقحتلا ناديم يف ساطرقلا ميدأ دوس نم لكاذكو

 ًاسيئدت الإ هترينتو ىلغ برض نّمو فاتسألا نم ليوهتلا اذه ريتعا الو

 يِبأَيَو) :ةليذرلا رهظمب اهراهظإو "”ًالمسًأبوث اهسابلإو ةّينيسحلا بكاوملا بوثل
 . . 94َروُن دي نأ لإ ُهَّللا

 برضلاو اهلامعتسا ةّيفيك فلتخت ةروكذملا تالآلا هذه ّنأب دحأ ٌكشي ال

 وهللا لهأ هلعفي امك .ةبرطم ةّصاخ ةقيرطب اهيلع برضلا نوكي ٌةراتف ءاهيلع

 لاكشإ الو ,قسفلاو "'انخلا ريخاومو روجفلا حراسم ىف عئاش وه امكو ,قسفلاو

 .دحأ كلذ يف باتري الو وحنلا اذهب اهلامعتسا ةمرحب

 برعلا نق هلاستلا قدك ىرخأ ةينيكب لب ةفليكلا له ىلع ا ىرقلأو

 مالعإلاو ءازعلا ةماقإ هنم ضرغلا ّنأل ؛ ءازعلل موسرملا لبطلا برض هنمو ,ليوهتلل
 لبطلا ىلع برضلا ناكل الإو ,رهاظلا بسحب مارحب سيل اذهو ؛ بكارلا هيبنتو

 .ًامارح ًاثباع

 ةّصختملوهللا تالآ لامعتسا ةمرح ىلإ بهذ هب ٌدتعي ًاهيقف نأ انيلإ لقني ملو
 وهللا يف لمعتست يتلا تالآلا نم وه يذلا لبطلاب فيكف ,قفّتا وحن ّيأ ىلع وهللاب
 .هريغو

 ةعامس ةياورك ,كلذ ىلع ةحضاو ةلالد ّلدت بابلا يف ةدراولا رابخألاو

 هللا امهنعل ليباقو سيلبإ تمش مدآ تام امل» :لاق ذقن قداصلا هللا دبع يبأ نع

 )١( نيعلا .لمس بوث :ليق ءتعن اذإف ,بايثلا نم قلخلا :ةلمسلاو .قلخلا بوثلا :لمسلا /:
  1.«لمس»

 .5؟ :(5) ةبوتلا (؟)
 .«انخ» ,7777 :1 حاحصلا .شحفلا :انخلا (؟)

 ف
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 ,اكامدأب ةتامش يهالملاو فزاعملا ليباقو سيلبإ لعجف ,ضرألا يف اعمتجاف

 رامزملاو نفزلا نم سانلا هب ذَّذلتي يذلا برضلا اذه نم ضرألا يف ناكام ّلكف

 ."«كلذ نم وه امّنِإف تابوكلاو

 وه امَنِإ وهللا تالآ لامعتسا ةمرح نأ تنقيأل ربخلا يف تلّمأت ول تنأو

 نع كل يبنلا يهن نم دارملا ّنأ ىلع ةنيرق نوكي ربخلا اذهو الإ سيل يّهلتلل
 وحنلاب اهلامعتسا نع ىهنلا وه ,"!تاربكلاو تابوكلا نعو ءرامزملاو نفزلا

 ْ .يهالملا لهأ دنع فراعتملا

 ةدساف ,تاروكذملا هذه تالامعتسا رئاس لمشيف يوبنلا قالطإب ةّيرظنلاو

 ىلع برطلاو وهللا لجأل اهلامعتسا هنم زرحملا امّنإو ,رّيدتلا ةلق نم ةئشان .ًاّرج

 اهيف ريصملا نم ٌدبال تالامعتسالا يقابو ,قسفلاو وهللا لهأ اهلمعتسي يتلا ةّيفيكلا

 .اَلِإ سيل ةءاربلا وه عجرملا َّنأ نييلوصألا ىدل مولعملا نمو ءلصألا ىلإ
 وهللا يف ةلآلا هذه لامعتسا ةمرحب - دحأ باتري الو - باترن ال ,معن

 ال ,رورسلاو حرفلل برطلا يداونو وهللا حراسم ىف لمعتسملاوحنلا ىلع بعللاو

 نكيلف اّلإو ,رطبو رشأ نع بعللا لب ,هل ةربخ ال نم همّهوتي امّبر امك.بعللا قلطم

 .هتمرحب دحأ مزتلي ّنظأ الو .ًامارح يّهلتلل ال ًاثبع بعللا

 :هبساكم يف يراصنألا ةمالعلا ذيتاسألا ذاتسأ لكلاب ّلكلا خيش لاق

 ثيح نم لب .ةلآلا صوصخ ثيح نم سيل وهللا تالآب بعللا ةمرح ّنأ رهاظلا»
 .””«وهل هْنإ

 .؟ ثيدح 47١ :1 يفاكلا رظنا )١(

 :ةكيلي نا لوسر لاق» :لاق ةَكلهْشا دبع يبأ نع :هيفو /ثيدح 477 :قباسلا ردصملا (؟)

 .«تاربكلاو تابوكلا نعو رامزملاو نفزلا نع مكاهنأ
 .63:؟ بساكملا رظنا (؟)
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىتسالا ةئر

 يهالملا لهأ اهلمعتسي يتلا ةّيفيكلا ىلع برطلاو وهللا وه :وهللا نم هدارمو

 ."!همالك عجارف كلذب حّرص دقو .ءقوسفلاو

 !؟وهللا تالآ نم قوبلا ناك ىتم يرعش تيلو

 هتّيفيك ف رع نم ّنأل .هب ىّهلتي اّمم نوكي نأ هنم برغأو .اهنم هّدع بيرغلاو

 زئمشي ,ريمحلا توص نم ركنأ ركنم نجهتسم ٍلاع توص وذ هنأ مزج هتّيعضوو

 .لبخلا هلقع طلاخ نم ئّتح هتوص عامس نم

 امّنِإو .ًاثيدح الو ًاميدق ال يهالملا لهأ هلمعتسي مل هنأ ًادهاش كبسحو

 مالعإلاك .يداعلا ناسنإلا توصب ىّنَأتت ال دق ضارغأل بورحلا لهأ هعرتخا

 ضارغألا نم كلذ ريغ وأ ,ركاسعلا عمج وأ بكاوملا رييستو دونجلا رشحب

 كلس يف مظتنا نم ّلك كلذ فرعي امك.ةراشإلل ًاثيدح تعرتخا يتلا مالعألاك

 .ةيركسعلا

 ؛ قوبلا ىلع مكحلاو ةّيرظنلا هذه يف بتاكلا ىلاغ :لوقي نأ دحأل سيلو

 .وهللا تالآ نم اهّنَأ لاكشإ ال يهو .(يقيسوملا قوجلا) تالآ دادع يف هارن اَنأل

 .اهمهأ نم لب

 .(يقيسوملا قوجلا) يف رّبدتلا ةّلقو بارغتسالل عماسلا وعدت ةّيرظن هذهو

 نم سيل (قوجلا) نم لصحي يذلا برطلا ّنأل ؛ كابترالا ةّوه يف ضرتعملا عقوأ

 ةفلتخم .َّلقأ وأ نيرشعلا ىلع فونت تاوصأ ةّدع نم وه امّنِإو .هدرفمب قوبلا

 هذه ٌمظنت ,فالتخالا نم وحنب فلتخت ةصوصخم ةقيرط ىلع دحاو نأب جرخت
 درفنا ول اّمأو .تاوصألا عومجمب برطلا لصحيف يساحنلا لبطلا ىلإ تاوصألا

 )١( بساكملا ١:5931.
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 ام ةيسحلا راعقلا لئاسوب عيل وس ها ريععس يما "0

 .تفرع امك هيف برط الف

 يف ًالحمتو يّنم ةرباكم كلذ ربتعيو هذه يتّيرظن يف دحأ ينفصنبال امّبرو

 ام ىلع صيرح ءرملا» ذإ ,يليم ءارو ةبوهذ وأ ياوعد تابثإ ىلع ا صرح .مكحلا

 .ًافنأ هتلق اًّمع ضرعأو مصخلا عم ىشمأ ينعسي ٍذئنيحو ."7«عنم

 ميمذلا بّصعتلا ىقلأ نمل باطخلا لصف يه ىرخأ ةيرظن كانه نكلو

 يهو الأ ,كيكشتلل لاجم ىقبي الو ءقوبلاو لبطلا زاوجب مكحلا يف كيفكت ,ةيحان

 مصخلا ذخأيل ,مكحلل ًاعوضوم ليلدلا ناسل يف عقي مل قوبلا وأ لبطلا ظفل ّنأ

 .امهتالامعتسا عاونأ رئاسب امهمّرحيف هقالطإب

 برضلا وأ وهللا لبط دارملا نوكب قالطإلا عفدب زاوجلا يعّدم لّحمتيو
 ربخلا ىف تفرع امك- "!تاربكلاو تابوكلا - ليلدلا ىف دوجوملا امّنإو .ىّهلملا

 .«عنم ام ىلع صيرحل مدآ نبا ّنِإ» :هيفو 7١7164 ثيدح ١: 77١: ريغصلا عماجلا )١(

 بوك هعم لازي ال نالف» :لاقي :جنرطشلا :ليقو ,نميلا لهأ مالك يف درنلا :مضلاب ةبوكلا (؟)

 .«رمقلا ةبوكو رمخلا

 - ةبوكلا يأ - يه :ديعس يبأ نع .طبربلا :ليقو .رهفلا :ليقو ءرّصخملا ريغصلا لبطلاو

 برقأ» امهيف نارّمزيف نانثا خفني ّمث ؛ٌنهيلع زرخي ميدأ ةعطق يف عمتجت تابصق

 .«حابصم» ,دحاو هجو هل لبطلا :نيتحتفب :ربكلاو ««دراوملا

 نم درز هفارطأ يف نولعجي امّبرو ءٌفدلا هيلع قلطي دقو ؛وهللا لبط ىه اذه نأ بسحأو

 . هتامغن قسانتو هتوص ميخرتل ساحن

 ميسنلا نم قرأ توص وذ هّنأل ؛ مهتاناح يف يهالملا لهأ هلمعتسي يذلا وه سنجلا اذهو

 فصاقلا دعرلاك هيود ّنِإف نيهجولا وذ لبطلا فالخب .دبعم ناحلأ نم فطلأو ليلعلا
 عوضوملل مكحلا ةبسانمل ليوهتلل برحلا يف لمعتسا كلذل «ناذآلا ٌمصي هادصو

 .«فّلؤملا»
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 ل هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 عنملل لاجم الف ,مكحلل ًاعوضوم قوبلا وأ لبطلا ظفل عقي مل ثيحو .ركذلا قباسلا

 ,لامعتسالا نم وحن ّيأب اهلامعتسا مرحي وهل ةلآ ّلكو .وهل ةلآ لبط ّلك نإ
 .امهنم ةدحاوب مزتلي ًاهيقف ّنَأ ٌنظأ الو .داتقلا طرخ كلذ نودو

 هلك كلذ نع انبرضو نيفّشقتملا عم انبهذ وأ نيمقانلا عم انلهاست ولو

 رئاس يف نأشلا وه امك.ةحايإلا اهيف لصألا ,ةيعوضوم ةهبش يه سيلفأ ًاحفص

 .ةيعوضوملا تاهبشلا

 امهدَّحأ .ثالث يناعم نيب ")ةغللا يف دّدرت نإو - سوطلا - جنّصلا اّمأو

 ؛ عطاق سرضب هيف ّتبلا اننكمي الف ,ينيسحلا ءازعلا يف لمعتسم وه ام ىلع قبطني

 ,وهللا تالآ نم هّدعو "!نيرحبلا عمجم يف يورملا ّيوبنلا يف ًاعوضوم هدورول

 نأ تفرع كنأل - ميرحتلل يهنلا ّنأب ميلستلا دعب - لاجم هيف مالكلا ّنكلو
 .يّهلتلا دصقب لب هقالطإ ىلع ًامارح نكي مل وهللا تالآ لامعتسا

 اهلامعتسا نكمي كلذك .ًاثبع اهلامعتسا نكمي امك ةلآلا هذه ّنأ مولعملا نمو

 .ةكرتشملا تالآلا نم يهف ,وهللا يف

 يف دهاشملا وحنلاب ةلآلا هذه لامعتسا نأ ريبخ ىلع ىفخي ّنظَأ الو

 دصق هيف نكمي ال - ٌنظأ اميف - لب ءيّهلت الو هيف برطال ةّينيسحلا بكاوملا

 لعجي امل لاقيو ءرخآلا يف امهدحأ برضي ءًارّودم ذخّتي ام ىهو :حابصملا يف لاق )١(
 ضتخمف راتوألا وذ جنصلا اًمأو :لاق ءيونص ًاراغص رّودملا ساحنلا نم ٌفدلا فارطأب

 .بّرعم امهالكو ,مجعلا هب

 َنِإف ؛ جناوصلا ىف برضلاو كاّيِإ» :ثيدحلا يفو :هيفو «جنص» 177/ :؟ نيرحبلا عمجم (؟)

 .«كنع رفنت ةكئالملاو كعم زكري ناطيشلا

 )5١(



 127 ةيمعلا اعمل لئاهو نمت اص وق هور ورم د مسا ني ماوما "1

 .عمسلا قلقيو رجضلا ثروي جعزم ىدصو ظيلغ توص وذ هنأل ؛ يّهلتلا

 امنيح نيرافّصلا قوس يف كّنأك ةلآلا هذهب ّىدي امنيح كسفن ىرتل كّنِو
 وأ ءبرطب كاذ ذإ رعشت لهف .ًامظتنم ًافينع ًاَقد رفّصلا تاعطق ىلع مهقراطمب نوّقدي

 !؟رود هسأر ىف وأ فزاجمل برطلا يعدم ّنإو لمعلا اذه نم حرف كبلق ىلع رمي

 ربكألا مامإلا ىرأف .بثك نع رظنأ نأ دعب ,ةعساو ىطخب يشمأ يّْنِإ لجأ

 نيز خيشلا رحبتملا هيقفلا ىرأو - ءاطغلا فشاكام كاردأ امو - «ءاطغلا فشاك»

 قد - ناحجنلاب ًاناب ًامكح امكحو ةلأسملا يف السرتسا دق ءيرئاحلا نيدباعلا

 هةر نم اهّنإو ,ةّيصوصخلا دصقب ال - ساحن برض وأ مالعإ لبط

 ...لالخ نم ىءارتت يتلا هفيفلو ذاتسألا تاهبشب أبعأ ال اذه دعبو ,"7ةبولطملا

 اذه ىلع ءاضقلا الإ تسيل اهّنأو ,مهدصاقم انل يكحت تاهبش اهْنِإ لجأ

 يف ةميسج دئاوفو ةميظع رارسأ نع ٌفشي يذلا يعيشلا زمرلاو ,ينيدلا حورلا
 ٌدس نومهفي كئلوأ ءرهدلا مهكراعو ًاربخ رومألا اوبّلق نيذلا ,ماهفألا لهأ راظنأ

 ,دهاجملا لطبلا كلذ لذب يذلا يقيقحلا اهازغم ىلع نوفقيو تاليثمتلا هذه

 .هلجأل هلايعو هلامو هسفن- يّمأو وه يبأب - ديهشلا مامإلاو

 ٌبحلا اهبلق رماخي مل يتلا ,ةسئابلا ةنّدمتملا ةئفلا هذه فاجرإ ينّرضي الو

 نم تارطقلا كلت ةرمث ترّدق الو ,تارهاظملا هذه ىزغم ترّبدت الو ,ينيسحلا

 ةئيجلا ةايحلا نم فرعت امّنِإو .عامتجالا قوس يف اهنمث تفرع الو ,ةلئاسلا ءامّدلا

 يتلا ةلافسلاو ةلاذرلا نم ىصحي الو ٌدعي ال ام ىلإ ...وو...غارف لغشو ةبوهذلاو

 .ءيش لك تلهج ئّتح اهرئاصيو اهراصبأ تّشغو ءاهتغمدأ ديعص ىلإ تبّرست

 )١( ءاطغلا فشك ١: ها" -04.

 (؟؟)



 ل ا وما هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 لاجرلا هيبشت - وهو الأ نيينيسُحلا ىلع ًارمأ لّجس ذاتسألا ىرتل كّنإو

 هتمرح نع ًالضف ءاسنلاب لاجرلا هيبشت حبق ركني ًادحأ لاخأ الو - ""ءاسنلاب

 حيبقلا ّنأ ةّينيسحلا متآملا ىلع مقان ّلكو ذاتسألا ةرضح تاف نكلو .ًاعرش

 هراوطأو هلاوحأ رئاسب ةأرملاب ههبشتو هثانختساو لجرلا ثانئتسا وه مّوحملا

 .هتانكسو هتاكرح ّلكو هلامعأو

 ,رخآلاب امهدحأ هيبشت نم ةعناملا رابخألا نم دافتسي يذلا رخآ كلسمبو

 نم هسفن لجرلا ّدعي ثيحب رخآلا يز يف هلوخدو امهدحأ ّيز نم جورخلا وه
 .ءاسنلا فنص

 ,ٌصاخ ضرغل ليلق نامز يف ةصاخ ةأرماب هسفن لجرلا هيبشت اّمَأو

 ,"'تاتشلا عماج يف 4: يمقلا ققحملا كلذب حّرص امك .هنع لزعم يف رابخألاف

 .ةلأسملا ىف كيكشتلل لاجم ىقبي الف دعبو ,"”هبساكم ىف يراصنألا ةمالعلا هعبتو

 باكرإ» وهو ,تامّلسملا لاسرإ ذاتسألا هلسرأ يذلا ءارتفالا عمساف ٌملهو

 بيجع ءارتفاو ,ةبيرغ - هلثم نم - ىوعد (؛!«هوجولا تافّشكم جداوهلا ءاسنلا

 نم دحا لابب رطخيل نكي ملو :ليثم - هب ينتعي نمم - هل قبسي مل مّجهتو

 قيما سعلا

 .ذاتسألا هللا حماس «نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمسام ,كنارفغ مهّللا كنارفغف

 ,مّرحملا رشعلا يف ةّرم :نيترم ةنس ّلك يف ماقت ةّينيسحلا بكاوملا هذه

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 7: 177.

 65٠/. :؟ تاتشلا عماج (؟)

 .11/4 ١: بساكملا (؟)

 .17/7 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (4)

 ةفرف



 ا معلا راوملا ل ايوب امسح نا ورازو وطمس "ا

 نم بكوم يف ّنأ انلبق دحأ ري ملو ٌرن ملو ءرفص نم ريخألا رشعلا يف ةيناثلاو
 ةاتنألا ةرايع ديظعت انك تاون نع ًالغف هلع أ ربا هيف: تيكرأ باكاؤملا

 .عمجلا ةغيصب تدرو يتلا

 ,ةرصبلا يف ةقباسلا نينسلا ضعب يف عينشلا لعفلا اذه رودص لقن ,معن

 نم عقو ام نيأو .هتعاس نم عنمف رمألا مامز هديبو عنملا ةّوق هل نم هيلع بلجأو
 !؟امئاد هرودص ةبسن

 ةذنه امو < ىرضبلل اع ةاتسألا نم تاليوهتلاو تاقيقلتلا هذهاامف

 رتست سمشلا تناك ىتمو ءاهسئافن ىلغأو ةّألا تارهوجم ّدعأ ىلع تاعينشتلا

 !؟لابرغلاب
 ًارمأ خللا طوكر تعبنا ىناسنلا قوناستت اهنا هو سعال

 .ءامسلا ريغ ءامسلاو ضرألا ريغ ضرألا تلّربت اذإ الإ نوكي نلو نكي مل

 دوجولا ةحفص يف هل لعجيو ركنملا حلصملا ضرفي نأ حالصإلا نمأ

 :الك فلأو الك !؟عينشو عيضف ّلكب اهيمريو ةّمألا ىلع عّتشيف ضهني مث ًاصخاش

 ...ةريس هذه امْنإو

 لاتغرلا نس مست ءاجفلا عابنم اهدا ةاعتألا وق نيكتسالل ىإَو

 - ذاتسألا نكلو ,ناكمب ةبارغلا نم - هلثم نم - وه لبال ,همظعتساو'"!«بناجألا
 ىلع عينشتلاو ليوهتلا نم هنديدو هبأد وه ام ىلع اذه يف ىرج - هللا هحماس

 ,لوطو لوح نم هلام ّلكب اهصاقتناو اهتمارك نم ّطحلاو ,ةّينيسحلا بكاوملا
 ا"! عينشو عيظف لكب اهيمرو .ًاقلخ ًايلاب ابو اهسابلإو ةليذرلا رهظمب اهراهظإو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ١7/0.

 .«فلؤملا» «نئاش بيعم ىهف (حايصلا ّيأ) هميرحت مدع ضرف ىلو» :ذاتسألا لاق ف

 (؟غ)



 0000 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .نولواحي ًاثبع نكلو ءاهنع سانلل افرصو اهبابل ًأّدسو ءاهتعمسل ًاهيوشت

 نوكيل اههوركم ىلع سفنلا درو ,مكحلا لبق تّبثتلا ذاتسألاب ًاريدج ناك
 نيهاربلاو ةتباثلا ججحلاب همكح معدي نأ هيلع ناكو ,هرمأ نم ةريصب ىلع

 .صاقتنالل ةبلجم وه امب ساطرقلا ميدأ دّوسي نأ لبق ,ةعطاسلا

 ام عم .هنيشو هبيعو ءاسنلا حايص ةمرحب مكحلا هقالطإ ذاتسألا نم بيرغ

 اليل ةكاتاهيبأ ىلع ءاكبلا ىلع 886نيملاعلا ءاسن ةدّيس رارمتسا نم ًارتاوتم درو

 ."!اهنم ةنيدملا لهأ جض ىّتح ؛اراهنو

 اهيتبكر نيب فيرشلا اهسأر عضت تناك اهّنأل اهنم ةنيدملا لهأ ٌجض لهو

 ؟اهتيب ناردج هادص زواجتي ال جيشنو ىيفخ توصب اهابأ ىكبتو

 مهشيع مهيلع صُخنو .اهنينح مهقلقأ هّنأل الإ ةنيدملا لهأ ّجضي مل .الك

 .اهتوص

 يف - ءادفلا اهل يحور - اهتبطخ نم نيملسملا دنع رتاوتو عاذو عاشامو

 .ءاكبلاب نورضاحلا شهجأ تعرش اّمل ثيحب ؛ةباحصلاب صاغ وهو ءاهيبأ دجسم

 وأ !؟كلذ ةمرحب- هللاب ذايعلاو - ةلهاج تناك لهف ."!اوتكس نأ ىلإ تنكسف

 !؟نيلجملا كلذ رضح نم لك ىلغ ًامرحم تناك

 ريغ ةملاعلا يهو .ةقمامإلا رضحمب ناكو - ىلع تنب بنيز مقت ملأ

 :؟ يشايعلا ريسفتو ١7١, :نيظعاولا ةضور :رظناو ,178- 77 :47 راونألا راحب )١(

 ١: ةجام نبأ نئسو ١55 : ملسم حيحصو ١57, :/ يراخبلا حيحصو ٠١, ثيدح

 .375-779 ١: ةّمهملا لوصفلاو 1571١, ثيدح

 نبال ةغالبلا جهن حرشو ١7, :ءاسنلا تاغالبو ,177 ١: جاجتحالاو ,"4 :؟ رابخألا حرش (؟)

 ٠١9. :؟ ةّمغلا فشكو ال١ :؛ ةمامإلا يف يفاشلاو ١, :17 ديدحلا يبأ
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 ؟ نا عنيسعلا رئاهقلا لئاسز وعد زنا اكو ا جلا

 ىلع ةروهشملا اهتبطخ تقلأو .اهئاسنو ةفوكلا لاجر نم دشحمب - "!ةمّلعملا

 .ماعلا دشحملا كلذ

 ,ٍذئموي ١31" يلع تنب 886 بنيز ىلإ ترظنو» :يدسألا ملذح نب رشب لاق

 نأ سانلا ىلإ تأموأ دقو .اهيبأ ناسل نع غرفت اهّنأك ءاهنم قطنأ طق ةرفخ رأ ملو

 ركذو "7«...تلاق ءسارجألا تأدهو ,سافنألا تنكس اًملف ءاوتكسف اوتكسا

 :اهيف ءاج يتلا هللا هنعل دايز نبا سلجم ىف اهب تمّلكت يتلا اهتاملكٌنإ لجأ

 رئاس نم هصاوخب ٌصاغ وهو «نيملسملا باقر نم كنكمو كل لّوس نم ملعيس»
 :نيشلاو بيعلا ملعت بنيز نكت ملفأ ,ناهرب مظعأو ليلد ربكأل ءلحنلاو للملا
 .ذاتسألا هللا حماس !؟اهتبطخ تقلأ امدنع اهتخأ موثلكمأ الو

 نم عجر امدنع كو هللا لوسر لوق ذاتسألا نع بزع نيأ تيرد ينتيل '
 !؟!«هل يكاوب ال ةزمح نكلو» :ةكيلَي لاقف ,ّنهالتق راصنألا ءاسن ءاكب عمسو دحأ

 ىلع ٌنهَرقأ فيكف .راصنألا ءاسن نع ًايبنجأ ٌةكبلَمهَلا لوسر نكي ملفأ

 ,رابتعا يضاملا يفف يتكسا ةّمع اي بط نيسحلا نب يلع لاقف» :هيفو ١ :؟ جاجتحالا )١(

 .«...ةمّهفم ريغ ٌةَمِهَف :ةمّلعم ريغ ةملاع هللا دمحب تنأو

 ّقحلاو , اج يلع تنب موثلك مل ,[؟؟] :ءاسنلا تاغالب بحاص ةبطخلا هذه بسن دقو (؟)

 1 .«فلؤملا».مالسلا امهيلع ىلع تنب بنيزل اهّنأ

 .519 :؟ جاجتحالا (؟)

 نب دمحأ مامإلا هجرخأو .ديرفلا دقعلا يف هّبر دبع نباو ريثألا نباو ريرج نبا كلذ ركذ (؛)

 .«قّلؤملا» .هدنسم نم يناثلا ءزجلا نم ؛٠ ةحفص رمع نبا ثيدح نم لبذح

 :"و ١: 14١ ىروباسينلا مكاحلل كردتسملاو 1591 ثيدح ١:/501 ةجام نبا ننس رظنا

 1١: ١٠١. دئاوزلا عمجمو ١ :؛ ىربكلا ننسلاو 65
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 ا ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 !؟نهتاوصأ بناجألا عامس

 همست بناجألا ّنأ عم .هّمع ىلع يكاوبلا ةماقإ ّنهنم بلط فيكو

 !؟نهتاوصأ

 !؟ذاتتسألا هملعو مكحلا هلا لوسر - للاب ذايملاو- لهج ليف

 ةزانج ٌةَكَِي هللا لوسر ىلع رم :لاق ةريره يبأ ثيدح نم درو أمب كيهانو

 نيعلاو ةباصم سفنلا ّنإف ّنهعد» :ٌةٌكلَي هللا لوسر لاقف ,رمع ٌنهرهنف يكاوب اهعم

 ,(!«ةعماد

 !؟ٌنهتوص عامس يَ يبنلل زاج فيكف

 !؟نهعدر نم رمع عنم هل زاج فيكو

 يأ] يبأ يل لاق هنأ :لاق ةى/قداصلا نع حيحصلا يف درو ام كبسحو

 مايأ نينس رشع ينبدنت بداونل اذكو اذك يلام نم يل فقوأ رفعج اي» :[ة2رقابلا
 ."70(ىنم

 مايأ يف هبدنب مالسلا هيلع هرمأ نكي مل هنأ فصنم لك ىلع ىفخي ال نإ

 كلذ عمسيل الإ ءليثم هل قفّتي ال يذلا عمتجملاو ميظعلا رشحملا كلذ يف «ىنم

 .ىفخي ال ام ةّزعلا راهظإ نم كلذ يفو .هلاوحأ علطتسيف .3ئ!هتبدن رشحملا

 دنع رشحملا اذه قانعأ ليطتستو عمتجملا كلذ سوفن بئرشت عبطلابو

 له يردأ امو لاؤسلا نوفحتسيو لاحلا نوعلطتسيف :تابدانلا تاوصأ عامس

 .«فلؤملا» 577 ةحفص .هدنسم نم يناثلا ءزجلا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 يبأ دنسمو 8 ثيدح 10/8 :7 فنصملاو ,4 ١8 7737و 57 :" ليتك ني نمح ا دم ظنا

 .5917 :4 راثآلا يناعم حرشو ,”1505 ثيدح ١١: 56١" ىلعي

 .«ىنم ماَّيَأ ىنمب نينس رشع ينبدنت» :هيفو ١ ثيدح !١١1 :0 يفاكلا )١(
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 .هئاسن ىلع 3غ قداصلا هلا دبع يبأ نم نيملسملا ءاسن ىلع ةريغ ّدشأ ذاتسألا

 !؟نيشلاو بيعلا دراومو مكحلا يف مهنم ملعأو

 دبع يبأ ىلع تلخد :لاق بلاغ نب هللا دبع ىلإ دانسإلاب ةرايزلا لماك يفو

 تحاص .تيبلا «...ةيلبل» يلوق ىلإ تيهتنا ملف 1غ نيسحلا ةيثرم هت دشنأف غال هللا

 ,"!«هاتبأ اي» :رتسلا ءارو نم ةيكاب

 ةربتعم ديناسأب هيولوق نباو لامعألا باوثو يلامألا يف قودصلا ىورو
 ,«نيسحلا يف يندشنأ ةرامع ابأ اي» :3ئاهللا دبع وبأ يل لاق :لاق ةرامع يبأ نع

 ئّتح يكبي وهو هدشنأ تلز ام هللاوف :لاقف ,ىكبف هتدشنأ مث ,ىكبف هتدشنأف

 كر دخلا نااذلا نمءاكبلا تفس

 :لاق .فوفكملا نوراه يبأ ىلإ دانسإلاب لامعألا باوث يف قودصلا ىورو
 يف يندشنا نوراه ابأ اي» :يل لاقف يان قداصلا هللا دبع يبأ ىلع تلخد

 :هتدشنأف ,ةقّرلاب ينعي «نودشنت امك يندشنا» :يل لاقف .هت دشنأف ««نيسحلا

 ةّيكزلا همظعأل لقف نيسحلا ثدج ىلع ررما

 ,ىكبف :لاق .ىرخألا ةديصقلا هتدشنأف .«يندز» :لاق ّمث ,ىكبف :لاق

 ."”ثيدحلا .رتسلا فلخ نم ءاكبلا تعمسو

 رهجلا ةمرح نم ءاهقفلا هركذ ام يف رمألا هيلع هبتشا ذاتسأألا ةرضح ّنأكو

 لعجو ,ضرم هبلق يف يذلا عمطي اّلثل ؛ اهملكت ةمرحو ةالصلا يف ةءارقلاب اهيلع
 نم رخآلا نيبو امهدحأ نيب مك نانا ونع نيذه ّنَأ هتاف نكلو ,ىلوأ قيرطب حايصلا

 )١( :تارايزلا لماك ٠١5 -  5٠١١ثيدح 595.

 :قودصلل يلامألا(؟) ٠١5 ثيدح  7١7:تارايزلا لماكو 84 :لامعألا باوث ٠١9 ثيدح /15.

 :لامعألا باوث (؟) 87 - 214
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 ابل خاب م جا دوم هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .عساشلا نوبلاو ديعبلا قرفلا

 وه امّنِإ - هتمرح ضرف ىلع- بناجألا نم رضحمب ةأرملا مالك ميرحت ّنِإ
 ٍةبيرب سوفنلا اهيلإ بئرشت يتلا ,ةبوذعلاو ةّقرلا نم ءاسنلا مالكًابلاغ هلّلختي امل
 (وباني) ةارسلا لوقو .حاينلاو حايصلا ريغ اذهو ,ضرم هبلق يف يذلا عمطيو

 .نزحلا توص وه امّنِإو ,ةوالح الو هيف ةقّرال ٍلاع توصب

 ةأرملا» دراولا امّنِإو .ةروع ةأرملا توص نأ ىلع ليلد كانه نكي ملو

 ىلإ ٌنهوعدت الو ,مالسلاب ءاسنلا اوأدبت ال» :312[.نينمؤملا ريمأ لاق ««ةروع
 ,توكسلاب نهّيع اورتساف ,ةروعو ّيع ءاسنلا» :لاق دكني ئبنلا ّنإف ,ماعطلا

 ."1«تويبلاب ٌنهتاروع اورتساو

 تاوصألاب قيعزلاو حايصلا» ذاتسألا مرح ليلد ّيأب ماعأ الو

 ,اهليلد ىوتفلا هذه بناج ىلإ ٌمض هتيلو !؟دنتسا ةدعاق ّيأ ىلعو !؟'"!«ةركنملا

 .هيف رظننل هتلاسر نم دراوملا رئاس يف هلعف امك

 نإ :ىلاعتت هلوق ىلإ تفتلا .هّساوح هيلع بضغلا كلم امل ذاتسألاب يّئأك

 دعب ,قيعزلاو حايصلا ةمرح ىلع ًاليلد هلعجف "74 ٍريوَحْلا ُتْرَصَل ٍتاَوْصألا ٌركنأ

 .لّماتف ,ركنملا ىلع «ركنا» لمح نأ

 لمحأ حيحص ضرغب ضارتعالا ىلع اهلمحأل يسفن تجلاع امّلك ين

 هل دجت ملو قيثو نكر ىلإ دنتست مل اهّنأل ؛ تصعتساو ىلع تبأ .هيلع ذاتسألا

 .لقع وأ ةّنس وأ باتك نم ىوتفلا هذهل ًاكردم رت ملو ًاحيحص ًالمحم

 )١( ثيدح 0175 - 557 :0 يفاكلا ١.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟) ١1/0.

 نامقل (؟) )1: 19.
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 بئاطألا ىلعف» درو ام لهاجتي وأ ,ذاتسُألا ركف نع ٌبزعأ !يرعش تيل

 بدنيلف مهايإو ,نوكابلا كبيلف امهلآو امهيلع هللا ىَلص يلعو دّمحم تيب لهأ نم

 ٌحضيلو ,نوّجاعلا ٌجعيو ,نوخراصلا خرصيلو ,عومدلا فرذتلف مهلثملو ,نوبدانلا
 !؟"!«نوّجاضلا

 !؟قيعزلاو حايصلا الإ سا يجلو"عيجشلاو "+ ريغنل لهو

 !؟مكحلا اذه نيأ نم ذاتسألا اهّيأ كينانح

 ,لعنال تازعلا

 لهأ سماخو ةظءادهشلا دّيس ىلع حايصلاب ٌصتخم اذه كمكح لهو
 ؟ءابعلا

 نع جورخلا حلاص ذاتسأو ناميرك ناوبأ ينمّلعي مل ذإ مالكلا نع فقأ انه
 هر نط وبلا يفقعتمزو نيقلاب امنت يدلاهل رق أ 3| نيرا اهلل ماو ذا هلأ هلا
 رهاوظلا

 حايصلاو ءنوّنْغي ءاّرقلا ّنأل ؛ مارح ةيزعتلا ةءارق عامتسا :ذاتسألا هللا حماس

 !؟...يذلا اذه وأ ,متآملا باوبأ ٌدستلف نذإ ,مارح
 0 م

 !؟!لوبطلا نم ذاتسألا ردص رغوأ يذلا امو

 .ه1/8 :يدهشملا نب دّمحمل رازملا رظناو .«فّلؤملا» ةبدنلا ءاعد نم )١(

 .«خرص»75 :7 برعلا ناسل رظناو .«فلؤملا» ًاديدش حاص :خرص (؟)

 .«ججض» 7١7 :؟ برعلا ناسل رظناو .«فلؤملا» ةّدشلاو هوركملا دنع حايصلا (؟)

 .«ججع»1١1/ :؟ برعلا ناسل رظناو .هتوص عفرو حاص :ًاجيجعو أَجع جع (4)
 .ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر رظنا .«فلؤملا» هتلاسر نم 8 ةحفص ىف امك (0)

 7/,]١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض

 دولا



 ل هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن دا ىسالا هر

 !تاليثمتلا يف ةيرخس ّيأو
 لوحلا نم هلام ّلك نم ذاتسألا ليوهت بجوأ ىّتح تاهيبشتلاب نيش ّيأو

 !؟لوطلاو

 جرختو .ظيغلا لمانأ يمديو "!مرألا قرحي هتاملك لالخ نم هارت كّنإو

 !؟دّمصتو بّوصتو مرألا قرحت ٌمالعف ةدعاصتملا هسافنأ نيب هبلق اياظش

 !؟ مظفتست لمع ّيأو

 !؟هّفست مالحأ ّيأو

 !؟اهليثمتب ةّمألا ىلع ركنت ءيش ّيأو
 ...الك !؟اهتكهتنا ةمرح مأ ,اهتعدتبا ةعدب ىلعأ

 ملو ءرصع دعب ًارصع ًالوادتم ''نمزلا نم ًاحدر ليثمتلا اذه ىلع ىتأ دقل

 .ًايرخس نامزألا نم نمز يف نكي

 !؟روهمجلا هنم رخسب ًاّيرخس ليثمتلا ناك ىتم - تيرد ينتيلو - يردأ امو
 جدوهلا مرتحت تناك اهئاوهأ براضتو .اهللم فالتخا ىلع ةّيمالسإلا ةّمألا هذهو

 .ةكلَي يبنلا جدوه هب لّثمي يذلا يماشلا - لمحملا-

 مآ ةشئاع حدوته لمي يذلا يرضملا :لمحملا مرتعت مويلا ىهااهو

 ًافوفحم هولعت ةمظعلاو هاري امنيح هب رخسي نم نيملسملا نم سيلو ؛نينمؤملا
 ةبرطملا اهناحلأب همامأ فزع ىقيسوملاو حالسلاو دنجلاب ًأطاحم لاجرلاب
 .نانّولا اهتوصب حدصتو

 ٌكحف ظّيغت اذإ :مرألا كيلع قرحي نالف :لاقي .مرآ عمج هّنأك ءسارضألا :مرألا )١(

 .«مرأ» 1١85١ :5 حاحصلا .ضعبب اهضعب هسارضأ

 .ه49 :8 خيراتلا ىف لماكلا رظنا .«فلؤملا» ريثألا نبا ىف امك نييهيوبلا رصع ىلإ َدتمي (؟)

)0 
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 .اهباقر يف اهيلدتو نابلصلا ذَخَتَت اهنابهرو ةّينارصنلا ةّمألا يناحور ءالٌؤهو

 بلص يتلا ةبشخلل ًاليثمت اّلِإ يه لهو ءاهناجيت ىلع أملع اهعفرت اهكولم هذهو
 .اهحيسمو ليجانألا ىسيع اهيلع

 ددقو اه دمك ىيملذبملا نملك تولق وها ىلا ةنيرفلا ةخألا ةاقهو
 لفاحملا تدقعف .اهدهج اهتيقرت ليبس يف تلذبو .اهتّدع ليثمتلل تدعأ

 ش .دصارملاو ةيدنألا تحتفو دشاحملاو

 حراسم هذهو ,ةحيبقلا تاليثمتلا عاونأب ةءولمم عيبلاو سئانكلا هذهو

 نّم انيأر امو .بدحو بوص لك نم سانلا اهّمْوي ,نيجّرفتملاب ةّصاغ تاليثمتلا
 نم اهيف عقر ام ووعي ةاعسألا هي ينسي نكن اذه اتممسالو اقل دو كدب

 ٌفطلا ةعقاو ليثمت ىلع ةروصقم ةيرخسلا تناكفأ ,حئابقلاو حئاضفلاو تاركتملا

 !؟ينيسحلا راكذتلا ةماقإو

 .اهتابقعو اهتايانث لالخ انسجو .عبرألا اهبناوج نم ايندلا انشّتف ول اَنإ

 ,اهراهنأو اهراحب رامغ انضخو ءاهلوهس "١ةماهم ىلإ اهلابج ممق نم انردحناو
 .ًادحأ اندجو امل ,تاليثمتلا هذهب أزهتسا ًالجر دجن انّلع هوجولا يف فشتسن

 ,سانلا نم ءاطسبلا مامأ ةيرخسلاب نورهاظتي رايغألا نم ضعب الإ مهّللا

 ىلع - فسألل ايو - اوعقو دقلو .مهتامومس قيرزتل ًاذفنم كانه نودجي مهلعل

 .انيفكو ًالوهكو ًانابيق اودجوو «مهيغب

 حمالم ىلع اودبيو ,ةيرخسلا تاملك مهتنسلأ "'تالسأ ىلع ليست لجأ

 )١( :؟ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .ةماهم :اهعمجو .رفقلا ةّيربلاو ةزافملا :ةمهملا ١1/1

 ' .«ةمهم»

 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .ناسللا فرط يهو :ةلسأ عمج ,تالسأ (؟) ١:  58.«لسأ»

 دوف



 00 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ,تارسح عطقت مهسوفنو .ظيغلا نم زّيمت داكت مهبولق نأ ديب ,ءازهتسالا مههوجو

 لماوع ربك او ريشبتلا بابسأ ٌمهأ نم بكاوملا كلتو رئاعشلا هذه ْنأ اوملع ثيح
 .نايعلاب اهمدقت ةعرساودهاش دقو ,ةفئاطلا هذه مّدقت

 تي نودهجي ةميظملا تاقفتلا و وققتيو:ةلئاطلا لاومألا نولذني مه لاخلاو

 نارسخلاب الإ تاقفنلا كلتو دوهجلا هذه دوعت ال كلذ عمو ,لئاسولا ّلكب مهاوعد

 .ةّيبدألا برحلا هذه كرتعمب

 !؟ليحلا هذه نيحلصملا ىلع تلطنا فيك فسألا ّلك فسآ يّنِإو

 اهب رهاظتي يتلا تالبعزخلا كلت ناسحتسالا عقوم مهنم تعقو فيكًابجعو

 !؟رايغألا نورّشبملا كئاوأ

 ؛ تارهاظملا هذه ضفر انمزليفأ ءاهل انملستساو ةّيرظنلا هذهل انعضخ ولو
 !؟ انه رسب نوهمحلا آل

 مهنأ ٌكشال رايغألا ّنِإف ,ّجحلاك ةبجاولا ضورفلا كرتن نأ انمزلي نذإ

 ًافوفحم نوكي دقو ءراقوو ةنيكسب يشمي لجرل | ىرت امنيب كْنِإف ,مهنم نورخسي

 وأ ءسأرلا فوشكم ءادرو رازإ نم الإ ًايراع هارت ذإ هدنج وأ هديبعو همدخب
 ,نايبصلاك اصحلاب ىمري وأ ؛هتوحنم ًاراجحأ لّبقي وأ ,ةورملاو افصلا نيب لورهي

 رونب هبلق اياوز ترانتسا نم الإ اهّرس يردي ال يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .لبو ؛لبو «لب ,رايغألا امهنم رخسي اّمم ناذألاو ةالصلا لب ناميإلا

 ؛ٌصاخلا ليلدلا ىلإ لامعألا هذه يف جايتحالا ذاتسأألا نم رعشتسي امّبرو
 تامومع نم ىضاغت وأ (هللا الإ هلإ ال نأ دهشي) ليعامسإ ةّيضق وهف اذه مص نإو

 مه يبأب- مهرمأ ءايحإ نأ ٌكاشالو ,مهرمأ ءايحإو مهيلع عزجلاو يكابتلاو ءاكبلا
 .ناردجلا نيب مت آملا ةماقإ نم ربكأو مظعأو مهأل مطللا بكاومو ليثمتلاب- يّمأو

 وف
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 رومألا نم ,بكاوملا هذه هنع ٌفشتو رهاظملا كلت لّلختي ام ىلإ ًافاضم اذه

 .ءيش لك مّلعت ةراّيس ةسردماهنإ ًاَقح ,ةّيمولظملا راهظإو ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا

 قلطأاالو .هرتو ىلع برضو همهسب ىمر نمو ,ذاتسألل لاجملا حسفأ ,معن
 هذه للختت تافاخسلا ضعب دوجوب هل فرتعأو .هتالعو هتاّده ىلع ملقلا

 نوكت الو ةبلجلا هذه مزلتست ال نأ ديب .عبطلا اهّجميو عرشلا اهرظحي ,تارهاظملا

 هّوشيو اهتعمس نيشي اّمم اهبيذهتب ضوهنلا حالصإلا ىّبحم ىلعف ,ةمرحلل ًاطانم

 .اهقئورو اهلامجب بهذيو اهتروص

 نأ نينم#هلاستو ةاقيالا اهم يهالثل يزكلا ةراقلا اهتأ كوي كن عض
 ثيداحألا قلتخن انّنأب انيلع نعطلا اذه ّنَأب انيمري لجرلا اذه ماقف» :هلوق دافتسا

 !؟"!«اهخسمنو.

 كيلإو ؟ىنعملا اذه هنهذل ردابت «ءاحلصلا ءاميس» ةرابع نم ةظفل أ نمو

 ضعب ةيزعتلل ءاّرقلا ىلع نعط نممو» :ذاتسألا اهلقن يتلا «ءاحلصلا ءاميس» ةرابع

 نعطلا اذه هدنعو ءاهل خسام نيبو قلخم نيب مهنم ريثكلا نأ معز ,ءنيرصاعملا
 ."!«هيلع

 ىنعملا مهف ذاتسأألا ّنأكو ؟ءارتبلا ةرابعلا هذه هيطعت ىنعم ّيأ كبرب يل لق
 .هّرد هّللف .هدنع ةظفل نم هركذ يذلا

 ىلع نعط نّممو» :اذكه انيلإ تلصو ام ىلع ةحّحصملا«ءاميسلا» ةرابعو

 نيبو رابخألل '!'قلخم نيب مهنم ريثكلا ّنأ معز ,نيرصاعملا ضعب ةيزعتلل ءارقلا

 .«فلؤملا» هتلاسر نم )١١( ةحفص ءاحلصلا ءاميس ةرابعو ةرابعلا هذه )١(

 1 (ةهونجملا هذه نمنع ةعورظتلا) ءاكلصلا ةامتستلا)

 فيك .ةيبرعلا يف ىلعملا حدقلا هل نيسحلا دبع خيشلاف الِإو .يعبطم طلغ اهّنأ رهاظلا (©)

 .«فلؤملا» ةيلاعلا هبطخو ناّنرلا هرعشب فرم نّم ىهو
 2غ
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 .«هيلع نعطلا اذه هدهعو ءاهل خسام

 ةمدمدلاو ةمهمهلا بجوي ام ةرابعلا هذه يف له !نوفصنملا فصنيلف

 !؟اهتحت لئاط ال فئاحص ثالث ديوستو

 هّنإف ,حابلا رصقو عالّطالا ةّلق نم ةجردلا هذه ىلإ ذاتسأألا بسحأ تنكامو

 ركذب بذكلا وهو الأ ,هنم ءارب - مهفصنأ ول - مه ًارمأ "'نيركاذلا ىلع لّجس

 ثيح ٌنفلا اذهب ًاصيّصخ ناك نأ دعب ناكمب ةبارغلا نم مهنم اذهو ,ةبوذكملارومألا

 ."”هسلاجم فلأ

 هذه ىلع رثعي ملف .تافّلؤملاو بتكلا رئاس ىلع ذاتسأألا علّطا له

 مدعب مكح بيغلاب مجر وأ ؟باتك يف اهل دوجو ال اهْنَأ ركذ يتلا ,ثيداحألا
 مهّنأب ملعلا لهأ يف نعطو .ربانملا ىلع بذكلاب نينمؤملا نم ةّلث ىمرو اهدوجو

 ؟ةبوذكيلارومألا ةؤالت نع نوعي

 ىّنستي فيكو ,هريغ الو تافّلؤملا نم ليلقلا ّلقأ ىلع علّطي مل هنأ عطقأ ين

 تيربكلا نم ٌرعأ اهنم ريثكو ,نئازخلا يف ةطوطخم لزت مل تافّلؤملا رثكأو كلذ هل
 !؟نيركاذلاو ءاّرقلا قيسفت ذاتسُالل غاس نيأ نمف ءرمحألا

 انلدي .باتك يف دجوت مل اهّنأب همكحو ثيداحألا ضعبل هركذ ّنِإ لجأ

 دنع ئّتح ,ةلوادتملا ةلوذبملا ةعوبطملا بتكلا ىلع ئّبح علّطي مل ذاتسألا ّنأ ىلع

 روكذم «عالتلا هذه دّقفتأ تجرخ» "”ثيدح ّنإف ؛نيركاذلاو ملعلا لهأ رغاصأ

 )١( :؟(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ١7١.

 عبط دق ....ءارجأ ةسمخ يف ,ةيوبنلا ةرتعلا بئاصمو بقانم يف ةينسلا سلاجملا (؟)

 ىّقوتملا يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا تافّلؤم نم وهو .ًارّركم 117/١.الذريعة 11:19

 ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا» هتلاسر نم (1١؟و ١؟) ةحفص ثيداحألا هذه ركذ (؟)

 (ةعومجملا هذه نمض 197:7.

0) 
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 ."!«ةبكاسلا ةعمدلا» يف

 راونألا» باتك يف روكذم «مصألا لبجلا لزلزي ال دربلا ّنِإ» ثيدحو
 يف ةظانيدباعلا نيز ءيجم ثيدحو .يدقن رفعج خيشلا ةمالعلل "!«ةّيولعلا

 ."!«ةداهشلا رارسأ»

 .!«راحبلا» رشاع يف روكذم رويطلا ءيجم ثيدحو

 84 ناطفق نسح خيشلا ريبكلا ةمالعلا ماقم ىلع ذاتسألا رساجت بيرغلا نم

 نا. نم عسا و ربكا هماقمو ناك ايفا عار قلش نبأ فيدخل قاسمدلأب

 هظافلأب ثيدحلا بيترت معن ,ةفوكلا لهأ تاقث ضعب نع هلقن امّنِإو .قلتخي
 .يفوكلل ىنعملاو هل ةفورعملا

 راكنإو ةهبشلا عفدب نيدلا نع حفاني ًاينيد ًالجر ذاتسألا ىرت انه ىلإ
 هباصن ىلإ ّقحلا ٌدرو عدبلا عمقب كِل, نيلسرملا دّيس ةعيرش نع لضانيو .ركنملا

 هتابسل هّجوي ملول هللا مّيأو» :هلوق ىلع كرظن عقو امثيحو .هباطو ىلإ باوصلاو

 ُلمْعَأ امم َنوُنيِرَي متن ْمُكَلَمَع ْمُكَلَو يِلَمَع يِل لقفل هل انضرعت امل انيلإ هتاعسلو
 .5!«رامح وهف بضغي ملف بضغأ نم نكلو *74َنوُلَمعَت امم ّيِرَبْأنأَ

 ترّيغت فيك ,نيدلا اذه ىلع ىسألا لمانأ يمدأو فسألا عومد بكساف

 ١( اا/؟ :؟ ةبكاسلا ةعمدلا -71/9.

 ااا :ةيولعلا راونألا (؟

 .5؟7: ةداهشلا رارسأ (؟

 .15١ثيدح ١1/١ :45 راونألا راحب (:

 5( سنوي )٠١(: ١[.

 .509 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (1

 م
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 .لئاهلا بالقنالا كلذو ميظعلا رييغتلا اذهل ًاهجو

 هريس لات وكب ول داعسألا نإ كفا رع دس تاروت :نيوهأ يأ الإ

 ئف كابترالاو شيوشتلا مهناهذأ يف لخدأو ءسانلا نم ءاطسبلا ىلع هّومل لّوألا

 رادحنا نم عنمي هدابعي همسا رع هفطلو ,كلذ ىلاعت هلل ايوب ةةنسعلا تكاؤملا

 مهتغمدأ يف عبطنتف ,سانلا نم ءاطسبلا ءالؤه ةغمدأ ىلإ لابجلا ممق نم كوكشلا

 .جاجزلا يف ةروصلاو .ءاملا يف صخاشلا عابطنا

 تا رقفلا هدف تكونو دب عتمدداو ناعم لانو نع بل ةيببشنز كراجق

 هين نأ ملعيلو .ذاتسألا ضرغ رهظيو ,ةقيقحلا الملل ىّلجتتل كيلع اهتيلمأ يتلا
 لإ سيل بضغلا وه .اهيفام مو ,كيلع تّرم يتلا ماكحألا كلت هيلإ ىلدأ يذلا

 فارتعالا كيتأيسو ,ركنملا راكنال ضهني مل هنأ ذاتسُألا ةرضح نم فارتعا اذهو

 .يناثلا

 نكلو ؛حورلا ةكرحل ةبجوم .ةّيناسفن ةلاح بضغلا نأ ذاتسّألل فرتعن نحن
 تاقبوملاو ءاهب ٌمذلا درو يتلا ةميظعلا تاكلهملا نم هنأ انيلع ركني هّنظأ ال ذاتسألا
 ّلخلا دسقُي امك ناميإلا دسفُي هّنأو ,لفسألا ضيضحلا ىلإ اهبحاصب يدرت ىتلا

 لك حاتفم هّنأو ."'نمؤملا فوج ىف دّقوتت ناطيشلا نم ةرمج هّنأو "7 لسعلا

 بضغلا» :كيلكهللا لوسر لاق :لاق ذك دبع يبأ نع» :هيفو ١ ثيدح 7١7 :؟ يفاكلا )١(

 .«ّلسعلا ٌلخلا دسفي امك ناميإلا دسفُي
 بضغلا اذه ّنإ» :لاق ٍةُقنرفعج يبأ نع :هيفو ١؟ثيدح ٠١5 - 7١5 :قباسلا ردصملا (؟)

 ثخفتناو هانيع تّرمحا بضغ اذإ مكدحأ ّنإو ءمدآ نبا بلق يف دّقوت ناطيشلا نم ةرمج

-. 

 ف



 00 ا 2

 "!هيكحلا بلقل ةقحمم هنو "رش
 هنيب تلاح يتلا ةقيمعلا ةّرهلاو جرحلا قزأملا اذه يف هسفن ىقلأ هلاب امف

 .هفتح نع ثحابلاكوأ ,"”اهلزغ تضقن يتّلاك ناكف .ديري ام نيبو

 نكلو .,ةرهاق ةّوقو ةيناسفن ةلاح بضغلا ّنأب ذاتسألل انفرتعا انك نإو ان

 ىلإ لاسرتسالا هل نايبأي هب ىّلحت يذلا فرشلا ماسوو .هب زكرمت يذلا زكرملا

 رثألا بيترت سدقألا عرشلا هيلعو انيلع رظح نأ دعب ,بضغلا رثأ بيترتب هبضغ
 .©!انيلإ ءاسأ نمع وفعلاو '!ظيغلا مظكب انرمأو .بضغلا ىلع

 ثيدحلا - ذاتسٌألا ناسلب - وأ لثملا اذه ريسفت هل رب يذلا ام !ملعأ الو

 زجر ْنإف ؛ ضرألا مزليلف هسفن نم كلذ مكدحأ فاخ اذإف ءهيف ناطيشلا لخدو هجادوأ 2

 .«كلذ دنع هنع بهذيل ناطيشلا

 .؟ثيدح ١١ :قباسلا ردصملا )١(

 .١؟ثيدح ٠٠١6 :قياسلا ردصملا (؟)

 .17:07) لحنلا كاَهَلْرَغ ْتَضَقَن يِتْلاَك أوُنوُكَت آلو) :ىلاعت هلوقل ةراشإ ()

 نب ميت نب دعس نب بعك تنب ةطبار اهل لاقي ةّرم نب ميت ينب نم ةأرما اهلزغ تضقن يتلاو
 هتلزغف تداع ّمث هتضقن تلزغ اذإف رعشلا لزغت ءاقمح تناك ءبلاغ نب يؤل نب بعك

 ضقن نع ىهنو ءافولاب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ ...4اَهَلْزُغ ْتَضَقَن يِتْلاَك) هللا لاقف

 586:١. يمقلا ريسفت .ًالثم مهل برضف دهعلا

 لآ 4َنيِنِسْحُمْلا ُبِحُي ُهَّللاَو ٍساَّنلا ِنَع َنيِفاَعْلاَو َظْيَعْلا َنيِمِظاَكْلاَو9 :ىلاعت لاق (؛)

 174 :(5)نارمع

 اوقع نإَو) :ىلاعت لاقو .؟/ :(5) ةرقبلا 4ىَوْقَتلَل ُب ْقَأ أوُْعَت نأَو :ىلاعت لاق (0)

 4 :64) نيافتلا «ٌميِحَو ٌروُفَغ َهّللا َنِإَف اوُرِفْغَتَو اوُحَفْصَت ُمَفْصَتَو

 هللا تاولص قداصلا دّمحم نب رفعج هللا دبع يبأ نع :هيفو ١8١ - 18١ :ديفملل يلامألا

 ؟ةرخآلاو ايندلا قئالخ ريخب مكربخأ الأ» :هتبطخ يف ٌكٌكْيَيهللا لوسر لاق :لاق امهيلع

 .«...كملظ نمع وفعلا

8) 



 0 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسالا هن

 عاصلا لدب ًالئاك ماقتنالل بوثولاو .هرثأ بيترتو ,بضغلا راهظإب فيرشلا
 .بسحف يبلقلا رأتلا سفن الإ اهنم دارُي ال «بضغلا» ةملكٌنأ نيح ىلع .ًاعاوصأ

 :هلوق نع ذاتسألا تبجأل ميركلا ئراقلا اهّتأ لاجملا يل حسفت تنكول

 !!يقيقحلا باوجلا ؟"'«اهلقن باتك يأ نمو ؟ةّلعلا هذه دجو نيأ يردت امو»

 نم ةالصلا باتك يف اهدجو :لوقأ ,لاجملا يل حسفت ال كّنظأ ثيحو
 يتلا ةّلعلا هذهو ,«أتّيص نوكي نأ ٌبحتسي» :نتاملا لوق حرش دنع "'«رهاوجلا»
 كنم ىدنأ هّنإف لالب ىلع هقلأ» :هّصن كيلإو .يوبنلا يف يه ذاتسألا اهملعي مل
 ا 5

 ىلإ ٠١ ةحفص نم ذاتسأألا هركذ ام ميركلا ئراقلا هيأ كنع يّلخ

 طلخلا نم هب ام نوملعي مهو .ملعلا لهأ نم هبابرأ ىلإ هعدو 7١ ةحفص

 ةكباَم ئبنلا مايقب هداهشتسا اَمأ» :هللا هحماس هلوق علاطنل يعم لاعتو ,كابترالاو

 .4!«...ءامسلا يكبتأ :هلوق اًمأو» :هلوق ىلإ هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل

 !!هيلع تعقو يذلا يأرلا اذهو !!هيلإ تلصو يذلا فقوملا اذه ينشهدأ

 ةيزكرم ىلإ لوصولا لبس ىل حضوأ ,ًائيش يسفن يف ثدحأو !!ةعور يبلق يف ملأو

 .ذاتسألا

 يذلا ءافصلا كلذب اهرأ ملف هتاملكل الخ نم ىآرتت ذاتسألا ةّينهذ َّنإ

 .«فلؤملا» هتلاسر نم )١4( ةحفص )١(

 :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو

 .58- ها/ : مالكلا رهاوج (؟)

 799 ١: يقهيبلل ىربكلا ننسلا (؟)

 .؟5؟١7 :؟(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا»؟١ - ٠١ ةحفص (؛)

(9) 



 "27 ةييمحلا رئاعقلا لت اسوا 1 علا و مقل نويت سب 9

 مل الإو هبت رتب ملعي ككل ئبنلا نكي ملو» :هيف ءلمب لوقيل ةواشغلا بجُح قرتخي

 تماق ىتلا نيملسملا تاعامجإب نيابم ريغ '''«...نونظملا وأ مولعملا مايقلا زجي

 .لمعلاو لوقلا يف "'لطخلاو راثعلا نم هتمصعو ءبنذلا يف هعوقو مدع ىلع

 00 0 ل

 ُهْنِم َنْرَطَقَتَي ٌتاَواَمَسلا ُداَكَت * اذإ اًنيَش منج ملل ملا ترعب نيدو

 تمل امك ح.قفس فدحلا درو ىلب "45 لاَبجلا ُةْحَتَو ٌضرألا ّقَّشنَتَو

 .ءروحنلا تاعطاقو ءرودصلا تارغومو :راومألا ةئاظفر دوور تاكا

 نوضتقلا تام ةيننو روبعتلا "ها ةهيو وكقلا خا طقمو:هنوشتلا كت انتكمو

 .©«رويطلا تاطقسمو

 نم مظعأو ربكأل - ذاتسألا نم يهو - هذهك ةّيرظن ْنِإ تيبلا ٌبرو ىلب

 ًاليق ادرأو أطو ّدشأ لب ءنيرشبملا ةّيرظن

 مدعو .هتالامك يف درو ام عّبتت نم عطقلاو ةرورضلا فلاخت ةّيرظن اه لجأ
 8 0 و 9 و

 لكب انه ىلإو ءاطخو ادمع .ربكلاو رغصلا يف اكرتو العف هنم حئابقلا رودص

 ,*!«ىلكثلاكةرجأتسملا تسيل» ةلاحمال اهلئاق وه ةملكينّمهت الو :لوقأ ةحارص

 .نيملسملا عيمج لب ,ةّمألا ءاملعو ةّمألا فلاخ دقل

 )١( ةحفص )٠١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا» 7:“77.

 0. ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .لطخأو همالك يف لطخ دقو .دسافلا قطنملا :لطخلا (؟)

 .«لطخ»

 )5( ميرم )19(: 45-5١.

 :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر رظنا (4)

 فورعم لثم اذه .ةرجأتسملاك ىلكثلا ةحئانلا تسيل» :هيفو ٠٠١ :؟ لاثمألا عمجم (5)

 .«ةّماعلا هلذتبت

 غ0(



 00د هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 بضغي ملف بضغأ نم» :لوقيو ةيناث ةبضغ ذاتسألا بضغي نأ ةيشخ الول
 تاماركلاب رحصملا هخيرات نيشي امب مظعألا لوسرلا ةمارك ّسميف «رامح روهف

 ال هتّيرظن نأ هل ٌثبثأل ,ةمحرلاو ةفأرلاو نانحلاب ةءولمملا هتايح هّوشيو ءىربكلا

 داحآ هتنّمضت نإو - ةالصلا يف هوهس نم ةّيمامإلا دنع ضوفرملا يأرلا عم قفّتت

 .ملظملا عوضوملا اذه كرات يّنِإو - رابخألا

 ال ,ىلاعت هللا نم ءاهسإ يه ةضوفرملا ةطقاسلا ةّيرظنلا هذه نأ نّقيتأ يأ ديب

 رّتست امهم ةّيرظنلا هذه بحاص كرتي كلذ عمو ءاهيعّدم لوقي ام ىلع ناطيشلا نم

 .يناطيش وهسال هللا نم هءاهسإ َنأب

 مل اًمم» :#يسلجملا انخيش لاق ,نئاشلا يأرلا اذه مالعألا هيلع درو

 ."'«ةمصعلا عفدي هّنأل ؛ ةّيمامإلا نم دحأ هيلإ بهذي

 !؟اهب هنم ًالهج ةيصعملا يف عقو هّنأو ذاتسألا.ةّيرظنب فيكف

 فّلكت دق ...تيكح ام هنع تيكح يذلا ّنأ ملعإ» :ديفملا انخيش لاقو

 قفو نّمم ناكولو ,هزجعو ملعلا يف هصقن نع كلذب ىدبأف .هنأش نم سيلام
 نكلو .هتفرعم ىلإ يدتهي الو ؛هتعانص نم وه الو .هنسحياال امل ضّرعت امل هدشرل

 ."!«...قيفوتلا بلس نم هّللاب ذوعن ,هبحاصل ٍدرم ىوهلا

 !؟اهب هنم ًالهج ةيصعملا يف عقو هنأو ,ذاتسألا ةيرظنب فيكف

 رهش يف لكأيف وهسي نأ زاجل ,ةالصلا نع هؤاهسإ هيلع زاج ول هْنإ» :لاقو
 الو ,ملسم هيلإ بهذي ال اّمم كلذو ,لّذحم بارش اهنأ ّنظل ...برشي وأ ناضمر

 )١( راونألا راحب رظنا 5٠ :1١-91و/]٠١8:1.

 .177:1ا/ راونألا راحب (؟)

 )١غ(



 ١ ر ةسمتلا رت اعيفلا لئادبو زوو صاج اح و و د اوتو 1

 ."!«دحلم ةّوبنلا يف ريدقتلا ىلع هزيجي الو ءدّحوم الو لاغ

 !؟اهب هنم ًالهج ةيصعملا يف عقو ِهّنأو .ذاتسألا ةيرظن فيكف

 طلغلاب ةكْلقَي ىبنلا ىلع مكحلاب ثيدحلا اذه ىلع دمتعي ًاّيعيش ّنِإو» :لاقو
 يوذ ىلإ بيرق .يأرلا فيعض لقعلا صقانل ...هنع ةمصعلا عافتراو صقنلاو

 ."!«فيلكتلا مهنع ةطقسملا تافآلا

 !؟اهب ًالهج ةيصعمب عقو هّنأو ,ذاتسألا ةيرظن فيكف
 ةليضف ىلع ًامّجهتو ًاليوهت اذه ربتعاو ,شقانم باسحلا ينشقان ولو

 وأ مولعملا ررضلا مارحلا امّنإو ؛ةمرحلا مولعم ريغ يعقاولا ررضلا نإ :ًالئاق ذاتسألا

 ىرخأ ةيبضما هلق لوقأ ىتإفا عوضوملا نوع خقلا وأ علا نأ ىتعمي ةونطنلا
 ةرثك نم رّوضتي هّنأِب ٌنظي وأ ملعي نكي مل كلمه مازتلالا ّنأل ؛ ىربك ةماطو
 نم ذإ ءسانلا نم ءاهلبلا ئّتح هلهجي ال يذلا ,هنع يداعلا ملعلا يفنب مازتلا ,ةدابعلا

 .رّرضتي هتيلباق نم ديزأب هسفن فلكاذإ ٌةداع ملعي دحأ لك نأ مولعملا

 اذإ هّنَأ ةداع عطقيو ملعي ,خسارف ةرشع هراهن يف عطقي يذلا يراكملا ًالثم

 .رّرضتي خسارف ةرشع اهيلع داز

 ةدايز ّنأ ملعي ال ءيراكملا نم - هّللاب ذوعن - ًالاح ًاوسأ كلت ىبنلا لهف

 ىوعد يه امك.هسفن ءاذيإ هيلع مّرحملا هءاذيإو هرّرضت بجوت اّمم ةدابعلا

 !؟مارحلا يف هسفن عقوأ فيكف ءذاتسألا

 )١( :قباسلا ردصملا رظنا /1؟١ -178.

 دقو ,ةلأسملا هذهب دّرفت نم ىلع ٌدرلا يف هتلاسر يف ىهو ديفملا انخيش نع هانركذام (؟)

 راحب رظناو .«فلؤملا» كيلي يبنلا ةمصع باب يف راحبلا نم سداسلا ءزجلا يف اهركذ
 :!ا/ راونألا ١78.

)40( 



 00 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ناك نمل هباوج ةلالد حضوأو .كلذ ملعي هنأ ىلع لدي ام رابخألاب ّنأ ىلع .

 ."١«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :هتدابع ةرثك ىلع همولي

 ةملكب عّردتو اهرفاوت عم رابخألا هذه نع ههجوب ضرعأ ذاتسألا نكلو

 ديري ام يردأ امو ,توبكنعلا تيب نم ىهوأ اذه هعرد نأ ملعي ملو ,«ّحعص نإ»

 ."!«...ءاهقفلا هيلع قنا ام نيف الإو» :هلوقب ذاتسألا

 ٍةكِبإَي هلعف صّصخي وأ !ةكيِلَيَلا لوسر ىلع ءاهقفلا لوقب حتحي نأ ديريأ

 ؟ذاتسألا ةرضحاي اذام اذه دعبو ؟مهلوقب

 نب ندع انك اخارو ةاطنألا لوك نورك ةبيسنفاوءاطهدلا هالو

 .”!«...فيلكت اهب قّلعتي ال ةّيرهق رومأ هذه ّنأل ؛ ماقملا نع ىبنجأ وهف ذى نيسحلا

 ءوسب ةرابعلا هذه لّذحأ الو ؛ةبلحلا ذهب لوجأ ال نأ صرحأو ٌدوأ تنك ىّنِ

 .ملظملا عوضوملا اذه كرتأو !!هلاق ام ربكو ذاتسألا هب ءاج ام

 عضو ةنّمتملا انتشان ضعب سوفن نم تعقو ذاتسألا ةملكتيأر يّنأ ديب

 ةاقفعأو ةيردب تاراث ةوبنلا تيب لهأ عم مهل ّنأك ,حايترا ّلكب اهوقلتو !لوبقلا

 هترابع لّلحأو ,جاومألا مطالتملا رحبلا اذه بابع ضوخأ يّنع مغرلابف ,ةّيربيخ
 مكحلا اهل كرتأو ,فصنملا فقوم ىعم فقت انتئشان نم ةئفلا هذه لعل اّينف ًاليلحت

 .ٌنَظَأ الو ,فصنلا اهسفن نم ىنيطعت تناك نإ

 .ًاليلق رويغلا ّيعيشلا اهّبأ كعمس ينرعأ
 هّنأ نم رثكأ هفرعي الو ,همركيو هابأ ٌبحي دلو 3ٍئ نيسحلا نب يلع ّنِإ :لوقي

 )١( ينطقرادلا للع 8: 11/7.

 .1؟1:7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو )3١(. ةحفص (؟)

 .771/ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 غ0



 ١ -/ «ديسعلا راعيلا لئاسو 34 وق ةيرعا فاعا ومومل "9

 اودقف اذإ ءانبألا ةريس نم فراعتملا وه ام ىلع ًايرج ًارهق ىكب هّبحلو ,تامف ,هوبأ

 يف هيرتعي ناك يذلا ءامغإلا نكي ملو ؛كلذ ءارو رمأ هئاكبل نكي ملو .مهءابآ

 "'حست ةعمدب مهئابأ نوّربي نيذلا ءانبألا رئاسك وهف وا ارق ءيش

 .رايتخا نود نم ''!مهقامأ

 هيطعت ام اذه سيلأ ,ذاتسألا هلوقي ام اذه سيلأ ,ميركلا ّئراقلا اهبَأ ىنفصنأ

 ؟هترابع

 هاضرت الام كمامال تبسن دقل ,"”لبالا دعس اي دروت اذكه ام ,هيإ هيإ

 دّيس ةبيصم هيلع تيلت اذإ يكبي ذاتسألا ىرن اّنإف ,قاع دلول هاضرت ال لب ,كسفنل

 ذاتسألا ّنأك !رايتخا نع ال يكبي نيدباعلا نيزو .هرايتخاو هتدارإب ةكلءادهشلا

 نإ هن نيسحلا نب ىلع هفرعي ملو ,هتبيصم هيلع تّرعف ةئان نيسحلا ىنعم فرع
 .باجع ءيش اذه

 ,هانعم فرع هّنأل لب ,هوبأ هّنأل نيسحلا كبي مل 2. نيسحلا نب يلع ّنِإ لجأ
 يذلا رمألل هاكب .هيلع هللا ةّجحو همامإ هنأ هاكب ,هتّيزر ليلجو هتبيصم ميظعل هاكب
 شحولاو ءاهتانكو يف ريطلاو ءاهتاقبط يف ّنجلاو .؟!اهترمحب ءامسلا هلجأل هتكب

 .«حس» :١7 نيعلا .هبابصنا ةّدش ىهو :ًاحس عسي عمدلاو رطملا حس )١(

 .«قأم» ١657 :؛ حاحصلا .قامآ عمجلاو ,فنألا يلي امم اهفرط :نيعلا قؤم (؟)

 ,كلام نم لبآ :هل لاقي يذلا ةاَنّم ديز نب كلام ىخأ ,ةاَّنَم ديز نب دعس وه (:)

 ىَنَبو جّوزت ِهّنِإ مث هنامز لبآ ناك هنأ الإ ءقمحُي ناكو ةّرم نب ميمت طبس وه اذه كلامو

 :كلام لاقف اهب قفرلاو اهيلع مايقلا نسحُُي ملو ,دعس هوخأ لبإلا دروأف ,هتأرماب
 لبإلا دروت دعس اي اذكه ام لمتشم دعسو ٌدعَس اهدروأ

 .5115 :؟ لاثمألا عمجم .رمألا يف رّصق نمل برضي

 يف ىصحلا ءاسدو ؛,موجنلا فوسخو ءسمشلا فوسكو «نجلا ةحاينو كلذ ركذ (4)

 (6غ)



 9” هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .«فلؤملا» نيريس نبا نع يزوجلا نبا نع قعاوصلا يف هلقن ايندلا ةملظو .قعاوصلا 3

 :ءامسلا ءاكب - ١

 - تارفلا ىلع ةيرق - ىونين ىذاحو نيفص ىلإ هريسم دنع ءالبركب هنع هللا يضر ىلع ٌرم»

 .هعومد نم ضرألا ّلب ئّتح ىكبف .ءالبرك :ليقف ؟ضرألا هذه مسا نع لأسو فقوف

 ؟كيكبي ام :تلقف ,يكبي ىهو كيتا لوسر ىلع تلخدد :لاق مث

 لاقي عضومب تارفلا ئطاشب لتقُي نيسحلا يدلو ّنأ ينربخأو ًافنآ ليئربج يدنع ناك :لاق

 .اتضاف نأ ينيع كلمأ ملف هاّيِإ ينّمش بارت نم ةضبق ليئربج ضبق ّمث ,ءالبرك هل
 .ثيدحلا ٌةُ!2َبنلا ىلع تلخد :لاق .ّىلع نع ًارصتخم دمحأ ةاورو

 ,مهلاحر عضوم انهاهو ؛مهباكر خانم انه :لاقف ؛نيسحلا ربقب ّرم ًاّيلع ّنأ الملا ىورو

 ءامسلا مهيلع يكبت :ةصرعلا هذهب نولتقي دّمحم لآ نم ةيتف ,مهئامد قارهم انهاهو

 .197 :ةقرحملا قعاوصلا .«ضرألاو

 :نجلا ةحاين - "

 :ةقرحملا قعاوصلا .«نيسحلا ىلع ّنجلا حون تعمس اهّنأ ةملس مأ نع الملا جرخأو»

 ل

 :نسمشلا قوتك دا#

 سانلا ٌّنظو ءراهنلا فصن بكاوكلا تدب ئَّتح سمشلا تفسكناو ,هلتقل تّرمحأ ءامسلا ّنإ»

 .154 :ةقرحملا قعاوصلا .«تماق دق ةمايقلا ّنأ

 :موجنلا فوسخ - ؛

 نم ةرفصعم فحالم اهّنأك ناطيحلا ىلع ىرت ماّيأ ةعبس هلتق دعب تثكم ايندلا ءامس ّنإ»
 .191 :ةقرحملا قعاوصلا .«اضعب اهضعب بكاوكلا تبرضو اهترمح ةّدش

 :ىصحلا ءامد- ©

 يقب امد ءامسلا ترطم دقلو ؛طيبع مد هتحتو الإ ايندلا نم رجح عفر ام :ديعس وبأ لاق»

 .154 :ةقرحملا قعاوصلا .«تعطقت ئّتح ةّدم بايثلا يف هرثأ

- 
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 .اهتملظب ايندلاو ءاهتربغب قافآلاو ءاهئامدب ىصحلاو .اهلازلزب ضرألاو

 :ءادعألا ىَّبح ءىش ّلكو .ءاوهلاو ءاملاو ,ءايصوألاو ءايبنألا هتكب اّمل هاكب

 لك لب يلثم عيطتسي ال ءءامسلا يف ميظع ءضرألا يف ريبك ذب نيسحلا نإ

 ةبصقلا هذه ذخأ اذإ بتاك ّيأ ىلع لهسلا نم سيل ذإ .هانعم ىلع فقي نأ دحأ

 هملقب بتاكلا هعيطتسي يذلا ّنأل ؛ ءاش عوضوم ّيأ لوانتي نأ هعباصأ نيب ءادوسلا

 نيسحلا ةقيقح ىلإ لوصولا نع ةرصاقل انلوقع ْنإو .هتّيلقعب هعيطتسي يذلا وه

 .هيخأو هّمأو هيبأو هّدجو

 انرايتخاب ِةه0 نيسحلا ةبيصم انيلع ىلتت امدنع عومدلا بكسن نحنف

 هتناكمو الكان نيسحلا ةيزكرم انل فشكي ءافص انسوفن فصت مل نآللو ءانَه ةدارإو

 - مامإلا ةقيقح ملعي مامإلا ّنأل - هيبأب ملاعلا ظن نيسحلا نب يلعب فيكف ,ةميظعلا

 !!رايتخاو ةدارإ نع ال هيكبي

 :::تايدرملا ىلإ هبهئاص هوقي نيك .ًافختسو بضغلل ا دعيو :ةملك تربك

 نم فيرشلا همسج ىلع ٌرضأ هيبأ ىلع ذى نيسحلا نب يلع ءاكب نكي مل

 يذب بّقلو ,نيدباعلا نيز بقل هتدابع ةرثك نمو ,ةفيرشلا هسفن دهجأ هّنإف ,ةدابعلا

 .ليوط ثيدح نم قر قابلا نع ربخلا يفف ,تانفثلا

 :ايندلا ةملظ - 3

 يف ةرمحلا ترهظ ّمث ,ماَيأ ةثالث تّملظأ ايندلا ّنأ :نيريس نبا نع يزوجلا نبا لقنو»

 ١154. :ةقرحملا قعاوصلا .«ءامسلا
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 ا ا ب هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ةرثكل ؛ هدوجس عضاوم نم تانفث عبس ةنس لك يف طقست تناك دقلو ..9)

 ."!«هعم تنفد تام اّملف ,اهعمجي ناكو .هتاولص

 تنفثو .هفنأ مرخنا» ئّتح دوجسلاو - يّمأو وه يبأب - ةدابعلا نم رثكأ دقو

 ."”«هاتحارو هاتبكرو هتهبح

 ضعب ىفو ,"'عنتمي ملف ,هسفن ىلع ةيقب هباحصأ نم هريغو رباج هرّكذو

 .4!مايرلا اهليامت يتلا ةلبنسلاكةدابعلا ةرثك نم راص هنأ رابخألا

 هنبا رفعج وبأ لخد دقلو :هظفل ام ثيدح نم 242 تيبلا لهأ قداص نعو

 رهسلا نم هنول ٌرفصا دقو هآرف .دحأ هغلبي ملام ةدابعلا نم غلب دق وه اذإف ,هيلع

 تمرو دقو .دوجسلا نم هفنأ مرخناو .هتهبج تربدو .ءاكبلا نم هانيع "”'تصمرو

 نيح يسفن كلمأ ملف» :9ارفعج وبأ لاقف ,ةالصلا يف مايقلا نم هامدقو هاقاس

 ,يلوخد نم ةئينه دعب ّىلإ تفتلاف ,رّكفي وه اذإف ,ءاكبلا نم لاحلا كلتب هتيأر
 .هتيطعأف ءبلاط يبأ نب يلع ةدابع اهيف يتلا فحصلا كلت ينطعأ ينب اي :لاقف

 نب يلع ةدابع ىلع ىوقي نَم :لاقو ًارّجضت هدي نم اهكرت مث ًاريسي ًائيش اهيف أرقف
 "0341 بلاط يبأ

 )١( ثيدح 511-018 :لاصخلا (.

