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 م1911 - ه١118١ ةنس توريب يف ىلوألا ةعبطلا

 م1904 - ه194١ ةنس توريب يف ةيناثلا ةعبطلا

 م١199 - ه١1١4١ ةنس توريب يف ةثلاثلا ةعبطلا

 اهنم ٌعتأو ةيناثلا ةعبطلا ىلع ًاريثك ةديِزم يهو
 م1944 - ه414١ ةنس توريب يف ةعبارلا ةعبطلا

 م1991 - ه5418١ ةنس توريب يف ةسماخلا ةعبطلا

 م١٠٠٠ - ه١547١ةنس توريب يف ةسداسلا ةعبطلا

 م١٠٠1 - ه474١ ةنس توريب يف ةعباسلا ةعبطلا

 م5١٠5 - ه4975١ ةنس توريب يف ةنماثلا ةعبطلا

 م1١٠٠ - ه578١ ةنس توريب يف ةعساتلا ةعبطلا

 م9١٠1 - ه15470١ ةنس توريب يف ةعساتلا ةعبطلا

 ”١857-5١١5 توريب_نانبل يفةرشاعلاةعبطلا

 هللا همحر فلؤملا ةمجرتاهيفو ةحقنمو ةققدمو ةححصم

 مالا ال شملارار رشم
 لمع رع - لشن عمزؤلاور يلاَو ةعابلإ

 ملام ردا همر ةيَمْسم يصر خشن ارسستمأ
 م1498 ل م11. هس

 ١ةر/م1هو: تربص كتانعبل  تتبوريكبب

 1 ا: ٌسكحاتف 4111..  امام: تفاحه
 عمهأأت 1ه2000ة:-ة|طةكطهععسعمس ١ طههطق عمم ءالطعمأو م عااط

 18/ ءاموأ ع: ااحات, لمسه 6 همط 2ع عمل



 ىلع تدجَو نإ : كرابملا نب هللا دبعلاق

 :ليق ءظِعَتَت اهيف رظناف ًةظعوم طئاجلا
 . عامّسلاب الإ ميقتسُي ال : لاق ؟هقفلاف





 ةعباسلا ةعبطلا ةمدقت

 انلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءدايألا يذ ميركلا .داوجلا ّربلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو «راونألاو رثاملاو لئاضفلاو لئامشلا يذ ءراتخملا ىفطصملا ديسلا

 :دعب امأ «رايخألا ةرربلا ةداسلا مهيعبات يعباتو مهيعباتو هبحصو

 بابحألل اهيجزأ «سيفنلا دّقعلا اذهل هللا مركب  ةعباسلا ةعبطلا هذهف

 اركذمو «ريقفلا مداخللو هللا همحر دلاولا ديسلل تاوعدلا سامتلا ًاددجم ماركلا

 نم دافتساو هللا همحر دلاولا بتك نم هريغ وأ باتكلا اذه نم مهنم سبتقا نَم

 مل امب عّبشتي الو «لوبقلاو ةكربلا لانيل هدافأ نم ىلع ةلاحإلا سني ال نأ هفلؤم

 !دعوملاو مكَحلا وهو «هبيسحو هبيقر هللاف ًالإو !طْعُي

 وأ يف ةجردملا هللا همحر دلاولا ةمجرت َّنأ ىلإ ماركلا بابحألا هّينأو
 .اهيلإ داع نّم اهدجي رومأ ةسمخب ةمجرتلا هذه نم ّمتأو لوطأ يه «نازيملا ناسل»

 َءالسلاو ةالصلاو َلوبَقلا هلأسأ ءدعاسملاو لّهسملاو ددسملاو قفوملا هللاو

 .نيملاعلا ّبر هلل دمحلاو لَك عيفشلا بيبحلا ىلع

 هبتكو

 ريخملا ةدج
 ىلاعت هيلإ ريقفلا

 دج حاَكَشِبعُنداَع ١47 4 ىلوألا ىدامج 5



 ةسداسلا ةعبطلا ةمدقت

 هك لا

 ميما هنإ
 مهنم نيغبانلا يف رهظأو «بهاوملاو تاّبهلا قلخلا نيب عّزو يذلا هلل دمحلا

 بئالطلا ىلغأو ىلعأب مهنم نيّدجملاو نيكلاسلا مركأو «بئارغلاو بئاجعلا
 . بئاغرلاو

  هلالج لج  هيلإ بوتأو ؛هركشأو وه الإ هنلإ ال  هدّمحأ
 كرابت  كرابيو مّلسُيو  ميحرلا وهو هناحبس  يلصي نأ هلأسأو .هرفغتسأو

 ىلع ءمّظعيو  ميركلا وهو ىلاعت  مّركيو ءمعنيو  ميظعلا وهو

 ةعافشلا بحاص «نيقتملا نويع ةرقو «نيرخالاو نيلوألا ديس «هافطصمو هبيبح
 همركو هتمظعو هلالجب قيلي وحن ىلع ءميظعلا دومحملا ماقملاو ىمظعلا

 .هتمحرو

 هب هللا حتف يذلا «عتاملا باتكلا اذهل ةسداسلا ةعبطلا يه هذهف :دعب امأ

 ّحتافلا ناك ذإ ءاريبك اماركإ هب همركأو هارث هللا بيط دلاولا ةمالعلا يديس ىلع

 ملعو نفب «فينصتلا اذهل ءىدتبملاو «باداو مولع نم هللا هاتا امب «بابلا اذهل

 .فيرشتو قوذو

 ًامامإ ؛هباب يف ًاديرف «ًاليبن الهنمو «ٌاليصأ ًاعجرم هّباتك ادغ ىتح
 تججأتو «ءاهبُّتلاو نوٌدجملا هب َسنَأو «ءالضفلاو ءاملعلا هب برط ؛هبارحم يف
 «ينادلاو يصاقلاو ءريغصلاو ريبكلا هب عفتناو ءءاغِتلاو ءابجُتلا ممه هب

 «سلاجملاو تاودنلاو «سرادملاو تاقلحلا يف ءىرقف ءٌصاّوْخلاو ٌماَوَعلاو

5 



 :ءالقعلا ةضورو ءاسلجلا ةهزن ًاقح ناكف

 ٍرِماَسُم سيِلَج ْنِم هيف كل ْمَكو ٍرفاَسُم سينأ ْنِم هيف َكل ْمَكو

 ٍ,ةديدع لامآو ةريثك مومه هارث هللا بيط دلاولا ةمالعلا يديسل تناك دقو

 ًاعمط بتكلا نم ًاددع فّلأ اذلو «هيف غوبتلاو ملعلا بلطل ممهلا ٍذْحَش ْعَم : اهنم

 :ةبالخلا ةقاربلا ةساملألا هذه اهسأر ىلعو «ملعلا ةبلط ممهب ضهنت نأ هنم

 كلت يهاضت يتلا ««ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ربص نم تاحفص»

 «ءاملعلا دنع نمزلا ةميق» : ةميتيلا ةتوقايلا

 عافتنالا نوكيل اهحيقنتو اهحيحصتو اهطبضو اهلكشب هللا همحر متها دقو

 .دكاو متأ اهب

 هوبلاطو ملعلا لهأ اهب رس ١517 ماع ةديزملا باتكلا ةعبط تردص املو

 ءٌريثأ عقوم مهمولخو مهبولق يفو ءٌريبك ىدص مهطاسوأ يف اهل ناكو «هوبحمو

 املك مهممه اهب نوذحشي «تارك ولت تارم هيلع اوفكعو «مّهَتو فغشب هوأرقف

 لسكلا اهارتعاو ءَتَّلم وأ تبعت املك مهسوفن هب نوواديو ءتَّلك وأ تفُّعض

 .روصقلاو رّبكلا وأ روتفلاو

 تايوطمو لئاسر مهنم ريثك نم هارث هللا بيط دلاولا ةمالعلا يديس ىقلتو

 اهيلع فقو ةميرك تاحيحصت اهضعب يف ناكو ءرورسلاو باجعإلاو دولاو بحلا
 ْ . ماركلا ةبحألا كئلوأ

 كلت نم هللا همحر دلاولا هدمتعا ام حيحصتب ةعبطلا هذه يف ٌُثمق دقو

 67و ١١ تاحفصلا ىف امك هسفنب وه هحقنو هفاضأ وأ هححص امو «تاحيحصتلا

 فيضتل هللا همحر هل ةزجوم ةمجرت جاردإب ٌثمق امك ,5079و "95و ١ههو

 .ًاروفاك ربنعللو ًاربنع دوعللو ًادوع كسملل
 مركأ هارث هللا بيط دلاولا ةمالعلا يديس نعو ينع يجزأ ماركلا ككئلوألو

 ءءازجلا ريخ هللا مهازجف «ناسحإلاو لضفلا تاوعد بيطأو ريدقتلاو ركشلا تايآ

 ل



 «نيلماعلا ءاملعلا دّيس عم «ىلعألا سودرفلا ةنجب دلاولا يديسو مهمركأو

 ميركلا ىَّلص «نيحلاصلا نيقتملاو «نيرباصلا نيدهاجملاو ءنيقداصلا ةاعدلاو

و «نيدلا موي ىلإ نيبيط نيمئاد ًامالسو ًةالص ؛نيعمجأ مّلسو هلآ ىلعو هيلع 5
 رخآ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 هبتكو
 ىلاعت هيلإ ريقفلا
 مس ردو

 ةدغوُأ حاّسَقلأ ِديِعُنيْناْلَس ١57٠١ نابعش ةرغ ضايرلا



 ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا :باتكلا فلؤم ةمجرت

 ناملس هنبا ملقب

 فرشم ّقبي مل َنيح (يدلاو) ىضم

 همك لضاوف ام يردأ ٌُتنكامو

 ًانّيم ضرألا نم ٍدحل يف حبصأف
 ضغت نإف يعومد تضاف ام كيكبأس

 ٌعزاج لج نإو ٍءزر نم انأامف

 ْمَقَت ملو كاوس ٌّيَح تمي ْمَل نأك
 اهركذو يثارملا كيف ْتَنْسَح ْنئل

 : هتبسنو هبسنو هتينك و همساأ 2

 ُحدامهيفهل ًالإٌبرغمالو
: 1 2 00 

 حئافصلا هتبّيغ ىتح سانلا ىلع

 ٌحصاحصلا ٌقيضت ًايح هب تناكو
َ 2 20 2 

 حراف كتوم دعب رورسب الو

 حئاونلا كيلع الإ دحأ ىلع

 ©”عئادملا كيف لبق نم ْثَنّْسح دقل

 . 1 5 .٠ و 8 ِِع . ع
 «ةدغ وبأ نسح نب ريشب نب دمحم ْنب حاتفلا دبع حوتفلا وبأو دهاز وبأ وه

 ىلإ بوسنملا ءًابسن يدلاخلا يموزخملا يشرقلا ءًابهذم يفنحلا ءًادلب ٌئيبلحلا

 هجهن ىلع ريسلاو « هبحب انعفنو هنع هللا ىضر ىموزخملا ديلولا نب دلاخ انديس

 هتعمس امكو ءةرسألا بسن ظفحت ىتلا بسنلا ةرجش ىف ءاج امك كلذو .هبردو

 .ًاراركتو ًارارم هنم

 :هداليم 2

 امك ماقال قفاوملا هالك ماع بجر فصتنم ىف هللأ همحر دلو

 )١( مامت يبأل «ةسامحلا» يف امك «يملّشلا ورمع نب عجشألل تايبألا ١:41 .



 :هترسأ

 .اهطيحم يف ٍزورُب ٌتاذ «لاحلا ةطسوتم هثرسأ تناك

 تاجوسنملا عئصب ةراجتلا نافرتحي ىلاعت هللا مهمحر هدجو هدلاو ناكو

 ةرات «يوديلا لْؤّتلاب جسني شامق يهو (تاّياَّصلا) ىّمست تناك يتلا «ةّيلْرَعلا

 .ريرح هادسو هتمحل ةراتو ءلْزَغ هاَدَّسو هُيَمْحُل

 تناكف «ةناتمو ًاقنورو ًاناقتإو ٌةدوج تاجوتنملا ىلعأ امهثاجوتنم تناكو

 «لوضانألا يف ايكرت ىلإ تائملا اهنم رّدصُّيو ءاهتاذل اهنيعب قوسلا نم بلطُت

 .اهنم نوسبلي ًءاسنو ًالاجر لوضانألا رب لهأ ناكف

 رسيلا لهأ نم نادعي اناكو «ةراجتلاو ةعانصلا هذهب نارجّني هّدجو هّدلاو ناك

 كسمتلا لهأو فافعلاو رتّسلا لهأ نم اناكو ءدوهشملا حفاطلا ىنغلا ال دودحملا

 «كلذ ىلع مهءانبأ اوُأَّشَنو «نآرقلا ةءارقو ركذلا ىلع ةبظاوملاو هرئاعشو نيدلاب
 . ءازجلا ريخ مهنع هللا مهازجف

 بايثلا نم كارتألا دنع سابللا لوحت ببسب (تاَياّصلا) ةعانص داسك دعبو

 نم عرفتملا بلحب رْهَّزلا قوس يف رجتم ىلإ هدلاو لّوحت «ةيجنرفإلا (ةلدبلا) ىلإ
 . يبلحلا فيرلا لهأ هسبلي امم ةفلتخملا ةشمقألا هيف عيبي ناك ءاَسوُقْناَب عراش

 ةَياَص َفلأ (هدلاوو هدج) اعاب هللا همحر يدلاو دلو موي هنأ فيرطلا نمو

 هب امهيلع هللا حتف امل حاتفلا دبع مسا دولوملا ىلع اقلطأو .ًاريثك احرفف (ةَجْرَد)

 .هدلوم موي

 اهيلع ضرأ كانه تناك دقو «ةَلْيبُجلا يحب ةلئاعلا ىنكُس ساسأ ناك دقو
 ريشب هدج لذخأف ةّثْرو مهبراقأ ضعبو ةدغ لال لصألاب يهو ءةعضاوتم ٌراد

 ضرألا هذه  نينيزرلا نينطفلا ءالبنلا ءاحصفلا ءالقعلا ءاهجولا نم ناك دقو

 اعد مث ءءاهجولا ضعبو «ةيعرشلا مكاحملا نم يعرش بتاكب ىتأ ثيح «ةاضارم
 «ضرألا كلمتساو مهاضرأ ىتح اوبلط ام مهاطعأو «ضرألا هذه يف ةصح هل نم
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 عمج) ءاَقَأ ةعبرأو فرغ ٌعبس هيف حبصأف «ةليمج ةراّمِع هرّمَعو تيبلا اذه دّدَج مث
 ىتح اليمج ابحر اعساو ناكو «(ضرألا ىوتسم تحت نوكت يتلا ةفرغلا وهو وبق

 ةيلمع يدلاو كردأ دقو «هتباحرو هلامجل هيف سارعألا ميقي ناك سانلا ضعب نإ

 . نينس 8 " نيب وهو هذه كلمتلا

 .دمحم هنبا نم ارظن دعبأ ناك هنإ : ريشب هدج نع يدلاو لاق دقو

 ؛ةنس نيرشع ةبارق يدلاو رمع ناكو «ةنس 44 ةبارق نع هدج يفوت دقو

 أدبم يف يدلاو ناك يفوت املو «دعقأ امدعب ديري ثيح ىلإ هلمحي هدجب ارب ناكو
 . ابيرقت ةنس ١9 هرمعو ارخأتم ملعلا يدلاو بلط دقو «ملعلا هبلط

 ةيوُرْسُخلا ةسردملا يف وهو ناحتمالا ةليل ًاعيمج هللا مهمحر هدلاو يفوتو

 .م1957-ه1151 ةنس يأ «ةنس ؟© ةبارق هرمعو «نيتنسب رهزألا ىلإ هباهذ لبق

 : مهف ءانبألا امأف «ناتنباو ءانبأ ةثالث :دالوأ ةسمخ هللا همحر يدجل ناكو

 روتكدلا هدالوأ نمو «مهخّودو نييسنرفلا مواق نمم ناكو مهربكأ وهو ميركلا دبع

 اياضق يف ةصاخبو « يعرشلا ملعلا يف تاكراشمو تافلؤم هل راتسلا دبع

 .ةيمالسإلا كونبلاو تالماعملا

 نجسلا ماكحأ» باتك بحاص نسح روتكدلا هدالوأ نمو ينغلا دبعو

 .بتكلا نم هريغو «بابلا اذه يف فلؤم لوأ «مالسإلا يف ءانجسلا ةلماعمو

 .ًاعيمج هللا مهمحر يدلاوو

 هللا همحر رادقريب ملاس دمحم جاحلا اهجوزو ةفيرش امهف تانبلا امأو

 .ةيفاعلاو ةحصلاب هللا مهعتم ةطاّيخ يلع جاحلا اهجوزو ةَمّيِعَنو

 : يملعلا هليصحتو هتأشن 2

 ىلع ةظفاحملاو نآرقلا ةوالت ريثك ناك يذلا هدلاو رجح يف يدلاو أشن

 «مهسوردو مهسلاجم روضحل دصقتملا ءاملعلل بحملاو «فحصملا يف هتءارق



 ةسردملا هللا همحر هدج هلخدأ رمعلا نم ةنماثلا ةنسلا يف لخد امل مث

 تاذ تناك امك «ةعفترم طاسقأو فيلاكت تاذ تناكو «ةصاخلا ةيمالسإلا ةيبرعلا

 الإ اهلخدي ال ناكف «قالخألاو ميلعتلا يف ةناتمو «ةمزاح ةرادإو ءلاع تمس

 .مهؤاهجوو ؛«موقلا ةيْلِع
 احم ام اهيف ملعتو «ةنسح ةسارد عبارلا ىتح لوألا فصلا نم اهيف سّردف

 .هدنع طخلا فعض عم ةباتكلاو ةءارقلا ةحص هبسكأو «ةيمألا هنم

 ىلإ هؤاهجوو يحلا لهأ ٌرابك هوعدي يرطفلا اهدادسو هتءارق نسحل ناكو

 بوسنملا «ماشلا حوتف خيرات» باتك نم مهل أرقيل ةيرودلا ةيعوبسألا مهتارهس
 ةبحصب يظحف ءاهتءارق ىلع نورمسي سانلا ناك يتلا بتكلا نم هريغو يدقاولل
 نم دعي ءاهدعب امو ةرشاعلا نس يف وهو «ءالضفلا ءالقعلا ةبخنلاو ءاهجولا رابكلا

 . يحلا دالوأ راغص

 رغصل) هّلظ ةّمخو هتءارق نسحل مهرابك رَمَس سلجم يف سلجي ناكف
 . يحلا يف هدلاوو هدج ماقم ةعفرو «(هنس

 خيشلا ةسردم لخدف «نسحلا طخلا مّلعت ىلإ هّجوت ةسردملا كرت امدعبو
 نآرقلا مّلَعُت ةصاخ ةسردم بحاص ًاخيش ناكو «بلحب بيطخلا يلع دمحم
 ىلع ربصي مل هنكل «ءيشلا ضعب هطخ نّسحتف .ءطقف طخلا نسُحو هقفلاو

 .رهشأ دعب ةسردملا كرتف «ًاليوط طخلا نيسحت ملعت يف رارمتسالا

 َةَعْنَص وأ ةَفْرَح ملعتي نأ  هدوع ِبُْلَص دق ناكو  هٌدلاوو هٌدِج ىأرف

 ءاريقف تقولا كلذ يف نكي ملو .رقفلا نم نامأ ديلا يف ةفرح وأ ةعنص :هل الاقو

 لوحت ةيشخ ةفرح هديب نوكي نأ ادارأ هدلاوو هدج نكل «دمحلا هللو هترسأ رسيل

 كانه نكي ملو «يوديلا لَْتلا :ةكاّيحلا ةفرح ملعتف «ماركلا ىلع اهبلقتو مايألا

 ميركلا دبع هاوخأ اهملعت دقو «ةفرحلا هذهب ةفرعملا نّسحأو «يلا لون

 حَرْفُي انسح ًادروم ُرِدُت ةفرحلا هذه تناكو ءعيمجلا هللا محر هلبق نم ينغلا دبعو

 ءةصاخ هل تناكف «ةينامثعلا ةيبهذلا تاريللا ضعب رخّداو هللا همحر اهملعتف «هب
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 ةفرحلا هذه يف يقبو «عيمجلا هللا محر لفكتلا مامت هوبأ هب لفكتم هشيعو هتقفنو

 . ثالث وأ نيتتس وحنل ًاحجان ًالماع
 عيبلاو ةراجتلا ملعتي نأ هل اراتخاف ءةراعتلا ماعجروأ هدلاورر دج ادب مث

 باب برق ةيبيطلا قوس يف رجاتلا (وُدُق مالسلا دبع) رجاتلا امِهْيقيدص دنع ءارشلاو

 سبالملاو ناصمقلا عيبي ًارجات ناكو ءهدنع سلجف «يلامشلا ريبكلا عماجلا

 الجر ناكو ءاهيلع ةدايزو نيتنس وحن هدنع ىضمأو ءقَرَفُملاو ةلمجلاب ةعونصملا
 هدنع يدلاو دوجو حلمتساف «لاجرلاو ءاسنلا هدنع نم يرتشي ًافيفع ًاميقتسم ًانيد

 تايرتشملا وأ نيرتشملا ضعب لاح بقاري هللا همحر يدلاو ناكف ءهَنس رغصل

 . ءارشلل هنضرعتسي امل ةقرس نهنم وأ مهنم نوكت نأ ىَشْحُي نيذلا

 وهو ؛هماحرأ ضعبو هدلاوو هدج ءاقدصأ نم رخآ رجات ىلإ هدنع نم لقتنا مث
 ةلمجلاب ارجات ناكو «نانجلا حيسف مهنكسأو عيمجلا هللا محر (ناّبَتلا نسح جاحلا)

 . ةفوقسملا بلح ةنيدم قاوسأ نم (ضيرعلا خوجلا قوس) يف هرجتم يف قرفملاو

 ءءاسنلا وأ لاجرلا نم يرتشملل اهضرعو ةراجتلاب ةفرعم هداز ام هنم ملعتف

 براق دقو ةراجتلاب لقتسي نأ هدلاوو هدج ىأر مث «نينس ثالث هدنع يقبو
 دمحم جاحلا) رجاتلا عم لاملا نود لمعلا يف ًاكيرش هالخدأف «ةرشع ةسداسلا

 وحن هكراشف ء(اَسوُقْناَب) عراش نم عرفتملا رْهّرلا قوسب ًارجات ناك يذلا (اَيْنُد

 نم ةعاضبلا نم دفن ام ءارشب موقيو ءراهنلا رثكأ عيبلا هنع ىلوتي ناكو «نيتنس
 .هريغو (كُرْمّكلا ناخ) يف ةئيدملا راجت نم ةلمجلا رجاتم

 ةسردملا يف :ةلوخاللاب ملعلا تلط دارا «ةرشع ةعساتلا يدلاو غلب امل مث

 تيمس يتلاو «هللا همحر اشاب وُرْسَُخ ردصلا ينامثعلا ريزولا اهأشنأ يتلا هِي ةورتخلا

 :ةيعرشلا ةيوناغلا“ اهناش فض امدعب

 نم هفراعم ضعب هدنع يدلاو عّْشف ءرمألا ءدب يف يدج ضري ملف

 .هل حمسف رمألا اذه فرشل هعّجَشَت نأ يغبني :يدجل اولاقف «ءاهجولا

 مث رمألا لوأ هولبق ةيورسخلا ةسردملا يف لوخدلا دارأ امل يدلاو نإ مث
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 ىدل هللا همحر رادقريب ملاس دمحم جاحلا هّرهص عّفّشف «ةنس ١9 هرمع نأل هوضفر
 لوبقلا ةنجل يف نيلوؤسملا مّلكف «هنيح يف فاقوألا ٌريدم ناكو «هئاقدصأ ضعب

 «لوبقلا ىلع ناسفانتي هللا امهمحر ةَبَْدَج باهولا دبع خيشلاو دلاولا ناكو «هولبقف

 ناكو «ةدوم امهنيب ناكو ءيدلاو لبّقف «ةيلاتلا ةنسلا ىلإ رخآلا يقب لوألا لبق اذإف
 . ةغللا ملعب هلاغتشا نم هاري امل يعمصألاب يدلاو ٍبّقَلُي باهولا دبع خيشلا

 ءارقإ ىلع صرحي راَدَحْلَس دومحم همسا يحلا يف لضاف لجر كانه ناكو
 ةريل كلذ لعفي نم يطعيو (ةَعْبَر) ىمستو ءموي لك همتخو لزنملا يف نآرقلا

 .ةءارقلا هذه يف كراشي ةيورسخلا يف هتسارد ءانثأ يف يدلاو ناكف ؛ةيبهذ

 ىلإ م1975 ةنس نم نيئس تس ةيورسخلا يف هللا همحر يدلاو سرد دقو

 . تسلا تاونسلا كلت يف هنارقأ ىلع ًاقوفتم ناكو «م 14417 ةنس

 عماجلا يف ةعيرشلا ةيلك لخدف فيرشلا رهزألا يف ةساردلا ىلإ لقتنا مث

 ةيملاعلا ةداهش ىلع ازئاح م444١ ماع يف جّرختو «م1944١ ماع يف رصمب رهزألا

 .ةعيرشلا ةيلك نم

 رهزألا عماجلاب ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف «سيردتلا لوصأ صصخت» يف سّرد مث
 . سفنلا ملع يف ةزاجإ ىلع هلوصح عم م٠140 ةنس جّرختو نيتئس ةّدم ًاضيأ

 . هنطوم ىلإ كلذ دعب داع مث

 وهو موي هب ّرم ىتح «ىلاعت هللا امهمحر هدلاو ةافو دعب يدلاو قلمأ دقو

 نم رصمب بلطلا ءانثأ يف هسفن عنم هنأ امك «هيلع يذلا سابللا الإ كلمي ال

 . اهنع ًاضوع ًابتك اهنمثب يرتشي ىتح ةهكافلا

 :هبهذم #*

 ددع ىلع هسّردو هيلع أشن يذلا يفنحلا بهذملل ًانقتم ءًايفنح هللا همحر ناك

 يجحلا دمحأ يتفملا خيشلاو اقرزلا ىفطصم خيشلا ناهيقفلا اميس الو خياشملا نم

 ةيدرف تاعلاطمو تاءارق هل تناك امك ءبلح يف فانحألا يتفم يفنحلا يدركلا

 .هءارآو هتاظحالم اهتاحفص ىلع يّشَويو بتكلا قامعأ يف اهيف صوغي ةريثك
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 امهو «يعفاشلا بهذملا ىلع ديج عالطاو ةيوق ةكراشم هل تناكو

 . ماشلا دالب يف نادئاسلا نابهذملا

 ظفحأو :١2”«ةينينثالا» يف هللا هظفح ةماّوع دمحم خيشلا ريبكلا هذيملت لاق

 هقفلا يشاوح اياوز يف ةقيقد عورف ىلإ لئاسلا اهيف هّبني ناك ةديدع فقاوم هتليضفل

 . يعفاشلا

 هلاغتشا هنم كلذ دفرو «ةماع يمالسإلا هقفلا يف ةيوق ةكراشم كراش هنإ مث

 يف ردص ةعس هنم بيرقلا ىري كلذلو ءماكحألا ثيداحأ سيردتب ليوطلا

 «صخرلا عبتت هركي هنكل «قيبطتلاو ىوتفلا يف  الهاست ال  ةحامسو .ماكحألا

 .ها .لاوقألا ذاوشب ذخألاو

 يزاجحلا هيجولا اهميقي ميركت ةلفح «نينثالا موي ىلإ ةبسن :ةينينثالاو )1١( 550:1١.

 مّركي دج ةنيدمب هرصق يف نينثالا موي هّجْوُح ديعس دمحم نب دوصقملا دبع خيشلا ةداعس
 نأ دعب آلإ مهتناكمب سانلا نم ريثك ٌنسحُي ال نيذلا ةمألا هذه تايصخشو ءابدأو ءاملع اهيف

 .ةرخالا رادلا ىلإ اولقتنيو «خيراتلا نم اءزج اوحبصي

 عئاقو عبط هنإ مث «مايق ريخ اذه ةيافكلا ضرفب هيلإ هللا نسحأ دوصقملا دبع خيشلا ماقف

 . خيراتلا يف نّردتل ةقينأ تادلجم يف ةينينثالا تالفح

 ءاقدصأ ضعب وعدي مث ءهب فّرعيو مّركملا فيضلاب بحري نأ ةلفحلا كلت يف هتداعو

 مث ؛هتملك فيضلا يقلي مث «هلئاضفو هرثامو «هب مهتفرعم ركذو هنع مالكلل هفراعمو فيضلا

 .ةبوجألاو ةلئسألل لاجملا كرتي

 وذح ىلع ةعطق نع ةرابع يهو «ةيراكذت ةحول فيضلا دوصقملا دبع خيشلا يدهي مث

 ريخ هللا هازج .ماركإ دعب ماركإ كلذ يف نوكيف ءةعفرو افرش هللا اهداز ةفيرشلا ةبعكلا ةوسك

 . هلزجأو ءازجلا

 ةيناثلا ةينينثالا تناكو ءه8١/١4154/1١ يف هللا همحر دلاولا ميركت ةلفح تناك دقو

 ىفطصم «.يواطنطلا يلع :ةذتاسألاو خياشملا دلاولا نع اهيف ملكتو .ةئملا دعب نيسمخلاو

 «يروقرقلا هللا دبع نيمأ «يريمألا ءاربلا دمحأ «ةماّرع دمحم ,يمشاهلا يلع دمحم ءاقرزلا

 عوبطملا 2845 ص ةينينثالا تادلجم نم رشع يداحلا ءزجلا يف يهو .ينوباصلا ءايض دمحم

 . ىلاعت هللا همحر دلاولا ةافو دعب



 مك لاوقألا ذاوشب ذخألاو صخرلا عيتت :5 هركي هللا همحر دلاولا ناك :تلق
 .: : يف رح وع . فهذملل ًاصعتم ايف د هنأ امك هللا هظفح ةماكع دمحم ثلا د
 هجورخ ىف ةديدع فقاوم كلذ ىف هلو .هييعيو اذج كلذ هركي ناك لب «ىفنحلا

 جرخأ دقو «يمامأ لصح ام اهنمو «هنيبو ينيب ناك ام اهنم يفنحلا بهذملا نع

 ةلاسر» و «ةيميت نبال «نيملسملا نيب ةفلألا ةلاسر» :نيتلاسر كلذ يف هللا همحر

 اد كده نإ :يلادلا لاوس ةينيف ال يف لل همحر لش قو

 هب ثبشتلا ةم ةجرد د ىلإ هبهذم ىوتف نع ديحي نأ ديري الو ةعيرألا بهاذملا
 يف مكتليضف يأر امف ءاديقعت رثكأ اهيف ىواتفلاو ةيهقفلا رومألا لعج امم

 ؟كلذ

 لك ىلع بجاو اذه ءاهب قلعتلاو ةيهقفلا بهاذملاب ثبشتلا ًالوأ :باجأف
 ءاهلوصأو اهعورفو ةعيرشلا مكحب ةماتلا ةفرعملاو داهتجالا لهأ نم نكي مل نم

 امأ ,*«نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف# :لجو زع هللا هبجوأ ام اذهف

 عوسيف ءعرشلا يف بجاوب سيل اذهف ءدحاولا بهذملا رمأ يف سسيتلاو ثبشتلا
 اذإو «ىلبنحلا بهذملاب ةلأسملا هذه يف لمعأ وأ ةلأسملا هذه ملعتأ نأ َيِل

 ةدش ةلأسملا هذه يف تدجو اذإو «يعفاشلا بهذملاب لمعأ ىرخأ ةلأسم تدجو
 اذه لك ٠ «يفنحلا بهذملا يف اهب لمعأو لقتنأ نأ يلبنحلا بهذملا يف ةبوعص وأ

 كانه ناك امو مّلسو هيلع هللا ىّلص هّيبن يدهبو لجو رع هللا يدهب اهّذْخَأ هانعم

 نوكي نأ صرحلا لك صرح ةمئألا ءالؤه نم دحاو لكف «ةمئألا ءالؤه نيب قارتفا

 اذإ مهدجن كلذلف «كلذ ىلع اوردق ام هلوسر مالكو هللا مالك ىلإ برقأ هداهتجا

 مايأ دعب مكحلا دجو مث ؛مويلا اذه يف ماكحألا نم مكح ىلإ مهنم دحاولا لصو

 (ّرخا هجو ىلع ةلأسملا دجوو ةلأسملا يف ٌرخا هجو هل حالو «نينس وأ روهش وأ
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 ؟اذامل .:ةضاضغ الو اهملعأ ال :لوقي اهملعي مل اذإو ءةضاّضَغ الو اهنع لوحتي

 .هدوجو نم ىلغأ هدنع ةعيرشلا نأل

 اهّمّدقف «ةلأسم نيعبرأب قارعلا نم لجر هيلإ ءاج هنع هللا يضر كلام مامإلاف

 : لجرلا هل لاقف «لئاسم تسب هنع هللا يضر كلام مامإلا هباجأف ءاهنع هلأسو هيلإ

 «ةنيدملا ملاع تنأو كيلإ َرافقلاو َيفاّيفلا ٌتيشمو ضرألا تيوط انأ هللا دبع ابأ اي
 مهل لق :لاق ؟مهل لوقأو سانلل عجرأ اذامبف ءاهلك لئاسملا هذه فرعأ نأ ديرأ

 ىلغأ هدنع نيدلا نأل «يردأ ال :لاق :هنع لاقي نأ هريضي ال !يردأ ال :كلام لاق

 . هليبس يف لجخي نأ نم
 اذهف «ةفرعم ريغ وأ ةيبصع ىلع ناك اذإ وه ثيح نم بهذملاب كسمتلاف

 ًايلبنح هدلاو ناك اذإ هنأ دقتعي نأ ناسنإلل حصي الو «ناسنإلا يف صقنلا نم
 اذكهو اذكه نوكي نأ نكمي ءًايعفاش نوكي نأ ًايعفاش وأ ءًايلبنح نوكي نأ ىغبني

 ءةّنسلاو باتكلل عابتا وه بهذم يأ عابتا نأل «مالسإلا ةَعَّس نم اذهو ءاذكهو

 , اذه لوق وأ ملاعلا اذه لوق نم هب ذخأي نأ ناسنالل زوجيف «ينظ داهتجالا اذهو

 دبم نم سيل «نيملسملا أدبم نم سيل اذهف بزحتلاو بصعتلا امأ «ملاعلا
 هباحصأ هفلاخ هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا كلذل «هقفلا أدبم نم سيلو مالسإلا

 ليصحت يف داهتجالا يغبني هللا نيد اذه نأل جرح الو هدوجوب مهتافالخ اونودو

 ضعبب كّسمت وأ .ءبزحت وأ بصعت هيف لاقي يذلا اذه كلذلف ءهنم حصألا

 نأ ناسنإلل يغبنيف «يسفنلا صقنلا نم اذه ءاهنع ناسنإلا ديحي الو بهاذملا

 مامإ لك رّدقي «بلقلا عساو «يأرلا عساو ءردصلا عساو نوكيو هنع لدعي

 نم لضفأ ةمئألا نم دحأ سيلف ٠ . .ميظعلا هماقمو هملعو همركو هلضفب

 هللاو ؛سمتلمو سبتقم مّلسو هيلع هلل ىَّلص هللا لوسر نم مهلكو ءرخاآلا

 .ىلاعت هللا همحر همالك ها . ملعأ

 :هتالحر #*

 ندم ىلإ ةفاضالابف «ةريثك ندمو ةديدع نادلب ىلإ هللا همحر يدلاو لحر
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 ءةيدوعسلاو «قارعلاو ءاهلالتحا لبق نيطسلفو «ندرألا راز «ماشلا هدلب

 «نادوسلاو ءرصمو «نميلاو «ءنيرحبلاو «تارامإلاو ءرطقو ء«تيوكلاو

 ءايسينودنأو ءايقيرفأ بونجو «برغملاو ءرئازجلاو «سنوتو «لاموصلاو

 ةريثك نادلبو ءايكرتو «ناتسكزأو «ناتسناغفأو «ناتسكابو «دنهلاو «يانوربو

 .اكيرمأو ابوروأ يف

 ءاملعلاب ءاقتلالاو خياشملا ةيؤرل ةيملع نوكت نأ امإ هذه هتالحرو

 . تاطوطخملا رودو تابتكملا ةرايزو «ملعلا ليصحتو

 ةوعدلاو تارضاحملاو بطخلا ءاقلإو تارمتؤملا روضحل ةيوعد امإو
 .هل رفغو هللا همحر «نيرمألا نيب عمجي ناك ام ًاريثكو «هللا ىلإ

 :هسوردو هتارضاحمو هفئاظو 0

 عه” و

 يسردُم رايتخا ةقباسمل مدقت هنطوم ىلإ رصم نم هللا همحر يدلاو ةدوع دعب

 لوألا حجانلا ناكف «م١48١ ماعل فراعملا ةرازو يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةنايدلا

 .اهيف

 سّرد امك «ةيمالسالا ةيبرتلا ةدام بلح تايوناث ىف ةنس ١١ ةدمل سّردف

 جّرخت يتلا ةيعرشلا ةيوناثلاو ةينابعشلا ةسردملا يف ةفلتخملا ةعيرشلا مولع
 . اهنم

 ةيوناثلا عماج يف مث يوّمَحلا عماج يف ةباطخلا ةرتفلا كلت يف لواز هنأ امك

 ةسلج) هاّمس ةعاس وحن ةعمجلا ةالص دعب سْرَد هل ناك امك .ءبلحب ةيعرشلا

 «سانلا نم ممأ هنم دافتساو ملسملا بابشلا ةدئفأ ىوهم ناك «(نيدلا يف هقَمتلا
 ةظفاحم نم سانأ هيتأي ناك لب ءاهيحاوضو بلح ةنيدم فارطأ نم دصقي ناكو

 هقفلل ناث سرد هل ناكو .رعو قيرطب مك١٠18١ بلح ةنيدم نع دعبت يتلا ةيقذاللا

 اذه «قالخألاو ةيبرتلاو ثيدحلا يف سيمخلا موي ثلاث سردو «نينثالا ةليل

 . يعرشلا ملعلا بالط نم ءاهبنلل اهب موقي ناك يتلا ةصاخلا سوردلا ىوس
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 . مقرألا راد يف ةماعلا تارضاحملا ضعب يقلي ناك امك

 يتلا ةدملل م157١ ةنس يف ةيروسب يباينلا سلجملا يف ًاوضع بختتنا مث

 نع ًابئان هباختنا ناكو .ىباينلا سلجملا ءاقبب اهيف ةيسايسلا فورظلا تحمس

 تاهاجتالا لك نم هيلع موصخلا بلآت نم مغرلا ىلع «ةريبك ةيرثكأب بلح ةنيدم
 .للملاو

 سّردو «ةنسلا سفن يف قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف سيردتلل بدتنا مث
 هقفلا :(م1954 1955) تاونس ثالث ةدمل قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف

 . بهاذملا نيب نراقملا هقفلاو هقفلا لوصأو يفنحلا

 مامإلا ةعماج تدغ يتلا ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك عم دقاعت 186 ةنس يفو

 مث «ءاضقلل ىلاعلا دهعملا ىفو اهيف سّردو ءاقحال ةيمالسالا دوعس نب دمحم

 ةعماجلا نم نيدلا لوصأ ةيلك ىف ايلعلا تاساردلا ىف تاونس رشع وحن سرد

 ىلإ ةنس 71 ةدم مامإلا ةعماج عم لمعي يقبو «همولعو فيرشلا ثيدحلا اهسفن

 دقاعت مث ءريدقتو ميركت لك اهيبوسنمو ةعماجلا ةرادإ نم اهيف يقلو ١5048« ماع

 ةدمل ةيبرتلا ةيلك ىف ثيدحلا مولع سّردف «ضايرلاب دوعس كلملا ةعماج عم

 سيردتلا نع دعاقت مث ءايلعلا تاساردلا يفو ةيلكلا نم ةريخألا ةنسلا يف نيتنس

 ١51١. ةنس ىف

 يف ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماج يف سيردتلل ارئاز اذاتسأ بدتنا دقف «ةيمالسإلا

 ١99 ماع ًارئاز اذاتسأو «1198 ماع نميلل ًارئاز ًاذاتسأو 21795 ماع نادوسلا

 يودنلا نسحلا وبأ خيشلا ةحامس اهسأري يتلا دنهلاب ونكل يف ءاملعلا ةودن ةعماجل

 ءدوعس نب دمحم مامإلا ةعماج يف يملعلا سلجملا يف ًاوضع ريتخاو
 ةكمب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا سلجملاو «قارعلاب يملعلا عمجملاو
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 نميلاو قارعلاو ةيروس يف ًادج ةريثك تاودنو تارمتؤم يف كراشو ؛ةمركملا
 بونجو ايكرتو ناتسناغفأو ناتسكابو دنهلاو برغملاو لاموصلاو نادوسلاو رطقو
 .امهريغو اكيرمأو ابوروأ يفو ايقيرفأ

 نم «نيترم ةيروس يف نيملسملا ناوخإلل (سيئر) ًاماع ابقارم بختنا امك
 كلذ ناكو ,م٠194 ماع ىلإ م1985 ماع نمو «م19175 ماع ىلإ م1917 ماع
 دعب بصنملا كلذب مايقلا هللا همحر دلاولا لبقف ءةصاخو ةبعص فورظ يف
 .ةنكمم ةصرف لوأ يف ةلاقتسالا ىلإ ًائجال ٠ «علطت وأ ةبغر نودو ديدش حاحلإ

 بحأ ناكف «رخآ رمأ يأ ىلع ثحبلاو ملعلا رثؤي ناك هللا همحر دلاولا نأ كلذو

 هللا همحر ملع ةركاذم وأ ةلضعم حرش وأ ةلأسم قيقحت يف هيضقي ٌثقو هيلإ ٍتقو
 .هل رفغو

 ناك دقو .هقفلا لوصأ ةدام ةعيرشلا ةيلك يف يدلاو هسّرد اممو

 كلذب هل دهشي «ةفورعملا اهتبوعص مغر هبالطل اهايإ ًامهفم ءاهل هسيردت ًانقتم
 .هذيمالت

 ايلعلا تاساردلا بالطو «بالطلا مومعل نيدلا لوصأ ةيلك يف سرد امك

 . كلذ ريغو يليلحتلا ثيدحلاو «ثيدحلا حلطصمك ءاهعاونأب ثيدحلا مولع

 :هتافص #*

 ءاهل مجرتيو اهسردي ةيصخش لكل (ًاحاتفم) لعجي ءابدألا ضعب ناك اذإ

 نم يقرتلاو ءهنوؤش لك يف لامكلا هّبح هللا همحر دلاولا ةيصخش حاتفم نإف

 ةراجتو ٍبادآو ٌكولس نم نيملسملا ةعفرل مزلي ام ةّص ةّصاخبو .نسحألا ىلإ نسحلا

 . ءيش لك يف ًالَوأ ملسملا نوكي ىَّتح «ةفرعمو ملعو ةعانصو

 صرحي «مركلا يف ةياغ ًاميرك لئامشلاو لئاضفلا عمجم هللا همحر ناكف

 . هتياغو هدهج كلذ يف لذبيو «عيطتسي امب هفيض ماركإ ىلع

 . حفصيو وفعي ام ًاريثك ًاميلح هللا همحر ناكو

 ول



 .ةيقارلا ظافلألا كلذ

 اهعضوم يفو نزوب الإ هنم ةملكلا جرخت ال ًابيرأ ًافيصح ًالقاع ناكو
 لك يف كلقع لمعتسا :يل لاق املاطو «هلقعب هنزيو لإ رمأب موقي الو «بسانملا