 ثيدح 711 :يسوطلا خيشلل يلامألا (؟) 4 17١.

 .قباسلا ردصملا (؟)

 ) )4:؟ ةَّمغلا فشك 597.

 ) )5.صمر وهف دمج نإو ءصمغ وهف لاس نإف «قوملا يف عمتجي خسو :كيرحتلاب صمرلا

 حاحصلا :٠١87 «صمر»

 ) )1بلاط يبأ لآ بقانم : 55١.
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 "ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر هما وقوه هيب 1 اع اوف وم وتو ا و اا طاع 5514

 :ةماعلاو ةّصاخلا هاور ام كيلإو

 نب يلع تام امل :ورمع لاق (ةيلحلا) يف بوشارهش نبا بقانم يفف

 :ليقف ؟اذه ام :اولاق ,هرهظ ىف داوس راثا ىلإ نورظني اولعج هولّسغف الكا نيسحلا

 ."7ةنيدملا لهأ ءارقف هيطعي هرهظ ىلع قيقدلا بارج لمحي ناك

 أظفل تفلتخا نإو «ئنعم ترتاوت اهّنإف .ثيداحألا درسب كيلع ليطن الو

 !؟هترضح اهلمحي َم ىلعف .«ّحص ّنإ» :ذاتسُألا لوقل دعب لاجم الف

 ناك هيقاسو هيمدق مروو هينيع صمرو هتانفث نإ :لوقي نأ هعسي لهو

 هّنَأ وأ !؟اهيلع باثي الف .هيلع ًارهق تراص وأ !؟ملعي نكي ملو ,قافتالا نم برضب

 !؟هّللاب ذايعلاو مارح لغف

 لرب هدم فلي لوطن ان نام عيشتو هالك قا ناعم ألا لير كت انقل

 اهتدعاسو .ىوهلا اهل ءاشو .تءاسش ثيح اهلسرأف ,عدار هسفن نم هل نكي

 لبش .لادجلاو لاتقلا ٌبرو راوغملا لطبلا كلذ ماقم ىلع رّوست ئّبح ءفورظلا

 بولق باصأ نكلو .هبصي ملف ,هسوقب بثك نع هامرف مشاه ينب رمقو رديح

 .نينمؤملا

 نيهاربلاو .ذاتسأألا اهب ىلدأ يتلا ججحلا تلّمأت ول ,ميركلا ئراقلا اهّيَأ تنأ

 ال» :ةيلاتلا دراوملا زواجتت ال اهتيأرل ءسفنلاب رارضالا ةمرح ىلع اهقاس ىتلا

 )١( :قياسلا ردصملا 554.
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 ا .......... .هيبشلا لامبعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 3 ا ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئجا» 1 رحال» 37« رض

 .ةلدألا هذه نييمْنتآَهلا رمق 30 لضفلا أ زكذ نع ترو كيك قرأ ذل
 ةرابع هيطعت امك !؟هللاب ذايعلاو مارحلا بكترا ْئَّتح .هدي نم ءاملا ضفن امنيح

 :هيفو 7 ثيدح 197 :5 ىفاكلا )١(

 ناكو ,راصنألا نم لجرل طئاح يف قذع هل ناك بدنج نب ةرمس ّنإ :لاق ةقاءرفعج يبأ نع»

 نأ يراصنألا همّلكف ,نذأتسيالو هتلخن ىلإ هب ّرمي ناكو «ناتسبلا بابب يراصنألا لزنم

 هرّبخو كيلي ذا لوسر ىلإ يراصنألا ءاج ىّبأت اًملف ,ةرمس ىبأف .ءاج اذإ نذأتسي

 هب غلب ئّنح همواس :ىبأف ,نذأتساف لوخدلا تدرأ نإ :لاقو اكش امو يراصنألا لوقب

 ,لبقي نأ ىبأف ,ةئجلا يف كل ّدمي قذع اهب كل :لاقف ؛عيبي نأ ىبأف ,هللا ءاش ام نمثلا نم

 الو ررض ال هّنِإِف ؛ ههجو اهب مراو اهعلقاف بهذا :يراصنألل ٌةٌكيلَيْذلا لوسر لاقف

 .«رارض

 :(؟) جحلا 4ٍحَرَح ْنِم ٍنيّدلا يِف ْمُكْيَلَع َلَعَج اًمَو)ل :ىلاعت هلوق جرحلا يفن ىلع ٌلديو )١(

/ 

 . :(ه) ةدئاملا 4ٍحَرَح ْنّم مُكْيَلَع ٌلعْجَيِل هللا ُديِرُي امل :ىلاعت هلوقو

 :ةفلتخم غيصب ثيدحلا درو (؟)

 ١. ثيدح 454 :0 يفاكلا «ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب ينثعب نكلو» :اهنم

 هرضحي ال نم «ةلهسلا ةحمسلا ةّيفينحلا هللا ىلإ مكنيد ٌبحأ ّنإف ...1 ٌةُكْء يلع ] لاقف :اهنمو
 .15ثيدح ١؟ ١: هيقفلا

 حون عئارش ٌةٌكييادمحم ىطعأ ىلاعتو كرابت هللا ّنِإ :لاق ٍةّيسهللا دبع يبأ نع :اهنمو
 .غ١7 ثيدح 7/1/ ١: نساحملا «ةحمسلا ةّيفينحلاو ...ميهاربإو

 ةرطفلاو ...حون عئارش َةكْيلَيَادمحم ىطعأ ىلاعتو كرابت هللا ّنإ :ِةِغسهللا دبع يبأ نع» :اهنمو

 ١. ثيدح /١1 :؟ يفاكلا «ةحمسلا ةّيفينحلا

 ةّلم ةحمسلا ةّيفينحلا ىلع كاقلي نّمم ينلعجاو ...:لوقي 1ك نيسحلا نب يلع عمس» :اهنمو

 .16 ثيدح 1 يفاكلا «كليلخ ميهاربإ

 (غ9)



 ١ جر ةعسعلا راستلا لئاسو 177! عن 2 00

 ةوخنلا هسأر يف تراشثو ,ةّيمحلا هتفختسأ ثيح آهن

 ىظلتت هلافطأو هيخأ تالايع خارص عمسو ,"!ًاروثكم هاخأ ىأر امنيح ةّيمشاهلا

 هّيبن رمأ نعو ,ٌفختسا هللا نيدبو ,همارحو هللا لالح ىلإ دعب تفتلي ملف .ًاشطع

 !!ض رعأ

 ظفحي مل ,يداع لجر وأ ,يبارعأ 92. لضفلا ابأ ّنأ بسح ذاتسألا نأ وأ

 ,مهادهب دتهي ملو .هللا نيد يف مهاعر الو ,ءاكحألا نم لمح ام هي وخارج نع

 لوسرلا تيب لآ ملعرونب هبلق اياوز ترانتسا الو ,مهتاكشم رون نم سبتقا الو

 !!نيبملا يحولا هقفي ملو ,ميركلا نارقلا رّبدتي ملو .يحولا طبهمو

 تانيالاو ةينيلالا نيناوقلا ىف ةاعسألا هنلع ان تاشاب ةايعلا وبس ليعف

 .ةّيوبنلا ثيداحألاو ,ةّينأرقلا

 اهلوه نم ٌكتست اهّلكو !؟ذاتسألا مالك لمحأ اهّأ ىلع .كّبرب يل لق
 .الك فلأو الك !؟همالك هب هّجوي ام يحانملا نم كانه ىرت وأ ,حامسألا

 دقو ؛مشاه ينب رمق يف ذاتسألا هيأ لئاق تنأ امو ,ملسملا اهّيأ كّنظ امو

 روجح يف بّلقتو ؛نينسحلا نيب عرعرستو ٌبشو ,ةمامإلا رجح يف ىّبرت

 ةسردم ذيملت وهف ,"”دمحلا ةبيش "!”تارفخو يحولا لئاقع نم تارهاطلا

 ىربك ةّيلكو ةيلاع ةسردم نم اهب كيهانو .ةّنجلا لهأ بابش يدّيسو 3غ يلع

 .«رثك» ١77:5 برعلا ناسل .هورهقف سانلا هيلع رثاكت يذل | ىهو «بولغملا :روثكملا )١(

 ءاسنلا ريخ لاقيو .هسفن ءايمحلا :رفخلاو .تيحتسا اذإ :ًارفخ رفخت ةأرملا ترفخ (؟)

 .5؟714 ١: ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ .اهموق يف ةرفخلا اهجوزل ةلذتبملا

 ١6: 4 ٠١. راونألا راحب .مشاه نب بلطملا دبع مسا دمحلا ةبيش (؟)
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 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .تعواف تعب

 نبل نم ىّذغت دقو - ذاتسألا معزب - مارحلا يف عقي هدي نم ءاملا ضفنبأ

 بلص ةريصبلا ذفان ناك» هّنَأ 242 تيبلا لهأ قداص نعو !؟ًاًقز ملعلا ّقزو ,ةمامالا

 ."7«ناميالا

 باكترا نع هعنمت ةمصع موصعم هّنِإ تلق نإ دحأ ّيلع ركني الو يلاغأ الو

 هّقحب درو ام عّبتت ًانيقي ينديزيو .لاعفألا حئابقو راثعلا يف عوقولاو ,مارحلا

 .""!«هرمأ ةالول ًاعيطم هرمأ نم ةريصب ىلع ىضم» ّنإو .هحدمو

 لطبلا اذه ةريس نم ءيش ىلع فقن مل ةيخيراتلا ةهجولا نم انك نإو ان

 هتايح خيرات نع ًاّمهم ًاثيشانل ظفحي مل خيراتلا ّنأل ؛ ميظعلا دهاجملاو ميركلا

 .هتائيس ىدحإ يهو ,ةفيرشلا

 يراوح نأ نم درو ام ىلإ انعجر ول ذإ .كلذ نم ةحسف يف اّنكلو

 ةجردلا ةعفرو ةلزنملا ٌولع يف مهكراشي ملو «قباس مهقبسي مل ةِظان نيسحلا

 لب ةِىا نينمؤملا ريمأ يراوح نم لضفأ مهْنِإو ,قحال مهوأش قحلي الو .كراشم
 5 مهول هلخدي الو كيكشتلا لبقي ال ًاملع- انملعل ,ككةيهللا لوسر يراوح نم

 لِ نيسحلا يراوح دّيس هّنأل ؛ نيموصعملا دعب سانلا لضفأ ة ساّبعلا نأ

0 

 ةيفاشلا حرش يف جاحلا ريمأب بقلملا دّمحم دّيسلاو ؛هلاصخ يف قودصلا هركذ )١(

 .501 :ةبنع نبال بلاطلا ةدمع رظنا .«قّلؤملا»(55١) ص

 ةريصب ىلع تيضم كّنأو ...هرمأ ةالو عاطأو» :هيفو ١77 - ١؟؟ :ديفملل رازملا رظنا (؟)

 .«كرمأ نم

)0١( 



 ١ جب ةيعشفلا رئاهقلا نئافوومون وسن تروم فطر وابو دمك راموولا ا

 يذ راّيطلا رفعجو ةزمح هيّمع ىلع هليضفتب لاجملا انل حسفي ,"١«ءادهشلا عيمج

 .نيحانجلا

 نهب َناَك ْرَلَو ْمهِسُقَنَأ ىَلَع َنوُدِئْؤُيَول :ىلاعت هلوق ىلإ ذاتسألا اهتأ
 ,هيخأ شطعب ًايَسَأت هدي نم ءاملا ساّبعلا ضفن اّمأو» :كلوق عفرن ,"4ٌةَصاَصَّخ

 .”!«ةمصعلا مدعل ةّجح نكي مل مص ولف

 دبعلا اهّيأ كيلع مالسلا» :842تيبلا لهأ قداص لوقي !هّللا ناحبس اي
 ,!«نيسحلاو نسحلاو ةمطافلو نينمؤملا ريمألو ؛هلوسرو هلل عيطملا ,حلاصلا

 .مارحلا يف عقو هنأ هتاملك لالخ نم ىآرتي ذاتسأألاو

 !؟هلوسرو هلل ًاعيطم نوكي - همعزب- ةيصعملا هباكترابأ

 رمق حدم يف 321 نيدباعلا نيز نع درو اّمع ذاتسألا ىضاغتيأ ءيردأ امو
 ساّبعلا يّمع هللا محر» :ثيدح ةلمج نم لاق ثيح .هتاساوم ىلع نييمشاهلا

 ريطي نيحانج ّلجو ّرع هللا هلدبأف هادي تعطق ىّتح هسفنب هاخأ ىدفو رثآ دقلف

 كرابست هللا دنع ساّبعلا يّمعل نإو ءبلاط يبأ نب رفعجل لعج امك ةّئجلا يف امهب
 !؟(*!«ةمايقلا ف ءادهقلا عيمج اهب هطبغي ةل ردم نلاقتو

 :هيفو الا" ١ ثيدح /48 ١ 047/ :قودصلا خيشلل يلامألا(١)

 نب هللا ديبع ىلإ ٍةكطنيسحلا نب ىلع نيدباعلا دّيس رظن :لاق ؛:ةيفص يبأ نب تباث نع»

 ةلزنم ىلاعتو كرابت هللا دنع سابعلل ّنإو ...ربعتساف ٍةغن بلاط يبأ نب ىلع نب ساّبعلا
 .«ةمايقلا موي ءادهشلا عيمج اهب هطبغي

 .5 :(595) رشحلا ("

 ,؟؟١ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (*

 ١77. :ديفملا خيشلل رازملا (4

 .«فلؤملا» نييبلاطلا لتاقم باتك يف جرفلا وبأو يراخبلا رصن وبأ خيشلا هيلع ضن (

 ٠١. ثيدح ,0 58 :قودصلا خيشلل يلامألا رظنا

 ف

) 

) 

) 
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 !؟ذاتسألا اهّيأ كمعزب :مارحلا بكترا دقو ةلزنملا هذه هل هللا لعج فيكو

 .هيخأل ذهن نيسحلا ّقح عرت ملو .هلثم ىلع لبإلا كربت ال امب تئج دق

 .هسفنب هيدافو .هئاول لماحو .هتبيتك شبكو

 يف ام فرعت .لئ نيسحلا نب يلع ّقحب ذاتسألا مالك نع ًاباوج هانركذ امبو
 نأ ٌدبالف ّمص َّنإف ,ءاكبلا نم هينيع نوفج ةظءاضرلا حيرقتب هداهشتسا اًمأو» :هلوق
 .""«مرحل اّلإو ًارايتخاو ًادصقال .ًارارطضاو ًارهق كلذ لصح نوكي

 كل نوكتل ؛ ةّيملعلا ذاتسألا بلاطم نم ًاجذومن كل ركذأ نأ ٌبحأ ينإو

 ءاميس يف هلوق نع باوجلا ماقم يف لاق .ةّيملعلا هبلاطم عيمج ىف ًاسايقم

 ."!«ةمرحلا ىلع ليلد الف ,بدنلا ىلع ليلدال هنأ بهو» :ءاحلصلا

 عفدو ؛ةمرحلا ٌرضملاو يذؤملا يف لصألا ّنأل فيرطف» :داتسألا لاق

 .”7(ٌالقنو ًالقع بجاو ررضلا

 لصألاف .ءايشألل يلّوألا لصألا هدارم ناك نإ هّنأل ؛ ذاتسألا مالك فيرطلا

 .ةحابالا

 ٌرضملا يف ةمرحلا لصأ ّنأل ؛ هعوضوم يف طلخ اذهف ؛ليلدلا هدارم ناك نإو
 ىري ناك نإ لعفلا هنع ردصي يذلا ّنأ ىنعمب .هريغ رظنب ال لعافلا رظنب وه امّنَأ

 ّىأ نمف .هريغ رظنب ٌرضم وأ ٌرضم ريغ ناكاذإ اّمأو ,ةمرحلا لصألاف ًاًرضم هلعف

 ؟ةيرحلاهقءاع لضأ

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 777.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس (؟) 1٠.

 )©( هذه نهض ةعوبطملا) هتلاسو نظننا :«فلؤملا» هيزئنتلا ةلاسر نم (؟؟) ةحفص

 :؟ (ةعومجملا 7717.

 ف
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 .نينس رشعلا نم وأ ,ذاتسألا بضغ نم :باوجلاو
 ,رادقملا اذه هب غلبيو ّدحلا اذه ىلإ ذاتسألاب دعقي زجعلا نأ لاخأ تنكامو

 جرخيو .ةرتاهملا اودارأ اذإ دئارجلاو تاّلجملا لهأ هلمعتسي ام ىلإ ئجتليف

 ًالجر هسفن ضرف هضوقن دنع هّنأكف ءًابناج هزكرم عديو يملعلا روطلا نع هضوقنب

 .«...متحرج مكرن مل امك» :لاقف ًايفاحص

 ."!«...مكرمع لوط امد متقرهأ مكانيأر ام» :لاقو

 ريعست صادف تايحتيملا فاك[ :لبلا دماي دروع اذكهام: يني
 اهنع برضن كلذلف ,هماقم ىلع ةّيقبلا الإ ذاتسألا ىلع اهداريإ نم انعنمي ال ظئافح
 !!مكتوص ّحب مكرن ملف ,يمالعإلا ناذألا ٌبحتسي :هل لوقن نكلو .ًاحفص

 !!مكنوتم تّدوسا مكرن ملف ,زئانجلا يف عيبرتلا ٌبحتسيو
 ملو !؟ًيدمرس ًارجه هومترجهو ًاّيدبأ ًاكرت ٌبحتسملا اذه متكرت اذاملف

 َنْوَسنَتَو ٌرِْلاِب ّساّنلا َنوُرُمَأتَأل ةدحاو ةّرم ولو هرمعع يف ذاتسألا هلعفي
 94 ُكَسْفنَأ

 اوُنوُقَت نأ َِّللا دنع اْقَم ربك * َنوُلَعْفَت ال ام َنوُنوُقَت مل اوُنمَآ َنيِذَلا اَهّيَأ ايل
 704 َنولَعْفَت اَل اَم

 :ذاتسألا لوق ىلع ًاعم فقنو حارب ًاحار عضنل ميركلا ٌئراقلا اهّيأ يعمو

 ىلإ ًايّدوم ًامطل هردص مطل مهيلع لّوعي نيذلا ءاملعلا نم ًادحأ رن مل لب»

 هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظنا .«فّلؤملا» هيزنتلا ةلاسر نم (؟7) ةحفص )١(

 .574 :؟ (ةعومجملا

 .44 :(5) ةرقبلا ()

 .8-5 )01١: فصلا (؟)
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ."!«رارمحإللا

 ّدح ىلإ مطللا ةمرح كلذ ءاملعلا لعف مدع نم رعشتسي هارت كنف

 مل هنأ رهظي كلذ نمو» :هلوق وهو ًاريخأ هركذ ام راعشتسالا اذه دّيؤيو رارمحالا

 ."!«كلذ نم ديزأ زّوجي ناك نيفلاسلا انئاملع نم ًادحأ نأ ملعي

 لآ ىضترم خيشلا ريبكلا ةمالعلا ةثاّحبلا هلقن ام لهاجتي وأ لهجي هّنأكف

 يف لالش نب رضخلا ريبكلا ثّدحملا ةمالعلا انخيش نع «ةعمادلا هترظن» يف نيساي

 ىلع ّلد ام اهنم يتلا صوصنلا نم دافتسي دقو» :هظفل ام لاق «نانجلا باوبأ»

 ّىأب هباصمل عزجلاو هيلع مطللا زاوج ءسفنلا ىلع فوخلا عمولو .هترايز زاوج

 .ىهتنا ."!«هنيح نم تومي هّنَأ ملع ولو ناك وحن

 ةرورض هيلع تماق ام راكنإ ىلع هلمحي بضغلا نأ يلابب رطخي نكي ملو
 دقل» :822تيبلا لهأ قداص نع ريدس نب دلاخ نعف ,ةّيعطقلا ةريسلاو بهذملا

 هلثم ىلعو هين يلع نب نيسحلا ىلع تايمطافلا دودخلا نمطلو بويجلا نققش

 .20«بويجلا ٌقشّتو دودخلا مطلت

 ىلإ غلبي الفأ - قيزلا - بيجلا قش يعدتسي يذلا دودخلا مطلب كّنظ امف

 !؟رارمحالا نع ًالضف دادوسالا ٌدح

 ةداغ» يف لاق .ناديز يجرج يأر نيبو .ذاتسألا يأر نيب ام دعبأ امو

 لك ىف هوكبو ده نيسحلا لتقل ةعيشلا ملظت اذإ ورغ الو» ١150: ةحفص «ءالبرك

 .؟74 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا»اهنم (؟5)ص )١(

 .5780 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 557:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةعماد ةرظن :نانجلا باوبأ (؟)

 /17١7. ثيدح 710 :8 ماكحألا بيذهت (4)

)66( 



 ؟ نر ةفيبسلا ئاعقلا لئاشووب تدم ا هس صل 8

 .ىهتنا ."'”«ًامولظم لتق هّنأل ؛ هيلع ًافسأ مهرودص اوعرقو :مهبويج اوقّرمو ؛ماع

 ىلإ مطللا مّرحي ناك يزاريشلا هللا ةيآ ّنأب ملعلا هءاج نيأ نم ملعن انسلو

 !؟"”ردصلا رارمحا ٌدح

 هنأك.ثلاث امهكراشي مل ثيحب هاوتف ىلع اعلطأ "'فاّحصلاو هدجو فيكو
 !؟هاوس هاوتف ىلع علّطي ملف ,ةركن يزاريشلا مامإلا نأ بسح

 ةداسولا هل تينث دق .يزاريشلا مامإلا ام كاردأ امو ,يزاريشلا مامإلا

 .عاقصألا عيمج يف ةملكلاذفانلا عاطملا دّيسلا وهو ءاه رمأ مامز هيلإ ةعيشلا تقلأو

 . .قّوفتو ناريإو ارتلجنإ يتموكح اهيف مواق يتلا ةّيناخدلا ةلأسم ًادهاش كبسحو
 !؟ىثنا نبا اهيلع علطي الو ,دحأ اهب عمسي الو ,ىوتفلا هذه هنم ردصت فيكف

 نافكأ ّنإ :هتذمالت رئاس لب ءاغآ ىلع ازريم مالسإلا ةّجح هدلو ةياور ّنإ

 يف مهرودص نومدلي اوناك ءارماس باّلط ّنأو هلام ٌصاخ نم تناك نيبراضلا

 ام ّنأ ىلع ّقح قطانو لدع دهاشل .هنم رضحمب رارمحالا ّدح قوف ىلإ ةّينيسحلا

 داو خيعلا ءمالتالا ةعسءواوو اند كيا :ةقيقعللا ملل بيصتال ةادسألا ةزكذ

 )١( :ءاليرك ةداغ 156.

 ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا» هتلاسر نم ١7ص يف امك )١(
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 دّيسلا لاق 777 :” (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف (؟)

 ميرحتب يتفي ناك - يزاريشلا ازريملا يأ - ميظعلا مامإلا اذه ّنأ هملعن ئذلاو» :نيمألا

 انيأرو ءفويسلاو ىدملاب سوؤرلا حرج نع ًالضف ءردصلا رارمحال بجوملا مطللا
 فورعملا ةقثلا هل يتفتسملا ناكو ,فرشألا فجنلا يف نحنو همتاخو هطخب كلذب هاوتف

 شان ةرجح يف ًاميقم ناك يذلا فاّحّصلا رقاب جاحلا موحرملا نييلماعلا عيمج دنع

 .«#5 ةماركلا حاتفم

)65( 



 0 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 :لاق ؛"ة حفص «مولظملا ةرصن» ىف امك يغإلبلا

 أبرم الملل جرخي مث .#ازريملا راد يف رشاعلا موي بّئرتي هيبشلا ناك»)

 تناكو .نوجرخي ّمث هراد ىف مهسوؤر نوبرضي هلهأ ناك فويسلا بكوم كلذكو

 مدعل ؛ ملعلا لهأ نم ءالضفلا ىوس هيبشلا دارفأ ناك امو .هنم ْذْخْوُت مهنافكأ نامثأ

 ."07(...مهريغ ةفرعم

 لكلاب ّلكلا خيش ةلاسر ىلع كليحأ لب ءانهو انه نم كب بهذأ ال يّنإو

 .يزاريشلا ازريملا ةيشاحب ةاّشحم يىهو «دابعلا رورس» يف 8: يراصنألا ةمالعلا

 :هبيرقت ام َرقَأ دقو

 ثيحب .هوحنو فيسب الظل نيسحلا باصم ىف هسفن صخش حرج اذإ»

 برضلاكهملأو هررض عفت ري ةجردب ناك نإ اًمأو .مارح وهف .هندبب ررضلا بجوي

 ,ةرشنلا داوستوأ ةرمجلا يحوأ ولو: نماتلا نيت قراعتلا وصنلا ىلعو نونفلا ىَلَع

 ."!«(سأب الف

 ؟ةاننألا ئرغدل لاعب نفي اذه دعب ليف

 يتلا ازريملا ىوتفب عمس وأ ىأر ًادحأ دجأ يّلعل تعلطتو تلأس امّلك ينإو

 .ىأر وأ كلذب عمس دحأ دجأ ملف ءفاحصلا رقاب ٌجاحلاو ذاتسألا اهآر

 وسر نب تك اذلاورءادقلا قلتش وردك أ ام نكرم نأ لقال اعسألا كيلر

 .مهيلع ًءارتفا ميرحتلا مهيلإ دنسي ملو ,مهراظنأ علطتساو ءاملعلا يأر فشكتسا

 هّنأل ؛ بكاوملا هيف مّرح يذلا نسحلا وبأ دّيسلا هللا ةيآ روشنم انل ركذ هتيلو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) مولظملا ةرصن 50١:١.

 )"( .؟”6 :دابعلا رورس

 ف



 "زا ةسسعلا راستلا لئاطو يوما و ناب هام هرم دم صبا 8

 .دحأ هب عمسي ملو هاوس دحأ هيلع علطي مل

 فيرش وأ .يناهبهبلا ديحولا رصع ىلإ ئراقلا اهّيَأ كب بهذأ نأ ّدوأ ال انأ

 نم وأ وأ نيساي لآ نسح دّمحم خيشلا ذأ .يجرعألا نسحم دّيسلا وأ ,ءاملعلا

 مهلو ءٌصاخلاو ٌماعلل ًاعجرم اوناك نيذلا «نييناّبرلا ءاملعلاو نيملسملا باطقأ

 ,رضاحلا انرصع ىلإ يعم لب ؛كيلاعصلا لبق كولملا ىلع ذوفنلاو ةّماتلا ةملكلا

 الإ .فجنلا ءاملع عيمجو '''ةّيمظاكلا ءاملع عيمج ىلإ عنملا ذاتسألا بسن

 .مهنم نينثا

 لآ ىضترم خيشلا ريبكلا ةمالعلا ّنأل ؛ ةلطابف ةّيمظاكلا ءاملع ىلإ هتبسن ام

 هلا ةيآ مظعألا اندّيس اهضدقو ,ذاتسألا همّرح ام زاوج تنّمضت ةلاسر فلأ نيساي
 هللا دازف ءلزجلا لوقلاو ,لحفلا مالكلا وه اذه» :ةملكلا هذهب ردصلا نسح دّيسلا

 ."!«همقار فرش ىف

 ءاضر دّمحم خيشلا مالسإلا ةّجح هيخأ نم رمأب ةلاسرلا هذهل هفيلأت ناكو

 .نيسحلا دبع خيشلا مالسإلا ةّجح هيبأ نم ىآرمبو

 ةقحا ف تل مهاوأتف ّنأل ؛ًانالطب حضوأف فجنلا ءاملع ىلإ هتبسن اّمأو

 ءاهري مل ذاتسألا ّنأ ّنظأ الو ,"!يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا لضافلا ةلاسرب

 :ةلاسرلا ىف ام ىلع مالسإلا ججح ءامسأ كيلإو ...نكلو

 هتلاسر رظناو .«فّلؤملا» .هتلاسر نم 77و ١7ص فيجنلا ءاملع ىلإ هتبسنو كلذ ىرت )١(

 .7؟6 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

 .586 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةعماد ةرظن ةلاسر (؟)

 .187 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك ةلاسر (؟)
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 مل ل ا مم هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .يدابازوريفلا دّمحم دّيسلا

 ."!ًاضيأ ةلاسر فلأ دقو ,يناقمقملا هللا دبع خيشلا #

 خيشلاو .ءاطغلا فشاك يداه خيشلاو .ءاطغلا فشاك ىضترم خيشلا

 .يغالبلا داوج

 .رطق هنم الخ ّنظأ ال ًاروشنم رشن دق ينيئانلا ازريملاف :نوقابلا اّمأو

 ."!ةلاسر فلأ دق نيسح دّمحم خيشلاو

 ًالمجم ناك نإو هروشنمو اروشتم رشن هّنِإف نسحلا وبأ دّيسلا اًمأو

 عالطالا ءاش نمو .ةحابإلاو زاوجلاب هلأس نم لك بيجي هّلظ ماد وه اه نكلو

 .يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا ةمالعلا ةلاسر بلطيلف ءاملعلا ىواتف ىلع

 ميركلا دبع خيشلا ىوتفو .هاوتف تعبُط دقف يقارعلا ءايض اغآ اًمأو *

 .ةدح ىلع ةّلقتسم يمقلا يدزيلا

 دامو هيلع كلم يبطفلا كلوت !؟ءانكدلا رئاسر ولا ذاشسألا هينا: نرأف
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 يف دحأ هيلع نّكمتي الو توي ال عنملا ٌنأب فرتعا ذاتسألا ةرضح ّنأ ىلع
 هل عمتجت مل هّنَأ عم ,ليوهتلاو عينشتلا اذهل هاعد يذلا ام نذإف ,'"ةّماعلا راّيت لباقم

 وهاهو ريثأتلا اهطورش نم هّنأل ؛ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طورش

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةّينيسحلا بكاوملا ةلاسر يهو ١: 155.

 :تانّيبلا تايآلا مساب تعبط لئاسر ثالث نمض .ةّينيسحلا بكاوملا ةلاسر يهو (؟)

 ًاضيأ ةعومجملا هذه نمض تعبطو 6:١؟(.

 هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«فّلؤملا» .هيزنتلا ةلاسر نم 77ص كلذ ركذ دق (؟)

 (ةعومجملا 575:7.
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 ببسلا نع ينبيجت ال تنك نإو ,هب كاندعو يذلا يناثلا فارتعالا اذهو

 بضغأ نمو» :هلوقل بضغلا الإ هعدي مل نإ :كبيجأ ينإف .هملعت الوأ هاعد يذلا

 :."١«رامح وهف بضغي ملو

 ,؟ليلدلا وه عبّتملاف «ناك فيكو» :هلوقب ذاتسألا فصنأ .لاح ّلك ىلعو

 ىلوألا ناكو ذاتسألا ليلد ىلع ملّطن مل نحتو ءليلدلا هللا دمحب تفرع دقو

 ىلإ هيف جوحأ نحن موي يف ةفئاطلا هذه دارفأ نيب قاقشلا ةرذي رذبي ال نأ ذاتسألل
 .مائولا

 نم غارفلا ناكو .ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو ,ةلاجعلا هذه يف هنايب اندرأ ام اذه

 .ميركلا ههجول ًاصلاخ نوكي نأ هلأسأو , ه47"11/ةنسلاوش رهش يف اهديوست
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 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 5١09.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هتلاسر رظناو .«قّلؤملا»5 86ص (؟) 517.
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 [ةلاسرلا قحلم]

 ءاملعلا ىواتف بلط ءارو كتقو باهذب نينض ميركلا ئراقلا اهيأ ينإ
 يتلا ٌقاشملاو اهلذبت يتلا يعاسملا بهذتف ,عفنلا يف دوعي ال دقو ,مالعألا

 فقتل يتلاسرب ةقحلم كيلإ اهفزأ كلذلف ,ىدُس اهيلع فوقولا ليبس يف اهلّمحتت

 :اهيلع

١١ 



 اهالاو امو ةرصبلا ىلإ

 هللا ةمحرو يرصبلا رطقلا يلاهأ ماظعلا دجامألا انناوخإ ىلع مالسلا دعب

 .هتاكربو

 ةنُّمضتملا ,مكبتكو مكتايقرب دادغبب ةّيقرشلا ةداّوكلا يف انيلع تدراوت دق

 ىلإ هناحبس هللا دمحب انعجر ذإو ءاهب قّلعتي امو ةيئازعلا بكاوملا مكح نع لاؤسلل
 :لئاسم نايبب تالاؤسلا كلت نع باوجلا رّرحن نحن اهف ,نيملاس فرشألا فجنلا

 عراوشلاو قرطلا ىلإ اهوحنو ءاروشاع ةرشع يف بكاوملا جورخ :ىلوألا

 ءازع هب ماقي ام قيداصم رهظأ نم هنوكو ؛هناحجرو هزاوج يف ةهبشال امم
 .ديعبو بيرق لك ىلإ ةّينيسحلا ةوعدلا غيلبتل لئاسولا رسيأو ,مولظملا

 وأ ,ءانغ نم هلثم ةدابعب قيلي ال اًمع ميظعلا راعشلا اذه هيزنت مزاللا نكل

 .كلذ وحنو ,نيتلحم لهأ نيب رّخأتلا وأ مّدقتلا يف عفادتلا وأ ءوهللا تالآ لامعتسا

 يرست الو ,مارحلا وه نيبلا يف عقاولا مارحلا كلذف ءكلذ نم ءيش قفّتاولو

 مدع يف ةالصلا لاح ةّيبنجألا ىلإ رظنلاك نوكيو ,يئازعلا بكوملا ىلإ هتمرح

 .اهنالطب

 ّدح رودصلاو دودخلا ىلع يديألاب مطللا زاوج يف لاكشإ ال :ةينافلا
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّئر

 فاتكألا ىلع ًاضيأ لسالسلاب برضلا زاوج ىوقي لب .دادوسالاو رارمحالا

 ّمد جورخ ىلإ برضلاو مطللا نم ّلك ىَدَأ نإو لب .روكذملا ّدحلا ىلإ روهظلاو
 .ىوقألا ىلع ريسي

 ناك ام زاوج ىوقألاف ,تاماقلاو فويسلاب ةيصانلا نم مّدلا جارخإ اّمأو

 الو .اهمظع ىلع ةمدصالب ةيصانلا نم ٌمدلا جارخإ دّروجم نم ناكو ًانومأم هررض

 نوبّردتملا هفرعي اّمم كلذ وحنو مَّدلا نم هجورخ رضي ام جورخب ةداع بّقعتي

 .برضلا ةّيفيكب نوفراعلا

 مّدلا جورخ قفتا نكلو .ةداعلا بسحب هررض ًانومأم برضلا دنع ناك ولو

 وأ لستغا وأ أّضوت نمك نوكيو .هتمرحلأبجوم كلذ نكي مل .هجورخ رضي امردق

 .هنم هرّرضت نّيبت مث هررض نم أانمآ ماص

 امّيسالو .نيبّردتملا نيفراعلا ريغ همحتقي ال نأ طوحألا لب ىلوألا نكل
 نم مهبولق ءالتماو ةبيصملا مظعل ,مهسفنأ ىلع هنودروي امب نولابي ال نيذلا ناّبشلا
 .ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب هللا مهتبث .ةّينيسحلا ةّبحملا

 ترج يتلا تاليثمتلاو تاهبشتلا زاوج يف لاكشإلا مدع رهاظلا :ةئلاثلا

 نإو نورق ذنم ءاكبالاو ءاكبلاو ءازعلا ةماقال اهذاخّتاب ةّيمامالا ةعيشلا ةداع

 ْ .ىوقألا ىلع ءاسنلا سبالم لاجرلا سبل تنّمضت

 ىوتفلا يف هيبشتلا زاوج اندّتقو هزاوج يف ًاقباس قيلكشتسم انك نإو انف
 اندنع حضّتاو ءًايناث ةلأسملاانعجار اّنكل.كلذ نع هّولخب تاونس عبرأ لبق ةرداصلا

 ًاسأر لاجرلا ّيز نع ًأجورخ ناك ام وه ةأرملاب لجرلا هيبشت نم مّرحملا نأ
 .هّيزل ليدبت الب نامّرلا نم ًارادقم اهسبالمب سبلت اذإ ام نود ءاسنلا ّيزب ًاذخأو

 ىلع انيش اوح يف ًاريخأ كلذ انكردتسا دقو .تاهيبشتلا هذه يف لاحلا وه امك

 كولا



 ١" ى ةيديبعلا رئاعقلا لئاشو ا اضع كي ما ف

 .«ىقثولا ةورعلا»

 ال اهعوقو ضرف ىلع تناك نإو ةّيعرشلا تامّرحملا نع اههيزنت مزلي «معن

 .مّدقت امك هيبشتلا ىلإ اهتمرح يرست
 نآلا ىلإ انل ققحتي مل امم بكاوملا هذه يف لمغتسملا مامدلا :ةعبارلا

 هيبلتو ,عامتجالا بلط دنعو .ءازعلا ةماقإ وه هلامعتسا دروم ناك نإف ,هتقيقح

 وهللا هيف بلطُي ام يف لمعتسي الو ,ةّيبرعلا تاسوهلا يفو ,بوكرلا ىلع بكرلا

 هللاو هزاوج رهاظلاف .فرشألا فجنلا ىف اندنع فورعملا وه امك .رورسلاو

 ."7ملاعلا

 ينيئانلا يورغلا نيسح دمحم رقحألا

 ريغ يهو رّيغتي مل هرظن ّنأب باجأف ,ىوتفلا هذه يف هرظن نع ًاديدج يتفتسا دقو )١(

 .«هللا دبع» .ايروسل تلسرأ دقو ءرطق نود رطقب ةصاخ
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 ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 ىف رواجملا ,نيساي لآ اضر دّمحم خيشلا مالسإلا ةّجح هرّرح ام اذه

 دقو .ةّينيسحلا رئاعشلا مكح نع ةرصبلا لهأ لاؤس باوج ىف .فرشألا فجنلا

 مايألا هذه ىف هنع لاؤسلا عقو ام ضعب نع باوج فاضأو .ًاريخأ رظنلا هيف دّدج

 :ةريخألا

 يحنزلا نمحرلا هن عسب

 نيرهاطلا هتيب لهأ ىلعو .هدعب ّىبن ال نم ىلع ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا

 .نيئمؤملا ريمأ يلع هملع ثراوو هّمع نباو هّيصو امّيس ءنيبجتنملا هبحصو

 رهاظملا مكح نع - ليبسلا ءاوس ىلإ كايإو هللا اناده - تلأس دقف دعبو

 يف امّيس- ميدق دهع ذنم ةّيعيشلا ةفئاطلا تداتعا يتلا ةنيزحلا رئاعشلاو ةيئازعلا

 ءالبركو فرشألا فجنلاك ةفّرشملا دهاشملا ٌصخألا ىلعو «قارعلاو ناريإ

 ًاراكذمت :ةنس ّلك نم مارحلا مّرحم نم لوألا رشعلاب اهتماقإ ىلع - ةيمظاكلاو

 عقوم عقو اّمم اهضعب هيلع لمتشا ام مكح نعو .هباصمل ًانزحو ٌفطلا ديهشل
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ناعمإو رّبدت ّلكب باوجلا عمتساو ١" ةهبشلا

 نامزألا فالتخاب كلذ فلتخيو .ًافرع نّرحتلاو نزحلل ًاراعش ّرعُي ام ّلكّنإ

 .«فّلؤملا» كلذ ريغو تاقرطلاو قاوسألا لوجت )١(
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 هناحجرو هزاوج يف بيرال ,50مهنزحل نزحلا نم وهف ,تاداعلاو عاقصألاو

 .يجراخ مّرحم ىلع لمتشي ملام

 رئاس ىلإ ةبسنلاب روهشملا هنع عنم نإو تانجولا وأ رودصلا ىلع مطللاو

 .تابرقلا لضفأو تاعاطلا ٌمهأ نم مهئازع يف هّنكلو ,تاومألا

 خألا وأ هيبأ ىلع دلولا نم الإ ًامّرحم ناك نإو ةبيصملا يف بويجلا ٌقشو

 .هيف بغر اّمم مهتّيزر ليلج يف نأ الإ .هيخأ ىلع

 هّنإف ,390نيسحلا ىلع اّلِإ .باصملا ٌلج نإو أاقلطم هوركمل عزجلا نو
 .باوثلاو رجألا ديزمل عبتتسم

 ٌفكألاب نوكي نأ نيب ,ًاصوصخو ًامومع هيلإ بودنملا مطللا يف قرف الو
 لخاد يف نوكي نأ نيبو .روهظلا ىلع ديدحلا لسالسوأ رودصلا وأ دودخلا ىلع

 يف غلبأ يناثلا لب ,تاعمتجملاو قاوسألاو ةّقزألا يف وأ ,تايدتنملاو سلاجملا

 كلت بدن ىلع ةثعابلا بابسألا مهأ نم وه يذلا ةّيمولظملا راهظإو ةّيئازعلا

 .رئاعشلا كلت ىلع ٌثحلاو رهاظملا

 موي يهيوبلا ةلودلا ٌرعم دهع ىلع دادغب يف ةعيشلا ءاسن نجرخ دقو

 ةقزألا يف ذه نيسحلا ىلع نمطليو نحني .هوجولا تامّخسم ءاروشاع

 ًاراعشإ حوسملا اهيلع ىقلتو .ًامومع مويلا كلذ لّطعت قاوسألا تناكو قاوسألاو

 .77نيئس ةّدع لاونملا اذه ىلع لاحلا ىرجو .نزحلاب

 .؟1؟وزوه :3و 0584و 56/6 خيراتلا ىف لماكلا(١)
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 تا هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن قا قسالا نر

 لآ كولم نم ةلمج دهع ىلع دادغب يف يرجي ناك كلذ نم ًاوحن نأ رهظيو
 ,ةعيرشلا مالعأو ةعيشلا ءاملع رباكأ نم مالسلا راد يف رصعلا كلذ يف ناكو .هيوب

 هروزي ناك يذلا ديعسلاب هّرس هللا سّدق نامعنلا دّمحم نب دّمحم ديفملا انخيش لثم

 هدقرم ثيح ىلإ ًافلأ نونامث هعّيش تاماملو ,ًاماظعإو ًالالجإ هراد يف ةلودلا دضع

 .امهيلع هللا مالس داوجلاو ىسوم نيمامإلا راوج يف

 .امهّرس سّدق يضرلا هيخأو ىدهلا ملع ىضترملا نيفيرشلا ني دّيسلا لثمو

 امر يثكو :عمجمو ىدتنمو عمسمو مهنم ىأرمب يرجت لامعألا هذه تناكف

 ىدأ ام نيقيرفلا نيب عقو امبرو ,مهلامعأ نم نورخسيو مهب نوأزهي رايغألا ناك

 ةّصاخلا يخّرؤم نم ةلمج كلذ ركذ امك .قاوسألا بيرختو ءامدلا كفس ىلإ

 .نينسلا كلت عئاقو يف ةّماعلاو

 فنعب وأ ةنيكسو ءودهب نوكي نأ نيب بودنملا مطللا يف ًاضيأ قرف الو

 ثاعبننا بجوأ نإو لب ءاعطق دادوسإلاو رارمحالا ّدح غلب نإو زوجي لب ةّدشو
 ًاليلق مدللا عقوم حّرقت وأ ًانايحأ ءامغإلا ىلإ ىّدأ نإو لب ءًاضيأ مدلا نم ءيش

 ةفيفطلا اياذألا نم وحنلا اذه لّمحت ّنإف ,ةداع هتّبغم نم نمألا عم ,لّمحتي وحنب

 .ةّيمامإلا بهذم نم ةّيعطقلا ةرورضلا هيلع تماق اّمم ةّيزرلا كلت ليبس يف ةيتقولا

 تحّرقت ْئىَّتح نيسحلا هّدج ىلع ىكب هيلع هللا مالس اضرلا نأ يور دقف

 ةينبأ ىلع ءاكلا# هو يرحا ىلإ تقر وي ةيلع ندعي ناك ةاضنلا ناويفانكع
 هادف اتخاووا

 ىّلص اهيبأ ىلع تكب ,ةمصعلا عبنمو ةّمألا هَّدلاو ,ىربكلا ةقيّدصلا هذهو

 ف



 ؟ ى/ ةينيسحلا رئاعشلا لئاشو و بة ولو هلل وع ءاوعللا ايو مم و سعلا# نضل

 كلت ىلع يهو اهب كّنظ امف :ةنيدملا لهأ اهئاكب نم ىّذَأت ئّتح هلآو هيلع هلا

 !؟ةمولعملا لاحلا

 عقاولا فراعتملا وحنلا ىلع ًاضيأ ٌمدلا بكاومب سأبلا مدع ملعت انركذ اّممو

 .ًاقنآ هلكحتزاونج نإ انرشأ اًكمرثكأ ررض أ ىلع لمعي ال اثم ًاجراخ

 ةجراخلا تاوصألاو قيعزلا ىلع ةّيئازعلا بكاوملا كلت لامتشاب سأب الو
 ناوتغ هيلغ قبطلا امير لب ,ًالصأ هيف ةمرح أل امه كلذ و حنو :فراعملا دع نع

 .ًاعرش اهيلإ بودنملا جيجعلاو جيجضلا
 ةريسلا تّرمتسا دقف ءبكاوملا كلت رورم دنع ءاسنلا حايصب سأب ال امك

 .بناجألا عمس نإو ليوعلاو ءاكبلاب ةأرملا توص روهظ ىلع ةّيعطقلا

 سيلو ,ةهبشال ةفّرشملا دهاشملا يف عقاولا وحنلا ىلعف ,هيبشلاو ليثمتلا اّمأ

 نإو ةسّدقملا رئاعشلا هذه هيزنت يغبني يذلا رمألا كلذ .ءاسنلاب لاجرلا هيبشت هيف

 .هّلحو هزاوجب ليق

 كلذ ّنإف الك َمئ الك ,ةرهاطلا ةرتعلا ةوسنب ةهّبشم ةرفاس ةأرمإ باكرإ الو

 .ًاعطق هعوقو نسحي الو ,عقي مل

 يف ةّيعيشلا ةفئاطلا لمع اهيلع يتلا ةّيئازعلا بكاوملا هذهف ,ةلمجلابو

 يف بير ال ميدق دهع ذنم نيدلا مالعأ نم عمسمو ىأرم ىلع ةفّرشملا دهاشملا

 .اهناحجرو لب ءاهزاوج

 مايقلا نم صّلخلا ةعيشلا كئلوأل ضرغ ال نأ نّيبلا مولعملا نم ناك نأ دعب

 ءىبرقلا يف ةّدوملا ىوس .ةريبكادوهجو ةلئاط ًالاومأ مهفّلكت يتلا لامعألا كلتل
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 0 هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 نيوانعلا نم كلذ وحنو ؛مهنزحل نزحلاو ,مهرمأ ءايحإو .ىربكلا ةقيدصلا داعسإو

 .نيعمجأ مهيلع هللا مالس نيرهاطلا ةّمئَألاو هلوسرلو هلل ةبوبحملا

 يف امّيسالو .ةسّدقملا بكاوملا كلت ضعب يف ةلمعتسملات الآلا ضعب اّمأو

 ابلاغ لمعتسي لب .وهللا يف هلامعتسا دعي مل امم .هوحنو مامدلاك دالبلا ضعب

 ىرأ الو .هتمرح نآلا ىلإ حضّتي ملف .ماظتنالا ظفحو جّيهتلا ماقم يفو مالعإلل

 زيوجت ىلإ هيف دانتسالا لامتحا عم امّيس .هلامعتسا ىلع راكنإلا ديدشتل ًاليبس

 .يداهلاو قفوملا هّللاو ,هلاوقأ ىلإ نكري نمل ضعبلا

 هّبر وفع يجارلا هررح

 ىمظاكلا سي لأ اضر دّمحم
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 [ ءاتفتسا]

 داتعا يتلا ؛ةنزحملا بكاوملا يف هّلظ ّدم ...مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام

 كهتنا امب ًامالعإو ,ٌّفطلا ةعجافل ًاليثمت مّرحملا نم رشعلا يف اهذاخَُتا نوُيرفعجلا

 ةفاكب حدافلا كلذل نزحلا مهنالعإو ,ةِظهترتع يف ٌةٌكْيْلَ, لوسرلا ةمرح نم اهيف

 ديدحلابو ,رودصلا ىلع فكألا برضو .ءاكبو ؛ليوعو .ءادنو ,بدن نم :هعاونأ

 مهزورب ىلإ ًاّمضنم ,روهشمو مولعم وه اّمم كلذ ريغ ىلإ ءروهظلاو سوؤرلا ىلع

 رهزألا عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف ,ةفوصوملا مهتالاحو ةفورعملا مهتئيهب

 .نيروجأم انوتفأ ؟ال مأ
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 :ةبوجألا ّصن كاهو

 يوهل لمع ناكاذإ معن ,زئاج ؤهف ةروكذملا هوجولاك ءازع ةماقإ ّدعي ام لك

 لاجرلا ىلإ ةبسنلاب تاهيبشتلا ضعب يف ءاسنلاب ّصتخملا بوثلا سبلكءمّرحم وأ

 يدابأ زوريفلا يدزيلا دّمحم

)8/1١( 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نمارلا:ءامؤإ ليام ؤينلا يف ةووكذنلا رومألا زاونخ ىف ةهبشلا شبل

 عمج مّمص يتلا ةنمزألا هذه لثم يف كلذ بوجوب رّحبتم هيقف ىتفأ ول لب ,فيسلاب
 سابل لجرلا بنتجي معن ؛هتئطخت نكمت مل ءاهيف 240تيبلا لهأ راونأ ءافطإ ىلع

 ةّيفيكلا ىلع وهّللا تالآ برض نمو ,ءسكعلابو اهنع زّيمتي ال هجو ىلع ةأرملا
 هللاو ,ةغئاسلا ءازعلا يف ةموسرملا ةّيفيكلا ىلع ال ,برطلاو وهلل اهب برضي يتلا

 .ملعأ

 ينافلا هرارح

 هنع هللا ىفع ىناقماملا هللا دبع

 دفق



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نالعإ اذكو هن نيسحلا ىلع عزجلاو ءاكبلل ةمّدقم ٌفطلا ةعجاف ليثمت

 .امهوحنو ركذلا سلاجمو يثارملا لثم يف بحتسم لب ؛حابم ,هعاونأب نزحلا

 ءاطغلا فشاك ىضترملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نزحلاو عزجلا نالعإو ,ٌفطلا ةعجاف لّثمت يتلا ةنزحملا بكاوملا جورخ نإ

 تاّيحتسملاو ةعورشملا ننسلا نم ,هعاونأو هرهاظم ةفاكب ليلجلا حدافلا كلذل

 .ةحجارلا

 لقألا نم

 ءاطغلا فشاكل ا يداهلا

 (/غ)



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 * ٍبوُلَقْلا ىوفت نِم اَهَّنَف للا َرئاَعَش ْمُظَعُي نَمَو َكِلَذظ ىلاعتو هناحبس لاق
 774 ىّبَسُم لَجَأ ىَلِإ عِفاَنَم اهيِف ْمُكَ

 مظعأ نم .ةيجشملا ةعجافلا كيتاه ليثمتو بكاوملا كلت نأ بير الو
 .اهناكرأ هللا دّيش ةّيرفعجلا ةقرفلا رئاعش

 ثيداحألاو رابخألا نم ةّلدأ رقوتب اهناحجرو اهبابحتساب لقن مل ذإ نحنو
 لوقلا نم ّلقأ الو ,250تيبلا لهأل تارهاظملا كلت ةّيبوبحمب ةرعشملا ةرفاظتملا

 .ةحابإلاو زاوجلاب

 هجاردنا مولعم ريغ .هوحنو لوبطلا برض نم اهيف لمعتسيو لوادتي امو

 هيزنت مزاللاف اهنم هنوك ملع ول معن .برطلاو وهللا تالآ نم هتمرح ملع ام يف

 .ميسجلا اهلضفو اهرجأ طبحيو اهنيشي اًمم ةفيرشلا لامعألا كلت

 اهيلع ةريسلا ترمتسا يتلا لامعألا كلت نع لاؤسلل ضّرعتلا بسحأ امو

 مدع عم .نيدلا لهأ ءاحلصو اهل ءاملعلا مظعأ ةدهاشم نم ,نينسلا تائم ذنم

 )١(الحجّ)؟؟(: 35-7
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 د وعلا راعقلا لا ودعو نوعا ورا وام يعمل 9

 .عمسمو مهنم ىأرمي اهنأ عم ًاميدقالو ًاثيدح ال ,مهنم دحاو نمريكنلا

 ةعزن وأ ةّيومأ ةسيسدالإ ,كيكشتلاو لاؤسلا لاجم يف اهعضو بسحأ ام
 هّمتي نأ الإ هللا ىبأ يذلا رونلا كلذ ءافطإ ىلإ كلذب اولّصوتي نأ نوديري ,ةيباهو

 .نورفاكلا هركولو

 - هللا حمس ال - تحجنو ةليحلا هذه مهل تّمت ول هنأ يف باترأ ال نإ امك

 ءاّدلا ىرس ,ثالث وأ نيتئس يف مسارملاو بكاوملا كلت تلّطعو .ةليسولا هذه

 نم ةعيشلا دالب يف ماقي ام يف كيكشتلاو لاؤسلا ىلإ اوقّرطتو ,بطخلا لحفتساو

 ءايحإ اهئايحإب يتلا دشاحملاو لفاحملا كلت ةتامإ ىلإ باب كلذل اولعجو ,متآملا

 .مهيلع هللا مالس نيرهاطلا ةّمألا ركذ ةتامإ اهتتامإبو ,نيدلا

 هذه يف تدقع يتلا تاّيعمجلاو تاعمتجملا ىلع فوقوو ماملإ ّلقأ هل نمو

 تافّلؤملاو تالاقملا نم هرشنت تحبصأ امو ءامهريغو قشمدو رصم يف راصعألا

 نيسحلاو نسحلا لتق نم مهتئربتو ؛مهلامعأ مههيزنتو ةّيمأ ينب ركذ ءايحإ يف

 .نييضرملا ةّمئألاو نيدشارلا ءافلخلا نم هنأو ديزي ركذب هيونتلاو .امهيلع هللا مالس

 نأ ديرت يتلا ثيبخلا مّسلا اذه ىرسو .ةّيلبلا هذه تءاج نيأ نم فرع
 جّدسلا ىلع الإ اذه جّوري الو ةعيرشلا حور قهزتو .ةعيشلا ةايح ىلع يضقت

 .نورعشي ال ثيح نم نيدلا مسأب نيدلا نولتقي نيذلا نيلفغملاو ءاطسبلاو

 تباثلا لوقلاب هللا مهتّبث - نينمؤملا انناوخإ عيمج نم لمألاو ءاجرلاف

 نع ًافلخ اهيلع ملاستملا رومأألا هذه لثم يف ضوخلا كرت - هنم حورلاب مهّديأو

 ةاجنلا ةنيفس يف لوخدلاو ةعافشلا لين ىلإ لئاسولا مظعأ نم يه يتلا فلس
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 ما م هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر

 .ةمحبلا نينا وما

 ,ىوقتلاو ّربلا ىلع نواعتلاو دضاعتلاو قافنإلا يف ةنيمثلا مهتاقوأ اوفرصيلو

 نإ ىدهلاو ّقحلا ىلع مهتملك عمجو :مهايندو مهنيد نوؤش حالصإ ىلإ دوعي أم يف

 قيفوتلا يلو هّللاو ,ةملكلا ةقرفتو ةّمألا لالتخا بجوي ام اوتؤي الو .ىلاعت هلا ءاش

 .ناعتسملا هبو

 ةاطنلا تع اكالا نيس هع

 (ا/"0/)



 ىرخا ةروص

 يف مانألا سوؤر ىلع يلاعلا هّلظ هللا ّدم ...مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام

 مارحلا مّرحم نم رشعلا يف اهذاختا نوّيرفعجلا داتعا يتلا ةيجشملا بكاوملا

 ةترتع يف كَم لوسرلا ةمرح نم اهيف كهتنا امل ًامالعإو ,فطلا ةعجافل ًاليثمت

 لافطألا ىلع ىرج امو مهيلع ىرج امو .مهداهجو ءادهشلل ليثمتلاب نيدهاجملا

 .ءءادنو ,بدن :نم هعاونأب حدافلا كلذل نزحلا مهئالعإبو ,ةوسقلاو لتقلا نم

 هذه لهف ,روهظلا ىلع لسالسلابو رودصلا ىلع ٌفكألاب برضو .ءاكبو ليوعو

 .نيروجأم انوتفأ ؟ال مأ رهزألا عرشلا يف ةحابم لامعألا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناعتسملا وهو دمحلا هلو

 يف ةّدوملا راعش يه يتلا تاروكذملا هذه ناحجر يف بيرلا يغبني ال

 دهاجملا مامإلا ةاساوسمو 240 نيرّهطملا نيرهاطلا تيبلا لهأ ءالوو :ىبرقلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر طبسو ةّنجلا لهأ بابش دّيس مولظملا ديهشلا
 .هدلوو

 ىف هلل صالخإلا عم .اهيلع ةناعإلاو اهتماقإ يف قيفوتلا هدعسأ نمل ًائينهف

 .مهدّدسو نيملسملا هللا قفو ,كلذ

 هنع يفع يغالبلا داوج دّمحم رقحألا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لومعم وه امو .هيلع هللا تاولص نيسحلا متأم ةماقإ نم هنع متلأس ام اّمأو

 هنسح ركني ًادحأ ٌنظأ الف .عراوشلاو سلاجملا يف مطللا نم ةعيشلا نيب

 لامعتسا لثم .ةّيعرشلا تامّرحملا ضعب ىلع ًالمتشم نكي ملام .هناحجرو
 .كلذ ريغو ةيوهللا تالآلا

 دحأل سيلف ,هب سأب الف هلعاف لاحب رضي ال ناك نإف .تاماقلا ب رض اّمأو

 عورشم هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس لجأل ةيزعتلا عاونأ عيمج لب .كلذ ىهني نأ

 .عرشلا يف مّرح ام ىلع لمتشي ملام ٌبحتسم

 يرئاحلا ميركلا دبع رقحألا

0 



 ١ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ]

 فالآ هيلع ءادهشلا دّيس ةبيصم يف ًاراهنو ًاليل ةجراخلا بكاوملاب سأب ال

 يعراق .مهسوؤر يفشاك«ةيكبم ةئيهب قرطلاو عراوشلا يف ءانثلاو ةيحتلا

 لويخلا مهبحصو مهنادبأب رضي ال وحنب ءاهريغو لسالسلا برض عم ,مهرودص
 ,ةعيشلا دالب نم هريغو فرشألا فجنلا يف ةموسرملا ةقيرطلا ىلع ةيجشم ةروصب

 لاثمأ ىلع مادقإلا لب ,نينوزحملا راعش نم اهنوك مولعملا دوسلا مالعألا ةميمضب

 ةماقإل هللا انقفو ,ةّيعرشلا تامّرحملا مزلتسي ملام ,رئاعشلا مظعأ نم رومألا هذه

 .هئازع

 ىقارعلا ءايض رقحألا
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 [ ءاتفتسا]

 نم ةّيئازعلا بكاوملا ىف لمعي ام ىف هّلظ ماد مالسإلا ةّجح انالوم هلوقي ام

 دهاشملا يف وه امك .حايصو جونصو لوبط نم اهيف امب بكاوملا جورخو

 .قيروحأم انوتفأ ؟ةسّقملا
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 هنحرلا نينضرلا هللا نسب

 ّيوق ليلد ةّيئازعلا بكاوملا يف ةلومعملا لامعألا كلت نم ءيش يف سيل

 وه امك .ههبشو سفنلا فلت ىلإ دوي ملام .تاماقلاب برضلا ئّتح ؛هتمرح ىلع

 دّيس ةيزعت ليبس يف اهناحجر لب .ًاعيمج اهزاوج ىوقألاف .هب نيفراعلا بأد
 .ءادفلا هل انحاورأ ءادهشلا

 ةملكلا ءالعإلو .رئاعشلا مظعأ ءاقيإال رباغلاو رضاحلا يف ديحولا وهو فيك

 هل دحأ فرعي ملو .ًارده ةّيكزلا ءامدلا كلت تبهذل اهالولو ,ةقرفلا ماظنو ةّقحلا

 .قيفوتلا يلو ىلاعت هّنإف ءقيرطلا ءاوس ىلإ ًاعيمج هللا اناده ءًامدقو ةناكم

 ىفجنلا ىناهفصألا نيسح دّمحم رقحألا
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 [يناهفصألا دّيسلا يأر]

 بيجي لئس اذإ ,معن .ىوتف هل رأ ملف نسحلا وبأ دّيسلا مالسإلا ةّجح اّمأو

 3 عمسمو ىاأرمب اذه يمالكو ,ةحابإلاب

 الو ,نسحم دّيسلا الإ دحأ هري ملف بكاوملا هيف مّرح يذلا ٌةروشنم اّمأو

 .هب عمسي ملو هري مل نسحلا وبأ دّيسلا نأ ىّتح هاوس دحأ هب عمس

 ىتيبسلا هّللا دبع

 (8غ)



 [يناهفصألا دّيسلا روشنم]

 ,يناهبصألا نسحلا وبأ دّيسلا مالسإلا ةّجح روشنم ىلع ًاريخأ ترثع

 يهرلا نعهرلا هلا نعت

 اذه يف ليوعلاو ءاكبلاو نزحلا راهظإ ّنأ ءنينمؤملا انناوخإ ىلع ىفخي ال
 رهاظتلاو علهلاو عزجلا نأ امك,تاعاطلا لضفأو تابرقلا نسحأ نم ليلجلا ءزرلا

 عفرو .داوسلا سبل نم :باصملا نأش ةلالجو ةبيصملا مظع نع ءيبني ام لكب

 كلذ'ريغو ءرودصلا ىلع مطللاك نزحلا رهاظم رئاسو ,لعاشملاو دوسلا مالعألا

 224 مهتّمأ ركذ ءايحإو ٌةكيي مهتبن ةلص كلذب نوغتبي ةّيمامإلا راعش راهظإ نم

 .نونب الو لام ال عفني ال موي مهتعافش كلذب نوجريو

 غئاسلا رمألا ىلإ مظنيو ؛عورشم ريغأرمأ عورشملا رمألا مزلتسي امّبر معن

 هلوسر ىضر بلطيو هللا بقاري نم لك ىلع مزال لب ,فيرشلا عرشلا هغوسي الام

 ثيح نم هللا عاطُي ال ِهَّنِإ ثيح ,كلذ لاثمأ نع بنجتلا ءباوثلاو رجألا يغتبي

 مالسإلا ةّجح روشنم نع

 ىناهبصألا يوسوملا نسحلا وبأ دّيسلا
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 2و

 ةلفإ

 ةعماج تاملك

 ةبئازعلا رهاظملا لوح

 فيلأت

 ىفجنلا يداي درألا يورغلا ىلع دّمحم از ريملا

 (مالمء لا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع ٌءالسو هلل دمحلا

 تناك ٍتاّيرظن اهتعدوأ ,ةّيئازعلا رهاظملا لوح (ةعماج تاملك)هذهف :دعبو
 .ةّيروسلا (هيبشلا لامعأل هيزنتلا) ةلاسر عيضاوم يف يل

 ّمث ًاعم نيتمّدقملا يف هيف فالخلا ناك ام ىلع اهيف ثحبلا تبّترو

 .يوربكلا مث ,هنم ّيورغصلا

 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي نأ ىلوملا لأسأو

(01) 



 فويسلاو لسالسلاو مدللا بكاوم لوح ةملك

 ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ ركذ يتلا تامّرحملا دادع يف - ةلاسرلا يف ءاج

 ."7فويسلاو لسالسلا بكاوم يف هب نوتأي ام :- اهرثكأ ميرحت
 - هّرس سّدق - ّيزاريشلا دّدجملا مامإلا ىلإ "'ةلاسرلا تايرخأ يف اَعو

 .رارمحالا ّدح ىلإ مطللا ميرحت '”ئلماعلا نيدلا بيجن دّيسلا ىلإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةبسنلا لاح كل يلجني فوسو

 :رومأ ركذب ؛ اهيف ةمرحلا ىلع لالدتسالاب- ةلأسملا ناونع يف - لسرتساو

 .؟!«اهيلع ررضلا لاخدإو .سفنلا ءاذيإ» :لّوألا

 ءاذيإ ةمرح ىلع لقنلاو لقعلا نم ًاليلد وأ ًاناونع - نآلا ْىّتح - دجن مل

 وأ نيد نم ؛ ةلوقعم ةياغ هئفاكت امو ,هنم فيفطلا لمشي ثيحب .هقالطإ ىلع سفنلا

 هبتارم ضعبب- رارضإلاك ,هتمرح نيدلا نم تتبث ناونع هيلع قبطني نأ الإ ءايند

 .ةكلهتلا ىف سفنلا ءاقلإو -

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ”: ١7/1.

 قياسلا ردصملا (؟) 551:7.

 قباسلا ردصملا (؟) 7: 774.

 :؟ قياسلا ردصملا (غ) ١/١9.
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 00 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 تادابسعلا نم ريثك يف ّنإف ,١١فّلؤملا هبسح امك امهنيب ةقلطم ةمزالم الو

 ام - اهريغ ىلإ ؛ رمعلا لوط ليللا مايقو .رهدلا موصو ,فيصلا موصك- ةّقاشلا
 .بلاغلا يف ررض نم ءيش هيف سيلو ابَصَتو ٌءاذيإ سفنلا ىلإ ثعبي

 .راربألا نوؤش نم اهلاثمأ دعت لب .دحأ اهميرحتب مكحي مل كلذلو

 .ررضلا نم ٌّصخأ ءاذيالاف

 .ررضلاو ةّقشملا نيب ةمزالملا مدعب حيرصتلا بتاكلا تاملك يف يتأيسو

 .ءاذيإلا بتارم نم اهّنأ يف ةهبشالو

 كويلاو مئاتضلاو فدا رتكأ هيرست عزل ءاذيالا ةمرعح ىلع تاقلطأ ولو

 ثح لب ءاهنع عنملا عرشلا نم دِرَي ملو ءاهلّمحت ىلع نيبئاد ءالقعلا لزي مل يتلا

 .عمجأ اهل لماشلا بّسكتلاب رمأو ءاهضعب ىلع

 ”بِسابَسلا عطق نم هلّمحتي ام ىلع رجاتلا ٍبّنْوي "'ةكسم اذ تيأر له

 هب ّملي دقو .هظهبي ليقث ءٍبِعَو .هيمدت ةرثعلاو ,هبيصت ةكوشلا اهيفو ,*!هوزخحلاو

 ,ةداع هّلك كلذب ملعي وهو .ماَيَأ هضرمي امّبرو .هضميو هضمري ام '*اهّملاو ٌدحلا نم

 ؟ةقداصلا بيراجتلابو

 )١( :قياسلا ردصملا ١7.

 .«كسم» ؟48 ٠١: برعلا ناسل .هيلإ عجري لقعو يأر يأ :كسمو ةكسم وذ لجر (؟)

 .«بس» 15 :؟ ةفللا سيياقم مجعم رظنا ,ةعساولا ةزافملا :بسبسلا عمج :ببسابَسلا (؟)

 .موزح عمجلاو ؛نزحلا نم عفرأو ظلغأ وهو عفترملا :ليقو ءضرألا نم ظيلغلا :مزحلا (؛)

 .«مزح» 177 :١؟ برعلا ناسل

 ناسل .فيصلاو ءاتشلا يف دربلاو .ءاتشلا يف ّرقلا :مهضعب لاقو ,ةّماع دربلا :ّرقلا (5)

 .«ررق»7"8 :0 برعلا
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 ؟ جرا سما ررامطلا لئاطورب ومفتي ابسط تايسما 0

 فارتحالاب هيف رمأ امل - عراشلل صيصخت ىلع ريَسلا كفقوأ له مأ

 ؟هانركذام بجوي ال امي ةعارزلاو ةراجتلاو

 قرع نوب اهنا م يراك لا نكرب نأ مصخلا عسي ىَنأ

 .ءالقع مه امب ؛ ”طوٌقلاو فئَشلل ناذآلا بقثو .يديألا مش

 مهنأ نوري الو ,بهذلا ةمازجج عضول فونألا نوبقثي نوريثك كانهو
 .دحأ كلذ يف مههّفسي الو .لقعلا ننس نع نودئاح

 .مهتاجوزو 24 ةّمئألا تانب دنع ةلوادتم طارقألاو فونشلا تناكو

 ,"”روثنملا ءارهزلا طْزَق ثيدح كت ركاذ رداغي الف ؛ ءيش كنع باغ امهمو

 عمجلاو .ةدالق يف عمج ام كلذكو «نذألا ىلعأ يف :يأ .نذألا فوق يف قالعم :فنشلا )١(

 .«فنش» ؟1/ :1 نيعلا ءفونشلا

 .«فنش» ١787 :4 حاحصلا ؛ىلعألا طرقلا :فنشلا

 .«طرق»17/6 :/ برعلا ناسل اهلفسأ يف طرقلا و نذألا ىلعأ يف فنشلا :ليقو ,فنشلا :طرقلا

 ىَّلص هللا لوسر ضبق اّمل» :لاق ةِطهشلا دبع يبأ نع» :هيفو 18050 - ”١8 :صاصتخالا (؟)

 هجرخأف اهيلع هللا تاولص ةمطاف ليكو ىلإ ثعب .هسلجم ركب بأ سلجو هلآو هيلع هللا

 :تلاقف ٌعءةمطاف هتتأف ,كدف نم

 ,كدف نم هتجرخأف يليكو ىلإ تثعب كّنأو .هسلجم تسلجو يبأ ةفيلخ كّنأ تيعّدا ركب ابأ اي
 .ادوهش كلذب يل ّنأو يلع اهب قّدصت هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ّنأ ملعت دقو

 .ثّروي ال هلآو هيلع هللا ىلص َيبنلا ّنإ :اهل لاقف

 هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا نأ تمعز :هل يلوقو هيلإ يعجرا :لاقف .هتربخأف كل يلع ىلإ تعجرف
 5 0 ىبحي ا د ل لمنلا 0 00 ا ثّرويال 0

 «ىتحَي هع ةّمشا 0 55 اَنِإ 5 اي « 25 ْبَر ةعجاو َبوُقْعَي لآ ْنِم ُثِرَيَو

- 
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 11 ا م سما ولا ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 روكذملا - مالغلا أبنو ,")اهطرق بلس دنع اهنذأ تمرُخ يتلا 9 نيسحلا ةنباو

 .2”نابذبذتي هاطرق ناك يذلا - ففطلا دهشمب

 روظحملا نم نوري ال - فيرشلا عرشلا مهعمو - ءالقعلا ّنإ :لوقلا ةصالخ

 نوحدمي لب .لقعلا اهذّبحي ةياغوأ ًاليزج ًارجأ ةبقعملا ,ةكرادتملا ةفيفطلا ةّيذألا

 .ليمج لكب ؛ اهلهستسي نم

 .هللا ةةاضرمل ؛ اهيلإ راشملا بكاوملا ىف هب نوتأي ام :لامعألا كلت نمف

 !؟يبأ انأ ثرأ ال فيكو ؛/- ”؟ :(15) ميرم 3

 دنع تنأو انأ عمتجا ئّتح ةملك كمّلكأ ال هللاو :لوقت يهو هدنع نم هِيتةمطاف تجرخو ...

 .تفرصنا ّمث ٌةٌكيبَمْشا لوسر

 كّنأو يبأ سلجم تيعّدا :هل يلوقو رخآلا نم قرأ هّنإف هدحو ركب ابأ تئإ :اهل ةقم ىلع لاقو

 .يلع اهّدر بج ىل كنم اهتبهوتسا ّمث كل كدف تناك ىلو .هسلجم تسلجو هتفيلخ

 .تقدص :لاق كلذ هل تلاقو هتتأ اًملف

 .كدف درب اهل هبتكف باتكب اعدف :لاق

 ؟كعم يذلا باتكلا اذه ام دّمحم تنب اي :لاقف رمع اهيقلف ءاهعم باتكلاو تجرخف :لاقف

 .كدف ّدرب ركب ىبأ يل بتك باتك :تلاقف

 نسحملا همسا نباب ةلماح تناكو هلجرب اهسفرف .هيلإ هعفدت نأ تبأف «ّيلإ هيمّله لاقف
 ّمث .تفقل نيح اهنذأ يف طرق ىلإ رظنا ينأكف ءاهمطل ّمث ءاهنطب نم نسحملا تطقسأف

 ّمث ,رمع اهبرض اّمم ةضيرم ًاموي نيعبسو ةسمخ تثكمو تضمف .هقرخف باتكلا ذخأ

 .«تضبق

 .«اهينذأ يف اناك نيطرقل 32ٍنيسحلا تنب ةيفص ينذأ تمرٌّخو» :هيفو 74 :ملاوعلا )١(

 ناتّرد هينذأ يفو ةينبألا كلت نم مالغ جرخو :اولاق ٌمث» :هيفو 5848 :قباسلا ردصملا (؟)

 تيبث نب ىناه هيلع لمحف «نابذبذتي هاطرقو ًالامشو انيمي تفتلي لعجف ءروعذم وهو
 .«ةشوهدملاك مّلكتت الو هيلإ رظنت ناب رهش تراصف .هلتقف هللا هنعل
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 ؟ جا ةديسلا رافعا لئاسرو هوو زم نقول واوا شم وسما 1

 .ةّينيسحلا ةياعدلا ٌثبو ,ةينيدلا رئاعشلا ميظعتب ؛ ةرخآلا باوث نسحل ًءاغتباو

 .85+نيرهاطلا ةّمألا رمأ ءايحإو

 نإ ركذ ام ىلع ةروكذملا نيوانعلا قابطنا ةّيفيكن ع راتسلا كل طيمن فوسو

 .ىلاعت هللا ءاش

 ؛ ريغلاك سفنلا مارتحا توبثو ,كالملا داحتاو ءريغلا ءاذيإ ةمرحب ثّبشتلاو

 هّسمي نأ ئّتح هل سيلف ,ناطلس نم ريغلا ىلع هل هللا لعجي مل ذإ .قرافلا عم سايق

 .كالملاب هسفن ّسم ةمرحب مكحن انسلف .هاضر نودب

 هوحنو كالهإلا نم ؛ عرشلا همّرح ام ريغ يف اهيلع ةنطلسلا هلف ,هسفناّمأو

 اهل امب هسفن ىلع هتطلس تدّيُق نإو - تاقالطإو تامومع نم دافتسملاوه امك-

 تفرع امك ,كلذ ئفاكت ةدومحم ةبقاع اهل نوكي ام اهنم ْناف ءريضلا ال ريخلا هيف

 .هللا ءاش نإ يت ايسو

 ءاذيإلا نم - اهنم ّدشألا لب .كلذ لاثمأ نع عراشلا ءاضغإ ىلع لدي اًممو

 .مهتاضايرو .مهتادابع يف ُاَيْنيموصعملل عقو ام :-

 هرادتقا عم .هنطب ىلع ةعاجملا رجح عضي ناك يدلي يبنلا ّنأ :كلذ نمف

 .١3ءبشلا ىلع

 ررضلا فوخ مدع ةروص ىلع لمحل ؛ ّمص ول هّنِإ» :ةلاسرلا يف لاق

 طرفملا عوجلا لّمحتي ناك ِةٌكَيهنَأ تبث نيأ نم نكلو ,كلذ ةمرحل بجوملا
 ."!«عبشلا ىلع ةردقلا عم- ًارايتخا - ررضلا فوخل بجوملا

 :ٌوُكوإَك يبنلا لاق هيفو 5 ثيدح ا/7* :قودصلا يلامأ )١(

 .«هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟«ينطب ىلع ةعاجملا رجح طبرأ ملأ ...يباحصأ رشاعم»

 .5؟5:؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)
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 0 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 ةّيذأ - هسفنب - وه امّنِإو ءرخآ ررضل ًاعبتتسم عوجلا نوكي نأ بجي ال

 .اهيلع ررضلا نم عون هيفو ءسفنلل

 .ررض هسفنب هْنِإ ١" سوؤرلا حرج يف لوقي مث ءانهاه اذه لوقي هْنَأ بجعلاو

 .رخآ ًاررض عبتتسي نأ هيلع هقدص يف مزلي ال

 ؟«هرخآ ىلإ ...طرفملا عوجلا» :هلوقب ينعي اذام مث

 .هعوقو يعّدن الو ,هتابثإ لواحن انسلف ,كالهلا ىلإ يّدؤملا :ديري ناك نإ

 - ةّقشملا نم ءيش ةدباكمب ولو ,ةداع لّمحتي امم - هنود وه ام ناك نإو

 ؟هيف ةضاضغ ّىأف

 الإو ,يداع عوجل كلذ نكي مل هّنَأ ةرورض هيلع لدي رجحلا عضو سفنو

 :ةئافعتوةئاوغ لبق ًاجئاذ طي نأ - نيعأ لكو تةفرلي قاك

 .«ّمص ول» :هلوقب ةربع الف ,ةربتعملا ديناسملا يف لقت دقو

 - مهيلع هللا تاولص - مهموص راكنإ كعسي لهف .ًائيش تركنأ امهمو
 - ريسألاو ميتيلاو نيكسملا راثيإو ءحارقلا ءاملاب مهراطفإو .ًاثالث لصاوتملا

 نم هب ٌصنلا رتاوتو ,ىتأ له ةروس هيف تلزن ىَّنح .مهسفنأ ىلع - مهماعطب
 .ةاريمألا حدمي امن نبا هيقفلا هيف لاقو ,"!نيقيرفلا

 "ُبوُغَس وهو ٌَماعطلا ٌفاعو هيبنج ّلِب ىوجلاو صرقلاب داج

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ١7/1.

 :؟ ةُءاضرلا رابخأ نويع ,؟ثيدح 774 :قودصلل يلامألا (؟)  2١6,40باب ؟ثيدح

 :يسولآلا ريسفت /١01, يبطرقلا ريسفت ١5: 4؟١17, ةغالبلا جهن حرشو 597:17.

 نيعلا .عئاجلا :بغاسلا (؟) 8١ :4/»سغب«.

 ف



 0 ااا م

 وبك ماركلا ضرقُملاو صرقلا هيلع رينملا ٌصرقلا داعأف

 ىلع مالكلا يف ؛ هامدق تمّروت ىّتح مايقلاب ةُكيّئبنلا بوُوُد يتايسو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ررضلا ةدعاق

 ناكو .ىصحُت ال ةريثكف ؛ ةقاشلا هتاضايرو ذا نينمؤملا ريمأ تادابعاّمَأو

 .بشج ام ماعطلا نمو ,نشخ ام سابللا نم راتخي

 ذخأو الإ يضر امهيف ىلاعت هلل نارمأ هل ضرع ام» هْنَأ :34قداصلا نعو

 ."!«هسفن ىلع امهّدشأب

 (قودصلا يلامأ) يف ّيورملا - فورعملا ءادردلا يبأ كيدح كلذ نمو

 :تلقف :لاق ؛ةكرح الو ًاّسح هل عمسي ملف .ءاكبلا يف ًارمغنم هدهاش دقو - هريغو

 وه اذإف تيتأف :ءادردلا وبأ لاق .رجفلا ةالصل هظقوأ ,رهسلا لوطل مونلا هيلع بلغ

 هيلإ انإو هللا اَنِإ :تلقف وّرْنَي ملف هتيوزو ,كّرحتي ملف هتكرحف ,ةاقلملا ةبشخلاك

 .بلاط يبأ نب ىلع - هللاو - تام ,نوعجار

 .مهيلإ هاعنأ ًاردابم هلزنم تيتأف :لاق

 ؟«هتّصق نمو هنأش نم ناكام ,ءادردلا ابأ اي» :ة©ئةمطاف تلاقف

 نم هذخأت يتلا ةيشغلا ءادردلا ابأ اي - هللاو - يه» :تلاقف ,ربخلا اهتربخأف

 .”!ثيدحلا ...قافأف ههجو ىلع هوحضنف ءامب هوتأ مث ,«هللا ةيشخ

 ىلع ريسلا كفقوأل ؛ ةّيدابعلا مهتاضايرو 22 نيموصعملا ةريس تربسولو

 .«ءلم» «لب» لدب امهيفو 1:١/ تايلبابلاو ٠١١:15 ةغالبلا جهن حرش )١(

 .«و» نودب «امهّدشأب ذخأ الإ» :هيفو ؛8 :ةرتعلا نبغ يف ةربعلا نيع (1)

 .؟ثيدح ١7/8 :قودصلل يلامألا (؟)

(00) 
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 .ىفلز هللا ىلإ مهبّرقي وهو ,ندبلا يذؤي اّمم راثُك ءيش

 ."!ماّمه ةبطخك«نيقّتملا تافص ىف درو ام كلذكو

 .""!«نوبحاشلا انتعيش» :80 مهلوقكو
 .بّيطلا ريثكلا نم اهريغ ىلإ

 ءاج ثيح .ررضلا ناونع- ةمرحلا تابثإ ىف بتاكلا هيلإ دنتسا اّمم :ىناثلا

 :اذكه ةروكذملا لامعألا نع ريبعتلا يف هظفل

 اهحرجو سوؤرلا برضب اهيلع ررضلا لاخدإو ,سفنلا ءاذيإ :اهنمو»
 مدلا فزنب ؛ ءامغالا ىلإ كلذ يّدؤي ام ًاريثكو ءاهمد ليسي ئّبح فويسلاو ىدُملاب

 لسالسب روهظلا برضبو .حرجلا ءرب لوطو .توملا وأ ءضرملا ىلإو ءريثكلا
 .2«هرخآ ىلإ ...لقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحتو ,كلذ ريغو ديدحلا

 يه يتلا '”ررضلا يفن ةدعاق ىلإ - هذه هتملكب- حمطي فلؤملا نأ بسحأ

 .15؟مقر ةبطخ ١1١ :؟ ةغالبلا جهن )١(

 .«...نوبحاشلا مه انتعيش :لاق َةقشا دبع يبأ نع» :هيفو/ ثيدح 7١7 :؟ يفاكلا (؟)

 ١7/١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)

 يفاكلاو 08 :؟ كردتسملاو 754٠ ثيدح 1/84 :؟ ةجام نبا نئسو 7117 :ه دمحأ دنسم (4)

 طئاح يف قذع هل ناك بدنج نب ةرمس نإ :لاق بط رفعج يبأ نع :هيفو ؟ ثيدح 67 0

 الو هتلخن ىلإ هب ٌرمي ناكو ناتسبلا بابب يراصنألا لزنم ناكو ءراصنألا نم لجرل

 ىلإ يراصنألا ءاج ىبأت اًملف :ةرمس ىبأف ءاج اذإ نذأتسي نأ يراصنألا همّلكف ,نذأتسي

 لوقب هرّبخو كيك شا لوسر هيلإ لسرأف ءربخلا هرّبخو هيلإ اكشف ةٌكيلَتْشا لوسر
 .نذأتساف لوخدلا تدرا نإ :لاقو اكش امو يراصنألا

 الو ررضال هّنِإف هيلإ اهب مراو اهعلقاف بهذإ» يراصنألل ٌةكيَيتْشا لوسر لاقف ...ىبأف

 .«رارض

(0) 
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 ثيداحألا نم ةاّقلتملا - ةلمجلا يف - ةمّلسملاهدعاوقو ,عراشلا تاّيقافرإ نم

 رارضإلا ةمرح تابثإ ناسنإ ّيأ عسو يف سيلف اّلإو ,ةرتاوتملا وأ ؛ةضيفتسملا

 .هقالطإ ىلع

 .اهيلإ رظنلا هيجوت نم بالف ًاذإ

 :ناونعلاب ةدعاقلا ضراعي ام اهيف دجي ال هقفلا باوبأ لالخ بّقنملا ّنإ

 لك ىلع ةمكاح يهف .هعبتتست ةّيعرشلا ماكحألا يف ررض توبث ديفي ثيحب
 .ًاررض بقعأ فيلكت

 ىف لنخحلا ةريثك ماكس أ دوبعجو زاكإ مالكللرّوخم يأ مسيل هنأ ريغ

 - هبتارم ضعبب - ركنملا نع يهنلاو ,داهجلاك ,ررضلا قواسي ام اهعوضوم

 .ملاظمو .تارافكو ,ةاكزو ءسمخ نم - ءاعمج - ةّيلاملا قوقحلاو

 ثروأ ًاّدح ةرثكلا نم تغلبو ءاهل صّصخملا ليبق نم وأ ءاهنع ةجراخ يهف

 اهرابجنا ملعي مل يتلا دراوملا يف اهب كّسمتلا نكمي ال ثيحب ,اهمومع يف نهولا

 ناظم ّنأل ,اهنع مهضارعإ مدعب ملعلاب وأ - مهنم ءامدقلا امّيس- باحصألا لمعب

 .هيلإ عجرُي ىّتح مولعم عماج تحت تسيل تاصّصخملا كلت

 اهضعسبو .صوصنلاب اهنم ٌمهم رطشو .عاجرإلاب اهنع جرخ اهنم ريثكف

 .دعاوقلاب

 هايِإ اهلومش ملعي مل اهدراوم نم دروم لك ّنأ اهب لاحلا غلب اهترثك نمو
 مكح ىلإ ًأرظن اهنع هناجرخي صن دورو وأ ,عامجإ داقعناب ٌنظلا لصحي ؛ همدعو

 اهئاقبب نانئمطالا لصح ؛ باحصألا يدي نيب اهب ًالومعم اهانيأر اذإف ,ةّيبلغألا

 .مومعلا ىلع
 عماجج تحت اهلك ةجراخلا دارفألا نوكي نأ لامتحاب - هنع صّلختلاو

١) 
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 ّيعونلا صيصختلا باب نم نوكيف .ةديدع عماوج تحت تباث يقابلا ناو دجاو

 ةرثك ال ,جارخإلا ةرثك وه امّنِإ نهوملاو .رثكأ ماعلا تحت ًاذإ يقابلاف ,ّيدرفلا ال

 ول لئاقلا عفني ثيح هّنِإف ,ٍِدِجُم ريغ ةليلق تاصيصخت وأ صيصختبولو ؛ جّرخملا

 .هل طقسُملا هفالخ لامتحا هئفاكيف- هددجمب - لامتحالا اًمأو ,كلذب ملعي ناك

 .عماجب ناك ,نهوم - ًاّيدارفأ ٌماعلا ناك اذإ - رثكألا صيصخت ّنأ ىلع

 اذهل ناكل ؛ هعاونأو سنجلا لاح عاونألا كلت عم ٌماعلا لاح ناك ول .معن

 .حرْسَم زيوجتلا

 يف ًالخد اهل ّنأ الو ,رارضألا نم ًاعاونأ دوصقملا سيل نأ مولعملا نم ّنكل

 .ًاررض عبتتسي درف لك لب .ضرفلا

 ةّلدأ اهيلإ تّمضنا اميف نوكي بلاغلا يفف ؛ ةدعاقلاب ءاهقفلا كّسمت اّمأو

 نم نوكتف ,كلذ لاثمأو .ّجحلاو ,رصقلاو ,موصلاو ,مّميتلا باوبأ عجارف ,ةّصاخ

 .اهدراوم نم ليلقلا وأ .اهل دّيؤملا ليبق

 ىلع لدي ام ىلع اوفقو مهلعلف ءاهنع جرخت مل تايرغص اهل ّنأ ركنن ال انف

 .انركذ امك .نهولل ًارباج كلذ نوكيو .اهتحت اهئاقب

 .مهنمال ءاّنم - ٌكشلا دروم يف - اهب مهلمعّنإ .ةلمجلابو
 ؟اهب اولمع مث .اهيف اوكش مهنأ انأبنأ يذلا اذ نّمو

 صيصخت محبقب جلمهيو تبثي نأ موريو زمليو زمهي رصاقب - انه- ينأكو

 .ةمصعلا لهأ تاملك يف نوكي ال هْنَأو .رثكألا

 ٌبصم نوكي يتلا ةّيجراخلا اياضقلا يف مّلسم كلذ ّنأ هيلع بهذ نكل

 نأك لماش ظفلب ًادرف ًادرف اهيلع مومعلا ّصن يتلا دارفألا سفن اهيف صيصختلا

 ىقبت ىَّمح ٌةرجش ٌةرجش اهنم ىنثتسي مث ,لقحلا اذه راجشأ عيمج نم ّلك :لوقي
01) 



 ١ جب ةطيسحلا رئادبقلا ل انف يبدو هع ممم دما يا م ووو وسما 22

 .ناتنثا وأ ةدحأو

 هقاطن قّيضيف ءّىّلكلا سفن اهيف صيصختلا دروم يتلا ةّيلكلا اياضقلا فالخب

 دويقلا يف دّدشي مث ءلداع دهتجم ّلك دّلق :لوقي نأك ,دارفألا ىلإ هل رظن نود نم

 رصحنملا يّلكلاك نوكيف «نينثا وأ دحاو يف هل ّيجراخلا قادصملا رصحني ئّتح

 .ليبقلا اذه نم ماقملا ىف امو .درفلا ىف

 نوكي نأ انلمتحاو ,ماعلا تحت يقابلا رادقملا يف ّصن ىلع فقن مل ثيحو

 ىّتح هب كّسمتلا انل ىّتستي الف - بلاغلا ىلإ ًارظن - هنع ٌجِرْخُم اهدارفأ نم ّلكل

 .تابخإلا لصحيو نظلا ىوقيف .هب نيملاع انلُبق نم ىرن

 نع ٌةاَرَعُم انيلإ تلصو امك مهيلإ ةدعاقلا لوصوب ملعلا ىوعدب - ةشقانملاو

 رهاظلا وه ام ريغ ةدارإب انملعام دعب ؛ ةفزاجم وأ ,ةرداصم نع ولخت ال - نئارقلا

 اّمم اهنع ريثكلا جارخإو .اهيلإ موقلا تافتلا عم .تاصيصختلا كلتب ؛ ظفللا نم اهيف

 .روهظلا دّرجم ىلع اهيف اوفتكي ملف .هل لومشلا ىلع هيف رهاظلا لدي

 اهتحتت دروملا جاردناب ملعلا مدع عم .اهب اولمعي نأ لمتحن فيك ءاذه عمو

 ؟روهظلا ضحمب

 ةروكذملا ةريثكلا تاصيصختلا نأ :وهو ءرخآ قيرطب نهولا بيرقت نكميو

 جارخإ عم - اهنم رهاظلا ةدارإ داعبتسال ؛ ةدعاقلا دافم يف - ًالامجإ - ترّثَأ دق

 اذه هيطعي ال ّئنعم اهنم دارملا نوكي نأ مزليف - اهنم ريثكلا وأ ءاهدارفأ رثكأ

 .اهدراوم نم نّقيتملا ىف الإ اهب كّسمتي الف - تالمجملا رئاسك- رهاظلا

 عسوأ وأ ,ملعلا رصع ىلإ اّنم برقأ وه نم لمعب الإ كلذ ىلإ قيرط الو

 .ةنّيعملا نئارقلا ىلع ًاعالّطا

 الو ,هطبضي عماج ريغ نم - ريثكلا جورخب ّئلامجإلا ملعلا انعدي الف الإو
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 .صحفلا لبق اهب كّسمتلا يف لسرتسن نأ - ماعلا تحت يقابلل نّيعم

 .هانركذ ام وه - ٍذئنيح - ةديحولا ةليسولاو

 ّدح غلبي مل ام ,ماعلا اذه لثمب ةعامج لمع ٌنأب - هّلك كلذ ىلإ دقنلا هيجوتو

 ام لثم ىف َىلعفلا روهظلا الو .دروملا نييعت الو :لامجألا عفر بجوي ال ,ةّيَّجحلا

 تارهشلا رئاسك ,نهولل ًارباج نوكي نأ ودعي ال هّنإف ؛ةبارغ نم ولخي ال اولمع

 نم هفعض ربجت ام دافمب ّنّظلا يّوقت اهّنأ الإ ءاهسفن يف ةّجح تسيل يتلا ةرباجلا
 .ثيداحألا

 ةدعاقو ,جرحلا ةدعاقو ,ةعرقلا لاحكةدعاقلا هذه لاح ّنأ :ضخملا ةدبز

 .ركُذ امب ربجلا دعب الإ اهب كّسمتلا انعسي ال ثيحب اهمومع يف نهولا رّثأ ؛ روسيملا
 لئاسملا هذه ّنإف ,ماقملا لثم يف اهدافم نع سعاقتلا الإ اننكمي الف ًاذإ

 ؟اهب مهكسمت ملعُي ئّتح ةّيملعلا ةهجولاب ترّرح ىتم

 نم رطش اذهو ءاهنع ضارعإلا ؛ ناحجرلاو ةحابإلاب اهيف نيتفملا رهاظ لب

 :مهاواتف

 ةاّمسملا ةعوبطملا ةّيلمعلا هتلاسر يف ّيراصنألا ةمالعلا ةفئاطلا خيش لاق

 :هبيرعت ام (دابعلا رورس)ب

 ؛ هندب رضي ثيحب .هريغو فيسب ٍةْيان نيسحلا ءازع يف هسفن ناسنإ حرج ول»

 ىلإ هب ّدامتي ملو .ءازعلا تقو يف هملأو هعجو عفتري ثيحب ناكاذإ اّمَأو مارح وهف

 يف ًادادوسا وأ ءًارارمحا بجوأ نإو - سانلا نيب فراعتملا مطللا لثم .هدعب ام

 ."١«هيف ريض الف- ةرشبلا

 .؟غ :دابعلا رورس )١(
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 ١" حب ةيديسحلا رئاععلا لئاسو نجف اا زمان و طا هتاف سموم باطلا ١

 ؛ ماليزالاو شدخلا نم هيفام نأ نم ,ماقملا يف لّيختيام َنَأب حيرصتلا هيفو

 .هنم سيل ؛ ّفنملا ررضلا نم

 .هعافترا عم كلذ زيوجت هل غاسامل الإو

 .دادوسالا وأ رارمحالا ّدح ىلإ مطللا ةحابإب ىوتفلا ئّمح هل زاج املو

 وأ ,ةنامزلا هثر ويف ءهب ىدامتي ام وه- هيلإ زعوأ يذلا - مّرحملا ررضلا ّنِإو
 لاحلا هب غلب نم نآلا ىلإ عمسُي مل هّنَأ - ىلاعت هللا ءاش نإ - عمستسو .هب يدوي

 نوكي نأ الإ ودعي الو .ردانلا ٌداشلا الإ ّمهللا هيلإ نكسي ثيح نم ؛ ىهتنملا كلذ

 ,تابجاولا يف اهعوقو رثكي ىتلا تاّيقافتالا رئاسك- ًالثم - نرقلا لثم يف ًادحاو

 .تاحابملاو .تابحتسملاو

 ةيداب بارعأ عماقمل ةّيحض هسفن تبهذف ٌجح ًاديز نأ :عمسن املاطف
 .ةلاّثقلا ةئبوألا هيلع تزهجأ وأ ,زاجحلا

 وأ ءصراقلا هدرب وأ ظئاقلا قارعلا ٌرح هب ٌملَأف ةسّدقملا دهاشملاراز :ًارخآو

 .تاينثلاو يباورلا كلت نيب هسفن تليسأف ةّيمسلا هفصاوع هيلع تفصع

 .هيف هسفن تناكام هرفسب ؛ ّيداعلا هلكأ نراق :ًاثلاثو

 .عوضوملًأرّيغم وأ ,مكحلًاناونع نوكي ال اّمم اهريغ ىلإ
 .ًايقافتا ًانراقم الو ,لمعلل ايداع ًامزال ناكام مكحلا يف رّئْوي امّنإو

 ّيفرعلا :- ةرابعلا يف - (تقولا) نم :خيشلا دارم ّنأ مولعملا نم نإ مث
 .ةديعبلا ةّيدعبلا :(هدعب) نمو ,يحماسملا

 .ًاضيأ ًادادوسا وأ ًارارمحا بجوملا مدللا زاوجب ىوتفلا هل غاسامل الِإو

 يقبي امّيرو ؛ٌيقيقحلا تقولا يف - ةرمحلاو ملألا نم - هرثأ عفتري ال هّنإف

 ؤه يذلا مّرحملا نم ةرشعلا يلايل لثم يف مدللا بقاعت اذإ امّيسال نيموي وأ موي
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 .اهلاثمأو ىوتفلا هذه نم نّقيتملا ردقلاو ,ّيعقاولا ٌبصملا

 .هب يدوملا وأ :ةنامزلا يف يقلملا وه :يدامتلا نم دارملا نوكي نأ نّيعتف

 .كلذ ىلإ يّدؤملا ريغ حرجلا زاوج ىوتفلا هذه ىضتقمف

 .هوحنو لسالسلاب برضلاك,ىلوأ قيرطبف ؛ هنود ام اّمأو

 ىلع هقّلع ام يف #يازريشلا دّدجملا مامإلا دّيسلا ةملكلا هذه ىضمأ دقو

 عوبطملا ءاهيلع هقيلعت يف ّيناسارخلا ةمالعلا ريطخلا ملعلا هذيملت هلثمو

 .كلذ عيمتج

 همامأ عقي ناك مدللا ّنأ :اغآ يلع ازريملا دّيسلا هللا ةيآ حلاصلا هفلخ لقنو

 ةرمأيو ,رودصلا نم ققدتي مدلا ناكام ًاريثكو ,هبتارم ّدشأب ءاّرماس يف هتّينيسحب

 .بكوملا دّضنيو .عمتجملا دقعني ناك هتراشإو

 هنيعب ؛ نوبرضيو همامأ نولّوجتيو دّضني ناك فويسلا بكوم كلذكو
 .ليعامسإ دّيسلا هّمع نباك ,هتذملت نم نيطاسألا ةحجاحجلا نم دهشمبو .هملعبو

 ميهاربإ ازريملاو ,يزاريشلا ّىقت دّمحم ازريملاو ,يناهفصألا نكحم دكسلاو

 ازريملاو ,ردصلا ليعامسلإ دّيسلاو ,ّينارهطلا ىلع نسح خيشلاو ,ّيزاريشلا

 ,ينادمهلا ديجملا دبع دّيسلاو ,يدابأ ناطلسلا يلع حتف ىلوملاو ,ّيرونلا نيسح

 ليعامسإ خيشلاو «ٌيناسارخلا ّيدوّردلا ميهاربإ دّيسلاو «يناغمادلا ميهاربإ دّيسلاو

 ناطلسلا بلاط يبأ الم ّجاحلاو .ينارهطلا رظانلا نسح دّمحم خيشلاو .يزيشرتلا

 .يدنوامدلا يلع الم دنوخآلاو .ّىمقلا ّىقت دّمحم الم دنوخآلاو .يدابأ
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 ١م قيل ئاعقلا لئاشود مالو ياس د مصل لل ا

 ةّجحلا دهاجملا خيشلاو ."'7ينيئانلا هللا ةيأ ةمالعلا لقنلا اذه يف هكراش دقو

 .ميركلا دهعلا كلذ اودهش نيذلا خياشملاو ءاملعلا نم ريهامجو ؛يغالبلا

 ّىقت دّمحم ازريملا هللا ةيأ ريبكلا ميعزلا ؛ هذه هاوتف ىلع هّخيش قفاوو

 اّمم اذه لاثمأ ّنِإ :لاقو ,ةحابإلاب ىتفأف ؟حرجلا مكح نع لئُس دقف #ٌّيزاريشلا

 ام هيف هلوق نمو .ةّلقتسملا تارشنلاو ,ةفّلؤملا لئاسرلا هتلّثم طوسبم روشنم هلو )١(

 ؛ عراوشلاو قرطلا ىلإ - اهوحنو - ءاروشاع ةرشع ىف ةّيئازعلا بكاوملا جورخ :هّصن

 ,مولظملا ءازع هب ماقي ام قيداصم رهظأ نم هنوكو ,هناحجرو هزاوج يف ةهبش ال اّمم

 .ديعبو بيرق لك ىلإ ةّينيسحلا ةوعدلا غيلبتل لئاسولا رسيأو
 تالآ لامعتسا ىأ ,ءانغ نم ؛ هلثم ةدابعب قيلي ال اًمع ميظعلا راعشلا اذه هيزنت حجرألا ّنكل

 نم ءيش قفا ىلو .كلذ وحنو ,نيتّلحم لهأ نيب - رّخأتلاو مّدقتلا يف - عفادتلاو ءوهللا

 ّيئازعلا بكوملا ىلع هتمرح يرست الو ,مّرحملا وه نيبلا يف عقاولا مارحلا كلذف ؛ كلذ

 .اهنالطب مدع يف ؛ ةالصلا لاح ةيبنجألا ىلإ رظنلاك نوكيو

 لب دادوسالاو رارمحالا ّدح رودصلاو دودخلا ىلع يديألاب مطللا ززوج يف لاكشإ ال :لاقو

 نإو لب ءروكذملا ّدحلا ىلإ روهظلاو فاتكألا ىلع ًاضيأ لسالسلاب برضلا زاوج ىوقي

 .ىوقألا ىلع ؛ ريسي مد جورخ ىلإ برضلاو مطللا نم لك ىّدأت

 نم ناكو ءانومأم هررض ناك ام زاوج ىوقألاف - فويسلاب - ةيصانلا نم مدلا جارخإ اَمأو

 ام جورخب - ةداع - بقعتي الو ءاهمظع ىلع ةمدص الب ةيصانلا نم مدلا جارخإ دّرجم

 .برضلا ةّيفيكب نوفراعلا نوبّردتملا فرعي امك ,كلذ ىحنو مدلا نم هجورخ رضي

 ٌرضي ام ردق مدلا جورخ قفّتا نكلو ,ةداعلا بسحب هررض ًانومأم برضلا دنع ناك ىلو

 نم ًانمآ ؛ ماص وأ ءلستغا ىأ ءأّض وت نمك نوكيو .هتمرحل ًابجوم كلذ نكي مل ؛ هجورخ

 .هنم هرّرضت نّيبت مث هررض

 ال نيذلا بابشلا امّيسالو ,نيبّردتملا نيفراعلا ريغ همحتقي ال نأ طوحألا لب ؛ىلوألا ّنكل

 .ةّينيسحلا ةّبحملا نم مهيولق ءالتماو ,ةبيصملا مظعل مهسفنأ ىلع نودروي امب نولابي
 .(فّلؤملا) .ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب ىلاعت هللا مهتبث
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 .ًاررض هنوّدعي الو ,ةلوقعملا مهتاياغ ليبس يف ءالقعلا هلّمحتت

 تماد - ّيزاريشلا اغآ يلع ازريملا دّيسلا هللا ةيآ ةمالعلا كلذب ثّدح

 .هب ًاضيأ وه ىتفأو - هتاضافإ

 ضعب ءاتفتسا نع باوجلا يف - ماوعأ ذنم - هاوتف بيرعت ءاج دقو

 ىلإ دبعلا بّرقي اّمم كلذ ٌلك:اذكه مدللاو لسالسلاو حرجلا مكح نع نيّيزيربتلا
 .ىفلز هللا

 .هترابع نآلا ينرضحت ال هّنَأ ريغ ءاهريغ هلو

 نمو هفلخو .هتذملتو .هخيشو ,ميركلا مامإلا اذه ىوتف نم هانفرع ام اذه

 .هوذح وذحي

 ."!ةلاسرلا يف امك فاحص لجر هيلإ هازع امب- ًاذإ - ةربع الف

 نم ىربكلا ةناكملا كلت هل لجر نم - ىولبلا اهب ٌمعت - هذه لثمك- ايتف نإ

 مث ,فاّحص لجر الإ اهفرعي ال ئّتح ,حايرلا جاردأ بهذت ال - يمالسإلا شرعلا

 سعف شا دنع اهدعي

 مرك وأ ةديمح ةلصخ نم ؛ هنم هوعمس وأ هوأر امب نوجهلي نآلا ىلإ سانلاو

 هيف ةلماحتو ا ةعفات ةنكشو ا قنلا هلكعدأا تنعف 9 ناتخ وأ ناب

 .هراوطأو هلاوقأ نم فئافطلا ىّتح ءاهريغ ىلإ

 :يه ةرابعلا مامتو .؟77 :؟:(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا )١(

 ,ردصلا رارمحال بجوملاو مطللا ميرحتب يتفي ناك ميظعلا مامإلا اذه ّنأ هملعن يذلاو»

 يف نحنو همتاخو هطخب كلذب هاوتف انيأرو .فويسلاو ىدملاب سوؤرلا حرج نع ًالضف

 جاحلا موحرملا نييلماعلا عيمج دنع فورعملا ةقثلا هل يتفتسملا ناكو ءفرشألا فجنلا

 .«#4ةماركلا حاتفم بحاص ةرجح يف ًاميقم ناك يذلا ءفاّحصلا رقاب

 ف
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 .هب لقانتلا مهتاف امل ؛ ةقيقحلا ٌلظ نم ليقم لقنلا اذهل ناك ولف

 ىلع كلذ ًابّترم ,هلوق ىلإ ّمصُي ملف عنم هنأ "'نابسح بجعف ؛ بجعت نإو
 .فاّحصلا ىوتف

 دويل هوا دم نر اهاودسملا مانا
 .اهتقوُسو اهكولم ,ةعيشلا بولق نم نّكمتلاو ةردقلا نم هل ناك ام عمسي مل

 هيف تّرج امّلك يذلا '!(ناخدلا) ثيدح ذوفنلا كلذ جذامن نم هغلبي مل

 بارت انك اَدِنَأ ْمُهُلْوَق ٌبَجَعَف ْبَجْعَت نِإَو9 :ىلاعت هلوق يفف ينآرقلا ريبعتلا بيلاسأ نم )١(

 .ه :(1؟) دعرلا 4ٍنيِدَج ٍقلَخ يف اَنْئَأ

 يف ق ه١ ٠ ةنس (يزاريشلا دّدجملاب فورعملا) يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دلو (؟)

 فيرشلا هنامثج لمحو .ءارماس يف قه ١١7 نابعش ١ ءاعبرألا ةليل يفوتو زاريش
 .يولعلا نحصلا يف نفدو فرشألا فجنلا ىلإ فاتكالا ىلع

 زايتما ّنأ هعم اودقاعتو قه 7١١ةنس ندنل ىلإ نيدل | رصان هاشلا رفاس :كابنتلا ةيضقو

 اوبتك ٌمث ًايونس ةريل فلأ رشع ةسمخ لباقم طورشب ةنس نيسمخ ةدمل مهل كابنتلا

 ندنل نم ةئيه تءاجو ؛همتاخب هاش نيدلا رصان اهمتخو نيتخسن يف زايتمالا ةقيثو

 تالآلاو نئاكملا راضحإو نزاخملا ءانبو يضارألا ءارشب اولغتشاو ةينابمكلا مساب

 .تاودألاو

 ّنإ :اولاقو ةلماعملا هذه أطخب اوفتهو .دئارجلا يف كلذ رشُتو .قافآلا يف ربخلا رشتناو

 ةعامج ندنل نم ءاجو ,ةريل فلأ نيرشع غلبت ةدحاو ةنس يف اهدحو ناهفصأ ةيناخد

 برشو شحاوفلا ترثكو .«ًءاسنو ًالاجر ةمسن فلأ ةئام نع مهددع ٌلقي ال بناجألا نم

 ددجملاب اوثاغتساف ,حيسملا بهذم ىلإ سانلا ةوعدل سرادم اوحتفو .رومخلا

 عمم ةلسارملا دعب هّنأ اَلِإ .ةيسايسلا اياضقلا يف لخدتلا نم عنتمي ناكو «يزاريشلا

- 
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 .امهسفنأ هيلإ تحمط اًّمع سعاقتلا الإ لّصحم ىلع افقي مل "”ناتلودلا

 ةموكحلاو- دادغب يف - لودلا اولّثمم اهب لفتحا يتلا (ءاّرماس ةعقاو)و

 ول ضم تناكف ة داو ةجوم نناتلا تح امو: ايئاملعو قارغلا لئابقو 11! :دئانلا

 .هل نيئوانملا ةايح قمر ىلع تتأل - وه- اهنّكسي مل

 .سفنألا ٌقِش اهنود ناكو .جلفلاب زافو اهب ضهن يتلا عئاقولا نم اهريغ ىلإ

 .هنع عنتميف .حرجلا لثم نع عنمي نأ هيلع ّرعي ال ؛ هماقم اذه ًاميعز ّنإ

 ىلع - هنأ هنادجو نع باغ َمِلف .هّلك كلذ ىلع معازلا فقي مل هنأ به

 ونعيو .هتاهناسمو .هتايارجب قزتري نم (ءارماس) يف عنمي نأ هنكمي ناك - ّلقألا

 .اهدتعم ةآرث اًمع- ةّرذ ديق - هتراشإ ودعي الف .هل

 .اهب مهسوؤر اوحرجي نأو .هتّينيسح اوقرطي نأ نع مهعنمي نأ وأ

 ؟مهل ّدعيو مهّدمي - كلذ نع ًاضوع - حبصأ اذاملف

 هللا ةيآ .مّدقملا اهديمعو َّمألا ملع ؛ هنيرق ايتفلا هذه ىلع هقفاوي ناكو

 .كرثلا ّيرمك وكلا نيسح دّيسلا

 :هبيرعت ام ةريهشلا هاوتف ردصأ ,ةلماعملا خسفل هخوضر مدعو هأش نيدلا رصان 3

 نمك هلمعتسا نمو ناك ىحن ّيأب مارح نتتلاو كابنتلا لامعتسا ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 .«ينيسحلا نسح دّمحم رقحألا هرّرح ؛هجرف ىلاعت هللا لجع ةّجحلا مامإلا براح

 نم هيف ام عيمج اورسك هاشلا رصق لهأ ّنأ ئّتح «ناريإ لهأ عيمج هنيخدت كرتف

 .تاليجرانلا

 ١٠١. :؟ ةعيشلا نايعأ ككل, ىفطصملا زكرمل يزاريشلا دّرجملا ةايح رظنا

 .ايناطيربو ناريإ يتلود :ينعي )١(

 .ةيكلملا ةموكحلا :ينعي ()
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 خيشلا مالسإلا ةّجح هيبأ نع .يرهاوجلا داوج خيشلا ةقثلا ةمالعلا ثّدح

 خيشلل هاطعأف :لاق ,حرجلا ةلأسم يف (زيربت) نم روكذملا دّيسلا يتفٌتسا هنأ :يلع

 ميرحت ىلع ليلد ىلع فقي ملف .ةّيملعلا ةهجولا نم هتركف هيف لاجأف ءروكذملا
 .ةكلهتلا ىلإ وأ ءلّمحتت ال ىرخأ ةّقشم ىلإ ْلّوَي مل ام - هدّجمب - ءامدإلا

 عقو هاوتف كلذ قفاو ذإو ,دّيسلا ىلإ هب ىتأو .زاوجلاب ىوتفلا هيف بتكف

 .زيربت ىلإ لسرأف .همتاخب همتخو هيلع

 .نافكألاب نيحراجلا ّدمي ناك هنأ ::دهع دهش نم ينثّدحو
 دعب - ءاعمج - ةّمألا يميعز ؛ يزاريشلا ددجملا هنيرقو .دّيسلا اذه ناكو

 ٌىدْنَْرَدلا ققدملا قّقحملا؛ كلذب ايتفلا ىلإ امهقبس دقو .ّىراصنألا ةمالعلا امهخيش

 رحب ةموظنم) ىلع هحرش نإ قيقحتلا ةّمئأ لحاطف نم لجرلاو '''(هرارسأ) يف
 هعلضت ىلع دهاوشلا حضوأ نمل ؛ امهريغو ,لوصألا يف '"'(هنئازخ)و ''!(مولعلا

 )١( ةداهشلا رارسأ ١: 16١.

 :هيفو ١67 :!/ ةعيرذلا (؟)

 نب اغآ ىلوملل ,مولعلا رحب اندّيس اهمظن يتلا ةموظنملا ةردلا حرش يف (ماكحألا نئازخ) »

 يف لاق .(ه1287١) نارهطب يفوتملا يدنبردلا يناوريشلا دهاز نب ناضمر نيدباع

 يف عوبطم وه لوقأ «تيب فلأ ةثام نم برقي ماكحألا نئازخ ّنإ» ...هذيملتل هتزاجإ

 :هيفو ١07 :!/ ةعيرذلا (')

 لوصألا نئازخ» ...هتزاجإ يف لاق ًافنآ روكذملا يدنبردلا اغآ ىلوملل (لوصألا نئازخ) »

 فلأ نينامث نم برقي ام داعملاو أدبملا نم ةّينيدلا دئاقعلاو ةيلقعلا ةّلدألا نونف يف

 يف امهلوأ :نيدّلجم يف (ه5717١) نارهط يف عبط لوصألا نئازخ ّنأ انركذ :لوقأ .«تيب

 .«اهريغو لاجرلاو ةياردلاو دئاقعلا لوصأ ىف امهيناثو ,هقفلا لوصأ
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 .مولعلا يف

 ناهربلا) بحاص مولعلا رحب لآ ىلع دّيسلا ةرهاطلا ةرتعلا هيقف ناكو

 - هدهع ىلع - ملاع ردقأ وهو ,مهسوؤر فويسلا لهأ برضي هراد يف (١ عطاقلا
 ىلإ حارسلا مهل قلطي ال نأ هعسي ناك ّلقألا ىلعو .ءاهقفلا ةعيلط يفو ءفجنلا يف

 هاري ناك نإ ؛ نافكألاب مهّدمي نأو - خذابلا فرشلاو ,دجملاو ,ملعلا تيب - هراد
2 

 .ًامّرحم امي

 نيسح دّيسلا بدألاو ىدهلاو ملعلا مّلَع هيخأ نم دهشمو ٌّىأرمب كلذ ناكو
 دعاوق) باتك بحاص ّىقت دّمحم دّيسلا ةمالعلاو ,مولعلا رحب هّدج ''!(ةّرد) حراش

 .”!(لوصألا

 دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا ةّجحلا ةمالعلا دهع ىلع- مهدعب - ةداعلا مرخت ملو

 دحأو ؛عيفرلا تيبلا اذه مّلع ناكو .(؟!(ةغلُبلا) بحاص - روكذملا - ّىقت دّمحم

 :هيفو ١5: ١ ةعيرذلا )١(

 زحب لآ اضر دّمحم نب ىلع دّيسلل «عطاقلا ناهربلا»ب موسوملا (عفانلا رصتخملا حرش)»

 .«تادلجم ثالث يف /١79: ةنس ىفوتملا مولعلا

 :هيفو 81/9 ١: ةعيرذلا (؟)

 نبا نيسح دّيسلا ةمالعلا هديفحل ,مولعلا رحب هللا ةيآل ةموظنملا ةّردلا حرش يف (ةزوجرأ) »

 .اه١؟7١ةنس ىّقوتملا يفجنلا يئابطابطلا مولعلا رحب هللا ةيآ نبا اضر دّيسلا

 :هيفو ١7/8 :17/ ةعيرذلا (؟)

 اضر دّيسلا نبا يقت دّمحم دّيسلل ماكحألا طابنتسال ةادؤملا دعاوقلا يف (لوصألا دعاوق) »

 ١785«. يف ناضمر رهش نم نيرشعلاو يداحلا ةليل ىفوتملا ءمولعلا رحب نبا

 :هيفو :١4/88 ةعيرذلا ()

)51( 



 [ 1 عينا نامل لئاشو جور تحن وادب خو وممن يوسي 8

 هل ماقُي يذلا ههقفو ,لصافلا هًواضقو .ذفانلا همكح هلو ,ءاملعلا نيب مئاعدلاو دمعلا

 ًاريثكو ,حرجلاو .عجوملا مدللا اهيف عقيو ءاهّلك بكاوملل ًالئْؤم هراد تناكو ءدعقُيو
 برضلا نم مهعنم ةدئابلا ةموكحلا تلواح اذإ فويسلا بكوم نع عفادي ناكام

 .جورخلاو

 مهل نوّيحور ءاسؤر مالعأ فرشألا فجنلا يف نيدهعلا كنيذ يف ناك
 ةمالعلاك- ىوتفلا مهنم تقبس نم ريغ - ماوعلا مهل نعذت ,ةطلسلاو تيصلا

 نيسح دّمحم خيشلا ربحلاو .ٌئفجنلا يضار خيشلا هيقفلاو ٌّيناوريإلا لضافلا

 يدهم دّيسلا يداهلا ملعلاو - هللا تاذ يف ّئبرع ملاع نشخأ ناكو - ّيمظاكلا

 خيشلا جاحلا ىقتلاو هقفلا لاثمو .ّئتشرلا هللا بيبح ازريملا قّقحملاو ؛ٌينيوزقلا

 ؛ينارهطلا ليلخ ازريملا لآ يلع الم جاحلا مّدقملا خيشلاو «ّيرتستلا رفعج

 هللا فطل ىلوملا عرولا ملاعلاو ؛ٌينادمهلا يلع نيسح ىلوملا ريبكلا ّيقالخألاو

 .يناردنزاملا

 خيسفلا :نالضافلاو .فجن هط دّمحم خيشلا :ةادهلا مالعألا مهدعب نم ّمث

 ّجاحلاو ,ّينادمهلا اضر اغآ ٌجاحلا قيقحتلا ىقتلا عمتجمو ,ينايبارشلاو يناقماملا

 نيّيحورلا لحاطف نم ءالؤه ريغو ؛ّينارهطلا ليلخ ازريملا لأ نيسح ازريملا
 .ءاهقفلاو

 مهنم دهعي ملو ءمهنم ملعبو ءمهنيعب نوبرضيو دّضني فويسلا بكوم ناكف

 ّنَأ ريغ .هلاثمأ يف تاركنملا نع نوّضغي اوناك ام مِهْنَأ عم .كلذ يف زمغ وأ ريكن

 مولعلا رحب هللا ةيآ نبا اضر دّيسلا نبا يقت دّمحم دّيسلا نبا دمحم دّيسلل (هيقفلا ةغلب) 3 ١
 ,ه1٠١؟0ةنس عبرلا عطقب زيربت يف عبط ه778١ ةنس اهب ىّفوتملا يفجنلا يئابطابطلا

 .ه7١؟8ةنس يريزولا عطقلاب نارهط يفو

0) 



 اا ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 دقعنملا ّيئازعلا مهسلجم يف لوثملاب مهنوطشني اوناك- عيمجلا لقن مل نإ - مهّلج

 دجسملا وشحو ,ةئيضملا راونألا هذهب ًايهاز ميركلا يدانلا كلذ ردص ناكف

 .ءاملعلا نم لضافألاو ملعلا لهأ ةحجاحج- هتعس ىلع -

 - ةرشعلا يلايل يف - مهرود نوقرطيف ءجارسلا مهل نوقلطي اوناكو

 .ةمولعملا مهراوطأو ,مهلوبطو ,مهفويسب

 .نافكألاب مهنيعي ناك نم مهيفو ؛لاومألاب مهنوّدمي اوناك مهنم ةلمجو

 .فجنلا لاح اذه

 ,ةودقلا مه مالعأ ةاده - ميركلا رصعلا كلذ يف - اهيف ناكف ؛ ءاليرك اّمأو

 نيدباعلا نيز خيشلا هيقفلاو .ّيناكدرألا لضافلا ةمالعلاك ,ةوسألا مهبو

 خيشلا ريطخلا ميعزلاو «ٌيئابطابطلا ّىقن يلع از ريملا جاحلا قّقحملا و ؛ّيناردنزاملا

 .ينارهطلا - نيقارعلا خيش - نيسحلا دبع

 مشاه دّيسلاو «ٌيناتسرهشلا نيسح دّمحم ازريملا دّيسلا :مهدعب نم ّمث

 ةّجحلا رقاب دّمحم دّيسلا هنباو ,ةّجحلا مساقلا وبأ دّيسلا ازريملاو ,ّئينيوزقلا
 .بهذملا نيطاسأو ,نيدلا دمع نم ءالؤه ريغو ءناّيئابطابطلا

 .عزاو الو عنام الو ,مهينارهظ نيب عقت لامعألا كلت تناكف

 لآ نسح دّمحم خيشلا هللا ةيأ دهع ىلعو - اهنع ثّدحف ؛ ةيمظاكلا اّمأو

 .جرح الو - نيساي

 ءامهالاو امو دادغبو ,ةبّيطلا ةدلبلا كلت هب تيظح ملاع ربكأ خيشلا اذه ناك

 .هيذل ّلظلا نم عوطأ هيلإ سانلا ناكف

 دقعنملا ءسانلا تاقبط عيمجب لفاحلا - ةرشعلا ماّيَأ ّيئازعلا هسلجم ناكو

 ةفرف



 ١ جزا ةديبصلا رتاعفلا تاهيو رومنس دام تيرم فذ

 ملؤملا مدللا نم هيف عقيو ."ًاعّرش- اهّلك- بكاوملا هيتأت - هراد مامأ ةحسفلا يف

 .فويسلا بكوم اهنمو ؛مهئادنل بحتنيو :مهئاكبب يكبي وهو .هريغ يف عقي ال ام

 مدع رذاحي - بكوملا كلذ هيف دّضن ماع لّوُأ - مظنملاو سّسؤملا ناك
 .هبكوم دّضنف سانلا هقفاوي الو .رمألا هيلع ضقتنيف ءزاوجلا ىلع خيشلا ةقفاوم

 هيلإ سلجف ,لاحلا فشكتسيل مهلبق وه مّدقتو .سلجملا ىلإ هّجوتلاب مهيلإ راشأو
 - مهئامدب نوطّحشم موقلاو - لوخدلا ىلع فرشأ دق بكوملاب اذإو ,هملعتسيل
 هنم فرعف ؛عنام الو ؛عدر نود نم ليوعلاو بيحنلا يف ذخأ ؛ خيشلا مهيلإ رظن اّملف
 .مويلا ئّتحو - ةنس لك - هتايح ماّيَأ كلذ ىلع اومادو .ريرقتلا

 ('”ةلاسرلا بحاص اهآر ول ةّيئازع لامعأ ءاروشاع موي هنم ردصي ناكو

 ...نكلو ءاهمّرحل

 ."!نيساي لآ اضر دّمحم خيشلا ةمالعلا هديفح- هّلك- كلذ لقن

 لوبط نم اهيف امو .مدلو حرج نم - اهلك- لامعألا هذه عقت تناك مث

 ,ئصلاخلا يدهم خيشلا هللا ةيآ مّدقملا اهخيشو ةّمألا لطب ماّيأ ؛ قاوبأو جونصو

 يف ةنوشخلاو ذوفنلا نم - هتايرخأ يف امّيسال - هل ناك ام هفرع نم فرع دقو

 .هللا تاذ

 يتفي ناك - هيلع ةّماتلا هتردقم عم - اهنع عنمي ناك ام هنأ ىلع ٌةوالعو

 نإ :لجو َّنع هللا لاق امك اهسوؤر ةعفار :عّرش ناتيحو ءًادج هتعفر اذإ ءيشلا تعرش )١(

 .«عرش»704 ١: نيعلا .177 :(/) فارعألا 4ًاعّرُش ْمِهِتْبَس َمْوَي ْمُهناَتيِح ْمهِيتَأَت

 .(هيبشلا لامعأل هيزنتلا) ةلاسر بحاص نيمألا نسحم دّيسلا ينعي (؟)

 (ىسألا ةّنر) ةلاسر يف ةروشنم ؛ اهّلك لامعألا كلت زيوجت لواح ةطوسبم ةملك هل (؟)

 .(فلؤملا)

 (؟)



 خا فا هاك تم نون عودا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .زاوجلاب

 .«رديح دّيسلا موحرملا لآ يدهم دّيسلا هللا ةيآ ةمالعلا دهع ىلع هلبقو

 ىف ناكف - اهنع انثّدح ىتلا ةريخألا روصعلا هذه ىف - ناريإ ءاملع اّمأو

 باتك) بحاص ينكلا يلع الم ّجاحلا ريبكلا ناريإ ميعز (نارهط) اهتمصاع

 هتهّبَأ ىلع ؛ هاش نيدلا رصان هباهي ناك يذلا .هقفلا باوبأ نم هريغو "'(ءاضقلا

 .ةّيكولملا

 ."!(تاريرقتلا) بحاص مساقلا وبأ ازريملا ٌجاحلاو

 .اهريغو ةيشاحلا بحاص ينايتشآلا ةمالعلا ةّجحلا ملعلا مث

 .مهبارضأو ؛يرونلا هللا لضف خيشلا ٌجاحلا بالقنالا ديهش مث

 ٌّجاحلا :مالعألا هدلو ٌمث .دمحأ ازريملا ريطخلا دهتجملا :(زيربت) يفو

 بحاص رفعج ازريملا ٌجاحلا نبا ىسوم ازريملا ٌجاحلا :ماركلا هدافحأ مث

 .رقاب ازريملا ٌجاحلا نبا نسح ازريملا ٌجاحلاو .ةيشاحلا

 :هيفو ١57:17 ةعيرذلا )١(

 ىفوتملا ينكلا يلع ىلوم جاحلا خيشلل .لئالدلا قيقحتب موسوملا (تاداهشلاو ءاضقلا) »

 .(ه1 7

 : :هيفو ١7:5١ ةعيرذلا (1)

 ثحب ريرقت نم .ةيلقعلا ةلدألاو ظافلألا ثحابم نم هقفلا لوصأ يف (راظنألا حراطم) »

 ريهشلا مساقلا يبأ ازريم جاحلا هذيملت هبتك ءىضترم خيشلا يراصنألا ةمالعلا

 نيثالثو تس ةنس دولوملا ؛نارهط نكاس ,يرونلا ىلع دّمحم ازريملا نبا يرتنالكب

 .«(ه١؟75) فلأو نيئامو

)6( 



 ت1 يعل ءاطنلا لئاسول مو ما وب اس م بلا م

 مهتاماقمو مهذوفن رادقم نايب نع ٌىنغ يف .ءالؤه مجارت ىلع فقاولاو

 ظ .ةّيلمعلاو ةّيملعلا

 ةمالعلاو هللا دسأ دّيسلا هلبشو .ئيتشرلا دّيسلا مالسإلا ةّجح (ناهفصأ) يفو

 :ةيشاحلا بحاص ّىقت دّمحم خيشلا ريهشلا ملعلاو .هدلو نم مالعألاو ,يسابركلا

 اغآ)ب فورعملا يقت دّمحم خيشلا هنباو ,ملعلا ةمالعلا رقاب دّمحم خيشلا هنباو

 د عنا وع مالعألاو (يفجن

 ديهشلا يدهم دّمحم ازريملا ةمالعلا ىلإ ءمظاعألا هؤابآو :(ناسارخ) يفو

 ,ينارهطلا يلع نسح خيشلا جاحلا ةمالعلاو ,هتقبط يف نمو مولعلا رحبل رصاعملا

 .ينيوزقلا هللا دسأ دّيسلا جاحلاو ء.يرخدصلا لضافلا جاحلاو

 مولعلا رحب هللا ةيأ مامعأ ينب نم - دومحم ازريملا جاحلا :(درجورب) يفو

 ."7(ةّينسلا بهاوملا) بحاص-

 .يلع نابرق الم دنوخآلا تاماركلاو تاماقملا بحاص :(ناجنز) يفو

 بحاصو "!(ةغالبلا جهن) حراش ميهأربإ ازريملا جاحلا :(يوخ) يفو

 :هيفو 58٠ :؟5؟ ةعيرذلا )١(

 ةراهطلا يف ,مولعلا رحب يدهم دّيسلا مظن نم ةيورغلا ةّردلا حرش يف (ةّينسلا بهاوملا) »

 يخأ - داوج دّيسلا نبا يقن ىلع ازريم اقآلا نب دومحم ازريم جاحلا دّيسلل ,ةالصلاو

 يئابطابطلا ميركلا دبع نب دمحم نب ىضترم دّيسلا نبا - روكذملا يدهم دّيسلا

 0١7٠١. ةنس ىّقوتملاو «نيباصملا ىَّلسم» بحاص .يدرجوربلا

 :هيفو ١١7 :6 ةعيرذلا (1)

 يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ ازريم جاحلل ,ةّيرديحلا ةغالبلا جهن حرش يف (ةّيفجنلا ةّردلا) »

 نابعش 5 يف يوخب داركألا ةنتف يف ريهشلاو 1747 دولوملا يثوخلا يلبندلا راّقغلا نبا

 .«(ص1755) يف ريبك دلجم ١797 ىف عبطو ١791 ىف هنم غرف ه5

 ة



 0 5 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 ."!(نيعبرألا)و "7(لاجرلا)

 ازريملا :حجاحجلا هؤانبأو ,دهتجملا نسحم ازريملا جاحلا :(ليبدرأ) يفو

 .ةعتمملا بتكلا بحاص ءاغآ ربكأ ىلع ازريملاو ءاغآ فسوي

 .يفرشألا جاحلا ةمالعلا :(تشر) يىفو

 ملعب ٌداوجلاو ةّقزألا قرتخي - لسالسلاو وه وأ - فويسلا بكوم ناكف

 يأرلا ريغ يأر ةلأسملا يف مهل ناك نإف ؛مهنم ٌىضرب مهرود نوقرطيو ؛مهنم

 ؟هودبأ الهف ؛درطملا

 نوجري نم ىلإ اوٌرسأ الهف ٌلقألا ىلعو ,مهعومجمل نودّلقم موقلا عيمجو

 ؟عادتر الاب ؛ مهنم ريخلا هنم

 ,نيدلا ءامعز مهو .ءامهدلا نوعناصي اوناك له ؛ انهاه لوقت نأ كاسعاامو

 ؟91 نيرهاطلا ةّمألا باّونو

 فالآ مهو ءّىعرشلا رجزلا هعدري نّيدتم لجر نيبراضلا يف نكي مل مأ

 ؟ةعيشلا دالب رئاس ىف ةفّلؤم

 :هيفو 75١5 :77؟ ةعيرذلا )١(

 رافغلا نب يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ خيشلل لاجرلا لاوحأ قيقحت يف لاقملا صّخلم) »
 ىلع هبّترو ,ةيلاجر دئاوفب هنم أدتبا ,...ةنس نوثالث ذئموي هرمعو ؛...يثوخلا يلبندلا

 نيحودمملا ةبتر غلبي مل نمو ؛ليهاجملاو ءافعضلاو نيقثوملاو ناسحلاو تاقثلا ماسقأ

 .«باقلألاو ىنكلاب متخو نيمومذملاو

 :هيفو +05 ١: ةعيرذلا (1)

 راّفغلا نب يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ ازريم ةمالعلل نايبلاو حرشلا عم ًاثيدح نوعبرألا»
 ١795«. ةنس ناريإب عبط ....يئوخلا يلبندلا

 (؟/)



 ؟ 27 ةيبيسحلا رئاعشلا لئاشر دوق لل وانزا ةدال ةماعلا عملا 0

 ةخَتو ٌضَْأْلا ُقَشنَتَو ُهْنِم َنْرَطَنَتَي ٌتاَواَمَّسلا ُداَكَت١ نيفذقلا نم ّلكو

 ريغ - ناك وحن ّيأب- مهنم يهنلا رودص ىوعد نأ ىلع ."741َدَه ٌلاَبِجْلا

 .بيغلاب مجرلاو ء.سّجهتلا ريغ هل لقان الو ءقيرطلا مدع عم ؛ةعومسم

 - يئازعلا ملاعلا يف رّوطت ىلإ ثعبتو ,ىولبلا اهب ٌمعت هذه لثم ّىوتف ُنِإف

 نم لاثمأ نم امّيس .هباجُمو .اهل ٍذّبحُم نم .سانلا نيب فالتخالا ىلإ ّلقألا ىلعو

 ىلع مهرسق ىلع ئىّتح نيرداقلا ,ةميظعلا ةّيحورلا تاطلسلا لهأ نم مهانركذ

 .تاّرمب اهنم نوهأ وه ام لقني امك- تناكول - اهلقنل يعاودلا ترفوت - عانتمالا

 :مهماكحأ ءارو ةماعلا تلائتاف ,خيرأتلا مهل اهظفح ماظع رومأب اوماق دقلو

 ؟مالحألا تقدص ول ؛ دروملا صوصخ يف نولثتمي ال مهلاب امف

 ,ةيئازعلا لامعألا سدق بساني ال اّمم هدهاش ام بيذهتب ٌضعب ضهن دقلو

 (نارهط) يف ؛ يرتستلا رفعج خيشلا ةمالعلاك,يقابلا ىقبأو ءاهنم قئاللا ريغ حازأف

 نم ةلمج نع ىهنف - ةيءاضرلا انالوم ةرايز ىلإ هقيرط ءانثأ يف وهو -
 لاحلا ىلإ اهنم اوهتناف ,ةّيكولملا ةرئادلا يف ةعقاولا ةقئاللا ريغ تاهيبشتلا

 .مويلا ىلإ مادف ءاهريغ نمو اهنم يقابلا ىقبأو ,ةرضاحلا

 الإ اَذَه ْنِإ» ؟هيف لثتمُي مل مأ ؟هنع ىهن امل ًاسأب هب ىري ناكول هّنَأ ىرتأ

 "04 قالتخا

 ىلإ ٌمصُي ملف ىهن لماع لبج ءاملع ضعب نأ نم :"!ةلاسرلا يف ركذاام اّمأو

 هل تناكالو ءضعبلا كلذل نيِدّلقم موقلا نكي ملو ,ةّيديلقت ةلأسملاّنأل كلذف ؛ هلوق

 )١( مريم)19(:1١.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟) /57.

 (5م)



 ا ا ا ا و لال او ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .مهانركذ نمك ةهّبأ

 كلت عقت مل موق ءامسأ درسأ مل يّنِإف ءليل بطاحك ماقملا يف ينبسحت الو

 .اهودهاشًامالعأ تركذامُنإو ءًادّيؤمو ًاليلد كلذ ذخَتأف؛''"مهرصع يف لامعألا

 .مهب نيلماعلا ناعذإو ,عنملا ىلع مهتردق عم ءاهيلع نيلماعلا اوُرقأو

 امك- هلهأ راظنأ يف هتمرح ىلع لدي ال ٍدهع يف ٍرمأ عوقو مدع نأ ىلع

 ريرقتو ,همالعأ نم دهشمب ؛ رصع يف هعوقو فالخب - ةلاسرلا بحاص هبسح

 .مهدنع زاوجلا نع كفني ال هّنِإف .مهنم

 ,"!(ةعمللا حرش) بحاص .هرصع يف هقفلا لطب لوقب انه دهشتسا الو ءاذه

 رئاشبو نانجلا باوبأ) يف يفجنلا لالش رضخ خيشلا ,تاماركلاو تاماقملاو

 هنأ ملع ولو ,ناك وحن ّيأب ؛ للجلا حدافلا كلذل عزجلاو مطللا زاوجب :"'(ناوضرلا

 .هنيح نم تومي

 يف هب ىتؤي ام يف - ّيرتستلا رفعج خيشلا ىقتلاو هقفلا لاثم مامإلا خيشللو

 لب .زاوجلاب ةّصان ةّيّرد تاملك- هريغو حرج نم ؛ ةِقا ينيسحلا ءازعلا فقوم

 هلوسر طبسل - هناحبس- هللا حنم ةلمج نم نيلعافلا كئلوأ ّدع ثيح .ناحجرلا
 هبيبح نبأو هبيبح حنمي نأ نع ٌلجي - هناحبس- انّبر ّنِإو .هتّيرب نم كيدي نيمألا

 .؟؛ :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةلاسر يف كلذ ءاج امك )١(

 :هيفو ١4:/4 ةعيرذلا (؟)

 .«لالش رضخ خيشلل وهو ...ةيورغلا ةفحتلاب ةموسوملا ةعمللا حرش»

 :هيفو ال5 ١: ةعيرذلا (؟)

 ,ةيعدألاو زارحألا رئاسو ةّئسلا لامعأو تارايزلا يف ناوضرلا رئاشبو نانجلا باوبأ»

 خيشلا ذيمالت نم يفجنلا يوافكعلا مادخ لآ لالش نب رضخ خيشلا دهازلا عرولا هيقفلل

 .«١؟60 ةنس ىّفوتملا ءاطغلا فشاك ربكألا

)5( 



 م1 هيلا رامفلا لئاسل وبعد هوا وع مزعل يش يملا ا

 ."!تامّرحملاب نوث رتكي ال سانأب

 ىلاعت هّنِإ :لوقي نأك كلذ - هناحبس- هيلإ بسني نأ نع هّلجن خيشلا لثمو
 اهب نولمعي مه امب ؛ رومخلا نوبرشي وأ ,نورماقي لاجرب هحنم

 .ةيفاض ةلاسر حرجلا ةلأسم يف #ةمالعلا دلاوللو

 ىلع ةّصان تاّمات تاملك:ةعوبطملا'""(دادسلا جهنم) هتلاسر يفو

 .زاوجلا نع ًالضف .ناحجرلا
 "(ةّينيسحلا ةاعدلا) يف ّيناوجخنلا يلع دّمحم خيشلا ةمالعلا هلثمو

 .ةعوبطملا

 ةمالعلا ىوتف - نيماع لبق - ىماًّجحلا لضافلا ةلاسر ترشن دقو

 بكوم لمع اهنم ىتلا ,ةدوهشملا ةّيئازعلا لامعألا عيمج زاوجب يداب از وريفلا

 .©0لسالسلاو فويسلا

 )١( :ةّينيسحلا صئاصخلا 77١.

 :هيفو 11١ :7" ةعيرذلا (؟)

 يف كسانملاو تادابعلا اهنم عبط .هقفلا مامت يف ةيلمع ةيسراف ةلاسر (دادسلا جهنم) »

 دّمحم نبا يقت دّمحم نبا مساقلا يبأ ازريملل .عوبطم ريغ هنم بتكلا رئاس يقبو زيربت

 .«يدابودرألا مساق

 :هيفو ١94 : قباسلا ردصملا ()

 يناوجخنلا دادادخ نب يلع دّمحم ىلوملل ؛ةيزعتلا عاونأ ضعب مكح يف (ةّينيسحلا ةاعدلا) »

 .«(ه١1571) يف رجحلا ىلع عبط دقو (ه1771) ...رئاحلاب ىفوتملا يفجنلا

 خيشلل (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر يه (؛)

 ىلع اهيف ّدر ه١ ةنس لقألا عيبر يف اهفَّلأ ,(ه5756١ت) يماجحلا داوج دّمحم
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 7 وو و و طلو ا نطق ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 دّيسلا روربملا هيقفلا دّيسلا نم هّلك كلذ زيوجت - ةهفاشم - تعمس دقلو

 هلضف يف عزاني ال .(فجنلا) يف مالعألا ءاملعلا دحأ ناكو ع: يدادغبلا يقت دّمحم

 .ه1787ةنسلاوش )١5( يف يفوت .نانثا

 صّخلم ام "!(ةّينيسحلا هسلاجم) يف يئابطابطلا عيفرلا دّيسلا لاقو

 .ءاضعألا رئاسو سأرلا ىلع مدللا نم ؛ ماقملا يف هب ىتؤي ام ّنِإ» :هتمجرت

 ٌبحلا ةبلغ نع ناك نإ ,هجولاو سأرلا ىلع دامرلاو بارتلا ءارذاو ,حرجلاو

 ةلالج راهظإو باوثلا ضحم هنم دصقلا ناكوأ ,رايتخا اليو هيلع نزحلاو ينيسحلا

 نود نم .ةّيبرق ةّينب ٌبحلا يف نيصلخملا ةراثإو ءسانلاءاكبإو ,ةبيصملا بحاص

 ةّين قّقحت دعبو ,لكشم ةمرحلاب مكحلاف ,ةّيويزدلا ةيناسفنلا ضارغألاب هبيشي نأ

 "'!«ةّنجلا هل تبجو ؛ ىكابت وأ ,ىكبأ وأ ,ىكب نم» :ةههلوقل ةلومشم يهف ةبرقلا

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمدم دّيسلا ءارآ ترشن يتلا ةيقارعلا تاقوألا ةديرج 2

 .«لطابلا ةلوج ىلع ٌقحلا ةلوص» ةلاسر بحاص ,(ه758١ت) يرصبلا

 :هيفو 155 :15 ةعيرذلا )١(

 نيدلا عيفر ازريملا ءاملعلا ماظن دّيسلل ,ةداهشلا رارسأ يف يسراف (ةّينيسحلا سلاجملا) »

 .«1177 4 ناريإب عبط ,1777 ىفوتملا ءرصاعملا يزيربتلا يئابطابطلا

 :هيفو 5 :فوهللا (")

 ل وأ ىكب نم :اولاق مهّنأ 252 لوسرلا لآ نع ًاضيأ ىورو»

 نمو «ةّنجلا هلف ةرشع ىكبأ وأ ىكب نمو .ةّنجلا هلف نيسمخ ىكبأ وأ ىكب نمو «ةّئنجلا

 .«ةّمجلا هلف ىكابت نمو ةّنجلا هلف ًادحاو ىكبأ وأ ىكب

 :ريخألا يفو ١١و ١٠و 5و 5و 4و7و١ ثيداحألا ١١-7١17 :تارايزلا لماك رظناو

 ىلع ليست ئّتح ةعمد 1ك نيسحلا لتقل هانيع تعمد نمؤم امَيأ :لاق ٌةكءرفعج يبأ نع»
 .ةباقحأ اهنكسي ةّنجلا يف ًافرغ اهب هللا هأوب هّدخ

- 
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 ا يطمح زئاععلا لئاشوز ون طاووس سا همن عا 32

 يدزيلا دّيسلا ةمالعلا ىلإ ميرحتلا ىوتف دانسإ :ةبوذكملا ٍبَسِنلا نمو

 :ةّيبرعلاب هلصاحو (ىوصقلا هتياغ) تايرخأ يف هلاق امل كلذو ,يئابطابطلا

 ىدههلا ةّمئأ نع دراولا وحنلاب نوكي نأو ٌدبال ينيّسحلا ءازعلا ةماقإ ّنإ»

 نم فلسلا هيف نذأ الو ,حرجلا لثم يف مهنع ةصخر دجن ملو مهيلع هللا تاولص

 ."!«هنم نذإب ناكولو ؛ زئاج ريغف ريغلا حرج اّمأو .مهيلع هللا ناوضر انئاملع

 ينعي - دّبعتلاو ةّيعورشملا دصقب ةروكذملا لامعألاب نايتإلاو» :لاق نأ ىلإ
 1 .هرخآ ىلإ "!«...عيرشت - دورولا امهب

 ًاليلد دجي مل هنأ امك.كلذ يف ةصخر ىلع هفوقو مدع :هدنعام ىراصق ّنإف

 :لاقف ,ريغلا حرج ىلإ ةبسنلاب لعف امك أحيرص هب ىتفأو هركذل الإو ؛عنملا ىلع
 .«...ريغلا حرج اًمأو»

 ىضتقمف الإو ,فقوتلا ىلإ دمع ؛ ىوتفلا يف مّحقتلا هرظن يف قدي مل ذإو

 تاهبشلا يف نيّيلوصألا رئاس كلسمو هكلسم نم ملُع امل ,زاوجلاب مكحلا ةدعاقلا

 .صن اهيف دري مل يتلا ةّيميرحتلا

 يفو ٠١-2١١ (ىكبأ وأ ىكبف ًارعش (ةقطنيسحلا يف لاق نم)77 بابلا رظنا كلذكو 3

 ةرامع ابأ اي :يل لاق :لاق ٍةقسللا دبع يبأ نع .دشنملا ةرامع يبأ نع» :؟ ثيدحلا

 يف دشنأ نم ةرامع ابأ اي يل لاقف ...ىكبف هتدشنأف كل نيسحلا يف يندشنأ

 ىكبأف ًارعش ٍةِقانيسحلا يف دشنأ نمو ..ةئجلا هلف نيسمخ ىكبأف ًارعش اغا نيسحلا
 يف دشنأ نمو .ةثنجلا هلف ىكبف ًارعش ةُقءنيسحلا يف دشنأ نمو ةّنجلا هلف ًادحاو

 .«ةّنجلا هلف ىكابتف ًارعش نيسحلا

 .ه0 مقر لاؤسلا باوج 778:5 ىوصقلا ةياغلا )١(

 .قياسلا ردصملا (")

 ضف



 ا م و ا يل ةدازعلا زهالقملا لون ةعماش تاك

 ديحي نأ نع خماشلا ّيملعلا هماقم ّلجُت نحنو .هموق نم عدبب دّيسلا سيلف

 ىواتفلا نم هيلع اوتفأو ىتفأ يذلا سّسؤملا مهلصأ نم - هيلع هباحصأو وه اًمع

 .ئرابخألا بهذملا| ىلإ ًاحونج -

 ؛ دحاو قايس يف بولسألا رييغت هتكنب ميلع ّدج مالكلا بيلاسأب فراعلاو

 .زئاج ريغ وهف ريغلا حرج اّمأو :هلوقو .هرخآ ىلإ ...ةصخر دجن مل :هلوقب

 .لّوألا نود ؛ هدنع ريخألا ميرحت توبث نم ؛ هانركذ ام الإ تسيلو

 ؟كلذ يف ةصخر دجي مل هّنأِب © ىنعي اذام ّمث

 ؟كلذ تادابعلا ةيّلك يف طرش يذلا اذ نمف .ًاّصاخ هيف ًاّصن ديري وأ

 ؟ةلباسلل طابرلا ءانبب كرمأ اذ نم :يل لق

 ؟ملعلا بالطل سرادملا دييشتو

 موجهو بهنلا ةيداعع نع نيملسملا ظفحل نوصحلاو لقاعملا ءانب وأ
 ؟ءادعألا

 ؟ُربلا ىلع ةناعإلا نم :لّوألا ّنأ ريغ
 ؟ءاملعلا نوؤش ةماقإ نم :يناثلاو

 ؟نيملسملا نايك ىلع ايقُبلل تاّدعملا ةئيهت نم :ثلاثلاو

 .ةّيلكلا نيوانعلا نم اهريغ ىلإ

 - اهعيرشت تدفتسا كّنَأ ريغ ,ةأدتبملا لفاونلا نم ًالك كل عّرش يذلا اذ نمو

 ءاش نمو ٌلقتسا ءاش نمف :عوضوم ريخ ةالصلا» :ككيلَتهلوق لاثمأ نم - ءاعمج

 ؟("7«رثكتسا

 :هيفو ١؟ثيدح 577 :لاصخلاو 9 - 8 ثيدح 47 - 47 :* لئاسولا كردتسم )١(

 ةهفإ



 ١ ح7 ةيدينيجلا رئاكقلا لئاسو رجوع دم هيض عع ع ما فب

 هّنِإ - هصوصخب - صوصنم ريغ وه ام لك يف مكحت نأ دادسلا نم سيلف
 .تامومعلاب اهيلع صوصنملا؛ ةّيعرشلا ماكحألا نم مهم رطش بهذل الإو ةعدب

 ردصأ نأ دعب .هيلإ اهرمأ ضّوُف يتلا تايرغصلا صيخشت يف فرعلا مكح لطبلو

 .ماعلا اهمكح عراشلا

 ءاش نإ لامعألا هذه لثمل تامومعلا لومش ةيفيك يف لوقلا ّقح يفونسو

 .ىلاعت هلا

 رهاظملا نم ؛ هلاثمأو حرجلا هتحت جردني ًامومع ركني نأ #هعسي مأ

 ٌىنغ هيف ام ماقملا ٌّقح نم - نيعناملا ةّلدأ دينفت بيقع - كيفاويسو .ةّيئازعلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافكو

 نوكي نأ حلصي ال - هدّرجمب- كلذ ٌنكل .صاخ الو ماع ال هّنَأ به ٌمث

 ؟ةحابإلا هلصأ مكُح مكف الإو ,ميرحعتلل ًادنتسم

 !«يهن هيف دري ئّتح قلطم ءيش ّلك» :ة8.هلوقب بطاخملا نوكي اذ نمو

 هذه لوادت مدعل الإ سيل ؛ كلذ يف فلسلا نع رئْؤُي صيخرت مدعو ءاذه

 .ًماعلا يأرلا يفاني ام هنم دبي مل هرصع يف عقو نمو ًابلاغ مهدهع ىلع لامعألا

 .اهراكنإ كعسي ال تاريرقتو ىواتف - انهاه- كانعمسأ نأ ىلع

 لقني مل هنإ» :ةلاسرلا بتاك لوق ٌليقم ةقيقحلا نم فرعت - هّلك- اذهبو

 تمنتغاف هدحو دجسملا يف سلاج وهو كيلي لوسر ىلع تلخد :لاق كرذ يبأ نع»2

 نمف عوضوم ريخ :لاق ؟ةالصلا امف ةالصلاب ينترمأ كن هللا لوسر اي تلقف ...هتولخ

 .«رثكأ ءاش نمو ّلَقأ ءاش

 .ةِكْل قداصلا مامإلا نع ثيدحلاو ,411/ ثيدح 191/ ١: هيقفلا هرضحي ال نم )١(

 واقل



 101 و ل ورا و نو ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 نم ءيش لعفالو .هب مهورمأ الو ؛كلذ يف مهتعيش نم ًادحأ اوصخر مُهْنَأ 40 مهنع

 لئاوأك,ةّيقتلاو فوخلا عافترا مايأ يف ئّتح ءًارهج الو اًرس ال ,مهرصع يف كلذ

 ."'«نومأملا رصعو ,ساّبعلا ينب ةلود
 .ًابجع رهدلا كارأ تشع ولو ,همالكاذه

 ىلع ًاليلد تاّيبلسلا ذخأ هبئاجع ةبلع يف انل أبخأ رهدلا ّنأ بسحن اًنكام

 .ميرحتلا وهو ؛ٌيباجيإ رمأ

 اذه عم هل ّنأ مأ هيف ٌصناال ام ّلك يف ةمرحلاب يتفي له هنأ تيرد ينتيلو
 !؟رخآ ًاباسح راعشلا

 .نيرياغلا تاّيرظن هذه

 مهفلس ةطخ ودعي الف ؛ هتايآو رصعلا ججح نيب مويلا دئاسلا يأرلا اّمأو

 فرعتسو ,شماهلاو نتملا هنمًارطش - هانرطس ام لالخ يف - تفرع دقو .ماركلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يقابلا رطشلا

 .ءالؤه لاثمأل ديلقتلا نع اهرودص عم ,لامعألا هذهل ضّرعتلا دحأل سيلف

 لاق دقف - مق ليزن - يدزيلا ميركلا دبع خيشلا جاحلا هللا ةيآ ةمالعلا هب صن امك

 وهامو هيلع هللا تاولص نيسحلا متأم ةماقإ نم هنع متلأس ام اًمأو» :هّصن ام

 هنسح ركني ا دحأ ٌنظأ الف ,عراوشلاو سلاجملا يف مطللا نم ؛ ةعيشلا نيب لومعم
 تالا لامعتسا لثم ةّيعرشلا تامّرحملا ضعب ىلع ًالمتشم نكي مل ام .هناحجرو

 : .كلذ ريغو ةّيوهللا

 دحأل سيلف .هب سب الف هلعاف لاحب ضي ال ناك نإف ؛ تاماقلا برضاّمأو

 .؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا )١(
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 - هادف انحاورأ - ءادهشلا دّيس لجأل ةيزعتلا عاونأ عيمج لب ,كلذ نع ىهني نأ

 .«عرشلا يف مّرح أم ىلع لمتشي مل ام ,ٌبحتسمو ,عورشم

 ."7ةيمظاكلاو فجنلا ءاملع رثكأ ىلإ لوقلا ةبسن فرعت هانركذ امبو

 ,نيدلا ردص نسح دّيسلا ريبكلا ملعلا ةمالعلا :ًالعف ةيمظاكلا ءاملع نمو

 لواح يتلا - نيساي لا ىضترم خيشلا لاضفملا عرابلا ةلاسر ىلع ظّرقملا وهو

 ,لزجلا لوقلاو ءلحفلا مالكلا وه اذه» :هلوقب -اهرسأب رهاظملا كلت زيوجت اهيف

 ."!«همقار فرش ىف هللا دازف

 .ردصلا يدهم دّمحم دّيسلا ةمالعلا نم ةبغرب اهبتك هّنِإ :لاقيو

 هروشنم ىلإ بسن يذلا - يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا مالسإلا ةّجح اّمأو

 ءلملا ىلإ عباطملا هتلّثم دق هروشنم اذهف - لامعألا كلت ميرحت "'(ةلاسرلا) يف

 ميرحتلا نم هيف سيلو .هموصخو !يرصبلا دّيسلا نيب ةّيحالصإ ةملكالإ وه نإو

 :اهيفو ؛؟87 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا )١(

 لبطلا ّقد لثم يف عنملاب نولئاق اهريغو ةيمظاكلاو فرشألا فجنلا ءاملع رثكأ كلذكو»

 .«هلوقب ّدتعي نّمم قوبلا خفنو سوطلا قدو
 5356:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ءاروشاع رهاظم لوح ةعماد ةرظن» ةلاسر (؟)

 :اهيفو ؟47 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)

 ابأ دّيسلا مالسإلا ةّجح ّنإف ؛ةلطاب ةبسنف نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسن اَمأ»

 ,ةيسرافلا هتلاسر يف هب حّرص «عنملاب لئاق نوريثكلا هدّلقي يذلا يناهفصألا نسحلا
 لباقم يف عنملا نم نكمتي مل هّنكل ءككلذ نم هيف عنمي سانلا ىلع ًالؤطم ًاروشنم عاذاو

 .«ةّماعلا راّيت

 ةلاسر بحاص (ه708١ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا وه (؛)

 ١: //١7/1. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

 م



 0 ةيئارفلا هاظنلا لوح: ةساح املك

 .اهلامجإو اهقالطإ ىلع ةّيئازعلا رهاظملا ةحابإ هيف معن

 عمج نّمم هزّوجي نم ىوتف ىلإ حرجلا رمأ عجرأ (ةّيلمعلا ةلاسرلا) يفو

 .عنملا ىلإ ًاحونج ال .ءاتفالا ىف ماحتقالا نع هنم ًاعّروت كلذو ,ىوتفلا طئارش

 سلجم يف - داهشألا سوؤرو .داوعألا ىلع - "هيف قْأَف نم عمُس دقف

 وهو - ررضلا ةدعاقل هسيردت دنع - ةّيملعلا ةهجولا نم هنع سأبلا ىفن :هسرد

 .ةّيئازعلا رهاظملا نم ٍءيش ميرحت هيلإ يزعي نم بذكب حراصي هفاته ىلعأب

 ,اهب كّسمتلل ضوهنلا نع اهروصقو ,ةدعاقلا فعض يف لوقلا بابل اذه

 .ةّيملعلا ةهجولا

 رارضإ نع يهنلا اهدافم ناكول ًاعفن هيدجت امْنِإ اهّنأ :كلذ يف لوقلا لمجمف

 .ريغلا رارضاو .سفنلا

 ّيهنم - هيلع بّترتي ام ظاحلب وأ .ًاررض هسفنب ناك ءاوس - حرجلاف اذ

 ئنعمب ةّيربخلا ةلمجلا نوكو .ةيفانلا "!(ال) نم ىهنلا ةدارإ ىلإ هلآمو .هنع

 .هدعاسي هيلع ليلد ال ام ىلإ ؛ ةقيقحلا نع ًاجورخ نيرمأللا الك ىف ّنكل .ةّيئاشنالا

 مكحلا ىفنل - ىوتفلاو ّصنلا ىف - ةدعاقلا ركذ ىفاني كلذ ّنأ ىلع

 هّنكل ,يررضلا ءوضولاك .ًاجراخ ةدابعلا عم دحتا اذإ ًالقع داسفلا هتمزالمب ليق

 )١( برعلا ناسل .همف قش نم يأ ٠١: 7٠١»فلق«.