 .هب موقت ام

 ىلع يفضيو «بسانملا ردقلاب هءاسلج حزامي حورلا فيفخ ًافيرظ ناكو

 . مارتحالاو بدأتلا لظ يف نكل ءراقولا ةأطو نم ففخيو

 .ًاقاّوَذ القاع ةّنَكَسو ةكرح لك يف هارت اذكهو . هلعنتو هئاذحل هَّفَص يف ىتح

 الإ ةيبان ةملك هنم تعمس ينأ ركذأ الو «ًادحأ متشي ال ناسللا فيفع ناكو
 . ىلاعتو هناحبس هلل هبضغ رثكأو ءادج بضغي امنيحو ءردانلا ردنأ نم

 هبابحأل امنإو «هتاذل ًارمأ لوؤسم نم بلطي ال سفنلا فيفع ناكو

 . هناوخإو

 «ًاديدش ًاصرح ةالصلا ىلع ًاصيرح «ءالتبالاو ةعاطلا ىلع ًاروبص ناكو

 ىف كلذ ًاسراغ «ضرملاو بعتلاو ءرفسلاو رضحلا يف ءاهتقو لوأ يف اهل ًايدؤم

 ءًاعرسم ماقو ضفتنا «ةالصلا ىلإ هّبنو ًابعتم وأ ًامئان ناك اذإف ؛هدافحأو هدالوأ

 ىف ظَح آل) : هّلوقو «هتافو ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةصق ركذ املاطو
 . (ةالصلا كرت نمل مالسإلا

 هراثكإ عم ءًارطضم الإ هعدي ال ءيموي يحابص درو هل «نآرقلل ًانذخ ناكو
 قيقحت وأ فيلأت نم ىملع لمع نودب آاسلاج هدذجت الف .داروألاو راكذألا نم

 .ربكيو للهيو لدمحيو حبسي هتدجو الإ ,ءاتفإ وأ ةركاذم وأ ميلعت وأ
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 ةءارق كلنع هعمد ضيفي «ةربعلا ريثك .ةعمدلا عيرس «بلقلا قيفر ناكو

 ىلعو «ةيناحورلا فقاوملا ىفو ءنيحلاصلاو فلسلا صصقو هللا ركذو نارقلا
 خيشلا دنع هميركت لفح رضح نمو «َحَدْمُي امدنعو .مهمالآو نيملسملا يسام
 . ءاكبلاب هلك لفحلا عطق فيك هآر «ةينينثالا» ىمسملا ةجوخ دوصقملا دبع

 هنذأب هعمس دقف دقو ءاهلاوحأو ةمألا هذه يسام ىلع قرتحيو ملأي ناكو

 «نادلبلا نم دلب يف نيملسملا يسام نع هل ىكحو صخش هراز نأ دعب ىنميلا
 نم ليسي مدب رعش يلاتلا مويلا يفو ءامومهم انيزح هتليل تابو اديدش انزح نزحف

 .هعمس بهذ مث هنذأ

 : 141١ ماع يف هرصب فعضب ىنميلا هنذأ يف هعمس دف دعب هل هالي دقو

 ربصلاب لّمجت لب «يملعلا جاتنإلا نع كلذ هانث الو «٠ «ىكشت وأ ىكش هتيأر امف

 جرخي ملو .لجألا هكردي نأ ةفاخم «قيقحتلاو فيلأتلا ىلع ةرباثملاو «ميلستلاو

 . بتكلا نم هردص يف ام

 يف ةيكبشلا لاصفناب بيصأ هتافو نم رهشأ ةعبرأ لبقو هتايح رخآ يف مث

 ؛حاجنلاب للكت مل ةيحارج ةيلمع اهل يرجأ مث ءاهيف هرصب دّقفو «ىنميلا هنيع
 خرص هتعمس امف .ماهّسلا يمرك هفّصو .هسأرو هنيع يف ًاديدش ًاملأ هتبقعأ امنإو

 ! هللا الإ هنلإ ال !هللا اي :ًادج ًاريثك ملألا دتشا اذإ لوقي ناك امنإو هّوأت وأ

 يف رطّمقلاو ملقلا هرداغي ال ًافيلأتو ةعلاطمو ةءارق ملعلا ىلع ًادْلج ناكو
 امك ةريثكلا هرافسأ يف هبتك ضعب ىهنأو َفَّلأ دقو «هضرمو هتحصو هرفسو هلح

 كراعي وهو ناك مويب ىفشتسملا هلوخد لبقو «هبتك ضعب تامدقم يف نّود

 امك ؛«ميلعتلا يف هبيلاسأو ِِلكي مّلَعُملا لوسرلا» عتاملا هباتك يف فيضي  مالآلا
 بتك هنأ امك ««نازيملا ناسل» باتك نع ىفشتسملا يف وهو لاؤسلا رثكي ناك

 !هتافو نم ًاموي نيرشع لبق «نازيملا ناسل» ةمدقم
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 لصاوي هبابش يف ناكو ءاهتلق عم همون تاعاس رثكتسي مونلا ليلق ناكو
 . تارم ةدع يل ركذ امك «نيمويلاو مويلا

 ىلع هصرح :يهو .«ىرخأ ةفص ىلع نالدت ناتريخألا ناتفصلا ناتاهو

 ىلع ةريخألا ّلدت امك «هلام ىلع هصرح نم دشأ هتقو ىلع صيرح وهف «تقولا

 .ديدشلا يملعلا همهن

 . هبنتجيو الإ ءيش نع ىهني الو «هيتأيو الإ رمأب رمأي ال ناكو
 «ملعلاب لمع عم دقتم نهذو «ةيوق ةظفاح اذ ًايعملأ ًايكذ هللا همحر ناكو

 هخياشم نع ًاضوع «هذيمالتو هبالطل م مج عضاوتو «عروو حالصو ىوقتو ةدابعو

 . ركذي ًائيش مهبنج يف هسفن ىري الف «مالسإلا ءاملعو
 ىف هللا هددس ىنوباصلا نيدلا ءايض دمحم ذاتسألا ةبيط رعاش هحدم املو

 1 1 : هلوقب ,”ةينينثالا

 ٍبتٌرلاعفرألهتّمهبومسي | ٍلدج يفو يأر يف ةفينح وبأ

 اوملكت نيِذَّلا ةوخإلا كلذكو :هلوقب هللا همحر يدلاو كلذ ىلع بَّنع
 ىتح ءاوقهرأو اوعسوأ مهنكلو ءاوقدغأ دقف «ينع تاملكلا هذهب اولضفتو

 نيدلا ءايض رعاشلا يخأ لاق امك ةهجاوملاب هنع هللا يضر ةفينح يبأ عم تلخد

 بنج يف بارت وأ لمر ةّرذ نوكأ نأ يردق نم غلبي ال ءيش اذهف «ينوباصلا

 هللا اهادهأ لجو زرع هللا تامحر نم ةمحر ةفينح وبأ ؟ةفينح وبأ نم « ةفينح ىبأ

 مامإلاو ءدمحأ مامإلاو ءآكلام مامإلا ىدهأ امك ةمألا هذهل ىلاعتو هناحيبس

 نأ تحلص نإف . ..ةمئألا ءالؤهف «. . .ريرج نبا مامإلاو هنع هللا يضر يعفاشلا

 عيطتسأ ال «ميرك لضفو ميظع ماسو اذهف ءالؤه بنج يف ةريغص ةلمر نوكأ

 «ينع ثيدحلا بنج يف تهجو يتلا تاملكلا هذه لثم نع رذتعأف «هيلع ركشلا

 يف قداص بحم خأ نم تردص نإو ءاهلوبق الو اهعامس يسفن عيطتست ال اهنإف
 ها . عبتي نأ قحأ قحلا نكلو «ةنسح ةين
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 وأ ٍفصوب ًاصخش فصو هثيأر امف «ةساّرفو لاجرلا يف ةرظن هل تناكو

 .نيح دعب ولو هيف هتدجو الإ حْدق وأ حْدَم

 هاوقتب ددسم هنأ ىنظو «نيح دعب ولو «ةددسم اهدجت رومألا ىف هثرظَن اذكو

 . عيمجلا هللا محر انبلا نسح مامإلا فصي ناك امك .هلقعو

 فطللاب مهل ًايبرمو ًاهّجوم .هدافحأو هدالوأو هجورز ىلإ ًاببحم ناكو

 هنودفي ول نودوي لاغو زيزع وهو لإ مهنع لحر امف .ةكئنخلاو ةمكحلاو قوذلاو

 . مهلاومأو مهدالوأو مهحاورأب

 . ةرومعملا ءاحنأ ىف ىلاكثلا ءاكب هوكب نيذلا هيبحم نم ريثك لاح اذهو

 !رْهَظلا ّنكاس مكب انيطعأو ءانيَدَق 2 ىتفلا لبقُي ول ضرألا نطب َناَكْسأ

 ٌمورك قيحرلا سأك يف زَجويو ةضور رطعلا ةروراق يف زجوتو

 : ةيملعلا هتاكراشمو هبتك *

 ريغص نيب امو «قّقحمو فّلؤم نيب ام ًاباتك 5 هللا همحر يدلاول ردص

 بالط ىدل ةفورعم يهف ءاهلك اهركذب ماقملا لّوطأ نلو «دلجمو فاللغو ريبكو

 هللا همحر هبتك نم باتك لك رخا يف ةروكذم يهو «خيشلا يبحمو ملعلا

 .هل رفغو

 ركذأ مث ءاهنع لوفغملا ةيملعلا هتكراشمو هتافلؤم ضعب ًالوأ ركذأس امنإو

 .زاجيإب فيلأتلاو ةباتكلا يف هجهنم

 م١196 ماع نم ًءادتبا بلح يف ةنايدلا ةدامل هسيردت لالخ هللا همحر فّلأ
 ذاتسألا ميمحلا هليلخ عم كارتشالاب «ةيوناثلا ةلحرملل ةيسارد بتك ةتس هدعب امو

 .ىلاعت هللا همحر ينونايبلا نيدلا زع دمحأ خيشلا
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 ام ّلوأ نم ٌدعُي ءمجحلا فيطل باتك فيلأتب هللا امهمحر اكرتشا كلذكو
 كلت يف هابتك ««ةوبنلا رون نم تاسّبق» :هايّمس «ىلاعت هللا همحر دلاولا يديس هفلأ

 كي ميركلا يبنلاب ءاردزالا قايس يف ركذ «ةيابلش وبأ ىعدُي لجر ىلع ًادر ةنوالا
 !منغ يعار ناك هنأ

 ءانثأ يف «يرهاظلا مزح نبال ىلحملا هقف مجعم» باتك زجنأو متأ هنأ امك

 ناذاتسأ هيف لمعلا ىلإ هقبس دق ناكو «قشمدب ةعيرشلا ةيلك يف سيردتلل هبادتنا
 ةعماج هتعبطو «بولطملا هجولا ىلع هتمدخ ىهنأو هقّسنو همتأف ءهامتي ملو
 . نيريبك نيدلجم يف اهتاعوبطم نمض قشمد

 دهعملا جهانم مث «ةيروس يف ةيسارد ططخو جهانم عضو يف كراش هنأ امك

 مث «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلكو ءاضقلل يلاعلا

 كلملا ةعماج نم ةيمالسإلا تاساردلا مسق ةيبرتلا ةيلك يف ايلعلا تاساردلا جهانم

 .دوعس

 عفدت مل ىرخأ بتكو «ةعبطملا يف بتكلا نم ددع نع هللا همحر يفوت دقو

 ءاهجورخب هنيع ٌرقأو هللا همحر «ةلماك اهب مقي ملو هردص يف تناك بتكو ءاهيلإ
 مل بتك ىلع ٌةرسح هردص يف نوكت نأ نود ملاعلا تومي نأ رّدني :لئاقلا وهو

 !اهجرخي

 : طاقن ةدع ىف لثمتيف قيقحتلاو فيلأتلا ىف هجهنم امأ

 قيقحتلا ةناتمو ٌةدوج يأ :اهءارو ئيعسلاو ,؛ةملكلا ىلعةّرْيْعلا ١

 ءَنّيَُي مل ًاضماغ وأ ءَّلَحُي مل ًاقالغإ هفّلؤي وأ هقّقحي ام يف دجت نأ ّلقف «فيلأتلاو

 . هيلع قّلَعُي مل هانعم لوبق يف وأ هدنس يف ًافيعض وأ

 اهيف ركاذت امبر ناكو ءًانامزأو ًاتاقوأ هنم ةدحاو ةملك قيقحت ذخأ مكو مكو

 الو ءءانهو ةداعسو ردص ةباحرب كلذ لك ءصاصتخالاو ملعلا لهأ نم هريغ عم

 .هلهأو ملعلا ةمدخ :هنّدّيَدو هنأشف بجع

 "وه



 مومع يف ةلكْشُملا ظافلألاو تاملكلا طبضو ليكشت ىلع صرحلا  ؟

 ةصاخلا بتكلا نم رثكأ (ةيفاقثلا) ةماعلا بتكلا يف كلذ يف هعّسوت عم :هبتك

 دنع نمزلا ةميق» باتكو «ءاملعلا ربص نم تاحفص» باتكك .«(ةيصصختلا)

 !هدهجو هتقو ذخأيو هبعتي كلذ نأ مغر ءامهوحنو «ءاملعلا

 «ءاملعلا ربص نم تاحفص» ميظعلا ميتيلا باتكلا اذهل هتمدقم ىف لاق

 «تاملكلا ضعب لكش يف ءيشلا ضعب تعّسوت دق ينأ ءالضفلا ضعب ىري امبرو»

 انوع كلذ نوكيل «ةيبرعلا نونقتي ال نيذلا ءارقلا ضعبل ًةياعر هثدصق رمأ اذهو

 ةعرس ىلع ًانوعو ءاهتادرفمو ةرابعلل ميلسلا طبضلاو ةحيحصلا ةءارقلا ىلع مهل

 . «اضيأ مهفلا

 ظفل ّلكو «نكامألاو نادلبلاو مالعألا ءامسأ :لكشلاب ٌتطبضو» :لاقو

 ءىراقلا نهذ ّرمتسيل «دّدرتم هتءارق يف ددرتي وأ «طلاغ هيف طلغي نأ نكمي ٌترذق

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ هظفل ىف أطخ وأ ءهمهف ىف ؤكلت نود ربخلا ةءارق ىف

 حّفنيو «هيف ديزي هيدي نيب ًامئاد باتكلاف :ةعبط لك يف ةدايزلا
 .ديدج باتك ةلزنمب دعت هبتك نم باتكل ةعبط لك َّنِإ :ليق ىتح ؛«حضويو

 عم ُبتكلا هيلع ترثك امل ةريخألا ةنوآلا يف هنأ وهو ءرمأ ىلإ ريشأ ينأ الإ

 هجورخ قبس امم ةدفانلا بتكلا ضعب ردصُي راص «نسلا ربكو مسجلا فعض

 هيلع داز دق رّوصملا باتكلا ناك نإو ملعلا ةبلط يديأ نم دقفت الثل ًاريوصت

 امم هريغب هلاغشنال «ةديدج ةعبط يف اديزم هجارخإل غرفتي مل هنكلا «حقنو فاضأو

 هيدي نيب ديزم رمألا ةقيقح يف هنأ الإ ًاريوصت عبط نإو وهف ءاقباس جرخي مل

 هللا ةئيشمب هب مايقلا يوني ناك امو هكرت ام رشنل ىعسأسو هل رفغو هللا همحر

 .هنوعو

 ام ةملك ىلع َقَّلَع هدجت امبرف :ةفيطللا تاتفللاو «ةردانلا تادافإلا

 . صيحمتلاو ثحبلا نم ًاعوبسأ لب لايل ثالث هفّلك رطسلا اذه نكل «رطسب
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 بيقنت ةليصحو «لاوط نينس عالطاو ةعلاطم ةرمث ءاج رطسلا اذه نأ امك

 1 . مئاد رمتسم

 رداصم نمو ءاهناظم ريغ نم لوقنلا ّضعب هداريإ ىف ًاضيأ كلذ ىلجتي امك
 .اهيف اهنأ عقوتي ال

 عضاومو اهداريإ ةقيرطو صوصنلا ءاقتنا يف ًابقاث ًامهفو ًاعيفر ًاقوذ هل نإ مث

 . تاغارفلا ءلمو يشاوحلا خفنو بتكل اريبكت د ةاوه نموه سيلف ءاهقيلعت 2

 باتك :ًالثمف ءهفلؤي اميف ًاحضاو ىلجتي اذهو :ةرطق ةرطق عمجلا ه
 ًائيش دجو املك ءةنس نيرشع نم رثكأ ىف هعمج «ءاملعلا ربص نم تاحفص»
 ءىراقلل ًاعتمم ًاليمج ًاباتك ادغ ىتح هعّمجو ةصاّصُق يف هتك عوضوملا بساني

 هتافلؤم رئاس اذكهو ,(«ءاملعلا دنع نمزلا ةميق) باتك اذكو .«عمتسملاو

 .هتاققحمو

 تاحفص ديزت نأ كلذ ىف هطرشو :اهل هناقتإو «سراهفلاب همامتها 5

 ىلع وبرت ةماع سراهف باتكلل لعج كلذ ققحت نإف «ةحفص ةئم ىلع باتكلا

 هيف هتبلط نع ثحابلاو هيلإ عجارلا نوكيل كلذو ءديزت دقو سراهف ةسمخ

 ًادهج كلذ يف نأ عم «تقولا رصقأو قرطلا رسيأب هنم هاغتبم ىلإ لوصولا عيرس
 باتك سراهف ةمدقم يف هللا همحر دلاولا امهنم ىكش «ةريسع ةقشمو ًاريبك

 هيف صلخي نم َّلق ٌلقتسملا فيلأتلا نم ًابرض تدغ ةسرهفلا نوك عمو ««ءاقتنالا»

 قوذ هل كلذ لك يفف :فالغلاو ةعابطلا يف ليمجلا ينفلا جارخإلا ل

 مهدنع عبطي ناك نوقاّرذ نوحاّمل مراكأ ةوخإ كلذ يف هدعاسو «ةزيمم ةمصبو

 ةعابطلا نف ىف ةلقتسم ةسردمو ًاديرف ًالاثم هللا همحر دلاولا ٌدعيو

 .«ةمجعملا سراهفلا عنصو بتكلا حيحصت» هّباتك كلذ يف رظناو .ةسرهفلاو

 فو



 نع تضرعأ صصق تركذ ام لك يف هلو :قبس ام لك يف قوذلا 4

 . ماقملا قيضل اهركذ

 هنألو ءهسفنل همضهو هعضاوتل :فيلأتلل هنم رثكأ قيقحتلل ههجوت 4

 ءزج هنأ نع ًالضف «ءانبألا نم ءانبلا ءاشنإ نم ةرم ةئم ٌريخ ءابآلا ءانب مامتإ» نأ ىري
 مهفلاو «ليلدلا رونلاو «ليصألا لصألا مهف .ءافولاو انيلع مهل يذلا قحلا نم

 «ةفيفط تاوجف اياقب نم مهراثآ يف اوكرت امو «ميوقلا ملعلاو « ميقتسملا

 ةمدقم يف هب حّرص امك ««ةسيفنلا مهراثآ نع ضارعإلاو مهيطخت انم يضتقي ال

 مامالل «ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا» باتك وهو «هجرخأ باتك لوأ

 .هرمأ لوأ نم هجهنم اذهف «يونكللا
 فنأتسملا فيلأتلا نم َّقشأ نوكي ام ًاريثك صوصنلا قيقحت نأ ملعلا عم

 .ةروكذملا ةمدقملا سفن ىف ركذ امك ءديدجلا

 ًاباتك رشع ةثالث لباقم ًاقّمحم ًاباتك نيسمخو ًادحاو هل نأ يف كلذ حضتيو

 نيقباسلل هيف دجي مل دّجتسم رمأل الإ «ًالالقتسا فيلأتلا ىري نكي ملف

 . هسفن ءاقلت نم ًاباتك هجارخإ نم ًالدب هجرخيو هيلإ هجتي هنإف ّالإو «ًافينصت

 : مولعلا يف هننفت *

 نهذو «ةديدش ةمهنو «ةبثوتم ةيلاع ةمهب ملعلا بلط هللا همحر دلاولا أدب
 .نونفلاو مولعلا فلتخم نم لهنف «يعملأ ءاكذو ءدقتم

 ناك هنارقأ ضعب نإ ىتح «ةغللاو وحنلاب مامتها بلطلا ءدب يف هل ناكو

 . (قطان ٌنسوماق) : هيمسي ناك رخآو «(يعمصألا) : هيمسي

 .فيرشلا ثيدحلاو ةريسلاو ,لوصألاو هقفلاب متها امك

 كلذ َريغو ثيدحلاو هقفلاو لوصألا رهزألا يف سرد رصم ىلإ لقتنا امل مث

 ًاخرؤم ًابيدأ ًايوغل ًايوحن ًايلوصأ ًاهيقف ًاثدحم هللا همحر ادغف «عسوتب نونفلا نم
 .هل رفغو هللا همحر
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 ىلع ةيوغل تاظحالم جرخأ دلاولا نأ :ةيبرعلاب هملعل ًالاثم برضأو
 نبال «ءارعشلا لوحف تاقبط» ىلع هقيلعت يف ركاش دومحم رهف يبأ ةمالعلا

 رفغو هللا امهمحر .رصعلا اذه يف ملعلا اذه دارفأ نم دعي ركاش دومحمو «مّالَس

 .امهل

 مولعلا يف هننفت ىلع دهاش ريخ هبتك يف ةروثنملا هللا همحر دلاولا تاقيلعتو

 ش .ركذلا ةقباسلا

 : هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتناكم *

 ةمدخ يف هناقتإو هتدوجو هللا همحر مولعلا يف هننفت نم قبس ام ىلع ءانب

 دنع ةعيفر ةناكم هللا همحر أّوبت «حالصلاو لمعلاو «عيفرلا قوذلا عم ءملعلا بتك

 . يأرلا هفلاخي ناك نم ضعب دنع ىتح «هرصع ءاملع

 : هيلع ءاملعلا ءانث نم ةفئاط قوسأسو

 ةيرصملا رايدلا يتفم ريبكلا ققحملا ننفتملا ةمالعلا خيشلا لاق ١

 ةلاسر» باتك نم ىلوألا ةعبطلل هظيرقت يف هللا همحر فولخم نينسح
 ىلاعت هللا دمحأ ينإف دعبو «...«ققحملا ةمالعلا ذاتسألا :«نيدشرتسملا
 يقلا مكقيقحتب «يبساحملا مامإلل «نيدشرتسملا ةلاسر» رشنل مكقّفو ذإ «مكيلإ

 «ةلاسرلا» هب تنادزاو ءمكتحب قيقدو مكمل ريزغ نع ءىسني مب هيف تعمل يذلا
 . .ًالامكو ًاعفن هب تدادزاو «ًالامجو ًءاوُر

 ىدامج /5 يف هيلإ اهب ثعب ةلاسر يف دلاولا هللا همحر فصو امك
 ْ .نيحلاصلا نيهبانلا ءاملعلا دحأ : هنأب 1785 /ىلوألا

 يمظعألا نمحرلا بيبح ققدملا ثدحملا ةمالعلا خيشلا هفصوو -؟

 .ريرحنلا ةمالعلاب :هيلإ اهلسرأ ةلاسر يف هللا همحر

 :امهو ءهحدم يف نيتيب مظن هللا همحر هنأ امك

 ماشلا ٌمامِإاَبْهَّشلا ٌملاع اي ًابحرمو ّينَهلا ٌكِمَدْقَمِب المأ
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 لهأ نإف ««ةيشاحلا» بحاص نيدباع نبا ةمالعلا : يناثلا (يماشلاب) ديريو

 .ّيماشلا وأ ىماشلا ةمالعلا نيدباع نبا ىلع نوقلطي ةبطاق دنهلا

 ُلِجُي امك يأ) خويشلا لالجإ َكّلجأ ينإ خيش اي :ةرم تاذ هل لاق هنأ امك

 دلاولل اهلسرأ ةلاسر يف ةرهز وبأ دمحم هيقفلا ةمالعلا خيشلا لاقو د

 .مركألا . . .ذاتسألا زيزعلا يخأ : هللا امهمحر

 تيأر يتلا ةصلاخلا ةبيطلا كتبحصب اهتيضق يتلا ةديعسلا مايألا نإف دعبو

 ةغالب ىلع ءاقدصألا رابطصاو نينمؤملا فرظو نيقتملا صالخإ اهيف

 ةدوم فطلو ميلس عبط نم كيف اهنم ادب ام ّسنأ ال مايأ هذه نإو «. ..«ءايلوألا

 . ةبحص نسحو

 هللا همحر يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع ثدحملا ةمالعلا هيلإ بتكو  ؛

 حرجلا» يف متاح يبأ نبا هركذ نم» هللا همحر دلاولا ثحب ىلع اهيف ينثي ةلاسر

 ةمالعلاب :اهيف هفصو ء.هتاظحالم نم ءيش عم «2(هنع تكسو «ليدعتلاو

 بيدألا ققحملا هيقفلا قيفألا ةمالعلا ءميدقلا هبحمو هخيش امأ ه

 هظيرقت يف لاقف ءهملعو هرثأ يف كرابو هللا همحر اقرزلا ىفطصم خيشلا حقنملا

 ريثألا يخأ :«ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ربص نم تاحفص» باتكل

 اَيقْلَبلا نسح يانورب ناطلس ةزئاجل هللا همحر دلاولل هحيشرت يف لاقو

 ققحملا تْبْتلا ةمالعلا ليلجلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص يرظن يف حّجرتف «مهفرعأ
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 خيشلا وهو ءراجُم اهيف هتقدو هتاقيقحت يف هيراجي ال يذلا «ةقثلا ققدملا

 ةيمالسإ قالخأب عتمتي ةيملعلا هتالهؤم ىلإ ةفاضإلابو «. . .ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 عضاوتلا نم ءاملعلا قالخأ هصخش يف رفاوتتو «ةمرتحم ةناكمبو «ىوتسملا ةيلاع

 . . . لهاست نود نيدلا ىف ةناتملاو

 . رصعلا اذه يف ًاليثم هل ملعي ال هنإ :ًايّرعم انراز امل لاقو

 ليق ول :هللا همحر رقص دمحأ ديسلا خيشلا ققحملا ةمالعلا لاقو " 

 . حاتفلا دبع تناكل يدّسجت قالخألل

 لسرأ ةلاسر يف «هللا همحر رفينلا يلذاشلا دمحم ةمالعلا خيشلا لاقو تال

 عقو ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا زيزعلا ديقفلا مامإلا ةمالعلا يعن أبن نإ :ًايزعم اهب

 . . .ّمَج ملعو لضفو نيد نم هل امل « ةقعاصلاك انيلع

 . مهرصع مهب ٌرختفي نيذلا ذاذفألا نم هنإ : هنع لاقو

 ةجوخلا نبا بيبحلا دمحم ققحملا هيقفلا ةمالعلا ذاتسألا لاقو م

 ةمالعلا ذاتسألا خيشلا ةحامس :هللا همحر دلاولل اهلسرأ ةلاسر يف «هب هللا عفن

 . . .ةنسلا ظفاح

 هيقفلا ليلجلا انخيش يعن نزحلاو ىسألا ةياغب انيقلت : ءازعلا ةلاسر يف لاقو

 . . . ثدحملا

 «لقاعلا لضافلا «يبرملا ةيعادلاو «ينابرلا ملاعلا ذاتسألا لاقو 1

 نم ةيناثلا ةعبطلل هظيرقت يف هللا همحر ينّسحلا يودنلا يلع نسحلا وبأ خيشلا

 ءاملع راكذت «يبرملا ينابرلا ملاعلل «ةيناثلا هتعبط يف .«. . .تاحفص» باتك

 . . .اهيف ناقتإلاو «مولعلا يف ننفتلاو ءرظنلا ولعو .ةمهلا ٌوُمُس يف فلسلا

 .هذهب زتعتسو «مهتيقل نيذلا ءاملعلا ركذتس مايألا لبقتسم يف كنإ : هللا همحر
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 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةليضف ُتيقل : مايألا نم موي يف لوقتسو ءايقللا

 ينامعنلا ديشرلا دبع دمحم هيقفلا ثدحملا ةمالعلا خيشلا لاقو ٠

 رايدلا نيز رحبلا ملاعلا خيشلا :هللا همحر دلاولل اهلسرأ ةلاسر يف هللا همحر

 . . .دقانلا ثدحملا «ةداقنلا ةمالعلا ققحملا ةيبلحلا

 باهولا دبع هيقفلا عرولا نقتملا ءىرقملا ةمالعلا خيشلا لاقو ١

 باختنا ناك ول :هللا همحر يقشمدلا ٌتْيَرو ٌنسْبد باهولا دبعب روهشملا ظفاحلا

 .ةَّدغ وبأ حاّتفلا دبع خيشلا ءاتفإلا قحتسال رابتخالاب يتفملا

 يف ءارقلا خيش هللا هظفح حجار ديعس مّيرك ءىرقملا خيشلا هفصوو ١

 . ةمالعلاب :ءازعلا ةلاسر يف «قشمد

 يف «هللا همحر ديماحملا بيصن دمحأ خيشلا قشمد ةمالع هفصوو ٠

 .دنسملا ققدملا ققحملا ةمالعلاب : ءازعلا ةلاسر

 لازي ال «ءابدألاو نييلوصألاو نيثّدحملا مالعأ نم ّمَّلَع وه :هنع لاقو

 . ةربقملا ىلإ ةربحملا نم : كرابملا نبا قّلُحِب قّلخت دق ءًامّلعمو ًاملعتمو ًاملاع

 رداقلا دبع نب هللا دبع يبرملا ثّدحملا ةمالعلا خيشلا هنع لاقو 4

 رصعلا نساحم نم «علطملا ققحملا ثّدحملا ريبكلا ةمالعلا :يبرغملا يِدْيَِّل
 .ًاحالصو ًالضفو ًاقيقحتو ًاعالطاو ًاملع هرداونو هدارفأو

 ميهاربإ نب باهولا دبع روتكدلا يلوصألا هيقفلا خيشلا هتعنو 6

 ةمالعلاب «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاملعلا رابك ةئيه وضع «يكملا ناميلس وبأ
 نوعمجي نيذلا ءاملعلا نم ًاديرف ًازارط هللا همحر ناك :هنع لاقو «هيقفلا ثّدحملا

 ةيعاو ةرصاعم يف ًاعيرفتو ًاليصأت هقفلا ملعو ةياردو ةياور ثيدحلا ملع نيب

 . ةمزتلم ةنورمو
 : هللا همحر يكملا ٌهَواَر نيسح نب حاتفلا دبع هيقفلا خيشلا هنع لاقو --1

 «ةياردو ةياورو ءًاعضاوتو ًابدأو «ًالمعو ًاملع هنم ُتّجعتي امم ,ءثّدحملا ةمالعلا

 .ًايدهو ًاتمسو «ناقتإو ًاقيقحتو

 ضي



 :هزوربو هغوبن لماوع *

 .ةنيدتملا هترسأ ١

 .هحالصو هاوقتو هتماقتسا  "؟

 . يرطفلا هؤاكذ “" 

 . يرطفلا هقوذ 4
 . يرطفلا هبدأ 6

 .هتفارظو هفطل 5

 . نسحلا هقلخ

 .ةبثوتملا ةيلاعلا ةّمهلا ١

 . ةريثك نادلب يف هرصع ءاملع رابكل هتطلاخمو هيقلت -

 . هدنع ام نسحأ خيش لك نم هباختناو ءهتهابن # ١

 . ةعونتملاو ةريثكلا هتالحر 15

 .قيقحتلاو فينصتلاب هلاغتشا ©١٠ 

 .ميلعتلاو سيردتلاب هلاغتشا - 5

 .ةيملاعو ةيلحم ةغبص هاطعأ امم «ةوعدلاب هلاغتشا ١

 .هرهظمو هلكش نسح

 : هتيصخش زئاكر

 . ىوقتلاو حالصلا ١

 .لامجلاب فهْرَملا ساسحإلا ل ؟

 .لامكلل ةديدشلا ةبحملاو ةبغرلا *" 

 .قوذلا  ؛

 ف



 .نّسَحلا ٌقّلُخلاو بدألا ه

 . تقولا ىلع صرحلا 5

 .ًافيلأتو ةءارقو ًاليصحت ملعلاب فغشلا

 .داحلا ءاكذلا م

 .ةيوقلا ةركاذلا ه4

 . عرشلا رونب ةرّونملا ةينالقعلا كه

 .ينارينلا راحلا سحلا 0١

 :هلاوقأ نم 2

 .قوذ ٌمالسإلا

 . هّلك هتأرق اذإ الإ ُهَرس كيطعي ال ُثاتكلا

 . مَّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلل الإ دحأل هَّلك ريخلا هللا عمج ام

 . عرشلا لظب لقعلا ظقوي نأ ملاعلا ُةيِزَم

 . لقع يراطْنق جاتحي ملع ٌمهردو «ٍلَمَع َراطْنَق جاتحي لام ٌمهرد

 :هتافو 2

 رهشأ ةثالثو ةنس نينامثو ىدحإ نع «ضايرلا ةئيدمب ه7١4١/لاوش /4 دحألا

 بّيطو هعجضم دّربو هحيرض رّونو هحور سّقو هل رفغو هللا همحر «مايأ ةتس الإ

٠. 
 .هأرث

 ةنيدمب يحجارلا دجسم يف رهظلا ةالص دعب نينثالا موي هيلع ّيَلصو

 يوبنلا دجس.:ااب هيلع لص ثيح «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرئاطلاب لقُت مث «ضايرلا
 اهرضح ةدوهشم هتزانج تناكو ء«فيرشلا عيقبلا يف نفد مث «عاشعلا ةالص بقع
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 نوكبيو ًاريخ هيلع نونثي مهلك ءمحدزاو عيقبلا مهب قاض صخش فلأ وحن

 . هيلع نومحرتيو

 رطقو دنهلاو ايكرت دجاسم نم ددع يف بئاغلا ةالص هيلع لص دقو
 ١ 1 . برغملاو
 ذسجلا كاذ ىلعهّئلاةمحر 2 هنافكأيف فقل دج

 ام) ًاعوفرم امهنع هللا يضر سنأو ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلا يف ّمص دقو
 اوعّمُش الإ هل نوعفشي مهّلك «دئم نوغلبي نيملسملا نم ٌّةمأ هيلع يَّلصُت تّيم نم

 موقيف ءتومي ملسم لجر نم ام) ًاعوفرم امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ؛(هيف
 . (هيف هللا مهعّمش الإ ًائيش هللاب نوكرشي ال الجر نوعبرأ هتزانج ىلع
 :هتارشبم #*

 هنطب يف ةّلِعل «مايأ ةعبرأب هتافو لبق ةبوبيغ هبش يف هللا همحر دلاولا لخد
 هلوخد لبق ناكو «(ديهش نوطبملا) حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو «هتافو تبّبس
 هناسل ناك ليسغلا ةيلمع دعب هيلع ٌتلخد اّملو «يولك ليسغ ةيلمع هل تيرجأ

 .روتف نود ًاريثك ةداهشلاب جهلي

 اهب ًامتتخم ديحوتلا ةملكب قطن اهئراب ىلإ ةفيرشلا هحور تضاف امدنع هنإ مث
 هللا الإ هنلإ ال همالك رخآ ناك نم) و «نيملسملاو مالسإلا ةمدخ يف هاضق ًارمع

 . (ةنجلا لخد

 .دهشتي امل ءرملا لاحك .ىطسولا ىلع ةزكترم ةبابسلا هعّبصأ تناكو

 .هنفدو هليسغت نيح ىلإ كلذ ىلع تيقبو

 :ةمتاخ #*

 هنأ كلذ نمف ءهللا همحر همايأ رخاوأ يف هنم تلصح ةيماس عئاقو اهيف ركذأ

 كلذ هل ركذف ثيدحلا الوادتو «ءابدألا دحأ هراز مايأب ىفشتسملا هلوخد لبق

 هللا همحر دلاولا ناكو ءذقنم نب ةماسأل «رابتعالا» باتك نع ًاثحب كانه نأ بيدألا

 وه



 ةخسن هنم هللا همحر بلطف .عبطلل هعفدي مل نكل «باتكلا اذهب ىنتعا دق

 هللا سّدق ماقسألاو مالالا حراطي ضرملا شارف ىلع وهو «ءثحبلا كلذ نم

 .هحور

 دلاولا ريرس بناجب تناك هللا نهقفو يتاوخإ ىدحإ نأ كلذ نمو

 سأكلا تكسمأو «برشت نأ تدارأف ءديدشلا ريخألا هضرم يف وهو ؛هللا همحر

 هدارم مهفت ملف دلاولا اهيلإ راشأف ءهضرمو هلاحب اهلوهذ نم ىرسيلا اهديب

 تمهفف «مالكلا عيطتسي ال هنوكل اهّرهو اهديب كسمأف «هيلع اهنزحو اهلوهذل
 !هدعب نم بعتأ مك هّرد هّللف !ىنميلا اهديب سأكلا تكسمأو «هدارم

 نب هللا دبع ّذفلا ةودقلا مامإلا ةمجرت هيلع هئأرق ام رخاوأ نم نأ كلذ نمو

 وهو «هللا همحر يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعأ ريس» باتك نم هللا همحر كرابملا

 ءاهلوط ىأرو ءاهلوأ يف تعرش املف «نويعلا ىفشتسم يف ضرملا شارف ىلع

 كرابملا نبا ءاثر يف مهضعب اهلاق تايبأ ةءارق ينم بلطو اهرخآ ىلع ينلاحأ

 «بابلألا يلوأل ةظعوم تايبألا هذه يفو ءهحور سّدقو هللا همحر اهدنع فقوتو

 : يهو

 ٍقطانب ّسيلو ًاظْعَو ينعسوأف  َةَوُدُع كرابملا نبا ربقب ٌتررم

 يقراَمَم يف يذلا ٍبْيَشلابوًايَغ يحناوج يف يذلا ملعلاب تنك ذقو
 قئاقحلا لاجر نم تءاج يه اذإ الفاغ هّبنت ىركذلا ىرأ ْنكلو

 هللا كمحر «قئاقحلا لاجر نم تءاج يه اذإ ًالفاغ هّبنت :بيبحلا اهيأ معن

 هدنع قدص دعقم يف نيبيلِع يف كايإو انعمجو «ةلفاغلا انبولقل ىركذ كتوم لعجو
 نإ !هلو انل رفغاو «هدعب انتفت الو «هرجأ انمرحت ال مهللا !نيقيدصلاو نييبنلا عم

 انإو ءانبر يضري ام الإ لوقن الو ءمّلكُيو نزحيل بلقلا نإو «عمدتو دوجتل نيعلا

 !نونوزحمل نيعلا ةرق اي كقارف ىلع





 : ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 يذلا وهو .هماعنإو ِهِناسحإ غباس لعو .هماركإو ِهِلضَف مامت ىلع هلل دمحلا

 .لالجلا وذ وهو «تانسحلاو لامعألا لماكتت هنوع ةكريبو .تاحلاصلا م مت هتمعنب

 .ًابصاو ُنيّدلا هلو ءًابجاو ُدمحلا هلف .ماعنإلاو لؤطلا وذو «ماركإلاو

 نيذلا «ماركلا هباحصأو هلآ ىلعو .دمح انِدَنَّسو انِدّيَس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 رشنب اوضهنو «هتنامأ انوغّلبو هتلاسر انل اولقنوا .هوُدناسو هوُدَهاْشَو «هوعبتاو هب اونمآ

 ٌفراطلاو حاورألاو جهملاو لاملا هليبس ف اوُلَّذَبو «ضرألا َتاَبْنَج يف نيدلا اذه

 .ديلولاو ةجوزلاو تخألاو خألاو ةدلاولاو َدلاولا اوقرافو .ناطوألا اورداغو ديلتلاو

 . «ساّنلل ٌتَجِرخأ ِةمأرْيَخط قحب اوناكف
 ,راثآلا ٌبيطأ مهزاثآ تءاجو «رابخألا َرطعأ مهنع هللا يضر مهرابخأ تناكف

 ٌدجلل ةّمهلا كيرحتل ةاعْدَمو «لّسكلاو أدّصلا نم بولقلل ةالُجَت مهنع ُثيدحلا راصو

 . لمعلاو

 ةروصلا اوناكف .ناميإو ٍءادتقاب مهّرثأ نوفتقملاو ,ناسحإب مهل نوعباتلا مهالت مث ُ

 .نيعباتلا عبات نيعباتلا مم عبت اذكهو ءمهنم ةيقابلا ةيداحلا ةملكلاو ( مهنع ةقداصلا

 نمو مهم ربو «مالسإلا طاسب مهب عستاف « .ًافراع يذتحي ٌسبتقمو ءًافلاس ٌعْبتي فِلاخ

 .تاقرابلا عئاقولاو «تاقِرْشُملا (تاحفصلا) هذه تناكف « مالعألا م ٌءاملعلا مهيفلاخ

 . بويغلا مالع نم ُبرَقيو «بولقلا َتاَوَم ييحن مهنع ثيدحلاف

 َباتك تفل 2يلإ ُهُديدستو نوع ُهآلَثو لع ىلاعت هللا ُلضف َقّبَس دقو
 كنئلوأ ٍرابخأ ٌرداون هيف ًاسبتقم «ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ربص نم تاحفص»
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 «يتاعلاطم لالخ هيلع ُفِقُأ ٌتنك امم «رايدلا كلت نم راثآلا ّنسحأ ًاطقتلُمو .رايخألا

 ِتاملكلا ضعب ٌتجردأ دقو ءاهنيودتو اهجارختسا ٍدصقب ّبتكلا حفصتأ ملو
 قيثوو اهتيمهأل .رابخألا ضعب داريإ دنع ًادارطتسا ةيملعلا ٍدئاوفلا وأ تاياكحلا وأ

 .هيفراع دنع ًايِضْرَم «هيئراقل ًابيبَح  ىلاعت هللا لضفب  ءاجف ءربخلا بحاصب اهتلص
 مامإلا ةطخ ًامّسرتم ءتينَجام رايخو .تيأر ام َنِساَحَن هيف تلقت دقف

 رصتخا يذلا ,«ةوُفّصلا ةَفِص١ هباتك ٍفيِلأت يف اهكلس يلا .ىلاعت هللا همحر يزوحلا نبا

 لاق دقف ,ناوضرلاو ةحرلا هيلع يناهبصألا ميَعُن يبأل «ءايلوألا ةّيلج» تاتك هيب

 ٌنِساحم موقلا نع لفن امنإو» 8:1١": روكذملا هباتكل هتمدقم رخآ يف يزوجلا نبا

 . «رايتخالا ٌنْسَُح لّقَعلا ٌةَعانِصو ةعانص ءيش لكل ذإ .لقُت ام لك ُلَقنأ الو لقت ام