 :ه دمحأ دنسم :عجار .نيقيرفلا قيرط نع يورملا «رارض الو ررض ال» ةدعاق يه (؟)

 , ثيدح 84 :؟ ةجام نبا ننسو  ,174٠يفاكلاو 58:5 كردتسملاو ١57:0 .؟ثيدح
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 ؟ح ةديسعلا ئاعقلا لئاسو ولعت عيا ةمم او ا ان طر هي بلا ما

 .نامضلاك يعضولا مكحلا ىلع ةلالدلاب هل قّلعت ال هتالع ىلع

 هب لوقي نم دجن مل لب ,نيقّقحملا دنع ا ضوفرم لوقلا اذه دجت ؛ هانركذ املو

 ىلع عيمجلا قبطأ نكل '(يشخدبلا) نع ةّيلوصألا بتكلا ضعب يف لقني ام ىوس
 .هظفلو هيلع ٌدرلا

 :نيهجو دحأ- راظنألا فالتخا ىلع- رّوصتملا درطملا امّنإو

 عرشلا يف مكح لعج مدع :ىنعمب يررضلا مكحلا يفن اهدافم نأ :لّوألا

 .دابعلا ىلع اررض عبتتسي

 ."!4١يراصنألا ّقحلا ةّجح ةفئاطلا خيش ةّيرظن هذهو

 نوكي يررض مكح دوجو الإ يفنت ال - اذه ىلع - اهنأ حضاولا نمو

 ّيررض رمأ دوجو ال ,ررضلا يف فّلكملا ءاقلإ يف ببسلا وه - هلعجب - عراشلا

 .جراخلا يف

 لب - رارضإلا زاوج ّنأل .ًاقلطم رارضالا ةمرحب ىضقت ال - ٍذئنيح - ىهف

 :عراعلا ىلإ ةعسر تكلا نييبستت هنتي ال-: ةلزتلا ىف ضيخرتلا عم ادن هيلو

 :هيفو ١0/7 :؟ يشخدبلا حرش )١(

 رارض الو ررض ال :مالسلا هيلع هلوقل) ءيعرشلا عنملاو (ميرحتلا راضملا) يف لصألا (و) »
 ىنعمب انه يفنلا ّنأ كلذ قيقحتو ءًاعرش هنع عونمم ةراضملاو ررضلاف (مالسإلا يف

 .«...سقنلا رارضإ مرحيف اوّرضي ال ىنعملاف ؛عقاو ررضلا ّنأ ةنيرقب ,يهنلا

 :هيفو ١ :؟ لوصألا دئارف (؟)

 ًامكح عّرشي مل عراشلا ّنأ ىنعمب ءررضلا عيرشت مدع :ةقيقحلا ةدارإ رَّذعت دعب ىنعملا ّنأ»

 هنم مزلي مكح نبغلا عم عيبلا موزلق .ًايعضو وأ ناك ًايفيلكت ءدحأ ىلع ررض هنم مزلي
 .«ربخلاب يفنيف نوبغملا ىلع ررض

 (م)



 اا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .هحاجنو هزوف هيف ام ىلع دبعلل ةلالد بدنلا ىف هرمأو

 ئف هل ىقلملا وه - ذئنيح- هّنإف كلذ هيلع بجوأ ول ًاًراضم نوكي امّنِإو

 .هايإ هبيبستب ؛ ررضلا

 مازلإلا يفن وه .جرحلا يفن ةدعاق دافمك- هانركذام ىلع - ةدعاقلا دافمف
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 هيئتري يذلا وهو .حوضوملا يفن ناسلب مكحلا يفنل ةقاسنم اهّنَأ :يناثلا

 ."!(ةيافكلا) بحاص .ريطخلا ملعلاو ,ريبكلا ةمالعلا

 اهّنكل ,ًاصيخرت وأ ناك مازلإ ,.عوضوملا نع مكحلا يف ناك نإو .هاضتقمو

 نع حزتنمب نوكت - ررض هسفنب حرجلا نأ نم :"'ةلاسرلا بحاص هدافأ ام ىلع

 نع مكحلا يفن وه : - اهّلحم يف رّوق ام ىلع - اهدافم ّنأل ,هتمرح تابثإ

 - ردصملا مسا ىنعمب - ررض هسفنب وه امف ءررضلا ضورع ةطساوب عوضوملا

 .!(هتيافك) ىف لئاقلا سفن ئتح هب ٌصن امك ءاهنع جراخ

 - اههابشأو .داهجلاو ,ةاكزلاو ءسمخلا لثمب فيلكتلا جورخ نإ :اولاق اذلو

 مامإلا هدعب نم لاق هبو (ررضلا ةلاسر) يف يراصنألا سّسؤملا ٍ”يشلا كلذ ىلع ضن )١(
 ينارهطلا لضفلا ىبأ ازريملا جاحلا مالعألا هتذملت دحأ هنع هلقذ امك ءيزاريشلا دّدجملا

 ةمالعلا رخآلا هذيملت هرثأ ىفتقاو - ًاضيأ - وه هرصان., ذخأو (رودصلا ءافش) يف

 وهو (هيقفلا حابصم) نم مّميتلا ثحبمو «(لئاسرلا) ىلم. هتيشاح يف ينادمهلا قّقحملا
 اغآ يلع ازريملا دّيسلا هللا ةيآ حلاصلا هفلخك  :صعلا مالعأ نم نيقّقحملا حيرص

 .(فّلؤملا) يناهفصألا نيسحلا دّمحم خيشلا ةّجحلا ذاتسألا انخيشو .يزاريشلا

 )١( :لوصألا ةيافك 581.

 5١١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)

 .587 :لوصألا ةيافك (4)

565) 



 ؟ جرا ينعلا رت اهقلا لئاشو هوكي دو و موف و زعرور مسمن ١/0

 .صيصختلاال صّصختلا باب نم - ةدعاقلا نع

 يه امّنإ حرجلا ةمرح ّنِإ :لاقو - ًالَوَأ - هآترا اًمع فلؤملا لدع نإو

 .ةدعاقلل لوم اذا خ ىهفاردب كتفي نطزموأ هنفلث نم ةيلع تترك اه ظاحلب

 هل ايداع ًامزال ناك نإ .كلذ ىلإ ىَّدأ اذإ اميف باسحلا هشقانن ال نحنف

 :تراضلا ةقرقي

 ىلإ هتيدأت مدع - ًافنآ - كانعمسأ دقو ,ىرغصلا يف ةشقانملا هعم انل ّنكل

 مهّنإف .نيرّمعملا خياشملاو ءانلبق نّمع رتاوتملا لقنلاو ءانتادهاشم نم كلذو ءاهلثم
 دل لحم ال انج تيغنلللا نوه ااولا ضو قس اجررع اررضدنل نودحإال

 :لامعراا

 دقو اّلِإ هنم ًاعضوم مدلا عدي ملو ةريبكلا حورجلا حرج نم مهنم انيأر مكو

 "!فْحِق نم برضلا عضوم يف كرتي مل نمو ,هفيزن نم هيلع يمغأ نمو ,هغبص

 مهلامعأ ىلإ هنم نوجرخي ماّمحلا اولخدي نأ دّرجمب مهّنكل ًاملاس ًالحم هسأر
 كلت نأ عم ًائيش اوعنصي مل مهئأك ةيئازعلا متاملاو بدآملا ىلإ وأ ,مهتايجاحو

 نأ ىلإ جاتحاو .هكهنأل فقوملا اذه ريغ يف اهضعبب ناسنإلا بيصأ ول تاحارجلا

 - ءالؤه ّنكل .رثأ هيف بقعأ وأ ,ءامدلا فزن هكلهأ امّبرو اماّيَأ شارفلاب ماني

 .راّمعألا لاوط ,نادبألا ءايوقأ مهدجت - كلذ نع ًاضوع

 موي - (ايساقفقق)"”يناحم وأ ,ناجيبرذأ دالب ىلإ ريسلا كب فذق ولو
 ةعيوس دعب مث .اهب دمغتو ,سوؤرلا يف فويسلا مّكحتت فيك تيأرو - ءاروشاع

 .«فحق» 60١ :" نيعلا ,:ةمجمجلا نم غامدلا قوف مظعلا :فخقلا )١(

 .«انح» 777١ :1 حاحصلا .ةينحم ةدحاولا ,ةيدوألا فطاعم يناحملا (؟)
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 و جاتا ةسسسف جست ادعم ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 ام كشهدأو .فقوملا ةبيه كنتعارل ؛ '١لاقع نم اوطشن مهنأك ةقزألا نوقرطي

 نيسح مولظملا ديهشلا زجاعم نم ةزجعم الإ كلذ امو ,لاحلا مظع نم هرصبت
 ةمالعلا دهاجملا ذاتسألا انخيش هيلع ّصن امك ءىصحت ال يتلا رطخلاو دجملا

 .ًاهافش هنم هتعمسو ,ةّيقارعلا راطقألا ضعب ىلإ هل باتك يف ؛ يغالبلا ةّجحلا

 لسالسلاب برضلا زاوجب هاوتف '!'يماّجحلا لضافلا ةلاسر ترشن دقو

 .هريغو

 .40 يقارعلا نيدلا ءايض خيشلل - اهلثم - ةملك"!(ىسألا ةّنر) يفو

 دقو - يناهفصألا نيسح دّمحم خيشلا ةّجحلا ذاتسألا ةمالعلا انخيش لاقو

 ,لسالسلاو ,ٌفكألاب برضلاو .مدللا :اهيفو ,تارهاظملا كلت مكح نع لئُس

 لامعألا كلت نم ءيش يف سيل :هّصن ام - قاوبأو ,جونصو .لوبطو .فويسلاو

 ,تاماقلاب برضلا يف ىتح .هتمرح ىلع يوق ليلد ةّيئازعلا بكاوملا يف ةلومعملا

 .هب نيفراعلا بأد وه امك .ههبشو سفنلا فلت ىلإ ٌدؤي مل ام

 ثددم اذإ :لاقعلا تطشنا ...ليوارسلا ةدقع لثم اهلالحنا لهسي دقع :ةطوشنألا )١(

 ,هتقافإ عرست هيلع يشغمللو .هؤرب عرسي ضيرملل لاقيو ...تلحناف هتطوشنأ
 .«طشن» 777/ :1 نيعلا .لاقع نم طشنأ امّنأك :هتميزع هيف عرسي رمأ يف لسرمللو

 .«لقع» ١: ١69 نيعلا .طابرلا :لاقعلا

 ١: 5١1 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر يه (؟)

 .ه7١ 14ه ةنس لوألا عيبر يف اهفّلأ (ه1771ت) يماجحلا داوج دّمحم خيشلل

 يلماعلا يتيبسلا هللا دبع خيشلل (هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن) ىسألا ةّنر (؟)

 هذه نمض ًاضيأ تعبطو .دادغبي حاجنلا ةعبطم يف ه1741 ةنس ًالوأ تعبط «(ه1717 تر

 .ةعومجملا

 .؟؟١ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ىسألا ةّنر (4)

 ١غ



 هديا ةويسعلا_ءاعتفلا لئاسو وت طنجة سدع و ياس وول بو 201

 هل انحاورأ - ءادهشلا دّيس ةيزعت ليبس يف اهناحجرو اهزاوج ىوقألاف
 .ءادفلا

 ,رئاعسشلا مظعأ ءاقبال - رباغلاو رضاحلا يف - ديحولا ببسلا وهو .فيك

 ةيكازلا ءامدلا كلت تبهذل اهالولو ,ةقحملا ةقرفلا ماظنو .ةّقحلا ةملكلا ءالعإلو

 هّنِإف ؛قيرطلا ءاوس ىلإ ًاعيمج هللا اناده .ًاردقو ةناكم اهل دحأ فرعي ملو .ًارده

 .قيفوتلاو دشرلا يلو ىلاعت

 اًمع هب انئّدح دقو .هربخ اّنع بزعي ال - هؤانبأ نحنو - قارعلا اذه مهلا

 زن وضفلا نم تلت

 لالخ انسجو ءاهدالب انقرط انَأ ىلع ءبثك نم ناريإ يف عقي ام ىلإ رظننو

 .هانركذ ام الإ دجن ملف ,ةرباغلا نينسلا نع اهب انئَّدُحو .اهيف عقي ام اندهاشو .رايدلا

 .(ايساقفق) دالب كلذكو

 ٌدشي نأش اهل سيلو ,مكحلا يف اهتادل لثم (ايروس) دالب نأ الإ بسحأ الو
 .ماشلاب هذه انتنس يف امّيس .ءابنألا كلذب انيلإ تبقاعت امك.اهلاثمأ نع

 ,مامحلا لوخد ىلإ الإ براضلاب ثبلي ال هّنكل .ءامغإلا ىلإ يّدؤي امّبر «معن
 ىلع نيفقاولا رشبلا دارفأ عيمج ماصخلا اذه يف مّكَحلاو .هب هبؤي ال امم اذه لثمو

 .سانلا ذاذشأ نم ءايمعلا ةيبصعلا هدقت مل نّمم ؛ دشاحملا كلت

 علطتسن اًنكو - اذه انماع يف ؛ قارعلاب (ةّيرصانلا) زكرم أبن نم كيلإو
 ند مودسملا نس متاكا وللا نف اردو عا بكرم لها نإ ج١1 مآ قيوهرابخأ
 .برغملا دودح ىلإ لسالسلاب نيبراض ةريهظلا دعب

 .«ممأ» 77 :ه حاحصلا ,ةعامجلا :ةَمّألا 0(

 (غ5)



 ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .هفصتنمدعب ام ىلإ رودصلا ىلع نيمدال اوجرخ ليللا يفو

 ,فويسلا بكوم يف - ًاحابص- اوجرخ ئّتح مهرومأ بيترت يف اوذخأ من

 .نيمطال اوجرخ حرجلا اوّدشو مهسوؤر اولسغ نأ دعبو

 .لسالسلاب نييراض اوجرخ رصعلا يفو

 .اهريغو ةيقارعلا ندملا بلغأ يف - اهنم برقي ام وأ - هذه لثمكلاحلاو
 ةّدشب فورعملا ؛طاّيخلا (ربكأ يلع) ىعدي فجنلاب ّيكرت لجرب ةربعلا كلو

 نحصلا يف اهاطخ ةوطخ لكل - يضاملا ماعلا يف - برض هّنإف هترثكو برضلا

 .ةبرض يولعلا سّدقملا

 مايأ يف ءىربف .هب ٌئلتبم ناك لاضع ءاد نم يفوع نإ كلذل ًارذان ناكو
 لك هيف ماهوألاو نونظلا تبهذف ,ةبرض نيسمخو ةئام هتابرض تناكف ؛ةرشعلا

 الإ ماّمحلا نم جرخي مل هّنكل .هديعب وأ هموي يف تومي هنأب نوريثكلا عطقو .ءبهذم

 ًامّمعتم مّوحملا نم رشع يناثلا مويلا يف هتيأرو ,برضلا لبق هيلع ناك ام ىلع

 الإ ارثأ هنم رأ ملف هسأر نع يل فشكو ,طاشن ّدشأ يف هتنهم ىلع ًاّبكنم ,هتمامعب

 .مثتلت ّمث ةرشبلا يف ةكحلا شدخت امك

 ىلإ مهلمع يدوي ام ًاريثك هّنِإ "”ةلاسرلا يف مهنع لوقي نيذلا ءالؤه

 .ربتعاو أرقاف .حرجلا ءرب.لوطو .توملا وأ ءضرملا

 ميهافملادحأ الإ وه نإو ؛ةّيعرشتم الو ,ةّيعرش ةقيقحررضلل تبثي ملا".

 .فرعلا الإ اهتايرغص صيخشت يف مكحي ال يتلا ةّيفرعلا

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ١/١7.

 .لصألا يف طقس انه (؟)

0 



 0 00000 ا

 .ةدعاقلا هتلمش :يررض هنأب هلهأ مكح امف

 فيفط وأ ,ملأ نم هيف امب نيئباع ريغ ,ةّيئالقع ةياغ ليبس يف هولهستساامو

 ررضلا نم هّنأ مّلسن الو ,ةياغلا كلت ءازإب هب ناهتسي هّنإف ؛ كرادتُيو عفتري ررض

 .يفنملا

 نم ؛ هنوّرحتي ام نود لاوهألاو دئادشلا لّمحت ىلع نيرباثم ءالقعلا كنودف

 .ٌدرلاب هوهبجل كلذ ليق ول لب ءررضلا نم هّنَأ نوبسحي الو ,يويند وأ ,ينيد دصق
 لذب ّنِإ» :(نيبملا ةقّحب) ةقحلملاهدعاوق يف ءاطغلا فشاكر بكألا خيشلا لاق

 يف نادبألاو سوفنلا لذبف ءررضلا نم سيل ؛ هيلع ديزي وأ ,هلباقي ضوع هبّقعتي ام

 بعت ّلك ّنأ امك .ررضلا نم ال ,يفنلا نم يدبألا ميعنلا نم هيلع بّترتي ام ةلباقم
 .«أررض ٌدعي ال ؛هلباقت ةرجأ ةلباقم يف ةفرح وأ ا وراد

 ديول يرمكهوكلا نيسح دّيسلا ىمظعلا هللا ةيآ ةمالعلا لاقو

 - هانركذام ريرحت دعب ءلاغتشالاو ةءاربلا ثحبم يف ؛ هريرقت نم يرتسبشلا
 00 فلتخي دق هْنَأ ىفخي الف ؛ فرعلا ىلإ ًالوكوم ررضلا ديدحت ناكاذإف» :هّصن

 ةظحالم نم هيقفلل ٌدبالف ,ةنمزألاو .دالبلاو .لاومألاو .صاخشألا فالتخاب -

 .«كلذ

 .(لوصولا ىرشب) يف يناقماملا هللا ةيأ ةمالعلا هركذ ام ؛ اذه نم برقيو

 يبأ نع يراصنألا هللا دبع نب رباج نع هدانسإب (يفاكلا) يف ىور

 ,نوكسنيو نورعني نوؤارم موق عبتي موق نامزلا رخآ يف نوكي» :لاق ةييرفعج

 .ررضلا اونمأ اذإ الإ .ركنم نع ًايهن الو ,فورعمب ًارمأ نوبجوي ال .ءاهفس ءاثدح

 ,مهلمع داسفو .ءاملعلا تالز نوعّتتي .ريذاعملاو صخرلا مهسفنأل نوبلطي

 ةالصلا تّرضأ ولو ,لام الو سفن يف مهملكيال امو مايصلاو ةالصلا ىلع نولبقي

 (غ:0)



 0 ةئارعلا رهاطظملا لوح ةاج تانلك

 ضئارفلا ىنسأ اوضفر امك اهوضفرل مهنادبأو مهلاومأب نولمعي ام رئاسب
 ."7ثيدحلا «...اهفرشأو

 ,مهتادابعو ةّينيدلا مهلامعأ يف ررضلاب نيّسرتتملاب ديدنتلا لواح دقف
 ءاج امك ,ةدابعلا ليبس يف هب هبؤي ام ررضلا نم ّنأب ةحارصلاو مهمالحأ هيفستو
 .فوخلا عم اهب رمألا نم ذقن نيسحلا ةرايز يف

 :341 رفعج يبأل تلق :لاق ةرارز نع هدانسإب (لماكلا) يف هيولوق نبا ىور

 ؟فوخ ىلع كابأ راز نم يف لوقت ام
 ال هل لاقيو ,ةراشبلاب ةكئالملاهاقلتو .ربكألا عزفلا موي هللا هّمّوي» :لاق

 ."١«كزوف هيف يذلا كموي اذه ,نزحت الو فخت

 لزنأ ينإ :هل تلق :لاق ةقاهللا دبع يبأ نع ءريكب نبا نع هدانسإبو

 ئتح قفشم ُلِحَو يبلقف تجرخ نإف ,كيبأ ربق ىلإ ينعزاني يبلقو "””(ناجرألا)

 2 ملاسملا باحصأو ناطلسلا نم ًافوخ ؛ عجرأ

 فاخ نم هّنَأ ملعت اّمأ ًافئاخ انيف هللا كاري نأ ٌبحت اّمأ ,ريكب نبا اي» :لاقف

 هللا هنمآو ءشرعلا تحت الغ نيسحلا هثّدحم ناكو ,هشرع ّلظ يف هللا هّلظأ ؛ انفوخل

 )١( يفاكلا ظحال  ,55 :5حديث١.

 ١. ثيدح "47 :تارايزلا لماك (')

 ,دورصلاو مورجلا هكاوفو نوتيزو ريثك لخن اهب ,ريخلا ةريثك ةريبك ةنيدم :ناجرأ (؟)

 نيبو اهنيب .؛ةلحرم رحبلا نيبو اهنيب ء.حيسي اهؤام .ةّيلبج ةّيلهس ,؛ةّيرحب ةّيرب يهو

 ١47:١ نادلبلا مجعم .ًاخسرف نوتس زاوهألا قوس نيبو اهنيبو .ًاخسرف نوتس زاريش

 .«ناجرأ»

 .«حلس»711 ١: حاحصلا ,بقرملاو رغثلاك :ةحلسملا (4)

6) 



 ١" ب هيييسجلا زئاعيفلا لئاشزا و ووكرتا أوج همت يعدو وشال 1

 تنّكسو ,ةكئالملا هترّقو عزفي َّنإف ,عزفي الو سانلا عزفي .ةمايقلا موي عازفأ نم
 ١ 90«ةراشبلاب دبلق

 عدت ال ةيواعماي» :لاق غل هللا دبع يبأ نع ,بهو نب ةيوأعم نع هدانسإبو

 هربق َّنَأ ىّنمتي ام ةرسحلا نم ىأر هكرت نم ّنإف .فوخل ؛هترايزو ذهل نيسحلا ربق
 ,("!هدنع ناك

 يلعو هللا لوسر هل وعدي نم يف كداوسو كصخش هللا ىري نأ ثحت اما

 ؟250ةّمألاو ةمطافو

 نيعبس بونذ هل رفغيو ءىضم امل ةرفغملاب بلقني نّمم نوكت نأ ٌبحت امأ
 ؟ةئس

 ؟هب عبتي بنذ هيلع سيلو ايندلا نم جرخي نّمم نوكت نأ ٌبحت امأ

 .«ةكيلت هلا لوسر هحفاصي نّمم- ًادغ- نوكت نأ ٌبحت امأ

 .هدانسإب '!(بيذهتلا) يف خيشلا هاورو

 رفعج وبأ يل لاق :لاق - ليوط ثيدح يف - ملسم نب دّمحم نع هدانسإبو
 ؟«390 نيسحلا ربق يتأت له» :3فا ىلع نب دّمحم

 .لَّجَوَو فوخ ىلع .معن :تلق

 يف فاخ نمو .فوخلا ردق ىلع هيف باوثلاف ّدشأ اذه نم ناكام» :لاقف

 .«ةكئالملا هتّرقو عزف نإف» :هيفو ١ ثيدح ,؟ 47 :تارايزلا لماك )١(

 َّحشي ةايح نم بغرأ هيلإ توملا ناكف ءاهكرتي ملو ًاتّيم ناك هّنأ ىّنمتي هّنأ :دارملا ٌلعل (1)

 ليبس يف ريقو لتقف ةَكطهراز ناك هّنأ ىنمتي هّنأ :دارأ يهنأ وأ .ةرايزلا ليبس ىف اهب

 .(فلؤملا) ةرايزلا
 .18ثيدح :4ا/ ١: ماكحألا بيذهت رظنا (؟)

 (غ5(



 00 ]1 ]1 1 ةيئارلا :هاظملا لوخ ةعبانع تاملك

 فرصناو ,نيملاعلا ٌبرل سانلا موقي موي «ةمايقلا موي هتعور هللا نمآ هنايتإ

 هللا نم ةمعنب بلقناو .هل اعدو كك! ىبنلا هرازو ,ةكئالملا هيلع تمّلسو ,ةرفغملاب

 "مسا ناوضر عبتاو ءوس هسسمي مل لضفو

 فوخلاك ,هبتارم ضعب ىلع روصقم :فوخلا نم دارملا ّنأ مهضعب بسح
 .رابتعاو ةهجو وأ ,لام باهذ نم

 امل همّمعذإ ًاميركأيأر - انه اه - يرتستلا رفعج خيشلا هيقفلا انخيشل ّنكل

 ّنظ مدع عم ولو ,ةّيندبلا رارضألا نم هوحنو حرج نم ؛ سفنلا فلت فوخ ادع

 ."!هعم داهجلاك ذك نيسحلا انالوم صئاصخ نم كلذ نأ ركذو ,ةمالسلا

 عدج لثمل هميمعتب ؛ ةلمجلا هذه حرش (هرارسأ) يف ّيدنبردلا قّقحمللو

 ."!امهبارضأو ,ٌفكلا عطقو .فنألا

 ئىّتح .يفجنلا لالش رضخ خيشلا عرولا ةمالعلا - هلك - كلذب عنقي ملو

 باصمل عزجلاو مطللا ةدافتسا هيلع بترو .ًاضيأ سفنلا فلت فوخ ىلإ هب ىرس

 هنم ىشخي ال اّمع ًالضف ؛ هنيح نم تومي هنأ ملع ولو ,ناك وحن ّيأب 341 نيسحلا

 .سفنلا ىلع ررضلا

 مومعلا ةدافإ - فوخلا يف - قّلعتملا فذح ةّيضق ّنِإو ,موقلا تاّيرظن هذه

 .عطاق ناهرب همداصي ال ام يف

 ىلع هيف باوثلاف ّدشأ اذه نم ناك ام» :- تاياورلا ىدحإ ىف ذه هلوقو

 يف جزدتي هّنأو ,هبتارم نم ةبترم ىلع رصقي مل هنأ ىلع لدي «فوخلا ردق

 )١( ثيدح :؟ 16 - "15 :تارايزلا لماك 6.

 :ةّيئيسحلا صئاصخلا (؟) 1114.

 ةداهشلا رارسأ (؟) 4١١:١.

 (غا7/)



 اج ةسسلا ةاهقلا لتاطو ووو مودم ما لسا مناع ماسلا روم املا 0

 .يوق صّصخم هّدصي ئّتح مومعلا يرسيو دادتشالا

 ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلإ ميرحت ىلع ّلد ام ىوس ًائيش كلذ نم دجن ملو

 لومشم وهف دارفألا يقاب اّمأو ,مومعلا هنع ديذ همزلتسا وأ هنم ناك امف ,بسحف

 | .هرهاظل

 ةّيلاملا رارضألاب أبعت - مويلا ئّمحو ةرباغلا اهلايجأ يف - ةعيشلا نكت مل
 امب ميلع ّدج خيرأتلا راوغأل رباسلاو ,ة9انيسحلا ةرايز ليبس يف ؛ ةيرابتعالاو
 .نوؤوشلا نم كلذ يف اهل

 ,كلذ يف رَوَّخ هيرتعي وأ ,حورجلا لثم يف ٌكشلا هجلاخي نم مهيف ناك هّلعلو
 يف ةّيلجلا هذهب'""ًاراحصإو .هبلقل ًاطيشنت وأ ,هتهبشل ٌةحازإ ؛ اهيلع 241 مامإلا هّتحف
 روجألاب كرادتملا ررضلا نم اهيف يتلا ماكحألا نم اهريغك «ّىفنملا ررضلا ىنعم
 ,يعرشلا لعجلا اهتبثأ دقو ,راثك ءيش ؛ ةّيلقعلا ةّمهملا ضارغألا وأ .ةّيورخألا

 قوقحلاو - ًابلاغ - ٌجحلاو .صاصقلاو تاريزعتلاو دودحلاو .داهجلاو عافدلاك

 .جالعلل وضعلا عطقو ةماجحلاو دْصَفلاو ,ةّيلاملا

 نبا هاور ام :- ررضلا ىنعم تاصّصخم نم - ماقملا بساني اّممو

 يلع ناك» :لاق هيبأ نع ذهن قداصلا نع ,بّتعم نع "!(بقانملا) يف بوشر هش
 كلذ ٌرضأف ,مئاق هليلو .مئاص هراهن ,ةدابعلا يف داهتجالا ديدش 32 نيسحلا نبا

 .«ينفلزي هّلعل يّبر ىلإ بّبحتأ :لاق ؟بوؤدلا اذه مك ,هبأ اي :هل تلقف ,همسجب

 ."!ةكم ىلإ ةنيدملا نم - أموي نيرشع يف - راسف ايشام ِذِف جيحو

 .«رحص» 1/5 :7 سورعلا جات .هرهظأ :رمألاب رحصأ )١(

 .554 :؟ بلاط يبأ لآ بقانم (1)

 .594 :؟ بقانملا ١54 :؟ داشرإلا (؟)

 (غ8)



 0000 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 اورظن ؛ لستغملا ىلع عضو امل هل نيسحلا نب ىلع ينعي - هنأ :اضيأ هيفو

 ."١ءارقفلا لزانم ىلإ هرهظ ىلع لمحي ناكاّمم لبإلا بكر لثم هيلعو هرهظ ىلإ

 14 نيسحلا نب يلع تام اّمل :تباث نب ورمع لاق (ةيلحلا) نع :هيفو

 لمحي ناك :ليقف ؟هذه ام :اولاق .هرهظ يف داوس راثآ ىلإ نورظني اولعج ؛ هولّسغف

 ."ةنيدملا لهأ ءارقف هيطعي هرهظ ىلع قيقدلا برج

 ةرهظ ىلع دجو هولّسغف ة4انيدباعلا نيز تام اّمل :يرهزلا نع :هيفو

 ."!ليللاب هناريج ةفعضل يقتسي ناك هّنَأ ينغلبف ءلحم

 تناك دقلو» :- ليوط ثيدح يف - ةكانرقابلا انالوم نع :(راحبلا) يفو

 هدوجس عضاوم نم تانفث عبس ةنس لك يف - هى داجسلا مامإلا ينعي - هنم طقست

 .!«هعم تنفد تام اًملف ءاهعمجي ناكو .هتالص ةرثكل ؛

 ام ثيدح يف هك قداصلا نع هدانساب (داشرإلا) يف ديفملا خيشلا ىروو

 هغلبي مل ام ةدابعلا نم غلب دق وه اذإف هيلع - هنبا - رفعج وبأ لخد دقلو» :هّصن

 ةتيبح تريذو ىاكنلا نم "!ءاييغ تضمرو نوسلا قه: هئول هقفا قو ءارق ةذخأ

 ؛ةالصلا يف مايقلا نم هامدقو هاقاس تمروو .دوجسلا نم هفنأ مرخناو ,دوجسلا نم

 هل ةمحر - تيكبف .ءاكبلا نم لاحلا كلتب هتيأر نيح كلمأ ملف :32ارفعج وبأ لاقف

 ١( بقانملا *: 594.

١ 

 ١19. ثيدح 17:47 راونألا راحب (غ

) 

) 
 .594 :* بقانملا (؟)

 )ع

 ءصمر وهف دمج نإو ءصمغ وهف لام نإف ءقوملا يف عمتجي خسو :كيرحتلاب صَمّرلا (5 (0

 .«صمر»١ م65 7 حاحصلا

(89) 



 0 ا 0 ا

 كلت ضعب ينطعأ ,يّنُب اي :لاقف ءيلوخد نم ةئينه دعب ىلإ تفتلاف رّكفي وه اذإف -

 ّمث .ًاريسي ًائيش اهبف أرقف هتيطعأف ءبلاط يبأ نب يلع ةدابع اهيف يتلا فحصلا
 ؟"7«ذ بلاط يبأ نب يلع ةدابع ىلع ىوقي نم :لاقو ءًارّجضت هدي نم اهكرت

 ركذو اظل يلع نب دّمحم رفعج يبأ نع هدانسإب (قودصلا يلامأ) يفو

 هل اهثيدحو ,يراصنألا هللا دبع نب رباج عم ؛ مالسلا اهيلع يلع تنب ةمطاف ثيدح

 ًابأد ءهاتحارو هاتبكرو هتهبج تنفثو .هفنأ مرخنا دق هنأ :ةئن نيسحلا نب يلع نع
 ام هنم ؛ ليوط ثيدح يف هسفن نع هريكذتل هيلإ رباج ءيجمو ,ةدابعلا يف هسفنل هنم

 يّدج تملع اَمأ كفيه لوسر بحاص اي» :ةغ.نيسحلا نب يلع هل لاق :هّصن

 - دّبعتو ,داهتجالا عدي ملف ءرَّخَأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل رف دق ٍةٌكْيفَيهللا لوسر

 كل هللا رفغ دقو اذه لعفت :هل ليقو .مدقلا مروو قاسلا خفتنا ئّمح - يّمأو وه يبأب

 ؟ًاركاش أ دبع نوكأ الفأ :لاق !؟رخأت امو كبنذ نم مّدقت ام

 نم هليمتسي نم لوق هيف ينغي سيلو - نيسحلا نب يلع ىلإ رباج رظن اًملف
 00 كّنإف .كسفن ىلع اقبلا هللا لوسر نباي :لاق - دصقلا ىلإ ؛ بعتلاو دهجلا

 .ءامسلا رطمتست مهبو .ءاوأللا فشكتستو .ءالبلا عفدتسُي مهب

 ئّتح كطامهب ًايَسأتم ّيَوبأ جاهنم ىلع لازأ ال ,رباج اي :هل لاقف
 ."”«امهاقلأ

 ها نيسحلا نب يلع عم تلخد :لاق يرهزلا نع هدانسإب (راحبلا) يفو

 نيب دوجسلا رثأ نم ىأر ام كلملا دبع مظعتساف :لاق ءناورم نب كلملا دبع ىلع

 :لاقف كا نيسحلا نب يلع ينيع

 .187:؟ داشرإلا(١)

 .قودصلا يلامأ يف هدجأ ملو .177/ :يسوطلا خيشلل يلامألا رظنا (؟)
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 0 ز ]1 ةيئازغلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 تنأو :ىنسحلا هللا نم كل قبس دقلو .داهتجالا كيلع نّيب دقل ,دّمحم ابأ اي ٠

 لهأ ىلع ميظع لضف وذل كّنِإو ,ببسلا ديكو ,بسنلا بيرق هللا لوسر نم ةعضب

 دحأ هتؤي مل ام عرولاو نيدلاو ملعلاو لضفلا نم تيتوأ دقو ,كرصع يوذو كتيب

 .هيرطيو هيلع ينثي لبقأو .كفلس نم ىضم نم الإ ,كلبق الو كلثم

 هناحبس- هللا لضف نم ؛ هتركذو هتفصو امك هى نيسحلا نب يلع لاقف :لاق

 لوسر ناك ؟نينمؤملا ريمأ اي معنأ ام ىلع هركش نيف .هقيفوتو هدييأتو -

 ,هوف بصعي ئىّتح مايصلا نم أمظيو .هامدق تمّروت ىّتح ةالصلا يف فقي ةكيلَمهْلا

 الفأ :لوقيف ؟رَّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام هللا كل رفغي ملأ :هللا لوسر اي :هل ليقف

 ,"7ثيدحلا ؟...ًاركاش ادبع نوكأ

 ةقالهل غاسامل - هدروم ىلع هلمح مص امهم- درطم مكح ررضلل ناكولف

 ام يف ؛ هحورشو لّوألا ثيدحلا ّصن يف تفرع امك همسجب ةّرضملا ةدابعلا كلت

 :كيداحألا نم ةدعت

 نم هووذو وه هب ىتأ امل ؛ ةبغرو ًانسح - ةدابعلا يف - هنم دحل نأ الولو

 ىّلص كيلي ئبنلا ّنأ :- ثيداحألا هذه لالخ يف - تفرع دقق 40 نيموصمملا

 رمأ نود نم .ةدابعلا ٌئَلكب رمألل ًالاثتما ؛ هامدق تمّروت ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع

 .:ضاخ

 .ةمصعلا ناكمل هب ءاج امل ملظلا نم ناكولو

 بّترت يأ .قافّتالا باب نم نوكي نأ ٌدبال» ِهّنأب :ةلاسرلا يف هنع رذتعاو
 مايقلا زجي مل الإو ,هبّئرتب ملعي ةٌكياَيّئبنلا نكي ملو .ًاقافّتا مايقلا ىلع مرولا

 )١( ثيدح :.41:/!0راونألا راحب ٠١.
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 ةمرح بجويو .فيلكتلا عفري ررض هّنأل ءكلذ ىلإ يدوي ِهّنَأ نونظملا وأ مولعملا

 ."!هرخآ ىلإ «...هيلإ يّدؤملا لعفلا

 ًايئاجف كفيلا لوسر َتَغاب روكذملا مرولا ّنأ لئاقلا بسحيأ ءيردأ ال
 !؟هلبق هب ملعي ال ناكف ,ةرشعلا نينسلا نم ةعاس رخأ يف

 ةجّردتملا ةّقاشلا لامعألا ىلع ةبّترتملا ةّيداعلا راثآلا نم هريغك ناك هنأ مأ

 ؟لوصحلا يف

 ئّتح هنمدأو مّروتلا يف ذخألا دنع هنع ٌفكي مل ملف ؛ هيلع امّرحم ناكاذإف

 َنآْرَقْلا َكِيَلَع اًنْلَّرنَأ ام * هط# :ىلاعت هلوقب ؛ ًاًيقافرإ ًاباتع هيلع بتوع

 ؟(14 ىَقْسَتِل

 حرابت ال يتلا ةّيداعلا مزاوللا نم هلثم وأ وهو فَي نع هب ملعلا ىفن فيك مث

 ؟ةّيرشبلا ةّلبجلا ترج كلذ ىلعو .ةّقاشلا لامعألا

 الو .هنم رّئأتي نأو ٌدبال ؛ هندب ىلع ّقشي ًالمع بكترا اذإ هنأ ملعي دحأ ٌلكو

 .يقوس ّيأ نع ّيداعلا ملعلا اذه لثم بلسي

 ًاموي هب يتأي نأ هدصق نم ناكام مايقلا كلذ يف ذخأ نيح هّنَأ حضاولا نمو

 هاور امك ,نينس رشع هيلع ىدامت امل آلإو ءبّترتلا مدع لمتحي ئّتح ؛نيموي وأ

 دقل» :ةِئ نينمؤملا ريمأ نع ,هئابآ نع .هيبأ نع ,مظاكلا انالوم نع جاجتحالا يف
 ٌرفصاو .هامدق تمّروت ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع ةٌكَمهْللا لوسر ماق

 ."7ثيدحلا «...كلذ يف بتوع ئّتح عمجأ ليللا موقي .ههجو

 )١( :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ٠١.

 )9( هط )5-1:00,.

 جاجتحالا(؟) 11:١؟؟.

 (ه؟)



 و ور دا وانما هن نو عك ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .كلذك جراخلا يف ناك امك.لي وط ًاحدر لمعلا دصقي ناك ؛ ّلقألا ىلعو

 لضفأو ,هتاداع نم ناك لب ,ةفدصلا دئالو نم هنم كلذ نكي مل هْنَأ ملعت هبو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيف ةريصب كديزي ام- كيفاويسو - دم دقو ,هتادابع

 يذلا ,هب ملعلا هنع يفني نأ ملسملل غوسي فيك.ملعلا كلذو ,دصقلا اذه عمو

 !؟كاردإلا يف لفاس ّيأ - هلهج نع - هسفنب أبري

 لهف .ةّيعرلا رثاس نيبو هنيب قرفلا مدع ىلع - كملاسن الو - كانملاسولف
 .مهّللا كنارفغ !؟مهنع هتبتر طاطحنا ىلع كملاسن

 هنامدإ الإ بساني ال ,ةيآلا - ؟هط# :ىلاعت هلوقب يقافرإلا باتعلا ّنأ ىلع

 لعافلا لهجي ناك ءيش ىلع باتعلا مزحلا نم سيلف الإو .هرثأب ملعلا عم ؛ لمعلا
 .ةحلاص ةيئي- ىتأ نيح - هب ىتأ دقو ,هلمتحي ال وأ هنن

 ةالصلا يف هيلجر ىدحإ عفري ناك كلي يبنلا نأ يور :(نايبلا عمجم) فو
 ."!«اهعضوف 6 ىَقْشَتِل َنآوُقْلا َكِيَلَع اَنلَرنَأ ام * هط# :ىلاعت هللا لزنأف .هبعت ديزيل

 هلك ليللا يّلصي ناك :ةداتق نع :هيفو أضيأ ٍةِقهّللا دبع يبأ نع هاورو

 ىلع فّقخي نأب- هناحبس- هللا هرمأف ,مونلا هبلغي ال ئّتح لبحب هردص قّلعيو

 ."7بعتلا اذه ّلك بعتيل يحولا هيلع لزنأ ام هّنَأ ركذو ,هسفن

 ءىباع ريغ .كلذل كيلي هتمزالم ىلع ّلدت ةريثك ثيداحأ نع ّضغلا عم اذه

 ,ميركلا هماقم نم - هناحبس- هللا هلّوخ ام ىلع ًاركش ملؤملا رثألا نم هل امب

 يبأ نع أفنآ تفرع امك .اهيلع ٌرمتسا يتلا هتاداع نم ناك كلذ ّنأو ,رهابلا هلضفو

 )١( نايبلا عمجم /3 17
 ا/ نايبلا عمجم ف

 ف



 ١ نر ةلييعلا رئاععلا لئاسول) هوسفم صم تقدما فون ووفر ا

 .يرهزلا ثيدحو ا رفعج

 دنع كاي هلا لوسر ناك» :ةرقابلا انالوم نع هدانسإب (يفاكلا) يفو

 امو كبنذ نم مّدقت ام كل رفغ دقو كسفن بعتت َمِل هللا لوسر اي :تلاقف ,ةشئاع

 ؟ًاروكشًادبع نوكأ: الأ ,ةشئاع اي :لاقف ؟رّْخُأت

 هللا لزنأف .هيلجر عباصأ فارطأ ىلع موقي ٌءكيهْللا لوسر ناكو :لاق

 ."!« 4 ىَقْشَتل َنآْرُعلا َكِبَلَع ا ام # هط# :ىلاعت

 ناسك» :لاق هاء قداصلاو رقابلا نع هدانسإب (هريسفت) يف ىّمقلا ىورو

 :ىلاعت هللا لزنأف اف .تمّروت ئّتح هيلجر عباصأ ىلع ماق ىّلص اذإ ةٌكيَي هلا لوسر

 .ثيدحلا '''« 4 ىَقْسَتل َنآْوُقلا َكِيَلَع انلَرنَأ ام * هط»

 لوسر ناك» : - ثيدح يف - هن قداصلا نع (ةعيرشلا حابصم) يفو

 ربتعت نأ دارأ ؟ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لوقيو .هامدق مونت ىّتح ّلصي كياته
 ."”«لاحب ةضايرلاو دّبعتلاو داهتجالا نع اولفغت الف .هتّمأ هب

 ىلإ فلزتلاو ءركشلا ةّين قوف دصقي ناك ٌةٌكيتيهْنأ ثيدحلا اذه نم رهظي

 ة8مهدلو نم ةّمئألا ّنإف كلذلو ؛ داهتجالا يف هتّمأل ةودق نوكي نأ .ىلاعت هئراب

 ثيدسحو .رباج ةّصق نم كيلع ّرم امك .هلمع ىلإ نيدنتسم هرثأ نوّصتقي اوناك

 .ةظداجسلا مامإلا عم يرهزلا

 .(؟0هيبأ نع ٍةقارقابلا مامإلا نع (يفاكلا) يف كلذ نم برقي ام يورو

 .اثيدح 564 :؟ يفاكلا )١(

 .08- ها/ :؟ يّمقلا ريسفت (؟

 ١7١. :ةعيرشلا حابصم رظنا (؟

 :يفاكلا (؛ )

١ 
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 ل ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 هنع ًارداصو ,ةلفغلا يراجم ىف ًايراج كيلي هلعف ناك اذإ ميقتسي ال كلذو

 1 .لهجلا ةهاتم يف

 كلذ مهّدعو ؛لمعلا كلذل 80 مهذيبحت نم ىرج ام :كلذ ىلإ كدشري اّممو

 .ةلضافلا ٍةكففَي هللا لوسر ايازم نم

 لضف يل هنايبو يدوهيلا عم 1 نينمؤملا ريمأ ثيدح يف (جاجتحالا) يفف
 هتئيطخ ىلع هءاكبو ةدواد يدوهيلا ركذ ثيح .نيقباسلا ءايبنألا ىلع ّيبنلا

 نم ّقشأ يه ىتلا ةٌكيلَيهللا لوسر ةدابع 3ٍئاركذف ,هفوخل هعم لابجلا تراس ئّتح
 ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع ماق هّنأ اهنمف .هباقع نم هللا هنمآ دقو .كلذ

 ."!ثيدحلا .ههجو ٌرفصاو .هامدق تمّروت

 هنأل الإ ,هتّيلضفأ لب هلضف ىلع ًاليلد كلذ ّدعي مل ةكيلَمهّنَأ ميلع ّدج تنأو

 .ىفلز هللا ىلإ دبعلا بّرقي ام لضفأ نم

 نإ ئبنلا نع هرودصو .لمعلا اذه لثم ةمرح نم :فلؤملا هلوقي ام نإ مث

 ,ةّيند لك نع هتمصع نم فينحلا اننيد هيلع سّسأتام عم قفّتي فيك؛ هرثأب ملعالب

 !؟ةفيرشلا ةيآلا ٌصنب- 9ك هئايصوأ نعو - هنع سجرلا ماسقأ عيمج باهذإو

 نم - لهجلاو ملعلاب لاحلا هيف فلتخي ال يذلا - يعقاولا مارحلا سيلَوأ

 ؟يفنملا سجرلا اذه

 يفاني ال وهو ,همّحقت مدعل كلذ ّنإف ءلهاجلا ىلع باقع ال هّنَأ هيفاني الو

 .ةّيتاذلا ةّيضوغبملا

 .هنأش اذه ًالمع ِةَكِلْلَي بكت ري نأ ليحتسملا نمف

 )١( جاجتحالا ١:؟5.
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 ناك نإو هن مهملع ىلع مالكلا يف لاسرتسالا- انه- ىل قوري الو اذه

 .دصقلا نع جورخلا همازلتساو .هيف لوقلا قاطن ةعسل ؛ ةحضاو ةّجحم هيف انل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةّلقتسم ةلاسر كعم هيف اندعومو

 ًالمب لوقي ئَّتح كلذ يف ّوجلا هل افص ىتم هنأ :ماقملا ّقح هودعي ال اّمم نكل

 ."!ملعي ناك ام هّنِإ :هيف

 ِنَم الإ * اًدَحَأ ِهيِئَغ ىَلَع ُدهَُي اََف يملا ُمِلاَعل :ميركلا نآرقلا يف سيلَوأ
 9284 لوُسَر نم ىّضتْرا

 :ثيدح نم ؛ هنع هدانسإب (يفاكلا) يف هاور ام يف ةكارفعج وبأ لاقو

 يف هقلخ نع باغ امب ملاع- لجو ّرع هللا ٌناف ...هاضترا نّمم كلي دّمحم ناكو»

 .ةكئالملا ىلإ هيضفي نأ لبقو .هقلخي نأ لبق هملع يف هيضقيو .ءيش نم رّدقي ام
 ودبيو .دارأ اذإ هيضقيف ,ةئيشملا هيف هيلإ .هدنع فوقوم ملع- '!'نارمح اي - كلذف

 ملعلا وهف ؛ هيضميو هيضقيو لجو ّرع هللا هرّدقي يذلا ملعلا اًمأف :هيضمي الف هيف هل

 .ىهتنا .2«انيلإ مث دكني هلا لوسر ىلإ ىهتنا يذلا

 .ًاجراخ عقو امل الإو ,هاضمأو هاضق يذلا مّربملا نم ؛ هيمدق مّروتف

 .ةلاحم ال ٍةَكيِلَوهيلإ هلمعب ىضفأ دق ناكف

 هركذ يذلا هجولا ىلع ؛ بيغلاب هيل مهملعو ٌككْلَي هملع :ثيدحلا ىضتقمو

 .هميلعت دعب يسن إِن :لوقي نأ فزاجم ّيأل ىّنستي الو ,هناحبس هميلعتب

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا 7: 8/٠١.

 نجلا (؟) )0/9: 57 -/317.

 .ثيدحلا يوار نيعأ نب نارمحل باطخلا (؟)

 )( .؟ ثيدح ,50/-05 يفاكلا
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 1 ا ا ب ةيئارفلا رهاظملا ل وح ةفماح تادلك

 رّدقي ملَوُأ - ًاقلطم ال - اوؤاش ىتم نوملعي مهّنَأ رظنلا يف ٌرقتسا هنأ بهو

 حنسالهف ,ةبقاعو ًالعف حجرألا حلصألا - مهتادابع يف امّيس- نوّرحتي اوناك هنأ
 ؟عدت ريو ملعيف ,ةميخو ةّبغم هلمع ىلع بّنرتي له هّنَأ ملعتسي نأ ةكبايهل

 كلت لثمب 8: مهملع راكنإ عسولاب سيلف ؛ًائيش لوقن نأ انعسو امهمو
 .ٌمثإلا قلازم نع ةمصع(؛ ةّيعرشلا مهفيلاكت يف بقاوعلا

 .ثيدحلا ىلع لوقلا هوجو يف مالكلا مامت اذه

 - ريسافتلاو امك ثيداحألا هيلع تقباطت امدعب - هتّحص ىف كيكشتلا اّمأو

 - (!!!ةلاسرلا بحاصل عقو امك- كيذا نين ةقريسو ا سرك هكا ليذ يف

 .هيف لاسرتسالا يغبني ال اًممف

 ءاهقفلا قافّتا ىلإ - ةقباسلا هترابع يف هاوعد ميعدت يف - هدانتسا أها

 يف ءاملا لامعتسا نم هقّقشتو دلجلا يف ةنوشخلا لوصح فاخ اذإ» هّنَأ ىلع

 نم ءاذيإو ًاررض ّلقأ هنأ عم .ءوضولا هل زجي ملو ,مّميتلا ىلإ هضرف لقتنا ؛ ءوضولا
 .ىهتنا "!«كلذ ريغ ىلإ .فويسلابو ىدملاب سوؤرلا قش

 .عونمم- هقالطإ ىلع - قافثالا

 مهّْنأ ال :مّميتلا هعم اوغّوس يذلا "!نْيّشلا نم دارملا وه امّنإف ؛ هريدقت ىلعو

 .؟!(عئارشلا) ةرابع حيرص وه امك .هيلإ هضرف اولقن

 .(فلؤملا) اذه ديعُب هلقنن ام اذكو )١(

 .77 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)

 عمجم .ةقلخلا هيوشت هب لصحي ةنوشخلا نم دلجلا رهاظ يف ثدحي ام :نْيشلا (؟)
 .«نيشو» هال :” نيرحبلا

 لامعتساب نيشلا وأ ,ديدشلا ضرملا يشخ ىل اذكو» :هيفو 8:١ مالسإلا عئارش (؛)

 .«مّميتلا هل زاج .ءاملا

 ف



 ١21 ةيييسلا راذعلا لئاتو هو ينبت رو اتم و يمحو و

 .انئاملع ىلإ (ىهتنملا) يف هتبسنك(ربتعملا)رهاظ ّنأ :(رهاوجلا) يفو
 :هيلتج تامل نانستمألا ملط ىلإ (ةكراسلا ]و عهقابلل]'للإ (دضااقحلا عياغقو
 ."!رييختلا يف حيرص وهو

 عماسج) يف هراتخاو ,"'شحافلاب (ىهتنملا) نم عضوم يف هدّيق كلذ عمو
 (رهاوجلا) يف هلقن ام عجري هيلإو .*”(ماثللا فشك)و .!(ضورلا)و ."'(دصاقملا

 لقن هّنأ :(ةيافكلا) يف لب ,"”ةداع لّمحتي ال امب دييقتلا نم ىرخأ ةعامج نع

 .”هّميتلا زجي مل ؛ اههوشيو ةقلخلا رّيغي مل اذإ نيشلا ّنأ ىلع قافّتالا مهضعب

 هلّمحت رسعي يذلا ديدشلا ىلع راصتقالا ىوقألاف :(رهاوجلا) يف لاق

 ,40ةداع

 ةظحالمب - ءوضولا ّنإف ,رييختلا رّوصت ناكمإ دعب ؛ ماقملا ىف ةهبشلاو

 وا ءيرييخت رما هيذ بوجو ةروص ىف هل سيلو .بجو زاج نإ - هتياغ

 لوقلا وه امب لب ءرمألاب سيل - ماقملا لثم يف - هزاوج ّنأب ؛ ةعوفدم

 كرادملا 41/7 ١: دصاقملا عماج ,؟8 :7 ىهتنملا ,10 ١: ربتعملا 1١7 :ه مالكلا رهاوج )١(

 .156 :؟

 .58 :؟ ىهتنملا ()

 .8ا/7 ١: دصاقملا عماج (؟)

 ١١7. :نانجلا ضور (؛)

 .485- 447 :؟ ماثللا فشك (0)

 ٠١5:6. مالكلا رهاوج )1١(

 4١:١. ماكحألا ةيافك (/)

 1١4. :ه مالكلا رهاوج (4)
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 1 ل و ول ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 مّكحت ثيح .ةّيررضلا فيلاكتلا ضعبو .ةّيجرحلا لامعألا نم ؛ هلاثمأ يف لصفلا

 زّرحملا ,بلطاالب ةّيبوبحملا كالمب حيحصتلا نم ةّيمازلالا اهتّلدأ ىلع ناتدعاقلا

 هجو الف ,ةحلصمللمّوقم ال فشاكرمألا ّنإف ءاهنع فشاكلا عوفرملا رمألا نم

 .هلاوزب اهلاوزل
 ءاش نإ - جرحلا ةدعاق ىلع مالكلا يف - كلذ يف لوقلا مامت يتأي فوسو

 .ىلاعت هلل

 نكت مل ةقباسلا 94 نيدباعلا نيز تادابع ّنأ ملعت - هّلك كلذ دعب - تنأو

 ةكباَي هلا لوسر يف هل ناكامّنإو ,مالسإإلا ةعيرش يف ًافيرط الو .رمألا نم ًاعذي

 هت يلا

 تفرع امك 14.نينمؤملا ريمأ هّدج ؛ ّىشألاو اهنم ّدشألا ىلإ هقبس دقو

 .ةلاسرلا ردص يف هيلإ انزعوأ ام يفو ءانهاه

 .ًاملؤم ارم أيشم ًءاشم 0ةّمئألا ٌجح يت أيسو

 ةقاشلا مهتادابع نم اهيف دجي بقانملاو ثيداحألا بتك راوغأل رباسلاو

 .رصحلا قاطن هعسي ال ًاريثك ا ئيش ةملؤملا

 هدمت ره ءاخأ يكبي ناك هنأ هيلع هللا مالس داّجسلا مامإلا نع رّئؤُيو

 موي لك يف هيلع ىمغيو ,هينيع عومدب امهجزمي ئّتح بارشلاو ماعطلا نم عنتميو

 أ ا هدي

 ةذه ّنإف ,ماقملا نع يبنجأ - هتّحص ريدقت ىلع - هنإ» :ةلاسرلا يف لاق

 .ىهتنا ."!«ّنم ام لاح هلاحف ًاّيرايتخا ناكامو ,فيلكت اهب قّلعتي ال ةّيرهق رومأ

 )١( ثيدح ,5/05 :7 ةعيشلا لئاسو ٠١.

 .؟71/ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)
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 0 000 م

 باقعال هّنَأ كلانه ام ةياغ ,ةّيتاذلا هتّيضوغبم عفري ال ًاّيرهق ءيشلا نوكّنإ

 هيف يف قيرأ وأ .هلكأب ةزلأو مّرحم ءيش دحأ مف يف ا اذإ امك .روهقملا ىلع

 ىلع باقعلل ةحّحصمو ,فيلكتلا يف طرش ةردقلا ّنأل ,هعارتجاب مزلأو رمخلا

 .عراشلل ا ضوغبم هنوك نع جرخي ال - كلذ عم - هّنكل ,كرتلا وأ لعفلا

 نم - رايتخالاو رهقلاب لاحلا هيف فلتخي ال يذلا - مّرحملا اذه لثمف ًاذإ

 .مهنع هرودص نكمي الف 240 نيموصعملا انتّمأ نع يفنملا سجرلا

 - ٌةقيقح- نيروهقم اونوكي نأ مهيع هللا تاولص مهيف "'نماطتن ال اَنأ ىلع
 .يسفن لماع ّيأل

 ؛ءايشألا وأ .ءيش ّبح نم - هؤاوهأ لجرلا رسأتست نأ :ةنئاشلا ةعضلا نمو

 هنع دجي الف ؛نينسلا نم تارشعلا هيف دعت ًاليوط ًاحدر وأ ,هرمع لوط - هل
 ثيحب .روعشلا وأ رايتخالا بولسم يناوهشلا رينلا كلذ تحت حزريف .ًاصيحم

 .فيلكتلا هنم طقسي

 مهعسي ؛ نيضاترملاو ,عرولاو ىقتلا لهأ نم نيلماكلا دهاشن نحنو ءاذه

 .ةرخآلا باوث نسح كلذب نوغبي ,بئاصملا يف دّلجتلا

 يف عقو ئتح .كلذ هعسي مل مهدّيسو مهمامإ نإ :لوقي ةلاسرلا بحاص ّنكل

 !!هللا اي كنارفغ ,رعشي ال ثيح نم ّىعقاولا روظحملا

 .انه هدافأ ام ىلع لوقلا لمجم اذه

 .ءاذيإلا يفو ءاذه لبق هيلع مالكلا قبس دقف ؛ قبس ام ىلإ هلاحأ ام اّمَأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ جرحلا يف يتأيو

 .«نمط»1 04 :18 سورعلا جات .راقوو نوكس :يأ ءٌنُماطت هيف :لاقي )١(
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 0 ]1 1 1 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 ًاناحجر يَسأتلل ىري 3 مامإلا ناك ول :- مهّلك ةعيشلا يعمو - لوقأ يّنكل
 هللا مالس لعفي ملف ,كلذ نع هسفن فك هنكمألو .ًانيقي هيلع هراتخال عزجلا ىلع

 .هلعف ىلع بيثأو ,هفيلكت وه ام الإ هيلع

 .زجاعلا ةفرح نمف - هراهتشا دعب امّيس- ثيدحلا ةّحص يف كيكشتلا اّمأو

 نم ةكءاضرلا مامإالا ينيع حّرقت نم يور ام ٍةِانيدباعلا نيز ءاكب لثمو

 .ةرشبلا ىف ةحراج فطلأ نيعلاو ,"”ءاكبلا

 لصح نوكي نأ ٌدبالف ّمص ول» هنأ نم ؛ قبسام لثمب ةلاسرلا يف لسرتساو

 ءاكبلا ّنأ ّنظي وأ ملعي نمو .مرحل الإو .ًارايتخاو ًادصق ال .ًارارطضاو أرهق كلذ

 ؛ررضلا عفد بوجول - هكرت ىلع ردق نإ - ءاكبلا هل زوجي الف ؛ هينيع حّرقي

 كلذ عوقو لامتحا نم عنمي ةياضرلا مامإلا ةمصعبانداقتعاو ,لقعلاو عامجإلاب

 ."!أرايتخا هنم

 موصعم نم ىعقاولا ضوغبملا رودص ناكمإ مدع كل انفلسأ دقو ,همالكاذه

 .هيلع ةّيسفنلا لماوعلا ءاليتسا ناكمإ مدعو - ًارارطضا ولو - هلثم

 تذخأ ثيح .هسفن فك نم هنكمت مدع ىلإ بهذن نأ :لوقلا فيز نمو

 مهنكمي هتعيش نم نوطّسوتملاو- سجر لك نم موصعملا وهو - حّرقتلا يف هانيع

 !!دّلجتلا

 )١( :قودصلا يلامأ  ,16١:هيفو ؟ثيدح ْ

 انثروأو ءءالبو برك ضرأب انزيزع ٌلذأو ءانعومد لبسأو ءاننوفج حرّقأ نيسحلا موي ّنإ»

 طحيي ءاكبلا ّنإف ؛ نوكابلا كبيلف نيسحلا لثم ىلعف ءءاضقنالا موي ىلإ ءالبلاو بركلا

 .«ماظعلا بونذلا

 .؟719 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)
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 ؟ 2 ةايسعلا رراغفلا لئاسووبتو مدما اة حمدا زو وصب د يصح 1

 .يداعلا رثألا نم ريثكلا هئاكبل امب ةِين هملع راكنإ هنم فيزأو

 ريغ نم - هنم مظعأ وه امو .ماقملا لاثمأل - هملع قاطن ةعسراكنإ لب

 .ةّيداعلا ةهجولا

 هيلع لقنلاو لقعلا ةلالد ةّيفيكو .هلاح تفرع دقف ؛ ررضلا عفد بوجو اّمأو

 مكح اّمم وأ ,ةدعاقلا تاصّصخم ةلمج نم دروملا لاثمأ ّنإو ,هتداعإب كلين الف

 يف مهبؤدو .ءالقعلا لّمحتل - صّصختلا باب نم - هلاثمأ نع اهزايحناب لقعلا

 .هب نيث رتكم ريغ .هلاثمأ

 ريمأ نب ساّبعلل عقو ام :ررضلاب اهيف ثرتكي مل يتلا تاماقملا نمو

 ركذف ءبرشيل ةفرُع اهنم فرتغاو ةعيرشلا كلم امل ّفطلا دهشم يف ذه نينمؤملا
 نباو .هتّلُع لبي نأ ىلع كلذ رثآو ,"0هب ًايّسأت هدي نم ءاملا ضفنف ,هيخأ شطع

 .ريجهلا يلغو ,ديدحلا لقثو ءامظلا ةّظك نم هب ام ىلع وهو ءاشحلا يماظ هيبأ

 ."!«ةمصعلا مدعل ؛ ةّجح نكي مل - ّمص ول - هّنإ» :ةلاسرلا يف لاق

 هركذام ؛ هتقيقح مامت اذه لضفلا بأ ّنأ بسحي نأ دحأ ّيأ عسو يف سيل ام

 ناطخت هالجرو مّهطملا سرفلا بكري .ًاليمج .ًاميسو ًالجر ناك هّنَأ نم :جرفلا وبأ
 ."”!هعم ذقن نيسحلا ءاول ناكو ,مشاه ينب رمق هل لاقي ناكو ءضرألا يف

 نم هريغ تّفختسا امك ,يدافتلل ةّيموقلا ةّيبصعلا هتّرفتسا ًالجر هبسحي وأ

 .ناعجشلا

 .رّصبت نود نم تاّيداعلا هريثتست :نيّيداعلا ءالؤه نم وه سيل

 )١( ةّدوملا عيباني 7:/517.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟) ٠؟5.

 :نيّيبلاطلا لتاقم (؟) 51.
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 ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 هلازن يف كبترا ئّتح ؛ ةفرعم الب هسفنب هادفف ًاروثكم دهاش يذلاب سيل

 اَمإ هرظن ودعي ال نعم ؛ نيتّيلهاجلا نم ىّتح هرئاظن ترثكامك.هلاتق يف هب يدوأو

 .هركذ ةعاذإ وأ .هرخف قاطن عيسوت نوكي نأ

 نع هب ىتأ ام عيمج ناكامّنِإو .معزي امكن ينمؤملا ريمأ نبا ناكام .هللاو ال

 نأ همزلي فيك هنأو .هتقيقحو هيخأ ّقحب ةفرعمو ,بلص ناميإو .هنيد يف ةريصب

 :هلوقب - هترايز ظفل يف ٍةِقبقداصلا مامإلا كلذب دهش امك ,هنود ىنافتيو هيساوي
 ًايدتقم ؛كرمأ نم ةريصب ىلع تيضم كّنأو ؛لكنت ملو .نهّت مل كنَأ دهشأ»

 ."7«نيّيبنلل ًاعبّتمو ؛نيحلاصلاب

 - دوهجملا ةياغ تيطعأو ,ةحيصنلا يف تغلاب دق كّنَأ دهشأو» :اهيف ءاجو

 ءادهشلاو نيقيّدصلاو نيتيبنلا عم كرشحو َنيِيَلع يف كركذ عفرو ةِقهلوق ىلإ
 ."””هرخآ ىلإ «...نيحلاصلاو

 كركذ عفرو» :ليق اذإ امو «ريبعتلا اذه نيب ّيلجلا قرفلا كيلع بهذي الو

 .كلانه ًاركذ هل نأ الإ هيف سيل اذهف «نيّيَلع ىلإ
 ًاخذبو ,ةعفرو .ةعنم نيّيَلعلا يف هركذل نأ ىلع ّلد دقف ,دراولا ظفللا فالخب

 هللا تاولص ءايبنألاو 250ةّمئألاو ةمطافو ,يلعو .دّمحم ثيح .اهب لفحي ًادجمو

 .يعرشلا هفيلكت فرعي ال ّيداع لجرل نوكي ال اذهو مهيلع

 ديقملا هركذو ,447 :يلامثلا ةزمح يبأ نع هدانسإب لماكلا يف هيولوق نبا هأور )١(

 حابصم ىف سوواط نباو ءامهيرازم يف [؟١6 :رازملا] يدهشملا نباو ١77[ :رازملا]

 .؟5١5 :رئازلا

 ١78 :يدهشملا نبال رازملاو ,157- ١77 :ديفملل رازملاو :457- 54١ :تارايزلا لماك (؟)

 5١14. :رئازلا حابصمو 17/5 -
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 ةلسلسلا ٌرس) يف ؛ ةودقلا ةباّسنلا يراخبلا هللا دبع نب لهس رصن وبأ ىور
 انّمع ناك» :لاق ةها قداصلا مامإلا نع'''(بلاطلا ةدمع) يف ةّبنعنباو "١(ةّيولعلا

 .ًانسح ٌءالب ىلبأو 391ه دبع يبأ عم دهاج .ناميإلا بلَص 20 يلع نب ساّبعل
 .«ًاديهش ىضمو

 هاعسم ودعي ال نكل ارهاب ًامادقإ مدقيو .رمألا يف رّصبتملا ريغ يضمي دق

 ٌنإف ,ةفيفطلا ضارغألا نم اهريغ وأ ,ةّيموق ةّيبصع وأ ؛ةيلهاج ةّيمح نوكت نأ ام

 وأ ,روثكم هل خأ نم .هرصبب هّسحي ام الإ سيل هماجحإو همادقإ يف - هرظن حمطم
 .ضوهنلا ىلإ هثعبت هيلإ ةدئاع وأ ,هب ّثْمي نم يف ناوه وأ .دهطضم بأ

 ةقيقدلا راظنألا ىدل مّسجتي ال هنأ الإ .هلمع يلاجم ىلع حدمي ناك نإو اذه

 .ةرغصم ةروص يف الإ

 قرخت ءاهريسل ةياغال يتلا مهُرئاصب لمعلا ىلإ مهودحت ماوقأ كانهو
 كلش ءازو ناب اوهلتع :قيفراغلا ءاملعلا كتلوأ نوعنلا ءارو نم دفقو:نكحلا

 كلت لينل الإ نومحتقي الو نومدقي الف ةدوشنملا مهتلاض يه ةبولطم ةياغ ةروصلا
 هلوق ىرج كلذ ىلعو ,ةضحملا ةّيقيرطلا - مهدنع - ةروصلا كلتل ْنِإو ,ةياغلا

 ًالهأ كتدجو نكلو .كران نم ًافوخ الو ,كتّدج يف ًاعمط كتدّبع ام» :مالسلا هيلع

 .2”«(كتدبعف ةدابعلل

 .فرشلاو رخفلا لك اوزاح .داهتجالاو ّدجلاو ,دادسلاو ةليضفلا لهأ ءالؤه

 .ةبيقنلا دومحمو ,ركذلا ليمجو

 )١( :ةيولعلا ةلسلسلا رس 8

 .؟ه":بلاطلا ةدمع (؟)

 .574و 191/و 187 :117/و ؛ ثيدح 4١: 4 ١: ًاضيأ رظناو .57/4 :16 راونألا راحب (؟)
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 0 ةيئازعلا نزع الكل ل وعن ةفن اهم تانك

 ّقح نم فرع ,هيلع هللا مالس ساّبعلا اندّيس:- مهتاداس نم لب - مهنمو

 ناميإو ,ةذفان ةريصب يف هل هتاساومو هتادافم تناكف ؛هريغ هفرعي مل ام هيا

 .ثيدحلا يف هب صن امك ءبلص

 راص كلذلو .داهجلا نسحأ هعم هداهجو ءالبلا نسحأ هيخأب هؤالب ناكو

 .ةمايقلا موي ءادهشلا عيمج - هتجردب - هطبغي

 كماَيأ - كلذب هروزت كّنَأ امك هلتقمب كت هنأ مالسإلا نيد نم هفقوم ناكو

 9 رح تكهتناو ؛مراحملا كنم تّلحتسا ةّمأ هللا نعلو» :كلوقب - كيلايلو

 ."١«مالسإلا

 كانيرأل ؛ هتارايز ظافلأ نم طبنتسملا لضفلا نم هل ام درس ىلإ انبهذ ولو

 هلامعأ نم لمع ىلع دقتني نأ - ةباثملا كلتب وهو - رسجي يذلا اذ نمف اذ

 !؟ةليضف ٌلكب زافو ,ةبقنم ّلك اهب زاحو ,ناميإو ةريصب نع - اهّلك- تردص يتلا

 اهمامإ ٌيصولا نبا الإ رخفلل ةبصع نم ىرت الف ٌماركلا ىَأَشو

 اهماصخ دلو اهثداح لجو اهميعزو ىرُي اهلئؤَم كاذ وه

 اهُماوق غازو اهبكوم صان ول  ًّىئجح اهحجرأو ًأسأب اهّدشأو

 د يبأ نسمع هدانسإب "!(لاصخلا)و "'(يلامألا) يف قودصلا ىورو

 )١( هرازم يف ديفملا خيشلا هركذ ١14 :رثازلا حابصم يف دّيسلاو .(ريسي فالتخاب) ١5؟,

 رازملا يف يدهشملا نباو 59١.