 ءجاَوّرلاو ٌلوبقلا هل هللا ّبّتك ,ةّطخلا هذه ىلع (تاحفصلا) باتك ماق انو
 نم كلذو ءامهداَقَتل ٌرُوصتُي ناك امم لقأ ءريصق ٍنمز يف ةيناثلا مث ىلوألا هتعبط ْتَدِف

 5 ٌعبطو .ةيكرتلاو ةّيدروألا ةغللا ىلإ مجرتو .هناحبس هقيفوت نسحو ىلاعت هللا لضف

 20١791١, ةنس ةرداصلا «ىلوألا هتعبط نع ايكرتو دنهلا

 هعبط ةداعإل ٌبلطلاو «هيلع ءانثلا لضفلاو ملعلا يلوأ نم ريثك نم ُتيَقلَت دقو

 ٌةيبلتو ةّيمألا هذه قيقحت يل حتي مو , ماوعأ ةرشع نم رثكأ نم كلذب ٌتممتهاف ؛ ةلاث

 .هريسيتو هريدقت نس ىلع هلل دمحلاو , ماعلا اذه يف الإ ةبغرلا هذه

 ام ءاهيكاحتو اهلئامت تاحفص (تاحفصلا) ىلإ ٌفيضُأ ٌتنك تنك ةدملا كلت لالخو

 يا ل زو ,باتكلا مجح َفعاضتف «يتاعجارمو يقاءارقا ًءانثأ هيلع ٌفِقأ

  ىلاعت هللا ءاش نإ  ناكف . باتك ىلإ بّيَتُك ةروص نم جرَحَف ءًادج ًةريبك ةدايز

 .ًاعنص لمكأو .ًاعمج َنَسحَأو .ًاعفن َقْوَأ ةثلاثلا ةعبطلا هذه

 مِداَق فحم برقلا يف هب ْنِسْحَأو ٍرِفاَسُم داز ٍدْعُبلا يف هب ْمِعْنأ

 نينكمتملا ٌدَحَأ ءرْشَب قوراف روتكدلا لضافلا ذاتسألا ىلوألا هتعبط يف ةيكرتلا ىلإ ُهَمَجرت )١(

 ىلوألا ةعبطلا نم ةيدروألا ةغللا ىلإ ُهَمَجرِتو .14486 ةنس لوبنطصإ يف عبّطو «ةيبرعلا ةغللا نم

 ةنس دنبويد يف نيفلؤملا ٌراد هتعّبطو .يمساق ِمالَّس راتسلا دبع خيشلا لضافلا ذاتسألا ًاضيأ

 . ١٠8 *ا/



 وى

 نيّماه نيباب ةقباسلا هيناوجو باتكلا باوبأ ىلع «ةثلاثلا ةعبطلا هذه يف ٌتدزو

 ٠ 1 :امه ,نيميظع نيبناجو

 دايدزالا ليبس يف ؛تابوغرملا نموهو َجاَوَّزلا مهكرتو مهلتبت يف : ٌمياسلا ُبناجلا
 . تادافإلاو تادافتسالاو ٍفيلأتلاو .لاحترالل غّرفتلاو .هل عاطقنالاو ملعلا نم

 ليصحتل .تاّيْنَتقملاو تاكولمملا عيبو «ريثكلا لاملا مهيذَب يف :ٌنماثلا ٌبناجلا

 . تافّلوملا نيودتو ِقَرَولاو بتكلا ٍءارشو .خويشلا ٍءاقلو .لاحترالاو ملعلا

 ٍفعض نم ءيش وأ يح ةغلابلا نم ءيشرابخألا ذه ضعي ملي دقو اذه

 ىلإ نوريشُي «ءاملعلا مجارت يف نوخّرؤملا و أ نوئّدحُملا ةدروي |(نيحف ءرخآ ًانيح توبثلا

 . ىكحي وأ «لاقُي وأ ءَلِقْن وأ ٌركْذ وأ .يكخ وأ «يوزروأ «لبق :ٍظْفل وحنب كلذ
 , مهضعب لاق وأ «بتكلا ضعب يف تيأر وأ  عيماجملا ضعب يف تيأر وأ «نالف نعوأ

 نع ٌءاَنَغ اذه يف ُنوكيو ءريخلا كلذ ٍءاَهَوِب مهنم اراعشإ «تارابعلا نم اذه َةّبشأ امو

 .ًاحيرصت هِفعض ٍنايبل هيلع قيلعتلا

 ٍضعب ٍلكَش يف ء ءيشلا ٌضعب ٌتعَّسوت دق ينأ ءالضفلا ضعب ىرَي امبرو
 كلذ نوكيل .ةيبرعلا نونقتي ال نيذلا ٍءارقلا ضعبل َةياعر هّتدصق ٌرمأ اذهو ,تاملكلا

 ةعرس ىلع ًانوَعو ءاهتادرفُمو ةرابعلل ميلسلا ٍطبضلاو ,ةحيحصلا ءارقلا لع مه نر
 ًاضيأ مهفلا

 .  ًادج ًاريثك اهُركذ رٌّركت ولو  اهنع لقَن لك عم رداصملا ءامسأ ثركذو
 ردصملا ةيمست ّنآل , مهضعب ُهراتخِي امك ةحفصلاو ءزحجلا مقر عم ةيشاحلا ين اهلعجأ مو
 ًاروهشم ردصملا ٌبحاص ناك اذإ «هب ةقثلاو صنلل ميوقتلا يطعت هنم .لقنلا دنع

 يبهذلاو يوونلاو ربلا دبع نبا مامإلاك .قيقحتلاو ٍناقتإلاو ٍطبضلاو ةمامإلاب

 . مهياثمأو رجح نباو

 ناك اذإ .هفعض ىلإ ٌريشت وأ أ ريخلا بعض لامتحاب ردصملا ٌةيمست ٌرِهشُت دقو

 خّرؤملاو ايندلا يبأ نبا ظفاحلاك .رابخألا نيودت يف لهاستلاب افورعم ردصملا ٌبحاص

 . مهياثمأو ركاسع نباو يناهفصألا مَعَ يبأو يدوعسملا

 نم ءيشب ٌحشرت ال اهنأل ,ةيشاحلا يف ردصملل تاحفصلاو ٍءازجألا َماقرأ ٌتبثأو
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 ٌريشت اهنإو ءهِرَظَنو ءىراقلا ىلع ٌلاقثِإ ردصملا مسا عم اهركذف «ربخلا ٍتاذ ىلع ةدئافلا

 .ربخلا ىلإ ٌعوجرلا ُديرُي ْنَم اهيف ٌرظنَيف ءهردصم يف ريخلا عضوم ىلإ
 ةياهنو ربخلا ةيادب ىلع ماقرألا ٌلْدَتِل لب .ءءاصحإلاو ٍداَدْعَتلل ال رابخألا ٌتمقرو

 ٌفِخَتل ءاهُعطاقم تَرْثك يتلا «ةليوطلا تاعوضوملا ضعب ٌعطاقم ُثمقر اك «هقباس
 .رخآ ىنعم ىلإ ىنعم نم لاقتنالاب ُهَرِعْشَتو ,ءىراقلا ىلع

 لوأ يف ءاههتفرع اذإ هتافو ٍةنس ركذو ,ربخلا بحاص ٍةدالو ٍةنس ركذ ىلع ٌتصرحو

 .ريخلا ةباتك ءانثأ اهب يتفرعم مّدَعِلَف هتدالو ةنس ركذأ م نمو ةركذ هيف ّدَرَو عضوم

 ةيمهأ ُبراقَت ٌةيمهأ !باتكلا هو ىلع ىتح نوريثكلا اهلي يتلا  ةدالولا ةنس ٍركذلو

 . لجرلا ةَقِبَط ُفَرعُت اهب ذإ «لاوحألا ضعب يف اهُلئاوأ ٍةاَقَولا ةفرعم

 لهف .هخيش نع هلمحت دنع ذيملتلا لاح ُفَرعُي اهركذو ٍةدالولا ٍةَنَس ةفرعمبو

 ًايعاو ًاكِردُم ًاريبك لّمحت وأ «عامسلا هل حصي ًارّيمتًاريغص َلّمحت وأ «ةزاجإب ًالفط َلّمَحت

 روصقلا نم .خيشلا نع ِهِلَمحَت لاح ٍفالتخاب هيلإ ٌرظنلا ُفِلتْخَيف .ًاطباض
 .اهمّدع وأ ءطبضلاو يغولا وأ . لهاستلا وأ

 َدَحأ  ٌيِرَوَنيَّدلا َةَفيِنَح ابأ ٌتبتاك : ىيحي نب دمحم ٌبيدألا يِلوّصلا ركب وبأ لاق

 مُهِبم كياتك لَصَو :ّيلإ ّبتكف  خيراتلا ٌتلفغأف ءا نايبلا ٍءاغلبو رهدلا غباون

 كّرعأ تبتك اذإف «هنم ٍدعَبلا نم فو هيف ٌبرَلا ام اربح ىّدأف ءناّبلامِلُْم «ناوآلا

 . "0كرابخأ تّرقأو ,كراثآ قذأ قفرعأل  خيراتلاب ةموُسْوُم كبتك نكتلف هللا

 يراصنألا ايركز يضاقلا :ةدالولا ٍةْنَّس ةفرعم ةيمهأ حَضوُي ًالاثم كلذل ٌرُكذَأو

 هللا همحر 455 ةنس يفوت ,  مامإلا يعفاشلا هيقفلا يرصملا دمحأ نب دمحم نب ايركز

 حلطصم يف «يقارعلا ةيفلأ ,حرشب يقابلا حتف» هباتك يف ًادج ًاريثك ٌلوقيو «ىلاعت

 7057 ةنس يفوت رجح نبا ظفاحلاو 2«(. . .رجح نبا ظفاحلا انخيش لاق» :ثيدحلا

 . ىلاعت هللا همحر

 ظفاحلا ٍةافو ىلع ىضَم دقو .هنع ُءلعفلا ىّقلتلا ايركز ىضاقلل نأتي فيكف

 . ص ْذِقْنُم نب ةماسأل «بادآلا بابلو باتك نم 1(
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 اذه ٌةحص انل حّضَنا 878 ِةنَس يف ايركز يضاقلا ةدالو َّنأ انفرع اذإف ؟ةنس 1/4 رجح نبا
 لبق ةدالولا َميدق ناك ايركز يضاقلا نأل ,رجح نبا ظفاحلا ىلع هل ٍةذملتلا هذهو يقلتلا

 ًاكاردإ رجح نبا ظفاحلا كردأ دقف .دحاو لب يف اممو .ةنس نيرشعو عستب ظفاحلا ةافو

 «هتافو خيرات ركذ دنع ,قيلعتلا وأ .لصألا يف روكذملا ربخلا بحاص ىلع ٌتمنرتو

 نب هللا يقزر  يدادغبلا يلبنحلا يميمتلا دمحم يبأ مامإلا لوق تحت ٌلخدأ الثل

 5/8/7 ةنس قوتملاو 85 ةنس دولوملا ةلبانحلا ةداسلا رابك ٍدَحُأ .  باهولا دبع

 . (انيلع اومكرتت : الو انوُركَذت مث ءانم اوديفتست نأ مكب حبقي» : :لوقي ْدِإ ىلاعت هللا همحر

 . هيلع ىلاعت هللا ة ةمحر

 يخيراتلا عيل وهو «.تاّيفَولاو ءَنيِنّسلا بيترت ىلع هيف رابخألا ٌتدروأو

 يتحاللا ٌرثأت ُفَرعُي هبو ,ءايلعلا كِلاسَم يف ٍةايحلا ٌراوطأ ءرملا هنم نيبتسُي يذلا . لضفألا

 ىلع ُبيترتلا امأ ءهيلع ُهّتدايز وأ هنع ُهروصق وأ هل هؤافتقاو هب هؤادتقاو ,قباسلاب

 . حيتافملا بتكلاو سراهفلا فينصت _ جبن نم وهف ٍءاسألاو ٍفورحلا

 نأ ٌنكمي ُترّدق ٍظفل ّلكو «نكامألاو ٍنادْلُبلاو مالعألا ءامسأ : لكّشلاب ٌتطبَضو

 نود ربخلا ةءارق يف ءىراقلا ُنهْذ ٌرمتسيل ءدّدرتم هّيءارق يف َدّدرتُي وأ .طلاغ هيف طّلغَي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ِهِظَْل يف أطخ وأ ءهمُهَف يف ؤكلت

 ًءاجر «رابخألا رداصم ضعب يف تافيرحت وأ ءاطخأ نم هيلع تفقو ام ىلإ َتِهّبنو

 يذلا ٍضوفرملا أطخلاب هيأ يذلا ُباوصلا ًاَطْخُي ال ىتحو ءاهب عافتنالاو اهيلإ هابتنالا

 «نهذلا ُةفْشكَي ال ام رداصملا يف تافيرحتلاو طالغألا نم نإ ,ءردصملا كلذ يف عقو

 طبضلاو قيقحتلا ٍةاوُه َدنع ٌةيلاغو ٌةّماه هيلإ ةراشإلاف ءثحبلاو تاعجارم لا ُهْفِشكت انو
 ْ . كلذب نيِمَرغملاو ناقتإلاو

 «لثمألا ٍهجولا ىلع  هريغو اذه  باتكلا ٍةمدخ يف ِهَّلك يدهج ُلُذبأ ْذإ يننإو
 «هلقنو هئادأ دنع َنَفتيو طَبضُي نأ ملعلل لع ًاَقَح : كلذ ُدجأ ,يتعاطتساو يملع ردقب

 : ىلاعت هلوق باب نم «نوأرقي اهيف َرسّيلاو ةحارلا مهل :ىيهأ نأ ِءاّرقلل يلع ًاقَحو

 دبعلا ِنْوَع يف ُهّللاو» :ملسو هيلع هللا لص هلوقو .«ىوقتلاو ّربلا ىلع اوُنواَعَتو
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 كهجول ًاصلاخ يلمع ُلَعِجاو ,كلذ ىلإ ينقفو مهللا .«هيخأ ٍنوع يف ُدبعلا َناك ام
 .نيمحارلا محرأ اي .ميركلا

 يلع ُدوعت ٍةحلاص ٍةوعدب ينَركذَي نأ :هيف امب ٌمفتنُيو هيلع ُكِتَي نمم ٌوجرملاو
 غلبأ دق نوكيف . «اهلثمب كلو نيمآ» : اهب هِئاعد دنع هب لكوملا كلملا هل لوقيو .هيلعو

 رتسيو ءانيالز اعيمج انل رقي نأ لوؤسلا هللاو لع همحرتو يل ِهئاعُدب لإ ٍناسحإلاب

 .نيمحارلا مَحرأ وهو .ءيش لك َتَعِسَو و يتلا ِهيمحر يف انلِخدُيو ءانَتاَرْوَع
 د6 #6 # <

 برغملاو ناتسكابو دنا نم .باتكلا اذهل ظيراقتلا نم ًاريثك ٌتيَقلت ٌتنكو

 اوبتك وأ هوظّرق نيذلا ٌعيمج ركشأ انأف ءًارثنو ًارعش ةيروسو نادوسلاو رصمو ةيدوعسلاو
 « مهئانثو مهريدقت ميركو مهماتها نسح ىلع .«تالجملا وأ فحصلا ضعب يف هنع

 . ءانثلا لضفأو ءازجلا َريخ ينع مهزجت ُهللاف
 لوألا ِهتعبط يف باتكلا ىلع ِءانثلا تارابعو عيجشتلا تاملك نم يندرو امت ناكو

 رابك ٍةذتاسأل «ةيلاغ تاملك ثالث ,  ُدْعَب نمو َلْبَق نم ىلاعت هلل لضفلاو - ةيناثلاو
 ,مهل يّبُح ءاورإ نم ثيأر «ةريبك ٌةبحم يبلق يفو «ةعيفر ٌةلزنم يسفن يف مهل ءءاَرعأ ةّلجأ

 «ةثلاثلا ٍةعبطلا هذه ٌلهتسم يف ٌتالثلا ٍتاملكلا كلت َدروُأ نأ : يلع مهلضفل يريدقتو

 انديس ىلع هللا لصو «قيفوتلا لو ُهَّللاو ءمهلب ٍلضَفب لبي ءمهب ٌباتكلا َفْرْشَيل

 . نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو مّلسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 يف ,ةدحتملا ٍتارامإلا نم يْبَظ بأ ةنيدم يف باتكلا اذه يف رظنلا نم ٌتغرفو
 .روكذملا ماعلا يف ةعبطملا ىلإ ِهميدقت لمأ ىلع ماعل كرابملا ناضمر نم ٠

 ىلإ هميدقت نع «ةيميلعتلا تابجاولاب مايقلا عم ةيملعلا ٌلامعألا ينتلغش مث
 ١41١« ماع لئاوأ يف الإ ةعبطملا ىلإ هميدقت يل سيت امو ,ةروكذملا ٍةنسلا يف ةعبطملا

 ةنيدم يف ةريخألا ةّرملل هيلع يرظن ٌثررمأ ُتنكو ««راَدقمب ةدنع ٍءيش لكو#

 يذلا هلل دمحلاف ١1404« ماعل رْمَص نم ١ يف كلذ ٌماتخ ناكو ءادّنك نم رفوكناف
 تاحلاصلا تايقابلا نم هلعجيو «هب ٌعفني نأ وجرأ َهَّللاو «تاحلاصلا متت هتمعنب

 ' هبتكو .نيمحارلا ٌمحرأ وهو «همركو هلضفب هدنع
 ةرعوبا حت فلارع



 باتكلا ىلع ءانث ٌةملك
 ىلوألا هتعبط يف

 يقف «قيفألا ققحملا ةمالعلا انّداتسأ .مالسإلا مالعأ نم ف ٌمَلَع اهب لّضفت
 290وب عَبمأو «ىلاعت هللا هظفح ءءاقرزلا ىفطصم خيشلا ةليضف «بيرألا بيدألا ءرصعلا
 يف لإ اهب ْتَعَب ءاهنع هتلأس ةددعتم رومأ نع ةبوجأ َتنّمضت هنم ةلاسر نمض يف

 : عيفرلا هبدأو محلا هعضاوتب اهيف لوقي 2115947 ةنس لوألا عيبر نم ١
 نإو ٌراقو يسفن يف هلو « يبلق نمريكأ ٌةب يبلق يف هل يذلا «بيبحلا ريثألا يخأ»

 ٌالضفو ًاملع هدازو ءىلاعت هللا هظفح ةدغ ابأ حاتفلا دبع ًذاتسألا انس ينم ٌرغصأ ناك

 : هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ء... ٠ البو

 البو ِءاَفّش نم اَوَقال امو .فلسلا نم ءاملعلا ربص نع كياتك ِهَلَوو ٍفْعَشب تأرق

 نع هيف ءاج ام رثك ةءارق ٌترّركو .قحلا .لوق وأ ملعلا باستكا ليبس يف ٍنتِفو نيو
 نم ًادَدَع ُةُتْرَعَأو « 'دهنم َنطاوم يف يتمنَد سبح" انأ ماتسا امن «مهنم ريثك

 هّسفن رثألا مهتيعأو مهسوفن يف رّثأف «باحصألا

 ءاصقتسالا يف غلابلا دهجلا ىلع ,قدص ٌُدِهاش تعمجو تطقتتلا ايف ناك دقو
 .... «.. .مهتقيرطو مهقيرط ىلع كايإو ينلعجو ءكاَبَحو هللا كاّيَح «عبتتلاو
 6ع

 .«ناملس» . ١57١ لوألا عيبر ١4 يف هللا همحر اقرزلا خيشلاب نيملسملا ةعجاف تناك (1)

 «مهلاح راضحتساو ركفتو رّبدتب ءاملعلا كئلوأ رابخأ أرق نمل لصحي اذه معن (؟)
 تابقعلاو باعصلاو دئادشلا نم هوقال امل ملأتلاو مهيلع ىسألا هسفن يف لوجيو «ةرّْبَعلا هبلغتف

 اذهب رعشي ال امبرف (ةجرُقلا) و ةيلستلل اهأرق نم امأ .هلهأ ءاقلو ملعلا ليصحت قيرط يف
 .روعشلا
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 باتكلل ظيرقت ٌةملك
 ةيناثلا هتعبط يف

 نم «ةبوهوم ٍةح اص ٍةودُقو «نييناّبرلا رصعلا مالعأ رباكأ نم مّلَع ُمَلَق اهب داج
 ةيعادلا «ليبنلا دهاجملاو «ليلجلا ةمالعلا وه ,نيركفملا نيداطلا نيعادلا ءاملعلا رهشأ

 .حاورالاو بولقلا ىذ «بطخ وأ ِبَتَك اذإ يذلا ءهلاعفو هلاقمو هلاحب ىلاعت هللا لإ

 يلع نسحلا وبأ خيشلا ةحامسلاو ةليضفلا ٌبحاص انالوم .ناهذألاو لوقعلا َر رونو

 .دنهلاب ونكل ةنيدم يف ءاملعلا ةّوُدنل ماعلا نيمألا «يوُدنلا ينسحلا

 دبعلاب هّنظ نسح ىلع هباثأو «2)هالوأو هب عّتمأو ءهاعرو ىلاعت هللا هظفح

 لاق ,«يريغ نم اهب ملعأ انأ ,بونذو اياطخو ريصقت نم هيلع انأ ام يل رْفَغو .فيعضلا

 :  هماقم هللا ىلعأ

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 «نييبنلا متاخو «نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهَعِبَت نم ىلعو «نيبيطلا نيرهاطلا هباحصأو هِلآو دمحم

 ريص نم تاحفص» باتك نع يعابطنا يف ًاروطس بتكأ ن نأ ينّدِعسُيف ٌدعبو

 ءاملع ٍراكذت «يرملا ينابرلا ملاعلل .ةيناثلا هتعبط يف «ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا

 خيشلا ةليضف ءاهيف ٍناقتإلاو .مولعلا يف نئفتلاو رظنلا ولع ؛ةّمهلا ْوُمَس يف فلسلا

 ال دوهشملا نورقلا نم دب يذلا ينارونلا كلسلا اذه يف طرخنأل «ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 . برغلا ىلإ قرشلا نمو ءاننامز ىلإ ريخلاب

 الف «هدئادش ةاساقمو .ملعلا ليبس يف داهجلاو ِةّملا ٌولُعو ٌررصلا كلذ ينتاف نإو

 , مهتناكم ولُعو ءاهلهأ ٍلضفب ٌفارتعالاو ,ةيِضْرَملا تافصلا هذه ٌباجعإلا ينفي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رشَي دقو , مهرابخأ َرشنو , مهركذ ايحأ نم ىلع ءانثلاو

 .«(بحأ نم عم ُء ٌءرملا» :لاقف ,مهّبحأ نم ٍةرمُر يف ّبِحُملا جاردناب

 .«ناملس» . ١57١ ناضمر ٠ يف هللا همحر نسحلا يبأ خيشلاب نيملسملا ةعجاف تناك )0(
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 ٍةريغلاو .هل .لالجإلاو ,ةمهلا ٌوُمُسو ,ربصلاب هقّلَخ ذنم ملعلا هللا نّرَق دقل

 ِرَهَسو - لقألا ىلع ليصحتلاو ةساردلا َةّدُم  ةايحلا يف ٍفشقتو ءايندلا يف ٍدهزو ؛هيلع

 هرداصم نع ثحبلاو «هليبس يف .لقنتلاو «ةبانإلاو ِءاعَّدلاو ,بلطلا يف ٌّدجلاو «يلايللا

 مهركشو .مهلضف ٍةفرعمو ءمهل عضاوتلاو .هتمئأو .
 نم نأ خيرات فاهازث ةبتكم عَسوأ يهو  مالسإلا ين رّيّسلاو مجارتلا ُبتْكو

 «بهاوملا , مما رين يتلا رابخألا هذهب ةرخاز  يفيلأتلاو ّيملعلا ىبمألا

 ةعانقلاو ميلا يف ولا ُجِلاعَتو ًاديدج ًاسامحو ةديدج ًاحوُر ءىراقلا ف خفت

 ةميكح ةقيفر ةحلاعُم :رومألا فيساَفَسب لاغتشالاو , عئابطلا يف دومخلاو ءنوُدلاب

 ةحارجلا ٍةلآ عذلوأ ءءاودلا ةرارمب ٌرُْعْشَي الو .ءىراقلا اهلقثتسي ال .

 ةريسلا نم جذانلاو رابخألاو صّصقلا نأ ىلع ةيبرتلاو سفنلا ٌءاملع قفتا دقو

 نآرقلا يف كلذ ءاج دقو «ةيبرتلا لماوع نم لماع ىوقأو «سفنلا يف رّؤم ٌربكأ ةايحلاو

 يف ناك دقل» :لاقو , .«نوركفتي مهلعل ّصّصقلا صّصقافإ» :لاقف ,«ادركمو احيرص
 ءابنأ نم كيلع ٌصْقَن الكو 9 : هيبنل ًابطاخ لاقو .«بابلألا لو ةربع مهِصّصَق

 . «كَداؤف هب ٌتْين هن ام لسرلا

 ىلع ربصلاو ؛ملعلا بلط يف هلا عَ يف لضف لع بلا مظعأ نمو
 لضافلا يِرّسلل ةيدروألاب «فّلّسلا ءالع» ُباتك هب ٍفغغشلاو «هيلإ عاطقنالاو ,هدئادش

 دابا رديح ةموكح يف ةينيدلا رومألا ريزو يناوَريشلا ناخ نمحر لا بيبح ريمألا ةمالعلا

 - 2©. ةروهشملا ةسيفنلا ةبتكملا بحاصو ءأقباس

 رايتخا يف ةقئاف ٍةردقو «ريبك ٍصالخإبو «ةصاخ ةيسفن ٍةلاح يف ٌبِيُك باتك وهو

 «عفانلا ملعلاب عوُلَولا يف نيح اصلا ٍفَلَّسلاو .ءامدقلا ٍءاملعلا رابخأ نم ققرملا رّدؤملا

 ةلحرلا يف ٍءاهقفلاو نيئّدحملا ِةّمه ٌولُعو «هليبس يف ينافتلاو .هيلع ِكّلاهتلاو هب .مارغلاو
 .هراكملاو دئادشلا ىلع ربصلاو .ملعلا ليبس يف

 اهيلع عّلُطا دقو «ةريبكلا ِهّرَك يلع ةعماج ةبتكم ىلإ ٌةيصخشلا ةبتكملا هذه ُثْمُص دقو )١(

 .اهرردو اهسئافنب سانلا فرعأ نم وهو «ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا باتكلا اذه فلؤم
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 يف هل | َنيِدَم ينأل .ةرم دعب ة ةرم باتكلا اذه ةءارقب ملعلا ةبلط يصوأ (ئاد انأو

 «ةَوُدَنلا» عماج يف ةبلطلا مامأ ةعطق هنم رق ُباتكلاو «هريثأتب ٌدِهاش « « ملعلل يبلط

 . مولعلا راد يف ةيساردلا ةنسلا حتتفم يف موي لك .رصعلا ةالص ٌبقعو

 «قيشر يرصع بولسأ يف ديدج ٌباتك ٌعضوُي نأ ىلإ ٌةّسام ٌةجاحلا تناك دقو

 اهنم سبتقتو «ديدج نم ءاملعلا ٌتاقبطو ,رابخألاو ريسلاو مجارتلا ٌبتك لحن

 .ممهلا ٌرفتستو . مزعلا ٌلحْشَتو ءرصعلا رياسُتو «قوذلا ثالث ةرثؤم ٌتاياكح

 كلذ طلتخاو هّلاح اذه ناك لوم الإ ِءارقلا سوفن يف رثؤُي الو .كلذ نييحي الو

 ٍناكم نم لّقّدلل ًاريجأ ًالماحو أ ءًاضحم ًالقان نوكي الف هتوالح قاذ دقو .همدو همحلب

 .ناكم ىلإ

 ةمالعل «ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ريص نم تاحفص» باتك ءاعج دقو

 «كلذل ًاقادصم ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا ةليضفلا بحاص فلسلا ةيقبو رصعلا

 يف ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم اهردصأ يتلا .باتكلا نم ةيناثلا ةعبطلا نآلا يمامأو

 ًابيترت بتر دقو .«بارحملا بيطخو .بابلا اذه يف ام ٌعمجأ تاتكلا ٌتدجوو .بلح

 .رداصملاو , ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلل ٍحاضيإو ةلّصفم سراهف عم ًاليمج

 ُةَقَدو .فلؤملا ُقوّذ هيف ّلجتي هنإف ءهنم ٌبَعصأ وأ .فيلأتلا لثم ٌرايتخالاو

 . هّسح ُفطْلو ,هرظن

 بابسأل  ريخألا دهعلا يف اوُلتِبا نيذلا «ينيدلا ملعلا َةبلط عفني نأ هللا وجرأ
 «لالملاو لالكلاو ءرجضلاو ةمآسلا ٍةعرسو «ةمه ا ٍطوقُسِب  ةيوبرتو ةيعاتجاو ةيسفن

 .هناكمو هناوأ يف ُباتكلا اذه ءاج دقو « مهبارتأو مهئالمز نم ايندلا بالط ٍدسحو

 يف هءاقب لاطأو ءءازجلا لضفأ اهلبقتسمو ةينيدلا مولعلاب نيّيِنْعَملا نع هَقّلْوم هللا ىَّرَج

 . نيدلاو ملعلا ةمدخ

 يود نإ و
 ؤنهكل  ءاملعلا ةودن مولعلا راد

 ١794/4 رخآلا عيبر



 : ةثلاث ظيرقت ةملك

 فاقوألا ةرازو نم ةوعدب ١4٠5. ماع يف ةبيبحلا رئازجلا ةنيدم ترز ال
 ةرايزب تدِعَس ءرشع سداسلا يمالسإلا ركفلا ىقتلم يف ةكراشملل ءاهيف ةيمالسإلا
 هلزنم يف نونحس دمحأ خيشلا ةحاس «ليبنلا بيدألا يكلاملا هيقفلاو «ليلجلا ةمالعلا

 .هاعرو ىلاعت هللا هظفح ءرماعلا

 هتفايضب ينمركأو ,ديعب نيح دعب همأ ىلإ داع .ديحولا بئاغلا لابقتسا ينلبقتساف

 ةيحت) ليمجلا هطخب يل مَّدقو «ةرماعلا هتبتكم يف رظنلاب عتمتلاو .همركو هتشاشبو
 ربص نم تاحفص) باتك ىلع ءانثلاو َّحْدملا اهنّمض .اهلجترا تايبأ ةعبرأ (ىركذو
 هب عت نأ لأسأ هللاو هِلْضَفو هب ةركذت .هطخب انه اهّلجسُأ نأ ٌثببحأف .(ءاملعلا

 . نيملسملاو ٌمالسإلا

 : ىركذو ةيحن
 . هللا ىلإ ةيعادلا ميركلا خألا ىلإ

 نب ةماسأ يسب ءانلزنمم انل هترايز ةبسانمم .هللا هظفح ةّدُغ يبأ حاتفلا دبع خيشلا
 ار ١17 خيراتب «ةمصاعلا رئازجلاب سيار دارم رثب (دروكنوكلا) : ديز

 ليمجلاب اهيف كانّرَكَذ ٍةَذُم َلْعَب انتر دق (ةَّدُع ابأ)

 طلاب زكي ليلا 3 لي اهَنْبَتَك دق ِةَّذَق ِتاحَفَص ىلع

 رمألا نم ٍبْعَص ّلك وُدَْي ريصلابو ىقتإيم دع لك قي ريَصلاب
 عم * َج

 ركشلا رفاو ْلَتَت يضاملا كِرْفِس ىلإ همضت ٍرْفِس انيناَمَأ نفحف

 (دروكنوكلا)  ديز نب ةماسأ  رئازجلا
 ١١ لاوش ”١:٠

  )7م 1982 توأ

 ٠ رم آل 4

 نونكرسمتا
.6 



 توامعحت

 يلا ةبكل دلي ىكل) حالا ىلا

 نا هترايز ةيضان
 نوعان

 ا اند ا
0 

 ما 5:.4لاوسش هضالال خيراتب ةمصاعلا 2 ازدلاب

 7” ْ ِإ م34 داك دوق و هكا

 رثدلا ميجا اه كلارك

 0 اف 2 و مر قير ضل بو

 رمال سيشس وكي ةيرصل انك و ا

لمت ياما كسي ل
 شل و)و 

نب ةماسا ىئاؤملا
 روك لل انقذ ديز 

 2 1 ؟ لآ ون

 189-21 3 ترآ رحت
 ا



 : ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 يجر وون َس
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ٌمالسلاو ةالصلاو «نيركاشلا َدمح هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهَعِبت نم ىلعو .نيعمجأ

 يتلا لئاسولا ريخ نم «نيحلاصلا ءاهبنلاو «نيلماعلا ءاملعلا رابخأ َّنِإف دعبو

 تاياغلا ليبس يف هراكملاو ٍدئادشلا لمحت ىلإ اهٌعَفدتو « سوفنلا يف لئاضفلا سرغَت

 ىلإ َوُمْسَتل ,تامّرَعلاو تايحضتلا يود يبمأتلا ىلإ اهّثَعبَبو ,ةليلجلا دصاقملاو ةليبنلا

 . تاماقملا فرشأو تاجردلا ىلعأ

 ,ىلاعت هلل ٍدونُج نم ُدنُج تاياكحلا) : : فلسلا نم ءاملعلا ضعب لاق انه نمو

 صُقَن الكو» : هناحبس هّلوق ىلاعت هللا باتك نم هُدهاشو . . مهلايلوأ َبولق اهب ُهّللا تبي 2

 .©0َكَداق هب ٌتّبَعُت ام لُّسّرلا ِءابنأ نم ٌكيلع

 لإ بأ مهساحتو ءاملعلا نع تاياكحلا) : هنع هللا يضر ةفينح و بأ مامإلا لاقو

 هلوق ىلاعت هللا باتك نم هدهاشو . (مهفالخأو موقلا ثتادآ اهنأل هقفلا نم ريثك نم

 ناك دقل# : هناحبس هلوقو . 74د مُهاَدُهِبف هللا ىذه نيذلا كتئلوأ» : هناحبس

 ملعلا نايب عماج» يف ّريلا دبع نبا ظفاحلا هّلّقن . 274 بابلألا يلوأل هَ ةَربِع ْمهِصَّصَق 5

 نالعإلا» يف يواخّسلا ظفاحلاو «(كرادملا بيترت» 5 ضايع يضاقلاو «(هلضفو

 . ؟9(ضايرلا راهزأ» يف يِرَقَملا خّرؤملاو «  خيبوتلاب

 )١( ةيآلا دوه ةروس نم ١١١.
04 

 ةيآلا ,ماعنألا ةروس نم
(2 

 ١) ةيآلا «فسوي ةروس نم ١١١.

 ه2 0 يدر عم ١) ا نايب عماجو» ( ١١7:1١ «. «كرادملا بيترت»و ١:"”,. خيبوتلاب نالعالا»و «

 ص  2٠١«ضايرلا راهزأرو 1١:15١ -755.
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 يزوجلا نبا مامإلل «نيحلاصلا تاياكح يف طَقّللا» باتك ةمدقم يف ءاجو

 : ديلا لاقو .ةنجلا فحم ثتاياكحلا :لاق رانيد نب كلام نع» :ٍلي ام ,(طوطخم)

 اذهل له : هل ليقف «نيديرملا َناميإ اهب يوقُي « لجو رع هلل ٍدونُج نم ُدْنجب تاياكحلا

 . © كَداؤف هب تبثن م ام لّسرلا ِءبنأ ْنِب كيلع صفت الكوإ» ىلاعت ُهلوق : لاق ؟دهاش نم

 ىهتنا . «ةميتيلا ةَرَدلا اهيف تناك امبرو رَرُد اهنإف تاياكحلا نم اورثكتسا :ٌرخآ لاقو

 ٌقاَسُ يذلا عوضوملا يف ةتلمضت امب ءليوطلا مالكلا نع ين اهنأ رَرّدلاب ينعيو

 يذلا ىنعملا ٍءادأ يف ,ديزتسمل ةدايز ٌعَدَن ال يتلا ةياكحلا اهنأ : ةميتيلا ٍةٌرُدلاِب ينعُيو . هيف

 كولملا خيرات ف 0 :هباتك ةمدقم يف ءًاضيأ يزوجلا نبا مامإلا لاقو

 ىلع كلذب َعَلطُي نأ اهمهأ نم .ةريثك دئاوف خيراتلاو ريَسلا ركذ يف نأ ملعاو» : «ممألاو

 لجت ٌسْفئلاَ .رابخألا عامسو ءرّدقلا فيراصتو «نمزلا تابلقتو .رومألا بئاجع

 ريك دق لئاو نب ركب نم لجرل لبق : ءالعلا نب ورمع وبأ لاق «رابخألا عامسب ةحار

 يقب اف :ليق ءال : لاق ؟تومت نأ ُبِحتَأ :  حاكنلاو برشملاو لكأما َُذَ هنم ْتَْبَهَدو

 .(«بئاجعلا عمتسأ : لاق ؟ايندلا يف َكِتْذَل نم

 ,لاعشإل ٍةليسو ٌَريخ َّنإ : :هل هللا رَفَغ ةدغ وبأ حاتفلا ٌدبع فيعضلا. دبعلا ٌلوقيو

 قالخألا ميوقتو محلا ءاكذإو .«بهاوملا حذو ةباثولا .حقرلا ةراثإو , مئازعلا

 اهِفاَسْفَس نع .عفرتلاو .رومألا يلاعم ىلإ ٍيماستلاو « يبن وأ ِرْمَأ َنودو ءوُدُهو ٍتْمَصِ

 رابخأ ىلع ٌفوقولاو .ءاحلصلا ءاملعلا ِءاَعَبن ريس ةءارق وه : ٍءالجألا فالسألاب ءاستئالاو

 ءاملعلا نم ثتارتقالاو «نيّينابرلا نيحلاصلا بقانم ءالتجا نم ُلمتلاو .ءايظعلا لاجرلا

 ا .نيّدِجُملا نيلماعلا ٍءاهبنلا

 «بولقلا ٍةرانإو .دصاقملا ٌوُمَسو «مئازعلا ٌدّشو .مملا عفَرل زامهم ٌريخ كلذف

 َتاَبَقَعلا زايتجا ىلع ربصلاو «,ةنوفدملا ٍتاقاطلاو غوبنلا ريجفتو «تاينلا صالخإو

 ” تايقابلا مانتغاو ءنَسَحْلا ٍركذلا بسكو «عيفرلا ٍدجملا ىَرُذ لالتحاو ءباَعَّصلاو

 «كلذ نم ًانّسَح ًأطسق نحت - ىلاعت هللا لضفب  باتكلا اذه ةءارق لعلو . تاحلاصلا

 .داشرو ريخ ّلك لو هللاو
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 ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ريص نم تاحفص» :ٌباتكلا اذه يقل دقو ءاذه

 ٌتيقلتو هل ٌدمحلاو ل ٌلضفلاو ءملعلا ةبلطو ءارقلا نم ًايرك الوبق ٍ«ليصحتلاو

 ريصق ِتقو يف ىلوألا هتعبط ْتَدِفَنو .ءانثلاو ريدقتلاب هصُخت ءاملعلا رابك نم ةريثك تاملك

 .هيف دَفنَت نأ ًارٌّدقم نكي مل

 ةليمج ٍةبيِشَق ٍةَلُح يف جرخي نأ ٌتصّرَحو «هعبط ًةداعإ ُتيأر هيلع ُبَلطلا ربك اًملو

 . ىلوألا هتعبط يف هيف ٍجّرَخ يذلا عيفرلا ِهِيْمَس ىلع ًاظفاحم ىَقِبَيل «ءارقلا ىلإ ةبّيح
 ةعبطلا ىلع باتكلا ٍبفصن ٌوحن ةريثك تادايز ةيناثلا ةعبطلا هذه يف ٌثدزو

 ,رداصملاو «ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلل ًاماع ٌىوتحم هل ٌتعنَصو ءلوألا

 رسيأب هبحاصو ربخلا ىلإ عوجرلا لُهسَيل ؛ تاعوضوملاو رعشلاو « مالعألاو «بتكلاو

 نوكيلو «همقرب ةجاحلا دنع ربخلا ىلإ َلاحُيِل « «لسلستم مقرب رابخألا تمقزرو ءتقو

 طبضلاو ةمدخلا هيف ٌُتدّوَجو ,هقباس نيبو هنيب لصف ةادأ ريخلا لْوأ يف مقرلا

 . تعطتسا ام

 لوئسملا وهو ءداشرلاو ىّدُملا هديبو ءدادّسلاو قيفوتلا علو وه هناحبس ُهللاو

 هب نيعفتنملا تاوعدب ينعفنيو «هدنع ٍتانسحلا ٍةفيحص يف هلعجيو هب عني نأ هناحبس

 معنو انالومو انْبَر وهو ءهئسحأ نوغبتيف لوقلا نوعمتسُي نيذلا نم مهايإو ينلعجيو

 .نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو «ىلوملاو برا

 هبتكو

 ةدغوبأ حاس فلارج ١78 5 ةنس بجر نم 75 توريب يف



 : ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 يراهم سب
 هلوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .هِدْمح ٌّنح ميكحلا ميلعلا هلل ُدمحلا

 ءاملعلاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم «نيبملا ميوقلا هجهن ىلع راس نم ىلعو .هدبعو
 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو .نيلماعلا

 انئاملع رابخأ نم ريثك ىلع ,يتاعجارمو يتاعلاطم لالخ ُفِقَأ تنك دقف دعب امأ
 مهتايح لالخ وأ ,بلطلاو ليصحتلا مايأ اهؤئاع يتلا مهدئادشو مهعئاقوو ,نيمدقتملا
 . بعاتملاو تابّقَعلاو ةنوشخلاو فشقتلاب ةءولمملا ةيملعلا

 علطُي نأ بجي ةميظع ةتماص ًاسورد ع ئاقولاو رابحخألا كلت روطس يف ىرأ تنكو

 اهنم اوكِردُيل ميظعلا هئارتل ٌطماغلا ُكيَِللاو . مّلعتل انليجو .فقثملا انبابش اهيلع
 تارمثلا َةَبيط .فوطقلا ةّيناد مهيديأ نيب َتَيِقلُأ يتلا ,ةيمالسإلا مولعلا هذه ةلزنم

 ءابنيودتو اهليصحت يف َتَلْذُب يتلا ةلئاملا ةراّبجلا دوهجلا ةميقو اهتميق اوفرعّيف .ىنجلاو
 .اهنيقلتو اهطبضو اهلقنو

 ةيمالسإلا ةبتكملا ٌةمّظع :اهلهأ ةريسو رابخألا كلت ايانث نم يلاتلاب مهل ىّدَبتيو
 .مهمالقأو ,مهراكفأب اهوداش نيذلا اهلاجر ٌةمَظعو .نيقفاخلا نيب ام تألم يتلا

 اى .مهِبّصْنو مهّذكو « مهرهسو مهربضو  مهْشْطَعو مهعوجو , مهرامعأو مهرافسأو
 بناجلا اذه يف اهدحو حيسن :ةرخازلا ةيمالسإلا ةبتكملا هذه نأ ًاضيأ مه ىذبتي

 . ميظعلا
 (ةعيرشلا ةيلك)ا ةرادإ ْنأ :تاحفصلا هذه عمج ىلع مْزَعلا ينم دش دقو

 ًةنسح ةبسانم اهتيأرف ةماعلا اهتارضاحم ةلسلس يف ةرضاحم ءاقلإ ينم َتَبلط «ضايرلاب
 خيراتو «مالسإلا مولع خيرات نم ماه بناجل ضرَع هيف ذإ ,عوضوملا اذه رايتخال

"٠ 



 فل

 «مهيلإ ةميركلا مولعلا هذه تراص فيك :ةبلطلا انؤانبأ هنم فّرَعتي «راربألا هئاملع

 نم مهل نوكيف « . . .اهليبس يف دئادشلاو قاشملا نولّمحَتي ءاملعلا مهؤابآ ناك فيكو

 نم «هوحن تايلوئسملا نم مهيلع امب ٌريصبتو « ميظعلا ثارتلا اذه ريدقت ىلع ٌزفاح كلذ

 .هنع عافدلاو هيلع ٍظافحلاو هرشنو هيمدخو هيقلت

 ْمُمتُي ام رابخألا نم كلذ ّدعب اهيلإ ُتفضأ مث ,©7تاحفصلا هذه ضعب ثبتكف

 عئاقولاو رابخألا داريإ ىلع تاحفصلا هذه يف ُترَصتقاو .اهدئاوف ٌديِزَيو ءاهدِصاقم

 ىلإ اهتوزعو «نايبو حرش ىلإ جاتحت ال اهتاذب ةقطان يه ذإ ءاهيلع قيلعت وأ ليلحت نود

 ىلع اهتبترو ءاهِضَرَع ليهستو اهطبض يف ماتلا ماتتهالا عم ءاهعجارمو اهرداصم

 : بئاوحلا هذه يف ىتح فاخلا لع بفلسلا ضف ري هبو .اهعوقو يف نمزلا لسلست

 دصقأ مل انأو «هبناوج عيمج يف ةفاضإلاو ةدايزلل لباق باتكلا اذه ٌعوضومو

 «بناج لك نم َجفاغن ميدقت ٌثدرأ افإو رَّذعتم كلذ نإف « انه ءاملعلا رابخأ َءاصقتسا

 ملعلا .ليصحت يف دادجألاو ءابآلا ةريس نم ٍفَرط ىلع اهنم ملعلا بلاطو ٌءىراقلا كتي

 ىلع ظافحلا يف ةتيلوكسم كردي امك ٠ ,مهّلضف مهل ٌفرعَيو مهَرْذَق ُكِردُيف , هنيودتو

 بأدلاو دج ىلإ كلذ هزفحيف زفحيف .مهدوهج ٍرامُثو مهيوقع جاتني نم هوُفُلَح ام

 . ليصحتلاو

 يتلا «ةبيرغلا ةبيجعلا تافداصملا ضعب تاحفصلا هذه يف ءىراقلا ىري دقو

 تائب َربَع ليوطلا خيراتلا اذه نأ ركذتي نأ الول «ةعقاو ريغ ٌةعونصم ابنأ ٌنظي ٌءرملا داكي

 نم باج لك يف أجوم لعاب جوب ناك يذلا «ضيرعا عساولا اعلا اذهو «نينسلا

 هدادتما ليوط ىلع عقت نأ ٌدعبتسي ال : : اهراغم ىلإ ضرألا قراشم نمو (هبناوج

 بئاجعلاو بئارغلا ضعب هيف عقت نأ ٌدَعِبتسُي ال  مهمايأو مهلاوحأ ِنّيابتو هلهأ رئاكتو

 . تافداصملاو تاقفاوملا نم

 سايقمب هْضْفَر وأ هّلوبق ساق اذإ ءًانايحأ بيرغلا ءيشلا ُدِعْبَتْسَي دق ٌُلاسنإلاو

 ةماعلا تارضاحملا ةعاق ين « 11041 ةنس مرحملا نم 7 دحألا ةليل يف ةرضاحم اهتيقلأو ١(

 . ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك يف



” 

 هتبارغ عم ًاريثك هدجو اذإ ًانايحأ هُيرغتسُي دقو !ريغصلا هرظفو ةريصقلا هتايح يف هفولأم

 ةعفد اهيلع فقو يتتلا هترثك نم أيتآ لاحلا هذه يف هل هبارغتسا ٌتعبم نوكي نكلو

 .دحاو تقوو دحاو ٍديعص يف .ةدحاو

 ةيمارتم دامآ يف عقو  هفولأم سايقمب  بيجعلا بيرغلا كلذ نأ ركذت اذإ امأ
 لازو .هعوقو ُلوبق هيدل ٌبّراقت «ىلاعت هللا الإ مهّددع ُملعَي ال سانأ يفو «نمزلا نم
 ىرحبلا نم عطقم ىلع فقو ناسنإ لَم لوألا هراكنإ يف هلَعَم نأ ملعو ,هثودح ٌراكنإ هنم

 (هرحب) قامعأ يف دهاشي ملف .هفقوم تاّبْنَج نم أراسيو انيمي ٌبرضو هيف صاغ مث
 بئاجع نم رحبلا نع ىكحي ام ركنأف «ةفورعملا ةيئاملا تاناويحلاو «ةداتعملا كامسألا الإ

 . تاقولخملا

 رحبلا نم دحاو عطقم نم عّمْجُت مل ةبيرغلا ةبيجعلا تاقولخملا كلت نأ ىرد امو
 راظنألا اهدنع رسحنت يتلا رحبلا فارطأ نم تعم امنإو .دحاو نمز يف الو «ريبكلا
 اهنع ُتَّدَح هنأ :هل عقو اهنإو «ةنيابتم نكامأ نمو .ةدعابتم دامآ يف تعمجو ,راكفألاو

 .اهركني لو اهوبقل ٌمضخ ةقيقحلا هذه ركذت اذإف « ءاهركنأف ةدحاو َةعْفَد

 ,تاقولخملا نم ٍبئارغلاو بئاجعلا يق قئاقح نم ءةريسي ٌجذامن انه كيلإ قوسأو
 نوقداصلا ءايقتألا ةعيرشلا ًءانَمَأو ,ةيوبنلا ةنسلا ُهَلَمَح ,تاقثلا ةاورلا اهرابخأ ىور

 مهطّبضو هلاجر يقدصل .ناعذإلاو ٍناقيالل ديفملا « حيحصلا ٍلصتملا ٍدْنَسلاِ ؛ةاعدلا

 . مهنع هللا يضر مهِتَماَبنو

 ,©"”«هحيحص» يف ٌملسم مامإلاو 2 ١«هحيحص» يف ٌيراخبلا مامإلا ىور ١

 هللا لوسر انثعب :لاق ءهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع» :ملسمل يتآلا ظفللاو

 رك نم ًاباَرج اندرو ءشيرْفِل ًارْيِع ىَقَلتَن ةديّبُع ابأ انيلع َرمأو .ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةرُك هرم انيطعُي ةديَبُع وبأ ناكف ريغ انل دجي مل

 "9 يف ةكرشلا باتك لوأ يف رجح نبا ظفاحلل «يرابلا حتف» حرشب 4:6 )1(

 . .رحبلا فيس ةوزغ باب) يف , يزاغُملا باتك يف 11: م يفو «(ديملاو ماعطلا يف ةكرشلا

 1 ًاَءاَتُم ُةُماعطو رخبلا ُدْيَص مكل َّلِحْأ باب) يف .ديصلاو حئابذلا باتك يف 071:4 يفو

 . (رحبلا تايم ةحابإ باب) يف .ةمعطألا باتك يف . يوونلا مامإلا حرشب 84:11 يف ةف]



 فو

 (ك اهّصْمت :لاق ؟اهب نوعَنْضَت متنك فيك :ٌتلقف :  رباج نع يوارلا - لاق

 انّيصعب ٌبِرضَن انكو «ليللا ىلإ انوي انيفكتف «ءاما نم اهيلع برش مث ٠ يِبّصلا صم

 . هلكأنف ُهَلْبَن مث ,  رَجّشلا َقَرَو يأ طبل

 ةئيهك - ٌءيش  رحبلا لحاس ىلع انل َمِفرف رْحَبلا لجاس ىلع انقلطناو :لاق

 هانيتأف «  لْمَرلا نم بدودحملا ليطتسملا ريبكلا للا ةروّصك يأ محلا ٍبيِثَكلا

 ٌلْسَر نحن لب ال : لاق مث «ةتيَم :ةديّبع وبأ لاق :لاق رينَعلا ىَعدت ٌةَباَد يه اذإف

 . اوُلكف مثررطضا دقو هللا ليبس يفو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم ُفِرَتْخَن انتيأر دقلو :لاق ءاَنِهَس ىتح ٍةِم ثالث نحنو ًارهش هيلع انمقأف : :لاق

 «َنْهَّذلا  ةريبكلا ٍرارجلاب يأ .لالقلاب اهترَنو هِيَ لجخاد نم يأ هِنِيَع بو

 .روثلا ِرْدَق وأ ٍروُعلاك مطِقلا يأ  رّدفلا هنم متقن

 اعْلِض ذخَأو «هِْيَع ٍبْقَو يف مهَدَعقأف «ًاللجر َرْشَع َةثالث ةديبُعوبأ انم ذَحَأ دقلف

 هيلع هّلَّمحف لجر .لوطأ ىلإ رظنو ءانعم ريعب ٌمظعأ لَحَر مث ءاهماقأف هعالضأ نم

 .اهتحت نم ّرَمَف

 يف ُلمَحتو ُقَلْسُت محللا نم ٌةعطقلا يهو «ةَقيِشَو ٌعمج  َقئاَشَو همحل نم انذدوَرَتو
 كلذ هل انركّذف ٠ ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان انيتأ ةنيدملا انمِدق |ملف .  رفسلا

 انْلَّسرأَف :لاق ؟انوُمِهطتف ءيش همحل نم مكعم لهف ٠ .مكل هللا هجرخأ ٌقزروه :لاقف

 .©"0«هنم َلَكأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىلإ

 هيف يذلا سماخلا دلجملا رخآ يف «ىلاعت هللا همحر يقابلا دبع داؤف دمحم ذاتسألا لاق )١(

 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطمب ةرهاقلاب ٌتْعِبَطو ءاهتمدخب ماق يتلا ةعبطلل (ملسم حيحص سراهف)
 يف لاق (يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد) لبق نم توريب يف ْثَرْوُص مث ,تادلجم سمح يف 189 ةنس

 ٍثيدح فيرشلا ثيدحلا اذه نم ٍفَرط ركذ َبِِقَع «088 580 ص روكذملا سماخلا دلجملا

 :هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 «مهنع هللا يضر هللا لوسر ٌباحصأ َقَّدَصو «هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج انّديس قَّدَص»

 اذه ٌريِظن ءاج دقف ءمهنع هللا يضر .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ثيداحأ َةاَوُر قَّدَصو

 . ًادج بيرقلا رصعلا اذه يف



 قل

 راّثلاو تابثلا ف تاقولخملا بئاجع نم ىرخأ ةبوجع أ كل ٌركذأو م

 اهريخخ َتعِمَس ول امبرو « مويلا اهنم ٍفولأملا كاروظنم سايقم ىلإ رظنلاب اهدصُن داكن ل

 ف «سانلا ضعب نم عقت يتلا تاَعَلاَبُملا نم اهارتوأ ءاهركنت داع ٍلجر نم

 .بئاجعلاو بئارغلا نع مهثيداحأ

 !/ لع اذإ ءاهتحص يف ُددرتلا و أراكتإلا اذه كرطاخ نم ُدَدبتَي ام َناَعَرُس ْنكلو
 ٍخويش خيشوه اهب ٌتَّدحتملاو اهّلُجَسُمو اهَدِهاَشُمو ةبوجعألا كلت تفصاو نأ 1

 :7 دومع ١ ص .1457/9/11/ خيراتب ,5 1414١9 دّدَعلا يف . مارهألا ةديرج يف ءاج

 سي تح
 ف لقت ةرايس لوط اهنإ :لاقي ءأرتم ١" اهوط لق ايس ٍسمأ سيراب عراوش تّراتجا

 هنْزَوو ءأرتم ٠١ هلوُطو .ًأرهش ١ هُرِمُع ,مُحَض َتْوُحوهو «(سْنؤُي) لقت تناكو اعلا
 كراَمتادلاو ديّوّسلاو جيلا يف ٍةراّطنلا ىلع هضْرَع اوماقو ُهباحصأ هطْنح دقو ءمارجوليك ٠٠١

 . حيباصملاب ُةئطاب ءيِضأ دقو . مولعم ٍرخأ َءاَقِل عوبسألا اذه سيراب يف ضرعيسو ءاينامأو اسْمْنلاَو

 .( ر) ِهِفْوَج ٌةيِؤُر ةراظنلل ىَسَنَيِل ةيئابرهكلا
 دومع 7 ص .194057/94/11/ خيراتب 5 ددعلا يف .ةديدجلا رابخألا ةديرج يف ءاجو

 :«”و١

 نانطأ »هيرو أرتم ٠١ هلوط ٌتْوُح
 ةَعْفَد لك ًةرشع ءُهَنَطَب نولخدَي سانلا

 :ر 7 يف سيراب

 بكارلا سيلوبلا لاجر نم ٌتارَشَع 0-5 ,نيحتافلا لوخد ٌسيراب «اَنوأ» مويلا بص َلَخَد
 ىلع ًالومحم ناكو ءوليك ُهنُرَو ءطنخم محض ييِوُرَ ٌتْوَُح وهف اذه «انوأ» امأ . ٍلجارلاو

 .لوخدب سانلل ٌحَمسُيو ,رهش ٍةّدل ثوح لا ضرعُيسو .ةمخض لقن ٍةراّيسب ٍةطوبرم ٍتاراَرَج ٍةرْشَع
 .ةدحاو َةَّرُم هنطب اولخدَي ن [ صاخشأ ُه ةرشع عيطتسُيو .ءابرهكلاب ِءاَضْلا ِهِشِرَك

 هيف 36 يذلا ناكملا ىلع وُ / ةئيدملا سيلوبو هاَنْوأ» ٠ ضرعُم ىلع نيفِرْشْلا ٌنكلو
 ّنِس نأ مغربو .عراشلا َراهنُي نأ ةيشحخ ,يضرألا راطقلا طع قوف ُهَعْضَو َنَوُسْحي مهو «توُلا

 يضاملا ماعلا نم ربمتبس ٍرهش يف ٌديِص دقو ءأرتم ٠ هلوُط نإ ًارْهَش 18 ىلع ُديِزَي ال ِتْوْلا اذه

 !هتحت ثراها اهنكلو ءابروأ رع ٍةلْوَج يف هلت ةّصاَخ ٍراطَق ةَبَرَع هل َتَعِنَص دقو . جيورتلا هايم يف
 . «ًارتم ٠ اًلوط ٌةّصاخ ٌرَج ٌةَراّيَس هل ُتَعْيّصَف
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 ْتَعْشألا نب نايلُس دواد وبأ مامإلا «نيمألا طباضلا ٌقداَصلا ةَيواّرلاو «نيثّدحملا

 ثيدحلا ٍةمئأ ُدَحَأ :ةّلاَحرلا مّلَعلا ظفاحلا .دهازلا ٌكسانلا ٌعِرَولا مامإلا «يناتسجسلا

 ,مالسإلا بَتك ُدَحَأ وه يذلا «ننّسلا» باتك ٌبحاص «نيفراعلا ِهِظاَفْحو «نينقتملا

 . ىلاعت هللا همحر 776 ةنس ةرصبلاب ىفوتملاو 7١. ” ةنس دولوملا

 :1 0 ١ عقلا ةق ةقدص يد ٍِق ,ةاكزلا ٍياتك يف «نسلا» : يك يف لاق

 رك ف : يبهذلا 0 ظفاحلا هلَقنَو . ىهتنا .«نيلْدِع لشي ىلع 53 04

 . هتمجرت يف 7٠١:1 «ءالبنلا مالعأ ريس» و ه947:7 «ظافحلا

 ةاوُر رابك نم ٌداَقن ريبك ظفاحو «نيملسملا ةمئأ نم مامإ ةبوجعالا ٍهِذهم ٌريخُملاَف

 ةاوُر هنع هاورو «هباتك يف ُهَلجَسو ءدِسفنب وه هَدهَش هب ربت امو «نيلسرملا ديس ثيدح

 ةظْفَحو .راربأ ةمئأ مهلكو ! مهَظفِحو مهطبض َنَقتأ امو ! مهّدعأ امو ««نئسلا» 4 هباتك

 فئارطلا باحصأ نييرابخألا وأ .تاغلابملا لهأ نم دوادوبأ سيلو «رايخأ

 . تابرغتسملاو

 ةقثلا يف ُهَلئِمو «هتبارغ يف هريظنو .هقباسب ىنعملا َةيِبَش َرَحآ ًاربخ كيلإو * 

 ةمجرت يف :20١١ «ظافحلا ٍةركذت» يف ىلاعت هللا همحر يبهذلا ظفاحلا لاق ,توبثلاو

 خيش ٠ , مالعألا دَحأ ةودقلا ٌظفاحلا وه» : (يروباسينلا عفار نب دمحم) ظفاحلا مامإلا

 ةنس يفوت ءنومأملا ةقثلا . . .ةَعرُر أو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأو ملسمو يراخبلا

 . ىلاعت هللا همحر 6

 ثتعمس :لاق «يروباسينلا عفار نب دمحم انّثَّدح ديزي نب رمع نب دمحأ لاق

 ٍناََيلا مث يرصبلا ٍدشار َنب َرَمْعَم ٌتعمس :لاق «  يناّيلا يناَعْنّصلا  قازرلا دبع

 . مات لب رو بْنع َدوَقْنُع نَمّيلاب ٌثيأر :لوقي - “١67 ةنس يفوتو 2460 ةنس دلو

 . ىهتنا

 نيدلا لامك ةمالعلا «بيدألا حّرؤملا ُهيقفلا هب َرخأ ايف اذه ٌرحن ءاجو  ؛

 علاطلا» : هباتك لوأ ٍق لاق «ىلاعت هللا همحر 7/58 ةنس قوتملا « يرصملا َيِوُقْدال

 ٍرامثلاو تاريخلا نع ُثَّدحتي وهو 275 ص «ديعّصلا ٍءانبأ ًءابَجن عماجلا «ديعسلا



 ف

 : ىُفدَأ) ِهدَلِب يف ةميظعلا

 ْثتءاج ِبَنِع ُهّبَح َتنِزُوو «ييألاب لاطرأ ينام ُهنِز تءاج ,بْنِع فظَي ثيأر»

 . ىهتنا . «اندلب وُفْدأب كلذو .مهارد َةَرْشَع اهتنز

 يف ,.0«2ةيدوعسلا ضايرلا ةنيدم نم ٌرُدصت يتلا (لصيفلا) ةلجم يف ءاجو
 ,(فوفلم) : بنوك ةرمثل ة ةروص ١١5 ص يف 2١5٠5 ةنس نابعش ددع 15 ددعلا

 َتْنَّرَو ,ةدحاو ٍةسباي ةلصبل ةروصو ًادحاو ًارتم اهرطق غلبو «ًامارغ وليك ف َتْنَزَو

 ةرودنب ةرمث نأ كلذ َبِقَع ًةلجملا تّركذو ءمسا"* اهّرطق غلبو .مارغ وليك <, 7

 يف تتبن ةيداعلا ريغ ءايشألا هذه نأو .مس ١ نم ٌرْثكأ اهطيحم ْعَلِب ةدجاو ملا

 ةيانعلاو ةعارزلا يف ةليوطلا ةربخلا يذ (نمراك هيزوج) يكيسكملا عراّرملا ضرأ
 . كيسكملا يف لوألا عاملا ُهَلَعِج امم .ضرألاب

 ّحصأب اهُرابخأ انيلإ ْتَلَقُن «راثلاو ناويحلا يف تاقولخملا بئاجع نم جذامن هذهف
 ,ةيمويلا كتادوهشمو كتايح سايقمب .لوبقلا نم اهُدِعِبتست دق «نيلقانلا قثوأو قرطلا

 . اهل تاقثلا لقنب «ةعقاولا ٌةتباثلا اهنكلو

 ءملاعلا يف ًادارفأ كانه َّنأ ًاضيأ اهيف َدّهْشَتل ةَّذَقلا ةبيجعلا عئاقولا هذه كيلإو
 «ًاعاوطم [سج وأ ًاَعانَص ْأَدَي :ىلاعت هللا مهحنمي  ةلواطتملا روُمدلا يف نودجوي
 ءاهُعوقو الول ٌلوقعلا اهُقَّدِصُت ال يتلا بئاجعلا ٌبئاجع مهنم ُنوكتف ًاعاَدْبِم اركف وأ
 : كلذ نم ٍرابخأ ٍةعضب ٍقْوَسِب انه ٌءىزتجأو

 هباتك يف يدادغبلا يطول نب قازرلا ٌدبع لضفلا وبأ ُحّرْؤملا ىكح ١
 كلملا نميلا ِكولم ملاعو 29 (ةعباسلا ةئملا يف ةعفانلا براجتلاو ةعماجلا ثداوحلا»

 كوبسملا دَجسَعلا» هباتك يف ,يئَمَيلا ُيِلوُسَرلا سابعلا نب ٌليعاسإ سابعلا وبأ ٌفرشألا
 ثداوح يف 29 هنم عوبطملا مسقلا يف .«كولملاو ِءافلخلا تاقبط يف كوكحملا رهوجلاو

 , 5371/ ةنس

 )١( ةثلاثلا ةرملل باتكلا عبط دنع «ىلوألا ةعبطلا ةمدقم ىلإ ربخلا اذه تفضأ .
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 في

 ريمألا ةمدخ يف ناك ,طايخ يمجعأ ٌناسنإ َبِلّص ةنسلا هذه يفو» :الاق
 يف َعَرَب دق ًطايخلا اذه ناكو . تاف صب هل ًااج حرج دق ناك رشف نيدلا لاح
 بوت هعمو «قودنُص يف ُهَسْفَن َسْبَح هنأ :اهنم «ةبيجع ًَءايشأ لمعو , ةطايخلا ةعانص

 طخ مث «ليللا لّوأ نم هرُمَتْسَف نيدلا دلامج باب َلِباقُم قودنّصلا َقْلُعو « لّصَفُم ريغ

 مارو هاوطو «هطيخو .بوثلا ّلَصَف دق هودجوف هوحتفو , حبصلا َتَقَو قودنصلا

 ًادج ًاريصق ًاخيش طايخلا ٌلجرلا اذه ناكو . هنع اوزَجَعف كلذك اولعفي نأ هّدعب ةعام

 . «ةقيرطلا ٍدومحم ريغ «ةطايخلا يف هرصع َدَحوُأ ,ٌبّدحأ َجرعأ

 هباتك يف «سابعلا نب ٌليعامسإ ٌفرشألا كِلملا نَمّيلا ِكولم ماع ًاضيأ لاقو - ؟

 * َبِعَل .لاوش ٍرهش يناث دحألا موي يفو» 551١: ةنس ثداوح يف ,20(كوبسملا دجسعلا»

 نع امهْبَصن ِنيَلْبَح ىلع  دادغب ٍيحاون نم ةيحان ٍفْحّللا ميِعَز ٍدانجأ نم ٌناسنإ

 «ةارو ىلإ ًاَعِجاَرَو ًايِضاَم ءًاعيرس ًايْشَم هيلع يشمي ناكف «ًاعارذ َنيِعَبْرَأ َوحن ,ضألا

 . هُدَلَو هنإ : ليِق «ريغص لْفِط هِسْأر ىلعو ٌبِقاَبَق هيلجر يفو

 عفّرو هسأر مأ ىلع ماقو «لبحلا ىلع ًاضرعم هكرتو ًاروهشم افيَس ذخأ مث

 ىلع اهلَعَجو .ءام ةءولمم َةّرَج َذَحَأ مث .ًابولقم ُهُعَلُحيو ُهَليِواَرم ُسَبْلَي لعَجو يلج
 ٍهِسأر ىلعو ءٌبقاَبَملا هيلجر يفو .هرخآ ىلإ لْبَخلا لَّوأ نم الِوُرَهُم اهب ىشَمو .هبأر
 .لوقعلا ُلِهْذُي ًابِعَل ّبِعَلو .هيلجر .ماهصإب نيَلبَحلاِب قّلعتو اَهاَمَر مث «ةرجلا

 ِرذَب ىلإ بوسنم ةفالخلا ٍراد باوبأ ٍدَح ٍدَحأ  ةّيِرْدَبلا ىلإ لّرْنو هب نم ْغَرَف (لف

 «ءارمألا ٍتويب ىلإ ىضَم مث «رانيد ّقَبِمو ًاسَرَف يطعأو ؛هيلع َعِلح «  دضتعما كولم
 . «رانيد ٍفالآ ٍةثالث ىلع ٌديِزَي ام لّصحف

 «سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش يفاَرَقلا مامإلا خيشلا ناك

 .هقفلا يف «قورفلا» باجعلا باتكلا ٌبحاص يلوصألا هيقفلا .يكلاملا «يرصملا

 هقفلا يف َِّذَفلا هتمامإ بناج ىلإ «ىلاعت هللا همحر 585 ةنس ىفوتملاو «377 ةنس دولوملا

 َتاَعاّسلا ةعانص يف ملاعلا يف ٍرِداونلا ةَعبْتلا نيعرابلا َدَحَأ , مولعلا نم ٍةلمجو لوصألاو

 م
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 لصف ف تحبي وهو ,2"”«لوصحملا حشا يف لوصألا سئافن» هباتك ف لاق

 ٌنيبف ؟هبجاص ىلع َّلُدَي توصلا هرم له :ة ةّيتوصلا ةلالدلا نع (تاَعّللا يف ٌمالكلا)

 .توصلا اذه بحاص ٍصخش نم دب ال هنإ :لوقنف توصلا ٌعمسن : نأ يفكي ال هنأ

 .ناسنإلا ريغ يف ٌعنصي ت توصلا ّنأل

 نم ٌليوط ٌدومَع وه  نادَعمَش هل م ٌعِبَص ,لماكلا كلملا نأ ينغَلَب» :لاق مث

 باب حتفنا ةعاس ليللا نم ىضَم املك - ةرانإل مشا اهيلع ْعَضوي كارم هل سان

 علط «تاعاس ٌرْشَع تضقنا اذإف .كلملا ةمدخ يف ُْفَقَي صخش هنم جرخو «هنم

 نأ مَلَعَيِف ةداعسلاو ريخلاب ْناطلسلا هللا حّبَص :لاقو ٍناَدَعْمَّسلا ىلغأ ىلع ٌصخشلا

 . عّلَط دق رجفلا

 ُريْغَتَي ةعمشلا َّنأ هيف ٌثدزو َنادَعْمَشلا اذه ينَرَقلا ملكتلا - انأ ٌتْلِمَع دقو

 ىلإ ,.ديدشلا ضايبلا ىلإ ,ديدشلا ٍداوّسلا نم ُهانيَع ٌريغتت دن ّدَسأ هيفو «ةعاس لك يف اهنول

 ٌصخش لخدَيو «نيرئاط نم ٍناتاّصَح ٌطَقْسَتو نول اهل ٍةَعاَس ّلك يف ,ةديدشلا ةرمحلا

 ىلع ٌصَخشلا عّلَط ٌرجفلا عّلط اذإف «باب حفيد ُقلْعُيو «هريغ صخش جربو

 .مالكلا نس نع ترج ينكاو «ناذألا ىلإ ريشي و هنذ أ ىلع ةعَبصإو ,نادعمشلا ىلغعأ

 ىهتن | .«مّلكتي الو ٌرْفَصُيو ًاراستيو ًانيمي ُتْفَتْلَيو يشي ٍناوُيَح ةروُص ٌتعنَص مث

 نْهَّذلاو ءَعاَنّصلا ِدّيلا يف ِفاَرَقلا مامإلا نم ديرف ٌبيجع ٌقراخ ٌءاكذ اذهو
 . "هيلع ىلاعت هللا ٌةمحر ,هقفلاو لوصألا : مولعلا بعصأ يف ٍةمامإلا عم «عاَدّبمل

 خيشلا يمعملألا غبانلا ةيقفلاو «ريبكلا ةمالعلا انذاتسأو انخيش ينثدحو

 .ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا ,ةطوطخملا ةخسنلا نم ٠١8:1١ ءرجلا يف )١(

 ريوصتلا» :هباتك يف «ىلاعت هللا همحر اشاب روميت ٌدمحأ ٌداتسألا ةعقاولا هذه ىكح دقو (6

 يف درو اهيف عْمَدلا تارطق» هتلاسر يف يقشمدلا نولوط نبا نع ٠١«. 5و 7/4 ص (برعلا دنع

 مامإلا :نونانق ءاملع» ناونعب لاقم يفاو ديجملا دبع ذاتسأللو «يفارقلا نع اهل القان «عْمشلا

 ةنس ةعبارلا اهتتس نم ٠: اهددع يف ,تيوكلا يف ةرداصلا «يمالسإإلا يعولا ةلجم» 5 ««يفاَرَقلا

 ظوفحملا روكذملا هباتك نع ًاضيأ ينارقلا مامإلا ٌريخ هيف لَقَن 204 ه4 ص 1908 -

 .هيلإ ةراشإلا تقبس دقو «ةيرصملا بتكلا رادب



 ى

 هللا هظفح لاق ءانه هلجسأ رابخألا بئاجع نم ريخب ةرم نم ٌرثكأ ءاقرزلا ىفطصم

 انخيش «ريبكلا ققحملاو بيدألا هيقفلا ةمالعلا هدلاو نم ْعِمَس هنإ : هب ٌمتمأو هاعرو ىلاعت

 اهيفو .هدلب يه يتلا بلح ةنيدم يف ِهّيئْيع ُمأب ُهَدَهاَش ام «ىلاعت هللا همحر ءاقرزلا دمحأ

 :يلي ام وهو «هُدِلَوَمو هأشنم
 عيطتسي هنأ ِهِتْوَصِب يدانُيو .قاوسألا يف يشمي الجر ٌثدهاش :دمحأ خيشلا لاق

  ةَمِسْمَّسلا مجَحِب وه يذلا ,ّصراقلا ٌريغصلا َناويحلا  ثوُعِْرُبلا كمي نأ
 ةرعشلا َدقعيو ءهرهظ ًءارو هفلخ ىلإ هيدي َبِلقَيو .دي يعبصإي ةرعشلاو .دي يعبصإب

 يفو «ةرعشلا سأر هيعبصإ نيب امهادحإ يفو ,مامألا ىلإ هيدي ٌديعي م .ثوغرملا ىلع

 . اذكه ُهَكْفَي نأ نكمي كلذكو ءَطْنَي ًادّيقم ٌتوغرُبلا ةرعشلا لفسأ

 ًائوغرُب هعم ٍةَنينَق نم ٌلجرلا جرخأف :ليلجلا ةيعاولا ةكاّردلا خيشلا لاق
 هدي يعبصإب اهكسمأو ةليوط ةرعشب ءاج مث « ماهمإلاو ةبابسلا :وِدي يعبصإب هكسمأو

 هيدي داعأ مث «ثوغربلا ىلع ةرعشلا دقَعو ءاّم َةَرََ هرهظ َفْلَخ هيدي - .ىرخألا

 طي اطوبرم اهيف لع ثول الدم يهو هيعبصإ نيب ٍةرعشلا سأرو ,مامألا ىلإ

 هتقاَذَحو هِتراهم نم نوبجعُيو «هيلع نيعمتجم هنودهشَي سانلاو هب ُبَعلي لجرلا لّعجو

 . ىهتنا . ةقراخلا

 انئاهقف بتك يف فقأ تنك :ك يننأ «بلطلاو ةساردلا ةايح لّوأ يف يل عقو دقو

 بئارغلا نم رّوّصل ٌماكحألا اهيف اونُيِب «ةيهقف عورف ىلع ىلاعت هللا مهمحر نيرخأتمل

 ةبيرغلا لاكشألا ضعب اهيف اوكحو «نامزلا رورم ىلع ناسنإلا ينبل عقت ينلا قّيقللا

 يف اولغوأ مهنأ مهيلع مكحأ تنكو ءاهيركاذ ىلع ُبتَعلاو اهُدَر ينرواسي ناكف «ةردانلا

 . هعوقو ٌرّوصتُي ال ام ىلإ بارغإلاو روصتلاو لايخلا
 ةيعفاشلاو ةيفنحلا ةداسلا هقف بتك نم ءاهنم ةفئاط ٌتعمج بلطلا ةانثأ ٌثنكو

 اردان عقو امن كلذ نم ًءاهقفلا هركذي ام نأ يل ٌنيبت امل « ءاهِعَمَج نع ٌتفقو مث ( ةيكلاملاو

 ةضعب ًابيرق هيلع انفقو نحن نكلو ةنيابتم ّنكامأو « ةدعابتم ٍنامزأو دوهع يفو «ًاقرفتمو

 . عوقولاو ثودحلا ٌدعبتسم «ًابيرغو ًاريثك انرظن يف ناكف ءضعب نم

 َرَّوّصلا هيف ٌتيأرف «ناديز يجرجلا «تاقولخملا بئاجع» باتك ىلع ٌتفقو اّملو



 ل

 اهيوبقب َتَمّرلَأَف ريوصتلا ٌةَسَدَع اهتّلَجس يتلا «ةبيجعلا ةيناسنإلا تاقولخملا كلتل
 لاز :ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع اناهقف هركذ امم شّمدأو مظعأ وه ام اهيفو ءاهقيدصتو

 . مه ٌريدقتلاو ناعذإلا هَقّلخو ,مهيلع ُبَتَعلا يرطاخ نم

 سانلا يف ٌعَقت «ةبيرغلا ةثداحلا هيلع ضَرعُت دق رظقلا يف هيقفلا نأ يمامأ َحَفتو

 يف بئارغلا كلت نيب عماج ٌعمج اذإف « (همكش نيو ايلف« تامزألاو نانفألا نين

 َلْفَغو ا ةدحاو ةرظن اهيلإ رظنو «لايجألا رورم ىلع تنؤوُد يتلا «بتكلا كلت

 اهوبق نع ٌليملاو لاهل داعبتسالا هسفن 5 ماق .اهيف تعقو يتلا لايجألاو نامزألا نع

 .هِتَرْظَن رصقو ِهيَلْفَع نم نأ اغإو لاه َةدَهاْشِملا ءافتناو ٍفلإلا مدع عفادب

 اغإو ال «لاقي وأ لقنُي ام لكب قّدَصُي نأ َناسنإلا مري هنأ :اذه ىنعم سيلو

 يدرفلا هسايقمب ال ءريبكلا يرشبلا ينمزلا اهسايقم اهبرغتسا اذإ رومألا سيقي نأ هيلع
 . ')ريغصلا يناسنإلا

 يف دالوألا ةرثك يف بئاجعلاو «ةقلخلا يف بئارغلا رابخأ نم هيلع ٌتفقو ام فيطل نمو )١(
 دولوملا .(دمحم نب دمحأ) يِفَلّسلا رهاط وبأ رّمعملا ثدحملا ظفاحلا هاكح ام ءدحاولا نطبلا

 يف ءاج دقف .«رَفسلا مّبعم» :هباتك يف ,01/5 ةنس ةيردنكسإلاب ىوتملاو 2477 ةنس ناهبصأب

 رابخأ» ناونعب 1477© ةنس توريب يف عبطو «سابع ناسحإ روتكدلا هنم هجرختسا يذلا مسقلا

 ٍ :«يفَلّسلل رّمسلا مبعم نم ةجرختسم ةيسلدنأ مجارتو
 تيبس : ىلاعت هللا همحر يفَلّسلا ظفاحلا ٌلوق 54 ص يف روكذملا مسقلا اذه يف ءاج

 يفّلَسلا ميقُي قي ناك ثيح ةيردنكسإلاب ينعي رغئلاب ينوُمللا نارولا نب تيوت نب هللا دبع دمحم ابأ

 تيوت نب ناتني بوقعي ابأ ريمألا يخأ ٌتعمس :  قدصلا ىّرحتي ٌةقث ناكو هّتبرجو  لوقي
 : نولوقي برغملاب تاقثلا نيطبارملا نم هَريغو هيقفلا

 تام مث .ًانامز اشاعف ءدحاو سأرب نالماك ناسج  نيمثلملا نم نطب ترون يب يف َدِلُو
 ليلق ضمي ملف ءًامايأ ٌرِبّصَي : مهل ليقف .ءاهقفلا اورواشف .هنم هعطق اومارف .رخآلا لَقَنو امهدحأ

 .رخآلا تام ىتح

 ءًارضاح ىسوُسلا بالَغ نبا ناكو «نيسأرب ٌدولوم انمايأ يف سلدنألاب َدِلَوو :دمح وبأ لاق

 ١ .ناهجو هل ٍدحاو سأرب دولوم برغملاب َدِلَو هنأ انغَلَب يذلا :لاقف

 ةرملا يف مث ءادلو :اهتدالو لوأ ْثَدَلو ةأرما سلدنألا صمحب تيأر دقو :دمحم وبأ لاق
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 ف مهتداع ىلع ًايرج «بئارغلا َحورفلاو ٌرّوَصلا كلت ءاهقفلا ضعب ضَرَف امنإو
 هيقفتلل ًاعرش عقي نأ ٌروجي الوأ ةداع عقي ال ناك نإو القع عقي نأ نكمي ام ركذ

 ثداوحلا نم هوليختو هوضرتفا ام ناك نإو .عقي دق ام مكح ةفرعملو .هقفتملل عيرفتلاب

 هلهأو ملعلا نع مهازجو ىلاعت هللا مهمحرف «نامزألاو روصعلا َربَع العف عقو دق ةردانلا

 .ًاريخ

 : ءاملعلا ةايح نم بناوج ةتس ىلإ تاحفصلا هذه تمسق دقو ءاذه

 عطقو ملعلا بلط يف ةلحرلاو بّصنلاو بعتلا يف مهرابخأ يف :لوألا ٌبناجلا
 . تافاسملا

 .تاذاَذّللا رئاسو ٍةعَّدلاو ٍةحارلاو مونلا رجه يف مهرابخأ يف : يناثلا ٌبناجلا

 ,عيبو رقفلا ةرارُمو شيعلا فظش ىلع ريصلا يف مهرابخأ يف :ثلاثلا ٌبناجلا

 . تاشورفملا وأ تاسوبلملا

 . تاعاسلاو مايألا رجاوملا يف شطعلا وأ عوجلا يف مهرابخأ يف : عبارلا ٌبناجلا

 يف تاقفنلاو لاملا ٍدافتو مئادلا يِْرُعلا يف مهرابخأ يف :سماخلا ٌبناجلا

 . تابرْغلا

 :ةسداسلا ينو .ةسمخ :ةسماخلا يفو «ةعبرأ :ةعبارلا يفو «ةثالث : ةثلاثلا يفو «نيدلو :ةيناثلا

 مث :كالهلا ىلع َتَفَّرشأو !اهحوُر نم تسيآو !دحاو نطب يف ًةعبس :ةعباسلا ٍةرملا يفو ءةتس

 : اذه دمحم وبأو . سلدنألا راطقأب سان دع اهرب رهو ٠ « عراطت نأ تب 3 تبأو اهجوز نع تعنتما

 | .«نيطبارملا ءارمأ نم حلاص لجر
 ُقْلَي هللا نكلو «بئاجعلا نمل اهنإو .نوطب ةعبس يف 58 78 تدلو دق ةأرملا هذه نوكتف

 . هناحبس .«ءاشي ام

 هيقفلا دباعلاو «ليلجلا يعباتلا ةمجرت يف 21947 :1/ دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» يف ءاجو

 هللا همحر 1١١ ةنس ىقوتملاو ا“ ةنس دولوملا ءيرصبلا (نيريس نب دمحم) مامإلا «ليبنلا ثّدحملا

 قبي مل «ةدحاو ٍةأرما نم ًادلو نوثالث نيريس نب دمحمل َدِلَو :لاق «دمحم نب راكب انربخأ» : ىلاعت

 ةمجرت يف غ2: «تاّيفولا» يف ربخلا اذه ناكلخ نبا يضاقلا ىكحو . ىهتنا . هللا لبع ريغ مهنم

 َقِبي لو ءأتنب ٌةَرْشَع ىدْحِإَو ٍةأرما نم ًادلو نوثالث هل َدِلُوو» :اذكه ُهَّصَن ءاجو «(نيريس نب دمحم)

 . (هللا دبع ريغ مهنم
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 جورخلاو اهعيب وأ اهب + ٍباَّصُمْلا وأ بتكلا دَقَف يف مهرابخأ يف :سداسلا ٌبناجلا

 .تاَمِلَملا دنع كلذ وحن وأ اهنع

 حئاصنلاو قئاقحلا نم ,تاحفصلا هذه نم دافتسُي ام اهيف ٌتصّلختسا : ةمتاخ
 . تاغلابلا تاظعلاو

 هلخدأ م ينكلو ,تاحفصلا هذه يف لخدُي نأ يغبني ناك ًادج ماه بناج كانهو
 ماكحلا نم ءاملعلا َتَقَل يتلا دئادشلا بناج وهو .هسفنب لقتسم خيرات هنأل اهيف

 ماه بناج وهو ,سوفنلاو تايرحلا زج زججَحو .نوجسلا بهايغ ىلإ مهب - تَلآف « مالطلا

 بناجلا اذه يف ةفّرشملا مهرابخأ َّنِإ لب «ةيفاض ٌتاحفص هب رقعست نأ ريدج , عساو

 .اهعّبتت نمل ريبك مخض لج يف جرم

 نأ ىرئس اننإف « يميظنت يبيرقت وه امنإ «هيلإ ترشأ يذلا ميسقتلا اذهو

 يذلا دحاولا ربخلا يف ٌعمتجيو .ضعب يف اهضعب ٌلَحاَدَتَي بناوجلا هذه يف  مهرابخأ
 عوجلاو يرعلا : : ةقفنلا دافن ىلإ هيف عمتجي ٠ «(ةقفنلا د دافَت 5 مهرابخأ يف) اثم هدروُأ

 نأل ,ىرخأ ٌبناوج هعم بناج َّلك ىرنس اذكهو « . . .ةايحلا ةنوشخ ىلع ٌربصلاو
 ًابناج تباصأ ,همسج نم بناج يف ْتَْلَزن اذإ ُةّلِعلاف «فارطألا ةكباشتم ناسنإلا ةايح

 1 .بيرالو اهتافّلخو اهراثآب رخآ

 ةيادهلا ُلووهو ءاهب عفنيو تاحفصلا هذه لبقتي نأ هللا لأسأ : ماتخلا يفو

 قيفوتلاو

 هبتكو
 ةرغوبأ حاس فلارع ١179١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١١0 توريب يف



 لوألا بناجلا

 بّصنلاو بعتلا ٍق مهرابخأ ٍق

 تافاسملا عطقو ملعلا بلط يف ٍةلحرلاو

 يف ِهيْعَس نم ,مالسلاو ةالصلا هيلع رَشَبلا يبأ مدآ انديس نع ءاج امب هّلهتسأو
 . ماركلا ةكئالملا نم ِهِمّلعتب َرِمَأ ام ِهليصحتو .ملعلا بلط

 .بناجلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم انديس نع ءاج امب ُهعبتُأ مث

 .ًاضيأ هيف ةباحصلا ضعب نع ءاج امب هُعبتُأ مث
 . ءالجألا ءاملعلا نع ءاج امب هٌعبتأ مث

 ملسم مامإلاو ,2)(هحيحص» يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا ٌمامإلا ىَوَر ١