 .0618 :يلامألا (؟)

 .١١٠ثيدح :15 :لاصخلا (؟)



 0 ةيسحلا رئاعبملا لئاسو تود وازع دم صلم يبل يي م 20

 يسأ نب يلع نب ساّبعلا نب هللا ديبع ىلإ كن نيسحلا نب يلع رظن :لاق ,يلامثلا
 رثآ دقلف ءساّبعلا هللا محر» :- هلوق هيفو ثيدحلا ركذو - :لاق ّمث ,ربعتساف بلاط
 ريطي نيحانج امهب لجو ّدع هللا هلدبأف ,هادي تعطق ّتح هسفنب هاخأ ىدفو ىلبأو

 - هللا دنع ساتعلل ّنِإو .بلاط يبأ نب رفعجل لعج امك .ةّنجلا يف ةكئالملا عم امهب

 .«ةمايقلا موي ءادهشلا عيمج اهب هطبغي ةجرد - ىلاعتو كرابت

 هيلع هباثأ دقو ,هئراب دنع ئضرم هب ىتأ ام عيمج ّنأل الإ ةطبغلا هذه تسيل

 .ةازاجملا نسحأ هازاجو ؛باوثلا لضفأب

 نوكي ّمث .ًائّيس رخآو ًاحلاص ًالمع طلخ لجر زيزعلا نم سيلف الو

 .ميظعلا نأشلاو ةناكملا يوذ ءادهشلا عيمج دنع ًأطوبغم

 لبقي اّمم يه تسيلو (ءادهشلا) يف مومعلا ةدافإ :(عيمجلا) ظفل ةّيضق نإ مث

 .ًاقلذحت وأ ًاريوحت

 ضافتسا يذلا هيلع هللا مالس ربكألا ىلع هيخأ نبا :نيطباغلا كئلوأ نمف

 ."!«أقطنمو ًاقلُخو ًاقلَخ هللا لوسرب سانلا هبشأ هّنأ» :هيف هيبأ نع

 ,هلامعأ يف - يتأي ناك ام هّنإو ,ةمصعلا يي ّئبنلا قّلُخ رهاظم ىلجأو

 .بنذ نم هّبر طخسي امب- هترشاعمو .هتارواحمو

 .روكذملا هبشلا ىلإ ًارظن (ربكألا يلع) ةمصعب لوقلا نم حدتنم الف .ًأذإ

 880 نيموصعملا ةّمئألاب - ٌمضلاب - قّلُخلا يف ةّيهبشألا قالطإ اندّيق نإو

 ًاقلُخو ًاقلُخ سانلا هبشأ مالغ مهيلإ زرب دقف دهشأ ّمهّللا» :هيفو "1 :فوهللا يف هاور )١(

 ركل كل قسري ًاقطنم دمو

 ًاقلَخ هللا لوسر هبشي مالغ مهيلإ زرب دق هّنأ دهشا ٌمهّللا» :هيفو ه١ :امن نبال نازحألا ريثمو

 :هاقطخمو افلح
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 00 0 ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 هنكل اظن نيموصعملا ريغ يف ؛ هيلإو ,عيمجلا ال ,عومجملا ىلإ قاسنم قالطإلاف

 .هددص يف نحن امب رئاض ريغ

 نم كيلع ّنَم امك» :هبطاخي - بجر نم موي لّوَأ يف - هل ةرايز ظفل يفو

 ."!«ًاريهطت مه رّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا تيبلا لهأ نم كلعجف ,لبق

 نوكي امف ؛ هماقمب ساّبعلا طبغي - ةباثملا هذهب وهو - ربكألا يلع ناكاذإف

 .هنود وه نم موصعملا طبغي نأ زوجي هّنِإ :لوقت وأ

 هط دّمحم خيشلا ةّمألا ىدتقمو ,ةفئاطلا خيش ّنإف ؛ انركذ ام لاثمألو

 ريمأ تيب لهأ دادع يف ساّبعلا ركذي نأ بساني هْنَأ :"”هلاجر يف ركذ #4 فجن

 .ىوعدلا يف ًاديهش هلثمب كيهانو ,ةاورلا ال ءنيموصعملا ذه نينمؤملا

 ابنذأدقهّنإ :لوقنالو ةمصع ّيصولا نبا يف طرتشن مل

 ابجنلا لاجرلا يف مامإالا (هط) هب لاق ام لثم لوقن نكل

 ءايبسنألا ىلع اهرصق بسحت تنأو (ةمصعلا)ظفل كتئلوهي الو

 .مهبصنم يف طرشلاو ,مهيف بجاولا نم اهنإف 240 مهئايصوأو

 يف امك.هب هفاصّتا نم عنام ال نكلو .هيف طرشلا نم تسيلف ؛ مهريغ اّمأو

 .اهيلع هللا مالس ةرهاطلا ةقيّدصلا

 ,مزاجلا يفنلا دحأل سيلف - ًاعرشو ًالقع- اهبساني نم يف تزاج ثيحو
 .قلذحتو كبترال هليلدب بلوط ولوهو

 )١( :لّألا ديهشلل رازملا ١57.

 :لاقملا ناقتإ (؟) 5٠١.

 (6ا/)



 ١ نسا را اوما وساوس ا 7

 نيب رمألا رودي ثيح هّنإف .دورولا مدعب هل ثّبشتي 31 مزحل | نم سيلو

 .ةدحاو ةّرم ولو ةئّيس حرتجا هّنَأ تبثي نأ هيلعف ؛ ضيقنلا يفرط

 اجدع لاي اهدار فاكمتلا نكي ةرثح ةقئانرال اخ كجضتلا ءدبلل نيبو

 .يعرش رثأ هيلع بّئرتي اّمم سيل - ةّماتلا «سيل» دافمب-

 كّنظأ الف ةقاربكألا لثمل هلومش ثيدحلا يف مومعلا ةّيضق تناك نإ مث

 :مهنم نيّيولعلا يف درو نيذلا ؛ ٌفطلا دهشم يف ءادهشلا ةّيقبل هلومش يف باترت

 وهو .ةمايقلا موي هللا نع نوضارلا مهْئَأو» ,"'«هيبش نم ضرألا يف مهلام هّنأ»

 ."!«مهنع ضار

 الو َدِبَأ تيب لهأ الو ,هباحصأ نم حلصأ ًاباحصأ ملعي ال 38. نيسحلا ناكو

 ."””ًأريخ هنع ًاعيمج مهاّرجو .هتيب لهأ نم لضفأ

 لهأ نم ٌدبأ الو لصوأ الو ؛هباحصأ نم ًاريخ الو ىفوأ :ىرخأ يفو

 ,20 دعب

 هّنَأو *ةّنجلا نم مهلزانم اوأرف ءاطغلا مهل فشُك هنأ :- ًاعيمج- مهيف دروو

 :امهيفو ١57914 ثيدح ,507 7:١5 ةعيشلا لئاسو ,738 ١: ةظلاضرلا رابخأ نويع )١(

 .«نوهيبش ضرألا يف مهلام ًلجر رشع ةينامث هتيب لهأ نم هعم لتقو»

 يف ةقاشا دبع يبأ نع هدانسإب رايهاملا نبا نع دئاوفلا زنك يف يكجاركلا هاور )١(

 .ثيدح

 ) )5داشرإلا 5: 5١.

 .58 :نازحألا ريثم يف امن نباو 4١, :؟ داشرإلا يف ديفملا اهاور (5)

 يف يدنوارلاو قداصلا نع ,177 باب ١, ثيدح ,؟79 ١: للعلا يف قودصلا هاور (5)
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 1000000 1 ةيئارفلا هاطنلا لوح هينا تادلك

 ."!'قحال مهقحلي الو ءقباس مهقبسي مل

 مهخيش وه لضفلا ابأ ّنإف ؛ ددوسلاو لضفلا نم ةوفصلا ءالؤه غلب امهمو

 .هريغو ثيدحلا اذه ٌصنب - هيخأ دعب - مهدّيسو مهريبكو

 - هلوسر دسأو هللا دسأ - ةزمح :ةطبغلا ثيدح مومعل نيلومشملا نمو

 .ةكئالملا عم ةّنجلا يف راّيطلا رفعجو

 نأ كفّرعأ نأ دعب الإ ؛ يدّلَخ يف رودي اّمم حارصلا كل يدبأ نأ ينعسي الو

 ؟امه نم ًارفعجو ةزمح
 ملا ةرغ انيكك هرارلا اههلقش ب اديمك كنا نينا نأ ديت 3

 ,ريبك لمأ اهيف يل ناك نإو ءاهب مهسفنأل مهجاجتحاو ءامهتبارقب ؛ 280 نيموصعملا
 .اهيلإ حمطأ ةياغو

 انأو ,ةدحاو ةرجش نم بلطملا دبع لآ اًنإو» :ككتهلوق لثمب كرّكذأ الو

 .«يقلُخ هقّلُخو ,يقلَخ هقلَخ هبشأف .اهناصغأ نم نصغ نم رفعجو

 اال نأ ضجر يارا كيد وو
 موي نابكرلا نم» :ِةكيَيهلوق لثم ةزمح يف كل درسأ نأ ىّرحتأ تسلو

 .«ءابضعلا يتقان ىلع ؛ هلوسر دسأو هللا دسأ .ةزمح يّمع ةمايقلا

 دسأو .هللا دسأ ةزمح :بوتكم شرعلا ةمئاق ىلع» :ِةئارفعج ىبأ لوق وأ

 .ةكاداّجسلا نع جئارخلا 3

 5١4. :بختنملا يف هنم برقي ام ىور )١(

 بقانملا يف (مالسإلا مئاعد) بحاص يرصملا نامعن ةفينح وبأ يضاقلا امهاور (؟)

 .717١/:بلاثملاو
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 ١ مبا ةتيمعلارئاعتلا لئاسز وب ورتب ونا وسم احممل 4

 .")(ءادهشلا دّيسو ,هلوسر

 يف #*ينيلكلا مالسإلا ةقث هاور ام لوح ًارّكفم حدر ذنم - ًاَْفأ ال يّنكل
 34! هللا دبع يبأ دنع تنك :لاق ديعس نب فسوي ىلإ هدانسإب "!(يفاكلا ةضور)

 قئالخلا - ىلاعتو كرابت - هللا عمجو ,ةمايقلا موي ناك اذإ» :يل لاقف ,موي تاذ

 ؟تغّلِب له :هل لاقيف هب ىعدي نم لَّوأ هيلع هللا ىَّلص حون ناك

 .معن :لوقيف

 ؟كل دهشي نم :هل لاقيف

 .«ةكبِإَي هللا دبع نب دّمحم :لوقيف

 وهو ياي دّمحم ىلإ ءيجي ئّتح سانلا ىطختيف حون جرخيف» :ةئل لاق
 ثديي هنلز ُهرَأَر اًنلْئؤ لجو ّرع هللا لوق وهو اق ىلع هعمو .كسملا بيثك ىلع

 ىلاعت هللا ّنِإ .دّمحم اي :مالسلا امهيلع دّمحمل حون لوقيف "”4اوُدََك َنيِذَلا ُهوُجُو
 .ٌةرَي دمحم تلقف ؟كل دهشي نم :لاقف ,معن :تلقف ؟تغّلب له :ينلأس

 .غّلي دق ِهّنَأ هل ادهشاو ابهذإ ,ةزمح ايو رفعج اي :لوقيف

 .اوغّلب امب 32 ءايبنألل نادهاشلا امه ةزمحو رفعجف :ةك هللا دبع وبأ لاقف

 .«كلذ نم ةلزنم مظعأ وه :لاقف ؟وه نيأ 32! ّئلعف ,كادف تلعج :تلقف

 ثيدحلا اذه نومضم لقن دعب (تاسبقلا) يف *!ةمالعلا يدلاو لاق

 ( .؟ ثيدح "714 ١: ىفاكلا ١(

 ,؟97 ثيدح ,؟"1/ : قياسلا ردصملا (؟)

 .؟1/ :(17) كلملا (؟)

 ,(م1519 - ه1777ت) يفجنلا يدابودرألا مساق دّمحم نب ىقت دّمحم نب مساقلا ىبأ (؛)
 0 | ١
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 6 ار ا م ول اوم الو حم ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 فراعلا ىلإ لوكوم نيتمّدقملا نيتاه نم ةجيتنلا ذخأ ّنِإ :ةطبغلا ثيدحو
 :تيذاحالا نضيزاعمب

 فوس ًارفعجو ةزمح نإ حارصلا ّقحلاو ,ضخملا ةدبز كل يدبأ انأ :لوقأ

 ءاجنإل امهل ٌةٌكْيَي ئبنلا ليهأت وهو الأ .ميظع لضفب فقوملا كلذ يف ناضهنب

 - ماللاب ىّلحملا عمجلا ىضتقم وه امك- مهمتاخو مهدّيس ادع ًاعيمج 250 ءايبنألا

 .هوذح وذحي نمو حون لثم مهيفو ؛غيلبتلاب مهل ةداهشلاب

 قلخلا نيب لاصتالا تاقلح مهو .ءايبنألا يّجني نم يف كّنظ نوكي اذامف

 ؟مهيلإ ضويفلا طئاسوو .مهقلاخو

 .مهل ديحولا ذقنملا هنوري مهو ,كاذنيح 250 ءايبنألا هيلإ رظني فيكو

 ؛ كلذب ناعطقي امهّنأ :ىنعمب .ةّيملع ةداهش يه له ةداهشلا هذه ّنإ من
 ؟نادهشيف ءامه دنع ٍّقكِيلَي دمحم ةداهشب

 .ةكبأَي هللا لوسر ةداهشب نادهشيف ,عرفلاب ةداهشوأ

 ملاع يف امهو ارْبُخ كلذب اطاحأ دق ذإ ؛ غيلبتلاب امهملعل نادهشي امهّنأ وأ

 .مهيلع هللا مالس نيموصعملا نم امهيوذ عم راونألا

 ال ريبك لضف - ًاضيأ - نْيَلَوأْلا يف ناك نإو - ريخألا وه ثيدحلا رهاظ

 - تقلطأ ثيح - نْيلَوَألا ىلإ راصي الو ةداهشلا قلطم نم ردابتملا وهو - ركني

 .ةنيرقبالإ

 يف نفدو نادمه يف تامو ,فجنلا يف نطوتو زيربت يف دلو ,ةّيمامإلا ءاهقف نم ءلضاف 3

 .فجنلا

 ةّيبرعلا هبتك نم .,ةّيكرتلاو ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب تافّلؤم هل ,ناريإب «دابآىدرأ» نم هلصأ

 .180 :5 مالعألا ,...نيدلا لوصأ يف (تاسبقلا)
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 ١ حا ةطمحلا راسل لامك رووتتنو روع اس ام وو اس يعم 1

 .نايعلا ىلإ اهدنسأل هتداهش نع لئٌس ول ثيحب نوكي نأ بجي دهاشلاو

 .هب السرأ ام نايدؤي نيلوسر انعُب امهْنَأ ثيدحلا يف سيلو

 - وهف الإو ءءاضقلا نيزاوم ىلع يرجلا - ماقملا يف - ديري هناحبس هللاو

 رّرقملا اهارجم - ًاضيأ - ةداهشلا يرجت نأ مزاللا نمف ,مهغيلبتب ملاع - هنأش لج

 هللا ءافطصاو مهتمصعب عطقلا نم ثعبنملا يلامجإلا ملعلا ال ,هيلع فوقولاب ؛ اهل

 .تباثلا يخيرأتلا لقنلا وأ .مهل

 ,.اهرارسأو .تاّربنلا عئادوب ِنْيَقراع نادهاشلا ناذه نوكي نأ بجي اذإ

 ؟اهعضاوم يف اهوعضو فيك مهنأب ةربخلا مهنكمي ئّتح ,اهعقاومو .اهماكحأو

 ؟هيلع اونمتئا ام ىلع اوظّفحتو .اوعدوتسا ام اوغلبو اولّمح ام ّقح اوّدأ فيكو
 .اهوأش كردي ال ةجرد هذهو

 ,ةناكملاو فرشلاو .رباغلا ملعلا نم ؛ ةباثملا هذهب ناديهشلا ناذه ناك اذإف

 ةاعدلا نم امهو ءاهتخسانو ؛عئارشلا ةمتاخ نم ؛ رضاحلا ملعلا يف هب كّنَظ امف

 !؟اهنم مئاعدلاو دمعلاو .اهل ةرداقلاو ءاهيلإ

 . هب لوقأ ام ريغ لوقت نأ ىلإ كب غلبي ّينيدلاو ّيملعلا فعضلاّنأ بسحأال

 .ةاذهلا ةّمئْألا دعب اهب ءاملعلا ربكأ قم انوكي نأ نجي هلا نم هن ةخارض لكب

 حوَد نم ؛ ةفالخلا ءابعأ ٌلماحو ,ةلاسرلا بحاصو اعّرفت دقف ,ةضاضغالو

 امهميلاعتب نالمعيو ءامهرثأ ناّصتقي ائتف امو ,.دحاو ضور يف اوسرغو ,دحاو

 .امهيلع هللا تاولصف نيقيلا امهاتأ ئّبح

 ,لضفلاو ,ملعلا نم ؛ هيلع امهام ىلع - امهّنَأ :ةطبغلا ثيدح ىضتقمو ءاذه

 .هيلع هللا مالس لضفلا يبأ ةجرد ناطبغي - فرشلاو

 نو .كلذ نم ٍءيش ىف امهنود وه نَم ناطبغي ال امهّنَأ ميلع ٌدج تنأو
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 ةيئارعلا رالشملا لو مساع تازيلك

 .اهئاطعإ يف ةفزاجم الو ءاهب ىباحتُت ال نانجلا تاجرد

 هلتقم يف هّقح يف لوقي نأ رباكألا نيرّخأتملا انئاملع ضعبل ّقح انه نمف
 .مهلضافأو مهئاملعو 238+ تيبلا لهأ ءاهقف رباكأ نم ناك هّنِإ :"(رارسألا بس)

 هّنِإ» :ةرابعلا كلت لثم دعب (رمحألا تيربكلا) يف َيِدْئَجْرِبلا ةمالعلا لاقو

 ."!«هيبأ نع ثيدحلا يوري ناك هنأ هيفاني الو ,دحأ ميلعت نود نم ًاملاع ناك

 0 ا

 يف يدنبردلا ث)] قّقحملا ةمالعلا ىورو

 "يقر ملعلا

 قر دق ىباتعلا ن أ :(ةداهشلا رارس

 .قكل ةّمئألا نم ةثالث ةسردم جيرخ وهو ,كلذك نوكي نأ عدبلا نم سيلو

 ةسردم ىضترملا رجح نأكف

 امل م كيف لرب نانتحكو

 ىدنلاو يضاوملا س ابيع ناكف

 ىدهلاو مولعلل ًاّمِضِخ أرحب

 بزاع ريغ يحولا تيب هيقف

 ىبترا ام ئتح ساّبعلا اهجيّرِخ

 ابقعأ مامه يف ّيصولا ناك
 ايإلاو ليثألا دجملاو رخفلاو

 اينتال وسي طقنب نإ ًامراصو

 ايزع هاوس نعام ههتف نع

 هيبأ نع - هرمع ءىدابم يف - ملعلا ذخأ هّنَأ (رمحألا تيربكلا) يف ىورو

 .©هتاوخأو

 )١( :رارسألا رس 56.

 ١١4. :رمحألا تيربكلا (؟)

 .017:؟ ةداهشلا رارسأ (؟)

 1١١7. :رمحألا تيربكلا (4)



 0 ا 1

 ةمهقلا ةمّلعملا ريغ ةملاعلا 885 بنيز يحولا تيب ةليقع؛ هتاوخأ نمو :لوقأ

 ."!ة9!داّجسلا مامإلا اهيخأ نبا ّصنب ؛ ةمّهفملا ريغ

 نيز ضرم مايأ ةمامإلا ءابعأ لمحو ءاهيخأ نع ةباينلاب تيظح دقو
 .مارحلاو لالحلاو ماكحألا يف عوجرلا ناك اهيلإو ده نيدباعلا

 نم ًاسبتقم ,نيمامإلا هيوخأ ةمزالم يف ساّبعلا ذخأ ناوألا كلت دعب نم مث
 نم هيف عدت ملف ةيقارلا ميلاعتلا كلت هتلقص ىّتح ءامهراونأب ًائيضتسم ءامهمولع

 نع ٌفُشَت ةميرك سفنو ّيسدق نامثج الإ هنم قبي ملو ًائيش كلُملا ملاع نرد
 :توكلملا هلاغ لاس

 قيفرلا نم هبساني ثيح ىلإ راط ؛ ءافصلاو لامكلا نم هباصن لمك ذإو
 .ىلعألا

 اذهو ,ةخيشملا ءالؤه يف لوقت كارأ ام - ميركلا ئراقلا اهّيأ - تنأو

 ؟ذيملتلا

 مهو ,فراعملاو مولعلا نم مهيدل ام ءادسإ يف ًادهج نولأي مهبسحتأ

 ؟ًالباق ًالحم تقتلا دقو .دابعلا ىلع ةقلطملا ضويفلا

 .ةنطابو ٌةرهاظ همعن نم هيلع غبسأو هب هللا لّوخ ام لمتحي ناكام هنأ مأ

 كلذ لوقي نأ رسجبي ًاّيعيش نأ ّرظأ الو .هتوفصو هللا ءايلوأب ّنظلا اذكه ام

 .هتدأس يف

 ريغص لفط وهو - لوقلاب هنّرميو لضفلاابأ هنبا بّردُي نينمؤملا ريمأ ناكذإ

 ,ةمّلعم ريغ ةملاع هللا دمحب تنأو ...:ةئلنيسحلا نب ىلع لاقف» :هيفو 7١ :؟ جاجتحالا(١)
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 ا ل ل ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 - لوقأ نأ يحتسا :لاقف ءنانثا لق :لاقف ,دحاو :لاقف ,دحاو لق :هل لاقف -

 .نانثا - دحاو :تلق يذلا ناسللاب

 .""!(هتعومجم) يف كيلَوألا ديهشلا هاور
 .نبللاب دهعلا ثيدح وهو ؛ هدادسو هتابث اذه

 ؟مهقالخأو .مهمولعو .هيوخأو هيبأ لامكب لمكو ربكول هب كّنظ امف

 .يسدقلا اهنابل عيضرو ,ةمامإلا رجح بيبر وهو .هّلك كلذ عدبلا نم سيلو
 ؟هنم هيف انرّصبت اًمع يضغي وأ ,هانملع ام هيبأ هقف نم هنع - ًاذإ - بزعيفأ

 نم ةميدق ةخسن يف كلذك هاندجوو - "!(خيرأتلا) يف يربطلا ىورو
 هتذملت وأ هيزيجتسم ضعبل هطخب ؛ #يسلجملا ةمالعلا ةزاجإ اهيلع (داشرإلا)
 ,مّرحملا نم عساتلا يف همّيخم ىلع موقلا مجه نيح - لاق ٍةقا نيسحلا هاخأ ّنَأ :-
 .«تنأ يسفنب بكرإ» :هظفلام - مهّدري وأ ,مهلهمتسيو وه بكري نأب ساّبعلا رمأف

 .«كسفنب بكرإ» :ةجرادلا خسنلا يف ,معن

 ةقث (هخيرأت) نم ذهن نيسحلا لتقم صوصخب كبسحو - يربطلا ٌنكل
 باحصألا دنع ربتعملا روهشملا فنخم يبأ لتقم لقنب هيف مزتلا دق - ًادامتعاو

 ,ةهّوشم ةروص ريغ هنم قبي ملف :عايضلا فصاوع هيلع مويلا تفصع يذلا ًاعيمج

 ٌثغ ّلك اهتعدوأف ءنيساّسدلا يديأ اهيف تثاعو .برشو رهدلا اهيلع لكأ دقو

 .نيمسو

 ةقوفتملا تالوقنملاو (يربطلا خيرأت) يف دوجوملا هلصأ ىلع فقو نمو

 .ديهشلا ةعومجم نع هلقن 18٠ غ٠ ثيدح ١6", 06 لئاسولا كردتسم )١(

 5١6. :4 يربطلا خيرأت (0)

(6/) 



 ١ تر فعلا رئاعقلا لئادوبب يروم هند وعر حالا د بورما ا

 لصألا كلذو .ًالصأ نيتخسنلا نيب ةبسنال هّنأب ملع ؛ ةميدقلا بتكلا رئاس يف

 نم ةنيمثلا ةخسنلا هذه هدّكؤيو ءاهبتك نسحأو ةعيشلا خيراوت طبضأ نم ميدقلا
 .#:ديفملا انخيش (داشرإ)

 الو ,تاهبشلاب ثرتكم ريغ ًالجر هسفنب يّدفي مامإلا نأ ىرت لهف أذ
 !ماكحألاب فراع

 .لقف كلذ ىوهلا كل ءاش نإ

 رولا ةلدأل رخأ تاتميصختال انه نأ ةفيرتقلا ثيقاخألا ىواطموم ملغ

 قودصلا هاور دحاو ربخ ركذب اهنم كّوبتن 238 نيرهاطلا ةّمئألا ءالو صوصخ يف
 .فورعملا ةئامعبرألا ثيدح نم ؛ ذه نينمؤملا ريمأ ىلإ هدانسإب (لاصخلا) يف

 انل راتخاو ءانراتخاف ضرألا ىلإ علْطا - ىلاعتو كرابت - هللا ّنإ» :ةقلاق

 دهبشلاو مهلاومأ نولذبيو ءاننزحل نونزحيو ءانحرفل نوحرفيو ءاننورصني ةعيش

 .ثيدحلا ."76...انيلإو اّنم كئاوأ ءانيف

 عافدلاو داهجلا ريغ يف جرخملا هليلدب - ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلإ هنم جرخ

 يذلا فاضملا عمجلا تحت ًاجردنم - ًافيكو ًاّمك- سفنلا لذب دارفأ عيمج يقبو -

 .مومعلا ةلدأ نم وه

 يف هب ىتؤي ام :هنمو ,هيف ناعمتجي ام يف ررضلا ةدعاق ىلع مكاح وهف

 هذّبحتو ءٌبحلا لماوع هيلإ ثعبت اّمم .حرجو ,برضو .مدل نم ِةقن ينيسحلا ءازعلا

 كالرلا وسو

 رهاظملا صوصخ يف - ةلأسملا قاطن ّنأ ةريثك رابخأ نم رهاظلا ّنأ ىلع

 )١(الخصال: 155.
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 00 ةنئازقلا رهاظملا لوخ ةعماج تانك

 .اهريغ يف هنم عسوأ- ليلجلا حدافلا كلذب ءايتسالا نع ةفشاكلا

 دبع وبأ يل لاق :لاق ,نيدرك عمسم نع دانسإلاب (تارايزلا لماك) يفف
 ؟«هب عنُص ام ركذت اّمأ» :ةاهللا

 .نلبوكلق

 ؟(«عزجتف» :لاق

 نم عنتماف .يلع كلذ رثأ يلهأ ىري ئّتح كلذل ربعتساو .هللاو يِإ :تلق

 .يهجو يف كلذ نيبتسي ئتح ماعطلا

 ."!«...انل عزجلا لهأ نم نوّدعي نيذلا نم َكّنِإ امأ .كتعمد هللا محر» :لاقف

 .ثيدحلا

 دارفأ ةلمج نم ؛ هجولا يف بوحشلا نيبتسي ثيحب ماعطلا نم عانتمالا ّنإف

 .هيلع هحدمو .هب ىتأ ام ّلكب يضر 1ك مامإالا ٌْنكل .ررضلا

 ىلع ٌلديف ,حودمملا عزجلا يف لخاد كلذ لثم ّنأ ثيدحلا رخآ نم ملعُيو

 خيشلا نبا - يناثلا ديفملا- يلعوبأ هاور امك.هيلع ٌّثحلا يف درو ام لك بولطملا

 :لاق 32ه دبع يبأ نع ,بهو نب ةيواعم نع هدانسإب (هيلامأ) يف يسوطلا

 ."!«390 نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا الخ ام هوركم ءاكبلاو عزجلا ٌلك»

 ,هيبأ نع ,ةزمح يبأ نب يلع نب نسحلا نع هدانسإب (تارايزلا لماك) يفو

 ."!ريسي ربيغت عم هلثم اهلل دبع يبأ نع

 .«...معن :تلق ؟هب عنُص ام ركذت امفأ» :هيفو /ثيدح 7١7 - ٠١4 :تارايزلا لماك )١(

 .1591/45 ثيدح :500 ١5: ةعيشلا لئاسو ٠١, ثيدح ١77, :يسوطلا يلامأ (؟)

 ام ؛عزج ام ّلك يف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ّنإ» :هيفو ”ثيدح 2١١, :تارايزلا لماك (؟)

 .«روجأم هيف هّنإف كين ىلع نب نيسحلا ىلع عزجلاو ءاكبلا الخ

 لال



 ؟ نر ويحل" اهبقلا لئاسو و ومو اووي ومع حم هاي ماعو#ا 1

 .هلثم دانسالاب "!(ديفملا يلامأ) نع "'(راحبلا) يف هاورو

 رهظتسن - ًافيكو ًاَّمك- عزجلا دارفأ ىلإ رظنلاب ّيدارفأ مومع ثيدحلا يفو
 .هيلإ (لكلا) ظفل ةفاضإ نم هتدارإ

 .ًاضيأ دارم هْنَأ هيلع ءانثتسالا عوقو نم ملغي ؛ ّيدروم مومعو

 همومع صّصُخ ثيحو .دحاو قايسب - ًاعيمج- امهل (ّلكلا) ظفل قيس دقو

 ؛ هلاح ىلع يدارقألا مومعلا ءاقبب انملع ؛ ءانثتسالاب - بسحف - يدروملا

 .لامهإ الو لامجإ الو نايبلا دروم يف هْنأل ,””ةمكحلا تامّدقمب

 بحني عوزجلا نأ امكف ًاراوطأو تالاح عزجلل ّنأ ةكسم يذ لك فرع

 وأ .هردصو هّدخ مدليو ,هسفن ب رضيف باصملا هب ٌدتشي دقف .ىرخأ حرصيو ,ةرأت

 .هيف ًاحرج كلذ رّثؤي دقو ,هنم ةبرقمبوأ اهيف نوكي رخآ «يش وأ هديب هسأر مكلي

 .مومعلا اذه ىضتقمي زئاج كلذ ٌلكف ,ًءامدإ وأ

 ريغ هّنِإف ,رايتخالا نع ًاجراخ نوكي ام ىلإ هليزنت :لوقلا فّيز نمو

 .هريغو زاوجلاب هفصول ىنعم الف ,فيلكتلاب دوصقم

 نأ دعب ؛ هتايرغص صيخشت يف مكحلا وهو .ةّيفرعلا ميهافملا نم كلذ ّنِإو

 .ةغئاسلا هدارفأ ءاصقتسال فيقوت ريغ نم هّيلك عراشلا حابا

 نكلو ءررضلا ىنعمو ةدعاقلا دافم يف هعم ىضاغتنو ,فلؤملا يراجن انعد

 ؟يصخشلا وأ ,هنم يعونلا وه يفنملا ررضلا نم دارملا له

 )١( :44راونألا راحب 58٠١.

 ١77. :يسوطلا خيشلا ىلامأ يف هيلع انرثع (؟)

 .(فلؤملا) هدارفأ ىلع ماعلا ةلالدل ال ء,صيصختلا ّورط مدع تابثإل اهب كّسمتلا (؟)
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 00000000 ةيئادعلا رهاظملا لوح ةعماج تانك

 - هعبت نمو ,'”يراصنألا ةفئاطلا خيش هرهظتسا امك- ةياورلا نم رهاظلا

 .يناثلا وه

 يف امك .هقفلا يف مهتاملك نم ريثك قبطني هيلع ّنِإ :ينايتشآلا ةمالعلا لاقو

 نانو كتل ىدلا لاه دينا زيدا تيس لفل وووهزلل ءادلا ءازشداب

 ."!«امهوحنو ,موصلا

 هللا ةيآ ثحب ريرقت وه يذلا - يرتسبشلا ةمالعلل (لوصولا ىهتنم) يفو

 ."!«كلذ يف لّمأتلا يغبني ال ّنِإ» :- يرمكهوكلا نيسح دّيسلا ىمظعلا

 ."!«ثيدحلا نم دارملا وه يصخشلا نوكب عطقلا» :(ىرشبلا) يفو

 .ًاضعب اهضعب هبشي تاملكماقملا يف ءاملعللو

 نأ ضحمبرمألاب رّرضتي ال نّمع ةحلصملا تيوفت ّنأو هيف ةهبشال مكحلاف
 ىف قافرإلا نم وه سيلو ,لقعلا هنجهتسي ال امم ؛ كرادت نود نم هب رّرضتي هريغ

 ل م

 امك.هيف دارطا ال ام يف هب كّسمتلا - تالماعملا باب يف - مهرهاظ نأ ريغ

 .ةعفشلاو ,بيعلاو نبغلا رايخ يف
 يف بغري نم دجوي مل اذإ امكءررضلا همزلي ال دراوم تاماقملا هذهل ّنأ عم

 .فلتلا وأ ,قابإلا ضرعم يف هنوكل ؛ نوبغملا عئابلا ىلع ًاررض هؤاقب ناكو .هئارش

 هيف هل ناك وأ ,عيفشلا ىلع ررض ةعفشلا كرت يف بّترتي مل اذإ امكو ,بصغلا وأ

 .457:؟ لوصألا دئارف )١(

 .هيلع رثعن مل (1)

 ١67. :لوصولا ىهتنم (؟)

 م :يناقماملا نسح دّمحم خيشلا ةمالعلل ءلوصألا ملع ىلإ لوصولا ىرشب (4)
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 ترا ةيمشمل نر انيقلا زل ايراد ا يروا هوا ا ومما 3

 هيف درطي ال ام يف - ةدعاقلاب مهكّسمت ّنأب ؛ تفاهتلا نع يّصفتلا نكميو
 .هل ةلقتسم ةّجحال ,مكحلا ليلدل دييأتلا ىرجم ىرج - ررضلا

 ًانوص .هلثم باكترا نم ٌربال هنأ الإ ؛ مهتاملك كبس نع ًاديعب ناك نإو اذهو

 ىنعملا ةدارإ موزل روذحم نع ةلفغلاو عّسوتلا نم ؛ اهب قيلي ال اّمع مهتحاسل

 .ًاعم ظفللا نم يزاجملاو يقيقحلا

 جرخي ال هّنِإف .دجم ريغ ؛ يصخشلا ةلزنم يعونلا ررضلا ليزنتب راذتعالاو
 .ازاجم هنوك نع زاجملا

 .ًاعفن مصخلا يدجي ال هّنإف ؛ انحنج نيهجولا نم يأ ىلإو ,تالاعلا ىلعف

 .هب رّرضتي ال نم ىلإ هّجوتت ال ةدعاقلا نأ حضاولا نمف ؛ هانرتخا ام ىلع ام

 فرتعت ال اهسوؤر ةحراجلا ةبراضلا تائئفلا ّنأ هيلع ديزم ال امب انمّدق دقو

 تادهاشملاو ,ةقداصلا بيراجتلا - لوقت ام يف - لدعلا اهديهش ّنِإو .ررضلاب

 .ءاش ثيح هسفنب رفيف ررضلاب ٌسحأ نمو ,عجارف ,ةّيّسحلا
 نوّسحي ال نيبراضلا عون نأ - كلانه ام يف- تفرع دقف؛ لوألا ىلع اّمأو

 .ًاررض مهلمع نم

 وأ ,ةنامزلا وأ .توملا مهيف بلاغلا ّنأب :ماصخلا لواحي نم قّدشت امهمو

 ,ناحتمالا دهاوش هتبّذك دقف ؛ نيقيلاو هب ملعلاو عطقلا ىعّداو ."”حرجلا رب لوط

 ررضلا مدع يف - مهريغ لاح ْنإو .هانفلسأ امك ,ةبذاك ٌىوعد نوكت نأ اودعي الو

 مكحو ,رشبلا درافأ نم عيمجلاو ,لابجلا نم اوتحني مل كئلوأ ّنإف ,مهلاحك-

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ١/١7.

 م(



 01و موس ولا علو حس ون وح دكت ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 .رخآ كفإ نيقابلا يف ررضلاب ؤّبنتلاف ءدحاو لائمألا
 نئاسث لعفلا اذه» ّنَأ هئاعّدا نم :ةلاسرلا يف ءاج ام غرافلا ليوهتلا نمو

 يفو هيف حدقلا باب حتفيو ءرايغألا دنع راعلا هب قحلمو .هنع ٌرفنم .هلهأو بهذملل
 عرشلا نساحم نع دعبلاو ,لوقعلا ةفاخسو ,نونجلاو ءلهجلا ىلإ مهتبسنو ,هلهأ

 لاخدإو ,سفنلا ءاذيإ نم .هميرحتب لقعلاو عرشلا مكح ام لالحتساو ,يمالسإلا

 يف ضرعتت ةّيفارغتوفلا مهروص تراص نأ ىلإ لاحلا ىّدأ ئّتح .اهيلع ررضلا

 .هرخآ ىلإ '١«...دئارجلا تاحفص ىلعو حراسملا

 .هيف لاحلا تنبتسا دقف ؛ هرخآ ىلإ «...مكح ام لالحتساو» :هلوق ام

 - نيماع ذنم "!يرصبلا اهيلإ هقبس دقو - طْقلو ةبلَج نم ؛ هيف ام ةيقب اّمَأو

 يف ةنيابملا ةيآ وه يذلا - نيئزهتسملا ءَُْه ىلإ هلامعأ يف نّيدتملا خاصأ نإف

 نع برزعت اّمم هنيد عئارش نم ريثك نع صوكنلاو ليلستلا همزل - بهذملاو نيدلا
 تحرب ام يذلا ٌجحلاكءاردزالاب الإ هب نولفحي الف ,هحلاصمو همكح ٍحِّْذّسلا

 ميلاعتلا كلت ةفسلف ىلإ ملعلا هب غلبي مل ثيح ,تعرش ذنم رخاسلا ةّيرخس هلامعأ

 يبأ نبا ءزه نم قبسو ءاهب ءاردزالاب ةلفاح نيّيحيسملا بتك ّنإو ,ةقئافلا
 .راثك ءيش اهب ٌيناصيدلاو "”ءاجوعلا

 41 4اًوُرُه اَهوُذَخَنا ةالّصلا ىَلِإْمُْيداَت اذِإَول :ديجملا نآرقلا يفو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا /ا/١9.

 ةلاسر بحاص (ه708١ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىه (؟)

 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ١: 151.

 )"( .؛ ثيدح ,؟507 :ديحوتلا

 .ه8 :(ه) ةدئاملا (غ)
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 دّدعتو .دوجسلا رمأ نوّفختسي نورخآو .ناذألاب نوؤزهي دوهيلا ناكف

 .مويلا ئتح ىراصنلا امهب يرزي قالطلاو تاجوزلا

 أوُدَخْسَت لب ,كلذب اهمكح خسني ملف :ةريثكلا ماكحألا نم هذه ريغ ىلإ

 مِهِناَيْفْط يِف ْمُهُدَُيَو مهب ُئِزْهَتْسَي ُهَّللا "4١َنوُرَخْسَت اَمَك ْمُكنِم ُرَخْسَن ان اَنِ
 "14 َنوُهَمْعَي

 .ٌرجت ال انؤابو رجت مهءاب ّنَأ مأ

 هّرنن اكل ,رخاسل ةّيرخس نوكت نأ اهب ردجأ تاداعو ديلاقت انريغل ّنأ ىلع
 .اندع اوداع نإ نكلو ,تافارخلاو عدبلا كلتب ثفني نأ نع ملقلا

 ةرضاح اهل لعنلا تناكو اهل اندع برقعلا تداع نإ

 ءاكبلا ضحم ئّتح كرتن نأ انل ّقحل ؛ رجدزم رمأ نع ءارزالاب انل ناك نإو

 ناك نم ضعب وأ ,بناجألا نم هب يرزملا مالكلا نم ردصي ام رتاوتل ,متآملا دقعو

 - هل ًاراعش مهتاداع ذاخّتاو ,مهتّرِي سبلب - نيئبرغلا دّلقي نأ رّونتلا نم هطسق

 .ىمعأ ًاديلقت

 ًالمع- فطعب ؛ مهمولعو موقلا فراعم نم ءيشب ًظحت مل هسفن ىري ثيحو

 امك .هيف ةعيقولا يّرحتب .هرثامو هرئاعشو فينحلا نيدلا ىلع - روسيملا ةدعاقب

 .(مئاللا عانقإ) يف - وه - هلقن

 قفتا امك ,مهيلع فقي ئّتح هبرغتسي نأو ٌدبال لمع ّلك ةياغب لهاجلا ّنكل
 (فزوج) روتكدلاو .يناملألا (نيبرامويسم) نيّيبرغلا نيميكحلا كنيذل

 .١:58)دوه(١)

 ١6. :(؟) ةرقبلا ()

 م



 0100000 ةركارعلا هاما لوح ةهباح تايلك

 ادّنفو ؛ةيقارلا ةفسلفلا هيلإ هتدح ام دشاحملا كلت رمأ نم امظعتسا دقف ,يسنارفإلا

 .نيئزهتسملا تاجله اهيف

 فّؤملا بتك هيفو .متآملا يف رئوي مل َمِلف .صوكنلل ًابجوم كلذ ناكاذإف
 !؟(هيزنتلا) ةلاسر هيف بتك ئّتح بكاوملا يف رّثأو (مئاللا عانقإ) هباتك

 هيف ىغصي الف ءلوقعم- هتاذ بسحب- متاملا رمأ نأ :طقاسلا جلجلتلا نمو

 .ةرداصملا نيع هنأل ؛ بكاوملا فالخب ,لاقي ام ىلإ

 فيز نم هّنَأ تفرع ؛ ةياغلا ىلإ ءدبلا نم ةلاسرلا هذه يف ًارْبُخ تطحأ اذإو

 ,0١...و لوقلا

 نم مولعم وه ام» :- ةروكذملا لامعألا ميرحتل هيلإ دنتسا اّمم :ثلاثلا

 ةعيرشلاب مكتئج :هلوقب ةُكبَي هللا لوسر هب حّدمت يذلا اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس

 .ىهتنا ."!«ءاحمسلا ةلهسلا

 - امهنيب لصف دقف ,جرحلا يفن ريغ - هسأرب - ةّدج ىلع ًاليلد هّدع دقو
 :اذكه- روكذملا اذه دعب - هترابع تءاج دقف ءٌراجلا ةداعإب - ةّلدألا دادعت

 .«...نيدلا يف ةقشملاو جرحلا عفر نمو»

 ةهجولا نم ثيدحلا اذه يف رظننل - ميركلا ءىراقلا اهّيَأ - يعم َملهو
 .اهيلإ حمطي يتلا هتياغو هازغم ىلإ يدتهن انّلعف ,ةّيملعلا

 برعلا تاملك مهف يف ًابّردم ناكو ,اهّقح ةفصنلا ىطعأ نم ّنأ بسحأ ال

 ةزيم نايب الإ اذه هلوقب ةك3مديري ال هّنَأ هيلع بهذي ؛ ةفيرشلا ثيداحألا نحلو

 .لصألا يف اذك )١(

 ١1/١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)
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 ١ ع1 ةيسسلا رامنعلا لئاسو وم نيد تمر هب موا م م ا

 مهمزلت الو ,قاشملاب هتّمأ فّلكت ال :ةمحرو فطع ةعيرش ,حامسو حفص ةعيرش
 فيلاكتلاب ؛ اهدانعو اهممأ تّدعت ءىفاكت دق ةقباسلا عئارشلا تناك امك ,""راصآلا

 اَنْمَجَح أوُداَه َنيِذَّلا َنّم م ملظبت) :لئاق نم ّرع لاق امك ,ةجرحلا فقا 2 ,ةقاشلا

 ةيآلا 4 هَل ْثَّلِجَأ ِت َاّبيَط ْمِهْيَلَع

 مهل اهراتخا ا ل كلذو

 رويت اذهب اهّلك- ضرألا انل تلعج دقو - تدعب نإو -

 انل لعج دقو ,مهداسجأ نع هوضرق - ةساجن نم - ّىذأ مهباصأ اذإ اوناكو

 .اروهطءاعلا

 ران هيلإ لسري اهنم لوبقملاف .سدقملا تيب ىلإ مهنيبارق نولمحي اوناكو

 يف ةّمألا هذه نابرق لعجو "روب عجر الإو روز هبحاص عجريف ,هقرحت

 نع عفري هريغو ,ةفعاضم ًافاعضأ هبحاصل فعاضي لوبقملاف .اهئارقف نوطب
 .ايندلا تابوقع هبحاص

 تضرفو .راهنلا فاصنأو ؛ليللا ملظ يف مهيلع ةضورفم ةالصلا تناكو

 .لمعلل طاشنلا تقو ءاهفارطأ يف انيلع

 ًاسمخ انيلع اهلعجو ءأتقو نيسمخ ىف ةالص نوسمخ مهيلع تضرف دقو

 .ةالص نيسمخ رجأ يف ؛ تاقوأ ةسمخ يف

 ةئّيسلاو ءرشعب ةنسحلا انل لعجو «ةئّيسب مهتئّيسو ؛ةنسحب مهتنسح تناكو

 .«رصأ» 51/9 :؟ حاحصلا .لقثلاو بنذلا :وهو ءرصإلا عمج راصآلا )١(

 ١7٠١ :(4) ءاسنلا (؟)

 ٠ .نارسخلاو كلاهلا ءبّدعملا دورطملا نوعلملا ءريخلا نم عونمملا بولغملا :روبثملا (؟)
 .«ريث» 9 :4 برعلا ناسل ظحال
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 1 او ا هم هدمت هلل ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 مهل تبتك اولمع اذإو ءاهب اولمعي ملو ةنسح اوون اذإ مهل بتكي ال ناكو

 تلمع اذ ارقي هع كو هيوم اذ ةحيس دلت ضال لهو ناو

 ال اهلمعي مل اذإو .ةئّيسس هيلع تبتك اهلمعو ةئّيسلا مهدحأ ىون اذإ ناكو

 .ةنسح انل تبتك لمعن ملو انممهاذإ نحنو هيلع بتكي

 مدح نأ :اهنع مهتبوت تناكو ,مهباوبأ ىلع مهبونذ تبتك اوبنذأ اذإ اوناكو

 نيبو مهنيب ةّمألا هذه بونذ تلعجو ؛مهيلإ ماعطلا ٌبحأ - ةبوتلا دعب - مهيلع
 .ماعطلا كرتب ةبوقعالب مهتبوت لبقتو .مهّير

 ةئام دعب الإ ًادحاو ًابنذ اوبنذأ دقو مهيلع - هناحبس- هللا بوتي ال ناكو

 ّنإو ءايندلا ىف ةبوقعب هبقاعي نأ نود هنم لبقي ال ّمث .نيسمخ وأ ؛نينامث وأ ,ةنس

 م ةةقست ةثااوأ يغتر ف ينال وأ ةنس نيوشغ بنذيل ةّمدلا هذه نم لجرلا

 .")هل رفغيف نيع ةفرط مدنيو بوتي

 .اهتابوقعو ممألا ايالب نم هذه ريغ ىلإ

 نم رومألا هذه لاثمأ عفرب حّدمتلا الإ ئزغم فيرشلا ثيدحلل سيلف

 .ةرهاطلا هتعيرش

 .عورشم مكح تابثإ نع ّىبنجا وهف

 أم يف ةدابعلا ليبس يف انيلع جّوحت ال نأ :اهتحامسو اهتلوهس نم .معن

 ."!«يهن هيف دري ىّتح قلطم ٍءيش ٌلك» :اهلوقب هيف حرسلا انل تقلطأ

 )١( جاجتحالا رظنا ١:1579-77١.

 هيقفلا (؟) ١:١1 ظل قداصلا مامإلا نع هاور ,4177ثيدح
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 تنأو فيك .ةرداصم - كيلع هرظح ام يف جّرحت امن اهْنأب - ةشقانملاو

 ؟ثيدحلا اذه لثمب ةمرحلا تابثإ مورت

 عفر نمو» :هلوقب ؛ جرحلا يفن ةدعاق :- ةمرحلا ىلع هب لدتسا اّمم :عبارلا

 014 ٍجَرَح ْنِم ِنيّدلا ين ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو :ىلاعت هلوقب نيدلا يف ةّقشملاو جرحلا

 ,ةّئسلاو باتكلا نم ةاّقلتملا ةمّلسملا ةّيقافرالا دعاوقلا نم ةدعاقلا كلت نإ

 ريفنتلا مدعو ؛ليهستلاو قافرإلاب ؛ ةعاطلا ىلإ بيرقتلاو فطللا ةدعاق اهدضعيو

 .راصالا لعجب ؛ هنم

 :يلي ام ريرحت نم ةدعاقلا هقف يف ٌدبالو

 ,ةّيسفنلا نم ؛ اهماسقأب ةّيمازلإلا فيلاكتلا عيمج ّمعت ةدعاقلا ّنأ لاكشإ ال

 .ةّينّيعتلاو .ةّيئافكلاو ,ةّينيعلاو .ةّيلّضوتلاو .ةّيدّبعتلاو ,ةّيريغلاو

 دارفأ ضعبب رسعلا ناكاذإ ام يف اهّمعت لهف- اهل ةلباقملا- ةّيرييختلا اًمأو

 قتعلا نود .ةراّقكلا لاصخ يف - ًالثم - مايصلاب ٌصخ اذإ امك ,رّيخملا بجاولا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع كيفاويس امل ؛لمشت ال اهْنَأ :رهظألا ؟ماعطالاو

 ريغ هب حّرص امك- اهل ةدعاقلا لومش مدع يف ةهبشالف ؛ تاّبحتسملا اّمأو

 ريغ - رهدلا موصكةّبحتسملا ةقاشلا تادابعلا ةّحصب اومزج كلذلو - دحاو

 - ةفلكو ةّقشم سفنلا ىلإ ثعبي امم ؛ فّلكملارمع لوط يلايللا ءايحإو - نيديعلا

 نوؤش نم كلذ اوّدع دقو - ةداع لّمحتي ال امم ؛ نمزلاو ,كالهلا ّدح غلبي مل

 .راربألا

 ىلإ هيف اودنتسا ًادحاو ًادروم اهيف دجي ال هقفلا باوبأل رباسلا ّنإ كلذلو

 )١( جحلا )55: 8/.
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 1 ا ةيئازعلا رهاظملا لوح ةغماج تاملك

 .بحتسملا يفنل ؛ جرحلا ةدعاق

 ىلع - عجارف .تابجاولا طوقسل ًادييأت اهيلإ نوكرلا مهدنع دّطملا امّنِإو

 ال امم اذه اهبارضأو .موصلاو .ّجحلاو ,مامتإلاو رصقلاو ,مّميتلا باب - لقألا

 .هيف لاكشإ

 رهظي امك- ًاعوضوم كرتلا يف نذإلا عم جرحلا ءافتنا وه هيف هجولا لهو

 عراشلا بيبست مدع وه هيفن ةّلدأ نم رهاظلا ّنأ وأ - "١:(لوصفلا) بحاص نم

 صخر ام لمشي الف ,هلعج ىلإ هيف مهعوقو دنتسي ثيحب ,جرحلا يف سانلا ءاقلإل

 ؟عوضوملا قدص نإو هكرت يف

 نكل .هضرف دعب هيف ةيرم ال اّمم قدصلا ٌّنإف ,ريخألا اذه رظنلا هّجوي امّبرو
 يف كلذك رمأ دوجو ال ,يجرح مكحل هلعج ىفن امْنِإ عراشلاو ,مكحلا همزلي ال

 .هب فّلكملا مزلي نأ ًاذإ حيبقلا نمف .ةّقشملا يف هعم ةحدُت الو ,جراخلا

 .هرثأو يضتقملا نيب لوحي نأ هيلع سيلف ,مازلإلا عفر اذإ اّمأو

 ؛ةقشم يف دبعلا لعجي نأ :هتقيقح مامت لب «قافرإلا تامّمتم نم كلذ سيلو

 .هب حارتساو ةَعَّد ىلإ نكر ءاش نإو ,بعصلا لهستسا رجألا لين ءاش نإ

 ,ةيرييختلا تابجاولا ؛ جرحلا يفن ةّلدأ لومش مدع يف هجولا وه هنيعب اذهو

 .هيلإ انزعوأ امك

 :هيفو 715 :ةيورغلا لوصفلا )١(
 ّنأل ؛ ةهاركلاو بدنلا نود ميرحتلاو باجيالاب ّصتخم قيضلاو جرحلا يفن ّنأ ملعا َمث»

 اذهلو ةفلاخملا يف صّخر اذإ باوثلا لينل لعفلا يف بيغرتلا ال مازلإلا يف وه امّنِإ جرحلا

 .«..ًاعّكستم جحلا ىلإ ريسلاو ليللا مامت مايقو نيديعلا ريغ رهدلا موص مرحي ال
(/48) 



 ١ با ةدفيسلازئامعلا لئ اسوع نوب هونك و سلا |[

 لب .زاوجلل جرحلا ةافانم مدع هنم رهظو ,ةلأسملا يف لوقلا بابل اذه

 :ةفدنلا

 ؟ماقملا يف ىعّدُملا وه امك.ةمرحلا تابثإ نع وه نيأف اذ

 070٠١ ) ةحفصو(18١) ةحفصو )/١7( ةحفص ىف بتاكلا حّرص هانركذامبو

 امنيح - نيقّقحملا راربأل ةقفاوملا - هذه هتّيرظن ىلإ ًةرظن هنم ثعب هتيلو

 .جرحلا يفن ىلإ ميرحتلا يف دنتسا

 موقلا دنع ام ىراصق لب ,لامعألا كلت بوجوب لوقي ًادحأ دجت ال كنف

 .ةّيوناثلا اهنيوانعب بابحتسالاو ةحابإلا

 .مّلَسُم ريغ وهو ؟اهل اهلومش ضرف ىلع ةدعاقلا اهنم نوكت نيأف
 بحاص هعبتو ,"'(هدئاوف) يف يئابطابطلا ةمالعلا هلاق اّمم الإ يه نإو

 ةداعلا ترج ام نأ نم» :(جرحلا ةلاسر) يف ينايتشآلا ةماللعلا هرقأو "!(نيوانعلا)

 لاملاو ,سفنلا لذبك.هسفن يف ًاميظع ناك نإو - هيف ةحماسملاو هلثمب نايتإلاب
 .ىهتنا .«ءيش يف جرحلا نم كلذ سيلف - ريثكلا

 .هدّيٌؤي ام - ًاضيأ- كلذ لبق همالك ىفو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ١/ا9, 5١١.

 :هيفو 18 :مايألا دئاوع (؟)

 نايتإلاب ةداعلا ترج امف :ةلمجلابو ...هدئاوف يف هارث باط انخياشم ةداس ضعب هركذ ام»

 جرحلا نم كلذ سيلف ءلاملاو سفنلا لذبك ,هسفن يف ًاميظع ناك نإو ةحماسملاو هلثمب

 .«يش يف
 ةيهقفلا نيوانعلا (؟) ١: 596.
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 00 ا ةيقادعلا رهاظملا لوح داع تاملك

 لثم يف اهعنمو ةدعاقلا ىلع مالكلا يف- (رهاوجلا) نم مّميتلا ثحبم يفو .

 وهو .ةداع لّمحتت ال يتلا :ةقشملاب دارملا ذإ» :هظفل ام - ريسيلا ضرملا فوخ

 ال ءكلذ ريغو ءسولج نمو مايق نم ةالصلاو ءموصلاب فيلكتلا هدنع طقسي يذلا

 .هرخآ ىلإ "١«...ةداع هب ٌدتعي ال يذلا ضرملا دّرجم

 يف عجرملاف ءّيعرش ليلد اهيف دري مل يتلا ةّيفرعلا ميهافملا نم جرحلا ْنِإ

 وا ,ةّينيد ةياغ ليبس يف هنولهستسي امف .هلهأو فرعلا وه هتايرغص صيخشت

 .هنم سيل ؛ ةيويند

 تاهبشلا يف هب كّسمت .ظفللا دّرجمب- هيف ٌكشلا دعب - مومعلا يف هلاخدإو

 .ةّيقادصملا

 انإو ,ةّيفرع ةلأسملاَّنأ نم تفرع امل !؟لصاح جورخلاب عطقلاو ,فيكف

 ريغ - لسالسلاب برضلاو ءسوؤرلا حرج نم ؛ ٌّقشألا نولّمحتي مهارن

 ..ةلوقعملا مهتاياغ هب نوّخوتي - نيبعصتسم

 ىلع ًاقاشم لّمحت - برض وأ حرج نيح- هنأ مهدحأ ٍدَلَخ يف رودي الو

 ةداج نع داح هنأ وأ هب ثرتكي هندبل اٌرضمو ًايذؤم وأ ,هقوط نع ًاجراخ وأ .هسفن

 .هلعف يف لقعلا

 يذلا ءامْهَدلا ةجرجرلا نم ردانلا ريغ ءكلذ يف مهمالحأ هّفسي ادحأ ٌنأ الو

 .نونّيدتمو ءالقع مه امب ؛ هل نيذّبحملا نم قفدتملا راّيتلا كلذ مامأ هب هبؤي ال

 مازلإلا يفن ىّرحتت له - تابجاولا نم هلمشت ام يف - ةدعاقلا نإ م

 ثيحب ًامّرحم - هعم- لعفلا رهاظ نوكي ثيحب ,ةحلصملا عم وه وأ ؟بسحف

 )١( مالكلا رهاوج رظنا 0:"٠١.
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 0 ا 0

 ةمالعلا ركذ لب ءنوريثكلا مهو .ةّيجرحلا تابجاولا ةّيعورشمب مكح نم نوكي
 ؟ءاطغلا فشاك خيشلا ادع ًافلاخم هيف دجي مل هّنَأ :ةلاسرلا يف ينايتشآلا

 نادجولاو ءاهريغو جرحلا يفن ةّلدأ نم دافتسملا ّنأل .لّوألا وه رهاظلا
 ٌيلعفلا نسحلا نم ؛ هيلع وه امع- هرّسعت ةهج نم - ٌبلقني ال مكحلا نأ :حيحصلا
 .يتاذلا ناحجرلاو

 نم ؛ هرظن يف ٌمهألا وه امل .ةهجلا كلت ىغلأ عراشلا ّنَأ اهيف ام ىصقأو

 .هب قافرالاو فّلكملا لاح ةياعر

 ؛ ناونعب ٍنُوْنَعَت نود نم ءجرحلا دراوم يف دوجوم ّيلعفلا ّيتاذلا ناحجرلاف
 .- معز امك- ىبدنلا وأ ءيرييختلا بلطلا نم

 .ةدابعلا ةًّحصو .كالملا ءاقب يف فاك رادقملا اذهو

 وأ .بوجو اهيف سيل دراوم يف ةدابعلا ةّحصب اومكح كلذ لاثمألو
 دعب هنأ عم .بجاولا لعف لبقو تقولا دعب ؛ ةّييْدَنلا تاياغلل ءوضولاك ,بابحتسا

 .هتياغل ًابجاو الإ نوكي ال تقولا

 ثيحب ؛يتالصلا ءوضولل تقولا قيض دنع ءوضولا - ةعامج دنع - هلثمو

 .صاخلا هّدض نع ىهنلا ءيشلاب رمألا ءاضتقا مدع ىلع ًءانب ,مّميتلا هفيلكت نوكي

 ةدافتسا مدعبو .ةّيعرش اهْنَأب لوقلا ىلع - زّيمملا ةدابع نم تابجاولاكو
 .- اهب مهاّيإ لولا رمأ نم يبدنلا رمألا

 .ًاوهس - ناكرألا ريغ نم - اهيف ربتعي ام ضعبب ّلخأ يتلا تادابعلاكو

 ؛ تافخالاو رهجلا نم ّلكب فّلكملاوأ ًالهج رصقلاب رفاسملا ّلخأ اذإ امكو

 ٠ .اهعم يقابلا كالملا ىوس ححصم اهل سيف .اهريغ ىلإ ....كلذك
060) 



 11 ا ا وا ديوان ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك

 نإو «ىلوملا دنع ةحجار اهنوك؛ بّرقتلاو ةدابعلا ةّحص ىف يفكي ؛ةلمجلابو

 .هب فّلكملاوأ فّلكملا يف روصقل .هنم بلط هحني مل

 وأ ؟ - روهشملا ىلإ بسُت امك - ّيعونلا وه له ؛ ّيفنملا جرحلا نإ مث

 هعبت نمو '"!يراصنألا ةفئاطلا خيشو ,١)يقارنلا لضافلا هراتخا امك - يصخشلا

 :ىلاعت هلوق يف ؛ فلكم لك ىلإ ههّجوت ثيح نم باطخلا رهاظل ,رهظألا هّلعلو ؟-

 ْنِم نيّدلا يف ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو :هناحبس هلوقو ,74َرْسُمْلا مكب ُهَللا ُديِرُي

 نونو

 هيلإ ةبسنلاب لعفلا سيل نّمم ةمزلملا ةحلصملا تيوفت ّنأ :حضاولا نمو

 ا

 اذإ كلذكو» :ةظهلوق نم ؛ راّيطلا نب ةزمح ةياور يف ام ىلإ ًافاضم ءاذه

 01 (...قيض يف ًادحأ دجت مل ؛ دايخ عيمج يف ترظن

 يرجي امو لامعألا كلت نولهستسم سانلا ّنأ تفرع دق ؛ لّوألا ىلعف

 ردان نع عفرُي الف ًايند وأ نيد نم هنوّخوتي ام ءازإب - اهنم ّقشألا لب - اهارجم

 .يأرلا اذه مزال وه امك.جرحلا نم اهبسحيو اهاشخي

 ,نيلماعلا كئلوأل ةجِرَح تسيل اهْنإف :يناثلاب لوقلا ىلع لاحلا فرعت اذهبو

 )١( :ماّيألا دئاوع 1564.

 )١( لوصألا دئارف 508:7.

 :(؟) ةرقبلا (؟) 1864.

 21/8 :5؟) جحلا (4)

 .غ ثيدح ,؛, 6 ١: يفاكلا 0 0(
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 12 ةييمعلا:رافنفلا لا اقود مب هومق طوس جمب ذب وعم كا 38

 .اهبنتجيلف اهبعصتسا نمو

 باحصألا لمعي رباجلا لبق ؛ ةدعاقلاب كّسمتلا زاوج نم غارفلا دعب اذه لك

 .اهمومع يف ىعّدملا نهولل كلذو ءاهب

 اهئاقبب قوثولا مدع تبجوأ ثيحب ؛ اهيلإ ةهّجوتملا تاصيصختتا ةرثكل اّمِإ

 ةدعاق يف قباسلا بيرقتلا ىلع ؛ اهنم ءيش دجوي مل ثيح ئّتح ءاهمومع ىلع
 .هريغ رهاظو يراصنألا ةفئاطلا خيش حيرص وه امكءررضلا

 ,كلذ بجوي - صيصختلا نع يبآلا - نانتمالا ماقم يف اهقوّس نأ اًمإو

 ضعب مالك يف ءاج امكّدحلا كلذ ةغلابلا ريغ تاصّصخملا نم ٍريسي عم ولو

 .نيققحملا

 ًةاشُم مهّجح :ةجرحلا رومألا لّمحت نم 24ةادهلا انتّمتَأ نع رثؤي اّممو

 .لامعألا زمحأل ًايّرحت ؛"”بوكرلا ىلع مهتردق عم ,مهمادقأ مّروتت ئّتح

 ,هنطب ىلع ةعاجملا رجح كوي ئبنلا عضو يف هركذام دعب - (ةلاسرلا) يفو

 اذه نم وه ؛ ًءاَشُم 2!ةّمئألا ّجحب هداهشتسا اذكو» :هظفل ام - هّصن رم دقو

 ."!«ليبقلا

 لصح مرولا ّنأو 260 مهلمع ىلع رثألا بّترتب مهملع راكنإ ديري ناك نإ

 .ةََْْم يبنلا يمدق مّروت ىلع لوقلا يف هعم مالكلا انيفوتسا دقف ؛ًاقافّتا

 عم .هيلع مهترباثمو كلذ ىلع 25+ مهبوؤدب ضيفتسملا لقنلاب ريبخ تنأو

 .هيلإ نوتفتلي ال كلذ يف مهل ليق اذإ اوناكو .هل مهتيؤرو رثألاب مهملع

 .1175؟ثيدح ١١: 6١/, ةعيشلا لئاسو )١(

 .757" :7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (؟)
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 000 0 ةبارعلا رهاظملا لوح ةفاح تناننلك

 ةنس لِ يلع نب نسحلا جرخ» :4هللا دبع يبأ نع هدانسإب (يفاكلا) يفف

 :لاقف ؟مرولا اذه كنع نكسي تبكرول :هيلاوم ضعب هل لاقف ,هامدق تمروف ًايشام

 .«...هسكامت الو ,هنم رتشاف نهد هعمو دوسأ كلبقتسي هّنإف لزنملا اذه انيتأ اذإ ءالك

 ."7نهدلا هعمو دوسألا ركذو ,ثيدحلا

 ؛ يريمحلل (لئالدلا) باتك نع '''(مومهملا جرف) يف سوواط نبا هأورو

 .”!هدانسإب

 ديز نب يلع نع هدنسب '*!(ةوفصلا ةوفص) باتك نع (؟!(ةمغلا فشك) يفو

 نيب داقتل بئاجنلا نإو ًايشام ةّجح ةرشع سمخ 9 نسحلا ٌجح هنأ :ناعْدُج نبا
 .هيدي

 :لاق ساّبع نبا نع ,رمع نب هللا دبع نع بوش ارهش نبال (بقانملا) يفو
 .ًايشام ّجحأ نأ ىلع الإ ءيش ىلع ىسآ ام :ةيواعم لاق 3 نسحلا بيصأ امل

 داقتل بئاجنلا نإو ًايشام ةّجح نيرشعو ًاسمخ 340 ىلع نب نسحلا ٌجح دقلو
 1 قر

 نع ذا قداصلا نع .رمع نب لضفملا نع (يعادلا ةَّدَع) يف دهف نبا ىورو

 .هنامز ىف مهلضفأو مهدهزأو سانلا دبعأ ناك ذقن ىلع نب نسحلا» :2هئابآ

 .1ثيدح 471:١, يفاكلا رظنا )١(

 .577 :مومهملا جرف (؟)

 .46 :لئالدلا (؟)

 ١8:7. ةّمفلا فشك (؛)

 ١( بلاط يبأ لآ بقانم 5: 18٠١. (

 اف



 "مرا فما رتاععلا لئاصر ووجوب مساومة م و وحمم عا

 ."!«أيفاح ىشم امّبرو ايام ىمرو انغام ّجح ّجح اذإ ناكو

 "'(هلئالد) يف يربطلاو ,ةّمج ديناسأب'"'(لامكإلا) يف قودصلا ىورو

 .ًايشام ةنس ّلك يف ّجحي هيلع هللا مالس ةّجحلاّنأ :هدانسإب

 .ًايشام ةظاداجسلا مامإلا ٌجح ؛!(هبقانم) يف بوش آرهش نبا نع مو
 .©!(داشرإلا) يف - هدانسإب - ديفملا خيشلا هاورو

 ٌقاشملا هذه لثمب مهيلع هللا تاولص مهبوؤد ىلع لدي اّمم كلذ ريغ ىلإ

 .بصنو ءانع نم اهئاّرج نم مهبيصي امب نيثرتكم ريغ ؛ةجرحلا

 انفلسأ اًمع فرطلا ٌضغن نأ انعسي الف ؛ ءيش نع انبضاغت امهم نأ ىلع

 اهْنأو ؛لهجلاو ملعلا يتلاح نيب ةّيعقاولا ةّيضوغبملا يف قرفلا مدع نم ؛ هيف لوقلا

 .ءاوس ٌعَرَش قبسام يفو انه لاحلاو ,نيبملا باتكلا ٌصنب مهنع ّىفنملا سجرلا نم

 لكل لصاحلا .كلانه هريرقت فلس يذلا ّداعلا ملعلا ىلع مالكلا هلثمو

 .عجارف ,يداع رثأل ًابجوم ًالمع بكترم

 دقف ؛ اررضو ةّيذا بقعم مهنع ءيش رودص مدع فلؤملا بسحي ناك نإو

 يف ةعيبطلا يراجم ىلإ كعوجرو .بابلا ثيداحأ نم هاندرس امدعب - تفرع
 .ةقيقحلا نم هليقُم - هلاثمأ

 - اهدضاعتو اهتضافتسا دعب - ثيداحألا كلت رابتعا يف كيكشتلا اًمأو

 ١( :ىعادلا ةذع ١179.

 .4ا/؟ :نيدلا لامك (؟
 :ةمامإلا لثالد (؟  ,0 :4حديث/١717.

 بقانملا (غ 5: 794.
 ( :؟ دابعلا ىلع هللا ججح ةفرعم يف داشرإلا 65 ١.