 يبنلا نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» : هل ظفللاو ,©7(هحيحصو يف ىلاعت هللا همحر

 نوتس ُهُلوُط ,©0هترْوَص لع مدآ لجو ْزَع هللا قلخ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ةكئالملا نم ُرْفَن مهو ءرّمَتلا كئلوأ ىلع مّلسف ٌتَمْذا :لاق ةقلخ املف ,«9عاَرذ

 باي) ءايبنألا ثيداحأ باتك يف ءرجح نبا ظفاحلل «يرابلا حتف» حرشب 71 00

 .(مالّسلا ِءْذِب باب) ناذئتسالا باتك يف 2:1١ يفو ع (هتيرُدو مد قَلَخ

 هيلع بوبي مو ٠ اهلهأو اهميعن ٍةفِصو ةنجلا باتك يف «يوونلا مامإلا حرشب ١الم:10/ (5)

 .هيف باتكلا ناونعب ىفتكاو ,هحرش يف يوونلا
 َّنِإ :لاق ْنَم ّلوق ُدّيؤت ةياورلا هذه» :75:7 «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ()

 ىلع ّمدآ دجبوأ ىلاعت هللا نأ ىنعملاو مدل  ِهيَروُص ىلع : ملسو هيلع هللا ىلص ِهلوق يف  َريمضلا

 لب «هتيرْذَك ًاراوطأ .ماحرألا قف درت الو «ًالاوحأ ٍةَأشْنلا ف لقتني مل ءاهيلع ُهَقَلخ يتلا ةئيهلا

 كلذ ملسو هيلع هللا ىلص ُيبنلا بقع مث «حورلا هيف حقن ام رلوأ نم ايِوَس الماك الجر هلا ُهقَلَخ

 .«مدآ ىلع ًاضيأ ٌريمضلا داعف (ًاعاَرِذ نوتس هَلوطو) : هلوقب

 ةريره يبأ ثيدح يف ًاقيلعت هّلقن يتأيس اك . عرذأ ِةَعْبَس ضْرَع يف .هسفن عاَرِذب يأ (5)
 .تمأ مامإلا دنسم» نع

 نفي



 ناد

 ,مكيلع ُمالَّسلا :لاقف كير ةّيحتو كتيحت اهنإف ,200كنوُيمي ام عوتساف ٌسوُلَج

 ٍةَروُص ىلع َةنجلا ُلُخُدَي ْنَم ّلكف هللا ٌةَمْحَرو : هودازف هلل ُةمحرو كيلع ُمالّسلا : اولاقف

 , 2©«نآلا ىتح هذعب صقني ر ٌقلخلا لري ملف ٠ 270 مدآ

 هرقل كئلوأ ىلع مّلَسف ٌبَهَذا) :هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ء ءاملعلا لاق

 ليلد هيفو «مالسلا هيلع مدآ نم ٍدْعُب ىلع اوناك مهن أب ٌراعشإ هيف (كنوُيمي ام عِمتساف

 ملعلا بلطل ىَعَس نم ُلّوأ مالسلا هيلع مدآ َّنأو ,ملعلا بلطل . يْعّسلا بابحتسا ىلع

 ,«7فيرشلا ثيدحلا اذه ىضتقمب

 (ى «ملسم حيحص» يف يه اذكهو «نيعضوملا يف «يراخبلا حيحصو» يف ةياورلا اذكه )١(
 حيحص» نم ةعوبطملا ةخسنلا يف تءاجو 4:1١. «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا اهطبض

 ةياور يهو .باوجلا نم .ةدٌحوم اهّدعب «ةيناتحتلا نوكسو ميجا رسكب , (كنوُبجي ام) :«ملسم

 . ةّيحتلا نم (كنوُيمي ام) :رثكألا ٌةياورو «ةاورلا ٍدَحأل ٌةحيحص
 مدآأ نأ ثيدحلا اذه ينو»ه 2:17 «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا مامإلا لاق (1)

 هلوُط يهو ءاهيلع ٌقوُتو ٍضرألا يف اهيلع ناك يتلا هِتروُص ىلع ِهيأشن رلوأ يف َقِلُخ مالسلا هيلع
 ظفاحلا لاقو . ىهتنا .هريغتت مل «ضرألا يف ٌةَتَروُص يه ةنجلا يف ُهَتروَص تناكو ,ًاعارذ نوتس

 يف مدآ ةَفِص ىلع يأ ءمدآ َة ةروص ىلع ةنجلا ٌلْحْدَي : هلوق» ا «يرابلا حتف» يف رجح نبأ

 ىلع ّلُدَي اذهو .تاهاعلا نم اهيف نوكي دق امو هتروص ىلع اهلُخدَي الو «لوطلاو ,لامحلاو ٍنسْحلا

 ىهتنا .«ةنحلا لوخد دنع يفتنت ءاهريغو ّىمَعو ٍجرعو داوس نم بويعلاو ٍصقنلا ٍتافِص نأ

 .ةريسي ةدايزب

 ٍدنسب .790:7 «دنسملا» يف دمحأ ,مامإلا هاور ام ةريثكلا كلذ ِةّلدأ نمو :حاتفلا دبع لاق

 ءًادْرُم ادرج نجلا : نجلا لهأ ُلْخَدَي : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع «ةريره بأ نع» نسح

 ٍعْبَس ٍضرَع يف ًاعاَرذ نوتس مدآ قْلَخ ىلع «نيثالثو ثالث ًءانبأ ءنيِلَحَكَم ًاداَعِج ًاضُيب

 .«عرذأ

 يف ُهَتْأْشَن نوكي ٍنْرَق لك نإ يأ» :5:/731 «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ()

 ىلع رمألا ٌرقتساو .ةمألا هذه ىلإ .لوطلا صنت ىهتناف هّلبق يذلا ِنّرَقلا نم ّرصقأ .لوطلا

 نيبتَي الو ءاثيشف ًائيش ٌصخشلا ُديِزَي اك يأ « «صقني ُقلَخلا لري ملف : هلوق : نيَلا نبا لاقو . كلذ
 هيغل يف مكحلا اذه كلذكف .نيبت ُمايألا ترك اذإ ىتح ؛نيمويلا الو نيتعاسلا نيب اهيف كلذ

 أ هيفو ,مه ًاَئِدَتبُم مهيلع ملي ٍسولج موق ىلع دراولا نأ ضي ًاضيأ ثيدحلا اذه يفو (:)



 انين

 باب ,29ملعلا باتك يف «هحيحص» يف يراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق  ؟

 . كي تو كتيحت يهف) : هلوقل .مالسلا ءادتبال ٌةعورشملا يه (مكيلع مالسلا) : ةغيصلا هذه -

 نأ بحتسي بحتسُي مالسلا ٌد ٌّدَر نأ هيفو .تنوُيحي ام عيتساف) :هلوقل .هلهأ نم ملعلا ملعتب ٌرمألا هيفو

 : هانعم َمالَّسلا َّنأل ًابجاو ناك امنإو .بجاو مالسلا ّدَر نأ هيفو .ءادتبالا ىلع ٌةدايز هيف َنوكي

 .مظوتلا كلذ فد هيلع ٌبجيف ّنرُشْلا هنم موتي هنإف بج ملف هاخأ مِلَسَملا هب ًادتبا اذإف .نامألا

 ميدق بدأ َمالّسلا نأ ىلعو ,ُةّبيدأت هللا ّلوت ثيح «مالسلا هيلع مدآ ةليضف ىلع ليلد هيفو .هنع

 . ةنجلا يف مدآ هللا قّلخ ذنم ٌعورشم

 لوق ىلع ًاقيلعت 2.158:١ «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق .108:1 (1)

 : (رضخلا ىلإ رحبلا يف ىسوم باهذ يف ٌركذ ام ٌباب) : يراخبلا

 ءرظن هيفو ءرضخلا بلط يف هّجوت امل رحبلا ٌبكَر مالسلا هيلع ىسوم نأ بيوبتلا ٌرهاظو»
 تاياور ضعب يفو ءربلا يف جرخ ىسوم نأ هريغو  يراخبلا فئصملا دنع تَبَن يذلا نأل

 . (ةرخصلا اّيتأ ىتح نايشمي  هاتفو ىبسوم يأ  اًجرْخف) :دمحأو يراخبلا

 امل رحبلا يف هّجوت ىموم نأ يراخبلا دنع َتَبَت نوكي نأ ُلمَتحُم :دْيَشُر ٌنبا ظفاحلا لاقو

 «هريغو ةيلاعلا يبأ نع ءاج ام َلامتحالا اذه ديؤيو : رجح نبا لئاقلا تلق .رضخلا ٍبَلَط

 لصوتلاو .رحبلا رئازج نم ةريزج يف رضخلاب ىقتلا ىموم نأ :ةيلاعلا يبأ نع ديم نب دبع ىَوَرف
 . ابلاغ رحبلا كولسب الإ عقيالا ءرحبلا يف ةريزج ىلإ

 «توحلا ِكَلْسَم نع املا ٌباجنآ :لاق .ءسن أ نب عيبرلا قيرط نم ًاضيأ ديم نب دبع دنعو

 ىسوم نأ ٌحضوي اذهف .رضخلا ىلإ ىهتنا ىتح توحلا رثأ ىلع ىسوم اهلخدف .ةحوتفم ًةقاط راصف
 مالك ىهتنا .«تاقث امهاجر نافوقوملا نارثألا ناذهو .رضخلا ىلإ ٌرحبلا بكر مالسلاو ةالصلا هيلع

 .اصخلم رجح نبا ظفاحلا

 نأ نيرسفملا روهمجو» ,7١؟:١1 «نآرقلا ماكحأل عماجلا» هريسفت يف يبطرقلا رسفملا لاقو

 ىضفأ ىتح «توُحلل ًاعبّتم هيلع شم ىسوم َّنأو ءًاغراف  رحبلا يف  هكولُس ٌعضوم ّيِقَب توحلا

 . ىهتنا .«رضخلا َدَجو اهيفو ءرحبلا يف ةريزج ىلإ ٌقيرطلا هب
 بلط لجأ نم ٌرحبلاو ّربلا بكر مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم انديس نأ : مدقت ام ٌةصالخو

 « ميركلا يبنلا وهو ءديدشلا َبَضَنلاَو تاّقشملا كلذ ليبس يف لّمتحا دقف ءهلهأ ِءاقلو ملعلا

 ملعلا بلط يف ةقشملا لامتحا نم دب الف ؟انلاثمأ سانلا رئاس نم هريغب كّلاب اف «ميلكلا ٌلوسرلاو
 هنم ٍراثكتسالا بلط يف لب .هليصحتو



 انام

 كْعبَتَأ له» : ىلاعت هلوقو «مالسلا اهيلع رضخلا ىلإ رحبلا يف ىسوم باهذ يف َركذ ام

 #20 ًادُشُر َتمّلُع امم يَمّلَعُت نأ ىلع

 يأ  ىرامت هنأ» اهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ هدنسب يراخبلا ىور مث
 لاقف  ؟وه نم مالسلا هيلع ىسوم بحاص يف يرازَفلا سْيَق نب ٌرُخاو وه فلتخا

 . "”ريضخوه : سابع نبا
 يف اذه يبحاصو انأ ٌتيرامت ينإ : لاقف سابع نبا هاعدف «بعك نب يأ اهب ٌرَمف

 ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ّتعمس له هّيِقَل ىلإ ليبسلا لأس يذلا ىبسوم بحاص
 يف ىبوم انيب :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتعمس .معن :لاق ؟هنأش ركذي

 ىسوم لاق ؟كنم ّملعأ ًادحأ ُمّلعَت له :لاقف لجر هءاج «ليئارسإ ينب نم ألم
 هللا لعجف «هيلإ ليبسلا ىسوم لأسف .©”رضخلا اندَبَع لب : ىبسوم ىلإ هللا ىحسوأف ءال

 . هاقلتس كنإف عجراف َتوحلا تدقف اذإ : هل ليقو َةبآ َتوُحْلا هل

 ةرخصلا ىلإ انْيَوَأ ْذِإ تيأرأ# : ماتف ىسومل لاقف .رحبلا يف توحلا ٌرثأ ٌعَبتي ناكو

 :لاق . ابَجَع رْحَبلا يف ُهليَس َذََتاو هَركذَأ نأ ٌناطيشلا لإ نان امو توا تيل ين

 يذلا (بأش نِم ناكف .ًارضخ اًدَجوف 29 «ًاصّصق امهراثآ ىلع اًدّنراف غبت انك ام َكِلَذ

 . «هباتك يف لجو زع هللا ّصَق

 ٌبابلا اذه» :ثيدحلا اذهل هحرش دنع 02(يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 «هيف ةقشملا لمحت هب ٌطْبَتعُي ام نأل ,ملعلا بلط يف ةقشملا .لامتحا يف بيغرتلل ٌدوقعم

 )١( ةيآلا .فهكلا ةروس نم 55.

 ناكسإو ءاخلا رسكب ءرضخ :ًاضيأ لاقيو ءداضلا رسكو ءاخلا حتفب ءٌرِضَح :هيف لاقي (1)

 يف امك ءنيهجولا يف ماللاو فلألا تابثإب رضَحلا :ًاضيأ هيف لاقيو «ةياورلا اهب تءاج امك .داضلا

 ١61:1١. (يرابلا حتف»

 .(رضخ انّدبع كب) :ىرخأ ةياور يفو «ةياور يف اذكه ()
 .55و ”7 ناتيآلا .ءفهكلا ةروس نم (:4)

 «(رِضَحلا ىلإ رحبلا يف ىسوم باهذ يف َرِكُذ ام باب) يف «ملعلا باتك يف 158:1 (5)
 .(ملعلا بلط يف جورخلا باب) يف ١58:19



 م

 ِبَّلَط نِم «ىلعألا حملا :ِةداَيَّسلا نم ُهُعولب هعنمي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبسوم نألو

 . هلجأل رحبلاو ّربلا بوكو ملعلا

 .هنم راثكتسالا بلط يف لب .ملعلا بلط يف رحبلا ٌبوكر :ثيدحلا يفو

 نمل ريبكلا ٌعوضخو « لاح لك يف عضاوتلا موزلو ءرَفّسلا يف ِدازلا لمخ ة ةيعورشمو
 هن مّلعتلا َبلطو :مالسلا امهيلع ريضح اب اقتلالا ىلع ىسوم صرح اذهو «هنم مع

 هيفو ,عضاوتلا َكلسُم َكْلِسَي نأ ُهَسْفَن ىكز نمل ًاهيبنتو «هبدَأب اوبّدأتي نأ هموقل |ميلعت

 ىهتنا .هرْفّسلاب بّضنلاو ٍةقشملا عم ولو ملعلا نم دايدزالا ُلْضَف

 اذه بقع «20(ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» يف يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا لاق

 هيلع ريضو «ءرْفَسلاو بْأَّدلا نم ىسوم هاناع اهيف نإ : ملعلا لهأ ضعب لاق» : ثيدحلا

 «لجو زع هللا نم ىسوم لح عم هدلصق ةاناعم دعب ءرضخلل ٍعوضخلاو ٍعضاوتلا نم

 ىولهأ ةلزنم ولعو ملعلا ٍرْدَق عافترا ىلع ةلالد : هتٌوبُن ٍفَرَشَو هتمارك نم هعضومو

 .هنع ٌذَحْويو هنم ُسَمَتلُي نمل عضاوتلا ٍنسحو

 ىلإ قّبَسل «ٍةلزنم ٌومُسو ٍةجرد .عافتراب ءّدَحَأ ٍقولخمل عضاوتلا نع عفترا ولو

 ةدافتسالا ىلع ٌصرحلاو نطولا نع َجاعزنالاو داهتجالاو ّدجلا ٌرّهظَأ ملف . ىبسوم كلذ

 هنأ ىلع َّلَد : هنع بئاغ وه ام ىلإ ملعلا نم لِصَي نأ ىلإ ةجاحلاب ٍفارتعالا عم .هنم

 ىهتنا | .«اهنع ريكي الو .لاحلا هذه ىلع ولعي نم قلخلا يف سيل

 ,9©2«ةداعسلا راد حاتفم» هباتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا ظفاحلا لاقو

 انريخأ هناحبس هللا نأ : نوثالثلاو عبارلا ُةجولا» : هلهأو ملعلا فرش لئاضف ُدّدعُي وهو

 ملاع لجر ىلإ لَحَر هنأ : هيل | ةنم همّلكو «هديب ةاروتلا هل ّبّتك يذلا هيلو هّيِفَص نع

 :لاقف ءهملع ىلإ ًاملِع ُداَدْرَيو «هنم ُمُلعتي

 .24ًابَقُح يِضمأ وأ ِنيَرْحَبلا عَمْجت َمُلبَأ ىتح ُحَربأ ال ُهاََفِل ىموم لاق داو

 )١١( ص 1٠١١.

 6:١ )5ه.
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 عم مّلعتما َكَلْسَم هعم كَل هيَ لف . هنم مّلعتلا ىلعو ءرلإعلا اذه اقل ىلع هنم ًاصرج

 . 0« ادشر َتمْلُع امم يَمّلَعُت نأ ىلع َكْعبتأ لهو :هل لاقو .هملعم

 ىلع# : لاقو «هنذإب الإ هْعبتَي ال هنأو ؛هتعباتم ىلع ناذئتسالاب مالسلا دعب هأدبف

 ًاديزتسم امَّلعتم ءاج امنإو ءًاتنعتُم الو ًانجتمم ءىجي ملف .«ادْشُر َتمّلُع امم يمّلَعُت نأ
 ملل ىلع

 يقل ىتح لَحّرو رفاس هميلكو هللا يبن نإ « ,ملعلل ًافرشو الضف اذهب ىَفَكو

 رارق هل ري لل هب عِمَس اّملو ؛ «ملاع لجر نم لئاسم ثالث مّلعت يف .هرفس نم بّضنلا

 ٌعضوم اذه سيل .مكجو تايآو ٌربِع اهتصق يفو «هّميلعتو هتعباتم هنم ّبّلطو ِهيِقَّل ىتح
 . 9(نيكلاسلا جرادم» هباتك يف هوحن ميقلا نبا لاقو . ىهتنا .«اهركذ

 يدلخرلا هدصا ل .مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ءاج ام ضعب اذه دعب ُدروُأو

 ةمالسو هللا تاولبم  ماركلا ِءايبنألا دعب انل ٌءوسألاو ةودقلا مه ْذإ .ملعلا بلط

 . 27نيعمجأ مهيلع

 )١( ةيآلا .فهكلا ةروس.نم 55.

 .2الا:5؟ (؟)

 ةالصلا مهيلع ٍءايبنألا دعب يذلا يف انادّتَقُم مه َهّلدألا ٌروُدُبلا ةّلجألا ةَبحصلاو (1)
 ٌليلجلا يباحصلا لاق ءمهْدَيِب كاسمتسالاو .مهل ٌريقوتلاو ءمهب ُءادتقالا انيلعف .مالسلاو

 : هنع هللا يضر دوعسم نب هللا ُدبع

 هذه ّرْبَأ اوناك مهنإف ءملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحت باحصأب ساي َيسأتُم مكنم ناك نموا

 ٍةبحّصِل هللا مهراتخا ُمُوَق ءالاح اهَتّسحأو ًايْذَه اًهَموقأو ءًافّلكت اًهَلقأو ءّأْلِع اهقّمعأو ءًابولُق ة مالا
 اع اوكّسمتو .مهراثآ يف مهوُعَتاو , مهَّلَضَف مه اوفرعاف ,هنيد ةماقإو .ملسو هيلع هللا ىلص 4 2

 . (ميقتسملا يذلا ىلع اوناك مهنإف , مهريسو مهرالخا قف متطتما

 هيف هركي ام باب) ف قالا؟ اةلضنر ملعلا نايب عك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا هاور

 نع .نيكسم نب ماَلَس نع هرِمَتْعم انثدح :لاق ءدْيْئس» قيرط نم «(ًءارملاو ٌلادجلاو ةرظانملا

 . عاطقنا هيف ٌريخلاف .دوعسم نبا كردي مل ٌةَداتقو . ىهتنا .«. . .دوعسم نبا لاق لا ,ةداتق

 كاسمتسالا باب) يف 197:١., «لوصألا عماج» يف ىلاعت هللا همحر ريثألا نبا هدروأو

 . ىهتنا .«لوصألا يف هدجأ ملو ءنيِزَر باتك يف هئدجو ثيدح اذهو» :لاقو .(ةنسلاو باتكلاب
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 مالسإ ةصق باب) يف .بقانملا باتك يف (هحيحص» يف يراخبلا ىوزر “*

 مالسإ باب) ينو .2)اضيأ (مزمز ةصق باب) ينو ,.20(هنع هللا يضر يرافغلا رذ يبأ

 ككئلوأ «.ةنتفلا هيلع ُنَمْوُن ال حلا َّنِإف .تام دق نم ّنَئْسَيلف ًانَبْسُم ناك نم» :هدنع هظفلو
 . ؛ًابولق اهب َهّمألا هذه ّلضفأ اوناك «ملسو هيلع هللا لص دمحم ٌباحصأ

 ةلاسرلا رخآ يف «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا حش هدروأ ريثألا نبا ٍظفل وحنبو

 «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» يف ُيعَرْذألا هدروأ كلذكو ءدوعسم نبا ىلإ هتبسنب مّرَجو قةُيرُمْدَتلا»

 . علا يدتقملا وه ّنتسملاو مأتملاو .ةروكذملا ةقايسلا يف مهتاياور نيب ٌثعمج دقو 77٠١ ص

 ,مهايج انيلع بِي امو «ةباحصلا لضفو «يباحصلا فيرعت ىلإ مزح ُنِبا ُمامإلا راشأ دقو

 ةيمست باب) يف 289:0 «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاقف ,ةرابع زجوأب

 : (ةلزتعملا عْنُش) ثحبم يف 2,01 «(لَحْنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا» ينو .(ءاهقفلا ةباحصلا

 دعاس ولو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا َسّلاج نم لك مهف « مهنع هللا يضر ٌةباحصلا اًمأفر

 نيذلا نيقفانملا نم نكي ملو ءهيِعي ًارمأ مالسلا هيلع هنم َدَهاَش وأ ءاهقوف اهف ًةملك ولو هنم ٌمِمَسو

 .كلذ ىلع اوتام ىتح رّهَتشاو مهقاَفِن لّصتا

 . مهّبِحُنو مهل ٌرفغتسن نأو ,مهُّميظعتو مهُريقوت انيلع ضْرَف أضر ٌلضاف ٌمامإ ٌّلْذَع مهّلُكو
 يبنلا عم مهنم ٍدِجاولا نم ٌةسلجو .كلمي امب انِدَحَأ ٍةقدص نم ٌلَضفأ مهُّدحأ اهب ُقَّدصتَي ةرَك
 ِتاعاط يف ُهَّلك ّرهدلا انّدحأ رّمُم ولو هلك ُهَرِهَد انِدَحَأ ٍةدابع نم ُلَضفأ ملسو هيلع هللا لص

 لاق ءاهقوف اف ةدحاو ةعاس ملسو هيلع هللا لص يبنلا َبِحَّص ٍءىرما َلَمَع ىَّزاَوام ,ةلصتم

 يف هَقَفنأف ًابهذ ٍدُحُأ ٌلئم لثم مكدحأل ناك ولف «يباحصأ يل اوُعَد : ملسو هيلع هللا ّلص هللا لوسر

 عم «ةباحصلا نم ًادحأ ُكِردُي نأ لقع وذ ٌعَمْطَي ىتمف هَفيِصَن الو مهدَحأ ذم ْغَلَب ام هللا ليبس

 . ىهتنا .«ًاعطق ةكاردإ عيتمملا ِنَْبلا اذه

 ُرئاَسَو لب امهنع هللا يضر ٌُرَمُعو ركب وبأ» :ىلاعت هللا همحر ٌيكبّسلا نيدلا ُيَقت ٌمامإلا لاقو

 1 يِديبّزلل «ءايحإلا حرش» يف امك .«مهتبترم ىلإ مهَّدَعَ نم ٌدَحأ ُلِصْي ال ةباحصلا

. 

 اذهلو ءرّوّصلا نم ٌرثكأ ُبحُن ةنّسحتسملا يناعملا َنِإ» :ىلاعت هللا همحر يزوجلا نبا مامإلا لاق

 بادآلا» نم ىهتنا .«مهروصل ال مهيِناَعمل  مهنع هللا يضر ًايلعو نامثعو ٌرمعو ركب ابأ ٌٍبِحن

 ل 4: يلبنحلا حلفم نبال ؛ةيعرشلا
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 رذ يبأ لئاضف) يف «هحيحص» يف ملسم ىورو .20(هنع هللا يضر يرافغلا رذ يبأ

 ثثعبم رذ ابأ غّلب امل : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع هل ظفللاو 2 (هنع هللا يضر

 .يداولا اذه ىلإ ٌبكرا :  سْيْنَأ- هيخأل لاق .ةكمب ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 مث هلوق نِم عمساف .ءامسلا نم ٌريخلا هيتأي هنأ م معزي يذلا «لجرلا اذه ّمْلِع يل ُمَلْعاف

 :لاقف رذ يبأ ىلإ ْعَجَر مث «هلوق نم ٌعِمَسو ةكم َمِدَق ىتح سيئ - ل قلطناف

 :رذوبأ لاقف «رعشلاب وه ام امالك  لوقي هتعمس و «قالخألا مراكمب رْمأ هتيأر

 !ٌتدرأ ايف يَتيفَش ام

 ءّدجسملا ّقأف .ةكم َمِدَق ىتح .20ءام اهيف هل َةْنَش لمحو  رذ وبأ  دّوزتف

 ليللا هكردأ ىتح .هنع لأسُي نأ َهِرَكو ءهفرعُي الو ملسو هيلع هللا لص ّيبنلا ٌسَمتلاَف
 هلزنم ىلإ هاعدو «بيرغ هنأ فّرَعف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع هآرف «  عجطضاف

 . حبصأ ىتح ئٍج ءيش نع هّبحاص امبنم ٌدحاو لأسَي ملف هعبتف

 هنا ىلص يبنلا ىري الو مول كلذ َّنَظو .دجسملا ىلإ هداذد هير لتحا مث

 ملعي ن أ لجرلل نآ ام :لاقف يلع هب ٌرَمف ,هعجضم ىلإ داعف  ىَسَم أ ىتح ملسو هيلع

 موي ناك اذإ ىتح .ءيش نع هّبحاص امهنم ٌدحاو لأسُي الو ىهعم هب ٌبَهْذف هماقأف ؟هلزنم

 :لاق ؟كَمَدقأ يذلا ام ينئدحت الأ :هل لاق مث .هعم لع هماقأف ,كلذ لثم لَعف ِثلاثلا

 وهو ءٌقح هنإف :لاقف هربخأف . لعفف «ٌتلعف قَدِشِرَمَل ًاقاثيمو ًادهع ينتيطعأ ْنِإ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 نإف «ءاملا ُقيِرَأ ينأك ٌثمق كيلع فاخأ ًائيش ُتيأر نإف «ينعبّتاف ٌتحبصأ اذإف

 هللا ىلص يبنلا ىلع لخد ىتح هوفقي قلطناف لعفف ءِيلَخْدَم َلْحدَت ىتح ينعِّتاف ُتْيَضَم
 .ثيدحلا .ُّناكم ّمّلسأو هلوق نم ّعِمَسف .هعم لخّدو ملسو هيلع

.137:17 0 
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 . ةقيتعلا ٌةيلابلا ٌةبْرِقلا ىه ُةْنّسلا (")
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 هيخأ نبا هنع اهاور ءرذ يبأ مالسإ ةثداح يف ىرخأ ةياور كانهو : 

 قيرط نم ,©9هحيحص» يف ًاضيأ ملسم اهاور دقو ,يرافغلا تماصلا نب هللا دبع
 انجرخ :رذوبأ لاق : لاق :اهّصخلمو ءرذ يبأ يخأ نبا يرافغلا تماصلا نب هللا دبع

 انقلطناف ءانُمأو سين يخأو انأ تجرخف . مارحلا رهشلا نولي اوناكو ءرافِغ انموق نم

 .ةكم ٍةرضحب انلزن ىتح

 لع تارف ةكم ىأ ىتح سيِنَأ قلطناف ,29ينفُكاف ةكمب ةجاح يل َّنِإ : سيّنَأ لاقف
 هللا نأ معزي ةكمب الجر تيقل :لاق ؟تعنص ام :تلقف ءءاج مث ء  أطبأ يأ

 ََحَأ سيّنأ ناكو - ءرحاس نهاك رعاش : نولوقي : لاق ؟ٌسانلا لوقي اف : :تلق .هلسرأ

 ىلع ُهَلوق ٌتْعضَو دقلو ,مهوقب وه امف ٠ :ةَنهَكلا َلوق ٌتعمس دقل : سيّأ لاق  ءارعشلا
 مهنإو «.قداصل هنإ هللاو .رعش هنأ دحأ ناسل ىلع مئتلي مف هِقرط يأ رعشلا ٍءاَرْق

 .نوبذاكل

 ُتْفَعَضتف ,ةكم ٌثيتآف :لاق ءرظنأف ّبهذأ ىتح ينِفْكآف :ٌتلق :رذ وبأ لاق
 ةلئاغلا َنومأم نوكي فيعضلا نأل .هتلأسف مهفعضأ ىلإ ثرظن ينعي - مهنم الجر
 لامف !ءىباصلا :لاقف ّيلِإ راشأف ؟ءىباصلا هنوعْذت يذلا اذه نيأ : هل ٌتلقف . ابلاغ

 ُتعفترا نيح ٌتعفتراف لع ًاَيِشْعَم ٌتْرَرَخ ىتح , مظَعو ٍةَرَدَم لكب يداولا ّلهأ لع

 ٌرَجَحلا وهو ٍبصنلاك راص .هنم تلاس يتلا ءامدلا ٍةرثك نم ينعي ُرَحأ ُبُصُن ينأك

 .  مدلاب ٌرَمحَيف هدنع نوحبذيو هنوبصني ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا

 َنبا اي ٌتثبَل دقلو ءاهئام نم ٌتبرشو ءءامدلا ينع ٌتلسُعف مزمز تيتأف :لاق

 ُنَكُع ْتَرّسَكَت ىتح َتْنِمَسف مزمز ُءام الإ ٌماعط يل ناك ام ,مويو ٍةليل نيب نيثالث يخأ

 .(هنع هللا يضر رذ يبأ لئاضف) يف 79:15 )١(

 ظفلب يتأي ايفو انه ؟!/:15 «يوونلا حرش هعم ٍعوبطملا «ملسم حيحص)» يف عقو (؟)

 ًايثالث ًالعف «ةزمه نودب (ينفكآف) هباوصو فيرحت وهو .ةحتف اهيلعو فلألا قوف ةزمهب (ينفكأف)
 اذهب ًايورم ناكولو ءايعابر ًالعف (ينفكأ) :اهيلإ | تعجر يتلا ةغللا بتك يف دجأ مو . هّنبْنأ اك

 ءاج هنأ ديفي هطبضل مهِضّرعت مَدَعو « يسونسلاو يبألاو يوونلا لثم «ملسم حيحص» حارش هطّبضل
 .«ملسم حيحصو» ف عقو ام ٌححصيف ًايثالث ةداحلا ىلع



 و

 .  هفعضو عوج ا َرْثأ رئآ ينعي عوج َةَفْحُس يِدِبَك لع ثدجو امو ,270ينطب

 مهناذآ يأ مهِتْحِمْسأ ىلع َبِرض ذإ ءارمق ٍةليل يف ةكم ٌلهأ انيبف :لاق

 08 ىتح .ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو .دحأ تيبلاب ٌفوطَي ايف - مونلاب

 ُمالسلا :ٌتلق ُهّتالص ىضَق املف « ءلَص مث .هّيحاصو وه تيبلاب فاطو رَجَحلا مّلتسا

 . هللا ةمحرو كيلعو : لاقف ؛ ثلا كوسر اي كيلع

 ىلع هعباصأ َعضوف ِِديِب ىّوهأف :لاق راَفِع نم :تلق ؟تنأ ْنَم :لاق مث

 يأ نَعَدَقَف ؛هديب ٌّدخآ ثبهذف ءرافغ ىلإ تْيَمَتنا نأ هرك : يسن يف تلقف :هتهبج

 هللا لوسر نعو ينع ٍءوُّسلا ,عفدل اذه ٌلَعف ينعي . ينم هب َمَلعأ ناكو ةيحاص ينْفَك

 . ل ملسو هيلع هللا لص

 : لاق ؟انه اه تنك ىتم :لاق مث هَّسأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مقر مث

 :ٌتلق : :ّلاق ؟كمعطُي ناك نمف : لاق «مويو ٍةليل نيب نيثالث ذنم انه اه تنك دق : تلق

 يدبك ىلع ُدجأ امو ,ينطب ُنَكُع ثّرَسكت ىتح ٌتْدِمَسَف «مزمز ٌءام الإ ٌماعط يل ناك ام

 .©"0مقّس ًءافِشو ءمُعَط ٌماعَط اهنإ ٌةكرابُم اهنإ :لاق . عوج َةَفْحُس

 ءام ٍةكرب نم اذهو .ًانَّمِس نطبلا محل نم ىنَتو ىوطنا ام يهو ةنكُع عمج نّكُعلا ١(

 . مزمز
 هيفشُي اك ضارمألاو ماقسألا نم هيِفشتو .ماعطلا هُعبْشُي ا اهبراش ٌعيْشُت يه يأ (؟)

 صاوخلاو ةكربلا نم اهيف ىلاعت هللا عّدوأ امب .ءاودلا

 يذلا ثيدحلا ةياور يف تءاج دقو ,««ملسم حيحص» ةياور يف تسيل (مّقّس ًءافِشو) ٌةلمجو
 يف امك . حيحصلا لاجر راّزبلا ٌلاجر : يمثيهلا ظفاح لا لاق .«هدنسم» يف راّربلاو ةبيش يبأ نبا هاور

 54: 4 يواَُملل ريدقلا ضيف» :هحرشو يطويسلل «ريغصلا عماجلا»
 عم نكل «ةريثكلا ممايألا ٍءاذتغالا ٌةوُق اهيف يأ مغط ُماَعَط) ىنعمو» :هيف يوانملا لاق

 هّلكأ ْنَم ٌعِيْشُي يأ « ,مُعَط ماعطلا اذه :لاقي ٌهْنَمِس ّدازو ُةُمحلَرْثَك لب ءرذ يبأل عقو امك قْدَّصلا

 . يرشختزلا هركذ .هدوجأو ماعط ٌريخخ هنأ ىنعم لاو
 ٍدَحَأ لكل نس اذهو «قيدصتلا .لامكو نيقيلا ةوق عم « يونعم وأ يمج يأ .مقس ُءاَفِشو

 .«ةيورخألاو ةيويندلا ِهِبِلاَطَم لين هب َدِصقَي نأ مزمز َءام َبِرَش



 را

 هللا لوسر قلطناف .ةليللا هماعط ف يل نذئا هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف
 نم انل ضبقُي لعجف ًاباب ركب وبأ حتفف ةذ ءامهعم ٌتقلطناو ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص

 , 200 ثيدحلا ةكمب هتلكأ ماعط َلَوأ كلذ ناكو «فئاطلا بيبُز

 يف بوانتلا باب) ف ملعلا باتك يف (هحيحص» قف يراخبلا لاقو ه

 باطخلا نب رمع نع» .©0(هتنبا لجرلا ةظعوم باب) يف حاكنلا باتك ينو .2"(ملعلا

 ةيمأ ينب ةّيجان يأ دير نب ةّيمَأ ينب يف .«”راصنألا نم يف ٌراجو انأ تنك
 ؛ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع لوزتلا ٌبْوانتن انكو ,(220ةنيدملا يلاوع نم يهو

 ّلَعف َلَرَن اذإو «هريغو يحولا نم مويلا كلذربخب هج َتلَن اذإف ٠ .ًاموي ٌلِزنأو ًاموي لِزنَي

 . 9ىهتنا . «كلذ لثم

 وهو .مهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ٌربخ اذه باطخلا نب رمع ٌربخ عبتأو

 . بجعأو ٌبْيطأ

 باب) ملعلا باتك يف ؛هحيحص» يف يراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق 5

 نيتياورلا نيتاه نيب قيفوتلا يف 217:37 «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا ىعس دقو )١(
 .. يرافغلا تماصلا نب هللا دبع ةياورو سابع نبا ةياور :رذ يبأ مالسإ يف

 كالا 5

 .؟555:5 (59

 : يناثلا عضوملا يف رجح نبا ظفاحلا هقّقح امك ٌريغال .ٌيراصنألا ّيَوَح نب ٌسْوَأ وه (5)
 . 584:9 حاكتلا باتك

 . قرشملا يلي ام ةرونملا ةنيدملا ٍبْرُقب ّىَرُق :ةنيدملا يباَوَع (5)

 «ملعلا بلط يف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ٍةباحصلا ضعب ٍةَلْحِر نمو (5)
 : (ةلزانلا ٍةلأسملا يف ٍةَلْحّرلا باب) يف ملعلا باتك يف 184:١., «هحيحص» ين يراخبلا هاورام

 ينإ :تلاقف  ءاَدْوَس ُةَمُأ  ةأرما ُهَتأف زيِزَع نب باهإ يبأل ةنبا َجْوَرَت هنأ ثراحلا نب َةَبقُع نع»
 .ينتربخأ الو .ينيعضرأ ِكنأ ُمّلعأ ام :ُةبقُع اهل لاقف ءَجّوَرَت يتلو َةبقُع ٌتعضرأ دق

 لاقف .هلأسف «ةنيدملاب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ  هّتماقإ راد ةكم نم . ٌبكرف

 .هريغ ًاجوز ْثَسَكَنو ُةَبقُع اهَقَرافف ؟ليِق دقو فيك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ءءء

 نب هللا ٍدبع ىلإ ٍرهش ةريِسُم هللا دبع نب رباج َلَحَّرو» :©27(ملعلا بلط يف جورخلا
 . «دحاو ثيدح يف سين

 باب يف هدّرْفُملا بّدألا» :هباتك يف هاور يذلا ثيدحلا ىلإ اذهب يراخبلا ريشي

 : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ليقع نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم .250ةقناعملا

 هللا لوسر نم هّعِمَّس ٌتيدح ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر نع يِلب»

 0 لو شل ثوب تيت .ملسو هيلع هللا ىلص

 :لاقف «بابلا ىلع رباج :هل لق : باّوبلل ٌتلقف «سيينأ نب هللا ُدبع اذإف ءماشلا

 . معن :تلق ؟هللا دبع

 نم هتعمس كنأ كنع ينغلب ٌثيدح : ٌتلقف  ينقنتعاف سيّنَأ نب هللا ُدبع جرخف

 :لاقف .هّعمس أ نأ لبق تومتوأ ٌتومأ نأ ٌتيِشَحَف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٌةارُع ةمايقلا موي سانلا هللا رح :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 .ءيش مهعم سيل :لاق ؟أيب ام :انلق أب "الع

 « ُناّيَّدلا انأ_ كلا انأ : : بَرَق نم هعمسي |ىك َدُعَب نم ِهُعَمسَُي توصب مهيدانيف

 ةَمْلْظَمِب ُهُبْلَطَي رانلا لهأ نم ٌدَحَأو «ةنجلا ٌلْحَدَي ةنجلا لهأ نم ٍدحأل يغبني ال

 ينعي ةَمَلظمب بلطي ةنجلا لهأ نم ٌدحأو ءرانلا ُلُحدَي رانلا لهأ نم ٍدحأل يغبني الو

 :ٌتلق  باسحلا ةيفصت َدعب الإ ٌرانلا :رانلا لهأو نجلا :ةنجلا ُلهأ ُلْخدَي ال

 ٌنوكي ٌصاَصِلا نأ ينعي .«تائيسلاو ٍتانسحلاب :لاق ؟أنَةاَرُع هللا يتأت امنإو ؟فيكو

 . ىهتنا . تائيسلاو تانسحلاب
 بلط يف ةلحرلا» هباتك يف اذه رباج ريخ يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا قاس دقو

 بلط يف اولحر نيذلا ةباحصلا رابخأ نم هَريغ ىَوَرو «ةريثك قرط نم ««7«ثيدحلا

 ؛ ةلحرلا نع نيفّلختملل ٌرامهب ٌمفان ٌباتك بيطخلل «ةلحرلا» ُباتكو . دحاولا ثيدحلا

 ؟ُلَحرَت كلعل هأرقاف

  )0١ه8: ١.
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 .ناتخلا لبق مهتلاح ىلع نوُرشحُي يأ .نَتْخُي مل يذلا وهو ءلَرْغَأ عمج (5)

 )#( ص 18-1١١١ ١.
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 ف اذه رباج ثيدح دروأ نأ دعب ,. 2"2)(يرابلا حتف)» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ىلع صرحلا نم ةباحصلا هيلع ناك ام ثيدحلا اذه يفو» : سيْنَأ نب هللا دبع ىلإ هتلحر
 . 7(ةيوبنلا ننسلا ليصحت

 ملعتيو سانلا ماشيف .راصمألا ٍءاملع نع ُبتكي «لَحرَي :لاق ؟لَحرَي وأ ريثك ْملِع هدنع

 . 20 ىهتنا . ( مهنم

 1١ 0:وؤه١.

 نم لوألا عونلا) يف .4 ص «ثيدحلا مولع ةفرعم» هباتك يف يروباسينلا مكاحلا لاقو (5؟

 ُهَلثم وه نم ىلإ لخر «هتمزالمو هثيدح ةرثك ىلع «هللا دبع نب رباج اذهو : (ثيدحلا مولع عاونأ

 .(دحاو ثيدح بلط يف ًةديعب ةفاسَم ةنود وأ

 نم « 47 ص يدادغبلا بيطخلل «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» باتك يف ربخلا اذه عقوو (9

 نييفوكلا نع ُبّتكُي ءُلَحَرَي :لاق . . .» ظفلب .دمحأ مامإلا نع .184 ةنس رصم ةعبط
 ىهتنا .«مهنم ٌعُمسَيِل سانلا ُهِفاَسُي «ةكمو ةنيدملا لهأو نييرصبلاو

 ةياور اهنكلو ءروكذملا بانكلا ام اهنع ٍروشنملا نيتطوطخملا ىدحإ يف تعقو ةياورلا هذهو

 لك ملكي نأ يهو .(ةُهَفاْشُملا) نم ءاهيف ٠( . .سانلا ُهِفاشُيِ) ظفلو .اهيلإ تَقَتلُي ال ةفيعض
 نع ٌديعب يبنجأ ىنعملا اذهو . ديدش ْونُدو مات برب هتداحي يأ هيَ نم هتف ينم هبحاص ٍدحاو

 نم ةيناثلا ةخسنلا يف ءاج (ىك ء(مهنم ُعَمْسَي ب سانلا ماَشُي) : :ظفللا اذه يف ٌباوصلاو . انه ماقملا

 بلط يف ةلحرلا» باتك نم 140 ةنس قشمد ٍةعبط نم 48 ص يف َتِنُأ كو «نيتطوطخملا
 .«ثيدحلا

 587:7 يدادغبلا بيطخلل «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» نم ٍةعبط يف عقوو

 سانلا ماشي ٠٠ .) ظفلب 754 :؟ هنم ىرخأ ٍةعبط ينو (مهنم َعَمسَيل ٌسانلا ْميِشَي . .) ظفلب

 مهضعبو !ةملكلاب هل ةقالع ال امب نيقّقحملا نم ٍدحاو لك لبق نم ىنعملا رسْفو .(مهنم ُعَمسَي
 اذه لّعجف هُملق ابك مث ٠ «ةحصلا ىلع ميما ديدشتب (ماشي) : «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» يف هطَبض

 !ًاضيأ أطخخ وهو !(ميِشَي ماش) لولدمب هرّثسف مث (ٌعيِبَي عاب لثم ميِشَي َماَش) نم لعفلا
 ةتيراق اذإ ًانالف ٌتْماَش :لاقي» : (ةياهعلا» يف ريثألا نبا لاق «(ةُماَشُملا) نم ٌلعفلا اذهو

 كدنع ام ٌمَّشَيو هدنع ام مشت كنأك ّمّشلا نم ةَلَعافُم يهو ,فشكلاو ٍرابتخالاب هدنع ام َتْفّرعَتو

 ىهتنا ١ .«كلذ ىضتقمب المعتل



 * ١ ٠5 ع ا5 دع اه اد. د. اد. د. ا. ا. ا. اواثأو .او او ا. عاق ا. اق واثق د. او راق عاق د. د. دى اه د. دى افا. ع اق ا. ا. عام

 هيلع هللا ىلص يبنلا مالك يف ,ماقملا اذه لثم يف دراولا عئاشلا وه ءاذه (ماشُي) ٌريبعتو

 ايف هلامعتسا ٌفَح دقو هيلع ٌتفقو ام بسحب ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ هّدعب ْنَم مالك يفو ءملسو

 ًاديكأتو «ماقملل ًاريونت ءظفللا اذه لامعتسا ىلع دهاوشلا ضعب انه ٌقوسأو . عطقنا وأ كلذ دعب

 .سفنلا يف ٍءادألا ٌليمج غيلب ّظفل هنإف ءهلامعتسا بولسأب ًافيرعتو «.بيوصتلل

 رمع ةفيلخلا نأ ءهنع هللا يضر يلع انديس ثيدح نم .(طسوألا» يف يناربطلا ىور ١

 ٌلجرلا ضْغِبُي ٌلجرلاو اريح هنم َرَي لو لجرلا بحي ٌلجرلا :كّلأسأ» :هل لاق .هنع هللا يضر

 ؟ملع هنم كدنع له ءاّرش هنم َرْي لو

 يقتلت «ةدْنْجم ٌدانجأ ٍءاَوَها يف حاورألا َّنِإ : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ءمعن :لاق

 عمجم» يف يمثيهلا ظفاحلا هركذ .«.. . ,فّلّتخا اهنم ٌركانت امو .فّلتئا اهنم َفَراَعَت ف ُماَسَنف

 .«افوقوم لع نع ُفَرعُي ثيدحلا اذهو» :لاق مث .ًامالك هتاور ٍدَحأ يف ركْذو 217:١ «دئاوزلا

 هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم .«ريبكلا» يف يناربطلا ىَوَرو -؟

 اهنم َفَراَعَت اف ءَلْيَخلا ماَشَن اك ٌماشتتف يقتلت ءةدْنجي ٌدونُج ٌحاورألا» :لاق ملسو هيلع هللا لص

 نع ه١ ص «ةنسحلا دصاقملا» يف ٌيواخسلا ٌظفاحلا هركذ .«. . . .فلّتخا اهنم َرُكانَت امو ,فّلتئا

 .يناربطلا نع 187:1 «نيدلا مولع ءايحإ حرش» يف ٌيديبّزلا ظفاحلاو ,يركسعلل «لاثمألا»

 نب ورسم ليلجلا يعباتلا لوق 0١« ميقلا نبال (نيعقوملا مالعإ» يف ءاجو * 

 َىَهتنا مهّملِع ٌتدجوف ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ٌباحصأ َتْهاَش : هنع هللا يضر عدجألا

 . ىهتنا .«دوعسم نب هللا ٍدبعو لع ىلإ ىَهَتنا مهّملع ُتْدَجَوَف َةَتّسلا ٌتْماَش مث 6 .ٍةتِس ىلإ

 : يمثيطا لاقو 4 يمثيهلا ظفاحلل «دئاوزلا عمجم ا يف اك .ظفللا اذهب يناربطلا هاورو

 .(ةقث وهو «نعم نب مساقلا ريغ حيحصلا ٌلاجر هلاجر»

 ًءاطع ٌُتيِقَل :دامح لاق» : 5 ص يزاريشلا قاحسإ يبأل «ءاهقفلا تاقبط» يف ءاجو : 

 . «ًادهاجت مهملعأ ٌتدجوف . موقلا ٌتكاَشو .ًادهاجو ًاسوواطو

 لوألا نرقلا يف لامعتسالا جراد ناك «(ّسانلا ُماَشُي) ظفل َّنأ صوصنلا هذه نِم فرُعو
 ىلإ فيرحتلا هيف َبِّبس امم اذهو .ٌتفلسأ اك ثلاثلا ٍنرقلا َدْعَب اهيف لمح مث ءهنم برق امو

 خيشلا امهقّقح نيتللا هيتعبط يف يطويسلل «يوارلا بيردت» يف ًافّرحم عقو دقف ءوريغ ىلإو «(ُهِفاشُي)

 ١57:17 و «ىلوألا ةعبطلا نم "4 ص ١4( عونلا) يف «ىلاعت هللا همحر فيطللا دبع باهولا دبع

 ةنيدملا لهأو «نييرصبلاو نييفوكلا نع ُبتكي ءُّلَحَرَي :لاق . . .» ظفلب «ةيناثلا ةعبطلا نم

 !! .«مهنم ِهِعامسل ٌسانلا مأسي .ةكمو
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 ظفاحلل («ثيغملا حتف» و 20 يقارعلا ظفاحلل «ةيفلألا حرش» يفو 1

 َمْزلِي نأ ملعلا بلاطل ىرت له :هابأ لبنح نب دمحأ نب هللا ُدبع لأس» : ”يواخسلا
 : لاق ؟مهنم َعَمسَيف ءالعلا اهيف يتلا عضاوملا ىلإ َلحرَي وأ ؟هنع ّبتكييف ٌملع هدنع ًالجر

 . مهنم ٌعَمسَي سانلا ُماشُي .ةكمو ةنيدملا لهأو نييرصبلاو نييفوكلا نع ُبتكيو لح

 يف ٌبتكي ًالجر : مهنم ٌركذو ءًادشُر مهنم ٌسِنْؤَت ال ةعبرأ : نيعم نب ىبحي لاقو

 . ثيدحلا بلط يف لَحَرَي الو هدلب

 «ًاديدش هللاو ىلب :لاقف ؟ملعلا بلط يف ٌلجرلا ُلَحِرَيأ : لبنح نب دمحأل ليقو

 ةفوكلا لهأ نم امهو «  يعخنلا ديزي نب ُدوسألاو ٠ يعخنلا سيق .ق نب ٌةمقلع ناك دقل

 ةنيدملا ىلإ  هيلإ اجّرْخَي ىتح امهعنقُي الف ءرَمُع نع ثيدحلا امهغلبَي «  قارعلاب
 . (هنم هناعمسيف «  ةرونم ا

 نب دمحم نب نمحرلا دبع خرؤملا فوسليفلا ةمالعلاو هيقفلا يضاقلا لاق 4
 يف «ىلاعت هللا همحر 6١8 ةنس ىفوتملاو ءا/ا”7 ةنس دولوملا . عامتجالا ملع ذاتسأ نودلخ

 . ميلعتلا يف لايك ُديِزَم :ةخّيْشَلا ءاقلو مولعلا ٍبلط يف ةلحرلا ْنِإ» : ©0(هتمدقم»
 بهاذملا نم هب نولحتي امو مهقالخأو مهفراعم نوذخأي رشنبلا نأ كلذ يف تببسلاو

 لوصح نأ الإ .ةرشابملاب ًانيقلتو ًةاكاحم :ًةراتو .ًءاقلو ًايلعتو ًالع :ًةرات ,لئاضفلاو
 خويشلا ٍةرثك رْذَق ىلعف ءًاخوسر ىوقأو ًاماكحتسا ٌدشأ «نيقلتلاو ةرشابملا نع تاكلما

 .  اهُحَتَْتو  اهُشوسرو ٍتاكلملا ٌلوصح نوُكي

 ريثك ُنْظَي دقل ىتح «مّلعتملا ىلع ٌةطّلخخ مولعلا ميلعت يف ًاضيأ ٌتاحالطصالاو
 نم اهيف قرطلا فالتخال هئرشابم الإ كلذ هنع عفدّي الو ,ملعلا نم ءزج اهنأ مهنم
 . نيملعملا

 نم هاري امب تاحالطصالا ٌرييمت هديفُي : خياشملا ُدَّدعَتو .مولعلا لهأ ُءاقلف

.555:*5 0 

 .3؟١5 ص (؟

 .714 ص (95
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 «ليصوت ٌقرْطو ميلعت ُءاحنأ اهنأ ُملعَيو ءاهنع ملعلا ُهَرِجّيَف ءاهيف مهقرط فالتخا
 نع اهزييو هفراعم ٌححصْيو «تاكلملا 5 ماكحتسالاو خوسرلا ىلإ هاوق ضبهّتو

 مهددعت دنع ةخيشملا نم (هترثكو «نيقلتلاو ةرشابملاب هتكلم ةيوقت عم ءاهاوس

 . ةيادهاو ملعلا قرط هيلع هللا رّسي نمل اذهو .مهعونتو

 خياشملا ءاقلب «لامكلاو دئاوفلا باستكال .ملعلا بلط يف اهنم دب ال ُةلحّرلاف
 ىهتنا 274 ميقتسم طارص ىلإ ٌُءاْسَي نم يدي ُهّللاو# «لاجرلا ٍةرشابمو

 يف مّلكتملاو عماسلا ةركذت» : عيدبلا عفانلا هباتك يف ةعامح نبا مامإلا لاقو

 : هسفن يف ملعتملا بادآ نع ُتّدحتي وهو ,20«ملعتماو ماعلا بدأ

 فيوستلا عَدْخب ٌرثْعَي الو «ليصحتلا ىلإ ِهِرُمْح تاقوأو ُهَباِبَش َرِدابُي نأ :ٌتلاثلا»

 ٌرِدقَي ام ٌعطقَيو ءاهنع ٌضَوِع الو اهل َّلَدَب ال ٍِرُمْم نم يضمت ةعاس لك َّنإف «ليمأتلاو

 ةوقو داهتجالا .لذبو .بلطلا مامت نع ٍةعنام ا تئاوعلاو «ٍةلغاشلا يتئالعلا نم هيلع
 . قيرطلا عطاوقك اهنإف «ليصحتلا يف ٌدجلا

 اذإ ةركفلا نأل ,نطولا نع َدعُبلاو ,لهألا نع َبّرغتلا ٌفلسلا ٌبحّتسا كلذلو

 كيطعي ال ملعلا :ٌلاقي كلذلو .قئاقدلا ضومغو قئاقحلا ِكْرَد نع ترُصَق تعّروت

 . ىهتنا . (كّلك هّيِطعُت ىتح هضعب

 ىتح ضرألاو ٌدالبلا ىَّوَط يذلا  .لاحرلا ملاعلا رعاشلا لوق لمجأ امو ٠-

 ماع نيطسلف دالب نم ةّرعب دولومل « (نامثع نب ميهاربإ) يّرَغلا قاحسإ يبأ  !هنَوَط
 574 ةنس اهب نفُدو خلب ىلإ َلِقْنو ؛ناسارخ دالب نم لبو َوْرَم نيب ام ىفوتملاو «غ:١

 ٍلضفو .فاوطتلاو ةلحرلا ىلع ضحلا يف هلوق ٌلمجأ ام , هأوثم مركأو ىلاعت هللا همحر
 : فارشألاو رباكألا اهيف ٌعيِض وأ له ين ضرألا نع ليحرلا

 .جرُسلا نع يني ىَمَعلا نإف !َلْهََج بدأ نع هانغأ نمل نيحفت ال
 جلا ف ّرُدلا ُرْدَق ٌفّرعي سيلو 9 تأشن ٍضرأ ف كثكُم كافخأ

 )١( ةيآلا قرقبلا ةروس نم 7١1 .

  )90ص ٠١,7



 لو

 ىفوتملا ,01/ ةنس دولوملا ءىتْبّسلا يبرغملا دّيَشَر نبا ُثّدحملا ظفاحلا مامإلا لاقو

 : ملعلا بلطل بارتغالاو رفسلا حدم يف ىلاعت هللا همحر 1١ ةنس

 ,جاَح نم تئش ام لك يف ىنّملاب زفت ِنِطْوَم ٍةقرفب لِفحَت الو بر
 ,جاتلا يف لَح ام ٌرّدلا ُبارتغا الولو اقِرْفَم َّلَح ام ِكْسِملا ُبارتغا الولف

 نمو نيعباتلا ءاملعلا نع «بناجلا اذه يف ءاج ام ىلإ اذه دعب ُلقتنأ ١

 هيقفلا دباعلا ليلجلا يعباتلا نع ءاج امب هلهتسأف .نيملسملا ةمئأ نم مهدعب

 ,ىلاعت هللا همحر ان ةنس قوتلا .يثوكلا يميلا (ينادمُهلا عدجألا نب قورسم)

 ,هنم ملعلل ٌبْلطأ تي أرام : َيِبْعَشلا هيف لاق يذلاو ءدوعسم نب هللا دبع بحاص

 يف لحر ًاقورسم نأ ©0هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نبا ظفاحلا ىكح

 يف ٌلَحر  يرصبلا نسحلا هلعل  ديعس ابأ نأو  ةدحاو ةملك لجأ نم يأ فر

 . ”ًاضيأ «فّرَح

 )4:١ )0ة.

 : ةدحاو ٍةملك لجأ نم هيف ٌةلحرلاو , ملعلا نم ٍفرَح ىلع ٌديدشلا صرخلا اذه سيلو (0)

 هيف عمي ام حرش» باتك يف ءاج .مهئارمأو مهِماكَح يف ناك لب .نامزلا كلذ ءايلع ىلع ًارصاق

 :ٍليام « 5 1: ص (هللا دبع نب نسحلا) يركسعلا دمحأ يبأ مامإلل «ٌفيرحتلاو ٌفيحصتلا

 موي ركذ يعمصالا نأ : يكحي خْيَش يب َنب َناميلس تعمس :راّبع نب سابعلا وبأ ينربخأ»

 مهو ءاوفلتخا امبر اوناك :لاقف ملعلاب مهفغشو « ُكْشأ انأ «ناورم ينب :لاق وأ ةيمأ ينب

 . قارعلا ىلإ اديب هيف نودي .برعلا مايأ نم مويوأ ءربخ وأ ءرعشلا نم ٍتيب يف «ماشلاب

 ءةديّبُع بأ نع ءيِزَوَلا نع «نايثعو بأ انربخأ دْيَرُذ نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ينربخأو

 ُهَلَأسَي «.  ةرصبلاب  ةداتق باب ىلع ْحيِتُي «ةيمأ ينب ٍةيحان نم ًابكار موي ّلك يف ُدِقْفَن انك ام :لاق

 .سانلا عمجأ ٌةداتق ناكو ءرْعِش وأ ٍبَسَن وأ ريخ نع

 نب رماع ينثدح ,يحمجلا مالَّس نب دمحم نع . يعمصألا يخأ نبا ينربخأو :ركب وبأ لاق
 ًابكار نالسرُف .رعش تيب يف نافلتخي .ناورم ينب نم ٍنالجرلا ناك دقل : :لاق « يعَمسملا كلملا دبع

 . هلأسي ةداتق ىلإ

 نم :ةداتقل لاقف «ناورم ينب نم ءافلخلا دالوأ ضعب دنع نم ٌلجر هيلع مِدَق دقلو :لاق

 نيب برعلا مايأ نم موي .ففختو ِهُداَض دَّدشُيو فاقلا رسكب  ةْضِق موي نيييلْغتل ًارماعو ًارْمَع لَنَق



 نع ,22«ةياورلا ملع يف ةيافكلا» هباتك يف يدادغبلا بيطخلا قاسو 1١

 47 ةنس ىفوتملا ءيرّصَبلا يحاّيّرلا نارهم نب يفر (ةيلاعلا يبأ) ليلجلا يعباتلا
 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نع ةياورلا ٌعَمسَن انك :ةيلاعلا وبأ لاق» «ىلاعت هللا همحر

 .«مههاوفأ نم اًهَعَمسنف ةنيدملا ىلإ ٌبكرن ىتح ىضرن اف «ةرصبلاب نحنو ملسو هيلع

 ديس ةمجرت يف 220(ةياهنلاو ةيادبلا» هباتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو ٠
 45 ةنس قوتملاو 1 ةنس دولوملا «ةرونملا ةنيدملا ملاع (بّيسملا نب ديعس) نيعباتلا
 «بّيسملا نب ديعس نع .ديعس نب ىيحن نع «كلام لاق» : هنع يضرو ىلاعت هللا همحر

 .دحاولا ثيدحلا بلط يف يلايللاو مايألا ٌلَحَرَأ تنك :لاق

 يوارلا نيب لصافلا ثّدحملا» هباتك يف يِرُمْرُهَمارلا ظفاحلا ىورو 8

 ءِنادْمَطا ينوكلا (ليجارش نب رماع) :ليلجلا يعباتلا يبعشلا نع .20«يعاولاو

 يف ةكم ىلإ  ةفوكلا نم جرخ هنأ» ىلاعت هللا همحر ٠ 8 ةنس قوتملاو ١9 ةنس دولوملا

 ءملسو هيلع هللا لص ّيبنلا يقل الجر ىقلأ يلعل :لاقف هل ٌتّركُذ ثيداحأ ةثالث

 . «ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم :وأ

 يبعشلا مامإلا ةمحرت يف .«7(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو 6

 :ًاضيأ (ينادُمْهلا يفوكلا َليجاَرش نب رماع)

 يموي ىلإ ءاضيب يف ءادوس ٌتبتك ام :لوقي يبعشلا ٌتعمس : ةمرش نبا لاق»

 اج صخشف :لاق «ةبلع نب سيق نب ةقييض نرش هلت :لاقف ؟- بلغتو ركب
 :لاقف ؟ًاعيمج اههّلَتق فيك نكلو ٌرَدْحَج اههّلتق ْلَجأ :لاقف  ماشلا نم هيلإ داع مث

 ىّداعف جلاب اذهو نانّسلاب اذه نَعَطف .  دحاو دعب ًادجاو ِبْرَصلاِب هيلع اًنَواعت  هاروتعا

 .«  رخآلا ّدعب ًادحاو اهَعَرَص يأ  اهنيب
 )١( ص ”٠١:.
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 ٌتيسن دقلو « يلع هديعي نأ ت تيبحأ الو .هتظفح الإ طق ثيدحب لجر ينئّدح الو اذه

 .ًالاع هب ناكل دحأ هظفح ول ام ملعلا نم

 تئش ولو ,رعشلا نم ّلقأ ًائيش يورأ ام : : لاق يبعشلا نع يبيارلا رعداو نعو

 ديعأ ال ًارهش مكتدشنأل

 يف علاق ؟ولك ملعلا اذه كل نيأ نم : يبعشلل ليق : يدلل نا لق

 (7«بارغلا روكبك روكُبو راّحلا ربَصك ٍرْبَصو «دالبلا يف ريَسلاو ,0"2دامتعالا

 يف ةلحرلا» يف يدادغبلا ٌبيطخلاو 049 (هنئس» يف ُيمِراَّدلا ظفاحلا ىورو 5

 يمرجلا (ديز نب هللا دبع) ةبالق ىب بأ ليلجلا يعباتلا ىلإ امهدنسب .22(ثيدحلا بلط

 ةنيدملا يف ٌثمقأ» :لاق هنأ «ىلاعت هللا همحر ع ةنس ىفوتملا «مالعألا دحأ يرصبلا

 'مَدَقَي هنأ يغلب «ثيدحلا هنع ينغلب ٍلجر ُمودُق الإ ةجاح اهم يل ام , مايأ ةثالث

 . (هب ينئّدحف مِدَق ىتح ٌتمقأف

 ,فيرحت (مامتغالا) و «(مامتغالا كرتب) 7٠١:4 «ءالبنلا مالعأ ريِس» يف عقو )١(

 لكنا : ءيشلا ىلع دّمَتعاو ,هيلع ًاكوت : ءيشلا ىلع دّمتعا :لاقي .(دامتعالا كرتب) :باوصلاو

 . يريغ ىلع ٍدامتعالا يفنب كلذ ُتلِي يأ . هيلع

 ريص)» يفو .(دامجلا ريصك) : «ظافحلا ةركذت» ف عقوو نال ربصك) باوصلا اذكه (؟

 عمجم» يف ءاج .راّحلا رْيَصِب للا ٌبَرضُيو !فيرحت امهالكو .(ماَحلا ربصك) :«ءالبنلا مالعأ

 . «رامح نم ٌريصَأ»و : (داص ُهْلٌوُأ ايف رشع عبارلا بابلا) رخآ يف ء787 ص يناديملل «لاثمألا

 سماخلا بابلا) يف ء”١/07 ص يبلاعثلل «بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث» يف ءاجو

 روكبك روك :لاق ؟تكردأ ام ٌتكردأ مب : رهمجرُرُبل ليق ءداهجلا ٌربَص» : (ريمجلا ٍِق نيرشعلاو

 لذا يأ  ِفْسَحلا ىلع هربصل رامجلاب ربّصلا يف لثملا ب َبِرَص امنإو .راحلا ريصك ٍربَصو بارا

 . كلذ ىلع ريصي اذه عمو هب متهمو هدقفتي دحأ ال يأ . دققت ِةَلقو

 نعد .5:*18 «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» يف يدادغبلا بيطخلا ىور (9)

 «بلكلاو ءريزنخلاو ,«بارُعلا نم : ءايشأ ةعبرأ نم انّيَجَعَت :لوقت برعلا تناك :لاق ةيوارلا دامح

 1 «. . .ٌبلكلا امأو .ليللا َلْبَق هبايإ ٌةَعرُسو هروُكب ٌةَعرُسف ُباَرْعلا اّمأف ِرْوّتّسلاو

. ١ 35:1١ )8( 

 ) )6ص ١55.



 0ع

 يف .0"2(ظافحلا ةركذت» و .20«مالسإلا خيرات» يف ظفاحلا لاقو 1١7
 يف دولوملا .مههيقفو ماشلا لهأ مامإ (يماشلا لوحكم) ليلجلا يعباتلا مامإلا ةمجرت
 : ىلاعت هللا همحر ١١7 ةنس ماشلا دالب نم قشمدب ىفوتملاو .ناتسناغفأ نم لباك ةدلب

 ,ماشلا ٍلهأ ملاع ٠ .ظفاحلا ةيقفلا يذلا ملسم يبأ نب هللا دبعوبأ لوحكم»
 ًادبع بنك :لوقي ًالوحكم ٌتعمس :ءالعلا نب هللا ُدبع لاق .ليَّذُه نم ٍةأرما ىلوم

 ينعي يلع اهب هللا َمَعنأف ءرصمب ليذُه نم ٍةأرمال ينبَمَوف ءصاعلا نب ديعسل
 . - رصمب

 .«لوحكم نع ءديَبُع نب هللا دبع يعالكلا بهو يبأ نع ,ةزمح نب ىبيحي لاق
 اهب ٌعقأ ملف «قارعلا ثيتأ م . ىَرَأاهف هيَ الإ الع اهب عَدأ ملف ءرصمب ُتقِتعُأ لاق
 لك .اهُتلَبْرَعَف ماشلا ثيتأ مث . كلذكف ةنيدملا ثيتأ مث ىَرَأ ايف هيلع ٌتيوَح الإ امل
 "للا نع لاسأ كلذ

 يأ و لجو الإ 2. يردص هُئعدوتساف ًائيش

 «ناميإلا ملاعم»و .2*”ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت» يف ءاجو 4
 (يناوريقلا يسرافلا حٍوُرَف نب هللا دبع مامإلا) ةمجرت يف ,2*يجان نبال «هتلمكت»و
 ٌدَحَأ وهو «ىلاعت هللا همحر ١175 ةنس رصمب قوتملو ١١6. ةنس سلدنألاب دولوملا
 لَم ٌرثكأو .ةفوكلا ٌتيتأ ال :لاق» .مهريغو يروثلاو ةفينح يبأو كلام باحصأ
 باحصأ ىلع َبِضْغ : يل ليقف هنع تلأسف «شمعألا : نارُهِم نب ناميلس نم ٌحامسلا
 .ةّدُم مهعمسُي ال نأ ٌفّلحف «ثيدحلا

 )١(  )9 .4:6:م١ .

 ( .ىلع ةدئاز ةيطع ُةّيِرَّسلا وأ ٌدهاجملا هاطعي ام :ًاعيمج ءافلاو نونلا حتفب ُلْقَّتلا

 مّنْغَملا نم اهتصح .

 .؟غ١:١ (ه) .برغملا ةعبط نم )5( :١1٠١



 نفرإ

 ًاموي ٌتسلجف !كلذ ىلع ردقأ ملف ؟هيلإ ٌلِصأ لعل هراد باب ىلإ ٌفِلتخأ تنكف

 ًاموي هْباب ةيراج ُتَحَنَف ْذِإ ! هنم .عامسلا نم ُهَتْمرُح امو يتبرُع يف رّكفتم انأو هباب ىلع

 اهتملعأو «بيرغ ٌلجر انأ :ُتلقف !؟ انباب ىلع كّناب ام : يل تلاقف « هنم ٌتَجرَخو

 . يرخب

 ؟ناوريقلا فرعت :تلاقو ّيلإ تَحّرشناف «ةيقيرفإ :تلق ؟مكٌدلب نيأو :تلاق

 :تلاق مث يتتلَمأتف وه انأ : تلق ؟خورُف نبا راد فرعت : :تلاق ءاهلهأ نم انأ :تلق

 شمعألا ىلإ تعراسف «ةريغص اهانعب انل تناك ٌةيراج يه اذإو ءمعت : تلق ؟هللا دبع

 «ٌتلخَدف يلاخدإب اهرّمأف «بابلاب هربخب كربخأ تنك يذلا يالوم نإ :هل تلاقو

 ٌتيضق نأ ىلإ ,سانلا ٌرئاس مّرَح دقو «ينْئَّدحو هنم ٌتعمسف «هتيب لاب تيب يننكسأو

 . هنم يبرأ

 ةفينح يبأ نم عمّسو ,ءاهقفلاو خويشلا يقلف « يدق لَحَر هنأ هنع ُيكلاملا َرَكذو

 ةرجآ ُتطَقَس :لاق هنأ ٌركذو . ةلأسم ٍفالآ ةرشع اهنإ :لاقي «ةنودم َريغ ةريثك ٌلئاسم

 يأ شالا :رتخا :لاقف ! ٌيِْدأف يسأر ىلع  هدنع انأو  ةفينح يبأ راد ىلعأ نم

 .«ينثذدحف «ٌثيدحلا :ٌتلق ؟ثيدح ِةئم ثالث مأ  َةّيَّدلا

 ةنسلا لهأ مامإو نيثدحملا ديس نع ءدَّدَّصلا اذه يف ءاج ام ىلإ اذه دعب ٌلقتنأو

 ةنس دولوم لا «لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ مامإلا داّبٌعلاو داهزلا خيشو ءاهئاول عفارو

 . هنع هللا يضر 74١ ةنس ىوتملاو ؛«4

 هباتك ٌلَهَبسا دقو 20 يلبنحلا يميِلُعلا نمُيلا يبأل «دمحألا جبنملا» يف ءاج 4

 «ةنس ةرشع تس نبا وهو ثيدحلا دمحأ مامإلا َبَْلُط» :لاقف دمحأ مامإلا ةمحرتب اذه

 ةنس ةرصبلا ىلإ جرخو هل رفس ُلَّوأ وهو «ةئمو نينامثو ثالث ةنس ةفوكلا ىلإ جرخو

 ّجح ةنس ْلّوُأ يهو «نينارثو عبس ةنس ةكم ىلإ ةئيّيُع ةنيّيع نب نايفس ىلإ جرخو «نيناثو تس

 قفارو «نيعستو عبس ةنس نميلا ِءاعنصب قازرلا دبع ىلإ جرخو .دمحأ مامإلا اهيف

 .(  هيلإ هتلحر يف  نيعم ّنب ىيحي

 )١( ١:ق4.



0 

 نب دمحأ ةيقفلاو .220(دمحأ مامإلا بقانم» يف يزوجلا نبا ظفاحلا لاقو ٠

 ف ريثك نبا ظفاحلاو .29(يتفتسملاو ٍيتفملاو ىوتفلا ةفص» هباتك يف ٍلبنحلا نادمح

 .روغثلا ىلإ ةنّسلاو ملعلا بلط يف ٌتلحَر :دمحأ مامإلا لاق 20 (ةيابنلاو ةيادبلا»

 «نميلاو ءزاجحلاو «ةنيدملاو .ةكمو .رئازجلاو ,برغملاو .لحاوسلاو .تاماشلاو
 .دادغب ىلإ ٌتدُع مث .فارطألاو «لابحجلاو ,.ناسارخو .سرافو ًاعيمج نيقارعلاو

 ىلإ ٌتعجرف !ٌتْمِمَحَف اة يمأر تحت تيب يف ُتنكف ,ةفوكلا ىلإ ٌتجرخو

 لإ ُتلحر تنك ًامهرد نوعست يدنع ناكولو ءاهنذأتسا نكأ ملو هللا اهمحر يم
 ضعب جّرخو ءانآلا نارهط ٌةنيدم وه لاقيو ٌّيَرلا ىلإ ديمحلا دبع نب ريرج

 .«!ءيش يدنع نكي مل هنأل ,جورخلا ينكمي لو انباحصأ

 مامإلا ةمجرت يف « رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بيذهت» يف ءاجو ١“

 الجار ججح ثالث اهنم (جَجِح ٌسخ ٌتججح : :دمحأ لاق» :لبنح نب دمحأ

 . «أمهرد نيثالث ججحلا هذه ىدحإ يف ٌتقفنأ .  دادغب :هَّدَّلِب نأ كنع ٌبيغي الو
 ىتح نيِتّرم ايندلا لبنح نب دمحأ مامإلا فاط» : «”2(رطاخلا ديص» يف يزوجلا نبا لاقو

 .«دنسملا عمج

 روصنم نب ٌقاحسإ بوقعيوبأ) ثّدحملا هيقفلا مامإلا ظفاحلا اذهو
 يوارو دمحأ مامإلا ُديملت «ىلاعت هللا همحر 55١ ةنس ىفوتملا «(يزَوُرَملا ُجَسْوَكلا
 هقفلا دمحأ مامإلا نع ىقلتو .دادغب ىلإ َوْرَم نم َمِدَق ناك .هنع هقفلا يف (لئاسملا)

 .روباسين يف رقتساو ناسارخ ىلإ عجر مث .ثيدحلاو

 نم هيمدق ىلع ىشمف .هنم اهاّقلت يتلا (لئاسملا) نع عجر دمحأ مامإلا نأ هغّلب مث
 . هنع اهبتك يتلا (لئاسملا) كلت يف دمحأ مامإلا يأر نم َتّشتيل ,دادغب ىلإ روباسين

 )١( ص  56و5١2؟.
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 «ظافحلا ةركذت» يف يبهذلاو .270(ةلبانحلا تاقبط» يف ىلعي يبأ نبا لاق 29

 نجحألا جينملا» يف يميلُعلاو 29 :

 دمحأ مامإلا نع نود يذلا وهو ءالاع ًاهيقف جَسْوكلا روصنم نب قاحسإ ناكو

 نب قاحسإ نأ نوركذي انخياشم تعمس :دمحم نب ناّسح لاق .هقفلا يف (لئاسملا)

 عمجف هنع اهقلع يتلا (لئاسملا) كلت نع عجر لبنح نب دمحأ ن نأ هَل ءروصنم

 ىلإ الجار ٍجّرخو .هرهظ ىلع اهّلمحو «بارج يف (لئاسملا) كلت روصنم نب ٌقاحسإ

 اهم هل ٌَرقأف ءاهيف ه هاتفتسا ةلأسم لك يف هيلع دمحأ طوطخ ضّرعو « هرهظ ىلع يهو دادغب

 (*9(هنأش نم كلذب ٌدمحأ ٌبجعأو «ًايناث

  7اولحر نمم يبسلدنأ ملاعل عقو ءاهبرغأو رابخألا بجعأ نم رخآ ريخ اذهو

 ىقليل .هيمدق ىلع قرشملا ىلإ يسلدنألا ملاعلا اذه لحر دقو «قرشملا ىلإ سلدنألا نم

 نع اعونم ًاسوبحم هدجو هيلإ لصو نيح هنكلو «ملعلا هنع ذخأيف هتمئ هتمشأ نم اممإ الناس 

 .اهعوقو الول لابلا ىلع ٌرطخت ال ٍةروصب «هنع َملعلا ّدخأف هيقل ىتح لّيحتو فطلتف

 يسلدنألا دلع نب ِيَقَب مامإلا وه ملاعلا مكلذ .بئارغلاو بئاجعلا وبأ خيراتلاو .

 باحصأ م يف دمحألا جينملا» و 2297 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ءاج

 (ىلعي يب أ نبال ةلبانحلا تاقبطل يبلبانلا راصتخاو» يفو 229 يميلعلل «دمحأ مامإلا 29

 يسلدنألا دلت نب ّيِقَب نمحرلا دبعوبأ وهو (يسلدنألا دّلُخت نب َّيِقَب) مامإلا ةمجرت يف

 ةنس دلو ,ظفاحلا  27١١ىلع  دادغب ىلإ لحرو «ىلاعت هللا همحر 7175 ةنس يقوتو

 لبنح نب دمحأ مامإلا ةاقالم هتيغب 0 ناكو .  ةنس نيرشع وحن ةنسو هيمدق

 هنع ّذخألاو .

 ١3١8:1١. (؟

 .658:5 (؟

 لكن مك

 .دمحأ مامإلا نع اهنَّوَد يتلا (هلئاسم) نم ةطوطخم ةخسن قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف (5)
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 ىلع تراد يتلا ةنحلا بخ يب لصتا دادخب نم تر ا :لاق هنأ هنع يكُح
 ع كلذب ٌتممتغاف «هنم  عامسلاو هيلإ عامتجالا نم عونمم هن أو .لبنح نب دمحأ

 يف هتيرتكا تيب يف يعاتم دلازنإ دعب ءيش ىلع جرخأ ملف ء عضوملا ٌتللَتحاف ًاديدش

 عمسأو قّلحلا ىلإ سلجأ نأ ديرأ انأو «ريبكلا ٌمماحلا دجسملا ٌتيتأ ن نأ «قدانفلا ضعب

 . هنوركاذتي ام

 يّرقُيو ٌفُعضُيَف ,لاجرلا نع ٌفِشكَي لجرب اذإف «ةليبن ٍةَقْلَح ىلإ ٌتعِفُد
 تجرفنا دق ةجرف ٌتيأرف «نيعم نب ىسحي اذه : لاقف ءِيبْرُق ناك نمل ؟اذه نم : :ٌتلقف
 ٌتدرأ رادلا يئان ٌبيرغ لجر هللا كمحر ايركز ابأ اي :هل تلقف هيلإ تمقف هَبْرُ

 «ثيدحلا لهأ نم ُتيقل نم ضعب نع هتلأسف «ّْلُق : يل لاقف «277 ينفخ تست الف لاؤسلا
 . حّرج ًاضعبو , ىكز اضعبف

 هنم ذخألا نم ترثكأ دق ٌثنكو راََع نب ماشه نع لاؤسلا رخآ يف هتلأسف
 تحت ناكول ٠ ةقثلا ٌقوفو ٌةقث ّيقشمد ,ةالص ٌبجاص :رامع نب ماشه ديلولا وبأ : لاقف

 هللا ةمحر كيفكي : ةَقْلَخا لهأ حاصف « .هلضفو هريخ ًائيش ُهَرَض ام أربك َدَلقت و أ ريك هئادر
 .لاؤس هل كّريغ «كيلع

 ؟لبنح نب دمحأ :("97دحاو لجر نع كفشكأ :6 )يمذق ىلع فقاو انأاو تلقف .٠ 1 03 كة ىمآ .(؟ة راسب 1 | 5م

 (نِفُحَتْسَت الف) 597:1 «ءالبنلا مالعأ ريِس» يفو ءاهبنم لوقنملا نيردصملا يف اذكه )١(
 .ًايفاج ينَّدُعَت ال يأ . ميجلاب

 .(مَّدَق ىلع فقاو انأو) ةثالثلا رداصملا يف ءاج (؟)
 يف الو «مجاعملا» يف هيلع فقأ مو «سلدنألا ءالع مالك يف هيلع ٌتفقو ٌريبعتلا اذه (5

 . ُهَلاح فرعأل ,لجر نع كلأسأ : ىنعمب وهو ,ةقراشملا ٍءاملعلا مالك

 : ( يمرضح لا حلاص نب ةيواعم) ةمجرت يف 274 ص نَشُحلل «ةبْطْرُق ةاضق» باتك يفف -ا

 حلاص نب ةيواعم ُهَلأسف «سنأ نب ؛ ٍِكلام ىلع حلاص نب ةيواعمو نمحرلا دبع نب دايز لخدف 9
 اي : هل لاقو ًاكلام نمحرلا دبع نب ُدايز فَشُكف ءاهعيمج نع كلام هباجأف .ةلأسم ّتْئِم وحن نع
 نب ةيواعم لثم طق ٌدحأ ينلأس ام :كلام هل لاقف ؟حلاص نب ةيواعم تيأر فيك .هللا دبع ابأ
 .«كلام ثم ًادحأ ٌتلأس ام : ةيواعم هل لاقف ؟كلام نع ةيواعم دايز فشك مث ٠ حلاص

 - يخأ با ناك» : (يِمَحّللا دايز نب دمحم يضاقلا) ةمجرت يف 3 ص ًاضيأ هيفو
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 ! ؟لبنح نب دمحأ نع ٌفِشكَي نحن انلثمو : يل لاقو بجعتملاك نيعم نب ىيحي ّيلإ رظنف

 . مهّلضافو مهُريخو نيملسملا مام كاذ نإ

 جرخف باب ٌتعرقف هيلع ٌتللُدف «لبنح نب دمحأ لزنم ىلع لدتسأ ٌتجرخ مث
 ءرادلا ٌبيرغ لجر هللا دبع ابأ اي : ٌتلقف .هفرعي مل. ٍلجر ىلإ ٌرظنف «بابلا حتفو يل

 ”سرمع مد

 ء كنس عماج يأ  ةنُس ُدْيقمو ثيدح بلاط انأو ,دلبلا اذه يلوخد ُلّوأ اذه

 لخاد ىلإ ٌرَمَملا هب ينعي ناوطسألا لحدا :يل لاقف .كيلإ الإ يتلحر نكت لو

 .نيع كيلع عقت الو رادلا

 :تلقف ؟ةيقيرفإ : يل لاقف .ىصقألا ٌبرغملا :تلق ؟كُعضوم نيأو :يل لاقف

 كعضوم َّنِإ : يل لاقف ءُسْنَدْنألا ةيقيرفإ ىلإ ّرحبلا يدلب نم ُرْوَجَأ كلذ نم ُدَعبأ
 ينيح يف نأ ريغ ؛هبلطم ىلع كلم َنْؤَع َنِمحَأ ن نأ نم لإ ٌّبحأ ءيش ناك امو .ديعبل

 لبقم كدلب نم بيرق انأو ىنغلب دق ىلب :هل تلقف .كغلب دق هلعل امب نحتمت اذه

 ْ . كّوحن
 َتنَْأ نإف . مكدنع نيعلا لوهجب انأو «يلوخد ٌلّوأ اذه هللا دبع ابأ :هل تلقف

 اذه ىلإ َجّرخَتف «هنولوقي ام رادلا باب دنع ٌلوقأف ءلاَّؤُسلا ّيِز يف موي لك يف يأ نأ يل

 موي يف اديعَتَم هب قطن ٍظفلب هيلع َدِهش «ء  لخادلا يوَمألا نمحررلا دبع ريمألا ةيظح بَجَع

 ةَلِدُم تناكو ءهقالطإ يف هنْمَع ُبَجَع ًاريثك هيلع تحلأ يأ ةترباف «هسيحب يمال رئأف شيع

 يف ٌلصفلا ُنوكي مث ءهِظفل يف هيلع بي امع ملعلا ّله لهأ ٌفشكن :اهل لاقف «هيبأ نم اهئاكمل هيلع

 . (هرمأ

 هاّيتفلاَو ًءاضقلا ٌقِحَتسَي د نميف اًيلعلا ةبقرملا» : ىمسملا «سلدنألا ةاَضَق خيرات» فو كو

 لككشأ اذإ تاكود : (رمعم نب ىيحي يضاقلا) ةمحرت يف «55 ص ىسلدنألا يِهاَبنلا نسحلا يبأل

 ُديرُي ام ِهْجَو نع مهفّشكف ءرصمب ِهِئارَظُيو جّرَفلا نب ٌعبْصأ ىلإ هيف ِبّتَك ,هياكحأ نم ٌّرمأ هيلع
 . (هملع

 نع َلِقْن» : (يرفاعملا ريشب نب دمحم يضاقلا) ةمجحرت يف ء872 ص يف ًاضيأ هيفو 5

 لّدُع اذإف تينت الو ٌريختت تالاحلا نإ :ريشب نب ٍدمحمل لاق هنأ «هيبأ نع « « ىيحي نب هللا ديّبُع

 هيف ُرْخَأو ,ليدعتلا ُهفَّلكَف ةيناث كدنع َدهشو ءهّرمأ لواطت مث «هتداهش مكب ٌلجرلا كدنع

 .«كلودبي يذلا بسحب ُلَمعاف ٠ «َفشكلا



04 

 ,معن :يل لاقف «ةيافك هيف ناكل دحاو ثيدحب الإ موي لك يف يئئدَحُت مل ولف .عضوملا
 .كطْرَش كل :ٌتلقف ,ثيدحلا باحصأ دنع الو قّأحلا يف َرّهظَت ال نأ ٍطرش ىلع

 ,كلذك كلانه ُلاَوُسلاو .هللا مكمحر َرْجألا : ُحيِصأف ُهَباب يتآ مث ءيّمك يف ٍقاَوَدو

 وحن يل عَمَتَجا ىتح .رثكألاو ةثالثلاو نيثيدحلاب ينئدحيو ,رادلا باب ُقِلْعُيو لإ ٌحرخَيف
 200 ثيدح َةَئِم ثالث نم

 قْنّسلا بهذم ىلع ناك نم هدعب لوو .هل َّنِحَتملا تام ىتح كلذ تَرَ

 تناكو هتمامإ ٌتَلَعَو «سانلا ثويع ف َمظَعو ّركذ سو ( لبنح نب ٌدمحأ رهظف

 يرسم تح ل فري نك «لبإلا ٌطابآ هيلإ برضُت

 هلع هرثأو لع هؤرقيو ةلوانم

 ماقف يتعب مِلعأ «ينع لأسف ِهِسلجم نم ٍندقْفف ءابنم َتْيَفْشَأ هَلِع تألَتعاف
 .تيرتكا تنك يذلا تيبلا يف عجطضم انأو .هعم نمب يل ادئاع ّيلإ البقم هروف نم