  )1.(ةعماجلا تاملكلا) نم هب انرفظ ام رخآ اذه

 (4غ)







 دّمحم هتّيرب ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .هتفرعمب انيلع َّنَم يذلا هللا دمحلا

 .هترتع نم ةادهلا هلآو

 «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر فرشألا فجنلا ىلإ ديربلا لمح دقف .دعبو

 انيضغأ ولام .هيبشلا لامعأل هيوشتلا نم اهيف تدجو اهتاحفص تحّفصت نأ دعبو

 انمامإ هلجأل لامعألا كلت عنصُت نم دنع نيلوؤسم اّنكل هنع انيضاغت وأ

 هذه ريرحت ىلإ ترداب ةقيقحللًافشكو ّقحلل ٌةرصنو هرئاعشل ًاهيزنتف 3 نيسحلا
 :هنم اد محسمو ىلاغت دب انعم قوطسلا

 ناكمالا ردقب ركنملا راكنإ بجوأ ىلاعتو هناحبس هللا ٌنإف» )١(: ةحفص لاق

 .هرخآ ىلإ ١«ناسللا وأ ديلا وأ بلقلاب

 يردأ ال نكلو ,نانثا هيف فلتخي الو ,لقنلاو لقعلا هب مكح اّمم كلذ ّنإ ,معن
 لمعلا كلذ ًاعم ركنملاو بكترملا ىري نأ راكنالا طورش نم ّنأ كنع باغ فيك

 .ةّحصلا ىلع بكترملا لمحل لاجم نكي ملو ,ةروظحملا تاركنملا نم

 نيب ةملسملا تاركنملا نم تحبصأ ةّينيسحلا رئاعشلا هذه ّنإ ىرت اي لهو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 7:/١717.
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 7 با يعقل ئاسنلا لئ اس وون هون عرايا ا اما ع

 اوثعبني مل نيذلا نيلماعلا كئلوُأ ىلع راكنإلا ةيار ًارشان تيفاو ىّتح .ّقحلا لهأ

 !؟هتاضرمل بلطلاو ميركلا ههجول صالخإلا يعاد نع الإ رئاعشلا كلت ةماقإل

 تابرقلاو تاعاطلا نم مويلا تحبصأ ةّينيسحلا رئاعشلا هذه تسيلوأ

 امك .هلوق ىلإ نكسي الو هفالخب ًابعيال نّمم دش نم الإ ,روضحلا ءاملعلا عامجإب

 ؟هللا ءاش نإ هفرعتس

 تفرتعا امك- ملعلا لهأ نيب فالخ لحم اهب انلقو كعم اناّرنت ول هْنَأ ىلع

 زوجي ذإ ؛ مهيلع راكنإلا كل غوسي الف - '''هب ٌدتعي نّمم فلاخملا دوجوب 78ص

 .ناحجرلا لب ةحابإلا ىري نمل نيدّلقم اونوكي نأ

 الو .ماكحألا هنعاوذخأ نمل ًاعابّتا :ةبوبحم ةعاط هنوري اّمع مهاهنتأ

 ؟"!بخُل قيرطو عساو لاجم لمحللو .ةّحصلا ىلع مهل ًالمح مهنع ريكنلا كسمت
 ,حيحص رظن يذ لك هنيعب اهدهاشدق ةّينيسحلا رهاظملا كلت دئاوف ّنِإو

 .مهتملك ءالعإ نم ةعيشلل رئاعشلا كلت هديفتو هتدافأ ام تأر دق رايغألا ْىَّتح

 .مهبهذم يف مهلجأ نم ريثكلا لوخدو
 انريخ هيف ام ىلإ اندمعو ءانينارهظ فلخ ةحيرصلا تاركنملا انكرت انل امف

 .راكنإلا ماهسل ًاحبشو دقنلا ةقرطم تحت هانلعجف ءانحالصو

 - تاركنملا نم ةبوبحملا رهاظملا كيتاه نأ ًالاحم انضرفو كانيراج ولو

 ,ريثأتلا زيوجت ركنملا نع يهنلا طورش نم ّنأ كنع بهذ نيف - هللاب ذايعلاو

 ةماقإ نع نوعدتري ال ماوعلا ّنأ - هيلع ةّجح لقاعلا فارتعاو - كفارتعاب كّنأو

 ّدتعي نّمم فرشألا فجنلا ءاملع نم حرجلا زّوج نمو» :هيفو 8 :قباسلا ردصملا )١(

 .«ررضلا فوخ مدعب هدّيق ,؛هلوقب

 .«بحل» ١: 5١1/8 حاحصلا .حضاولا قيرطلا :ُبْحَألا (؟)

 وف



 :تلق كّنِإف ١7ص يف امكرمألا يلوأ يهنب رئاعشلا كلت

 ةّجح اذهف ءاهلصأ نم ةدساف ريكنلا - ءاملعلا يأ - مهكاسمإ ىوعد ّنإ»

 - هيهن رّثؤي ملف ريشانملا عاذأو ىهنو ركنأ يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا مالسالا

 .ىهتنا '!«نوريثك كلذ يف هلاثمأو ,ماع دّلقم وهو - فرعتس امك

 عدري مل هلاثمأو ماعلا دّلقملا ناكاذإف ؟كسفن ىلع ةّجحلا تلّجس دق ٌتسلوأ

 فيكف ًاذإ ؛ةموعزملا تاعدتبملا كلت فك يف مهريشانم رّثؤت ملو .ماوعلا مهيهن

 .هراكنإ ىلإ تفتلي الو هيأرب ماعلا يأرلا ينتعي ال نّمم

 مالسإلا ةّجح ىلإ راكنإلاو يهنلا ةبسن َّنأ هّلحميف حضونس انّْنَأ ىلع

 كلت ماقت هب ام ناحجرل ًانايب ريشانملا عاذأ امّنِإ لب .:ةحيحص ريغ يناهفصألا

 .ةّينيسحلا رئاعشلا

 نم نيدلا لهأ نوّلضي ام ًاريثك- هّئاوعأو سيلبإ يأ - اوناك» :(1) ص لاق

 ."!هرخآ ىلإ «نيدلا قيرط

 كتلاسر كاعّدم ىلع دهاش لدعأو ,ةقيقحلا ةلكاش تبصأ دقل ءّقحلاو يإ

 ,ةلاسرلا كلت بئارغ نم هب انتئجاف امب عاطت ولو ,جئاهلا بضغلا اهئاق ىتلا هذه

 اوفرعو .ديلاب نوّيبرغلا اهسمل ىتلا ,ةفيرشلا رئاعشلا كلت نم ةيلجلا دئاوفلا انرسخل

 .ةقحملا ةفئاطلل تارمثلا نم هينتجت ام

 ىتلا ةرجشلا كلت ثتجت نأ ديرت ,ةفئاطلا كلت ءانبأ نم تنأو !!فسألل ايو

 .كمصخ ىلع ًاراصتناو كسفنل ًابضغ ؛ باطو ٌّذلام اهرمث نم انفطتقا

 .577:؟ (ةعومجلا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(

 .3/8١:؟ قباسلا ردصملا (؟)

0( 



 0 ا ولا

 نم هاعّدا ام ىلع ءًاعزج بولقلا لب بويجلا ٌقشنو ًافسأ قفصن يعم ٌملهو
 نم اهضعبو ,تاركنملا نم اهّنأو ءاهرثكأ ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ يتلا رومألا
 .رئابكلا

 هذه ىلع تاليولا نم همالك هّرجي ام يف عزجلا عفنيو فسألا يدجي لهو

 .عينملا اهنيد نوصح ىلع رايغألا تامجه عفادت تلازام يتلا ,ةنيكسملا ةفئاطلا

 ؟فيرشلا اهعرش ةلكاش ىلإ دقنلا ماهس نم بناجأللا هدّدسي ام ًاردتو

 تينم ئّتح ,'١لوصنلا كلت ءردو تامجهلا كلت ّدص نم ةنئمطم تداعامو

 نع ًاّدسو ميركلا مهنيد صخش نع ًأاحبش اوفقي نأب نيريدجلا اهئانبأ تالمحب

 .ليلاضألاو هبشلا كلت رايت

 ىلع ىطختنل يديب كدي عضو .زجاع ةفرح فسألاو عزجلاف يّنع كيلإ
 نندكل :ىرخأ دعب داو ايرد اكتم تيعيتو:ة اعذملا ىايكلاو تاركتملا قلع

 معازملا كلت يلطنت نأ ةيشخ ؛ ءيضملا ّقحلا هجو نع فيجارألاو هبشلا راتس
 .ءاطسبلاو ٌجذسلا ضعب ىلع

 مدعو .اهبذك مولعملا ةبوذكملا رومألا ركذب بذكلا اهنمف» :(")ص لاق

 ةركب لفاحملا يفو ربانملا ىلع ىلتت يهو .باتك يف اهلقن الو ,ربخ يف اهدوجو

 .ه رخآ ىلإ "!«عدار الو ركنم نم الو .اّيشعو

 ريغ نيم ءاعمج همألا مرت كلمجفيشنلا كجاعأ تيكا قروأ الانأ
 !؟ءانثتسا نودو صيصخت

 :ه حاحصلا .لاصنو ٌلوُصُت عمجلاو ,حمرلاو نّيكسلاو فيسلاو مهّسلا ٌلْضَن :ٌلْصَنلا )١(

 .«لصت»

 ١7١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)
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 ركني الو ,هبذكب ةريبكلا بكت ريف ءاّيشعو ةركب ربانملا منّستي نم بذكيفأ

 نع مهتوكسب ةقبوملا نوبكتريف - ءايقتألاو ءاملعلا مهنمو - نوعماسلا هيلع

 !؟ركنملا

 !؟عمجأ سانلا بنذأو هّلك ملاعلا قسف لهفأ

 نيدلاو ملعلا لهأ ةفاكل ةمصولا هذه يف ئراقلا ىلإ مكحلا عدأل يّنِإو

 .هللا ءاش نإ بيرق نع تآ وه رخآ لحم نايبللو ؛نيملسملا ةماعو

 .هميرحت ىلع عامجإلا ماق يذلا ,ءانغلاب نيحلتلا اهنمو :؟» :(")ص لاقو

 نودب ءاّرقلا نم ةلمج هلمعتسي اذهو ,نزحلا وأ رورسلا ةراثإل ناك ءاوس
 .هرخآ ىلإ ١«شاحت

 رظانلل لّيخي يتلا ةملكلا هذه لاثمأ نم كتلاسر يف ام لكن اكول اذّبح اي

 اهل دجت ال اهنع راتسلا عفر دعب ناك نإو ةحيحص ةروص اهل نأ ةلهو لّوُأ نم اهيف
 :هوجو نم اهيف يمالكو ,ةقيقحلا نم لظ

 !؟نيشاحتم ريغ ربائملا ىلع نوّنْغي ءاّرقلا نم ةلمجّنَأ تمعز فيك :لّوألا

 عفرت نأ كل ٌمصي ئّتح .ًاجراخ هعوضوم تنتيو ًالّوأ ءانغلا تفّرع كقيل
 .راكنإلا ماهسب مهقشرتو :ليوهتلا ةيار مهيلع

 ردقلاو !؟هديدحت يف اوفلتخا دق ءاملعلاو هدّدحتو هفّرعت فيك كْنأ ىلع

 ءاّرقلا ىلع نومكحي مهْنَأ فرعلا نم عمسن الو «ًءانغ فرعلا هاري ام هنم نّقيتملا

 هنيب زّيمت مرح ءانغلا ل لها عم تيسلو:روجفلاو قيدقلا لهأ ناحلا لامعتساب

 .هريغ نيبو

 )١( قباسلا ردصملا 5:7٠١ ١.
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 ١ حرا ةنيسلا رئاعخلا لئات وتارة رع دل اا 27

 فيك نكلو .ءانغلا نولمعتسي مهّنَأ نم تيعّدا ام ىلع كانقفاو ولف :يناثلا

 !؟شاحت نود نم هلامعتساب مهيمرت نأ كل غاس

 ريغ نوملعي ام ىلع نومدقيو ءًاعوضومو ًامكح ءانغلا نوفرعي مهّنَأ تملعأ
 ' ؟نيمثأتمالو نيجّرحتم

 ةّيعوضوم ةهبش كلذ لثم ّنأ ىري نمل نيدّلقم اونوكي نأ زئاجلا نم سيلوأ
 ؟ءانغلا ةمرح نع يئارملا يف لمعتسي ام ءانثتسا ىري نم وأ ءاهباكترا حابي

 نيمضلا انأو ,بثك نم ةقيقحلا ىلإ رظنتو كنع بضغلا بوث طيمت نأ يلمأو
 .كملق داوج نم 'ةوبكالإ اهدجت ال كّنَأ

 وأ :ةلفغوأ وهس نع ًاردان مهضعب نم مّرحملا ءانغلا رودص قفتاولو :ثلاثلا

 نم ةلمج ىلع لماحتلاب يضقي ال كلذ إف .دمعو ملع نع وأ ,ءانغ هنوكب لهج

 .ضحم مارح وه ام لامعتساو ركنملا باكترا يف يشاحتلا مدع مهيلإ ًابسان ءاّرقلا

 ضعب يف ثادحألا ضعب هبكترا امب ءايربألا كئلوأ تذخأ مل يردأ الو

 !؟هيف مهيلإ دمعلاو ملعلا ةبسن نم جّرحتن نّمم .تاقوألا

 سوؤرلا برضي مهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ اهنمو» :(7) ص لاقو
 ءامغالا ىلإ كلذ يدوي ام ًاريثكو ,اهمد ليسي ىّتح فويسلاو ىدملاب اهحرجو

 زوهظلا برضبو .حرجلا ءرب لوطو توملا وأ ضرملا ىلإو .ريثكلا مدلا فزنب

 )١( نيعلا باتك .حور يذ لكل كلذ لاقي .ههجو ىلع ٌبكنا اذإ .باك وهف ًاوبك ىبكي ابك 0:“4١
 .«وبك»

 بيرغ يف ةياهنلا .ناسنإلا ههركي ءيشلا دنع ةفقولا وأ ءرثاعلا ةفقوك ,ةفقولا :ةوبكلا

 :؛ ثيدحلا 6: ١. .«ابك»
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 نم مولعم وه امو .لقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحتو .كلذ ريغو .ديدحلا لسالسب

 ةعيرشلاب مكتئج» :لوقب 221هللا لوسر هب حّدمت يذلا اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس

 ُلَعَج اَمَو9 :ىلاعت هلوقب نيدلا يف ةّقشملاو جرحلا عفر نمو .""«ءاحمسلا ةلهسلا

 .ىهتنا "1104 ٍجَرَح نم نيّدلا يف ْمُكْيَلَع

 :لحارم يط يف عقي هترّرح ام يف مالكلا طسب نإ :لوقأ
 ىدملاب اهحرجو فويسلاب سوؤرلا برض ّنأ تمعز كْنَأ :ىلوألا ةلحرملا

 ءرب لوطو توملا وأ ضرملا ىلإو ,ريثكلا مدلا فزنب ءامغإلا ىلإ يّدؤي ام ًاريثك
 .حرجلا

 كسح تعفاد دق كْنِإ .هلجأ نم مهسوؤر نوَسأتملا كئلوأ برض نمو اّمَأ

 يف تائملاب نوّدعي ةنس لك يف فويسلاب سوؤرلل نيبراضلا نإف ؛كنادجوو

 ,ةسّدقملا دهاشملا نم اهاوس اًمع ًالضف ,تعمسو تدهاش امك .فرشألا فجنلا

 نأ ربغو رضح ام يف عمسن ملو لب ,دهاشن ملو ,ةيصاقلاو ةينادلا دالبلا نم اهادعو

 نود اذهو لاط وأ ,هيلع اهؤرب رسع وأ حارجلا كلت نم ضرم دق ءالؤه نم ًادحأ

 !؟توملاب فيكف .لحارمب توملا

 .«ةلهسلا ةحمسلا ةّيفينحلاب تثعّب» :هيفو ١77:14 راونألا راحب )١(

 .«ةحمسلا ةلهسلا ةّيفنحلاب تثعّب» :هيفو ١6: ١44 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرشو

 مجعملاو 51١ :؟ يمثيهلل دئاوزلا عمجمو 0 دمحأ دكسمو 58١١ يلاثللا يلاوعو

 ةّيفينحلاب تثعُب» :اهيفو 6٠١ ثيدحلا ١: ١78 لامعلا زنكو ١7" :8 يناربطلل ريبكلا

 .«ةحمسلا

 .«ةحمسلا ةلهسلا ةّيفينحلاب ىنثعب» :هيفو 454 :5 ىفاكلاو

 1/8 :(5؟) ّجحلا ()

 17/١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 ف



 ١ أ روبصلا رئاعتلا لئاسوب اب دات هوا هوت و وووم مومو 2

 رثأ ال "!'لاقع نم اوطشن امّنأك ماّمحلا نم اوجرخي نأ دعب مهدهاشن اّنِإ لب

 .حارجلا كلت ءاّرج نم مهنادبأب لوحن الو ,مدلا كلذ فزن نم مههوجو ىلع

 هتيب ىف هتدعقأل نارقألا ةمداصم نم مهدحأب تناك حارجلا كلت نأ ولو

 امم اذهو ءجورخلا ىلع ةعاطتسالاو ضوهنلا ىلع ةّوقلا مدعل ,ةريسي ريغ ًامايأ

 .ديهشلا طبسلا كلذ زجاعم ىدحإ اهّنَأ ىلإ كدشري

 نيّسأتملا كئلوأ ضعب نأ - تدهاش ام بيجعو - تدهاش دقل ينو

 اوداعو .ديدحلا لسالس ىلإ اودمع ,ماّمحلا نم اوجرخ ام دعب سوؤرلا برضب

 مهيصاون اومدأ نيذلا كئلوأ اونوكي مل مِهّنأكف ءنيبراضلا عم مهروهظ اهب نوبرضي
 :ىدحلا ةودعو قويسلا !ىطاوعب

 كيلع نوفخي لاخأ الف .لاؤسلا مهفحأف مهسوٌؤر نيبراضلا كئلوأ كنودو

 ءًادبأ ًاررض نوّسحي ال مِهّنَأ ةحارص ّلكب نونلعي اولازام مهف ,نايعلا هب دهشي ًارمأ

 .ةّيحصلا عفانملا الإ نودجي ال لب

 مِهْنَأ نومعزي مهو ءىضرم مهّْنَأ يعّدت كنف ,مهعم كفقوم فيك يردأ الو

 !؟ءايحأ مهاهو توملاب مهيلع مكحتو .ءاّحصأ

 ةضافالاف .«لقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحت» ّنِإ :تلق كّنَأ :ةيناثلا ةلحرملا

 :نيماقم يف يتأت نايبلا يف

 ,تلحناف هتطوشنأ تددم اذإ :لاقعلا تطشنأو ؛هتطوشنأ تللح :ريعبلا تطشنأو )١(

 هؤرب عرسي ضيرملا لاقيو .لحني ىّتح كيلإ ًائيش كّدم وهو ؛طاشتنالا كلذكو

 نم طشنأ امّنأك :هتميزع هيف عرسي رمأ يف لسرمللو .هتقافإ عرست هيلع يشغمللو
 1 .«طشن» ؟7/ ١: نيعلا باتك .لاقع

 .«ىضم» ١/: 16١ سورعلا جات .ءاضم هلو ةبيرضلا يف عطق :ًءاضم فيسلا ىضم (؟)
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 .لقعلا مكح يف :لّوألا ماقملا

 ىلع ينتبت ةجيتن نوكي نأ ٌدبال ميرحتلاب لقعلا مكح ىوعد ّنإ:لوقأف

 فويسلاب سوؤرلا برض ّنأ :امهبيرقتو .لّوُأْلا لكشلا زارط نم ىربكو ىرغص
 .لقعلا مكحب هميرحت تباث ررض ٌلكو ءررض

 يف هصّخلن فا رطألا عساو مالك- ىربكو ىرغص- لكشلا اذه عفدل نكلو

 نأ - ررضلا ثودحل نيبراضلا راكنإ نم - قبس اّمم تفرع كّنَأ :وهو .يتأي ام
 .ةدساف ًأذإ ةجيتنلاف .:ةحيحص ريغ ىرغصلا

 ,نيبراضلاب رارضألا ثدحي فويسلاب برضلا ّنأ ىلع كانملاس ولو
 :هنايبو ءًادج ةعونمم ىربكلاف

 يف راخبلا تانب بكريو ءرافقلاو يراربلا عطقي نم ىلع مكحت كارن ان

 َّنأ ,لئازلا اهّلظو ايندلا ةايحلا ضرعل ًابلط ؛ راطخألاو فواخملا محتقيو ءراحبلا
 هّدعي ال لب ,لقعلا مكحب هيلع ًامّرحم سيل ّقاشملاو رارضألا نم هسفنب هلزني ام
 .هنم ربكأ هيلع تاياغ بّئرتل ؛ًاررض ءالقعلا

 ,لطابلل ةتامإو .قحلل ًءايحإ هسفنب ررضلا لزنتسي نم نوكي ال فيكف
 لقعلا ىري ال لب !؟ميرحتلا مدعب كاذ نم ىلوأ نيدلا ةرصنل ليتقلا كلذل ةاساومو

 .ةفيرشلا هتياغ ببسب اررض هررض

 برضيرافسألاو راطخألا بوكر نع لدبتسي نأب سانلا نم ريثك رّيخ ولو

 رايتخا ىلإ عراسل :ةبولطملا ةياغلا هل لصحتو فراعتملا جهنلا ىلع فيسلاب شار

 .لاوهألاو رافسُألا كلت نع ًارارف ؛ لادبتسالا

 ىلع ةدلاخلا ةيماسلا دصاقملا كلت ٍبّترت ىلع ناهربلاب ينبلاطت نأ كل معن

 :لوقأف ,ةّينيسحلا رئاعشلا نم هريغو فويسلاب سوؤرلا برض لثم
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 ١ ةةنيمعلا ئاهتلا لئاسوتب دم ضي 00 ات ع يع 2

 نم ةّرعألا كئلوأ ءامدو همد رهاط قارأ امن 1ك نيسحلا نأ ىنعفادت ال كن

 هللا نيدل ًءايحإ ؛ هيرارذو هلئاقع ىبسلاو بلسلل ضدعو .هراصنأو هتيب لهأ

 . كلي دج ةعيرشلًاراصتناو

 اهانجردأو ةفيرشلا ةضهنلا كلت ربخ انمتكول انّنَأ دقتعت كْنَأ ملعأ ىْنَأ امك

 ينبن نأ اندرأ اذإ انل ٌدبال ًاذإ هيلعف ,ةيماسلا ةياغلا كلت لصحت مل .ءافخلا ّىط يف

 .هتحاسب ٌلحو هب لزن ام لاعفألاو لاوقألاب عيذن نأ ءسّسأ ام ىلع

 ممألا هذهو ءريثأتلا يف ىوقأو ةياكحلا ىلع ّلدأ لاعفألا ّنأ بير الو

 تدمع اغيلب هرثأ لعجت وأ .هيلإ سوفنلا بلجت وأ ًرمأ ثبت نأ تلواح اذإ كمامأ

 .سرادملا ىف هليثمتو حراسملا ىف همسجت ىلإ

 ام عيمج ءادبإ يف يدجي ال ءافخب نيبحتنم بكرلا نيب سوؤرلا عضو ْنِإو

 نوردقي ال اوناك مهّنأل ؛ مالسلا مهيلع راهطألا انتّمثَأ هلعف امّنِإو ,ءادهشلا دّيسب لح

 .كلذ نم رثكأ ءادبإ ىلع

 ("!داوجلا ىف راشتنالا ىهو الأ ,ةبتر اهنم ىلعأو ةياغ اهقوف لب .فرغلاو ريصاقملا

 امو ,ةنّرو ةرسح نم هعيطتسن امو ءلوطو لوح نم انيدل ام ّلكب قرطلا يف ريسلاو

 .ةيكبم رهاظمو ةيجشم رئاعش نم هيلع ردقن

 يف تناك .غلبأ ةئداحلا راهظإ يفو ٌمتأ ةاساوملا يف ةئيهلا تناك امّلك

 .عفنأو عفرأ ةيماسلا ةياغلا كلت ليصحت

 :داوجلا قيرطلا نم هقاقتشاف فيفختلا اَمأو ؛ًاضيأ لّقثيو فيفختلاب ,قيرطلا :ةداجلا(١)

 يأ :ددجلا قيرطلا نم هجرخم ديدشتلاو .هيلإ فاضم قيرطلاو ,ةلعف ىلع هجرخأ
 .«دج» 4 ١: نيعلا باتك .حضاولا
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 مهسوؤرو ؛لسالسلاب مهروهظ نيبراضلا رهاظم نأ روعش وذ باتري الو

 كلذ ةيمولظم ءادبإ يف رهظأ ءروحنلاو ١" يقارتلا ىلع مهءامد نيقيرملا ءفويسلاب
 .ريثأتلا ثادحإ يف عرسأو ,ليلجلا حدافلا كلذ رشن يف رثآو ,ليتقلا

 هنأ فرع نأ دعب .ًايئافكررضلا كلذ بوجوب مكحي نأب ًاقيقح لقعلا ناكف

 .ةظاءادهشلا دّيس هسّسأ ام ىلع ءانبلا يف ًاريثأت نسحأو ًاعفن دوعأ

 راصو ءامازل ًاضرف ةارهاطلا مامإلا نم سيسأتلا كلذ ناك فيك يردأ الو

 !؟ًامارح لقعلا مكحب هيلع ءانبلا

 خيشلا لماعلا ةمالعلاو عرولا هيقفلا كلذ لقنلا قيرط نم هطبنتسا ام كيلإو

 نانجلا باوبأ» هرازم يف هل مالك ةلمج يف ركذ ثيح .هارث باط لالش لآ رضخ
 :«ناوضرلا رئاشبو

 عم ولو هترايز زاوج ىلع ّلد ام اهنم يتلا - صوصنلا نم دافتسي دق»

 ملع ولو ناك وحن ّيأب هباصمل عزجلاو ,هيلع مطللا زاوج - (!سفنلا ىلع فوخلا

 نم ناتوقرت امهو «قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب يذلا مظعلا ىهو :ةوقرت عمج ءيقارتلا )١(

 .«قرت» ١: /١/1 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .حتفلاب ةولعف اهنزوو نيبناجلا

 هيلعو مالسلا هيلع نيسحلا راز نم باوث» 40 بابلا " ثيدحلا <17 :تارايزلا لماك (؟)

 :هيفو «فوخ

 ربق ةرايز عدت ال ةيواعم اي» :لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع بهو نب ةيواعم نع

 ناك هربق ّنأ ىّنمتي ام ةرسحلا نم ىأر هكرت نم ّنإف ؛ فوخل مالسلا هيلع نيسحلا
 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر هل وعدي نم يف كداوسو كصخش هللا ىري نأ ٌبحت اَمأ .هدنع

 امل ةرفغملاب بلقني نّمم نوكت نأ بحت اَمأ ,مالسلا مهيلع ةّمئألاو ةمطافو ىلعو هلآو

 هيلع سيلو ايندلا نم جرخي نّمم نوكت نأ ٌبحت امأ ,ةنس نيعبس بونذ هل رفغيو ءىضم

 .«هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر هحفاصي نّمم ًادغ نوكت نأ بحت امأ هب عبتي بنذ
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 ١ حا هيدا رامبخلا لئاسو دز ورا واد يوان د ها وحبل 4

 دنع نوكت دق يتلا :سفنلا ىلع ررضلا هنم ىشخي ال اّمع ًالضف ,هنيح نم تومي هنأ

 لضف ديزم ىلع بهذملا ةرورض تماق دق يذلا ,لاملا نم نوهأ سانلا نم ريثك
 .ىهتنا "!«هترايزو هباصم يف هلذب

 يتلا ,ةياعدلا كلت رشن ليبس يف كلذ لاثمأ ربكتسي نأ لقاعل يغبني الو

 ءادفلا كلذ رارسأ ًانايع ترفسأ نأ دعب ,ميركلا مامإلا كلذ هتداهشب اهسّسأ

 كلت ّثب بوجوب لقعلا مكح تربكتساو تركنتسا ولو .ةيحضتلا كلت بابسأو

 ناحجرلاب همكح مظعتست الف .ريشبتلا قرطو ّثبلا لئاسو ّلكب ةوعدلا

 .بابحتسالاو

 :لقنلا مكح يف :يناثلا ماقملا

 ًالصأ كلذ نوكيل ؛ ررض ّلك ميرحت ىلع لقنلا نم لدي ام ىلإ اندشرأ هتيل

 .ةجاحلا دنع هب كشمتنو هيلإ عزفن

 !؟هيعّدي اّمم يه نيأو ."”«رارضالو ررضال» ةلدا لقلب ديو ةاتعفو

 امهيلع ىلع نب نيسحلا ىلع ىكب نم باوث» ؟"؟" بابلا ١ ثيدحلا 2١١ :تارايزلا لماك )١(

 :هيفو «مالسلا

 :لوقي هتعمس :لاق ؛مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ,هيبأ نع ؛ةزمح يبأ نب ىلع نب نيسحلا نع

 نب نيسحلا ىلع عزجلاو ءاكبلا الخ ام ,.عزج ام ّلك يف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ّنِإ»

 .«روجأم هيف هّنإف مالسلا امهيلع ىلع

 :هيفو «رارضلا» باب ؟ ثيدحلا 797 :0 يفاكلا (؟)

 نم لجرل طئاح يف قذع هل ناك بدنج نب ةرمس ّنإ» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع

 ,نذأتسي الو هتلخن ىلإ هب ٌرمي ناكو «ناتسبلا بابب يراصنألا لزنم ناكو ءراصنألا

 ىكوسر ىلإ يراصنألا ءاج ىّبأت اًملف ,:ةرمس ىبأف .ءاج اذإ نذأتسي نأ يراصنألا همّلكف
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 لف



 دابعلا ىلع نانتمالا دروم ةدراو جرحلا يفن ةّلدأكر رضلا يفن ةلدأ تسيل وأ

 !؟جرحلاو ررضلا ىلإ هب يّدؤي اّمم فّلكملا ىلع عضو ام عفر يف

 ررضلا اهلاثتمأ نم مزلي يتلا ةّيمازلإلا ماكحألا يف الإ يرجي ال اذهو

 .جرحلاو

 يف مازلإ ال ذإ .اهعفر يف ةّنمالف ةّيجرحلاو ةّيررضلا تاّبحتسملا اّمأو

 !؟ررضلا باكترا ةمرح ىلع اهتلالد نم اذه نيأو ءاهعضو

 ّنِإ ةمرحلا تابثإ ىلع بوجولا عفر لدي تالالدلا ّيأب هنأ انملعأ هتيلو

 !؟نانتمالا فالخ ةمرحلا لعج

 !؟هيلع ةّنم رخآب هقاثيإو هنع دبعلا قاثو لح نوكي فيكو

 تديفتسا امّنِإ هلعف ةمرح ّنأل ؛ حيحصب سيل هلاثمأو موصلا لثمب ضقنلاو

 «ررضال» ةّلدأو انيلخول لب ءجرحلا عفرو ررضلا يفن ةلّدَأ نم ال ءٌصاخ ليلد نم

 مزلتساو رارضإلا انب لزنأ نإو ةّيتاذلا هتّيبوبحم يعادب موصلا انل زاجل «جرح ال»و

 .جرحلاو رسعلا

 ةّصصخم يهف .ٌرضملا لعف ةمرح ىلع ةّلاد ررضلا ةّلدأ نأ ًالاحم انضرف ولو

 .هباكترا ناحجرو ررضلا دروم يف اهدورول ؛ لقنلا نم عرولا هيقفلا هيلإ راشأ امب
 عفانملا بلجي يذلا ررضلا نأ همكح ىضتقمب لب ,لقعلا مكح نم هنايب ٌرم امبو

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر هيلإ لسرأف ,ربخلا هرّجخو هيلإ اكشف هلآو هيلع هللا ىَلص هللا 2

 ىبأ اًملف ءىبأف ؛:نذأتساف لوخدلا تدرأ نإ:لاقو اكش امو يراصنألا لوقب هّربخو هلآو

 ْ :هلا ءانق ام نمثل ماهي غلي نكح ةموانس

 هللا ىَلص هللا لوسر لاقف «لبقي نأ ىبأف ,ةّنجلا يف كل ّدمي قذع اهب كل :لاقف ؛عيبي نأ ىبأف

 .«رارض الو ررض ال هّنِإف هيلإ اهب مراو اهعلقاف بهذا :يراصنألل هلآو هيلع

 هدف
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 ال يصّصخت «ررضال» ةرئاد نع هيف نحن ام جورخ َّنَأ وه ,ررضب سيل ةيمسجلا

 ىلإ «اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس نم مولعم وه امو» :لاق :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةرخأ

 ممألا ىلع تناك فيلاكت كانه ّنأب لهجي نافرع اذ ًادحأ ّنأ بسحأال

 ,نوملعي ال امو نايسنلاو أطخلا ىلع مهتذخاؤمك,ةرسع ةّقاش تناكو ةرباغلا

 نع اهعفرب انيلع هللا ّنم دق فيلاكتلا كلتو ."”عفرلا ثيدح هنّمضت ام كلذ ريغو

 ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئسج» :هلوقب حّدمت انه نمو .ةمحرلا ّيبن ٌةٌكيةَئانّيبن ةكربب

 ."”«ءاحمسلا

 !؟ررضلا باكترا ةمرح ىلع كلذ ةلالد نم اذه نيأو

 لعف ةمرح نيبو ءاهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس نيب ةبسانملاام يردأ الو

 !؟اهيلع ةلاد نوكت ئّتح ,ّرضملا

 .هرخآ ىلإ «نيدلا يف ةقشملاو جرحلا عفر هنمو» :لاق :ةعبارلا ةلحرملا

 ةّيبنجأ جرحلا عفر ةلدأ ّنأ نم .كيدل حضاو وه ام كل حضوأ نأ ديرأ ال انأ

 ديرأ امْنِإو ءاهلاح تفرع يتلا «ررضال» ةلدأ دافم نيع اهدافم ّنأو هيف نحن اّمع

 :هيفو «ةّمألا نع عفرام» باب ” ثيدحلا 477 :؟ يفاكلا )١(

 عست يتّمأ نع عضو :هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لاق» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 امو .هيلإ اورطضا امو ؛نوقيطي ال امو ؛نوملعي ال امو نايسنلاو ءأطخلا :لاصخ

 ناسلب رهظي ملام دسحلاو ,قلخلا يف رّكفتلا يف ةسوسولاو «ةريطلاو .هيلع اوهركتسا

 يانا
 .(١)مقر شماهلا ؛ ١4ص يف هجيرخت مدقت (؟)

 (١غ)



 .2018و 7١ص يف امك فارتعاب همزلأ نأ

 جرحلاو رسعلا ّدح ىلإ تلصو اذإ ةّقشملا ّنأ تفرع دقو» :(١5)ص لاقو

 ْنِم ِنيّدلا يف ْمُكيَلَع َلعَج اَمَو :ىلاعت هلوقل ؛ عامجإلاب فيلكتلا عفر تبجوأ
 .ىهتنا "١«لعفلا ميرحت بجوت ملو "04 جَرَح

 عفري امّنِإ جرحلا نأ ىلع ةفيرشلا ةيآلا ىلإ دنتسملا عامجإلاب مكح دق اهف ْ

 ام توبث ىلع ةيآلا هذهب انهاه ٌلدتسا فيك يردأ امف :ميرحتلا تبثي الو بوجولا

 !؟ميرحتلا نم هافن

 .«كلذ ريغو ديدحلا لسالسب روهظلا برضبو» :لاق :ةسماخلا ةلحرملا

 نزحلا رهاظم لكل ًالماش ناك ةيناثلا ةلحرملا يف كيلع هنايب رم ام ّنِإ :تلق

 ,فويسلاب سوؤرلا برض نم :ةّينيسحلا ةوعدلا رشن راوطأو َيّسأتلا نوؤشو
 .كلذ ريغ ىلإ ,ٌفكألاب دودخلاو رودصلاو ءلسالسلابروهظلاو

 جونصلاو رمزلاو لبطلاك وهللا تالآ لامعتسا اهنمو» :(2) ص لاقو

 .هرخآ ىلإ !«عرشلا يف اهميرحت تباثلا ,كلذ ريغو ةيساحنلا

 ةفاكو اهراوطأ عيمجب وهللا يف وهللا تالآ لامعتسا ةمرح يف بيرال ,معن

 تالآ نم وه ةيئازعلا رهاظملا كلت يف لمعتسي ام ناك نيأ نم نكلو .اهئاحنأ

 ,برطلا يف ةّقخ ديزم تئدحأ وهللا يف تلمعتسا اذإ وهللا تالآ ّنِإف ؟وهللا

 .هلهأ هفرعي امم كلذ ريغ ىلإ .صقرلا يف ًاماظتناو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 5١١.

 :(5؟) جحلا (؟) 8/.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟) ١؟5.

 ) )4:قياسلا ردصملا 7؟١7.
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 ١ جرت دعبل رتاعقلا لت ارتي ورق جلع ع 10

 بكاوملا جورخب سانلا مالعإل تدجوأ امّنِإ ةيتازعلا بكاوملا تالآ نكلو

 ,ةئيهلا يف ةمشحو ريسلا يف ًاماظتنا الإ هيف دجوت الو ءاوكرتشيو هيلإ اودراوتيل
 !؟صقرلا ميظنتو وهللاو برطلا نم اذه نيأو

 ,تائيهلا ضعب يف اههباشتو .مسالاب هذه عم كرتشت رخأ تالآ وهل نإ معن
 وهللا لهأ هفرعي اذهو .برضلا ةّيفيكو توصلاب ىرخألا نع امهادحإ زاتمتو

 .كسنلاو عرولاو نيدلاو ملعلا لهأ ال ءزييمتلا يف ًاذإ عجرملا مهف برطلاو

 فلتختو تالآلا هذه عم مسالاب كرتشت يتلا وهللا تالآ ىلإ كدشرأل ّينإو

 ّلك اهدهاشت ام يهو «نينبلا سرادم اهلمعتست يتلا يهو الأ ,تاوصألاب اهعم

 لبسلا يف نيرباع مهجورخ دنع اهنولمعتسي مهّنأل ؛ نذا ّلك اهعمستو نيع
 ؟ال مأ تانبلا سرادم يف ةلمعتسم يه يردأ الو ,داوجلا يف نيرئاسو

 يف سرادملا ءانبأ تالآ تامغن ّنأ ءكنايعو كّسحو كنادجوو كّربأ

 مأ ءبكاوملا تالآ تاوصأ اهلثم برطلاو ةّفخلاو حايترالاو حارشنالا ثادحإ

 !؟ةبهرلاو نزحلاو علهلاو عزفلا اهئادحإ يف كلت نم ّدضلاب هذه

 ينيسحلا راكذتلا بابرأ تالآ ٌّنأب ءنيفحجم انمكحو كانيراجول انّنَأ ىلع
 ام يف ئّتح وهللا تالآ لامعتسا ةمرح تبث نيأ نم نكلو .وهللا تالآ اهنيعب يه

 ؟هريغ يف تلمعتساووهللا ريغل تّدعأ اذإ

 وه هئانثتسا كردم ّنأل ؛ ًايلج رمألا كل حضّتي برحلا لبط ءانثتسا نمو

 .هيف هلامعتسا الو وهلل هدادعإ مدع

 هميرحتو «ليثمتلا تقو يف ءاسنلاب لاجرلا هّبشت اهنمو :» :(1)ص لاقو
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 .ىهتنا "١«عرشلا يف تباث

 نع كلذب جرخ اذإ ام وه .ةأرملاب لجرلا هّبشت نم هميرحت تباثلا ّنِإ :تلق

 ةياغل ًاليلق ًانمز اهّيزب اًيزت اذإ اًمأو .ءاسنلا ّيز يف لخدو ًاسأر لاجرلا ّيز
 ّنأ ىلع .يناثلا نود لّوُألا يف ةعناملا ةلدألا روهظل ؛ هتمرح ىلع ليلد الف ,ةّصاخ

 .ةّيئيسحلا رئاعشلا يف هدهاشن ملو ,ةّيئازعلا بكاوملا يف هرن مل ءيش كلذ

 هوجولا تافّشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ اهنمو :1» :(()ص لاقو

 رح أ ىلإ "!يقَكيإَجهللا لوسر تانبب نههيبشتو

 هذه كنيمي تّطخ فيك يردأ ال ًابجع رهدلا كارأ تشع امو ؛عمتساف مله

 .ٌئمح فنأو ةريغ يذ لك اهعامتساو اهتءارق نم رفني يتلا :ةحراجلا تاملكلا

 نع ىشاحتتو هرشن نع مّركتت نأ كب ريدجلا ناكل ًاقح هتركذ ام ناكولو

 .هل ةقيقحال ءيش وهو !!فيكف .هرطس

 ًائيش ّنأ .هعمسن ام ةرثك ىلع انعمسالو ,هدهاشن ام ةرثك ىلع اندهاش ام انو

 سانلا ّدحأ مهْنأ ملعت تنأو هتمعز ام ةعيشلا ٌلحتسي فيكو ءعنص دق هتلّوقت امم

 ةكلإَب لوسرلل ًامارتحا مهمظعأو .باجحلاب ًاكسمت مهّدشأو ءءاسنلا ىلع ةريغ
 !؟هلئاقعو هايافصو ةةهلاو

 ناكو ,"”ٌتس نينس لبق ةرصبلا يف ةدحاو ةّرم عنص نم قفتا امو

 ل :ةقيتم قلع ءالصإلا لهأ ضيرحتب هتعاس نم عطقناو ,طقف ءاسن تاجراخلا

 .عيظفلا راكنإلاو عينشلا لماحتلا اذه كنم يعدتسي

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ١79/7.

 ١7/7. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 .ه١؟8!/ةنس ناك اهتعابطو ةلاسرلا هذه فيلأت خيرات ّنأل ؛ه١174 ةنس يف يأ (0)
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 ١ ةييسعلارتاطقلا لئاسو ووش تا هال نانا اط معما 3

 نأ ىلع انترهقأ ئَّبح ,ةفصلا هذه ىلع كزربأف كاهد يذلا ام يردأ الو

 .نوعجار هيلإ اّنإو هلل انإف !؟لئاهلا فقوملا اذه كعم فقن

 توصو ,بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءانتلا حايص اهنمو :/» :(2) ص لاقو

 .ةّورملاو بادآلل فانم نئاش بيعم وهف هميرحت مدع ضرف ولو ,"١ةروع ةأرملا

 .ىهتنا «هنع متاملا هيزنت بجي )0

 :تالوج ةموحلا هذه ىف كعم انل :تلق

 صاغ وهو - دجسملا يف تبطخ اّمل كئءاسنلا ةدّيس نأ يردأ ال :ىلوألا

 ةنيدملا لهأ اهءاج امنيحو ."”ةليوطلا ةبطخلا كلت - راصنألاو نيرجاهملاب

 :هيفو ١1/5 :يدنوأرلا هللا لضفل رداونلا )١(

 تويبلا يف ٌنهوسبحا ,ةروع ءاسنلا :هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لاق» :مالسلا هيلع لاق»

 .«ىرعلاب نهيلع اونيعتساو

 :هيفو 7” :" دئاوزلا عمجمو

 نم اهب امو اهتيب نم جرختل ةأرملا ّنإو .ةروع ءاسنلا امَّنِإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نعو»

 سبلتل ةأرملا ّنإو ؛هيتبجعأ الإ دحأب نيرمت ال كنإ :لوقيف ناطيشلا اهفرشتيف سأب

 ,دجسم يف يَلصأ وأ ةزانج دهشأ وأ ًاضيرم دوعأ :لوقتف ؟نيديرت نيأ :لاقيف اهبايث

 .«اهتيب يف هدبعت نأ لثم اهبر ةأرما تدبع امو

 ءاسنلا يّمس كلذلو ,ةمذملا ّيأ راعلا نم اهلصأو ةيانك كلذو :ناسنإلا ةأوس :ةروعلاو

 .«روع»761؟ :نآرقلا بيرغ يف تادرفملا «ةحيبقلا ةملكلل ءاروعلا كلذ نمو ,ةروع

 .١]/ه :” (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (")

 :هيفو 5٠٠١-٠١ :ىرهوجلل كدفو ةفيقسلا (؟)

 نب هللا دبع نع ؛هيبأ نع ؛ناميلس نب دّمحم نب هللا دبع نع ديزي نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح»

 اهعنم ىلع ركب يبأ عامجإ مالسلا اهيلع ةمطاف غلب اّمل :ًاعيمج اولاق .نسحلا نب نسحلا
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 مرخت ام ءاهلويذ يف أطت ؛اهموق ءاسنو اهتدفح نم ةّمل يف تلبقأو ءاهرامخ تثال ءكدف 3

 دشح دقو ءركب يبأ ىلع تلخد ىّتح .هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ةيشم اهتيشم

 :مهضعب لاقو .ءاضيب ةطبر مهنيبو اهنيب برضف ءراصنألاو نيرجاهملا نم سانلا

 تلهم ّمث .ءاكبلاب موقلا اهل شهجأ هّنأ تنأ مث ,.مضلاو رسكلاب ةيطبق اولاقو ؛ةيطبق

 :تلاق مث .مهتروف نم اونكس ئّتح اليوط

 .مهلأ امب ركشلا هلو ,معنأ ام ىلع هلل دمحلا ,دجملاو لوطلاو دمحلاب ىلوأ وه نم دمحب ئدتبا

 ,هب مكرمأ اميف هوعيطأو .هتاقت ّقح هللا اوقتاف :اهرخآ يف تلاق ةديج ةليوط ةبطخ ركذو

 هرونو هتمظعل يذلا هللا اودمحاو .(28:0) رطاف) 4ءاَمَلُعْلا ٍهداَبِع ْنِم ةَّللا ىَشْخَي اَمَّنِإ»

 .هتّصاخ نحنو .هقلخ يف هتليسو نحنو ؛ةليسولا هيلإ ضرألاو تاوامسلا يف نم يغتبي

 .هئايبنأ ةثرو نحنو ؛هبيغ يف هتّبحم نحنو ؛هسدق لحمو

 اوعمساف ,ًأاططش الوًافرس كلذ لوقأ امو ,ءدب ىلع ًادوع لوقأ ,دّمحم ةنبا ةمطاف انأ :تلاق ٌمْث

 .ةيعار بولقو ؛ةيعاو عامسأب

 َنيِنِمْؤُمْلاِب مُكْيَل ع ٌصيِرَح ْمُتَْع اَم ِهْيَلَ ُريِزَع ْمُكِيشنأ نم ٌلوُسَر ْمُكءاج ْدَقَل» :تلاق مث
 يمع نبا اخآو ؛مكئابآ نود يبأ هودجت هوزعت ّنإف .(1374 :(8) ةبوتلا) 4ٌميِحٌّر ٌفوُؤَر

 .مكلاجر نود

 نآلا متنأ مث :هرخآ يف لوقت يناثلا لصفلا يف دعب اميف هركذنس ًاليوط ًامالك تركذ مث

 وَقُل اًمْكُح هللا ْنِم ٌنَسْحَأ ْنَمَو َنوُهْبي ةّيِلِهاَجلا َمْكُحَفَأ؛ ,يبأ ثرأ ال يّنأ نومعزت
 نبا اي ثرت نأ هللا يبأ ءيبأ ثرإ زتبأ ,نيملسملا رشاعم اي 0٠(. :(5) ةدئاملا) «َنوُنِقوُي
 موي كاقلت ةلوحرم ةموطخم اهكنود ؛ًايرف ًائيش تئج دقل ,يبأ ثرأ الو كابأ ةفاحق يبأ

 رسخي ةعاسلا دنعو .ةمايئقلا دعوملاو ,دّمحم ميعزلاو ,هللا مكحلا معنف ءكرشح

 دوه) (ٌميِقّم ٌباَدَع ِهْيَلَع ُلِحيَو ِهيِزْخُي ٌباَدَع هيِتأَي نم َنوُمَلْعَت فْوَسَف) ,نولطبملا
(55:01). 

 :ةثاثأ تنب دنه لوقب تلّثمتف ءاهيبأ ربق ىلإ تتفتلا مث

 م

(19) 



 ١ نإ" ةهسعلازءاعنلا لل مولا هاو يق مر نأ يطا وو ل يا 500

 بطخلا رثكت مل اهدهاش تنك ول ةثينهو ءابنأ كدعب ناك دق 3

 بثكلا كنود تاحو تيضق اّمل مهرودص ىوجن لاجر تدبأ

 بصتغن مويلا نحنف انع تبغ ذإ انب فختساو لاجر انتمهجت

 اي :تلاقف ءراصنألا دجسم ىلإ تلدع مث ءذئموي مهنم ةيكاب الو كاب رثكأ سانلا ري ملو :لاق
 نع ةينولاو ءيترصن نع ةرتفلا هذه ام مالسإلا ةنضحو ,ةلملا داضعأو ةبيقنلا رشعم

 ظفحي ءرملا :لوقي هللا لوسر ناك امأ ءيتمالظ يف ةنسلاو ,يقح يف ةزمغلاو ,يتنوعم
 نإ اه.هنيد متمأ هللا لوسر تام نآلا ؛متيتأ ام نالجعو ,متثدحأ ام ناعرس ءهدلو يف

 ضرألا تملظأو ,هقتار دقفو ؛هقتف مهبتساو .هنهو عسوتسا ليلج بطخ يرمعل هتوم

 تليذاو ؛:ةمرحلا تكتهو ,ميرحلا هدعب عيضأ ؛لامآلا تدكأو :ءلابجلا تعشخو .هل

 اَمَو# :لاقف ,هتافو لبق اهب مكأبنأو ,هتوم لبق هللا باتك اهب نلعأ ةلزان كلتو ,ةنوصملا

 نحو ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُتِبلقنا َلِيُق ؤأ تام نإَفَأ ُلْسّولا ِهِلَبَق نِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَرألإ َدَمَحُم
 ١55. :() نارمع لآ) ؟نيِرِكاشلا ُهَّللا يِزْجَيَسَو اًنْيَش هّللا َّرُضَي نآف ِهْيَبِقَع ََلَع ْبِلَقنَي

 ,توصلا مكلمشيو ,ةوعدلا مكغلبت ,عمسمو ىأرمب متنأو ,يبأ ثارت مضتها ,ةليق ينب اهيأ

 ؛راتخا يتلا هتريخو ,بختنا يتلا هللا ةبخن متنأو ,ننجلاو رادلا مكلو ,ددعلاو ةّدعلا مكيفو

 ردو ؛مالسإلا ىحر مكب تراد ىّتح ؟مهبلا مهتحفاكو .رومألا مهتدابو برعلا متيداب

 ماظن قسوتساو ,جرهلا ةوعد تأدهو ؛ءكرشلا ةروف تنكسو ؛برحلا نارين تبخو ؛هبلح

 اوثكن موق نع ؛ةعاجشلا دعب متنبجو ,ةدشلا دعب متصكنو ,مادقإلا دعب مترخأتفأ ,نيدلا

 مُهلعل ْمُهل نامنأ ال ْمُهْنِإ كلا ةمِئأاوُتاَمف مكنيد يف اونعطو مهدهع دعب نم مهناميأ
 ١١(. :(5) ةبوتلا) ؟َنوُهَتنَي

 متغسو ؛متيعو يذلا متدحجف ,ةعدلا ىلإ متنكرو ءضفخلا ىلإ متدلخأ دق نأ ىرأ دقواالأ

 ميهاربإ) 4ٌديِمَح ٌيِنَقَل ةّللا َّنِإَف اًعيِمَج نخدألا يِف نَمَو مُّتنأ أوُرُفْكَت نإ9 متغوس يذلا

(4:0). 

 ففعضو ةانقلا روخو ؛,مكترماخ يتلا ةلذخلاب ينم ةفرعم ىلع تلق ام مكل تلق دقو الأ
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 (”نيمدان نالجرلا اهافاو امدنع تمّلكت اّملو ,"”نيرذتعم

 ةموسوم .راعلا ةيقاب ,فخلا ةبقان ءرهظلا ةربدم اهووتحاف اهومكنودف :نيقيلا

 )7:0١-/0. ةزمهلا) 4ٍةَدِيفَألا ىَلَع ُعِلْطَت يِتَلا * ُةَدَقوُمْلا هللا ُراَنل ةلوصوم .راعشلا

 .(917 :(51) ءارعشلا) «َنوُبِلقنَي ٍبلَقنُم بَلَقنُم يأ اوُمَلَظ َنيِذلا ُمَلْعَيَسَو9 ,نولمعت ام هللا نيعبف

 :هيفو 1١47:١-١59 جاجتحالا(١)

 تلخد اهيف تيفوت يتلا ةضرملا ءاهيلع هللا مالس ةمطاف تضرم امل :ةلفغ نب ديوس لاقو

 تنب اي كتل ع نم تحبصأ فيك :اهل نلقف ءاهندعي راصنألاو نيرجاهملا ءاسن اهيلع

 ةيلاق ,ٌنَكايندل ةفئاع :هللاو تحبصأ» :تلاق مث ءاهيبأ ىلع تّلصو هللا تدمحف ؟هللا لوسر

 .«نكلاجرل

 راصنألاو نيرجاهملا نم موق اهيلإ ءاجف ءٌنهلاجر ىلع مالسلا اهيلع اهلوق ءاسنلا تداعأف
 مربي نأ لبق رمألا اذه انل ركذ نسحلا ىبأ ناك ول ءءاسنلا ةدّيس اي :اولاقو ,نيرذتعم

 .هريغ ىلإ هنع انلدع اّمل ,دقعلا مكحيو .دهعلا

 .مكريصقت دعب رمأ الو ,مكريذعت دعب رذع الف ءيّنع مكيلإ :«مالسلا اهيلع» تلاقف

 :هيفو ١١ :ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا (؟)

 ىلع انذأتساف .ًاعيمج اقلطناف ءاهانبضغا دق اًنإف ؛ةمطاف ىلإ انب قلطنا :ركب يبأل رمع لاقف

 اههجو تلّوح ءاهدنع ادعق امّلف ءاهيلع امهلخدأف .هامّلكف ًايلع ايتأف ءامهل نذأت ملف ةمطاف

 لوسر ةبيبح اي :لاقف ركب ىبأ مّلكتف :مالسلا امهيلع درت ملف ءاهيلع امّلسف ,طئاحلا ىلإ

 ,يتنبا ةشئاع نم ّيلإ ٌبحأل كّنِإو ,يتبارق نم ىلإ ٌبحأ هللا لوسر ةبارق ّنإ هللاو !هللا

 كف رشو ِكلضف فرعأو ِكفرعأ ينارتفأ هدعب ىقبأ الو .ُثِم نأ كوبأ تام موي تددولو

 «يليعاذإ ىلصس هلا لوسرر دابا تغمس ىتأ الإ ههنا لوسير نمل ريو لقي قعتماو

 .«ةقدص وهف انكرت ام ءثّرون ال» :لوقي ملسو

 هنافرعت مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نع ًاثيدح امكتثّدح نإ امكتيأرأ» :تلاقف

 ظ ؟«هبنالعفتو

 .معن :الاق
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 ؟ ا سبعا رتاهقلا لئامزب جمعوا كرت عملا يلا ايعصلل 01

 دشاح وهو ديزي سلجم ىف ةليوطلا اهتبطخ تبطخ امنيح بنيز اهتنباو

 ىف هيلإ اهماهس ذفاون تهَّجو امنيحو .١!نيملسملا ريغ نم ريثكلا مهيفو سانلاب

 ."!هتملاكم يف أ روج هناجر نا: كهقلا امديعو ةعطاخت

 طخسو .ياسضر نم ةمطاف ىضر :لوقي هللا لوسر اعمست ملأ هللا امكتدشن» :تلاقف 2

 ,يناضرأ دقف ةمطاف ىضرأ نمو ,ينّبحأ دقف يتنبا ةمطاف ٌبحأ نمف ءيطخس نم ةمطاف

 ؟«ينطخسا دقف ةمطاف طختسا نيف

 .ملسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نم هانعمس معن :الاق

 ّيبنلا تيقل نشلو ,ينامتيضرأ ايف ينامتطخسأ امكنأ هتكئالمو للا دهشأ يّنإف» :تلاق

 .«...هيلإ امكن وكشأل

 :هيفو ٠١5 :فوفطلا ىلتق يف فوهللا )١(

 :تلاقف مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز تماقف

 :لوقي كلذك هناحبس هللا قدص ,نيعمجأ هلآو هلوسر ىلع هللا ىَّلَصو نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 «نوُوِزْهَتْسَي اهب اوُناَكَو ِهَّللا ٍتاَيآب اوُبَّذَك نأ ىأوُسلا اوُؤاَسُأ َنيِذلا ةَبِقاَع َناَك مث

 ٠١(. :(0) مورلا)
 قاسّت امك قاسن انحبصأف ءامسلا قافآو ضرألا راطقأ انيلع تذخأ ثيح - ديزي اي تننظأ

 تخمشف ,هدنع كرطخ مظعل كلذ ّنأو !ةمارك هيلع كبو اناوه هللا ىلع انب ّنأ - ءارسألا

 رومألاو ةقثوتسم كل ايندلا تيأر نيح ًارورسم نالذج كفطع يف ترظنو كقنأب

 الَو» :ىلاعت هللا لوق تيسنأ الهم ًالهمف !؟انناطلسو انكلم كل افص نيحو ,ةقسّتم

 ٌباَذَع ُمُهَلَواَمْنِإ اوُداَدْرَيِ ْمُهَل يلم اَمْنِإ ْمهِسُفنأَل ٌَرْيَخ ْمُهَل يلم اَمّنَأ أوُرَذَك ةيدلا نسخت

 .(178 :(5) نارمع لآ) ؟ُنيِهّم
 تكتم دق !؟ايابس هللا لوسر تانب كقوسو كءاسنو كءامإ كريدخت ءاقلطلا نباي لدعلا َنِمأ

 لهأ ٌنهفرشتسيو .ٍدلب ىلإ دلب نم ءادعألا نهب ىدحت ,ٌنُهِهوجو تيدبأو ٌنهروتس

 .«...فيرشلاو يندلاو ديعبلاو بيرقلا ٌنههوجو حفصتيو «لقانملاو لهانملا

 :هيفو 44 - 57 :فوفطلا ىلتق يف فوهللا (؟)
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 نوعماسلا ناك ام ."!ةفوكلا يف ةفورعملا اهتبطخ تبطخ امدنع موثلك مأو

 !؟ذغابأ ةوبطافتملاو تناخأ

 ىَذَأت ئّتح ,راهنلاو ليللا اهيبأ ىلع 886ةمطاف ءاكب نع تنأ نيأ يردأ الو

 !؟"!341 ىلع ىلإ اهوكشو ,اهئاكب نم ةنيدملا لهأ

 هيلع نيسحلا سأرب ءيجو ماع ًانذإ نذأو سانلل رصقلا يف سلج دايز نبا ّنإ مث 3

 تسلجف .هيلإ هنايبصو مالسلا هيلع نيسحلا ءاسن لخدأو هيدي نيب عضوف مالسلا

 ,مالسلا هيلع ىلع تنب بنيز :ليقف اهنع لأسف ةرّكنتم مالسلا هيلع ىلع تنب بنيز
 .مكتثودحأ بذكأو مكحضف يذلا هلل دمحلا :لاقف اهيلإ لبقأف

 .«انريغ ىهو ءرجافلا بذكيو ءقسافلا حضتفي امّنِإ» :تلاقف

 ؟كتيب لهأو ِكيخأب هللا عنص تيأر فيك :دايز نبا لاقف

 عمجيسو ,مهعجاضم ىلإ اوزربف لاتقلا مهيلع بتُك موق ءالؤه .ًاليمج الإ ٌثيار ام» :تلاقف

 نباي كمأ كتلبه ءِذئموي جلفلا نوكي نمل رظناف ,.مصاختو َجاحتف مهنيبو كنيب هللا

 1 ةكاحوع

 :هيفو 5١ :فوفطلا ىلتق يف فوهللا )١(

 ,ءاكبلاب اهتوص ةعفار ءاهتّلك ءارو نم مويلا كلذ يف مالسلا هيلع يلع تنب موثلك ْمَأ تبطخو
 :تلاقف

 ,هومتثروو هلاومأ متبهتناو ,هومتلتقو ًانيسح متلذخ مكلام ,مكل ةأوس ,ةفوكلا لهأ اي

 ىلع ٍرْزو ّيأو ؟مكتهد ٍهاود ّيأ نوردتأ مكليو ًاقحسو مكل ًابتف ,هومتبكنو هئاسن متيبسو

 ةبيصم ّيأو ؟اهومتبصأ ةميرك ّيأو ؟اهومتكفس ءامد ّيأو ؟متلمح مكروهظ

 هلآو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا دعُب تالاجر ريخ متلتق ؟اهومتبهتنا لاومأ ّيأو ؟اهومتبلس

 مه ناطيشلا بزحو «نوبلاغلا مه هللا بزح ّنإ الأ ,مكبولق نم ةمحرلا تعزنو ملسو

 .«...نورساخلا

 :هيقو ةسمخلا باب ١6 ثيدحلا 71/7- 7777 :لاصخلا ()

 ةفرف



 ١ 2 ةسيسخلا رتاهقلا لئن رارو ود ندوسب مابا يمت معنا 5-1

 .دحأ اهعمسي ال ثيحب ًايفخ ًاجيشن جشنت اهرجح يف اهسأر ةعضاو تناكفأ

 بيحنو عيفر توصب هيكبت تناك اهْنأ وأ ءاهئاكب نم ةنيدملا لهأ ىّذأت كلذ عمو

 ؟لاع

 نأ ىصوأ مالسلا هيلع رفعجابأ ّنأ نم 4قودصلا هاوز ام كنع باغ فيكو
 ءاسنلا هبدنت نأ يف هتّيصو نم ضرغلا سيل وأ ,"7نينس رشع مساوملا يف بدني

 ؟نبدني نم نوفرعيف نلقي ام سانلا عمسي نأ مساوملا يف
 لخد اّمل بلاغ نب هللا دبع ّنأ «تارايزلا لماك» يف هأور ام تيسن فيكو

 «ةّيلبل» :اهيف هلوق ىلإ ىهتناو ذهل نيسحلا ةّيئرم هدشناو #3 قداصلا ىلع

 ؟"!هاتبأ اي :رتسلا ءارو نم ةيكاب تحاص - تيبلا -
 ابأ نأ نم «لامعألا باوث»و «ىلامألا» ىف قودصلاو هيولوق نبا هاور امو

 ةمطافو ءفسويو ,بوقعيو «مدآ :ةسمخ نوؤاٌكبلا» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع 3

 ...مالسلا مهيلع نيسحلا نب يلعو ؛دّمحم تنب

 دق :اهل اولاقف ةنيدملا لهأ اهب ىذأت ئَّتح هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ىلع تكبف ةمطاف اّمأ

 يضقت ئّتح يكبتف - ءادهشلا رباقم - رباقملا ىلإ جرخت تناكف ,كئاكب ةرثكب انتيذآ

 .«فرصنت مث اهتجاح

 :هيفو 5 8ا/ ثيدحلا ١: ١17 هيقفلا هرضحي ال نم )١(

 .«نينس رشع مساوملا يف بدني نأ مالسلا هيلع رفعج وبأ ىصوأ»

 ىكبف ًارعش مالسلا هيلع نيسحلا يف لاق نم» ؟7بابلا "ثيدحلا ٠١4 :تارايزلا لماك (؟)

 :هيفو «ىكبأو

 هيلع نيسحلا ةيثرم هتدشنأف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع ٌثلخد :لاق بلاغ نب هللا دبع نع

 :عضوملا اذه ىلإ تيهتنا املف ,مالسلا

 بارتلا ريغ ىرشلا ةاقسمب ًانيسح وقستت ةّيلبل

 .هاتبأ او :رتسلا ءارو نم ةيكاب تحاصف

 (2غ)



 لاز امف ءىكبف هدشنأ مث ,ىكبف ظل نيسحلل ءاثر ٍةقا قداصلا انمامإ دشنأ ةرامع

 .,"!رادلا نم ءاكبلا تعمس ئّتح ؛ ةرامع وبأ لاق ءيكبي وهو هدشني

 لخد فوفكملا نوراه ابأ ّنأ نم «لامعألا باوث» يف قودصلا هاور امو
 امك» :لاقف ,هدشنأف ,«3.نيسحلا يف يندشنأ» :هل لاقف ين قداصلا ىلع

 :هدشنأف ,ةقرلاب ينعي «نودشنت

 ةّيكزلا همظعأل لقف نيسحلا ثدج ىلع ررمأ
 :نوراه وبأ لاق ,ىكبف ىرخألا ةديصقلا هدشنأف .«يندز» لاق ّمث ,ىكبف

 فلا فلغ ني ءاكبلا تعم تح

 .ددصلا نع انجرخل اذه وحنب لالدتسالاو كلذ لاثمأ ءاصقتسا اندرأ ولو

 .نودشنملا كئلوأ روضحلا بناجألا نم يفكيو
 نم عمسمب بطخت وأ يكبت وأ مّلكتت نأ ءاسنلا ةدّيسل غاس فيك يردأ الو

 :هيفو «ىكبأو ىكبف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نم باوث» 84 :لامعألا باوث )١(
 يندشنأ ةرامع ابأ اي» :يل لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ءدشنملا ةرامع يبأ نع

 .«مالسلا هيلع نيسحلا يف يدبعلل

 تعمس ئّتح يكبيو هدشنأ تلز ام هللاوف :لاق ,ىكبف هتدشنا ّمث :لاق ,ىكبف هتدشنأف :لاق

 ىكبأف مالسلا هيلع ىلع نب نيسحلا يف دشنأ نم ةرامع ابأ اي» :يل لاقف «رادلا نم ءاكبلا

 نمو .ةّنجلا هلف نيثالث ىكبأف مالسلا هيلع نيسحلا يف دشنأ نمو .ةّنجلا هلف نيسمخ

 هيلع نيسحلا ىف دشنأ نمو .ةئجلا هلف نيرشع ىكبأف مالسلا هيلع نيسحلا يف دشنأ

 :ةّنجلا هلف ًادحاو ىكبأف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نمو .ةّنجلا هلف ةرشع ىكبأف مالسلا

 هيلع نيسحلا يف دشنأ نمو :ةّئجلا هلف ىكبف ًارعش مالسلا هيلع نيسحلا يف دشنأ نمو

 .«ةّنجلا هلف ىكابتف ًارعش مالسلا

 .«ىكبأو ىكبف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نم باوث»84 :لامعألا باوث (؟)

 (؟6)
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 !؟390نينمؤملا ريمأ كلذ ىلع اهّرقيو .بناجألا

 امهاهني الو .دعابألا نم رضحمب امّلكتي وأ ابطخي نأ نيتليقعلل زاج فيكو
 !؟3ة22نيدباعلا نيز

 الو .راتسلا فلخو رادلا نم دكت لوسرلا لئاقع نيككبيو نحصي فيك مأ

 !؟ا4ا قداصلا مامإلا نهعدري

 هانملس ولو :«ةروع ةأرملا توصو» :هلوق لاح قبس اّمم تفرع دق :ةيناثلا

 يف ءاسنلا تاوصأ ءانثتسا لقأ الف ءلاوحألا عيمج يف هب فرتعن الف ءلاح يف

 .ليوعلاو حونلاو ءاكبلاو حايصلا

 .هرخآ ىلإ «نئاش بيعم وهف هميرحت مدع ضرف ولو» :لاق :ةثلاثلا
 دقو ,نئاشلا بيعملا نم بناجألا عامسو ءاسنلا حايص ناك فيك يردأ ال

 عامسو بناجألا نم رضحمب ٌةٌكْبأَي لوسرلا ةلالس نم رئارحلاو لئاقعلا كلذ ّنلعف
 !؟راهطألا ةداسلا نم عدرلا مدعو رارقإلا عم .دعابألا نم

 .ًالعفو ًالوق مهب ءادتقالاو ّىَسأتلا نم رثكأ ديرن ال نحنو

 ."١«ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا اهنمو» :6» :() ص لاقو

 .ىهتنا

 فرعنل .دنتسا هيلإو دمتعا هيلع يذلا .ىوعدلا هذه ليلد ىلإ اندشرأ هتيل

 .هبنتجنف ًالطاب لطابلاو هعبتنف ًاّقح ّقحلا
 عيطن مأ !؟فطلا ىلتق ىلع ةخرصلاو حايصلا نع هيهنب يهتننأ !يردأ الو

 لهأ نم بئاطألا ىلعف» :ةبدنلا ءاعد يف امك هجرف هللا لجع رمألا بحاص رمأ

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 7: ١74.

 (؟51)



 ,نوبدانلا بدنيلف مهايإو .نوكابلا كبيلف امهلآو امهيلع هللا ىَّلص يلعو دّمجم
 جعيو ,نوّحاضلا حضيو .نوخراصلا خرصيلو ,.عومدلا فرذتلف مهلثملو

 !؟"!«نوجاعلا

 انمامإ ءاعد مهلمش نّمم نوكنف خرصن مأ .هعدرب عدترنأ :يردأ الو

 تناك يتلا ةخرصلا كلت محراو» :بهو نب ةيواعم ربخ يف امك ٍةق قداصلا

 .بجعاو أرقاف !؟'”«انل

 .هرخآ ىلإ "”«ةعنشلاو كتهلا بجوي ام لك :اهنمو» :4» :(4) ص لاقو

 يئازعلا بكوملا ىلع هقيبطت نم عنمن انّنَأ ريغ .كلذ ةمرح عفدن ال نحن

 .ينيسحلا راكذتلاو

 ىلع نزحلا رئاعش ةماقإ ىف ءايشألا هذه لاخدإف» :(2) ص لاقو

 .هرخآ ىلإ !«سيلبإ تاليوست نم ذئاب نيسحلا

 اّمم ينيسحلا راعشلا اهب ماقي يتلا ءايشألا كلت ّنأ ناهربلا ّيلجب تفرع دق

 حاص حلاصلا فلخلا انالوم ةرايز» ؟بابلا 018 :يدهشملا نب دّمحمل ريبكلا رازملا )١(

 .ةبدنلل ءاعدلا ؟ثيدحلا ,مالسلا هئابآ ىلعو هيلع نامزلا

 هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ءاعد» 4١ بابلا ؟ ثيدحلا 759 - 778 :تارايزلا لماك (؟)

 :هيفو مالسلا هيلع نيسحلا راوزل مالسلا مهيلع ةّمئألاو ةمطافو يلعو

 ,تلخدف ,لخدأ :يل ليقف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع تنذأتسا :لاق ءبهو نب ةيواعم نع

 وهو هبر يجاني وهو هتعمسف ؛هتالص ىضق ئّتح تسلجف .هتيب يف هالصم يف هتدجوف

 كلت محراو ...ةيصولاب انّصخو ؛ةعافشلاب اندعوو ؛ةماركلاب انّصخ نماي مهّللا» :لوقي

 .«...انل تناك يتلا ةخرصلا كلت محراو ءانل تقرتحاو تعزج يتلا بولقلا

 ١7/0. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 ١7/5. :؟ قباسلا ردصملا (؛)

 (؟9/)
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 رضخ خيشلا عرولا ديقفلا كلذ هيلإ راشأ دقف لقنلا اّمأو .بجوأ وأ اهيلإ لقعلا بدن

 .ًافنآ لوقنملا همالك يف لالش

 هللا يضرتو ,هبضنتو سيلبإ ءيبست امم ءايشألا كلت ّنأ فرعت كلذ نمف

 ًارشنو ,ةعيرشلل ةماقإو ؛نيدلل ءايحإ اهب ّنأل ؛ ةِكديهشلا نيسحلاو كيتهلوسرو
 .ةّينيسحلا ةوعدلل

 نعو .ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق نع انيهنل .")انب ضّرعو» :(١0ص لاقو

 .هرخآ ىلإ '!«هلهأو بهذملل نئاشلا لعفلا اذه

 اندعقي الف ,لقنلاو لقعلا اهيلع ٌّثح امم ةّينيسحلا رهاظملا نأ تفرع نأ دعب

 ةّيمالسإلا رئاعشلا نم ًاراعش ىرت ال ذإ ؛ رايغألا ةيرخسو بناجألا ءازهتسا اهنع

 انرئاعشو ةّينيدلا انديلاقت عيمج كرتنفأ ,فافختسا هب مهلو دقن هيلع مهلو الإ

 !؟مهئازهتسابو مهب ًءانتعاو مهفافختسالو مهل ًارابكتسا ةّيمالسإلا

 انءادعأ رسن نأ لجأ نم ةبولطملا رئاعشلا هذه كرت يف كعيطنأ يردأ الو

 امك هئاعد يف ا قداصلا لوق مهلمش نّمم نوكن الف ؛لعفلاب مهضيغن الو كرتلاب

 ىلع هولخدأ ًاظيغو ....ةكلتدّمحم كّيبن ىلع هولخدأ ًارورسو» :ةيواعم ربخ يف

 ."!«كناوضر كلذب اودارأ ءانّودع

 :ةعومجملا هذه نمض اهانعبطو .اهيلع اندمتعا يتلا ؛هيزنتلا ةلاسرل ىلوألا ةعبطلا يف )١(

 .«انيهنل ؛ لوقلا ءوسب ةداسلا ءالضف ضعببو انب ضّرعو»

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىه «ةداسلا ءالضف ضعب»ب دوصقملاو

 هذه نمض ةعوبطملا «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر بحاص (ه1758ت)

 .١الا/ ١: ةعومجملا

 ١75. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 يلعو هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ءاعد» ؛٠بابلا ؟ثيدحلا 7؟ :تارايزلا لماك (؟)

8) 



 ًاعفد اهكرتنفأ ةسّدقملا مهدهاشم ةرايز انيلع اوباع مّهنإف .يرعش تيلو
 مهيلع اوباع انءادعأ ّنإ مهّللا» :هئاعد يف هلوق يف لوخدلا نم مرحنف !؟كلذل

 ًأرقا "'«مهيلع ًافالخ انيلإ صوخشلاو ضوهنلا نع كلذ مههني ملف ,مهجورخ

 .برغتساو

 الو كلذ يف مهتعيش نم ًادحأ اوصّخر مهّنأ مهنع لقني ملو» :(1) ص لاقو
 1 .هرخآ ىلإ ''«هب مهورمأ

 مالسلا مهيلع راهطألا انتّمأو ٌةكيلَي ئبنلا مايأ نكي مل ءيش ٌلكأ يردأ تسل

 ؟هباكترا يف ٌّصنلا ىلإ جاتحن

 ؟ةحابالا كلذ لاثمأ يف انبهذم نم نيسيلوأ

 لوق نم رثكأبههدص يف نحن امب رمألاو صيخرتلا يف لواحت له َكْنَأ ىلع
 دودخلا نمطلو بويجلا نققش دقلو» :ريدس نب دلاخ ربخ يف 3 قداصلا

 ٌقشتو دودخلا مطلت هلثم ىلعو مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ىلع تاّيمطافلا
 .””«بويجلا

 ىوس ام هوركم ءاكبلاو عزجلا لك» :بهو نب ةيواعم ربخ يف اين هلوقو

 :هيفو مالسلا هيلع نيسحلا راوزل مالسلا مهيلع ةّمثألاو ةمطافو 3

 مهنادبأ اوصخشأو ,مهلاومأ اوقفنا نيذلا ءنيسحلا هللا دبع يبأ ربق راّوزو يناوخإلو يل رفغا

 مهنم ةباجإو ,كّيبن ىلع هولخدأ ًارورسو ءانتلص يف كدنع امل ءاجرو ءانّرب يف ةبغر
 .«...كناوضر كلذب اودارأ انودع ىلع هولخدأ ًاظيغو ءانرمأل

 )١( ثيدحلا 775 :ىدهشملا نب دّمحمل ريبكلا رازملا ءقباسلا ردصملا ظحال ١4 الباب١

 .«...هيلع هللا تاولص نيسحلا هللا دبع يبأ لضف يف دروام»

 /١7/17. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 .«تارافكلا» باب ؟3؟ثيدحلا 754 :8 ماكحألا بيذهت (؟)

 (؟59)



 ا ا نيبعلاا ا ةامتقلا لئ اسوم دفق رم ماا اناس وج دم دلما 5

 ."7«مالسلا هيلع نيسحلا لتقل ءاكبلاو عزجلا

 يف امك.بلصلا عمو لب ءررضلا فوخ عم ولو اِئهترايزب ةرمآلا رابخألابو

 نمل- اهيف امب سانلا تربخ ول سنوي اي» :ة0#قداصلا نع بوقعي نب سنوي ربخ

 ىلع بلصلاب ةرسفملا «بشخلا ىلع لاجر روكذ تماقل - هن نيسحلا راز

 ."”سوواط نبال لابقإلا عجار .باشخألا

 عزجلاو هيلع مطللا زاوج» عرولا ةمالعلا كلذ طبنتسا اهلاثمأو هذه نمو
 سيل وأ ؛طبنتسا امعنلو ."”«هنيح نم تومي ِهْنَأ ملع ولو ناك وحن ّيأب هباصمل

 :هيفو سداسلا سلجملا ٠١ ثيدحلا ١17 :يسوطلا خيشلل يلامألا )١(

 هيلع نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا ىوس هوركم ءاكبلاو عزجلا ٌلك» :مالسلا هيلع لاقو

 .مالسلا

 «...مالسلا هيلع نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا» باب ٠١ ثيدحلا 500 ١54: ةعيشلا لئاسو

 :هيفو

 .«مالسلا هيلع نيسحلا لتقل ءاكبلاو عزجلا الخ ام هوركم ءاكبلاو عزجلا ّلك» :لاق مث

 يف مالسلا هيلع نيسحلا ةرايز باوش»؟بابلا ٠١ ثيدحلا 777 :تارايزلا لماك (1)

 :هيفو «نابعش نم فصنلا

 ىلع لاجرلا روكذ تماقل مالسلا هيلع نيسحلا راز نمل اهيف امب سانلا تربخأ ىل سنوي اي»
 .«بشخلا

 ةليل هيلع هللا تاولص نيسحلا ةرايز لضف نم هركذن امف» 57 لصف 9 :* لامعألا لابقإو

 :هيفو «نابعش نم فصنلا

 اوبلص دق اوناك يأ «بشخلا ىلع لاجر روكذ تماقل» مالسلا هيلع هلوق ىنعم ّلعل :لوقأ

 مالسلا هيلع نيسحلا ةرايز لضف ىف هنووريو هنولقني اوناك ام ميظعل باشخألا ىلع

 يذلا باوثلا راد ميعن ميظعو ءباسحلا ناطلس لضف ميظع نم نابعش نم فصنلا يف

 .«بابلألا فعض هقيدصتب موقي ال
 .10 :ةحفصلا يف مّدقت امك ,لالش لآ رضخ خيشلا ةمالعلا يأ (©)

 وكلا



 0 ا ىنيسحلا راعشلا

 غوسي هتوعد رشنو ةانيسحلا رمأ راهظإ ليبس يف لمع ّلك نأ اهنم موهفملا
 لوق قالطإب ًاذخأ ؛ بلطيو بحتسي لب !؟كالهلاو بطعلا ىلإ ىّدأ نإو هباكترا
 ىيحأ نم هللا محرف انرمأ اويحأف» :دّمحم نب ركب ربخ يف ليضفلل ذه قداصلا

 «انرما )01(

 ٌجضيو خرصيلو بدنيلف» كيلع هراملا ةيارمألا بحاص رمأبو لب
 ."!«حعيو

 يهو .ربانملا ىلع اهنولتي ءاّرقلا ّنأ معز رابخأ ةّدع 15و ١١ص ركذ دقو

 ."”حارصلا بذكلا نم

 طلخي نّمم (!قيتاسرلاو ىرقلا ضعب يف ءاّرق دوجو عفادن ال اَنإ :لوقأ

 :هيفو 17١١ثيدحلا 71 :دانسإلا برق )١(

 ؟«نوثّدحتو نوسلجت» :ليضفل لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ءدّمحم نب ركب نع
 كادف تلعج معن :لاق

 نم ليضف اي ءانرمأ ايحأ نم هللا محرف ءليضف اي انرمأ اويحأف ءاهّبحأ سلاجملا كلت ّنإ» :لاق