 . يسأر دنع يبتكو لع يئاسكو «يتحت يدبلو
 «هوريصبأ ,كاذوه :  نولوقي  مهُعمسأ انأو هلهأب ٌّجّنرآ دق ّقدنفلا ٌتعمسف

 اذه نم ٍفّرَط ىلإ دّلْت نب ّيِقْب) ةمجرت يف «مالسإلا خيرات» يف يبهذلا ظفاحلا راشأ )١(

 نحنو لاّؤّسلا ّيِز يف ثيدحلاو ثيدحلاب ينئّدحي ناكف . . .» :دلحم نب يقب َلوق اهيف ٌرَكذو ربخلا
 امك .هنم ًةريخألا ةلمجلا هذه ٌثدزف . ىهتنا . «ثيدح ةئم ثالث نم وحن يل عَمَتجا تح «ةولَخ يف

 ملف ٠ «لبنح نب دمحأ نع ثيدحب هل ٌرْفظأل ««ّيِقَب ٍدَنْسُم» يف ٌتْشَف دقو» : هّلوق اهيف ٌئبهذلا ٌركذ

 . ىهتنا ١ .«كلذ دجأ

 4١« 8 ص يرمعلا مركأ روتكدلل «هِدْنْسُم ُةَمّدقمو ٌيبطرقلا ٍدَلْخَت نب ٌىِقْبِ» ٌباتك رظناو

 «ءالبنلا مالعأ رّيِس» يف يبهذلا ظفاحلا َمكَحو . 2 يِقب دنسم» يف دمحأ ثيدحلا يبهذلا ين لوح

 مركأ روتكدلا كلذ ٌدّرو ءاهّتحص َدَقْنو «ةركنم اهنأب هذه دّلُخَع نب ّيقب ةياكح ىلع 2.544:

 .داجأو 4١«. 9 ص روكذملا هباتك يف يِرّمُعلا
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 «نمحرلا دبع ابأ اي : يل لاقف ًاعرسم قدنفلا ٌبحاص ّيإ َرَدبف «ًالبقُم نيملسملا مام اذه
 . كل ًادئاع كيلإ ًالبقم نيملسملا ٌمامإ لبنح ُنِب ٌدمحأ هللا دبعوبأ اذه

 ىتح .مهعسُي ملف هباحصأ نم ثيبلا ى ىشتحا دقو يسأر دنع سْلَجف لخدف

 لاقف ٍتاملكلا هذه ىلع ينداز اف ء مهمديأب مهمالقأو ًافوقو رادلا يف مهنم ةقرف تّراص

 مَمّسلا مايو .©"0اهيف َْمَقَس ال ٍةحصلا ٌمايأ هللا باوثب ٌريشبَأ نمحرلا دبع ابأ اي :يل
 مالقألا تيأرف «ةيفاشلا هنيميب كنع ّحَسَمو .ةيفاعلا ىلإ هللا كالعأ ,2©”اهيف َةََحِص ال

 ٌدحاوف «ةبسجو ةنايد يننوُمّدَحيو يب نوفطلي قدنفلا لهأ يناتأف « ينع جرخ مث

 ٌرثكتو ناسنإلا ٌمئازع ىَوْقَتف .لابلاب اهيف ضَرَملا ضرعَي ال ِةحّصلا مايأ َّنأ ينعي )١(
 .هرطاخ نع ٌديعب ضَرَملاو مَّسلا ُحَبْشْدِإ , . . .هٌحومط ُدَبْشَيو هلامآ

 ُفْعَض سفنلا ىلع ُمُيحْي 2 ؛لابلاب اهيف ةحّصلا ضعت ال ديدشلا ٍضَرَملا ماي نأ ينعي 4
 ٌرْطحَت الف «ناسنإلا مسج نع ٌعوزنم ةحصلا ُبْوَنْذِ «سأيلا ُناطلّسو ةّمهلا ضابقناو .لمألا

 نْيلو» : : دوه ةروس لئاوأ يف .ىلاعت هلوق نم دوخأم هنع هللا يضر دمحأ مامإلا مالكو ! ةيفاعلا هل

 نوفل ُهْنَسُم َءاَّرَض َدْعَب َءاَمْعَن ُهاَْقَذَ نْئَلو .ٌروُفَك سوي ُهّلِإ هن اهانغَرت مث ٌةَمحَر ان َناسنإلا انقذ

 جو ةَرِفْغَم ْمُهَّل كئلوأ تاحلاصلا اولِمَعو اوُرَبَص نيذلا الإ .روخف حِرْفْل هّنِإ ينَع ٌتاَّيّسلا تهذ

 . ريك
 نم هيف امو ناسنإلا نع ىلاعت هللا ريخُي» :04٠: «هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هل لّصح ٍةمعن دعب ةَّدِش ُهتَباصأ اذإ هنأ :نينمؤملا ِهِدابع نم ُهَّللا َمِحَر ْنَم الإ ةميمذلا ٍتافصلا

 ءًأريخ َرَي ل هنأك .لاحلا يضامل ٌدوحجو ٌرفُكو .لبقتسملا ىلإ ٍةبسنلاب ريخلا نم َطوُنُقو سَ

 .ًاجَرف جري و
 دعب يّلانَي ام : :لوقي يأ ««يِنَع ُتائيسلا َبَهَذ َنوُقَلل ٍةمقن دعب ةمعن ُهناصأ نإ اذكهو

 : ىلاعت هللا لاق «هريغ ىلع ٌروُخَف ٌرطَب هدي يف امب حرف يأ ,«ٌروحُف حفل نإ ءوُسالو ٌمْيَض اذه

 .« «ريبك ٌرِجَأو ةرفغم مهل كئلوأ تاحلاصلا اولِمعو اوًررَص نيذلا الإ»

 مهخويش سلاجم يف نوُيَتُكَي ذإ ,ناتسكابو دنهلا يف ءالعلا ضعب هيلع امل ةوُدُق اذه يف (")

 ٍتاظوفلم) :اهنوُمسُيو ءاؤاش اذإ اهيلإ َنوُعِجرَي مهيدل ّنوكتل ءاهّلك مهتاملكو مهظافلأ :رابكلا
 . (تاظوفلملا) وأ (خيشلا
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 ضيرمت نم ٌرثكأ يضيرمت يف اوناكو .ةيذغألا نم َبياطأبو ٍفاحِلب ٌرخآو , شارفب يتأي

 717 ةنس دلخم نب يقب يفوتو .يل حلاصلا لجرلا ٍةداّيِعل ,مهرهظأ نيب تنك ول يلهأ

 . «ىلاعت هللا همحر سلدنألاب

 يف .«2"2)«يبرعلا ثارتلا خيرات» هباتك يف نيكزس داؤف دمحم روتكدلا لاقو - 4

 .ماشلاو ّرصم ىلإ ؛نيتلحرب يبطرقلا دّلُخ نب ّيقب ماقو» :(دّلخ نب َيِقْب) ةمجرت
 نيرشع ةيناثلاو «ًاماع رْشَع ةعبرأ ىلوألا ةلحرلا ٌتّدَتما ملعلل ًابلط .دادغبو ٍزاجحلاو

 حرص |ى .هيمدق ىلعو «سلدنألا نم ناك ُهّلك ُهَلاحترا نأ ىسنت الو . ىهتنا .«ًاماع

 نم لكو , يمد ىلع ًايشايف هيلإ ٌتلحر نم لك» : ىلاعت هللا همحر لاق .,كلذب وه

 دمحم نب دمحأ كلملا دبعوبأ هذيملت لاق « َيمَدَق ىلع ًايشام نادلبلا يف هنم تعمس

 امزالم ًاعضاوتم طف باد ًابكاررُي مل«  يثما ىلع دل ابوق ءالاوط ّيتَب ناك : يبطرقلا
 ةياراز

 .هجمجو هليصحت يف ُتايح ُهلَْب هلل «ملعلل ُهفوشو ُهرْبَصو هر للف . 29(زئانجلا روضحل

 ٍبَصَع الو مخل يف ُلئاضفلا كلت ْتَنَبَن ام ِهَّللا ْعْنُص ُبئاَجَع الول

 حرجلا ةمدقت» هباتك يف يزارلا متاح يبأ نبا مامإلا ظفاحلا لاقو "05

 ةنس دولوملا (يزارلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ مامإلا) هدلاو ةمجرت يف .2)(ليدعتلاو

 َلٌوأ :لوقي يبأ ثعمس» ملعلا بلط يف هتلحر ركذ دنع .71// ةنس ىفوتملاو 4
 ةدايز ّيّمدق ىلع َتيَشَم م ام ٌثيصحأ «نينس ميس ثمقأ ثيدحلا بلط يف تجرح ام

 .هّتكرت_خسرف ٍفلأ ىلع داز امل ىتح يصحأ لزأ مل 49 خسرف ِفلأ ىلع

 ىلإ ةكم نمو «ةرم مك يصحأ ال |هف دادغب ىلإ ةفوكلا نم انأ ٌترِس تنك ام امأو

 برغملا يف كلذو الس ةنيدم ِبْرُق نم رحبلا نم ثجرخو «ةريثك تارم ةنيدملا

. 558:1 1١١ 

 .؟91 11" «نيسلاو و <اث٠: ؟ «ظافحلا ةركذت» نم (؟)

  )5ص 5509.

 .تارتموليك ٍةسمخ وحن .لايمأ ةثالث وهو ,فصنو ةعاس وحن :مدقلا يشمب خسرفلا (:)

 ةسهح نم رثكأب مهضعب هرذقو . (عابلا) و(ليملا) ةدام يف .يبرعلا «سورال مجعم» نم دافتسي اك

 . 55 1 ص «رفاسملا ليلد» هباتك يف ينيسحلا دمحأ ذاتسألا كلذ طَسَب اك ,تارتموليك
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 «سدقملا تيب ىلإ ةلمرلا نمو ءًايشام ةلمرلا ىلإ رصم نمو .ًايشام رصم ىلإ  ىصقألا
 قشمد نمو «قشمد ىلإ ةّيربط نمو «ةّيِربَط ىلإ ةلمرلا نمو «نالقسع ىلإ ةلمرلا نمو
 . سوسرط ىلإ ةّيكاطنأ نمو «ةّيكاطنأ ىلإ صمح نمو .صممح ىلإ

 نايل بأ ثيدح نم ءيش لع يِقِب ناكو «صم ىلإ سوُسَرْط نم تعجر مث
 ٌتبكر ةقّرلا نمو ةَقّرلا ىلإ ناَسْيَب نمو ءناَسْيَب ىلإ صمح نم تجرخ مث ع هثعمسف

 نمو «لينلا ىلإ طساو نم ماشلا ىلإ يجورخ لبق ثجرخو «دادغب ىلإ َتارْلا
 ءةنس نيرشع ُنبا انأو لّوألا يرفس يف اذه ءًايشام كلذ لك «ةفوكلا ىلإ لينلا
 ةنس ٌتعجرو «ناضمر رهش يف 7١ ةنس يرلا نم ٌتجرخ «نينس عبس ٌلوجأ
 ٍ ٍ "3 ل

 تمقأ «نيعبرأو سمخ ةنس تعجرو «نيعبرأو نيتنثا ةنس ةيناثلا ةرملا تجرخو
 .  ةئس 41/ ةلحرلا هذه يف ينس تناكو  «نينس ثالث

 نب بوقعي) لاوحلا ظفاحلا ةمجرت يف :«©20[بيذهتلا بيذهت» يف ءاجو
 : ىلاعت هللا همحر ”ا/ا/ ةنس قوتملو ٠ ةنس لبق دولوملا . ّيِوَسْفلا (يسرافلا نايفس

 ٍفلأ نع تبتك :لوقي نايفس نب بوقعي ٌتعمس : : يدنواهنلا ن نمحرلا دبع وبأ لاق»

 يف ٌتمقأ : : نايفس نب بوقعي يل لاق :ةرمح نبا لاقو .تاقث مهلك ءرسكو خيش

 . 9هرصب ٍهدَقفو هِتلحر 5 هِقالمإ ٌريخ يتأيسو .«ةنس نيثالث ةلحرلا

 لضفلا) ةمحرت يف , 9يبهذلا ظفاحلل «ظافحلا ةركذت» يف ءاجو "7

 «ينارْعّشلا يقهيبلا بيسملا نب دمحم نب لضفلا اولا مامإلا ظفاحلا» :(ينارْعُشلا
 هلخدي مل ٌدّلِب يقب ام :لوقن انك :لّمْؤملا نبا لاق «ىلاعت هللا همحر 587 ةنس ىوتملا

 .«سلدنألا الإ ثيدحلا بلط يف نارْعّشلا ٌلضفلا

 يف .2«2(ظافحلا ةركذت»و ,«؟*)يناعمسلا ظفاحلل «باسنألا» يف ءاجو “4

 .3مالث١١ 1

 . 778 ربخلا يف (9)

5 5:5 

 .١اكو:١1 (:)

 .الم5:75 (0)
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 نب دمحم ةودقلا ٌدهازلا ُلاَّوَلا ٌحرابلا ظفاحلا وه» :(ِيناّيِغرألا ظفاحلا) ةمجرت
 «ىلاعت هللا همحر ١0" ةنس ىفوتملاو «777 ةنس دولوملا .ينايغرألا قاحسإ نب بّيسملا

 بلط يف نيلاوجلا نمو «نيدهتجملا داّبْعلا نم ناك : هللا دبع وبأ مكاحلا مامإلا لاق

 :لاق هنأ نوركذي انخياشم نم دحاو ريغ تعمس .عرولاو ٍقدصلا ىلع «؛ثيدحلا

 . ثيدحلا عامسل هلخدأ مل لع يقب مالسإلا ربانم نم ًاربْم ُمّلعأ ام

 ُتَدحم «مامإلا ,يلع نب نيسحلا :يروباسينلا  ظفاحلا يلع وبأ ىكحو
 ةركاذملاو .عبولاو ٍناقتإلاو طبضلا ين ورصع ٌُدِحاوو ءِظْفحلا ةَعِقابو .مالسإلا

 فلأ هم هّمُك يفو ءرصمب يشمي نايِغْرألا بّيَسُملا نب دمحم ناك :لاق  فينصتلاو

 طخب ًاراغِص هؤازجأ تناك :لاق ؟اذه ٌنكمي ناك فيكف : يلع يبأل ليقف «,ثيدح

 اذه راصف ءءزج ةئم هعم لمحت ناكو «ةدودعم ثيدح لأ ءزج لك يف «قيقد

 . هِنأش نم روهشملاك

 ىتح ىكب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاقو ٌتيدحلا أرق اذإ ناكو

 .«هيلع ىلاعت هللا ناوضر !ءاكبلا ةرثك نم يِجعو !همحرن

 نسحلا يبأ) ماشلا ثّدحم مامإلا ةمجرت يف ؛20(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 9

 4177 ةنس ىفوتملاو 210٠ ةنس دولوملا (يسلبارطلا يشرقلا ةردّيَح نب ناميلّس نب ةمقيخ
 :لوقي ًةمثيخ ٌتعمس : لماك يبأ نبا لاق» : «ىلاعت هللا همحر

 ىلإ تجرخ مث ءرحب نب فسوي نم عمسأل 29 ةَّلَبَج ٌتدَّصَقو ءرحبلا ٌتبكَر

 مث ينوذخأف هِمَّدَعُم نم ع انبكرم ملت مث .مهانلتاقف ٌبكرم انّيقلف  ةيكاطنأ

 راج :ُبتكا :لاقف ةَمَثْيَح :تلق ؟كّمسا ام :اولاقف ءانة|سأ اوبتكو «نوبرض

 !رامح نبا

.868:*” ) 

 اهطبض امك .ًاعم ءابلاو ميجلا حتفب يهو ةّيقِذؤاللا َبْرُ ماشلا رحب لحاسب ةَدْلْب ةَلَبَج (9
 دالب يف مويلا سانلاو . مهريغو هحراشو «سوماقلا» ٌبحاصو :٠١5 ؟ «نادلبلا مجعما) يف توقاي

 «هريغو ُيَبَجلا ٍرْحَب نب ٌفسوي مهنم ءَنوُندَحُم اهيف ناك دقو .ءابلا نوكسب ةَلْبَج :اهنوقطني ماشلا

 1١6:17-١١5. «نادلبلا مجعم» يف توقاي مهل مَجرتو مهركذ
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 «ُتُْعو  بضلا ملأ ٍةدش نم ةّيْشَغ هتباصأ يف ينعي  تركَس ترض امو |

 : نهادحإ تلاقف ءنيعلا روُحلا نم ٌةعامج اهباب ىلعو «ةنجلا ىلإ ٌُرظنأ ينأك تي
 روحا عم ةنجلا يف ناك لتقول : :تلاق ؟هتاف شْيَأ :ىرخأ تلاق ؟كتاف . ا

 هل ٌريخ ِكرّشلا نم دو مالسإلا نم رع يف ةداهشلا هللا هقزري نأل : اهل تلاقف «نيعلا

 . تهبتنا مث

 : ىلاعت هلوق ىلإ ٌتأرقف « (ةءارب ةروُس) أرقا :يل لوقي نم َّنأك ٌتيأرو :لاق
 ,رهشأ ةعبرأ ايؤرلا ليل نم ٌثددعف :لاق .©>4«رهشأ َةعبرأ ضرألا يف اوُحيِسْفل

 . «يِرْسُأ هللا ٌكَمَف

 20 «نعلا» ف يبهذلاو 227 (مءابدألا مجعم) 5 يوّمحلا توقاي لاقو

 : (ينيوزَقلا ناطقلا نسحلا يبأ) ةمحرت يف ,«7(ظافحلا ةركذت»و

 نب ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ ٌةَوُدُقلا عماجلا ةمالعلا مامإلا ظفاحلا وه»
 ١40 ةنس تامو 2704 ةنس دلو ءاهُمِلاعو نيوُزَق ُتّدحُم ءينيوُرَقلا رْحَب نب ةَمَلَس
 نم قئالخ نع ًاريثك َبَتَكو «نأشلا اذه يف لحتراو ءةنس 9١ شاعف ء«ىلاعت هللا همحر
 نم ءاملعلا نم هنع ىورو ,(ةئئس) هجام نبا نع ىور 3 «نادلبلا يف خويشلا

 .ينيِوزقلا ٌيوغللا سراف نب ٌُدمحأ نيَسحلا وب وبأ مهنمو «ةرثك نْوَصُحي ال

 نب يلع نسحلا وبأ :«دالبلا تاقبط يف داشرإلا» باتك يف ليلخلا ىْعَي وبأ لاق

 ةنايدو ًانيد يظن هل نكي مل« هقفلاو ةغللاو وحنلاو ريسفتلاو مولعلا عيمجب ٌملاع ميه اربإ
 نم ًاريثك ًاقلخ َعِمَسو «نينس ثالث هيلإ لَحَترا يزارلا متاح ابأ عِمَس «ةدابعو

 لاول ناذّمهو نميلا ٍءاعنصو ةكمو ٍةفوكلاو نييدادغبلاو نييزارلاو نيينيوزقلا
 . ٌتادخألا هكردأ ىتح رّمُحَو دنَواو

 .؟ ةيآلا ءةءارب ةروس نم )١(

 59( :5١9-55١

5 558:5 

.865: )5( 
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 ,لضفلا يف هِسْفن لثم نسحلاوب أريام: نولوقي نيِوْرَق خويش نم ًةعامج ٌتعِمَس
 ! حّلِملاو زبخلا ىلع ٌرِطفي ناكو «ةنس نيثالث مايصلا مادأ .دهزلاو

 هنِس ُتَلَع امدعب .ناطقلا نسحلا ابأ ٌتعمس :«هيلامأ» يف سراف نبا لاقو
 مويلا انأو «ثيدح ٍفلأ َةئِم ظْفحأ ةلحّرلا ىلإ ٌتجّرخ نيح تنك :لوقي َفْعضو

 ةرثكب تبقوُع نأ ُنظأو ! يرصبب ُتبِصَأ : لوقي هتعمسو !ثيدح ٍةئم ظفح ىلع ُموقأ ال
 نأ نم ُرثكأ هلئاضفو . ملعلاو ثيدحلا بلط يف ةلحرلا يف .2")اه يقارف مايأ يّمأ اك
 . «ىلاعت هللا همحر َّلعُت

 ميهاربإ نب دمحم (ءىرَقُملا ن نبا) ةمحرت يف 22(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو - ١"

 رهاطوبأ لاق ,ةقثلا ظفاحلا لاحرلا مامإلا» ")ىلاعت هللا همحر 8١ ةنس ىفوتملا يناهبصألا

 .«!تاّرم ٌعبرأ ٌبرغلاو ّقرشلا ٌتْفُط :لوقي ءىرقملا نبا تعمس :دومحم نب دمحأ
 ببسب تيشُم : لاق هنأ ءىرَقُملا نبا نع ِنانثا ىوّرو» : يبهذلا ظفاحلا لاق مث

 ٍفيغرب ٍزاَّبخ لع تَضِرُع ولو 9 ةّلَحْرَم نيعبس (يرصملا ةلاضف نب لضْمُملا) ٍةخسن
 . ناهبصأ هدلب َّنأ سنن الو . «تارم َرشع سدقملا تيب ٌتلخّدو !اهلبقُي م

 لاوجلا ظفاحلا ةمجرت يف «©2«ظافحلا ةركذت» يف ىبهذلا ظفاحلا لاقو ١

 ةنس هللا دبعوبأ َدِلُو» :(قاحسإ نب دمحم) ْهَدْنَم نب هللا دبع يبأ ٍفيناصتلا بحاص
 : مهنع ّذخأو مهنم ّمِمَس نيذلا هخويش ٌةَّدِعو .ىلاعت هللا همحر 840 ةنس يفوتو ٠"

 .لامحأ َةَّذِع هديب ّبتكو .2) خيش ةئم ْعْبَسو ٌفلأ

 )١( هباوص انه هّتبثأ يذلا اذهو .فيرحت «ظافحلا ةركذت» يف ةلمجلا هذه يف عقو .

 اال: (5
 000 مقرب هربخ يتآلا 202

 فّرعُتو .خيشلا اهيوري ثيداحألا نم ٍةعومجم ىلع (ةخسنلا) مسا نوئّدحملا قلطُي (5)
 . هتياورب رهتشتو

 لمس (م)
 بلاط بادآ) تايبأ حرش يف 57:7 «هتيفلأ حرش» يف يقارعلا ظفاحلا لاق (1)

 نب سنويو «يسلايطلا دوادوبأو .يروثلا نايفس : خويشلا نم راثكإلاب َفِصو دقو» :(ثيدحلا

 . يدادغبلا دواد نب مساقلاو «ءهذدئم نب هللا دبع وبأو « يميَدُكلا سنوي نب ٌدمحمو «بّدؤملا دمحم

 . «خيش ٍفالآ ِةّنِس نع ٌتبتك :لاق هنع انيور
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 تناك اهنإ :ليق ىتح .لامحأ َهَّذِع هّيتك تناك «ةليوطلا ةلحرلا نم عجر الو

 ناكو ءعمج ام مح الو َعِمَس ام ٌعِمَس ةمألا هذه نم ًادحأ ْن نأ انَعَلِب امو «المح نيعبرأ

 رفعج لاق . فيناصتلا ة ةرثكو ٍقدصلاو ةفرعملاو ٍظفحلا عم ,نيرثكملا ٌدرْفو نيلاحرلا ماتخ

 تلق . ّنَص ٍفالآ َةَسْخ نوكت :لاق ؟خيشلا َتاعاََّس نوكت مك هتلأس : يرفغتسملا

 . )ابك ٍءازجأ ةَرْسَع يجي ْنَّصلاو :  يبهذلا لئاقلا

 ةنس ىراخُبب انيقتلا : مكاحلا لاق ,روباسين ىلإ 7٠ ةنس لبق ناك هلاحترا ٌلّوأو

 . هنطو ىلإ ًأبهاذ نيعبسو سمخ ةنس روباسين ىلإ انءاج مث «ةرهاظ ةدايز داز دقو ١

 ُهتلْخَر تناكو قةنس نوتسو سمح هٌرمعو عجرو (ةئنس نورشع هرمعو لحرف

 ُتَّدحو ءدالوألا َقِْزَرو ةنس 560 ٠ ٌنباوهو جووزتف ًاخيش هنطو ىلإ داع مث ءةنئس 0

 .ريثكلاب

 عم تنك : دم نب ايركزوبأ لاقو ءنيترم ٌبرغلاو قرشلا تفل : : هدم نبا لاق

 نأ اننظف اننظف «لامحألا نم ًارْثو نيعبرأب نحن ُذإ ءانه ىلإ انلصو املف «يبأ عم ناسارخ نع

 !كّدِلاو وه اذإو , خيش اهيف ةريغص ٌةَمْيَح اذإف «بايث كلذ

 يف .140:7 يدفصلل «تاّيفولاب يفاولا» يف ءاج (ى داصلاب (َّنَص) :باوصلا اذكه )١(

 ُةَلّسلا :داصلا رسكب ٌّنَّصلاو .َّنِص فالآ ًةسمح ُنوكي :لاقف . . .» :هيف هّرابعو ءهدنم نبا ةمجرت

 . ىهتنا .(ةقيطملا

 . «زبخلاو ٌماعطلا اهيف ُلَعِي ةَقَبطُملا ِةلَسلا ُهبِش :ُنّصلا» :(َّنَص) يف «سوماقلا» يف ءاجو
 ىهتنا .«اهحتفب ٌباوصلاو .داصلا رسكب هنأ هقايس ٌرهاظ» : يديبُزلا هٌحراش لاق . ىهتنا

 ةرشع ٌءيحِي ْنَملاو :تلق ءّْنَم فالآ ةسمح ُنوكت . . .» ظفلب «ظافحلا ةركذت» يف عقوو

 . ىهتنا . «رابك ٍءازجأ

 انه ُماَقَملاو ءيمجبَح ال ءنْرَو سايقم ميملاب (ّنملا) نإف ,فيرحت وهو :حاتفلا دبع لاق

 هغمج «نالطر وهوأ «نازيم وأ ,فورعم ليك :ُنَملا» :(ّنَم) يف «سوماقلا» يف لاق . يمُجَحلل
 :ْنَملا» : يناهفصألا بغارلل «نآرقلا تادرفم» و يرهزألل «ةغللا بيذهت» يفو . ىهتنا .«نانمأ

 .760:9 «سورعلا جات» يف ُهُلئمو . ىهتنا .«هب ُنَزوُي ام
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 اذه يف هيف ُبَغرَي نم لق ٌعاَنم اذه :لاقف ؟لامحألا هذه ام :انضعب هلأسف
 :لاقف كلذ دعب يمع يل ركذ مث .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح اذه «نامزلا

 ًءادتقا ءرئبلا دنع اهيف تلزنف .بتكلا نم ارقو نورشِع ىعمو «ناسارخ نع الفاق تنك

 ْ . (دلاولاب

 هللا دبع يبأ مكاحلا نع ,227«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا ىكحو

 ىلع كردتسملا» بحاص «(عّيَبلا نباب فورعملا يّبَضلا هللا دبع نب دمحم) يروباسينلا
 هخيش ةمحرت يف «ىلاعت هللا همحر ٠0 ةنس قوتملاو ١*2 ةنس دولوملا .(نيحيحصلا

 دمحم نب نمحرلا دبع ملْسُم بأ (نارُهِم نبا) مالسإلا خيش ةودقلا ٍدهازلا مامإلا ٍظفاحلا

 : يلي ام «ىلاعت هللا همحر الد ةنس ىفوتملا « يكملا مث ,.يراخبلا مث ,يدادغبلا

 يف نيتسو سمح ةنس يفو اهَقل أ لو ربغلا ءارو امو َوْرَم ُتلخَد : : مكاحلا لاق»
 «هِريغل الو ثيدحلا رَهْظَي لأ ُدَهحَح ناكو ءهّسفن ىفخُأف لفاوقلا يف تبل . جحلا

 نم ٌتْشَحوَتساف !دادغبب وه :اولاقف .ةكمب هنأ يدنعو «نيتسو عبس ةنس ٌتججحف

 .كلذ

 نم خيش انه :دادغبب يمجآلّملا رصن وبأ يل لاق مث هب رَفظأ ملف هتبلطتو
 ءجرخ :اولاقف .نيغاّبصلا ناخ ينلخدأف بَهَّذَف «ىلب : تلق ؟هارت نأ يهتشت :شت لادبألا

 ْنَم يل ركذُي مل رصن وبأو ءانّدَعَقف .ءيجي هنإف دجسملا اذه يف سجن :رصن وبأ لاقف

 . خيشلا

 : ينعي ثمهتاف لع مّلسف .واترب فيعض كيت خيش هعمو رصنوبأ لقأف
 نم انهاه خيشلا دَجَو :هل تلق هئّدحت نحن انيبف ءظفاحلا ٍمِلْسُموبأ هنأ

 ؟ادلو ميهاربإ فلخ له :ٌتلقف !اوضرقنا مهئاقل ٌتدرأ نيذلا :لاق هدأ لق

 . ٌتكسف ؟يخأ ٌتفرع نيأ نمو : لاقف ؟ظفاحلا ميهاربإ هاخأ ينعأ

 اكشو هيلإ ٌتمُقو ّيلإ ماقف «نالف وبأ :لاق ؟ُلْهَكلا اذه ْنَم : رصن يبأل لاقف

 ةركذت» يف عقو امم ُدَشأ 2419: «لادتعالا نازيم» يف رخآ فيرحت ظفللا اذه يف عقوو

 .رهاظ فيرحت وهو . ىهتنا .«ةّرم فالآ ةسمخ ُنوكي . . .» :ظفلب ءاجف !عظافحلا

 .959:# ١(



 ا

 ؛ يجورخ موي هّتعّدو مث ءًارارم هّئسلاجو ,ةركاذملا نم انيََتْشا هّلثم ُتوكشو هَقْوَش
 نأ ىلإ رواجو «نيتسو ناث ةنس ّجَح مث ,ةكمب َرواجُأ ن نأ لع َنِإف , مِسوملا انعمجت : لاقف

 .(تام

 رصن يبأ) ةمجرت يف .27«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو "5

 رصن وبأ «متاح نب ديعس نب هللا ديَبُح «ةنسلا ُمّلع ُمامإلا ظفاحلا وه» : (يِزُجّسلا
 ٌفوط .ثيدحلل هنامز لهأ ٍظفحأ نم «ىلاعت هللا همحر 4 4 4 ةنس ةكمب ىفوتملا يِرَجّسلا

 . ثيدحلا بلط يف قافآلا

 .بابلا قذف ءيِزجّسلا رصن يبأ دنع ًاموي ٌثنك :لاّبحلا قاحسإ وبأ ظفاحلا لاق
 خيشلا يدي نيب هتعضوف ءرانيد ُفلأ هيف ًاسيك تجّرخأو ةأرما تلخدف هتحتفف تمقف

 جاوزلا يف يل ةجاح الو ,ينجّوزتت :تلاق ؟دوصقملا ام :لاق .ىرت اى اهقفنأ :تلاقو

 طقس ٌتجّوزت ىتمو «ملعلا بلط ِةّينب ناتّسجِس نم ثجرخ :لاق ٌتَقرصنا املف

 . «ائيش ملعلا بلط باوث ىلع ٌرِثوأ امو ءُمسالا اذه نع

 دَحأ .515 ةنس قوتملا ,يزارلا ناّسلا دْعّس وبأ هيقفلا ظفاحلا اذهو له

 ىلع اهمرغم ىلإ اهقرشم نم ايندلا فاط ذاذفألا ءاملعلا ءارقلا ءاهقفلا نيباّسنلا نيئّدحملا

 . ىلاعت هللا همحر ءخيش 3٠٠ خويشلا نم هل ناكف « هيملق

 : هتمجرت يف 29 (ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا» يف يشرقلا ظفاحلا لاق

 دهازلا ظفاحلا ؛يزارلا هيوجنز نب نيسحلا نب يلع نب ليعاسا نامسلا دعس وبأ»

 ناك مُهْنّدَححَو مهُمّلكتمو مهُهيقفو , مهملاعو  ةلزتعملا يأ - ةّيِلدَعلا خيش ءيلرتعلا

 باسحلاو ٍضئارفلاو باسنألاو ,لاجرلا ةفرعمو ثيدحلاو تاءارقلا يف ةعفادم الب امامإ

 .تاَرَّدَقَملاَو ٍطوشلاو

.١ ١19: )١( 
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 نيب فالخلا ةفرعم يفو .هباحصأو هنع هللا ىضر ةفينح يبأ هقف يف ًامامإ ناكو

 رازو ّجح دق ناكو . مالكلا يفو «ةيديزلا هقف يفو ءاههنع هللا يضر يعفاشلاو ةفينح يبأ

 ىصقأ نم ناسارخ يف ّيَرلا ُهُدَلَبو  قارعلا لخدو .ملسو هيلع هللا لص يبنلا َربق
 ىلع أرقو «خويشلاو لاجرلا َدَهاَشو «برغملا دالبو زاجحلاو ماشلا فاطو «  قرشلا

 رخآ يف ثيدحلا بلطل ناهبصأ دّصقو « هنامز خويش نم لجر ةئم ٌتِسو ٍفالآ ثالث

 . مالسإلا ٍةَواللَحب ُرَعْرْعَتَي مل ٌتيدحلا ْبْكَي مل نم :لوقي ناكو هِرُمُع

 ةديمحلا لاصخلا هذه عم ناكو ءهسفن لثم دهاش ام هنإ : هحدم يف لاقي ناكو

 لخدُي مل ةنس نوعبسو عبرأ هيلع ىتأ ءًايضار ًاعناق «ًاماوص ًادهتجم «ًاماّوق ًاعرو ًادهاز

 .هِفَس الو هِرَضَح يف ُدي الو هن هيلع ٍدحأل نكي مو «ناسنإ ِةَعَصَق يف هّعبصإ

 .نامزلا خيرات ناك «نيملسملا ىلع ًافقَو بتكلا نم هرمع لوط هعمج ام فخ

 وهو هليبسل ىضَمَو .طق ُلّهأتي لو تامو «ةريثك ًابتك فئصو ,فلخلاو ٍفلسلا ةيقبو

 ٍطقسم - ّيّرلاب تام .هكلام ىلإ مجري ِكولمملاكو .هلهأ ىلع ِمّدقي بئاغلاك مّسبتي

 . (ىلاعت هللا همحر 5544 ةنس  هسأر

 قيرط يف ءرسألا يف ُمَقِي عرولاو دهزلاو ملعلا يف ايندلا ةمئأ ُدَحأ اذهو 5
 ىلاعت هللا تيب جَحو خويشلاو ءاملعلا ِءاقلل ةمركملا ةكم مارحلا هللا ٍدلب ىلإ ِهِرَفَس
 !ناسارخ ٍءاملع خيش وهو «ةيدابلا ٍبَرَعل ؛لاّجلل ايعار مّدختسيو

 رّمظملا يبأ) ةمجرت يف :©27يكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف ءاج
 مث يفنحلا يزَوُرَملا ,بيدألا هيقفلا ثَّدحملا رسفملا (دمحم نب روصنم :ناعْمّسلا نبا
 ففورعملا «ىلاعت هللا همحر 584 ةئس ىقوتملو «5”57 ةنس دولوملا , يعفاشلا

 نوكلا َقَّبَعو «هٌركذ ايندلا قّبَط نم ُدَحأ» : يكبسلا هيف لوقي يذلا 0

 . (92هركذ يتآلا «باسنألا» باتك بحاص (يناعمسلا) دعس يبأ َل ٌدَج وهو .

 ىلإ اهنم جّرخ مث ,ءاهقفلا َرظانو 85١« ةنس دادغب لخدو ورم نم جرخ»

 .؟١:5 (19
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 ءبَرَعلا ِء ءاليتسا ببسب عطقلا دق ناك قيرطلا َّنِإف «داتعملا يتيرطلا ريغ ىلع زاجحلا

 ِبَرَع يديأ يف ًاروسأم رفظملا وبأ ٌرمَتساَو ريمأو .قيرطلا ِهقيفر ىلعو هيلع ٌمِطَقَف
 . ىلاعت هللا هّصَّلَخ نأ ىلإ ًارباص ةيدابلا

 2 عدلا ىلإ مهلامج عم جري ناك .برعلا هتذخأو ةيدابلا لخد امل هنأ ىكحف

 ءجرتي نأ دارأ برعلا مدعم قّقتاف ٠ «ملعلا نم ًائيش ٌفرعأ ينإ : مهل لقأ مو لاق

 : ىرسألا ُدَحَأ لاقف ءاهقفلا ضعب دقعلا اذه َدِقعَيِل «دالبلا ضعب ىلإ ج جرخن : :لاقف

 ينولأسو ٍينْوَعْدتساف «ناسارخ ُهيِقَف ٍءارحصلا ىلإ مكلامج عم جرحي يذلا لجرلا اذه

 َّدَقَعلا مهل ٌتدَّقَعو ءاورذتعاو اولجخف «ةيبرعلاب مهتمّلكو مهتبجأف ًءايشأ نع

 ٍِطَسَو يف ةكم ىلإ ينولَمَحف مهتلأسو «ٌتعنتماف ًائيش مهنم َلَبق نأ نولأسو ءاوحرفف

 . يناجْنرلا ًادْعَس ةدملا كلت يف ٌتبِحَصو .ًارواجم اهب ُتيِقَبو َةَنَّسلا

 ًارامح انيرتكا : حلا ىلإ رفظملا يبأ ٌقيفر ءيفوصلا يِزَوْرَملا دمحأ نب , نسحلا لاق

 ءابم انلزنف ءورَم نم خسارف ةثالث ىلع يهو «قَرَحخ ىلإ َوْرَم نم رّفظملاوبأ مامإلا هبكر

 , مهارد ةسمخ هبيج نم جّرخأف ,رخآ انيرتشا ولف فرخ نم ٌقيربإ الإ انَعُم ام : :ٌتلقو

 دعب ىنم ثلطت الو «َتِش ام رتشاو لس هذه الإ يعم سيل ءنسح اي :لاقو

 ْ . ًائيشاذه

 ةّيفوصلا ىلع لّزَن ًةدلب انلخد امّلكف ءانل هللا َمَنَقو ,ديرجتلا ىلع انجرخف :لاق
 دَسَأ نب يلع نب دمحأ ىلع لَن «ةكم انلخد (لف ةخّيْشَملا نم ثيدحلا ٌبَلطو

 باحصأ نم هِتكربب راص ىتح هعم لْزَي ملو «يناجنّزلا ٍدْعَس ٍةبحٌص يف لخّدو , يخّركلا
 . ثيدحلا

 يف َوْزَم لخدو «ناسارخ ىلإ داع .ةكبب هَ منأو ُهسَح رفظما وبأ َضَق ام مث
 عبس هذه هتلحر تناكف . ىهتنا .(«ىلاعت هللا همحر رايسَتلا اًضَع اهم ىَقلأو 2« 15/8 ةنس

 ,27«نايعألا تاّيقو» يف ناكّلَح ُنباو .270«ةاورلا هابنإ» يف يِطْفَقلا لاقو # ا

.55:4 0١ 
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 ايركز يبأ ةمجرت يف ,22«ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلاو 20 «ءابدألا مجعم» يف توقايو

 ةنس ىفوتملاو 047١ ةنس دولوملا «يزيرُبتلا بيطخملاب فورعملا (يزيَِتلا يلع نب ىبحي)
 ةغللاو وحنلا نم بدألاب ةمات ةفرعم هل ناك» :لاق «دادغبب ىلاعت هللا همحر 01
 . بدألا لهأ نم هريغو يّرَعَملا ءالعلا يبأ ىلع أرق ءامهريغو

 ةنيدم برق ِةَرْعَملا ىلإ زيربت نم  يرعملا ءالعلا يبأ ىلإ ههجوت ُبّبس ناكو
 روصنم يبأ فيلأت ةغللا يف «بيذهتلا» باتك نم ةخسن هل تلصح هنأ ءلبلخ

 ملاع لجر نع اهّدخأو اهيف ام ٌقيقحت ٌدارأو ,.2”فاطل ٍتادلجم ةدع يف ,يرهزألا

 ىلإ زيربت نم هفتك ىلع اهّلَمَحو «ةالْخي يف باتكلا لعجف .يرعملا ىلع ٌلُدَف ةغللاب
 ءَلَلَبلا اهيف َرّثأ ءاهيلإ هرهظ نم ُقَرَعلا َدَفَنف !ًابوكرم هب ٌرجأتسي ام هل نكي مو َّرَعَملا
 ّنَظ .اهيف لاحلا ةروص فرعي ال نم اهآر اذإو «دادغبب ةفوقوملا تابتكملا ضعبب يهو

 يف هداهتجا هل ىَعَرو هللا همحر «يزيربتلا بيطخلا ِقَرَع ىّوِس اهب سيلو «ةقيرغ اهنأ
 .«ملعلا بلط

 يف «”يبهذلل «ظافحلا ةركذت»و 29 يناعمسلل «باسنألا» يف ءاجو

 ظفاحلا «(َيِماوَّرلا ناتْسِهَّدلا هَيوُدْعَس نب ميركلا دبع نب رَمْعِ) نايتفلا يبأ ةمجرت
 : ىلاعت هللا همحر ه٠ ةنس قوتملاو « 578 ةنس دولوملا .لاوحلا

 ماشلاو قارعلاو ناسارخب بتكو عمو لَحَر نمت ناكو .هرصع ظافح ُدَحأ»

 «ناتسِهِدب ٌسوؤّرلا ٌعيِبَي ناك هدلاو نآل َيِماوَّرلا :هل ليقو .ةريزجلاو رصمو زاجحلاو

 ىرتشاو َناتْسِهِد يزارلا لَجَبلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ دوعسم يبأ ٌلوخد َقَمَتاف
 ,ملعلا لهأ نم ًالجر كارأ :نسحلا وبأ هل لاقف .هلكأيل ًاسأر نسحلا يبأ هدلاو نم
 . ٌسأرلا كتيجي ىتح دجسملا لُخّداف «ييناكُد يف ٌسِلَجَن نأ ُحُبقَيو

.50:7١ 0 
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 ءلَقَبلاو ّلَخلاو ٍفيظنلا زبخلا عم .ًايوشم ًانَسَح ًاسأر هيلإ ذقن دجسملا يف دَّعَف لف
 نم نّسحتساف ةلاخا كلذ ىلإ دوعسموبأ رظنف .ًاريغص أيبص ناكر رَّمُع هئبا دي ىلع

 يعم سيلو لإ تنسحأ :لاقو ءساورلا ركش لكألا نم ْعَرف الف كلذ ساؤرلا
 هللا ىلص هللا لوسر ٌثيدح هَعِمْسُأ ىتح لإ كتبا ّمّلَسُت نأ يف كل لهف !كتفاكأ ءيش

 . ملسو هيلع

 هَعمَسو ,ناتسهد خويش ىلإ هعم ٌرمع دوعسم وبأ لمحو .كلذب هوبأ َحرفف
 لَحَرو ُةَعنَّصلا هذه هل ٌتَباطو «هيلع حّتفناو ءائيش ًاضيأ هيفن نم هْعَمسَأو ,ثيدحلا

 . هئارقأ عمسي ملام عميس م ىتح ,ثيدحلا نم ٌرثكأو .كلذ دعب هِسفنِب

 نم َعِمَس نايتفلا ابأ نأ : ملعلا له لهأ نم دحاو ريغ نم ُتعِمَس :ةطقن نبا لاق
 ٌعباصأ تطَقَس : :بيدآلا ٌيِزَورَملا يلع نب ةميّرخ لاقو . ةئم تسو خيش ٍفالآ ثالث