 تناك لو هبونذ هل هللا رفغ ,بابذلا حانج لثم هنيع نم جرخف - هدنع انركذ وأ - انركذ
 .«رحبلا دبز نم رثكأ

 هيلع نامزلا بحاص ةرايز» بايلا ؟ثيدحلا ه/م يدهشملا نب دّمحمل ريبكلا رازملا

 :هيفو «مالسلا

 مهاّيِإو .نوكابلا كبيلف امهلآو امهيلع هللا ىَّلَص ىلعو دّمحم تيب لهأ نم بئاطألا ىلعف»

 :نوجاضلا ٌجضيو ؛نوخراضلا خرصيلو ؛عومدلا فرذتلف مهلثملو «نوبدانلا بدنيلف

 .«...نوجاعلا جعيو

 .505- ١1914 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 ,قيتاسر ؛عمجلاو ؛قاتسرو قادزر :لاقيو ءساطرقب هوقحلأ ,بّرعم يسراف «قاتسرلا (5)

 .«قتسر» ١4/١ :4 حاحصلا .داوسلا وهو
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 دجي ام ظفحي دق وهف ,نافرع مدعو روصق نع لب ,دمعو ملع نعال لبانلاب لباحلا

 .فيرحتلاو فيحصتلا نم ريثكلا هيفو ,ظفحي ام أرقيو

 لهأ نم مهيف ريثكلا ّنإف .مهقوقحل سخب «ماوع مهبلاغ» ّنأ ىوعد نكلو
 | .ربدتلاو رّصبتلا

 ىفوتسا له :هلأسن اّنإف .حارص بذكا هنأ ىعّداو ,رابخألا نم هركذاام اّمأو

 .ضرعلاب اهل ةركاذلاو ٌفطلا ةئداح رطسل ةّدعملا بتكلاو ةيخيراتلا بتكلا ةفاك

 ؟دوجولا مدع ىلع ليلد هنادجو مدع ّنأب مكحي ئّتح .اهعوبطمو اهطوطخم
 ىصقتساو ربس هّنأب ًامزاج مكحيو ًامكاح مزجي نأ دحأ عيطتسي لهو

 الو .هربخ ملعتساو هرثأ ٌصتقاو الإ ةنازخ يف ًاباتك كرتي ملو ءىفوتساو بعوتساو

 ادن تلتبلا نع قلقلا اهاؤورانخا الورقة ونم نا دوم ىلع هو وظادم فيدانجأ

 عيماجملا يف ىورت ليسارم الو .فحصلا اهعمجت ملو بتكلا اهوحت مل اّمم دي نع

 نم ٌثغلا ربتخاو .حيحصلا نع اهنم بذاكلا زّيمو اهلاح فرع دقو الإ .رتافدلاو

 انفصو نمكهلاح تناك نم الإ حارصلا بذكلاب مكحي نمل ّمصي ال ذإ ؟نيمسلا

 .انركذ امك هعبتتو

 هنعل- رمش ثيدحك اهبذك ةحارص معز يتلا ثيداحألا كلت ضعب نأ ىلع

 يتلا فدصلا ةّرد ثيدحو .يجراخلا نبأي اينغ كدعبأ :مالسلا هيلع نيسحلل - هللا

 نم اندجو الو .داوعأ ىلع بيطخ نم اهانعمس ام ,"40١نيسحلا عم تبراح

 باتك يف درو ,ةقطنيسمحلا مامإلا سأر لجأ نم تبراح يتلا فدصلا ةّرد ثيدح )١(

 هيلع رثعأ ملو ءيدنبردلل «ةداهشلا رارسأ» باتك نع ًالقن ١١ :؟ :«ءاسنلا مالعأ ريس»

 :نكأآ رديضفم يف

- 

 )م(



 .؟8سلجملا 445 :؟ يدنب ردلل «ةداهشلا رارسأ» نع :لاق 3

 :لاق هّنأ فنخم يبأ نع

 كلذ هغلبف ؛هعم نمو - هللا هنعل - يلوخ لتق ىلع اوفلاحت ًافيس نوثالث لصوملاب دّرج اًمل»

 نأ بلح بحاص ىلإ اوبتكو «ةدرولا نيع ىلع ّمث ءارفع لت ىلع ذخأو ءدلبلا لخدي ملف
 .يجراخلا نيسحلا سأر انعم ّنإف اناقلت

 هؤاكب رثكو هيلع كلذ مظعف .ءيراصنألا رمع نب هللا دبع هب ملع هيلإ باتكلا لصو اًملف

 نسحلا ناكو ءايادهلا مهل لمحي ٌةٌكْيأَك ل وسرلا نمز يف ناك هّنأل ؛ هنازحأ تدّدجتو
 .ةكبلَيا لوسر دهع ىلع هناقرافي ال كيل نيسحلاو

 بدني ناكو ؛جابيدلاو ريرحلاب هلّلجو ًاربق هلزنم يف لثم هتومو يل نسحلا ّمس هغلب اًملف

 .ءاسمو ًاحابص هيلع يكبيو هيثريو نسحلا

 هلزنم لخد ؛بلح ىلإ هلوصوو ديزي ىلإ هسأر لمحو كل نيسحلا لتق ٍذئنيح هغلب اًملف

 الو رهدلا كب ىكبأ ال ,هاتبأ اي كب ام :هل تلاقف فدصلا ةّرد هتنبا هتيقلف ,يكبيو دعري ىهو

 ؟كلاح نع ينربخأ ,رهقلا كموقب لزن

 ىلإ مهب نورئاس موقلاو ,هلايع اوبسو ًانيسح اولتق قافنلاو قاقشلا لهأ ّنإ ةّينب اي :اهل لاقف

 :لوقي لعجو هؤاكبو هبيحن دازو ءديزي نيعللا

 ناجشألاو ءازرألاب تيلبو ٌئانيعلا تضافو ءازعلا لق

 ٍنادلبلا رئاسب لوسرلا مرح ةءاسن اوريسو نيسحلا اولتق

 ناطيشلا ةباصع هيلع تدعو ءالبركب تارفلا ءام نم هوعنم

 نانس سأر قوف ىّلعي أرسق ةفساروت نهيسفلا و ةنامعللا ويل
 سأرلا صالخ يف ّنضّرح ال هللاوف ,ةادهلا لتق دعب ةايحلا يف ريخ ال هاتبأ اي :هتنبا هل تلاقف

 نإ ضرألا لهأ ىلع هب رختفأو ءيراد يف يدنع هنفدأو سأرلا ذخآو ءىراسألاو
 .ناكمإلا يندعاس

 تلخد ّمث ,مالسإلا مكليو اي لتق :اهتقزأو بلح فارطأ يف يدانت يهو فدصلا ةّرد تجرخو
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 .ربنم ةورذ ىلع لات نم اهعامس ىعذا

 ال دربلا ّنإ» :ثيدح ّنإف ,بتكلا نم انيديأب ام يف روطسم اهضعب نأ امك
 راونألا» يف يورم «مضخلا رحبلا فّفجت ال ريجهلا ةحفلو مصألا لبجلا لزازي
 ."7يلامثلا ةزمح يبأ نع «ةّيولعلا

 ريمحو راصنألا تانب نم اهعم تجرخو .داوسلاب ترّرأتو ًاعرد تسبلو اهلزنم 3

 دعسس نب ريكب تنب ةلئان اهل لاقي ةاتف نهتمّدقتف ءرفاغملاو عوردلاب ةاتف نوعبس

 نم ةربغلا ٌنهل تحال ذإ سمشلا عولط دنع ناك اذإ ئّمح ٌنهتليل نم نرسو .يراصنألا
 اهعم نمو فدصلا ةّرد تنمكف ؛سأرلا مامإ تاقوبلا تبرضو مالعألا تحالو .دعبلا

 نمو فدصلا ةّرد تكبف ؛ءاسنلا حونو نايبصلا ءاكب نعمسف ٌنهنم موقلا برق ىتح

 ؟تكيأر ام :تلاقو ًاديدش ءاكب اهعم

 اهتحت اذإو تايارلا تعلط اذإ ئّتح «موقلا ةّدع رظننو اّنم اوبرقي ئّتح ربصن نأ يأرلا :نلق

 عوردلاو عملت ضيبلاو ؛حامرلا اوعرشو فويسلا اودّرجو مئامعلاب اومّثلت دق لاجر

 ضعبب دجنتسن نأ يأرلا :تلاقو ٌنهيلع فدصلا ةّرد تلبقأف ءزجتري مهنم ّلكو ؛عمست

 .موقلا يقتلنو برعلا لئابق

 .نيعبرألا باب نم اولخدو بلح ىلإ ديزي شيج هّجوتو
 ,مهيلإ تلسرأف ,مهركسع لهأ اندجنيف بلح لهأ بتاكن الأ انل ام :فدصلا ةّرد تلاقف :لاق

 لاتقلا مهنم ّلك ماقأو ؛ناكم ّلك نم شويجلا تلصاوتو ؛ءلجارو سراف فالآ ةّدس ءاجف
 ملو .هب انل ةقاط الام انءاج :اولاقف اهعم نمو فدصلا ةّرد ىلع شويجلا ترئاكتف .ًامايأ

 .فدصلا ةّرد تلتق نأ ىلإ موقلا نولتاقي لزي
 يدقنلا رفعج خيشلا هركذ «هرخآ ىلإ ...مصألا لبجلا لزلزي ال دربلا ّنإ» :ثيدح )١(

 يرونلا نيسح ازريملا ثّدحملا هلعجو ,؟8؟ ص :«ةّيولعلا راونألا» هباتك يف (ه١177 ت)

 ام لاق ثيح ةعوضوملا ثيداحألا نم «...ص ناجرملاو قلؤللا» هباتك ىف (ه١17 ت)

 :هتمجرت
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 هحرج ام دعي 1ك نينمؤملا ريمأ ةدايعب فّرشت هّنأ ورمع نب بيبح نع نوركاذلا ىور»3

 لئابقلا ءاسؤرو فارشألاو ءفيرشلا هسأر ّمأ ىلع مجلم نب نمحرلا دبع نيعللا

 ًانزح ؛ اهداوس ىلع قرقرتي هينيع عمدو اَلِإ دحأ مهنم امو ءروضح سيمخلا ةطرشو

 هبلق اياظش ّنأ تننظو الإ سقنتم مهنم سّفنت امو ,مهسوؤرب نيقرطم هدالوأ تيأرو :لوقي

 اهيف خفنو ةاش ةئرب مهنم ىرمع نب ريثأ رمأو .ءابطألا اوعمجف .هسافنأ نم جرخت

 ,كلذ نع نورضاحلا هلأسف ,هسأر ّعمب ةخّطلم يه اذإف ايوا و ةحرش يف اهلخدأو

 نوكبي مهسوؤرب اوقرطأو هتايح نم اوسئيف ؛كلذ هنم اومهفو ؛هناسل جلجلتو سرخف

 نود قطي مل هّنِإف هتابن نب غبصألا الإ هيلع مرحلا عالطا نم ًارذح ؛ توص ريغ نم هيلع

 .تاملكب مّلكتو 34! هينيع حتفف ًايلاع هتربعب قرش نأ
 ال دربلا ّنإف ءرئاض ريغ كحرج ّنأو ءىرت ام كئلوهي ال نسحلا ابأ اي :تلق :بيبح لوقي

 ,شعترا اذإ ىوقي ّلصلاو ,مضخلا رحبلا فّفجت ال ريجهلا ةحفلو ء.مصألا لبجلا لزلزي

 .شدخ اذإ ىرضي ثيللاو

 نم رهظيو - تلخدف هدنع روضحلال اهاعدف ,تكبو موثلك ّمأ هتعمسو غل ينب اجأف :لوقي

 رمقو «نييبلاطلا سمش تنأ :تلاقف - روضح ةعامجلاو ترضح اهّنأ لقنلا اذه

 هوجولا تهاش اذإ انّرع ءدقفتملا اهتّمجأ مقرأو ,دصرتملا اهبيثك ساسو ,نييمشاهلا

 .«الق ريثكلا بكوملا لق اذإ انعمجو لذ

 ةبطاخمو .ةكط ىلع مامإلا دنع ينوكسلا يناه نب ىرمع نب ريثأ بيبطلا روضح ّنأب أملع

 لزلزي ال دربلا ّنإ» :هلوق نع ًايلاخ رداصملا نم ريثك يف دراو .ايدهل ورمع نب بيبح
 جرفلا ىبأو ,78:«هلصأ» يف ديمح نب مصاع هركذ دقف «هرخآ ىلإ ...مصألا لبجلا

 :6؟ :«راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلا هاكحو ,؟ :«نييبلاطلا لتاقم» يف يناهفصألا

 رقاب دمحم خيشلا مهنع هاكحو 17 :«قودصلا خيشلا يلامأ» نع ١5-0

 :اذكه ثيدحلا ّصنو 176 : «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا
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 مر ةديينسللا تاعتتلا لئاسو يرن مدا باعد رايس وموسم جا هوو 57
 ع

 تجرخ» ,"١دسأ ينب عم 3 هيبأ نفدل زن نيدباعلا نيز ئجم ثيدح ناو

 ّلحف هيف ضبق يذلا هضرم يف ابا نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد»:لاق ورمع نب بيبح نع 2
 .سأب نم كب امو ءيشب اذه كحرج ام نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ,هتحارج نع

 .«موثلك أ تكبو ,كلذ دنع ُثيكبف :لاق ««ةعاسلا مكقرافم هللاو انأ بيبح اي» :لاقف

 دسأ ينب عم مالسلا هيلع نيسحلا هيبأ نفدل ةقطنيدباعلا نيز مامإلا ءىجم ثيدح )١(

 //5 ثيدحلا 714 -1/17 :؟ «هلاجر» يف (ه سماخلا نرقلا ت) يّشكلا ورمع ىبأ هدروأ

 نباو ةزمح يبأ نب يلع لوخد دنع كلذو .ةًقاءاضرلا مامإلا ىلع ةفقاولا جاجتحا يف

 :هيف درو ثيح اجل مامإلا ىلع ىراكملا نباو جاّرسلا

 .هلثم مامإ الإ هرمأ يلي ال مامإلا ّنأ كئابآ نع انيور اَنِإ - ةزمح يبأ نبا يأ - ىلع هل لاقف»

 ريغ ناك وأ ًامامإ ناك اي ىلع نب نيسحلا نع ينربخأف» :ِةِقننسحلا ىبأ هل لاقف
 ؟«مامإ

 .ًامامإ ناك :لاق

 ؟«هرمأ يلو نمف» :لاق

 .نيسحلا نب ىلع :لاق

 ؟«نيسحلا نب ىلع ناك نيأو» :لاق

 رمأ يلو ىّتح هب نوملعي ال مهو جرخ ءدايز نب هللا ديبع دي يف ةفوكلاب ًاسوبحم ناك :لاق
 .فرصنا مث هيبأ

 ,هيبأ رمأ يليف ءالبرك يتأي نأ 8طن يسحلا نب يلع نكمأ يذلا ّنإ» :ةجط نسحلا ىبأ هل لاقف

 سبح يف سيلو ,فرصني ّمث هيبأ رمأ يليف دادغب ىتأي نأ رمألا اذه بحاص نّكمي ىهف
 .«راسأ ىف الو

 :لاق ثيح 1١ - ١4 :ه «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا رقاب دّمحم خيشلا ًاضيأ هركذو

 دعس نب رمع لحترا امل هنأ يور «تاداهشلا رارسأ» باتك نع ةربتعملا بتكلا ضعب يفو»

 مهئاكم دسأ ىنب لزن ,ةفوكلا ىلإ سوؤّرلاو ايابّسلاب اوراسو .ءالبرك نم - هللا هنعل -

 ةيئان ًاثثجو ةاّنسملا لوح ًاثثج نيأر نّه اذإ ءءاملا ىلإ مهؤاسن تبهذو ؛مهتويب اونبو

6 

 مم



 :نلقو ءاسنلا نخراصتف ءاهبيطب مهترطعو اهراونأب مهتلّلج دق ةّثج ّنهنيبو .تارفلا نع 2
 .2هتيب لهأو نيسحلا دسج هللاو اذه

 نيسحلا اذهو مكتويب يف سولج متنأ دسأ ينب اي :نلقو ءتاخراص ّنهتويب ىلإ نعجرف

 متنك نإف «حايرلا مهيلع يفستو .لامّرلا ىلع يحاضألاك نورّرجم هباحصأو هتيب لهأو
 ىّلوتن اهونفدت مل نإف ؛ثثجلا هذه اونفداو اوموقف ةالاوملاو ةّبحملا نم مكيف هدهعن ام

 مهلويخ انحبصت نأ - هللا مهنعل - دعس نباو دايز نبا نم ىشخن اّنِإ :ضعبل مهضعب لاقف
 .اندحأ نولتقي وأ اننوبهنيف

 .مهنفد ىّلوتن نحنو ةفوكلا قيرط ىلإ رظنت ًانيع انل لعجن نأ يأّرلا :مهريبك لاقف

 راصو ياء نيسحلا دسج ىلإ اولبقأو ًانيع مهل اوعضو مهّنإ َمث .ديدسل يأّرلا اذه ّنإ :اولاقف

 ملف ًاحيرض هل اوّقشيل هناكم نم 3غ هوكّرحي نأ ىلع اودهتجا مهّنِإ مث ءليوعو ءاكب مهل

 .هئاضعأ نم ًاوضع اوكّرحي نأ اوردقي

 ؟نورت ام :مهريبك لاقف

 .هيف انيأر ىرن ّمث .هتيب لهأ نفد يف ًالَوأ دهتجن نأ يأرلا :اولاق

 نورت امك مهو ءاذه نمو اذه نم فرعي نم مكيف امو مهنفد مكل نوكي فيك :مهريبك لاقف

 .باوجلا امف مهنع لأسن امّبرلف ؛حيّرلا نم بارتلاو سمشلا مهترّيغ دق سوؤرالب ثثج

 كلت نع اوف شكنا هوأر اًملف ,هداوج نتم ىلع ّيبارعأ مهيلع علط ذإ مالكلا يف مه امنيبف

 .يكاوّزلا ثثجلا

 ىتأ ئّتح عكارلا ةئيهك ًاينحنم راصو ءضرألا ىلإ هداوج رهظ نع لزنو يبارعألا لبقأف :لاق

 نم هماثل لب دقو ,ىرخأ هّمشيو ةرات هلّبقي لعجو ذهن نيسحلا دسج ىلع هسفنب ىمرو

 ؟«ثثجلا هذه لوح مكفوقو ناك ام» :لاقف انيلإ رظنو هسأر عفر ّمث ؛هيئيع عومد

 ؟اهيلع جّرفتنل انيتأ :اولاقف
 .«مكدصق اذه ناك ام» :ةكلاقف

 ف



 ؟ي ةةيسعلا دافقلا لئ كروان م نا دول سو زد ام يروا ا

 ظن نيسحلا دسج نفدنل انيتأ ءانرئامض يف ام ىلع كعلطن نآلا برعلا خأ اي معن :اولاقف 2

 فرعي نم انيف امو هتيب لهأ نفد يف اندهتجا ّمث هئاضعأ نم وضع كّرحن نأ ردقن ملف

 امنيبف .بارتلاو سمشلا مهترّيغ دق سوؤر الب ثثج ىرت امك مهو ءاذه نمو اذه نم

 انفشكناف - هللا هنعل - دايز نبا باحصأ نم كّنأ انيشخف ءانيلع تعلط ذإ مالكلا يف نحن

 .ثثحلا كلت نع

 .«اذه اورَّخأو اذه اومّدق» :لاقف ءاهيف انلعفف «انهاه اورفحا» :لاقو ًاّطخ انل ٌطخف ماقف :لاق

 انلعفف .«انهاه اورفحا» :لاقف طخ انل طخ مث .سأر الب ةّئج رشع ةعبس انعضوف

 اًمم ًاحيرض اهل ٌقشن نأ انل رمأو ؛ةدحاو ةثج اهنم ىنثتساو ,ثثجلا يقاب اهيف انعضوف
 .اهاّنفدف ءانلعفف ,فيرشلا سأرلا يلي

 مكيفكأ انأ» :عوشخو عوضخب انل لوقي ىه اذإو اج نيسحلا دسج ىلع هنيعنل هيلإ انلبقأ مث
 .«هرمأ

 هئاضعأ نم ًاوضع كّرحن نأ ىلع اندهتجا دق انّلكو هرمأ انيفكت فيك برعلا اخأ اي :هل انلقف

 .هيلع ردقن ملف

 :لاقو فيرشلا هرهظ تحت هيّفك طسب هّنِإ مث «يننيعي نم يعم» :ةِكلاقف ًاديدش ءاكب ىكبف
 هللا اندعو ام اذه ؛هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا ليبس يفو هللابو هللا مسب»

 .«ميظعلا ىلعلا هللاب اَّلِإ ةّوق الو لوح ال هللا ءاش ام ؛هلوسرو هللا قدصو هلوسرو ىلاعت

 هانعمسف ىكبي وهو فيرشلا هرحنب هّدخ عضو ّمث هانم ًادحأ هعم كرشي ملو هدحو هلزنأ ّمث

 :لوقي

 .ةقرشم كرونبف ةرخآلاو ,ةملظم كدعبف اينّدلا اَّمأ ءفيرشلا كدسج تنّمضت ضرأل ىبوط»

 كيلعف ءاهب ميقم تنأ يتلا كراد يل هللا راتخي ئّتح .دّهسمف ليّللاو ءدمرسف نزحلا اّمأ

 .«هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر نباي مالسلا ىنم

 :بتكو هلمانأب هطخو ربقلا ىلع هّقك عضو ٌمث بارتلا هيلع لاهأو نبللا هيلع جرش ٌمث
 ًابيرغ ًاناشطع هولتق يذلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسح ربق اذه

8) 



 ؟«دحأ يقب له اورظنا» :لاقو انيلإ تفتلا ّمث

 انلمح امّلكو .ناتّثج هلوحو ةاّدسملا لوح حورطم لطب يقب دق ءبرعلا اخأ اي معن :اولاق

 .ماهّسلاو فويّسلا برض ةرثكل ؛رخآلا طقس هنم ًابناج

 ايندلا ىلع» :لوقيو يكبيو هلّبقي هيلع ٌبكنا هآر اًملف هيلإ انيضمف .«هيلإ انب اوضما» :لاقف

 هللا ةعحرو بستحم ديهش نم مالسلا ينم كيلعف ءمشاه ىنب رمق اي افعلا كدعب

 .«هتاكربو

 هيلع جرش مث هانم ًادحأ هعم كرشي ملو هدحو ٌةلزنأ مث ءانلعفف ًاحيرض هل قشن نأ انرمأ ٌمث

 هداوج ىلإ ىضم ّمث انلعفف .هلوح نيتثجلا نفدب انرمأ ّمث ,بارتلا هيلع لاهأو نبللا

 :لوقي هب اذإو هسفن نع هلأسنل هيلع انردو هانعبتف

 هدلو هيلإ برقألاو ,هتيب لهأ اهيفف ىلوألا ةريفحلا اّمأو ,متملع دقف ةكطنيسحلا حيرض اَمأ»

 ءاول لماح ىهف درقنملا ربقلا اَمأو ؛هباحصأ اهيفف ةيناثلا ةريفحلا اَمأو ,ربكألا ىلع

 ريمأ نب ساّبعلا وهف ةانسملا لوح حورطملا لطبلا اّمأو ءرهاظم نب بيبح ا نيسحلا

 لئاس مكلأس اذإف 32 نينمؤملا ريمأ دالوأ نم امهف ناتثجلا اَمأو ,32نينمؤملا
 .«ةوملعأف

 انم ًادحأ كعم تكرشأ امو كسفنب هتيراو يذلا دسجلا ّقحب كلأسن بارعلا اخأ اي :هل انلقف

 .لُظا «نيسحلا نب يلع مكمامإ انأ» :لاقف ًاديدش ءاكب ىكبف ؟تنأ نم

 ؟يلع تنأ :انلقف

 .«انراصبأ نع باغف «معن» :لاقف
 نفدل ةقاءداجسلا مامإلا ءيجم اوركذي مل ّفطلا ةعقاو يف اوبتك نيذلا انئاملع ضعب ّنأالإ

 نمو قا نيسحلا مامإلا ننفد اولوت نيذلا مه دسأ ينب ّنأب اوحّرص لب .ةاسهيبأ

 نبا دّيسلاو ١١5, :؟ داشرإلا» يف ديفملا خيشلا مهنم ,ءءاروشاع موي هعم دهشتسا

 ٠١1/55 -٠١8. «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلاو 5 :«فوهلملا» يف سوواط

 7/0 : «بهذلا جورم» يف يدوعسملاو ؛١٠2؟ :هلتقم» يف فنخم وبأ ًاضيأ كلذب حّرصو

- 

 درك



 ا ميسا ناعما ل هوو را يفنرلا سا ال عال

 لقنب يفتكن ٌنحنو ١١ :ه «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا رقاب دّمحم خيشلا مهنع هاكحو 3

 :لاق 1١14 :" «داشرإلا» يف ديفملا خيشلا هلاق ام

 نيسحلا ىلإ - ةّيرضاغلاب ًالوزن اوناك - دسأ ينب نم موق جرخ دعس نبا لحر اًملو»

 اونفدو ؛نآلا هربق ثيح ٍةِكانيسحلا اونفدو ,مهيلع اولصف ,مهيلع هللا ةمحر هباحصأو

 هباحصأو هتيب لهأ نم ءادهشلل اورفحو .هيلجر دنع رغصألا نيسحلا نب ىلع هنبا

 اعم ًاعيمج مهونفدف مهوعمجو ةكانيسحلا يلجر يلي اًمم هلوح اوعرص نيذلا

 هربق ثيح ةّيرضاغلا قيرط ىلع هيف لتق يذلا هعضوم يف كيل ىلع نب ساّبعلا اونفدو
 .«نآلا

 ٍةِظامنيسحلا ّنأب 21م يبنلا لوق نم 44 :48 «راونألا راحب» يف دروام ًاضيأ كلذ دّيؤيو

 :لاق ثيح «ءابرغلا هنفدي»

 يبأ خيشلا حابصم نع ًلقن ,ديهشلا طخ نع ًالقن ءيعبجلا ىلع نب دمحم ًطخب ٌتدجو»

 - لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو - ةمطاف ىلع أموي ٌةٌكْيَيَيبنلا لخد هّنأ يور ةلكروصنم
 ىبسّتو ؛هلحر بهنُيو ؛ليخلا هؤطتو ,هترتع لتقتو ,هّقح عنمُيو ؛ملظُي هّنإف نيسحلا اًمأو

 له :تلقو تيكبف :ةْئطىلع لاق .ءابرغلا هنفديو .همدب ًالَّمرم نفدّيو .هيرارذو هؤاسن

 .«ءابرغلا هروزي :لاقف ؟دحأ هروزي

 انئاملع ضعب هيلإ بهذي يذلا لوقلا لمحو ,«ءابرغلا هنفديو»:ةكيَتّىبنلا لوق لمح نكميو
 ةدعاسم ىه هنم دارملا ّنأ ىلع هباحصأو ةقاءنيسحلا اونفد نيذلا مه دسأ ينب ّنأب

 . هام هيبأ نفد يف اكاداجسلا مامإلل دسأ ينب

 مامإلا نفد ىلوت يذلا وه ٌةككْيبَمَيبنلا ّنأ ىلع ّلدت تاياور ةّدع انقرط نم تدرو دق ِهّنَأب ًاملع

 نأ» :ةِكل قداصلا مامإلا نع ٠١ ؟ :«يلامألا» يف قودصلا خيشلا ىور دقف .ةيءنيسحلا

 -  ؟كئاكب مم :اهل ليقف ًاديدش ٌءاكب يكبت ًاموي تحبصأ ة6يبنلا ةجوز ةملس َمَأ
 الِإ ىضم ذنم ٌةٌكيلَمْشا لوسر ُتيأر ام يّنأ كلذو ,ةليللا 1ك نيسحلا ينبا لتق دقل :تلاق

 ؟ًابيثك ًابحاش هللا لوسر اي كارأ يلام :تلقف ًابيثك ًابحاش هتيأرف ,ةليللا
- 

(0) 



 دقو .يبتكلا رقاب الم خيشلل «ةبكاسلا ةعمدلا» يف ناروكذم "0«عالتلا هذه ٌدقفتأ

 .«هباحصأو نيسحلل روبقلا رفتحا ةليللا تلز ام :لاقف 3

 قودصلا خيشلل «يلامألا» نع 77١ - 71١ :؛5 «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلا ىورو

 بلطملا دبع تانب اي :لوقت يهو ًاميظع ًاخارص غرصت تحبصأ اهّنأ ةملس ْمَأ نع

 .نيسحلا ّنكديس لتق دقف يعم نيكبأو ينندعسأ

 ؟كلذ تملع نيأ نم :اهل ليقف

 هتيب لهأو نيسحلا ىنبا لتق :لاقف هنأش نع هتلأسف ًاروعذم ًاثعش هللا لوسر تيأر :تلاقف

 ٠ .مهنفد نم تغرف ةعاسلاو ,مهتنفدف

 اًملف» :تلاق اهّنأ ةملس ّمَأ نع ساّبع نبا نع هدنسب ًاضيأ قودصلا خيشلل «يلامألا» نعو

 يِنأ يملعت ملأ :لاقف هنأش نع هتلأسف ,ثعشأ ربغأ هللا لوسر ُثيأر ةلباقلا ةليللا تناك

 .«هباحصأو نيسحلا نفد نم تغرف
 ةعمدلا» هباتك يف يناهبهبلا رقاب دّمحم خيشلا هركذ «عالتلا هذه دّقفتأ تجرخ» ثيدح )١(

 :لاق ثيح "7/7 - ؟7/؟ :4 «ةبكاسلا

 هب هباحصأ ٌّصخأ نم ناك ءالبرك ىف كن نيسحلا لزن اًمل :لاق ِهّنَأ ةمحرلا هيلع ديفملا نع»
 اريههت ان زاه ناك هّنأل ؛ لايتغالا ٌناظم يف امّيس ؛عفان نب لاله هل ةمزالم مهرثكأو

 .ةسايسلاب

 هيشم يف عرسأو هفيس لاله دّلقتف .دعبأ ئّتح ميخلا جراخ ىلإ ةليل تاذ قط نيسحلا جرخف

 ىلإ تفتلا مث ءلزنملا ىلع ةفرشملا تامكألاو تابقعلاو ايانثلا ربتخي هآرف ,هقحل ئتح

 ْ ؟«لاله لجرلا نم» :لاقف ينآرف هفلخ

 .يغاطلا اذه ركسعم ةهج ىلإ اليل كجورخ ينجعزأ ,كادف هللا ينلعج ؛معن :تلق

 انمّيخم ىلع ليخلا موجهل ًاًنظم نوكت نأ ةفاخم عالتلا هذه دقفتأ ٌتجرخ ءلاله اي» :لاقف

 .«نولمحيو نولمحت موي

 .«هيف فلخ ال دعو هللاو يه يه» :لوقيو هراسي ىلع ضباق ىهو عجر ّمث

 دوصقملا وأ ءديفملا خيشلا بتك نم هريغ ىف هّلعلف ,«داشرإلا» ىف ثيدحلا اذه ىلع رثعأ ملو
 .(ه7١4ت) يدادغبلا يربكُملا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم خيشلا ريغ ىه ديفملاب

 )١غ(



 ا ب طع رتاععلا لكون دوت زا وطب اح لوطا 1

 ."!ءابدألاو ءاملعلا صعب هباتك ظارق

 ,ءازجأ ةينامث يف ه١ 508 ةنس توريب يف الماك «ةبكاسلا ةعمدلا» باتكلا اذه عبط )١(

 ةّقحلا ةفئاطلا مالعأ نم ددع اهبتك ,هباتكو فّلؤملل ظيراقتلا نم ةعومجم هتمّدقم يفو

 نم عطاقم انه درون نحنو ءباتكلا ةخصو فّلؤملا ةقاثو ىلع ٌلدت ءاهديلقت عجارمو

 :ئراقلا اهيلع فقيل ظيراقتلا هذه

 :(17817/ت) مسعألا نسحم خيشلا نبا رفعج خيشلا لضافلا ملاعلا لاق (أ

 ,يفجنلا يتشدهدلا رقاب الملا ةمالعلا ملعلاب ةّيناحورلا تاحفنلاو ةّينابرلا فاطلألا تءاج»

 ,نيلسرملا دّيس ةعيرشل مكحملاو نيدلل ىيحملا ميظعلا رفسلا اذه بتكو عمجف

 .نيمايملا ةّمئألا ةمامإ نييبتلا حضوأب نّيبملاو

 فراعسلا ىف ريّسلا بابرأ هيلع فقو اذإ ؛هبئاعش تّمعو هبيلاسأ تنسح باتك نم هلايف

 .اهولصوأ اونوكي مل قئاقح نم فشك ىلعو ءاهودرو اونوكي مل دراوم ىلع هنم نوفقي
 .دادسلاو ميقتسملا طارصلا ىلإ يده داشرلاو ىدهلا نع لاّضلا هيلع فقو اذإو

 فلاخمل رذع الف ءبسابسلا لالض يف نيمئاعلا يمعل عقاولاو ءبهايغلل يلاجلا رونلا يهف

 نم لهاجلل ظقوملا وهف .هلوصأو هعورف تاقيقحتو هلوصفو هباوبأ ىلع فوقولا دعب
 .دحاجلل ةقرحملا ةقعاصلاو .دناعملل عطاقلا ماسحلاو ,هتلفغ نع لفاغلل هّبنملاو ,هتدقر

 حدم ةيدأت نع نسلألا رصقت ,ةرهابلا تازجعملا ةّجحو تايآلا ةيآ هّنأ هارأ يّنِإ يرمعلو

 :لئاقلا لوقب ليثمتلا هيف قيقحف ,هيفاخ قئاقد لضف ءاهنإ نع مالقألا فقتو ؛هيراب

 ا هنأك ئّتح حدملا ردق زواجت
 :(ه789١ت) ءاطغلا فشاك يدهم خيشلا ليلجلا ملاعلا لاق (ب

 هفّلأ دق يذلا ,فيصوتلاو فيرعتلا نع ينغتسملا ,فيرشلا فّلؤملا اذه تعلاط اًملاط ينِإف»

 يتشدمدلا رقاب دّمحم الملا جاحلا بانج ءرهازلا ةياده بكوكو ؛رهاملا ريصبلا ربحلا

 ةروهشملا رابخألا الإ هيف دروي مل هنأ ٌتيأرف ,يفخلا هفطلب هللا هلماع ,يفجنلا يناهبهبلا

 راهطألا ةّمئألا نع اهذخأ مولعملا ءراربألا ءاملعلا اهعمج يتلا رابخألا بتك نه ةرقاوتملا

 ..هلاب لاغتشاو هلاجم ةّلقو هلاح قيض عم ءراهنلا ءاضأو ليل قسغ ام مهيلع هللا تاولص
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 ريدقل كلذ ىلع هّنِإ ءنيعلا هب ٌرقت امب هببسب هوبحيو «نيرادلا يف هب هعفني نأ هللا لأسنف 3

 .«ريدج ةباجإلابو

 :(ه٠75١ ت) يفجنلا يضار خيشلا ريبكلا هيقفلا لاق (ج

 ,رهازلا يناعشعشلا هرون يف يفرط ُثيلجأو ,رهابلا باتكلا اذه يف يرظن تحرس امل يئإف»

 هيلإ أجلي ًادامعو :نيرّبدتملا نويعل ءالجو :نيرظانلل ةرصبت نوكي نأب ٌّيرح هتدجو
 .نيملعتملاو ءاملعلا نم نيدلا لهأ

 ليبسو ءداشرلا ىلإ حضاو جهنمو .دامتعالل ّلحم ىه يتلا ثيداحألا نم هيف عمج دق هّنإف

 رونلاب بتكي نأ هل ّقحف .رومألا ضماوغ نع فشكو ءرودصلل ءالج هيف .دادسلا ةياهنل
 ماكحألا نم لئاوألاو رخاوألا بتك داحآ هعمجت ملام هيف عمج دق ءروحلا تاهبج ىلع

 :لئاقلا لوقب لّثمتي نأب ًاقيقح ناكو ءلئالدلاو زجاعملاو
 لئاوألا هعيطتست مل امب ىتآل مهنامز ريخألا تنك نإو يّنِإو

 .«يفجنلا يناهبهبلا رقاب دمحم ًالملا بانج ءرهازلا رمقلاو رهابلا ربحلا هفّلؤمل ًائينهف
 :(ه١؟9/ت) مولعلا رحب ىلع دّيسلا ريبكلا ةمالعلا لاق (د

 روهظل ؛ فيرعتلاو فيصوتلا نع ينغلا ءفيرشلا فلؤملا اذه فيعاضت يف ٌثرظن دقف»

 يف ةبكاسلا ةعمدلا»ب ىمسملا ,ركف لقأب هنساحم تاكن ىدبو ءرظن ىندأب هايازم
 وذ ؛رهازلا رينملا ةيادهلا بكوكو .رهاملا ريصبلا ربحلا هفّلأ يذلا «ةبتارلا ةبيصملا

 دّمحم الم جاحلا ,رخافلا دّدسملا دّيؤملا ءرطاقتملا رشانلا ملعلاو ءرهابلا حضاولا لضفلا

 .يلجلاو يفخلا هفطلب هللا هلماع يورغلا يناهبهبلا رقاب

 هيف دروأ ذإ ؛ ربتلا تاحفص ىلع ربحلاب ال ءروحلا تانجو ىلع رونلاب بتكي نأ ًايرح هتيأرف
 .تاّيحتلا عم هللا نم ناوضر هيلع ءباحصألا ىدل ةلوادتملا ةربتعملا بتكلا نم ًارابخأ

 .تآ وه وأ ضام وه نّمم هريغ اهعدوي مل ثيداحأ ليصافت هيف عدوأو

 كلت نم هدجي الام هب دجي لب ,تاقّرفتملا بتكلا نع اهب ىنغتسا تادّلجملا هذه هرضح نمف
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 ,اهفيلأتو اهعمج يف هدهج ةياغ ىطعأو هّدج لذب ثيح ؛هيعاسم هللا ركش تالّوطملا 2

 نم ءاشي نم هيتؤي هنم لضفو هقلاخ نم ٍدييأتب اَلِإ وه امو .هلاجم قيضو هلاح رسع عم
 ام بسحب هعمج ام رشنو «بتك ام ّثب ىلع هودعاسي نأ ناوخإلا ىلع هل ّقحيو هقلخ

 لمكأ نم هتعاذإو تابرقلا لضفأ نم هرشن ّنإف ءريخ ّلكل هللا مهناعأ ءبجيو قحي

 .«تابوثملا

 ؛(ه١٠17 ت) يفجنلا حون خيشلا عرولا دهازلا لاق (ه

 ةلمج نم ناكو .ًابتكو ًاربز هولعجو ُ#ْ مهنع درو ام طبض ىف ء ءاملعلاو نيدلا لهأ ٌَمتها»

 ديرفو رصعلا ديحو ءريصبلا دقانلاو ريبخلا ملاعلا بانج مهرثأ عيَّتاو مهب ىدتقا نم

 ًاباتك بتكف .يناهبهبلا رقاب دّمحم ًالملا جاحلا ,ينادمصلا ملاعلاو يناّبرلا ربحلا ءرهدلا

 ليلعلا يفشي ام ىلع لمتشم باتك وهو «ةبتارلا ةبيصملا يف ةبكاسلا ةعمدلا»ب هاّمس

 حاحصو ةروهشم بتك نم ًاعمتجم نيمّدقتملا بتك هنع رصقت ام ؛ليلغلا يوريو

 .ةروثأم صوصنو

 لّمحتو هدهج لذب دقلو .ةادهلا ةداسلا تازجعم نم لب ,تاداعلا قراوخ نم ىهف يرمعلو

 .«ءازجلا ريخ هلهأو مالسإلا نع هللا هازج ,هتقاطو هعسو قوف

 :(ه١١١ت) يناوريالا لضافلاب فورعملا دّمحم خيشلا ريبكلا يناّبرلا ملاعلا لاق (و

 يتلا «ةبتارلا ةبيصملا ىف ةبكاسلا ةعمدلا»ب تايّمسملا ةسمخلا تادّلجملا ُثعلاط امل يَنِإف»

 يناّبرلا ربحلا ,هرصم ديمعو هرصع ديحو ءريصبلا ثّدحملاو ريبخلا فّلؤملا اهفّلأ

 نم اهعمج ًارابخأ اهتدجو ,يتشدهدلا ىفجنلا رقاب دّمحم الم جاحلا ,ينادمصلا ملاعلاو

 ةضيفتسملا ثيداحألاو :ةروثأملا ةحيرصلا صوصنلاو ؛ةروهشملا حاحصلا

 .ةرواحملا ىدل ةفورعملا تافّدصملا نم «ةرتاوتملا

 ,ءاّرضلاو ءاّرسلا يف ّقحلا ءالعإل هّدج ّدجو .ءاّرغلا ةعيرشلا جيورت يف هدهج لذب دقلو

 لآ ةقيرط ةمدخل هقّفوو ًاريخ مالسإلا نع هللا هازج ,ةقاطلاو عسولا قوف ةقاشلا لّمحتو

 .«هدابع ىف رجألا موي هالعأو .لوبقلاو ٌرعلاب هنوقلتو ءلوسرلا
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 :(ه8١7١ت) يمظاكلا نيسح دّمحم خيشلا لضافلا ملاعلا لاق (ز 2

 مهفلا بحاص .يعملألا يقتلا عرولا بانج ءريخلا اذه لمعل ىلاعت هللا مهقفو نم ةلمج نمو»

 بانج «ناث هل سيل يذلا ءريبخلا فراعلا ثّدحملا هيقفلا ,رهاملا رثاكتملا ملحلاو رفاولا

 ثيح ,هدوعس العأو هدوجو ىلاعت هللا مادأ ءيناهبهبلا يتشدهدلا رقاب دّمحم الم انذالم

 يف ةبكاسلا ةعمدلا»ب ىّمسملا ,هريغل هلثمب رهدلا حمسي مل باتك فيلأتل ىّدصت

 .«ةيتارلا ةبيصملا

 ىلع ًالمتشم هتدجوف .رانيدلل يفريصلا دقن هتدقنو ,رابتعا رظن هيلإ ٌترظن دقل يرمعلو

 .فينم نقتم بيترتو ,فيطل نسح بولسأب .راهطألا ةادهلا ةّمئألا نع رابخألا حيحص

 .روحلا تانجو ىلع رونلاب بتكي نأ قيلي

 هريثكت ّنإف ,هريثكت يف هدهج مامتب ىعسي نأ هريثكتو هجيورت نم نّكمت نم ىلع قيقحف

 لذب ثيح .ءازجلا ريخ فّلؤملا اًذع هللا ىزج .ةادهلا ةّمثألا نع هيف امل ؛ تابرقلا لضفأ نم

 نأ ىلاعت هللا لأسن ,هلاجم قيضو هلاوحأ رسعب ملعلا عم ,دهجلا ةياغ ىطعأو ّدجلا

 نيبّيطلا هلآو هيلع هللا ىّلص دّمحمب ءهانّمتي ام هغّلبي نأو ,هارخأو هالوأ يف هب هعفني
 .«نيرهاطلا

 :(رشع ثلاثلا نرقلا مالعأ نم) يناليجلا يورغلا هللا بيبح ازريملا ليلجلا ملاعلا لاق (ح

 هللا بّيَط نوضاملا نوثّدحملاو :مهحاورأ هللا سّدق نوقباسلا ءاملعلا غلاب دق انه نمو»

 كلتب قّلعتي ام رئاسو .تازجعملاو بئاصملاو لئاضفلا بتك فينصت يف ,مهسمارم

 .تابّيطلا تايكازلا هللا تاولص مهيلع تاوذلا

 فينصت يف اهناكرأ دييشتو اهظفح - نآرقلاك - بجو ,نومأم ريغ نامزلا ناك امل نكلو

 قئارط حيضوت ىف ًاراثكتساو «ناوهلا يدايأ قّرطت نم ًافوخ ؛ ديدس فيلأتو ديدج

 .نارينلا نم ةاجنلا لبسو «نانجلا ىلإ كولسلا

 ًاباتك فّلؤي نأ ؛عرشلا ماّدخو نامزلا ءايقتأو رصعلا ءاحلص ضعب مدقأ كلذ لجأ نمو

 داجأو دهجأو دهجف .ةدئاعلا نم هريغ هب تأي مل امب ىتأيو «ةدايزو اهيف امل ًاعماج
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 روطسم !''ةنيدملا ىلإ هيل نيسحلا مدي تغّرمت ىتلا رويطلا ئجم ثيدحو

 .هلايع ةرثكو هلام ةّلقو هلاب لاغتشا عم .دارملا قوف امب ىتأو .دافأو 3

 ىلع تلمتشاو .هلدع ديلوت نع رادقألا تاهّمُأ تلخبو ,هلثمب نامزلا حمسي ملًاباتك فّدصف
 ال امك ,لئالدو دهاوش ىوقأ هبولسإو هسفن نم هيلعو .لئاوألا ربز يف اهدجت ال ايازم
 نئاجع ىلع عّلطتو .هرارسأ فئاطل ىلع علّطاو .هراحب رجاوز ضاخ نم ىلع ىفخي
 :ةراتتسأو ةردخ نع هنيماضم ناسح زربأو ؛هراوطأ

 موي ةريخذ هللا هلعج رّبدت نمل ةغلاب ةظعومو ءربتعا نمل ةّدعو ءركش نمل ةمعن نم اهلايف

 ىعس نمل ىبوطف ,«ةبكاسلا ةعمدلا»ب ىّمسملا ىهو ,هباوث لئازج انايإو هحنمو ؛هرشح

 .«هعبطو هخسنو هبتكو هجيورت يف

 ةفرعمو ؛ةرّونملا ةنيدملا ىلإ ةِقطنيسحلا مدب تغّرمت يتلا رويطلا ءيجم ثيدح )١(

 يف (ه1١6١) ينارحبلا مشاه دّيسلا هركذ رويطلا كلت نم اهيبأ لتقب ىرغصلا ةمطاف

 دعب ٍةِقطنيسحلا مامإلا تاماركو زجاعم نم هلعجو ,” :؛ «نجاعملا ةنيدم»

 .هداهشتسا

 /١7: «مولعلا ملاوع» يف (يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ت) ينارحبلا هللا دبع خيشلا ًاضيأ هركذو

 .«هلتقل رويطلا ىلع عقو ام» باب ٠١ ثيدحلا 497

 :وه ثيدحلا ّصنو ,ه -7 :0 «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا رقاب دّمحم خيشلا امهنع هاكحو

 همدو ًاحيرط ءالبرك يف ىقب يا نيسحلا دهشتسا امل هّنأ 258 تيبلا لهأ قرط نم يور»
 ّنأ ردقلاو ءاضقلا نمف ...همدب خّطلتو ىتأ دق ضيبأ رئاطب اذإو .ًاحوفسم ضرألا ىلع

 .«هرخآ ىلإ ...لوسرلا ةنيدم دصق رويطلا هذه نم ًاريط

 نب يلع نع ًاضيأ .«هلتقل رويطلا ىلع عقو ام» باب ؟ثيدحلا 9 /١1: «ملاوعلا» يف ىورو

 نع ,ظفاحلا هللا دبع يبأ نع .هيبأ نع ,يقهيبلا دمحأ نب ليعامسإ نع ءيمصاعلا دمحأ

 نع ءيسوسرطلا يلع يبأ نع ,يولعلا دّمحم نب نيسحلا نع .يولعلا دّمحم نب ىيحي

 رمع نب لّضفملا نع داّبع نب قاحسإ نع ءرمعي نب ىلع نع .يناولحلا ىلع نب نسحلا

 :لاق دق نيسحلا نب ىلع نع .هيبأ نع «قداصلا دّمحم نب رفعج نع .يفعجلا

- 

 (غ5)



 رادج ىلع ةنيدملاب عقوف راط مث غّرمت مث .همد يف عقوف بارغ ءاج ٍةُيانيسحلا لتق اًمل» 2

 ًءاكب تكبف هيلإ ترظنف اهسأر تعفرف ,ىرغصلا يهو كيم يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف

 نم ُتلقف ٌبارغلا ٌبعن
 نم تلقف مامإلالاق

 ءالبركب نيسحلا نإ

 ٍةربعب نيسحلا يكبأف

 بارغ اي كليو ُهاعنت

 باوصلل ققوملا لاق

 باوشلا عم هلإلا يجرت
 بارثلا نكس دقل ًاقح يل لاقف نيسحلا تلق

 باوجلا در قطي ملف حانجلا هب ٌلقتساّمك

 باجتسملا ءاعدلا دعب يب ّلح امم تيكبف

 ناك امف ءبلطملا دبع رحسب انتءاج دق :اولاقف ؛ةنيدملا لهأل هتعنف :يلع نب دّمحم لاق

 . هين ىلع نب نيسحلا لتقب ربخلا مهءاج نأ عرسأب
 يضاقلاو ٠٠١, :؟ «ِةهطنيسحلا مامإلا لتقم» يف يمزراوخلا أضيأ ثيدحلا اذه جرخأو

 ى؟ :؟ «قحلا قاقحإ» يف «ه9١١٠ ةنس ديهشلا» يرتستلا ينيسحلا هللا رون دّيسلا

 رقاب دّمحم خيشلا مهنع هاكحو 10/١ -١7/7, :؛5 «راونألا راحب» يف يسلجملا ةمالعلاو

 .؟١٠8 :4 «ةبكاسلا ةعمدلا» يف يناهبهبلا

 ةليوطلا ةفاسملا هذه عطقي نأ رئاطلل نكمي فيك هّنأ :ثيداحألا هذه ىلع دري يذلا لاكشإلاو

 مامإلا تنب ىرغصلا ةمطاف تيب ىلإ ىدتها فيكو ؟ةرؤنملا ةنيدملا ىلإ ءالبرك نم

 ؟ اللا نيسحلا

 ةنيدملا نم دعبأ ىلإ ناريطلا يف نعمت قارعلا يف رويطلا نم ًاعون ّنأب» :هنع باوجلا نكميو
 ىيحي نب دمحأ نيدلا باهش لوق نم ذخؤيو :.«لئاسرلا مامح» وأ «ىدهلا مامح» ىّمست
 دقو .لصوملا نم رويطلا هذه لصأ ّنأ «فيرعتلا» باتك يف يرّمعملا هللا لضف نبا

 ريطتف لسرتو اهلجرأب قّلعت لئاسرلا تناكو ,ةياغلا ىلإ نييمطافلا كولملا اهب ىنتعا
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 .) نيسحلا لتق دنع ترج يتلا عئاقولا يف «راحبلا» نم رشاعلا دّلجملا يف

 وأ بتكلا يف ًاروكذم ًابذك همعز ام ّلك دجي يصقتسملاو رباسلا ّلعلو

 يف ٍفاك نسلألا ىلع لاسرإلا نأ ىلع .لاسرإلا وحنب ولو رتافدلا يف ًاروطسم

 نأ ربخلا طرش نم سيل ذإ ليسارملا رابخألا رئاسك نوكيو ربخلا ةّيربخ قّقحت

 .ةفيحص يف رشني وأ باتك يف رطسي

 اّمل انيلإ هتاعسلو "هتابسل هّجوي ملول هللا ميأو» :(5١)و (1) ص يف لاقو

 اَمّم ٍّيِرَب أَنَأَو ُلمْعَأ ام َنوُنيِرَب مّن ْمُكَلَمَع ْمُكَلَو يِلَمَع يل لّقَق» .هل انضّرعت

 ىهتنا "'«رامح وهف بضغي ملو بضغأ نم نكلو ,"74َنوُلَمْعَ

 !؟ىدجأ هلثم نع كلثم نم حفصلاو ,ىوقتلل برقأ وفعلا نكي ملوأ :تلق

 لبسلاو ةّمج قرطلاف .كنرتب ذخألاو كبضغ ةعواطم الإ أشت مل اذإو

 رئاعسشب سميو نيدلا فطاوعب شدخي ام لزتعت نأ كب ريدجلا ناك امفأ ,ةعساو
 !؟991 نيسحلا

 ؛ لصألاب ةّمرحم يه لب ,؟!لصألاب ةحابم ةماجحلا :هلوق» :(2) ص لاق

 تءاج يذلا لحملا ىلإ تداع اهنم باتكلا ذخأ اذإف دعب امهم هتداتعا يذلا ناكملل 3

 .«ةدّوزم ريغ وأ ًاضيأ باتكب ةدوزم هنم

 يأ ًابسل هبسلت حتفلاب برقعلا هتبسلو ...هتقعل اذإ أبسل هبسلأ ءرسكلاب لسعلا تبسل )١(
 .«بسل» "19 ١: حاحصلا .هتغدل

 )5( سنوي )٠١(:١[.

 .5059 :؟ (ةعومجملا هذه نمض عوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 هتلاسر يف (ه١177١ت) يلماعلا يطابنلا يماّيخلا قداص نيسحلا دبع خيشلا لوق يأ (؛)

 .158 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ءاحلصلا ءاميس»

 (غ8)



 .هرخآ ىلإ "١«سفنلل ءاذياو ,ررض اهّنأل

 اًمأو ,لصألاب ةحابم يلّوُألا ناونعلاب اهريغك ةماجحلا نأ يف بيرال :لوقأ

 اهدارفأ نم درف لك سيل ذإ ءاهدارفأ عيمج لمشي الف ررضلا ناونع ظاحلب
 نم انه همالك يف عقو امك نافدارتم ءاذيإإلاو ررضلا نأ مهوتي نأ الإ ًايّررض

 .رخآلاب امهدحأ ريسفت نم ماقم ريغ يفو لب ررضلا ىلع ءاذيإإلا هفطع

 ءًاقلطم ًاصوصخو ًامومع امهنيب ّنأل كلذو ؛ حيحص ريغ هقالطإ ىلع وهو

 ًاقانزضم نوكت ال ءاذيإلا نم ةينادلا ةبترلا ّنأل كلذو ؛ ءاذيإلا بناج نم مومعلاو

 .ءارم الب ءاذيإ هنأ عم .هلاثمأو راضلا ريغ موصلا يف امك ءررضلل

 ؟مارح سفنلل ءاذيإو ررض ٌلكّْنأ تبث نيأ نم هنأ ىلع

 امب هنع جراخ ماقملاف ,يوناثلا اهناونعب ةمرحلا لصألا ّنإ :انلقو مّلس ولو

 .فويسلاب سوؤرلا برض ناحجرب لقنلاو لقعلا مكح نم هتفرع

 .ءاد مهسوُؤر يف سيل مهسوؤر نوبرضي نيذلا نإ ثيحو» :(60٠)ص لاقو

 .هرخآ ىلإ "'«مارحلا ىف مهلعف رصحناف ,ىّمح مهنادبأ يف الو

 اّمل ؛ ًامارح ررض لك سيلو لب ًاررض ءاذيإ لك سيل هّنأ تفرع ثيح :لوقأ
 سوؤرلا برض ناحّجري لقنلاو لقعلا نأ عصانلا ليلدلاو عطاقلا ناهربلاب هاني
 ,ةضحم ةعاطو لب ,غئاس لعف ًاذإ وهف ,هتوعدل ًارشنو ,ٌفطلا ليتقب ًايّسَأت فويسلاب

 :ةركا رايق عفنلا هيلع بّترتيو ,ةيصعم ةمهاووأ ةمرح ةبئاش اهيف سيل

 .ررضلا ّدح ىلإ لصت مل اذإ "'اهزمحأ لامعألا لضفأو» :(18)ص لاقو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 5١١.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟) ؟5١.

 )7 )5و 7717/3و١191 :71/راونألا راحب 597.

 (غ9)



 ."!«لضفأ ريغ وأ لضفأ نوكت نأ نع ًالضف تمرح الإو

 :ثالث تامّدقم ىلع ينتبي نايبلا اذه ةحص َّنِإ :تلق

 ."”«رارضالو ررضالل» :ٌةٌكيلَعهلوقل ءًاقلطم هباكترا مرحي ٌراضلا نإ :ىلوألا

 .بحتسملاو بجاولل لماش «ررض ال» ّنإ :ةيناثلا

 .«اهزمحأ لامعألا لضفأ» هلوق ىلع «ررضاال» ميكحت :ةثلاثلا

 :عنم لب ءرظن تامّدقملا هذه عيمج يفو

 «ررض ال» ةدعاق ّنأ نم ىلاعت هللا ءاش نإ هفرعتسو هتفرع املف :ىلوألا اّمأ

 .ةمرحلل ةتبثم ريغ بوجولل ةيفان

 هللا ءاش نإ حضّئيسو كل حضّتا دقف ,ةمرحلل اهتابثإ انمّلس ولف :ةيناثلا اًمأو

 .بابحتسالا نود بوجولاب ٌصتخم كلذ ّنأ
 بحتسملا يف ناضراعتم ناليلدلاف ًاعم امهل مومعلا انمّلس ولف :ةثلاثلا اًمأو

 مومعو .ًابحتسمو ًابجاو ٌراضلا لعف لمشي «ررض ال» مومع ّنأل كلذو ؛ ٌراضلا
 .ٌرضي ملوأ رض ,لعفلا باكترا حيبي «لامعألا لضفأ»

 لضفأ» ىلع «ررضاال» ةّلدأل ميدقتلا وأ ميكحتلا هجو ام يردأ الف

 لمع زاوج يف رهظأ اهنأل ؛ «لامعألا لضفأ» ميدقت بسنألا ّنأ عم ؟«لامعألا

 ٌقاشلا لمعلا يف ةّيزمحألا روهظل كلذو ؛ هتمرح يف «ررض ال» نم راضلا

 .ٌراضلا نيع يذؤملا نأ ىري وهو .يذؤملاو

 جرحلاو رسعلا ّدح ىلإ تلصو اذإ ةّقشملا ّنأ تفرع دقو» :(١3)ص لاقو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر /51١.

 )( ماكحألا بيذهتو رارضلا باب ؟ثيدحلا 54 :ه يفاكلا /: ١57 - /١81 ناب ؟1ثيدحلا

 .«...الكلاو هنم عنملاو ءاملا عيب»

6) 



 نم نيدلا يِف ذ ْمُكْيَلَع َلَعَج امو :ىلاعت هلوقل ؛ عامجالاب فيلكتلا عفر تبجوأ

 عفر 555 ررضضلا ّدح ىلإ تلصو اذإو ,لعفلا ميرحت بجوت ملو ١4 جَرَح

 ."!«لعفلا ةمرحو فيلكتلا

 مكح نمأ .ًاقلطم ٌراضلا لعفلا ةمرح دافتسا نيأ نم يردأ تسل :تلق

 ىلغأ ضرغل راضلا باكترا حّجري لب غيسي دق لقعلا نأ ًافنآ تفرع دقف !؟لقعلا

 .اررضنرضلا كلذ ئرت ال لب :هثف ىلغأو

 ,توملا ةكلهتلاف!؟"74ِةَكّلْهَتلا ىَلِإ ٌْكِيِدْيَأ أوُقْلُت الو :ىلاعت هلوق نم مأ

 ليلدلا لدي نأ الإ ,ءارح وهف توملا ّدح ىلإ هنم لصوأ ام ّنأ ىلع كملاسن نحنو

 .هئانثتسا ىلع

 فرتعي وهف !؟(74 جَرَح ْنِم نيّدلا يِن ْمُكِيَلَع َلَعَج اَمَو9 ىلاعت هلوق نم مأ

 0000 ا تي الو وطول عقر ىلع ندب اننإ هلأ
 هب لصحي ام عفر اهدافم ّنإف .*'«رارض الو ررض ال» :كك#يهلوق نم مأ

 ًاذإ وهف ,مازلإ هعضو يف ناكاذإ ام يف الإ نوكي ال اذهو ,ماكحألا نم ررضلا

 .بدنلا نود ضرفلاب ٌصتخم

 ةّصتخم اذه ىلع «ررض ال» ةّلدأف ,ةمرحلا مزالي ال بوجولا عفر ّنأ ىلع

 )١( :(؟") جحلا 8/.

 57١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 .156 :(؟) ةرقبلا (؟)

 ./8 :(50) جحلا (؛)

 باب ؟1؟ثيدحلا ١57 -/١47 :/ ماكحألا بيذهتو ءرارضلا باب ؟ثيدحلا 19 :0 يفاكلا (ه)

 .«...الكلاو هنم عنملاو ءاملا عيب»

01) 



 ؟ب يتيح رئاععلا لئاشزو يمك هد كتم ام ضف يي عملا [1

 ًأذإ نيأ نمف ,بابحتسالا نود بوجولابو ؛ةمرحلل تابثإ نود نم فيلكتلا عفرب

 درو ام الإ ةحابالا - نايبلا اذه ىلع - لصألا سيلو ؟مارح ٌراضلا لعف ّنأ فرعن

 .رومألا نم ةلمجو موصلا يف امك هتمرح ىلع صّنلا

 هللا ىَلص ّيبنلا يمدق مّروت نع هب باجأ ام يف لاحلا كل حضتي اذه نمف

 نيز ءاكبو .ةاشم ةّمئألا ّجحو .هنطب ىلع ةعاجملا رجح عضوو .هلاو هيلع

 ينيع حيرقتو هدي نم ءاملا ةِين ساّبعلا ضفنو ,مالسلا امهيلع هيبأ ىلع نيدباعلا
 .ةكااضرلا

 باوج كيتاه نم ّلكلو ,لامجإلا ليبس ىلع عيمجلا نع هب بيجن ام اذه

 اهب مزتلا يتلا ةشهدملا بئارغلا كلت نم ةدحاو ّلك بيقع كل اهمّدقن ةبوجأ وأ

 بصنمب تلخأ نإو هاعدمل ًاحيحصتو ,ةّوبنلا ماقم تفلاخ نإو هتّجحل ًامامتإ

 :لوقنو هلاق ام كاهو ,ةمامالا

 تمّروت ئّتح ةالصلل هع مايقب هداهشتسا اًمأو» 3١(: )ص لاق

 مايقلا ىلع مرولا بّترت ّيأ ,قافتالا باب نم نوكي نأ ٌدبالف مص ّنِإف هامدق

 هرخآ ىلإ "”«هبترتب ملعيل كفي ىبنلا نكي ملو ًاقافتا

 )١( :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ٠١

 :ةّيهقفلا مهتاعوسوم يف انئاهقف نم ريثكلا هركذو ءانباحصأ نم تاقثلا هاوررمألا اذهو

 :؟ «هريسفت» يف (عبارلاو ثلاثلا نينرقلا مالعأ نم) ىّمقلا ميهاربإ نب ىلع ثّدحملا هاور دقف

 :لاق ثيح ةقلقداصلا مامإلا نع ريصب يبأ نع .08-

 كرابت هللا لزنأف ,تمّروت ىّنح هيلجر عباصأ ىلع ماق ىلص اذإ ٌةٌكيرَيتْشا لوسر ناك»

 نَمْل ٌةَرِكْدَت الإ * ىَقْشَتِل َنآْرُقلا َكِيَلَع اَنلّرنَأ ام دمحم اي يط ةغلب 4هط) :ىلاعتو

 .04 ىَشْخَي

 ع

05) 



 هباتك يف (سداسلا نرقلا ت) يسربطلا ىلع نب دمحأ خيشلا مالسإلا نيمأ ًاضيأ هاورو 3

 يف قا يلع مامإلا نع 2 هئابآ نع كل مظاكلا مامإلا نع هدنسب 777:١. «جاجتحالا»

 :لاق ثيح دوهيلا رابحأ ىلع هجاجتحا

 .«هقوخل هعم لابجلا تراس ئّتح هتئيطخ ىلع ىكب غد واد اذه ّنإف :يدوهيلا لاق»

 ماق اذإ ناك هّنِإ اذه نم لضفأ ىه ام يطعا ٌك2ٌةَتدّمحمو .كلذك ناك دقل» :ٍةِجط ىلع هل لاقف

 دقو .ءاكبلا ةّدش نم يفاثألا ىلع لجرملا ريزأك ريزأ هفوجو هردصل عمسي ةالصلا ىلإ

 .هب ىدتقا نمل ًامامإ نوكيو هئاكبب هّبرل عّشختي نأ دارأف ,هباقع نم لجو ّنع هللا هنمآ

 ٌرفصاو هامدق تمّروت ىّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع َةُكيلَيْشا لوسر ماق دقلو
 َكْيَلع اًنلْرنَأ اَم * هط) :ٌلجو ّنع هللا لاقف كلذ يف بتوع ىّتح ؛عمجأ ليللا موقي ؛ههجو

 .هب دعستل لب (ىَشْخَي نمل ًةَرِكْدَت الِإ « ىَقْشَتِل َنآْرُقْلا

 مّدقت ام كل رفغ دق لجو ّزع هللا سيلأ هللا لوسر اي :هل ليقف .هيلع ىشغي ىّتح يكبي ناك دقلو

 ؟رّخأت امو كبنذ نم
 .«اروكش ًادبع نوكأ الفأ ءىلي» :لاقف

 :؟ «حئارجلاو جئارخلا» يف (هدا/7ت) يدنوارلا نيدلا بطق خيشلا ظفللا اذهب انيأآ هحرخأو

611-15 

 ١1١ - ١7/1١ :«باوبألا حتف» يف (ه114ت) سوواط نب ىسوم نب ىلع ليلجلا دّيسلا ىورو

 :لاق ثيح ٍةيداجسلا مامإلا نع يرهزلا نع هدنسب
 بصعي ىّتح مايصلا ىف ًامظيو ؛هامدق مري ئّتح ةالصلا ىف فقي ٌةٌكيلَيْشا لوسر ناك»

 ؟رَّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام هللا كل رفغي ملأ لكفلريللا لوسر اي :هل ليقف ,هوف

 ا .«اروكش ًادبع نوكأ الفأ» :َكي!2لوقيف

 يف موقي ناك ٌكٌكْيلَي يبنلا ّنِإم1 177-7 :1 هريسفت يف (ه1181ت) ينارحبلا ثّدحملا لاقو

 هبتاع ئّتح ةدابعلا يف هسفنل ًاداهجإ ؛ هامدق تمّروت ئَّتح هعباصأ فارطأ ىلع ةالصلا

 نَمْل ُهَرِكْدَت الِإ « ىَقْشَنِل َنآْدُقلا َكْيَلَع اَنلَزنَأ ام * هط9 :لاقف ًةفأر كلذ ىلع ىلاعت هلل

 مح

 نيف



 اا ١ ةفيسوللا را ادنخلا لئاسبز هيدر يسرنا نطل ود دا ططم وو وفل 7

 .(ىَشْخَي 2

 همايق نم كيت ىبنلا يمدق مّروتب هكيكشتب فتكي مل 4«نيمألا دّيسلا ّنأ كلذ نم بجعألاو

 يف هسفن ءاذيإ دصقي نكي مل هنأ يأ .همايق ىلع مرولا بّثرت ةّيقافتا يعّدي لب ةالصلل

 هيلإ لوؤيس امب ملعي نكي ملو ؛ةالصلا يف ٌّقاشلا مايقلا اذه لّمحتو ىلاعت هللا ليبس

 .لكشلا اذهب مايقلا يف رارمتسالا

 لب كلذ لعف دّمعتي ناك تكْيِلَوهَنَأ ىلع ّلدت ةريثك ةّلدأ كانه ّنإف ًاعطق حيحص ريغ اذهو

 كلذ ىلع ةّلاد اهانركذ يتلا ةقباسلا تاياورلاف «ةدابعلا دارفأ ّقشأ راتخيو ,هيلع مواديو

 .حوضوب

 نع هدنسي ركشلا باب 5ثيدح 56 :؟ يفاكلا يف (ه؟؟0) ينيلكلا خيشلا مالسإلا ةقث ىورو

 عباصأ فارطأ ىلع موقي ٌككيلَمْشا لوسر ناك» :لاق هنأ ار قابلا مامإلا نع ريصب يبأ

 .(4 ىَقْشَتِل َنآْوُقْلا َكِْيَلَع اَنْلّزْنَأ ام * هط) :هناحبس هللا لزنأف ,هيلجر

 تلزن - 4هط) ةيآ - اهّنِإ :دهاجم لاق»:08:7١/ «نايبتلا» يف (ه١47 ت) يسوطلا خيشلا لاقو

 .«ليللا مايق يف رهسلاو بعتلا نم ىقلي ناك ام ببسب

 ّنأ يور دقو» :1 :! «نايبلا عمجم» يف (سداسلا نرقلا ت) يسربطلا مالسإلا نيمأ لاقو

 َكْيَلَع اَنلَّرنَأ ام * هط9 :للا لزنأف ,هبعت ديزيل ةالصلا يف هلجر عفري ناك ٌةكيةيَيبنلا

 .(4ىَشْحَي نمل ُةَرِكْذَت الإ * ىَقْشَتِل َنآْرقلا

 هرمأف ,مونلا هبلغي ال ئَّتح لبحب هردص قّلعيو ليللا يَّلصي ناكو» :لاق هنأ ةداتق نع ىكحو

 .«بعتلا اذه ّلك بعتيل يحولا هيلع لزنأ ام هّنأ ركذو ,هسفن نع فّقخي نأب هناحبس هللا
 ةًكاداجسلا مامإلا باوج 760 - 7586 :7 بقانمل | يف (ه088ت) بوشآ رهش نبا ركذو

 ذإ ةدابعلا ةرثك نم هسفنب هلعفي ام هيلع ركنأ ثيح ءيراصنألا هللا دبع نب رباجل

 ام هل للا رفغ دق َككآلَتْشا لوسر يّدج ّنأ تملع امأ ةقسهللا لوسر بحاص ايد :اُكلاق

 قاسلا خفتنا ئّتح - يّمأو يبأب وه - دّبعتو داهتجالا عدي ملف ءرَّخأت امو هبنذ نم مّدقت

 الفأ :لاق ؟رّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ هل ليقو مدقلا مروو

 َح
 6غ



 .«اروكش ًادبع نوكأ 2
 ينارحبلا فسوي خيشلا ثّدحملاك :ةّيهقفلا مهبتك يف رمألا اذهل انئاهقف نم ريثك ضّرعتو

 ,اهلفاونو ةّيمويلا ةالصلا دادعأ باب يف 78 :1 «ةرضانلا قئادحلا» يف (ه1187 ت)

 مايقلا ثحب يف "07 :4 «مالكلا رهاوج» يف (ه1717ت) يفجنلا نسح دّمحم خيشلاو

 زمحأ هّنأل دارفألا نيب نم هراتخي ناك لب هبوجو ىري نكي مل هّنِإ» :لاق ثيح ةالصلل
 .«ٌقشأو

 ةدابعلا اهليمحتو هسفن ءاذيإو ةالصلل مايقلا نم هيمدق مّروتو ٌدكيإَيَيبنلا ةدابع تيفخ اذإو

 مامإلا ةدابع ريسلاو خيرأتلا بتك علاط ٍدحأ ىلع ىفخت الف ,هللا ليبس يف ةّقاشلا

 ًاصوصخ يلا هدلو نم ةّمئألاو ياطءارهزلا ةمطاف ةرهاطلا ةقيدصلاو دج ىلع

 .كلذب ريسلاو بقانملا بتك تَئلُم ثيح ةْكطداجسلا مامإلا

 هيبأ ىلع ةِكايرقابلا مامإلا لوخد ١47 :” داشرإلا يف (ه7١4ت) ديفملا خيشلا ركذ دقف

 هغلبي ملام ةدابعلا نم غلب دق هب اذإف» :لاق ثيح ةدابعلا يف هلاح فصوو ٌةكطداجسلا

 مرخناو .هتهبج تربذو .ءاكبلا نم هانيع تصمرو ءرهّسلا نم هنول ٌرفصا دق هآرف ,دحأ

 .ةالصلا يف مايقلا نم هامدقو هاقاس تمروو ءدوجسلا نم هفنأ

 ,رّكفي وه اذإو هل ةمحر تيكبف ؛ءاكبلا لاحلا كلتب هتيأر نيح كلامتأ ملف :ةْكطرفعج ىبأ لاقف

 اهيف يتلا فحصلا كلت ضعب نم ينطعأ ّينب اي :لاقف يلوخد نم ةئينه دعب ّيلإ تفتلاف

 :لاقو ًارجضت هدي نم اهكرت ّمث ًائيش اهيف أرقف ,هتيطعأف باء بلاط يبأ نب ىلع ةدابع

 .«!؟ةكن ىلع ةدابع ىلع ىوقي نم
 نب دّمحمو 4/1/ ١: «ىرولا مالعإ» يف (هد ؛8ت) يسربطلا نسحلا نب لضفلا ًاضيأ هاورو

 55١,. : «بلاط يبأ لآ بقانم» يف (ه588ت) يناردنزاملا بوشآ رهش نب يلع

 ام» :لاق هّنأ يرصبلا نسحلا نع 17١ - 119 1 بقانملا يف ًاضيأ بوشآ رهش نبا ىكحو

 .«اهامدق مّروت ئّتح ليللا موقت تناك ,ولَكةمطاف نم دبعأ ةّمألا هذه يف ناك

 ئّتح هللا لوسر تنب ةمطاف تنحط دقل» :مهلوق ةّماعلا نم رداصم ةّدع نع ًاضيأ ىكحو

- 
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 1: نمسا رتاهقلا لأ يرن يروج وبزراو داموا دامو وون هدم 2

 .«اهادي تلجم 2

 نع «يريشقلا ريسفت» نعو :ةيطقداصلا رفعج مامإلا نع «يبلعثلا ريسفت» نع ىكحو

 نحطت يىهو لبإلا ةلجأ نم ءاسك اهيلعو ةمطاف ىأر هّنأ يراصنألا هللا دبع نب رباج
 ايندلا ةرارم يلّجعت هاتنب اي» :لاقف ركلَمْشا لوسر انيع تعمدف ءاهدلو عضرتو اهديب

 .«ةرخآلا ةوالحب

 نع هدنسب ١ثيدح 477 :7 «يفاكلا» يف (ه578ت) ينيلكلا بوقعي نب دّمحم خيشلا ىورو

 ليللا يف ةبعكلا ءانف يف ةْقانيسحلا نب يلع تيأر» :لاق هيبأ نع ةزمح يبأ نب دّمحم

 هلجر ىلع ةرمو «ىنميلا هلجر ىلع ةّرم أكوتي لعج ىّنح مايقلا لاطأف ,يّلصي ىهو
 م وشملا

 :«لاصخلا» يف (ه١18ت) يّمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم قودصلا خيشلا لاقو

 فصو يتلا ةدومحملا لاصخلا نم ةلصخ نيرشعو ثالث ركذ» باب يف 018-07

 مويلا يف ىّلصي ةقانيسحلا نب ىلع ناك» :«ةْقطنيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع اهب
 ناكف ةلخن ةئامسمخ هل تناك .ةطنينمؤملا ريمأ لعفي ناك امك ؛ةعكر فلأ ةليللاو

 هرهظ ىلإ اورظن لستغملا ىلع عضو اّملو - لاق نأ ىلإ - نيتعكر ةلخن ّلك دنع يَّلصي

 نأ ىلإ - نيكاسملاو ءارقفلا لزانم ىلإ هرهظ ىلع لمحي ناك اّمم لبإلا بكر لثم هيلعو
 .هتالص ةرثكل ؛ هدوجس عضاوم نم تانفث عبس ةنس ّلك هنم طقسي ناك دقلو - لاق

 .«هعم تثفد تام اّملف اهعمجي ناكو

 نع يلمجلا هللا دبع نب ىرمع نع هدنسب 7517/- 77 :«هيلامأ» ىف يسوطلا خيشلا ىورو

 نبا لعفي ام ىلإ ترظن امل ٍةكط بلاط يبأ نب يلع تنب ةمطاف ّنإ» :لاق ةئرقابلا مامإلا

 يراصنألا هللا دبع نب رباج تتأ ,ةدابعلا يف بأدلا نم هسفنب نيسحلا نب ىلع اهيخأ

 اندحأ متيأر اذإ نأ مكيلع انّقح نمو ,ًاقوقح مكيلع انل ّنإ هللا لوسر بحاص اي :هل تلاقف

 .هسفن ىلع ايقبلا ىلإ هوعدتو هللا هورّكذت نأ ًاداهتجا هسفن كلهي

 , ًابأد ؛ هاتحارو هاتبكرو هتهبج تنفثو هفنأ مرخنا دق نيسحلا هيبأ ةّيقب نيسحلا نب يلع اذهو

 ب
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 مرولا أدب نأ اّمل مايقلا نع فكي مل ملف .ًاجيردت لصحي مّروتلا سيلوأ :تلق

 .هللاب ذايعلاو .دمع نع نايصعلا ىلع صم ًاذإ وهف ؟هيمدقب

 نأ هتاف ملف ,ةياردو ملع ريغ نع هأجاف مّروتلا نأ - معز امك- انضرفولو
 وأ ًادمع ةيصعملا نع مهتمصع وه مالسلا مهيلع ةادهلا ةّمئألاو ّىبنلا يف هدقتعن ام
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 ؟أطخ انزلا وأ رمخلا برش نيرهاطلا هئانبأو ٌةكَيَىبنلا ىلع زوجي لهف ءًأطخ

 ال هنأ لاحلاو ؟أطخ نع حيرقتلاو ءامغإلاو مّروتلا نم مارحلا لعف زّوج فيكف

 .دحأل نالحي ال نامّرحم أعم امهنأل ؛ راّضلا لعفو رمخلا برش نيب هدنع قرف

 ًالوق هرسأب ملاعلل ىدتقم 250 نيدشارلا ةّمئألاو ىبنلا ّنأ لهج فيك مأ

 !؟ًالعفو

 انزّوج ولو !؟هلمع مهل غوسي الو هلعف مهيلع مرحي امب مهب ىدتقي لهفأ
 .لهجلاب مهئارغإو ةّمألا لالضإ انزّوجل :مارحلا ىف ًأطخلا مهيلع

 ,هتعاريل نانعلا قالطإ نع هترصاب مامأ لعجي نأ بجي ام هنع باغ ولو

 مهيلع نامامإلا هانباو ةرهاطلا هتليلحو نينمؤملا ريمأ هعنص ام ىسني فيكف

 .«ةدابعلا يف هسفنل هنم 2

 نباي :هل هلوقو ٌةكداجسلا مامإلا ىلع يراصنألا هللا دبع نب رباج لوخد ةّيفيك ركذ مث

 نمل رانلا قلخو .مكّبحأ نملو مكل ةّنجلا قلخ امّنِإ ىلاعت هللا ّنأ تملع امأ هللا لوسر

 ؟كسفن هتفّلك ىذلا دهجلا اذه امف ,مكاداعو مكضغبأ

 دق لكيت لا لوسر يّدج ّنأ ثملع اَمأ هللا لوسر بحاص اي :يطنيسحلا نب يلع هل لاق

 ئّتح - يّمَأو وه يبأب - دّبعتو ,هل داهتجالا عدي ملف رَّخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رفغ

 !؟رّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل رفغ دقو اذه لعفتأ :هل ليقو ,مدقلا مروو قاسلا خفتنا

 .«اروكش ًادبع نوكأ الفأ :لاق
 .«يهلع يلع نب نيسحلا نب يلع :تانفثلا وذو» «نفث» /٠ ٠١ :؟ «طيحملا سوماقلا» يفو
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 ةثالث ماعطلا نم هنودجي ام هللا هجول ريسألاو ميتيلاو نيكسملا مهماعطإ نم مالسلا

 :لئاق نم لج هلوق مهيف هللا لزنأف ,نومئاص مهّنَأ ىلع ,لاوتلا ىلع مايأ

 .ةيآلا "7 4ًريِسَأَو اًميتيَو اًنيِكْسِم بح ىَّلَع ماعّطلا َنوُمِعطُيَ
 اذه ؟مايأ ةثالث ماعطلا قوذي ال نمب طيحي فعضلا ّنأ ىرت فيكف

 نسم ريغصلا لفطلا ىلإ عرسأ عوجلا ّنأب يضقي ةداعلا يرجو ,نالفط نانسحلاو

 74 :(71) ناسنإلا(١)

 امهداعف ءاضرم نيسحلاو نسحلا ّنِإ:ساّبع نبا نعو :6:/191 فاشكلا يف يرشخمزلا لاق

 ةمطافو يلع رذنف ,كدلو ىلع ترذن ىل نسحلا ابأ اي :اولاقف .هعم سان ىف هللأ لوسر

 .مايأ ةثالث اوموصي نأ امهب اّمم اثرب نإ - امهل ةيراج - ةّضفو

 نم عوصأ ةثالث يدوهيلا يربيخلا نوعمش نم ىلع ضرقتساف ,ءيش مهعم امو ءايفشف

 نيب اهوعضوف .مهددع ىلع صارقأ ةسمخ تزبخو ًاعاص ةمطاف تنحطف ءريعش

 نم نيكسم .دّمحم تيب لهأ مكيلع مالسلا :لاقف لئاس مهيلع فقوف ءاورطفيل مهيديأ
 الإ اوقوذي مل اوتابو هورث آف ,ةّنجلا دئاوم نم هللا مكمعطأ ينومعطأ ؛نيملسملا نيكاسم
 انا اوهسم أو ءاعلا

 .هورثآف :ميتي مهيلع فقو ؛مهيديأ نيب ماعطلا اوعضوو اوسمأ اًملف

 .كلذ لثم اولعفف ءريسأ ةثلاثلا يف مهيلع فقوو

 مهو مهرصبأ اًملف ءهللا لوسر ىلإ اولبقأو نيسحلاو نسحلا ديب ىلع ذخأ اوحبصأ اًملف

 قلطناف ماقو .«مكب ىرأام ينؤوسي ام دشأ ام» :لاق ,عوجلا ةّدش نم خارفلاك نوشعتري

 كلذ هءاسف ءاهانيع تراغو اهنطبب اهرهظ قصتلا دق اهبارحم يف ةمطاف ىأرف ؛مهعم

 .«ةروسلا هأرقأف ,كتيب لهأ يف هللا كأنه ,دّمحم اي اهذخ :لاق مالسلا هيلع ليئربج لزنف

 يلع يف تلزن اهّنأ :ساّبع نبا نع ءاطعو دهاجم نع يورو :؛7/ :4 هريسفت يف يوغبلا لاق
 .«ةداتقو نسحلا لوق اذهو» :ةصقلا ركذ دعب لاق ّمث ,«بلاط يبأ نبا

 ٠ ىلع يبلعتلاو ,4 28 :5 هريسفت يف يواضيبلا مهيلع هللا تاولص مهيف ىتأ له لوزن ىورو

 15:٠١. فشكلا يف طوسبم هجو
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 !؟كلذ نم ربكأًاررض ىرت لهفأ
 ررضلا كلذ لّمحت ىلع مهيلع هنآرق يف ىلاعت هللا ءانث تمار هفنكف

 !؟ءاذيالا اذه باكتراو

 ريمأ هب ضافأ اًمع بيغي فيكف فيرشلا عنصلا كلذ نع باغ نإو

 نيلات مهمادقأ نوفاصف ليللا اّمأ» :لوقي ثيح نيقّتملا فصو نم ِة2.نينمؤملا

 ."7«نآرقلا ءازجأل

 "'«مهبكرو مهفك و مههأبجل نوشرتفم :مهطاسوأ ىلع نوناح مهف» :لوقيو

 .مهمادقأ فارطأ

 يرب فوخلا مهارب دق ,ءايقتأ راربأ ءاملع ءاملحف راهنلا اًمأو» :لوقيو

 اوطلوخ دق لوقيو .ضرم نم موقلاب امو ىضرم مهبسحيف رظانلا مهرظني ,حادقلا
 .«ميظع م مهطلاخ دقلو

 رارضألا كلت لازنإو ءٌقاشملا كلت نم مهسفنأب هولعف ام ىرت فيك :لوقأ

 !؟نوللا ةرفصو ندبلا بوحش ىلإ يّدؤت يتلا

 84!ةّمئألا ٌمحو ,"'هنطب ىلع ةعاجملا رجح كلي هعضو يف همالك اّمأو

 .(نيقثملا فصو يف ةبطخ) 47 ةبطخلا 171-117 :؟ ةغالبلا جهن )١-(

 :هيفو 15 سلجملا 5ثيدحلا 177-177 :قودصلا خيشلل يلامألا (؟)

 ...هياحصأ هدنعو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا وسر ضرم اّمل :ساّبع نبا نع

 ملأ ؟يتيعابر رسكنت ملأ ؛ مكرهظأ نيب دهاجأ ملأ ؟مكل تنك يبن يأ ءيباحصأ رشاعم»

 0 ْ دهجلاو ةّدشلا رباكأ ملأ ؟يتيحل تقثل ئّتح يهجو ّرح ىلع ءامدلا لست ملأ ؟ينيبج رفعي
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 ير طيممعلا رئاعشلا لل اطو وعدو ون و هل عما همس معمم 14

 .قبس اّمم هنع باوجلا تفّرعت دقف ''١ةأاشم

 ؟«ينطب ىلع ةعاجملا رجح طبرأ ملأ ؟يموق لاّهج عم 2

 .ءازجلا لضفأ هللا كازجف .ًايهان هللا ءالب ركنم نعو ًارباص هلل تنك دقل ءهللا لوسر اي ىلب :اولاق

 :هيفو 7١١ :؟ دمحأ دنسم

 .ديدش دهج مهباصأ قدنخلا هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا رفح امل :لاق رباج نع

 .«عوجلا نم ًارجح هنطب ىلع ملسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا طبر ىّتح
 :هيفو ١8:6 دئاوزلا عمجم

 كدنع :لاقف ؛ةبار ةحلط وبأو كلام نب سنأ مأ ميلس ّمأ ةحلط وبأ ىتأ :لاق كلام نب سنأ نعو

 باحصأ ءيرقي ىهو ملسو هيلع هللا ىَّلص هللا وسر ىلع تررم يّئإف «ءيش ميلس مأ اي
 نم ءيش يدنع :تلاقف ؟عوجلا نم ًارجح هنطب ىلع طبر دقو ءاسنلا ةروس ةفصلا

 ,مهمادقأ تمّروت ئَّتح ةاشم ةّمئألا يح يف كّكشُي فيك «نيمألا دّيسلا نم بيجع اذه )١(

 مهملع عم مهرايتخاب كلذ نولعفي اوناك مهّنأ ىلع ةّلاد يهو ,ةريثك كلذ ىلع ةّلدألا ّنإف

 هللا ىلإ ةبرق كلذ نوبستحي اوناكو .مدقلا مّروتو بعتلا نم يشملا اذه هيلإ لوؤيس امب

 .ىلاعت

 دبع يبأ نع ةماسأ يبأ نع هدنسب ثيدح ١17:١ يفاكلا يف (ه؟758ت) ينيلكلا خيشلا ىور

 هل لاقف ,هامدق تمروف ًايشام ةنس ةّكم ىلإ ياء ىلع نب نسحلا جرخ» :لاق هنأ ةئطشلا

 .مرولا اذه كنع نكسل تبكر ول :هيلاوم ضعب

 .«هسكامت الو هنم رتشاف نهد هعمو دوسأ كلبقتسي هّنإف لزنملا اذه انيتأ اذإ ءالك :لاقف

 ثيدح ١41١ :" راصبتسالاو ,159 ثيدح ١١ 0 بيذهتلا يف (ه١٠4 ت) يسوطلا خيشلا ىورو

 هّبر مساق يلع نب نسحلا ّنإ» :لاق هّنأ هيا قداصلا مامإلا نع يبلحلا نع هدنسب ١

 ًايشام ةّجح نيرشع ّجحو ًارانيدو ًارانيدو ًابوثو ًابوثو ًالعنو العن ئّتح تاّرم ثالث

 .«هيمدق ىلع

 وداصم ضعب نع 18١ :؟ «بقانملا» يف (ه588ت) يناردنزاملا بوشأآ رهش نبا هركذو

- 
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 هيبأ ىلع مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع ءاكب اًمأو» 5١(: )ص لاقو

 نع ّيبنججأ وهف ّعص ولف ,بارشلاو ماعطلا نع هعانتماو .ءامغإلا ىلإ يّدؤملا

 هلاحف ًايرايتخا اهنم ناك امو ,فيلكتلا اهب قّلعتي ال ةّيرهق رومألا هذه ّنإف ,ماقملا

 .")ةمام لاح

 .ةّماعلا 2

 ةّجح نيرشعو ًاسمخ يل ىلع نب نسحلا َجح دقل» :لاق هّنأ ساّبع نبا نع ًاضيأ ىورو

 .«هعم داقتل بئاجنلا ّنِإو ًايشام

 85 هدنسب ١79 ثيدح ١: ٠١ نساحملا يف (ه١18 ت) يقربلا دلاخ نب دمحأ ىورو

 كين يلع نب نيسحلا ناكو ساّبع نبا لاق» :لاق هنأ َةكنرقابلا مامإلا نع ردكنملا

 .«هءارو داقت هتبادو ّجحلا ىلإ ىشمي

 ّجح» :لاق هنأ هيبأ نع يلع نب ميهاربإ نع هدنسب ١44 :؟ داشرإلا يف ديفملا خيشلا ركذو

 .«ةكم ىلإ ةنيدملا نم ًاموي نيرشع راسف .ًايشام هياط نيسحلا نب يلع
 .194 :؟ «بقانملا» يف يناردنزاملا بوش رهش نبا هنع هاكحو

 .؟71 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(

 دنع ةروهشملاو ةفورعملا رومألا نم كان نيسحلا مامإلا هيبأ ىلع ةكطداجسلا مامإلا ءاكبو
 نيز مامإلا ةايح ةمجرتل وأ ٌفطلا ةعقاول تضّرعت ةلاسر ىأ باتك ىلخي الو ؛عيمجلا

 ًاصاخ ًاباب هل تدرفأ بتكلا ضعب ّنِإ لب ءلّصفم لكشب كلذ تركذ الإ ذا: نيدباعلا
 .ةسمخلا نيئاكبلا نم دع هّنِإ ئّتح

 «ةسمخ نوؤاكبلا» باب يف 1/7 - 50/١ :«لاصخلا» يف (ه١58ت) قودصلا خيشلا ىوردقف

 نوؤاكبلا» :لاق هّنأ ةكلقداصلا مامإلا ىلإ هعفري ,ينارحبلا لهس نب دّمحم نع هدنسب

 .«نيسحلا نب يلعو دمحم تنب ةمطافو ,فسويو ,بوقعيو ؛ءمدأ :ةسمخ

 .ةيدوألا لاثمأ هّدخ يف راص ىّتح ةّنجلا ىلع ىكبف مدآ اًمأف

 فسوي ركذت ؤتفت هللات) :هل ليق ىَّتحو .هرصب بهذ ئّدح فسوي ىلع ىكبف بوقعي امو
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 ّلقأل ىضترن ال اًنإف ءىربكلا ةيلبلاو ىمظعلا ةيهادلا هذهف ءىّنع كيلإ :تلق

 .4نيكلاهلا نم نوكت وأ ًاضرح نوكت ئّتح 3

 ليللا يكبت نأ اًمإ :هل اولاقف نجسلا لهأ هب ىَّذأت ىّتح بوقعي ىلع ىكبف فسوي اًمأو

 .امهنم دحاو ىلع مهحلاصف ءليللاب تكستو راهنلاب يكبت نأ اًمإو ءراهنلاب تكستو
 انيتيذآ دق :اهل اولاقف ةنيدملا لهأ اهب ىذأت ئّتح ةُكيلَيْشلا لوسر ىلع تكبف ةمطاف اّمأو

 ّمث اهتجاح يضقت ئّتح يكبتف - شيرق رباقم - رباقملا ىلإ جرخت تناكف .كئاكب ةرثكب

 .فرصنت

 نيب عضو ام ؛ةنس نيعبرأ وأ ةنس نيرشع قال نيسحلا ىلع ىكبف نيسحلا نب ىلع اًمأو

 نأ كيلع فاخأ يّنِإ هللا لوسر نباي كادف ُتلعج :هل ىلوم هل لاق ئّتح «ىكب الإ ماعط هيدي

 الاَم ِهَّللا َنِم ٌمَلْعَأَو هللا ىَلِإ يِنْرُحَو يكَب كش اَمْنِإ َلاَق) :لاق نيكلاهلا نم نوكت
 .«ةربع كلذل ينتقنخ اَّلِإ ةمطاف ينب عرصم ركذأ ام يّنِإ :(َنوُمَلْعَت

 ةدومحملا لاصخلا نم ةلصخ نيرشعو ثالث ركذ» باب يف 014 - 01 :ًاضيأ هيف ىورو

 :لاق هّنأ كا رقابلا مامإلا نع نيعأ نب نارمح نع «ي!ءنيسحلا نب يلع اهب فصو يتلا

 هل لاق ئّتح ؛ىكب الإ ماعط هيدي نيب عضو امو ...مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع ناك»

 !؟يضقني نأ كنزحل نآ امأ هللا لوسر نباي :هل ىلوم

 تّضيباف مهنم ًادحاو هنع هللا بّيغف أنبا رشع انثا هل ناك اك َئبنلا بوقعي ّنِإ كحيو :هل لاقف
 ناكو ,ّمغلا نم هرهظ بدودحاو ؛نزحلا نم هسأر باشو .هيلع هئاكب ةرثك نم هانيع

 نيلوتقم يتيب لهأ نم رشع ةعبسو يّمعو يخأو يبأ ىلإ ترظن انأو .ايندلا يف ًاّيح هنبا

 .«ينزح يصضقني فيكف ءيلوح

 ىكب ءام برشي ءانإ ذخأ اذإ قل ناك» :07 : (ه088ت) بوشآ رهش نبال «بقانملا» يفو

 ناك يذلا ءاملا نم يبأ عنم دقو ىكبأ ال فيكو :لاقف كلذ يف هل ليقف ءًاعمد اهألمي ئّتح

 .«شحولاو عابسلل ًاقلطم

 يذلا مالكلا ّلك /١0 - 17١ : «ءايلوألا ةيلح» يف (ه١7٠4 ت) يناهفصألا ميعن ىبأ ركذو

 .بوش] رهش نباو قودصلا خيشلا نع هانيكح

 وكف



 .هلعف ىلع ًاروهقم ةنس نيعبرأ بنذلا ىلع بصي نأ تاكلملا يوذو حالصلا لهأ

 نع موصعملا مامإلاب فيكف .هنع ٌفكلا ىلع ةردق هل سيل ,هلمع ىلع ًاروسقم

 !؟أطخو ًادمع ًالعفو ًالوق بنذلا

 هيلع مارح لاعفألا كلتو ,هلاعفأو هلاوقأب يدتقت ةّمألل ًامامإ نوكي فيك مأ

 :!؟اهكرت يف هل رايتخا الو اهنع عالقإلا نع هسفنل ةكلم ال كلذ عم وهو ,اهباكترا

 ,ةّمألا ةّماعلو هسفنل حلاصلا وه ام الإ لعفي ال يذلا ىدتقملا مامإلا ناكاذإو

 ريغ نم روظحملا لعفيو «هباكترا نع هزجحت هل ةكلم نود نم مارحلا بكتري

 طساوألا لب ءسانلا نم لفاسألا لاح ًاذإ فيكف ,هلعف نع هسفن عنم ىلع هل ةردق

 .كنارفغ مهّللا كنارفغ !؟يلاعألاو

 لاثمأ هيّدخ يف ءاكبلا رْثأ ىّتح هتئيطخ ىلع ةيليمدآ ءاكب ناك لهفأ

 ان ةمطافو ,نزحلا نم هانيع تضيبا ئّتح فسوي قارف ىلع بوقعيو .هيدوألا

 !؟ًاتحب ًاروظحمو ًاضحم ًامّرحم راهنلاو ليللا اهيبأ ىلع
 توكسلا انل حصي الو ,هلّمحت ىلع ىوقن ال رمألا اذه ّنإ ,مهّللا كناحبس

 مل ّمص ولف .هيخأ شطعب ًاّيسأت هدي نم ءاملا ةى)ساّبعلا ضفن اًمأو» :لاقو

 ."!«ةمصعلا مدعل ؛ ةّجح نكي

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 57٠١.

 ولف :هلوقب نيمألا دّيسلا اهعوقو يف كّكش ىتلا - هدي نم ءاملا دق ساّبعلا ضفن ةلأسمو
 «راحبلا» يف (ه١١١1ت) يسلجملا ةمالعلا اهاكح - حص 40:  4١تافيلأت ضعب نع

 .انبياحصأ

- 
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 ١٠١ :«بختنملا» نم نيعضوم يف (ه85١٠ت) يحيرطلا نيدلا رخف خيشلا اًهلسرأو 2

 .اهيف دّدرتم ريغ "4١و

 .5814 /١1: «ملاوعلا» يف (ه رشع يناثلا نرقلا ت) ينارحبلا هللا دبع خيشلا اهركذو

 .؟؟؟ :6 «ةبكاسلا ةعمدلا» يف (ه785١ ت) يناهبهبلا رقاب دمحم خيشلا هنع اهاكحو

 فرتعي امنيب ,«هيزنتلا» هتلاسر يف ةلأسملا هذه يف ككشبي هنأ نيمألا دّيسلا نم بجعلاو

 ثيداحألا ءاقتنال هفّلأ يذلا 1٠١ :«ةّينسلا سلاجملا» هباتك يف ةلّصفم اهركذيو اهب

 ديضنلا ٌردلا يف ةروكذملا هتديصق يف اهمظنيف كلذ نم رثكأ ىلإ بهذي لب ؛:ةحيحصلا

 :لوقي ثيح

 استي هل درو نم نآمظ هاخأ ىري ىهو ءاملا قوُدي ال نأب ىبأ

 اهنع هلاق ام ركذن ّمث ,ةلأسملا هذه لوح ينارحبلا هللا دبع خيشلا هلاق ام انه ركذن نحنو

 .نيمألا دّيسلا

 :5/0 - 584 /١1: «مولعلا ملاوع» يف ينارحبلا خيشلا لاق

 نم له يخأ اي :لاقو هاخأ ىتأ ٍةكهتدحو ىأر امل ساّبعلا ّنِإ انباحصأ تافيلأت ضعب يف»

 ؟ةصخر

 قّرفت تيضم اذإو يئاول بحاص تنأ يخأ اي :لاق ّمث ًاديدش ٌءاكب ٍةْيطنيسحلا ىكبف

 .يركسع

 .نيقفانملا ءالؤه نم يرأث بلطأ نأ درو ,ةايحلا تمئسو يردص قاض دق :ساّبعلا لاقف

 مهرّذحو مهظعوو ساّبعلا بهذف ؛ءاملا نم ًاليلق لافطألا ءالؤهل بلطاف :ةكا نيسحلا لاقف

 بكرف ؛شطعلا ءشطعلا نوداني لافطألا عمسف .هربخأف هيخأ ىلإ عجرف ؛مهعفني ملف
 اوناك نّمم فالآ ةعبرأ هب طاحأف .تارفلا وحن دصقو ةبرقلاو هحمر ذخأو هسرف

 ىّتح ًالجر نينامث يور ام ىلع مهنم لتقو مهفشكف «لابنلاب هومرو تارفلاب نيلكوم

 ئمرف .هتيب لهأو اا نيسحلا شطع ركذ ءاملا نم ةفرغ برشي نأ دارأ اًملف ءءاملا لخد

 قيرطلا هيلع اوعطقف «ةميخلا وحن هّجوتو نميألا هفتك ىلع اهلمحو ةبرقلا المو ءاملا
 وح
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 .«ةرخآ ىلإ ...بناج ّلك نم هب اوطاحأو 2

 هيخأ ةدحو يل ساّبعلا ىأر اًمل» :110 ١: «ةّينسلا سلاجملا» يف نيمألا نسحم دّيسلا لاقو

 هيبأو هّمأ نم ةثالثلا هتوخإل لاق ؛هتيب لهأ نم ةلمجو هباحصأ لتق دعب ةانيسحلا
 هيخأ ىلإ ءاجف اولتق ئّتح اومّدقتف ,هللا دنع مكبستحال اومّدقت :نامثعو رفعجو هللا دبع

 .لاتقلا يف نذأتساو ةق نيسحلا

 .يئاول لماح تنأ :هل لاقف

 .ةايحلا تمكسو ىيردص قاض :هل لاقف

 .ءام انل قتساف تمزع نإ :ةئطنيسحلا هل لاقف

 هيخأ شطع ركذ مث ؛ةفرغ ءاملا نم فرتغاو ةبرقلا ألم ئّتح موقلا ىلع لمحو هتبرق ذخأف

 :لاقو اهب ىمرف دكا نيسحلا

 ينوكت نأ تنك ال هدعبو ينوه نيسحلا دعب نم سفن اي

 نيعملا دراب نيبرشتو نونملا دراو نيسح اذه

 مص ول 1ك ساّبعلا ّنأ :يه ةلأسملا هذه لوح نيمألا دّيسلا اهراثأ يتلا ةيناثلا ةطقنلاو

 ريغو .ةبطهتمصع مدعل ؛ ةّجح اذه هلعف نكي ملف هدي نم ءاملا ضفن هنأ تبثو

 باقعلا ّقحتسي ًامارح لعف هّنأ ينعي اذهو ,هيلع بقاعيو بنذلا هنم ردصي موصعملا

 .اهيلع ررضلا لاخدإو ءاملا برش كرتب هسفن ىذأآ هّنأل ؛ هيلع

 هّنأ ال .ةمصعلا بجاوب سيل» هيل ساّبعلا ّنِإ :نولوقي ةّيمامإلا ّنإف ؛ًاعطق حيحص ريغ اذهو
 اهبابسأب ًاضيف هللا نم لصحت يحورلا لامكلا نم ةبترم ةمصعلا ّنأ ذإ .موصعم ريغ
 هللا ىلع اهيحاصل نكي ملاّلِإو ءاهيلع ةردقلا عم ةيصعملا باكترا نم عنمت .ةّيرايتخالا

 ئسرافلا ناملسل ىنعملا اذهب ةمصعلا انئاملع نم ريثك تبثي كلذلو .ءازج الو باوث

 ْثّدحُم هّنِإ :نولوقيو ,مهتاجرد توافت ىلع 1ك نينمؤملا ريمأ تاقث نم هبارضأو

 .حورلاب دّيؤمو

 نسحلا هيوخأ ةريسب ّنتسملاو نيموصعملا ةّمئألا يبأ هيبأ رجحب يّبرتملا لضفلا ىبأو

 ب
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 " ' ةتيسحلا رئاطقلا لئابينزاب هم لب هع عموما موف ايمو متؤ سا 66

 ال لمجم لعف هّنِإ ؛لوقي نأ هنايب عسو يف وأ هناكمإ يف نكي ملوأ :تلق

 !؟دضم ريغ هّلعلو .ههجول يدتهن

 !؟هتماركب ٌسميو ذهن ساّعلا ماقمب حدقي نأ الإ ىبأ َمِلو

 !؟هريغو ىرافغلارذ يبأك ا موصعم نوكي نأ زوجي ال مل

 ىنعملا اذهب - ةمصعلا بتارم لينب ىلوأ :ةنس نيثالثو عبرأ وحن يف كّياطنيسحلاو 3

 .«هبارضأو يسرافلا ناملس نم -

 نوتبثُي ةّيمالسإلا بهاذملاو قرفلا نم مهريغ ّنإف ؛طقف ةّيمامإلاب ًاّصتخم سيل اذهو
 ْ .ءايلوألاو خياشملاو لادبألاو باطقألا نم ريثكلل ىنعملا اذهب ةمصعلا

 ٍةقن قداصلا مامإلا لوق ل ساّبعلا اهيلإ لصو يتلا ةّيماسلا ةناكملا هذه ىلع لدي اًممو

 تكهتناو مراحملا كنم تّلحتسا ٌةَمأ هللا نعل» :4 :تارايزلا لماك يف امك - هل هترايز يف

 .اميظع ناك امهم ملسم ّيأ لتقب كهتنت ال مالسإلا ةمرح ّنأ ذإ .«مالسإلا ةمرح كلتق يف

 ,١١٠ثيدح 7/4 :«لاصخلا» يف قودصلا خيشلا هاور امك - ةكطداجسلا مامإلا لوقو

 ءادهشلا عيمج اهب هطبغي ةلزنمل ىلاعتو كرابت هللا دنع ساّبعلل ّنإ» :- 44 :«يلامألا»و

 .ٌفطلا موي ديهشلا ربكألا نيسحلا نب يلع ئّدح لمشي ماع اذهو «ةمايقلا موي

 ىلع تيضم» :- 447 :تارايزلا لماك يف امك - هل هترايز يف ًاضيأ ٍةِقاءقداصلا مامإلا لوقو

 .«نييبنلل ًاعبّتمو نيحلاصلاب ًايدتقم كرمأ نم ةريصب

 هّدعي فيك .هدي نم ءاملا هضفنب ءاروشاع موي مّرحملا بكترا دق ناك ول ٍةق ساّبعلا َنإف

 !؟مهب نيدتقملاو نيحلاصلا نم ةْجْ قداصلا مامإلا

 ّنأل ؛ًأاساسأ هبرش كرت هّنأ ال ,هب مهو ءاملا برش دارأ كن ساّبعلا ّنإ» :لوقن ًاريخأو

 الكا نيسحلا هيخأ نيملسملا مامإو همامإ ىلإ هلاصيإ - ءاملا كلم دقو - هيلع بجاولا

 .سفن ّلك ظفح نم مهأ اهظفح ّنإف ؛:ةفيرشلا هتشاشح ظفحيل

 هديب ءاملا نم ةفرغ هبرش نامز رادقمب يناوتلا هل غوسي ال هّنأ ملع ةِكا' ساّبعلا ّنأ الولو

 أملظلا دباك هنيد يف هتريصب ذوفنو هناميإ ةبالص نم هّنكلو ءاهيلع دازو ةفرغلا برشل
 .«مهألا بجاولل ٌةمّدقم كا نيسحلا ىلإ ءاملا لاصيإ نع ةدحاو ةظحل رَّخأتي ملو دهجملا
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 .23+ ءايبنألاو ةّمألا ةمصعكال

 !؟هنع ةمصعلا يفني هتمصع ىلع دراولا ّصنلا مدعفأ

 ةقبوم لعف وأ ةئّيس حرتجا ساّبعلا نأ ًاروثأم تعمسوأ ًاروطسم تيأر لهفأ

 !؟ةمصعلا هنع كلذب عفدت ئّتح

 ؛ مارحلا لعف ساّبعلل بسني نأ لع هسفن هتعواط فيك يرعش تيلايو

 !؟هبضغل ًءاضرإو هضرغلًامامتإ

 !؟بنذلا لعف الإ هنم ةاساوملا نكت ملو «هيخأل يساوملا» هّنَأب دهشي فيك مأ

 يف نودهاجملاو نويردبلا هيلع ىضم ام ىلع ىضم» هْنأب دهشي فيك مأ
 !؟هللا يصعي داهجلا لاح يف وهو .«هللا ليبس

 لقا مامإلا كلذب هل دهشي امك,«ةريصبلا ذفان ناميإلا بلص» نوكي فيك مأ

 !؟هّبر ىلع هيف هدوروب ملعي تقو يف ركنملا بكتري وهو

 !؟ماكحألا رهظأ لهجي وهو مامإلاب ًاصيّصخاملاع نوكي فيك مأ

 ًانايصع ةئيطخلا فرتقي وهو «ٌ##22هلوسرو هلل ًاعيطم ًادبع» نوكي فيك مأ

 !؟ةكبإَتهلوسرو هل

 هاضاوفب يتأن وأ ؟ماقملا اذهب ذهن ساّبعلا ّقح يفوتسن نأ عيطتسن لهو
 ؟هيلإو هنم لضفلاو ,لضفلا وبأ وهو هلئاضفو

 ,هتماركب ّسمو .هماقمل ةمصول اهْنَأ يساوملا ديهشلا كلذ ةداهشو ام

 .ءاكبلا نم هينيع نوفج ةكاضرلا حيرقتب هداهشتسا اًمأو» )5١(: ص لاقو

 الإ و ًارايتخاو ًادصقال .ًارارطضاو ًارهق كلذ لصح نوكي نأ ٌدبالف مص نإف

 ف



 ١ 7 هسا ئافقلا لئ اقوول هدام زكا اس دا اعل حا 0.

 .هرخآ ىلإ "٠«مرحل
 ةداعلا نأ وأ ,جيردت ريغ نم ةدحاو ةعفد نويعلا حّرقتتأ يردأ ال :تلق

 !؟أئيشف ًائيش الإ لصحي ال حيرقتلا ّنأب يضقت

 حيرقتلا أدتبا نأ دعب ءاكبلا ىلع مالسلا هيلع اضرلا ٌرصأ فيك يرعش تيلايف

 !؟ةيصعملا ىلع هنمًارارصإ كلذ سيل وأ هنافجأ يف

 !؟أطخو ًادمع اهنع هّزنملا وهو ةئيطخلا فرتقي فيك مأ
 !؟اهكالتما ىلع ىوقي سانلا فعضأو .هسفن كلمي ال فيك مأ

 ملاعلا فعضأ ىلإ رايتخالا هللا ٌلكوأ دقو .هلعف يف ًاراتخم نوكي ال فيك مأ

 !؟ءانألا مامإب فيكف .ًالقع

 !؟هيده يف عبّتملا وهو .هلمع يف ًادصاق نوكي ال فيك مأ

 ...فيك مأ ...فيك مأ

 مهب لزني ام نولهجي مهو نوكي امو ناك ام ملع مهدنع فيك :يردأ الو

 !؟مهنادبأب ّلحيو

 امهم باتك يف مالسلا امهيلع نيدباعلا نيز هّدجو اضرلا ًارقوأ :يردأ الو

 ,رايتخا ريغ نع اهبضغيو كيلي هلوسرو هللا بضغي ام نالمعي اهينبا نأ ؛ 8: ةمطاف
 !؟هلمع ىلع امهاتربجو هلعف ىلع امهاسفن امهترهق لب

 زكارمب ّلخت يتلا ,ةدسافلا لاوقألاو ,ةلطابلا معازملا هذه نم أربن مهّللا كيلإ

 نع اومصع نمب فيكف ناميإإلاو ىقتلا لهأ اهنع لجن لب ,قلخلا هادهو حلا ةّمئأ
 !؟نايصعلاو بنذلا نع اوهّرنتو نايسنلاو أطخلا

 .57؟7 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(
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 ىلع ليلد الف .بدنلا ىلع ليلد ال هّنأ بهو» :هلوق» :(١5)ص لاقو

 بجاو ررضلا عفدو ةمرحلا رّضملاو يذؤملا يف لصألا ّنأل ؛ فيرطف «ةمرحلا

 ."0«ألقنو القع

 لصأ ال ذإ ,ةمرحلا ٌرضملاو يذؤملا يف لصألا ّنأ ىوعد فيرطلا لب :تلق

 .هداسف انّيِب دقف ,نافدارتم ٌرضملاو يذؤملا ّنأ نم همّهوت امو لصألا اذهل

 وهف .يورخألا ررضلا هنم دارأ نإف ,ًالقنو ًالقع بجاو ررضلا عفد نأ اّمأو

 .هديري ال هنكلو ليم

 بوجو ىلع ًاليلد - ًاقباس كانفّرع امك- اندجو امف ءيويندلا دارأ نإو
 .لقن نم الو لقع نم ال ءًاقلطم هعفد

 ىلإ "”«اهّلك الو مكسوؤر ضعب ةّرم متحرج مكرن مل انإ» :(١25)١ص لاقو

 .ةرخاأ

 كفل ىبنلا ةرايزو ,تاعاطلا لضفأ نم ًايشام ّجحلا ّنَأ فرتعتل كنِإ :تلق

 نم ٍةةانيسحلا ةرايز كرت لب ,تابرقلا مظعأ نم ًابوكرو ًايشم راهطألا ةّمئألاو
 .250ةادهلا ةّمئْألاو ةكبْإَم ئبنلا ءافج

 تيتفاو كاندهاش لو ةةحاو قولو ايفان تحسس هله ار اهانلاب انف

 نأل حلاص كسفن نع راذعألا نم هدجت امف !؟ةسّدقملا دهاشملا تقراف ذنم ًارئاز

 قرطو ةّمج لماحم ةّحصللو .ةّحصلا ىلع ءاملعلا لمحت ال ملف ؛كريغل ًارذع نوكي

 !؟ةديدع

 .5؟6 :؟ قباسلا ردصملا (؟)
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 ١ جب ةنيسعلاتاقعلا لئاطر يدوم ىردتوو ملط مق وم دمع 6.

 اهب مايقلا نع ًازجع ةنونسملا تاعاطلا كرتي امبر حلاصلا لجرلا ّنأ ىلع

 ,مولعملا جهنلا ىلع هسأر فيسلاب ىدتقملا ملاعلا حرج ول لب .اهنايتإ نع ًافعضو
 .برضلا نم كالهلا سانلا ىلع فيخل

 ملاعلا كلذب عزجلاو نزحلا ىّدأ ذإ ءاروشاع موي يف ذهاشن اّنِإ كلذ دهاشو

 ئّتح .ءاكبلا يف سانلا ٌيضي .هتماه هيفّكب برضيو هتمامع يقلي نأ ىلإ ىدتقملا

 سوؤرلاو هوجولا ىلع ىواهتت يديألا ىرتو .ءامغإلا ىلإ مهضعبب لاحلا يدوي

 ؟هتيصان هب ولعي هديب فيسلاو هودهاشاذإ مهارت فيكأذإف ًايذؤم ًابرض رودصلاو

 اوضهنو ةّنسلا كلتب اوماق مهب رمألا راصحنا اوفرع اذإ ملعلا لهأ نأ ىلع

 نومئاقلا مهف ؛ملعلا لهأ نم اهتعيش رثكأ ّنإ ثيح ءارماس هذهو ,ةعاطلا كيتاهب

 مالسإلا ةّجح نمز ذنم رودصلا مدل يف نومّدقتملا مهو .ءازعلا بكومب اهيف

 .مويلا ىلإو يزاريشلا

 جرخ .ئان نينمؤملا ريمأ ةافو ةليل .ناضمر نم نيرشعلاو ةيداحلا ةليل لب

 نم ةّلث مهمامأو ةئامعبرألا زهاني ملعلا لهأ نم ريفغ مج فرشألا فجنلا يف

 بسني ايئازع ايكوم نومدقي ,ةيكبم ةلاحو ةيجشم ةئيه ىلع ,نيدهتجملاو ءاملعلا

 جنصلا يأ «سوطلا» بكوملا كلذ يفو ,فجنلا ٌلاحم نم «قاربلا» ةّلحمل

 رّهطملا مرحلا اولخد فيرشلا نحصلا اودرو نأ دعبو ,لبطلا يأ «مامدلا»و

 ملأب رودصلا اومدلو ةبدن ىجشأب اوبدنو ,مصعملاب راوسلا ةطاحإ ربقلاب اوطاحأو
 .مدل

 نأ ٌدبالو .هعجر نيقفاخلا قبطو ,هادص ةّيعيشلا دالبلا ألم كلذ ّنأ بسحأو

 .ةيروس عوبرو لماع لابج اهربخ مع دق يذؤملا مدللا كلذو ةيجشلا ةبدنلا كلت

 فيجارألاو ليواهألا نم ١7ص هركذ اًمع باوجلا فرعت هانرطس اّممو

 دل



 ."اروشنم رعش يه يتلا

 نيمدال نوجرخي ءالبركو فجنلا ءاملع ّنأب فرتعا هنأ يرعش تيلايو

 ال ِمِهّنَأ رهظتسا هجو ّيأل يردأ الو .فيفخ مهمدل ّنأ ىعّدا هّنَأ ريغ ,مهرودصل

 هنع ًازجع ةّدشب مهبرض مدع ّنأب مزجي لب رهظتسي مل ملف ؟هنم ديزأ نوزّوجي

 ؟هيلع ةّوق مدعو

 نوجرخي ىدارف مهدهاشيف ,رخآلا ضعبلا لفغأو دهاش ام ضعب ركذ هلو

 .ءاملعلا كئلوأ نم رظنمو عمسمب ًايمدم ناكامبر ًابرض نيبراض .ًايذؤم
 نومداللا كئلوأفأ ,نومرحي اًمع نوهني الو .نودهاشي اًمع نوعدري ال َملف

 ال مراحملاب نيذلا لهجلا لهأ نم مأ ,نوعدتري ال مهْنَأ تمعز نيذلا ماوعلا نم
06 

 !؟نوابعي

 ,باوصلا وهو ,هركذي مل ثلاث لامتحا كانه :لوقنو»:(535)و )١١( ص لاقو

 .هرخآ ىلإ "!«ريثاتلا مدعب نوملعي مهّنأ وهو

 ؟فيكناو تعدرو ترشنو ترطس ملف تروح امك رمألا ناك اذإ :تلق

 ,قسف ديلقتلا مدعو ,نيدلقم ريغ مهْنأب ماوعلا ةفاك يمرت نأ كل غاس فيك هْنَأ ىلع

 ؟هفالخب دهشي نادجولا نأ عم
 - يزاريشلا ينعي - ميظعلا مامإلا اذه ّنأ هملعن يذلاو» :(7) ص لاقو

 ىدملاب سوؤرلا حرج نع ًالضف ,ردصلا رارمحال بجوملا مطللا ميرحتب يتفي ناك

 ناكو .فرشألا فجنلا يف نحنو همتاخو هطّخب كلذب هاوتف انيأرو .فويسلاو

 .5؟4 :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(

 .55571:؟ قباسلا ردصملا (؟)

 (/آ(
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 .")«فاحصلا رقاب جاحلا موحرملا نييلماعلا عيمج دنع فورعملا ةقثلا هل يتفتسملا

 هب ىرحألا ناكف .ًادج ًافيفخ برضلا ناك نإو ٌرمحي ردصلا نإ :ًالوأ :تلق

 .ًاتاتب مدللا ةمرح هيلإ بسني نأ

 اهركذي مل ذإ .همتاخو هطخب اهآر يتلا ىوتفلا كلت أم يردأ ال انأ :ًايناثو

 رارمحإل بجوملا مدللا ةمرحب يتفي فيكو .هاعّدا ام ةقيقح فرعنل اهظافلأب

 امكرارمحإلا نع ًالضف داوسلا بجوي ام ةمرح مدعب حّرصت هتلاسر هذهو ءردصلا

 !؟فرعتس

 ,ملعلا لهأ نم مهرثكأو هراد ىلإ هدري ءارماس يف نيمداللا بكوم ناك دقلو

 وهو ءفوقولا ضعب مدلا باصأ امبرلو ,مهرودص نم مدلا حضني ئّتح نومدليف
 ةّجحه دلو مهنمو تاقثلا هاور امكءيجشو ءاكب الإ هديزي الو لاحلا كلذل دهاشم

 .هتذمالت تاقث نم هريغو .ينيئانلا مالسإلا ةّجح هذيملتو ,يلع ازريملاو مالسإلا

 ام لّوأو ؛هراد ىلإ هبكوم يتأي ناك دقف فويسلاب سوؤرلا برض اّمأو

 نم اهلذبي ناك نافكألا نأ ينيئانلا مالسإلا ةّجح لقن دقلو ءاهيف مهسوؤر نوبرضي
 .بجعاو رظناف ؛هدنع

 يف ةّيمامإلا تقلأ دقو نيمداللاو نيبراضلا ىلع راكنإلا عيطتسي ال ناكفأ

 ملاع هغلبي ملام ةلزنملا َّولعو ّلحملا مظع نم غلبو .ديلقتلا ةمزأ هيلإ ضرألا راطقأ

 !؟مويلا ىلإ هدعب الو هلبق الو لب ,هنامز يف ةعيشلا نم

 !؟ناريإ يلاهأ عيمج اهلجأ نم عنتما يتلا ناخدلا ميرحتب هاوتف تيسن لهو

 !؟ناذآلا يف اهادص نري مويلا ىلإو ىسنت فيكو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض عوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر 7577:7.
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 !؟برضلاو مدللا ميرحت نع مجحي ىوتفلا كلت ىلع مدقي نم لهفأ

 ملف .هنم عمسي ملو ركذأ هْنَأ وأ ,راكنإلا عيطتسي ال هنأ ىلع كانملاس ولو

 !؟ةفصلا كلتو ةلاحلا كلت ىلع مهو .هتيب يف جولولاو هراد ىلإ لوخدلاب مهل نذأي

 لذبب مهيرغي ناك ملف .عنملا الو عفدلا عيطتسي ال هّنَأ ىلع كانيراج ولو
 !؟نافكألا

 «دابعلا رورس» كنودف !؟هتلاسر يف هاوتفب مهيرغي ملف ,هلمعب مهارغأ ولو
 يزاريشلا مامإلا اهيلع قّلع يتلا ءهارث باط يراصنألا ةمالعلل ةيسرافلا ةلاسرلا

 :هبيرعت أم اهنم ىضمأو

 ثيحب .هوحنو فيسب ا نيسحلا باصم يف هسفن صخش حرج اذإ»

 برضلاك .هملأو هررض عفت ري ةجردب ناكام ام .مارح وهف ,هندبب ررضلا بجوي

 الف ةرشبلا داوسوأ ةرمحلا بجوأ ولو سانلا نيب فراعتملا وحنلا ىلع ردصلا ىلع

 .ىهتنا 7«كلذ يف سأب

 ةّجحلاو 4يراصنألا ةمالعلا لكلا يف ّلكلا ذاتسأ تيأر فيكف ًاذإ

 ءاملعلا عامجإ لقانلا لقني ًأذإ فيكف ؟ءامدإلاو برضلا كلذ ناحيبي يزاريشلا

 ؟ةرمحلل بجوملا مدللا مّرح يزاريشلا ةمالعلا ٌّنأو ؛ةمرحلا ىلع

 ,لامعألا كلت نوغّوسي اوناك ةفاك ءاملعلا نأ فرعت هلثم وأ اذه نم سيل وأ

 !؟تاعاطلا دادع يف اهنوري لب

 نم فرشألا فجنلا يف فويسلاب سوؤرلا برض نأ دحأ ىلع ىفخي لهوأ

 !؟هدقرم باط مولعلا رحب دّيسلا ةمالعلا راد يف عقي ام لّوأ مويلا ىلإو هثودح لَو

 غل :دايعلا رورس 0(



 ١ ا ةيييعلا راعشلا لكسب ورة او خم ةيمحما يقم يا 6-4

 ناكاضر دّيسلا ةمالعلا هدلو ءانبأ نم ٌّنإف ءلآ نم هلآبو ,راد نم اهب كيهانو
 دّيسلاو ,نيسح دّيسلاو .يقت دّمحم دّيسلا :مهو دحاو رصع يف مالعأ ءاملع ةثالث

 دهشمب مهراد يف عقي فويسلاب سوؤرلا ىلع برضلاو .«ناهربلا» بحاص يلع

 نع مهوعفدي مل ملف اوعيطتسي مل نإو ,هباكترا نع اوعدري ملف ,ىأرمو مهنم

 .ةعينملا مهراد ىلإ لوخدلا

 ٌربلا ةمالعلا ىلإ مهتيب يف ةماعزلا تهتنا نيدّدسملا ءاملعلا كئلوأ رصع دعبو

 دّيسلا ةمالاعلا مهتيب ءاملع نم هرصاع دقو .ىقت دّمحم دّيسلا لجن دّمحم دّيسلا

 دّمحم دّيسلا ناك لب لاونملا كلذ ىلع راج لاحلاو .نيسح دّيسلا لجن نسحم

 لذبي ناكو ,مهعنم نينسلا ضعب يف ةموكحلا تلواح اذإ مهنع عفادملا فقوم فقي

 ىلع ىرج دق امك ,هئابآ نم فلسلا نع كلذ ذخأ هّلعلو ,هلام صلاخ نم نافكالأ

 .هئانبأ نم فلخلا هلاونم

 موقي ناك ليلخ ازريملا نيسح ازريم خيشلا مالسإلا ةّجح ّنأ هؤاعّدا اّمأو

 اضراغآ خيشلا ٌربلا ةمالعلاو ,ءانغلا ناحلأب ولتي ئراقلا عمس اذإ ءازعلا سلجم نم

 ذإ هلال هيلع ةّجح وهف ّمص نإف ,نيركاذلا ضعب ةءارق نم ًارييثك فْفأتي ينادمهلا
 لوقلاب هلعف نم اوعدر ًامّرحم وأ ,هنع اوهن ًاركنم اوأر اذإ مهّْنَأ كيدل حضّتي كلذ نم
 اوتكس امل تاركنملا نم ةّينيسحلا تاراكذتلا كلت نوري اوناك مُهْنَأ ولو ,لمعلاو

 .ةّوقو لوح نم مهيدل امب اهيلع اوبلجأل لب ءاهنع

 ىلإ "١«لماع لبج ىف ةفورعم لامعألا هذه نكت ملو» :(4١)ص لاقو

 را

 لبج يف اهتفرعم مدع ّنِإ .كقوذ نسحو كهقفو كنافرعو كملعب :لوقأ

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر /771.
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 دهع يف هب مهل ةّيرحلا روفوو .هيف ةعيشلا ةرثك عم - ريخألا نمزلا اذه لبق لماع
 كلت ةمرح ىلع ليلد - مهرماوأل ةعاطإلا ةّدشو مهئاملع ةرثك عم ,مهئارمأ

 ريغ اهلعف ّنأ ىلع ليلد لبجلا يف ةبوبحملا رئاعشلا كلت ثودح ّنأو .لامعألا

 .مكحاو أرقا !؟زئاج ريغ اهلمعو غئاس

 ")«ريكنلا اوكسمي مل ءاملعلا نأ ايلج رهظي كلذبو» :(50)و )١5( ص لاقو

 .هرخآ ىلإ
 !؟ءاملعلا نم ريكنلا كاسمإ مدع رهظتسا نيأ نم يردأ ال :تلق

 اهنوفرعي ال دالبلا كلت لهأ ّنأ نيح يف ,لامعألا كلتب مهرمأ مدع نم

 !؟ًادبأ

 !؟مهيلإ رئاعشلا كلت تبّرست نأ دعب ءرضاحلا تقولاب مهتوكس نم مأ
 ناسللاب راكنإلاك راكنإلا نع توكسلاو .مدعلاب رمأ رمألا مدع نأ ىريفأ

 !؟ملقلاو

 !؟بوبحملا راعشلا كلذ ةمرح ىلع عطاقلا ناهربلا نوكي تاقيفلتلا هذهف

 راكذتلا كلذ زاوج مدع ىلع مراصلا ليلدلا نوكي ليواهألا هذهب مأ

 !؟بولطملا

 .بابلألا اووذ هنم لهذت .باجع رمأ الإ اذه ام كرمعل

 دحأ الو ,ةعيشلا ماوع نم اهلعف ًادحأ ّنأ لقان لقني مل لب» :(55)ص لاقو
 ,ةعيش اهّلك اهيف ةّيمالسالا دالبلا كولم تناك يتلا راصعألا يف مهئاملع نم اه زاجأ

 .هرخآ ىلإ "'«يهيوبلا رصعلا يف كلذو

 .؟5؟58 :؟ قياسلا ردصملا )١(

 .578:؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 يك



 0 ا 0

 ىلع ليلد هيوب لآ نامز يف رهاظملا كلت لعف مدعفأ ,بجعاو أرقا :لوقأ

 !؟تقولا كلذ دعب ةثداحلا ءايشألا نم اهّنأل ؛ نامزلا اذه يف اهتمرح

 يف اهزاوج مدع ىلع ناهرب ,حوضوملا مدعل ؛ اهل ءاملعلا ةزاجإ مدع نأ مأ

 !؟مويلا اذه

 ىلع ًاليلد ىدهلا ملعو ديفملا خيشلا لاثمأ ةزاجإ مدع لعج فيك !يردأ ال
 !؟مهناوأ يف فرعت ملو مهنامز يف نكت مل لامعألا كلت نأ فرتعا نأ عم ,ةمرحلا

 ملو ,نيسعلا يأر اهوري مل مهو .رئاعشلا كلت اوزاجأ ام مهْنَأ قدصيفأ
 !؟نيح يف اهب اوعمسي

 مهرصع ءاملع هزاجأو .كلذ نم مظعأ اولعف هيوب لآ ّنأ كملعأو الأ

 : ه107 ةنسث داوح يف هخيرات يف ريثألا نبا ركذ دقف .توكسلاب

 اولطبيو مهنيكاكداوقلغي نأ مّرحملا نم رشاعلا يف سانلا رمأ ةلودلا ٌرعم ّنأ»

 .حوسملاب اهولمع ًابابق اوسبليو :ةحاينلا اورهظي نأو .ءارشلاو عيبلاو قاوسألا

 يف نردي «نهبايث نققش دق .هوجولا تادوسم روعشلا تارشنم ءاسنلا جرخت نأو

 لعفف ,مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ىلع نههوجو نمطليو ,حئاونلاب دلبلا

 .ىهتنا ."0(كلذ سانلا

 رودصلاو ءفويسلاب سوؤرلا برض نم مظعأ كلذ ءاسنلا لعف سيلوأ

 !؟لاجرلل ٌفكألاب هوجولاو

 ؟ّقحلل ًاراهظإو هللا ةاضرمل ًابلط ناك ةلودلا ّرعم لعف ّنإ دحأ باتري لهو

 مهرمأو .هلمع نع هوعدري مل َملف .هرصع ءاملع نم عمسمو ىئرمب هلك اذهو

 )١( خيراتلا ىف لماكلا :45 0.



 ؟عيطملا لّثتمملا وهو عاطملا

 !؟مارحلا نع لالحلا زّيميو ماكحألا فرعت تاقيفلتلا هذهبأ !ملعأ ال انأ

 .ءاشي امفيكانيف فّرصتي بضغلا عدت الو .أطخلاو للزلا نع انمصعا مهللا

 ةبسنف ؛نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسن اًمأو» :(737) ص لاقو

 - نوريثكلا هدّلقي يذلا - يناهفصألا نسحلا ابأ دّيسلا مالسإلا ةّجح نإف ,ةلطاب

 عنمي سانلا ىلع ًالوطم ًاروشنم عاذأو ةيسرافلا هتلاسر يف هب حّرص ,عنملاب لئاق
 .هرخآ ىلإ ١«كلذ نم

 نود نم يناهفصألا مالسإلا ةّجح ىلإ عنملا بسني نأ هل غاس فيك :لوقأ

 ؟قيرطو هجو

 هتلاسر اهيلع تلمتشا ىتلا ةمّرحملا ءايشألا ركذي مل مل يرعش تيلايو

 ؟ىوعدلا هذه قدص فرعن ئَّبح ؛ةيسرافلا

 سيلوأ ,هنم ًائيش ولو ركذي ال ملف ,عنملاب ًاروشنم عاذأ هنأ هاوعد برغألاو
 ,فحصلا هترشن دقلو ؟ركذ اّمم سكعلا ىلع ناك ةرصبلا ةثداح يف عاذملا هروشنم

 ىلع ةّينيسحلا تاراكذتلا عيمج هيف ىضمأ دقو .هاوفألا هتكالو ,يديألا هتلقانتو

 :لامجألا

 بسح - يهف ؛ةيمظاكلاو فرشألا فجنلا ءاملع رثكأ ىلإ عنملا ةيقاخأو

 ملعيو ءناحجرلا لب ءزاوجلاب نولئاق لكلا لب ءاهل ةّحصال ةبسن - ىرنو ملعن ام
 .مهيمّدقمو مهريهاشم نم عيمجلا لاح

 وه اهو ءرئاعشلا كلت ةقاك هيف ىضمأ ًاروشنم عاذأ هّنأ تفرع دقف دّيسلا امأف

 .؟87 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(

 (الا/)



 ؟ جرا معلا رئاعتلا لئاسوا ع ودق ةايطما إ اوم تاعصل 01

 لب ؛ةحابم ةّيئازعلا رهاظملاو ةّينيسحلا رئاعشلا ّنأب ههفاشي نمل ًانلعم حيصي مويلا
 .ةمرحلاب لوقلا هيلإ بسني نّمم ًاّدج ءاتسم وهو ؛ةحجار

 رطق قبي ملو ,هروشنم عبط دقف ينيئانلا نيسح ازريملا مالسإلا ةّجح اّمأو

 ىلع لامعألا كلت هيف درس دقو ,هنم خسن وأ ةخسن هتلضو دقو الإ يعيش رصمالو

 :يلي ام هنم فطتقن ,يماعلاو ملاعلاو ءيورقلاو يودبلا همهفي يبرع نايبب ليصفتلا

 اهوحنو ءاروشاع ةرشع يف بكاوملا جورخ» :هدوجو هتاكرب تماد لاق

 .«هناحجر لب .هزاوج ىف ةهبشال اّمم عراوشلاو قوسلا ىلإ

 ّدح رودصلاو دودخلا ىلع يديألاب مطللا زاوج يف لاكشإ ال» :لاقو

 فاتكألا ىلع ًاضيأ لسالسلاب برضلا زاوج ىوقي لب .دادوسالاو رارمحالا

 مد جورخ ىلإ برضلاو مطللا نم ّلك ىَدأ نإو لب ,روكذملا ّدحلا ىلإ روهظلاو
 ىوقألاف ,تاماقلاو فويسلاب ةيصانلا نم مدلا جارخإ اّمأو .ىوقألا ىلع ريسي

 اوس اه روق ناكام زاوج

 ترج يتلا ؛تاليثمتلاو تاهيبشتلا زاوج يف لاكشإلا مدع رهاظلا» :لاقو

 سبل تنّمضت نإو نورق ذنم ءاكبلاو ءازعلا ةماقال اهذاختاب ةّيمامالا ةعيشلا ةداع

 ."١(«ىوقألا ىلع ءاسنلا سبالم لاجرلا

 .هيلإ ةراشالا انتياغ ّنأل .هنم ردقلا اذهب انيفتكا امّنإو

 مهاواتف ترشن دقف ,روضحلا ءاملعلا نم عجارملاو رهاظملا ةّيقب اّمأو

 ًادر "!يماّجحلا داوجلا دّمحم خيشلا خألا لضافلا ذاتسألا اهب هاف ةملك ىلإ ةّمضنم

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ىسألا ةّئر ةلاسر رظنا 517.

 ا ٍ  1ىماجحلا ىلع دبع غيشلا نبا رهاط خيشلا نبا داوج دّمحم خيشلا (؟) )ت١1771ه(ء.له
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 فشاك لآ نم ججحلا مهو ."”يرصبلا دّيسلا معازم ترشن يتلا "١ةديرجلا ىلع

 .نيسحلا دّمحم خيشلاو .يداه خيشلاو ,ىضترم خيشلا :ءاطغلا

 ,نايبلا نسحو ةدوجلا يف ةياغ يرصبلا دّيسلا ىلع ا در ةلانسر ضيا هلو

 .قافالا يف سمشلا ريسم تراسو .تارم ةّدع عباطملا اهترشن

 خيشلاو .هسمر باط يدابآ زوريفلا دّمحم دّيسلا :مهف ججحلا ةّيقب اّمأو
 .يناقماملا هللا دبع خيشلاو .يغالبلا داوج

 مالعألا فجنلا ءاملع نم ةلمجل ةريثك لئاسر مايألا كلت يف تفّنص دقو

 ,اهيف رضاحلا تقولاو فلسلا ءاملع ءارآ نم ةلمج ترشن دقو ,ماركلا اهئالضفو

 .ةيفاك ةّدع لئاسرلا كلت نم تعبط دقو

 !؟فجنلا ءاملع رثكأ ىلإ عنملا ةبسن ّمصي اذه دعب لهفأ

 خيشلاو ,ردصلا نسح دّيسلا :مالسإلا جّجح مهرهشأف ةّيمظاكلا ءاملعاّمأو

 ىلإ باهذلا يف مهلاحو ءردصلا يدهم دّمحم دّيسلاو ءنيساي لأ نيسحلا دبع

 .مولعم ناحجرلا

 هذه نمض اضيأ تعبطو) ه140١ ةنس تعبط .«ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر 3

 1١:/5717. (ةعومجملا

 )١( ةنس مّرحم رهش لوأ يف ةرداصلا «ةّيقارعلا تاقوألا» ةديرج يمه ١740ه

 العدى١771, ّدحل ةلماك اهيلع انروثع مدعل ؛ ةعومجملا هذه يف اهتارابع ضعب انلقن دقو

 .نآلا

 ةلاسر هل .(ه1758١ت) ينيوزقلا يوسوملا حلاص دّيسلا نبا يدهم دّمحم دّيسلا (1)

 هذه نمض ًاضيأ تعيطو) ه1745١ ةنس تعبط .«لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

 .١الا/:١ (ةعومجملا

)09( 



 01 ] ] ] ]ذ] ]ذ]ذ ]10000 01

 دبع خيشلا مالسإلا ةّجح لجن ىضترم خيشلا لضافلا ةمالعلا ّنأ هدهاشو

 يرصبلا دّيسلا ىلع ًاّدر "”ةلاسر - فّنص نم يف - فّئص نيساي لآ نيسحلا

 خيشلا مالسإلا ةّجح هوخأ هسمتلا دق لب ,نيملعلا نيدّيسلا كنيذو هيبأ نم ةبغرب

 يأر عباطملا اهتزربأ دقو ,نسح دّيسلا ةمالعلا ربحلا كلذ اهظّرق دقو ءاضر دّمحم

 لئاسرلا كلت ري مل هنأ بسحأ الو ,راصمألاو راطقألا يف تراس دقو «نيعلا

 .رهاق ناطلس بضغلا نكلو ,ةفّنصملابتكلاو ةفّلؤملا

 مل ,ةعيشلا نادلب رئاسو ناريإو قارعلا ءاملع لج ّنِإ» :(78)ص ركذ دقو

 ظ .هرخآ ىلإ "'«كلذ نم ءيش يف ريوجت مهنع لقني
 ىلع ًاليلد نوكي ريوجتلا لقن مدع له ,فصنملا ئراقلا اهّيأ كّبرب :لوقأ

 ًأرقاو بجعاو رظنا !؟زيوجتلا مدع لقن ىلإ جاتحي زاوجلا مدع مأ !؟زاوجلا مدع

 .مكحأو

 ال ,ليلدلا وه عبّتملاف .ناك فيكو» :8ص لاق ثيح هسفن نم انفضنا قلو

 .هرخا ىلإ "!«نالفو نالف لاق

 كلت عيمجو رئاعشلا كلت ةفاكّنأ ناهرب نسحأو نايب ىلجأب كيلع ّرم دقلو

 ئمظاكلا نيساي لآ نسح دّمحم نب رقاب نب نيسحلا دبع خيشلا نبا ىضترم خيشلا )١(

 ليثمتو ءادهشلا دّيسل ءازعلا زاوج تابثإ يف «ةعمادلا ةرظنلا» ةلاسر هل «(ه1798ت)

 .؟76 ١: (ةعومجملا هذه نمض ًاضيأ تعبطو) ه144١ ةنس تعبط ,سانلل هراهظإو كلذ

 نيذلا ؛نيدّدجتملا نيننّئستملا ضعب ىلع ًاّدر اهبتك»:١1١٠ /197:54 ةعيرذلا يف اهنع لاق

 يف اهنوذّبحي مهَّنأ عم ,نورق ذنم مهدنع قيرعلا نفلا اذه ةعيشل | ىلع نوركني
 .«ةديدجلا تايحرسملا

 .587 :؟ (ةعومجملا هذه نمض عوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (؟)

 .587:؟ قياسلا ردصملا (؟)
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 انتر :لظابنل اكةليلاو: قع ناحل اهب ةإ ثيدح نمو «تاذلاب ةطئابم رهاظملا
 كلت ةداعإ ىلإ ةجاح دجن الو ؛لقنلاو لقعلا اهيلع ٌثح اّمم يهف ,ةّينيسحلا ةوعدلل

 .كيدل تحضتاو كيلع ترم نأ دعب ؛ًايناث ججحلا كيتاه ةماقإو نيهاربلا

 ىلع مالسااو ةالصلابو .هل الإ دمحلا يغبني ال نم دمحب هذه يتلاسر متخأو

 .هلآ نم ةادهلاو دّمحم انّيبن هلاعفأو هلاوقأ يف عبّتملا

 ,ةزيجولا ةلاسرلا هذه ىلع مهراصبأ عقت نيذلا ,ماركلا يتاداس نم ًايجار

 ّنِإف للخ وأ للز نم اهيف هنودجي ام ىلع ًامارك اوّرمي نأ حلل ًابضغ اهتفلأ يتلا
 .هقلخ نم هيلع ةماركلا لهألو هدحو هلل ةمصعلا
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 سرهفلا

 ةي ل ولا ل ا و باتكلا ليلد

 0000 ءاحلصلا ءاميس(١٠)

 00 ةمّدقملا

 0 ااا قا نيسحلا ىلع ءاكبلا

 0 ربصلاو ةعاجشلا نايفاني ال ءاكبلاو نزحلا

 00010 ] ز] ] رأثلاب ذخألا لبق 1ك نيسحلا ىلع ءاكبلا

 000 ا دهعلا لاط امهم 340 نيسحلا ىلع ءاكبلا

 00 نا لك يف القا نيسحلا ىلع ءاكبلا بابحتسا

 0 يمومعلا ذهب نيسحلا ٌّقح نايب

 0000 ةفاك نيملسملا ىلع يصوصخلا ذقن نيسحلا ّقح نايب

 001010111 ةدابعلا نع يهلي ال ظل نيسحلا ءازع

 68 راو تدلع امل شو تلات يورك حتا ع هو نقولا ىتوملا ىلع ءاكبلا مكح

 ل ءاضقلا ىلع طخسلاو ءاكبلا

 3570707010 لمعلا ريضلاو ءاكللا



 000 000118 ةعدبلاو ءازعلا يف عامتجالا

 0000001 ] ] ] ] ]ز]ز]ز] ]6 قاب نيسحلا سلاجم يف ليوعلاو خارصلا

 0 ا 390 نيسحلا ىلع ةحاينلا مكح

 0 حيحصلا ثيدحلا لقنو حيصفلا ءاثرلا

 00 ءانغلاو ينيسحلا رعشلا

 0 ا 0 ةكباَك ىبنلاب يَسأتلاو ءادهشلا دّيس ىلع ءاكبلا

 0 ءاروشاع مويب لافتحالا

 00 اا ءازعلا سلاجم يف قافثإلا

 000 ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالاو ءازعلا سلاجم

 0 0013329 ىضوفلا لامتحاو ءازعلا سلاجم

 ا 1 ا ع ا هج باسم حتما حمم روهظلاو رودصلا برض

 ا ا مم ؟مطللا نع # بنيز ةقل نيسحلا ىهن له

 ااا ] ] ] ]ز] ز]1]ز]ز5ز]ز فطلا ةعقاو ليثمت

 01 و ا وم ا دارو لاو وو اطمح ا واما كفو لوو ف ال نيبطتلا

 000 0 001 هيبشلا لامعأل هيزنتلا )1١(

 و وم وسل م ا ب ا هس دم ةمدقملا

 00000011 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ىلع فلؤملا لاكشإ

 0 0 0001 نييلقعلا حبقلاو نسحلا

 ا ا ا مخ ما توريب كئارج ةقلقت ام



 00-500 ةّينيسحلا رئاعشلل نيضراعملا ىلع فلؤملا لاكشإ

 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل نيمألا دّيسلا لاكشإ ىلع فلؤملا در

 نان ا ملا اور وايمن واو ول وحل در روهظلا برضو سوؤرلا ءامدإ

 0 ءازعلا ىف ةيقيسوملا تالآلا لامعتسا

 ةق وة 6 نه وو ووو و ة هفوة و ووو وق وو ووفو ءاسنلاب لاجرلا هةيبشت

 000000 ةبوذكملا ثيداحألا لقن

 000 0 ةّينيسحلا رئاعشلا نم ءاملعلا ءارا

 هاه هو هه مه ها وم 6م ج٠

 هه وهو همه م وه 6و «ه < ©

 .م مه مه م6 # « «# « « ©
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 ا ا ا ويطل نيسأي لا اضر دّمحم خيشلا

 0 يداب أ زوريفلا دّيسلا

 00000 يناقماملا هللا دبع خيشلا

 25220 ءاطغلا فشاك ىضترم خيشلا

 ا ءاطغلا فشاكلا يداه خيشلا

 ل ول و لا و جا دوم يغالبلا داوج دّمحم خيشلا

 هال عاف وموال يرام يرئاحلا ميركلا دبع خيشلا

 0 نقارقلا يذلا ءابض خبعلا

 2 0 ل امل فام هللا هاهنا فيد اهم وكمل رام فخ و داو و ور اا يناهفصألا نيسح دّمحم خيشلا

 5577 ىناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا

 .. ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك(17)

 . . .هنطب ىلع ةعاجملا رجح كيلي ئبنلا عضو

 57 سفنلا ىلع ررضلا لاخدإ ةمرح

 ....سفنلا ءاذيإ ةمرح ليلدل فّلؤملا ةشقانم

 5000 ةلأسملا يف يراصنألا خيشلا لوق
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 000 0000 ةلأسملا يف يزاريشلا دّدجملا لوق

 0 ءارماس يف يزاريشلا دّدجملا تيب نم فويسلا بكوم جورخ

 00 ةلأسملا يف يزاريشلا يقت دّمحمازريملا لوق

 ار م ا وو ةلأسملا يف مالعألا ضعب لوق

 ملف ريبطتلا نع ىفن لماع لبج ءاملع ضعبّنأب هيزنتلا ةلاسر لوقل فلؤملا ةشقانم
 0 مهيلإ غصي

 ل يماّجحلا لضافلا ةلاسر ىلإ ةراشالا

 كلت يف مهتعيشل اوصّخري مل 854ةمئألا ّنأب هيزنتلا لاسر لوقل فلؤملا ةشقانم

 ااا 000001 رئاعشلا

 00 ا يناهفصألا نسحلا يبأ دّيسلا ىوتف

 اا 00د2دكدزدزرر ةلأسملا يف مالعألا ضعب يأر

 ١/5 . ..ًايقافتا ناك ةّمْنَألل لصاحلا ررضلا ّنأ هيزنتلا ةلاسر لوقل فّلؤملا ةشقانم

 1000 ةعرشملا ىلإ لصو امدنع ءاملا ذيل ساّبعلا برش مدع

 ا من بهذملل نئاش ريبطتلا ّنأ هيزنتلا ةلاسر لوقل فّلؤملا ةشقانم

 ةمرح ىلع اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهسب هيزنتلا ةلاسر لالدتسال فلؤملا ةشقانم



 1 0و لاو ممل اباوع د طر اراوتوب وعن دوج يوم عساك ركنملاراكناإ بوجو

 000 ربنملا ىلع ةبوذكملارومألا ركذب بذكلا

 0 0 8 بئاصملا ركذب ءانغلاو نيحلتلا

 00 اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ

 00 000000101 جرحلاو رسعلا

 0 ةّينيسحلا بكاوملا يف وهللا تالآ لامعتسا

 ل ل ل ءاسنلاب لاجرلا هيبشت

 161 نمل دك وطال فاطيما هوجولا تاّقشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ

 ا بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص

 ا ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا

 ا ةعنشلاو كتهلا بجوي ام

 2 مسالا اقلا نوا ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق

 100100010 ااا ا ةماجحلا مكح

 ا جرحلاو رسعلا

 الا سل 1 سفنلاب رارضإلاو جرحلاو رسعلا قيداصم

 190 9300000 عيضاوملا سرهف



 - مهتادقتعمو مهبهاذمو مهنايدأ فالتخا ىلع - سانلا نم ةعامج ّلكل لب ,ممالا نم ةّمأ لكل

 .هب لهاستلا نكمي ال ضرف اهّنأ ىلع اهنوّدؤيو اهب نونمؤي سوقطو رئاعش
 قه ةقيما : اهلك :اندعب يتأت يتلا ىتحو «ءنآلا اهرصاعن يتلاو ءاهنم ةفلاسلا : :تاعامجلاو ممالاو

 ىوتسملاو نامزلاو ناكم لا يرصنعل ًاعبات نوكي اهتّيفيكو اهتعيبط يف فالتخالا ْنأ الإ تادقتعملا ثيح

 ةدحتم تناك نإو يّمألا اهيّدؤي يتلا كلت نع فلتخت فقثملا اهيّدؤي يتلا رئاعشلاف .دارفألل يفاقثلا

 .دقتعملاو أشنملا ثيح نم
 فّطلا ةعقاو مدق ةميدق .مهوّبحمو ْملكْلَع تيبلا لهأ عابتأ اهميقي يتلا ةّينيسحلا رئاعشلاو

 . ِةْيشِم نيسحلا مامإلا اهلجأ نم راث يتلا ئدابملا ةلاصأ سوفنلا يف ةلضأتمو ءةدلاخلا

 .كاذنآ يمالسإلا عمتجملا تّمع يتلا فورظلل ًاعبت ةررجو ده تارتشو راها ةزاص تيم املثمو

 ضعب ضفرب ةنوحشم تارتفب تّرم اهنإف ءاهمدعو رئاعشلا هذهل مهلويمو ماكحلا يأر دنع الوزن وأ
 رئاعشلا نأ كلذ .ىوتفلاو رارقلا ةبحاص ةينيدلا تاسسؤملا لبق نم اهلوبق وأ رئاعشلا هذه

 نع اهفرصل - مالسإلل ةيداعم يدايأ اهئارو نم نوكي نأ دعبي ال - تالواحل تضرعت ةّينيسحلا
 صخرتسا يذلا يدئاقعلاو يركفلا اهاوتحم نم ةكرابملا ةينيسحلا ةروثلا غيرفتو .وعسلا اهريسم

 اهنعو ريع هون ةيماسلا 0 لجأ نم ريكا هبامساو هتيب « لخا مدو ' همد ا نيسحلا مامإلا

 :ء ١ نإ ١ )) د

 .((كماكحأو كننسإ

 ةديؤملا لئاسرلاو  ةّينيسحلا رئاعشلا يف لئاسرلا مهأ دحأ ضرعتسيل باتكلا اذه ءاج انه نم

 ةيفاقثلا لفاحملاو ةيبعشلا طاسوألا نيب اعساو الدجو ,ةفينع لعف دودر تراثأ يتلاو « اهل ةضراعملاو

 ش .ءاوس دح ىلع ةينيدلاو

 ىلع عالطإلاو .ةدحاو ةعومجم يف لئاسرلا هذه ظفح وه ينضملا لمعلا اذه نم فدهلا ناكو

 ... مهئارآ ىلع مهججحو مهتلدأو اهل نيدؤملاو ةينيسحلا رئاعشلا ضعبل نيضراعملا ءاملعلا ءارآ

 00989125514426 : فتاه - تاعوبطملل دفارلا ةسسؤم - مق : ناريإ

 07901419375 : فتاه - يبرعلا باتكلا راد - يبنتملا عراش - دادغب : قارعلا

 07901814736 : فتاه - دلي داجسلا راد - يبنتملا عراش - دادغب

 332913 - 371727 : فتاه - لالاهلا راد ةبتكم ها لوسرلا عراش - فرشالا فجنلا

 07801558942 : فتاه - ىلحلا دهف نبا ةبتكم - هيدي نيسحلا مامالا ةلبق عراش - ءالبرك

 07801647123 : فتاه - يي يداهلا مامالا ةبتكم - راشعلا - ةرصبلا

 03747658 : فتاه - ثارتلا ءايحإل ةيلماعلا ةسسؤملا :نانبل