 !(2 وَما ٍةَدِش نم ةلحرلا يف ُيِاوَرلا رَمُع

 نم َظَمحأ رايدلا كلت يف ٌتيأر ام : : يناَذَمَلا يلع نب دمحم رفعج وبأ ظفاحلا لاق

 .ثيدحلا بلط يف ايندلا راد ,20الاَّوَج ًاباّتِك ناك ءاهّنك ايندلا ف ٍلبال «نايتفلا يأ

 نم راصو ناَجْرُجب ِهَتيِقَل مث هيف لوقلا نونيحيو هيلع نونثُي خويشلا ٌتيأرو ىةكمب هتيقل
 .انناوخإ

 هللف ددّقَق ام ىلغأ هدنع ملعلا أك بَصو لمحت مشت فيك ءرّكفتو ىرت ام أَرقا 201١

 .ًاقيفر كئلوأ َنٌسَحو ,ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ءْنْدَع ٍةنج يف كلذ هضوعُي
 مالعأ رّيس» يف هتمجرت يف اك «ىلاعت هللا همحر يراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا لئس دقو (؟)

 :ٍلي امب باجأف .ظفحلا ةرقل ٍءاوُذ نع 75 يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا

 :هل لاقي ٍظفحلل ًءاود َبِرَش هللا دبع ابأ نأ ينعَلب : يراخبلا ٌقاّرو متاح ي يبأ نب دمحم لاق»

 مثع .ملعأ ال :لاقف ؟ظفحلل هب َعِفتنيف لجرلا ُهبرشَي ٍءَوَذ نم له : ٌةوْلَح ًاموي هل ٌتلقف ْذالَب

 ِهِعَلَو ِةَدِش يأ .«رظنلا ٍةَمَوادُمو .لجرلا ٍةَمْح نم ٍظفحلل عفن اعيش مّلعأ ال :لاقو لع لبق

 .بتكلا يف هرظن ٍنامدإو ,ملعلاب
 هذهو ءرظنلاب ُطَقْحي ناك .ىلاعت هللا همحر يراخبلا هللا دبع ابأ ن نأ باوجلا اذه نم ٌداَفتسيو

 .رظان لكل ُنوكت الو هدابع ضعب اهب هللا ٌصْخَي «ةردان ٌةحنم
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 , يدادغبلا ُبيطخلا ركب وبأ هخيش هنع ىَّوَر ىتح «نفلا اذه يف ًازّربم ًامامإ ناكو
 «يناجّرُجلا دمحم نب رمع صفح وبأو «(نيحيحصلا» هيلع َحُحصو ُيلاّزَعلا دماح وبأو

 . ٍءاهقفلاو نيثدحملا رباكأ نم ريثك ٌقلخو

 : يناعمسلا لاق .ًايكذ هتدجوو «هنع ٌثبتكو ينع ُيِماَوّرلا ٌبتك : الكام نبا لاق

 م تلح سر يلا ع م :لوقي يشل دمع نب دحأ تعمس
 يلو . يطخب لصألا ىلع ةعامجلا ًَءامس :لاقف ,ةريثك ٌةعامج هرضحف .لمأو

 حجاتحأ امو بق ري نع مهل مهئاسأ ٌتبثأف ةعامجلا تّرضح اذإ يناثلا ساجلا

 .ًاسفن نيعبس نم ًاوحن اوناك : ليقو ,مهأسأ نأ

 بتنك «ثيدحلا قرطب ٌفراع ٌروهشم ُيِساَوّرلا ُرَمُْع : ليعامسإ نب رفاغلا دبع لاق

 ٌلاَقُم فلسلا ةريس ىلع ناكو «ةباتكلا م ٌعيرس ناكو ء«فئصو .تاوبألا عمجو ,ريثكلا

 هيلع أَرَقو ءهدنع ةلزنأو ٍلاَزعلا همركأف ع سوط ىلإ روباسين نم ٍجّرَخ ءاليغُم
 حيحصب)» ٌسوطب ْثَّدَح رمع نإ :هتلاسر يف ٌقاَقدلا لاق .ُهَحَّرَس مث .(حيحصلا»

 .نيثدحملا دنع ٍءيش ْحَبقأ اذهو هلصأ ريغ نم «ملسم

 بحاص ٍدلاو  ناعُمّسلا ركب يبأ مامإلا ٍةرايزل َوْرُم ىلإ ٌسْوَط نم جرخ مث
 نأ ُديَرَأ :لاقو ءهيلإ راسف ىهنم ٌديفتسُيو هنع ذخأيل هاعدتسا ناك دقو «  باسنألا

 فيك يردأ الف !ملعلا ةرَبْقَم اهنإ :ليق دقو « يقيرط ىلع ٌسْحَرَسو ورم ىلإ جّرخأ
 امك .ءةئم سمحخو ثالث ةنس رخآلا عيبر يف ءسْحَرَسب هتيم هتكردأف اهب يلاح نوكي

 . ()(ىلاعت هللا همحر هريق ٍةَطالَب ىلع خّرؤم وه

 ىوقأ ام ُهُرد هّللف ءاهنيب طبارتلا مدعل ,تاظوفحملا بعصأ نم ءاسألا ظفحو (1)

 . !ةتظفاح

 ةدش نم َيساَوَرلا رمع عباصأ طوقس وه .ليوطلا ربخلا اذه يف دهاشلا لحم :تلق )0

 :دئارفو دئاوف ٌتَوَح اهأل ءانه اهفارطأب هتمجرت ٌتبعوتسا امنإو . ملعلا بلطل ةلحرلا يف يف دربلا
 ٍناسحإ ًءازج تناكو تأشن .ةفيرط ةصق يهو ءملعلا بلط يف هلوخد ٌةصق :اهيفف ١

 ىلع ِهِناَكُد يف ًاسأر هدنع َلُكأيل ءاج يذلا ِيلَجَبلا دوعسم يبأ ثّدحملا ملاعلل هميركتو يساّؤرلا ِِدلاو

 .هجو نسحأ ىلع هيلإ همَّدق امب همركأو .هملعل ًايركت كلذ هل أف ,قيرطلا



 فر

 دوَجملا ظفاحلا ةمجرت يف .20(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاق 9

 رفعج وبأ لاق لب .ملعلا يّقلتل ضرألا يف َِساّوُرلا رمع ظفاحلا ٍفاوط ٌةرثك :اهيفو ١
 . سوورلا ٌميبي ًاساوَر ُهُدلاو ناك ذإ «ملعت اك ريقف وهو .ثيدحلا بلط يف ايندلا َراَد :يناَدَمهلا

 انل رّوصُي ًٍأدج مخض ٌددع اذهو . خيش 3٠" اوغلب ىتح «هخويش ِدَذَع ٌةرثك : اهيفو '”"' 

 ىلع ُفوطَي ناك فيكو ءاهْمِسَحَتْسَت ةرهز لك ىلإ ريطت ةبئادلا ةلحنلاك ناك فيك َناسنإلا اذه

 ءانطو هل ٌةَيرعَلا تّراص ىتح ,لاحترالاو ٌبارتغالا فِلَأ هنأكف ءضرألا عاقب يف خويشلا كئوأ

 : ليق امك انكم هل ُلقنلاو

 ٍناريج الو لّْمَأ الو نكس ىلإ يوأي ال ِتامّرَعلا ِتتّشُمو

 ٍناطوألا ىلإ ُهُيلحر نيل ُهَليِجَر َّنأك ىتح ىَوْنلا َفِلَأ
 يف ِهِماقَم ِفَرَشو ةفرعملا يف هتعفر ُناونع اذهو ءهنع هخويش رباكأ نم ةلمج ٌةياور :اهيفو - ؛

 .الْوُكاَم نباو يدادغبلا بيطخلاك .لوحفلا هُحويش هِملع ىلإ جاتحا ىتح .ليصحتلا

 ظِفَح هنإ ىتحو لاوَج ٌباَتِك :هيف ليق ىتح .بيجعلا هظفح ِةوَقِل ُفْضَو :اهيفو
 .ًابلاط نيعبس نم ًاوحن اوناكو ,ةدحاو ٍةرم نم هِعامسل نيرضاحلا ةبلطلا ءامسأ

 هيلع «نيحيحصلا» ىلاعت هللا همحر يلازغلا دماح يبأ مامإلا ٌعاَمَس :دئارفلا نم اهيفو 1

 مامإلا ةايح يف ةيلاغ عمل يهو . ٍيصْقَحلا لهَس يبأ نم «يراخبلا حيحص» هعامس ٌريغ وهو

 . ىلاعت هللا همحر يلازغلا دماح يبأ

 ,حماست نم امهنيب ناك ام ٌنايبو «يِفَلَّسلا ثّدحملل ينوصلا يلازغلا ٌماركإ :اهيفو

 .ريدقتو ٍةَمَراكُمو
 ءاملع َهّْنُس نس ىلع ةريبك َةرْسَأو ,لايع اذ ًاليْعُم القُم ًاريقف ناك يماؤرلا رَمُ ء َّنأ اهيفو 4

 .فلسلا

 ةخسنلا ريغ باتك ٍةخسن نم ُتَّدحملا ظفاح لا ثدي نأ نوركدتسُي نيئّدحملا نأ :اهيفو ه6

 . مهدنع طبضلا ةدايز ناونع اذهو .اهم هعمَسو اهيف باتكلا كلذ أَرَق ينلا

 ٠ ةرجهلل سماخلا ٍنرقلا نم ربا َةَطالَب ىلع ُهَتباتكو ةافولل ٌحيرأتل :اهيفو .

 ّيملعلا ٌقوشلا اذه ّدشأ اف !ملعلا ليصحت ليبس يف دربلا نم ِهِعباصأ طوقس :اهيفو ١

 .دريلا نم يرشختزلا لجر ٌباهذ 5١ ربخلا يف يتأيسو !؟ٌقاَطُي فيك ٌقْوَّسلا اذه ُهَّللا !هبلق يف

 :لوقي ذإ يمورلا نبا قدصو

 ٍبَصَع الو مل يف ٌلئاضفلا كلت ْتَنَبَن ام هللا عنُص ُبئاَجَع الول
 ١. 754مل: 0
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 قوتملاو « 557 ةنس دولوملا ,(يناهبصألا ميهاربإ نب دمحم نب نسحلا رصن يبأ) يتراَنُيلا
 : ىلاعت هللا همحر ه71ا/ ةنس

 يميَتلا دمحم نب ٌليعامسإ مساقلا ابأ  ظفاحلا َليعامسإ ٌتلأس : يناعمسلا لاق»

 «يزاريشلا فّلَخ نبا ىلإ لَحَر :لاقف ؟يتُرانوُيلا نع  ةّئّسلا ماَوِقِب َبّقلملا ناهبصألا

 :لاقف .هيبأ عم يناّبغابلا دمحأ نب نمدرلا ةبع دعب لح مش ءهي ! لَحَر نم َرِخآ ناكو

 :لاقو يّبتاعف يتراَنوُيلا ُتيِقَلَ !فّلَخ نب دمحأ تيب ىلإ وُدعأ انأو روباسين ٌتلخد

 ,فلخ نبا نم هتاعومسم يل جّرخأو ءانلكأو .ًاماعط َمّدقف الو كُمِيَط : كُمِعْطَأ ؛لاعت

 . ىهتنا .(!!ٌقشنت يقَرارَم تّداكف : : نمحرلا ٌدبع لاق ! هتنفدو تام :لاقو

 امو !؟خويشلا ءاقل ىلع مهّضرج دشأ ام ,نيفلاسلا هللا محر : حاتفلا دبع لاق

 امو !روبقلا ىلإ تارسحلا هذه مهتبَحاص دقو !!مهئاقل ٍتاوف ىلع مهبولق نزح ٌدشأ

 :ليبسلا اذه يف «ليق ام قّدصأ

 !ِرباَقَملا نوطُي يف تارسح مكو ١ ِهِليبَسِل ىضَم ىتح قفتي ملو

 ةمجرت يف ,20(ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف لبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو ٠
 ءرّمعملا ظفاحلا يدادغبلا (ْزاّزبلا يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ ىضاقلا)

 : ىلاعت هللا همحر هه ةنس ىفوتملاو .4 47 ةنس دولوملا ,ناتسراملا يضاقب فورعملا

 «مالكلا ُنَّسح «ننفتم «مولعلاب ٌفراع : هيف ُهُديملت  يناعمسلا ُنبا لاق»

 عيرس ناكو , ملع لك يف رظن ٍءهنم نونفلل عمجأ ٌتيَأر ام «ةرواحملا خيلم ؛ «قطنملا ولخ
 وهل يف يرمُع نم ًةعاس ُتعِّيض ام :لوقي هّبعِمَس ؛ثيدحلل ةءارقلا ّنّسح « ,خشنلا

 .بِعَل وأ

 ةَنَس رثمألا 5 َتيِقّبو ٠ رُفَس يف ناكو مورلا يفئرَسأ : : لوقي ُةتعمسو

 نولوقي اوناكو جرو ٍّيدي ىلع لسالسلاو « يقنع يف لعل رهش *أ ةسمخ ناكو -

 نأ َتقَوو . تلق امو ٌتعنتماف ؛ ,كقح يف َمّنصْنو لعفَت ىتح هللا نبا ُحيِسَملا :ْلُق لق

 لو": (0)



 3,ى6

 طخلا سيلا يف ُتمّلعتف «ةيمورلاب طخلا نايبصلا مّلعُي مَُلَعُم مَن ناك ٌتسبُح
 . «يمورلا

 ةيبرعلا مامإ ةمجرت يف «20«نايعألا تايفو» يف ناكلخ نبا يضاقلا لاقو - ١

 «ةطقاس تناك  يرشحمزلا يأ  هيلجر ىدحإ نأ خياشملا ضعب نم ٌتعمس»

 دالبب هرافسأ ٍضعب يف ناك هنأ ا ءِبَّشَح ٍنِراَج يف يشمي ناك هنأ

 هديب ناك هنأو ُةَّلجِر هنم ٌتطَقَسف «قيرطلا يف ُديدش ربو ريثك ّجْلَت هباصأ مراوح

 ملعُي مل ْنَم َّنظَي نأ نم ًافوخ .كلذ ٍةقيقح ىلع اوعلّطا نمم ريثك يتلخ ةداهش هيف ضخ

 .ةبيرل ٌتَعِطُف امنأ «لاحلا ةروص

 مراوح ًاصوصخ !طُقسَتف دالبلا كلت يف فارطألا يف ُرْ ب ام ًاريثك دربلاو ُجلتلاو

 «ببسلا اذهب مهفارطأ تطقس نمب اريثك ًاقلخ ٌتدّهاش دقلو ءدْرملا ةياغ 5 اهنإف

 لجر عاطقنال َرَخآ ًاببس ناكلخ نبا رّكذ مث . ىهتنا ."«هفرعُي ال نم ُهُدعِبتسَي الف
 . يرشحمرلا

 مامإلا ةمحرت يف 0 )«ءالبنلا مالعأ ريس)») 5 يبهذلا ظفاحلا لاقو  :*؟

 ٌدِيسُم .مالسإلا خيش ,قفوصلا 0 ٌدهازلا مامإلا خيشلا» : يِرْجَسلا تنزل با
 ع

 نب ىسيع هللا دبع يبأ رمعملا ثّدحملا خيشلا نب دلؤألا دبع 7 .قافل

.45:7 1١ 

 يف ُةْعباصأ َتَطَقَس : ينازل ِناَمْسِهّدلا نايتفلا ابأ ظفاحلا نأ 88 ربخلا يف مدقتو (؟)

 نيطسلف يتفم نيَسُحلا نيم أ دمحم خيشلا دهاجملا ةمالعلا نم ٌتعمسو .دّربلا ةَّدِش نم ةلحرلا

 نم ِهِدَي يف اًمَجّرخف يد ْحَسْي الجر دهاشف «ءاتشلا تقو وكسوم يف ناك هنأ «ىلاعت هللا همحر

 !دّرملا ٍةَدِش

 انك سل 4
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 رمعلا نم هل ناكف ثم عنرأو ناتسو سمن ةنس يف عيسو .40/ ةنس يف دلو

 يدووادلا دمحم نب نمحرلا دبع نسحلا يب أ مالسإلا لامج نم عمَس « نينس عبس

 نم عميسو , جْنشومب (ديمح نب ديع دنسم بختنم»و . يمرادلا تاتكو .(حيحصلا»

 . هنامز يثدحم رابك نم ريفغلا مجلا

 هيلع رئاكتو ءدادغبو ءَناذّمَهو ,نامزكو .ناهبصأو .ناسارخب ثّدحو
 .دانسإلاُولُع هيلإ ىهتناو ءهّئيِص َدْعَبَو .هثيدح رهتشاو «ةبلطلا

 دمحأ نب ٌفسويو يزول ٌنباو «يناعمسلاو .ركاسع نبا هنع ْثَّدحو

 نب ليه ٌرْدوبأو هَدْنَم نب ميهاربإ نب ٌنايفسو ,نامرك ىلإ هيل ! لحتراو « ّيِزاَريشلا

 مهنم ةريبك ةلمج يبهذلا ركذ ... « نوَّصحي ال ٌقئالخو , يجنّشوُلا دمحم

 .  مهئاسأب

 ةاَرهب ثّدحو ,ناتّسزوخو ٌقارعلا تقولا وبأ فاط : يلازّربلا نيدلا يك لاق

 ظاَمَحلا هيدي نيب َدَعقو ءَناَّذَمهو سرافو جركلاو ناهبصأو َدْرَيو نامزكو جنشوُبو نيلامو

 نم هيلع ْعِمَس «  اهنم ثّدحف ُهَلوِصأ هعم تناك ءازجأو ّبتك هدنع ناكو «ءارزولاو

 .رّصحُي الو ىّصحُي ال

 ةدوتم «قالخألاو ِتْمَّسلا ُنَّسح .حلاص خيش :هُديملت يناعمسلا لاق

 6 جنَشوُبب يراصنألا هللا ٍدبع مامإلا ةبحصب َدَعْستسا «بناجلا ميلس ٠ عضاوتم

 ايف يماطسبلا طابرب دادغب لَرَن «ةرصبلاو ناَتٌسزوخو قارعلا ىلإ رفاسو قدم همدخو

 ثّدح .ةياورلل ًابحم «ةءارقلا ىلع ًاروُبَص ناكو .نيلامو ةاَرَم هنم ٌتعِمَسو ءيل ةاكح

 بون َةَذِع :«يمرادلا» و «(ديمح نب دبع دئسم» و .«حيحصلا» ب

 ركذلا َريثك ًاح اص ناكو «ةءارقلا ىلع ًاروُبَص ناك :ُهَُديملت يزوجلا نبا لاقو

 «هيلإ حجاتحي ام أّيهو , جحلا ىلع هّتوم ماع مَّرَعو ءفَلَّسلا ٍِتْمَّس ىلع ؛ءاكبلاو دجهتلاو

 . تايف

 ٌتلَحَر امل :«نادلبلا نيعبرأ» هباتك يف ,هُديملت ٌيزاريشلا دمحأ نب ٌفسوي لاقو

 دالب ٍرِخآ يف هيلإ لوصولا يب هللا ٌرَّدق «تقولا يبأ رصعلا دِيسُمو ايندلا ِةَلْحُر انخيش ىلإ
 ؟دالبلا هذه كّمّدقأ ام : يل لاقف «هيدي نيب ُتسَلَجو «هُتلّيقو هيلع ُتمّلسف «نامّك



 ا

 كِثيدح نم ّيلإ عقو ام ٌتبتك دقو ,كيلع للا دعب لْوعُمو ,كيلإ يدصق ناك : تلق

 . كِدانسإ ٌولُعِب ىظحأو . كيافنأ ةكرب َكردأل ؛ يِمَدَقِب كيلإ ٌتيعَسو « يملقب

 مه

 ينتفّرَع تنكول هيلإ انَدصَقو ءهل انيس َلَعِجو «هتاضرمل انايإو هللا كققو : لاقف

 نم ىكبأو ءًاليوط ًءاكُب ىَكب مث يدي نيب ٌتسَلَج الو لع تمل اَمَل « يتفرعم َّنح
 .انَع هب ىضرَت امرتّسلا تحت ٌلَعجاو «ليمجلا كرت انرّتسا مهللا :لاق مث .هرضح

 ةأرَه نم « يدلاو عم ًايشام ؛حيحصلا» عامسل ًاضيأ َتلحر ينأ ُمَلعتا ءيدلو اي

 ّيَدي ىلع ْعْضَي يدلاو ناكف ,نينس ٍرْسَع نود رْمُعلا نم يلو , جنشوبب ٌيِدووادلا ىلإ
 اذإف «ينْلمأتي وهو يشمأو يدب اهظْفحأ ِهفْوَحَح نم ٌتنكف . امهليحا : : لوقيو «نيرجح

 نيتي نأ ىلإ يِشمأف , ينع ٌفخيو « يتلف .ًادحاو ًارجح َيِقلَأ نأ نَرَمأ ٌتِبِيَع دق ينآر

 ؟يشملا يف ٌرصقت م :لوقيف ءال : لوقأو ٌهفاخأف ؟َتيِيَع له : يل لوقيف « بعت هل

 «بطعأ ىتح يثمأف هيقليف رخآلا ّرجحلا ٌلخأيف ُزجعأ مث «ٌةعاس هيدي نيب ٌعرسُأف

 .©")ينُلمَحيو ينُّدخأي ناك ٍذئنيحف
 اذه انيلإ عقدا « ىسيع خيش اي :نولوقيف ,مهّريغو نيحالفلا ةعامج يقتلن انكو

 ثيداحأ بلط يف َبُكَرْن نأ هللا ًذاعم : يدلاو لوقيف « جْنَشْوُب ىلإ كايإو هكر ٌلفطلا

 اذه ام :  ِهّلَجأ تاحلاصلاب هل متخو هّلَّمع نّسحأو «هل هللا رفغ  حاتفلا دبع لاق )١(

 هذه امو !؟نينس عبس نبا لفطلل هِعامسإو «هليصحت يف ةبغرلاو ِهبلَطو .ثيدحلا بحب ٌلاعتشالا
 نيوبت يف ءدحاو دعب ًادحاو هنع امهؤاقلإ مث ٍنيرجحلا ُةليمحت : ةبيجعلا ةليسولاو ةردانلا ةليحلا

 !؟ةليوطلا تافاسملا عطقو ريسلا ىلع هيف ٍبُأّدلاو وعلا ّدّشو .هنم مّْزَعلا طيشنتو هيلع ةَقَسَملا

 !!تاركّسلاو ةوالحلا لكأو تاَيِهلُملاب وُهَّللاَو ُبِعّللا هلاثمأ مهو

 يف مَجَعلا نيملسملا ءالؤه رودص يف ة ةرهطملا ٌةَنسلا ٌتّشاع «ةقرحمملا قاوشألا هذه لثميو

 ةيبرعلا بح اهيِنَب .لوقعو اهلهأ بولق يف ْنكلو «ةيبرعلا ةغللا اهَتْعُل ْتَسيل يتلا ءدالبلا كلت

 يجتريملا مَع رْذَب دمحم خيشلا هيقفلا ثّدحملا ةمالعلا انذاتسأ ىلاعت هللا محرو «ةيوبنلا نسا بح

 ميغراهمو مهتيرقبعو مهغوبن اوفّظو كلذلف .ةدابع ةيبرعلاب ُمُلكتلا :لوقي ناك يذلا .يدنهلا

 شع دالبلا كلت تراص اذهو .ةيوبنلا ةنسلا ةمدخو «ةيبرعلا ظفح يف مهراضح تابستكمو

 .نييوغللا رابكلا ٍةمئألا عبنمو «نيدقانلا خويشلا َعَمْجيو «نيِدْيسُملا رابك َهَجَوَتُمو «نيئُدحُملا

 . هللا نم ٌلضفلا كلذ .نييغالبلاو ءابَدألا َتبِنَمو
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 ثيدحلا ًالالجإ ىبم أر ىلع هتبكرأ ٌرَجع اذإو «يشمن لب ٠ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باتكلا اذه عارسب تعفن نأ نْسُح نم كلذ ةرمث ناكف . هباوث ًءاجرو هللا لوسر

 .راصمألا نم ىلإ ٌلَحرت ٌدوفولا تّراص ىتح ,ياوِس ٌدَحَأ ينارقأ نم ّقبي لو ءهريغو

 «ءاولَح يل مدعي نأ يوَرْها رابجلا دبع نب يقابلا ٍدبع انبحاص ىلإ راشأ مث

 :لاقو «مسبتف «ءاولحلا ٍلكأ نم لإ ٌبحأ مهجلا يبأ ِء ٍءزحل يتءارق ءيدّيَس اي : :ٌتلقف

 ثجرغأو ءانلكأف يزل ءاولح هيف انْحَص انل دقو «مالكلا جرح «ماعطلا لَخَد اذإ

 َعاَمَس هللا رّسيو هب ٌثررسو .ءزجلا ٌتأرقف .ةرضحأف لصألا ٌراضحإ هتلأسو ءءزجلا

 ءاثالثلا ةليل يف دادغبب يفوت نأ ىلإ ِهِيمدخو ِهِتبحص يف لزأ مو ٠ ًارارم هريغو «حيحصلا»

 انحجاشم .مادقأ تحت ينفد : يل لاق «ةّيزينوُسلاِب هانفدو عه ةنس ةدْعَقلا يذ سداس

 . ةّيزينوشلاب

 ًاكِمَبنُم ًاجهط يأ  ركذلاب ًارَتْهَتسُم ناكو ,«يردص ىلإ هّنْدَنَس َريضُتحا امو

 لاق .يديس اي :لاقو هيلع ّبكأو «ينوّصلا مساقلا نب دمحم هيلع لحَدف «  ركذلاب

 فرط عرف ,«ةنجلا لخَد هللا الإ هَل ال هِمالك ٌرخآ ناك نم» : ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا

 هدف . 04 َنيِمّرْكُملا نم ينَلَعَجو ير يل رَّفَغ امب نومّلْعَي يموق َتْيَل ايط» :التو هيلإ
 ةروسلا مسح ىتح أرقي لزي ملو ءباحصألا نم رضَح نمو  مساقلا نب دمحم وه هيلإ
 . «ىلاعت هللا همحر ةداجسلا ىلع سلاج وهو يفوتو هللا هللا هللا :لاقو

 : قاتشم وهو ملعلا بلط يف ايندلا خودو «قافآلاو نادلبلا فّوط نمميو 4“

  ناكّلَح ُنبا هركذ اى ًاضيأ ءايلاب ديعس وبأو يناعمسلا دُعّسوبأ مامإلا

 جاتو «ءاملعلاو ملعلا ِتيب ٌليلس .ليصألا ٌليِبنلا «(يزورملا دمحم نب ميركلا دبع)

 اهيف ٌقوتملاو ءورم يف 1 31-3 ,ءاهقفلا خويشو ةنسلاو باتكلا ِةظَفَح هِترسأ

 . ىلاعت هللا همحر ةنس 05 نع 077 ةنس

 نم هلاحترا رابخأ نأكف «لاب ىلع ٌرطَي ال ام ,لاحترالاو فاوطتلا نم َعّلِب دق
 ُفِرعَي ال ,ةنس 7٠١ ٌتَيراق ٍتالحرب ضْبْح هرينملا حبّصلا نم ٌقدصأ اهنكلو ءريطاسألا

 )١( ناتيآلا ءسي ةروس نم 75 71 .
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 صانتقاو ٍفاوطلا عيسوتب الإ حاتري الو نلْلَعلاو للا نم ْعَبشي د الو ,للكلا الو للملا

 ًاخيراتو ءًاديرف ّأَّلَع راص ىتح «دئارفلا باستكاو خويشلا نم دايدزالاو ,دئاوفلا

 .ًاديدج

 بتك ةعبرأ نم «لالظلا ةفراولا هتمجرت نم ٌةَبَحنم ًةفوطقم المج انه قوسأ انأو
 29 يبهذلل «(ظافحلا ةركذت»و 20 يكبسلا جاتلل (ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يه

 ةمالعلا ةمدقمو ,.2”)(ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا» هباتكل لاس يجان ةرينم ةققحملا ٌةمدقمو

 .(©(باسنألا» باتكل يملَعملا نمحرلا دبع خيشلا ققحملا

 نب دمحم نب روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع :وه» :يكبسلا جاتلا لاق
 مامإلا نب رفظملا يبأ مامإلا نب ركب يبأ مامإلا نب دعس وبأ ظفاحلا ءرابجلا دبع

 ٌبحاصو «قرشملا ُتدحُم ,مالسإلا جات نب مالسإلا حات .يناعمسلا نب روصنم يبأ
 . ةلاصألاو دّدؤُسلاَو ةسايرلاو « ةعِتمملا ةديفملا ففيناصتلا

 يف ُهُمَدقأو هُّمَّظعأو .مالسإلا دالب يف ِتيب ُمَفرأ هيب : يِمْرَراوُخلا دومحم لاق

 ىاملعلا ٌةودُق ُهفالخأو ٍتيبلا اذه ٌفالسأو :لاق .ةينيدلا ٍرومألاو ةيعرشلا مولعلا
 ةمئأ ىلع اومّدقت . مهيلع ة ةفوقوم ةسايرلاو . مهيلإ ةعوفدم ةمامإلا «ءالضفلا ٌةوسأو

 . ةحاقولاو لذبلاب ال ,هقفلاو لضفلاب مهيلع اوُسُأرتو «قاقحتسالاب قافآلا يف مهئامز

 . ىهتنا

 9 ةلمحو .وزمب ةئم سمو تسم ةنس نابعش نم نيرشعلاو يداحلا يف دلو

 ىلع  ةعبارلا ةنسلا يثوهو  عامسلا هرضح و « عست ةنس روباسين ىلإ ركب وبأ مامإلا

 هرضحأ دق ناكو . ٍةعامجو « يريَشَملا دمحم نب ٍدَبُع ءالعلا يبأو « يوٌريشلا رافغلا دبع

 . هريغو «يعاّركلا يلع نب دمحم روصنم يبأ ىلع ورب

.1 85:7 )١( 

.١3"١65:4 )5 

 5 51 1١95:1١مل .
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 بحاص يِذوُرَملا مي ميهاربإ مامإلا ىلإ هب - ىصوأو ءرشع ةنس هوبأ تام مث

 قمار املف . هلهأو هبامعأ نيب ىرتو ,هقالخأب ٍبَّزهتو ؛هيلع دعس وبأ فت .(ةقيلعتلا»

 دالب ٌتّمعف ءهتلحر ٌتَعستاو  عامسلاو ثيدحلاب ( ينعو .هقفلاو ٍنآرقلا ىلع لبقأ

 تيب ٌرازو «ناتُسِرَبطو ّماشلاو ٌزاجحلاو قارعلاو ءربغلا ًَءارو امو َناهبصأو َناسارخ

 .نيترم ّجَحو ,ىراصنلا يديأب وهو سدقملا

 ميمو ٠ يِدّيَسلا هللا ةبهو « يماَحّشلا رهازو 2 يِواَرقلا نم هسفنب عمَس

 . ظفاحلا لضفلا نب دمحم نب ليعامسإو « َيِراَوُخلا رابجلا دبعو « يناَجْرُجلا

 نب نمحرلا دبعو ,يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأو ,يريَشَفلا نب ب معنملا دبعو

 َّنأ ركذي نم ٌتعمس :راجنلا نبا لاق . مهُدْرَس ٌلوُطَي ٌقئالخو ءزاّزقلا ينابيشلا دمحم

 دحأ هغلبُي مل ءيش اذهو خيش فالآ ٌةعبس هخويش َدَدَع

 « نيثالثو ٍنامث ةنس ورب هنطو ىلإ داعو ءابم عميس يتلا «ِنادلبلا م فّلأو

 ةارهو .اهيحاونو روباسين ىلإ هب لخرفأ «ميحرلا ُدبع رّمظلا وبأ هل َدِلَوو .جوزتف

 ىقلأو ءورُم ىلإ هب داَع مث «أيَجْعُم» هل جرخو ,ىراخُبو ءَدنقرَمَسو حلب ءاهيحاونو

 . سيردتلاو ٍظعولاو ٍءالمإلاو ففينصتلا ىلع لّبقأو ًاَقَش ضرألا َّنَش * امّدعب رْفَسلا اَضَع

 نب مساقلا وبأ ركألا ظفاحلا هنع ىوزو ءهئارتأب هاشم نم ةعامج هنم | عويس

 ءاَنْيْيَم نب زيزعلا دبعو ةَئْيكُس نب دمحأ وب اف ءركاسع نب مساقل هئباو ءركاسع

 نب ٌفسويو «يناعمسلا نب ميحرلا ةبعرفظلاوب أ هلباو ءيوَرملا ّزِعُملا دبع ءحور وبأو

 .نورخآو فاَقَخلا كرابملا

 ءفينصتلاو عمجلاب الغتشم ماقأو ورم هيدلب ىلإ ءًأرْفَس ضرألا خ : ودام دعب داع

 ةمئأ نم امامإ فوت نأ ىلإ ملعلا رشنو «ةّيديمَعلا ةسراملاب .سيردتلاو ثيدحتلاو

 . هنونف ٍفالتخا ىلع ٌثيدحلا هب اهّسَمَأ , مولعلا نم ريثك يف نيملسملا

 خيرات يف  ركاسع نب مساقلا وبأ ريبكلا ظفاحلا هقيفرو هبحاص هركذو
 ٍةفرعمو قدص نع ؛ « عفادم ريغ ناسارخ خيش نآلا وه : لاقو «هيلع ىف ىثأو ء  قشمد

 ٍلهأ .لامعأل ه ُهَقفوُيو ءةْنّسلا رشنل ِهيقبُي ُهَللاو  ةفنصم بتكو .ءازجألل ٍعامس ٍةرثكو

 . ةئجلا



 مق

 نيتنثا ةنس «لوألا عيبر ةّرُع ةليل نم ريخألا ثلثا يف دْعَس وبأ ظفاحلا يفوت

 . ىهتنا .«ىلاعت هللا همحر ورم ةربقم نادجنسب َنِفٌّدو ءوُرَم ةنيدمب ةئم ٍسمخو نيتسو

 ايكذ ناكو» ةعيفرلا باقلألاب هَفَصَوو هيلع ىنث ثا نأ دعب يبهذلا ظفاحلا لاقو

 ءجردو ته نمع ٌبتكو .لمأو ظعوو «ىفأو سرد ءاهحيلم ةباتكلا م عرب ء[هف

 «ةبحّصلا نَسَح ءةريسلا ليمج ءانيد ءالُْدَع «ةلحرلا 1 عساو قبح ًاظفاح ةَقث ةقث ناكو

 . ظوفحملا ٌريثك

 7« يدادغبلا دومحم نب دمحم هرصع خْرؤم ُمامإلا ظفاحلا  راجنلا نبا لاق

 ناكو ءدحأ هغلبي مل ءيش اذهو ,خيش ٍفالآ ةعبس هجخويش َدَدَع نأ ركذُي نم ٌتعِمَس

 عساو ءًاظفاح ءافيرظ 3 ازملا كفيطل ,2””ديشانألاو راَوشتلا َريثك ,فيناصتلا حيلم

 . ىهتنا . («ةعامج هنع انتّدحو «هئارقأو هحياشم هنم ّعِمَس نيد ًاقودص ّةقث .ةلحرلا

 هباتكل «قارعلا نم ءملاس يجان ةرينم ةذاتسألا اهتبتك يتلا ,ةمدقملا 5 ءاجو

 :ليدعتلاو ةفاضإلا نم . يش عم يلي ام هنم تفطق ام «ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا»

يعفاشلا ٌيِزَورملا ٌيميمتلا ٍناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا مامإلا َدِلَو»
 ةنيدم يف . 

 ءْثّدحمو « ظفاحو 2 ماع نيبام اهدارفأ ّلك ٍةرسأ يف أ أشنو «ناسارخ ندم نم ورَم

 )١( 4ا/ يتآلا ربخلا يف ءةنس ١ا/ هتلحر لوط يف هريخو ةلفاحلا هّيمجرت يتأتس .

 يسراف .فّلعلا نم بالا هيقبث ام ٌراَوْشْنلا» :(رشن) يف يرهوجلل «حاحصلا» يف (؟)

 ظافلألا مجعم» و «سورعلا جات»و «سوماقلا»و «برعلا ناسل» يف هلثمو .ىهتنا .«ِبّرعُم

 عم حّلُملاو ٍدئاوفلاب ةثداحملا َريثك ناك هنأ اذبب ينعي هلعلف . 1١07 ص ريش يذأل «ةبّرعملا ةيسرافلا

 . ملعأ هللاو «قايسلا نم دافتسي امك .هباحصأ

 يف هل ًاباتك ىَمَس .7/88 ةنس قوتملا «بيدألا يخونتلا يلع نب ٌنَسَحملا يلع وبأ يضاقلاو

 . «ةرضاحملا راّوْشْن» :تاحلمتسملاو فئارطلاو تاياكحلاو رابخألا

 ُفْلؤملا ٌمّدقو» ه ص باتكلل هتمدقم يف يجلاشلا دوُمَع ذاتسألا يماحملا ةمالعلا هُقّمم لاق

 . سلاجملا يف مهنيب َراَد امو «لاجرلا ِاوفأ نم َرئانت ام ىلع ٌلمتشي باتكو هنأب «ءارقلل َراوُُتلا هَباتك

 ٍنالفل َّنِإ :لاقي ءنسح مالك نم ٌرْهظَي ام راوشنلا نأل « (ةرضاحملا راّوْشِن) :ِهاَّيَس هنإ :لاقو

 . ىهتنا . (ًانسح ًامالك يأ ًانّسَح ًاراوُشِن



 مى

 َجِراَدَم يف َجردَأو يملا هلهانم نم ملعلاب يَّذْعَف .«بيطخو .ٍظعاوو ,بيدأو «هيقفو

 . هبابش لّبَتقُم يف ِء ٍءالعلاو ٍءاهقفلا

 لخر مث ورم .خياشم لجأ نم هعامسإبب ركبف «ةريبك ةيانع هّدلاو هب ىنتعا دقو

 ةثلاثلا ٌتْعلب كاذنآ هنس تناكو ,00 ةنس يف ,نيثدحملاو ثيدحلا ِدْلَب روباسين ىلإ هب
 ٌُبَتكيو .نيثدحملا سلا هريضحي روباسين يفو َوْرَم يف هدلاو ناكف رمعلا نم فصنلاو
 هُححصُيو كلذ ٌتيو ءرضاح وهو سلاجملا كلت يف مهيلع ءىرق اموأ هوَلْمَأ ام هل

 .مهنم ِتازاجإلا هل ٌذخأي ناكو نبك اذإ هنم يوريو .هدلو هيلإ عجرُي د لصأ نوكيل

 ٌتاعامسلاو ُتازاجإلا هذه تناكو .هرصع خياشم نم دانسإلا ٌولُع هِدلول لّصَح اذهبو
 . لوألا ةيملعلا هتّدام ساسأ ٌتاءورقملاو

 نم ريبك ٍدَدَع ىلع ٍةفرعملا ٍناولأ قش ,ثيدحلا مولع دْعَسوبأ ىّقلَتف هخويش امأ
 ءنورطانلاو .ءاهقفلاو ظاَفَْلاَو .نوثّدحملا : هاشم نيب نم ناكو , خياشملا

 . نوُيوحنلاو , ءارعشلاو « ءابدألاو , ظاعولاو « نوؤرقملاو . نورسفملاو
 قايل رب اذهب , خيش فالآ ٌةعبس هخويش دّدع نأ ُرُكْذَي نم ٌتعِمَس :راجنلا نبا

 . دحأ

 دعس وبأ عاطتساو ءًريبك ًادُهُج : ءاملعلا نم ريبكلا َدَدَعلا اذه هؤاقل َبّلطت دقو
 , خياشملا ِءاَعِل يف ُةهجاوت تناك يتلا ِتابَقَعلا َلُلذُيو ةّيبضُملا ٌقاشملا لمحتي نأ
 ىَرقلا خياشم ىَقْلَي ناك لب ,اهيلإ ٌلَحَرَي ناك يتلا ةنيدملا خياشم ِءاقلب فتكي لو

 يف ُلَقَنَتَي ناك كلذكو .ىرخأ ىلإ ةَّلَحَح نمو .ىرخأ ىلإ ةيرق نم لِقَتنَيو ٌلاَحَملاو

 ُعمسَي ناك ٍةلحرلا ٍقيرط يف ىتحو .نيكاكدلاو ,باوبألاو .ككّسلاو ءبوُردلا
 . ًءاملعلا ٌركاذيو

 هل ناكو ءدعب |مهيف اهةاسأ ٌقوسأس «ةنيدم ٍةئم نم رثكأ ىلإ دعس وبأ لحر دقو
 . لَحر ُثالث اهّمهأ ةريثك تالحر

 ىلإ ًاقرش ناسارخ نم تناكو «تاونس رشع وحن اهمَّدُم تناكو «ىلوألا ةلحّرلا
 ةنس ىلإ 079 ةنس نم ُتَّدتماو «ًابوُنَج زاجحلا ىلإ ًالامش قارعلا نمو .ًابرغ ماشلا
0 . 



 م

 ٍفَرَط نع انئَدحُي , يِمّلعُملا نمحرلا دبع خيشلا ًةمالعلا ٌعَدأو : حاتفلا دبع لاق

 : ىلاعت هللا هحر لاق «همالك لقنأف «هذه هتلحر نم

 لفكف ,فصنو نينس ثالث ٌوحن ِهِدَلَو رمعو ٍناعمسلا دعس يبأ ٌدلاو يفوت»

 «نآرقلا ظفَحو «ةيانع ري هب اونتعاف «ءاملعلا رايخ نم مهّلكو هاّعو ُهْيِصَو دعس ابأ

 تراق نأ دعب مث ءهيّمع عم ٌتيدحلا عمسي راصو .ٌبدألاو ةيبرعلاو .هقفلا مّلعتو

 .ٍةرحَأب الإ ةلحرلاب هل اوحمسُي مل مهنأ ريغ ءهسفنب ٌعَمسَي راص .هرمع نم نيرشعلا

 حيحص» عمسملا .روباسين ىلإ ةلحرلاب هل اونذأي نأ دعس وبأ مهيلع حل دقو

 ,0"2يواَرُلا لضُفلا نب دمحم هللا دبع يبأ لضافلا ِةقثلا ٍرمعملا .هب ِدرفتملا نم «ملسم

 هّثوم موي ّلك ُحُفوَتي حبصأو 9 ةنس يفوتو 2514١ ةنس دِلَو  هرمُع لاط يذلا

 هنيب نكي ملو «.ليلج ,لاع ٍدنسب «ملسم حيحص» ب درفت دق ملعلا يف هتلالج عم ناكو

 عمسي ملو تام اذإو «ةنس نيعبسو نيتثم وحن |هّيئافَو نيب ْنأ عم ثالث الإ ملسم نيبو

 ةيناثلا هرمُع زواج ىتح هل اونذأي ملف ٠ «لمدنت ال هبلق يف ًةرسح تناك دعس وبأ هنم

 مساقلا وبأ هّمع هعم ٌرْفاس لب ءهّدخو رفسلاب هل اوحمسُي ملو «نينسلا نم نيرشعلاو

 .يناعمسلا روصنم نب دمحأ

 حيحص) امس مت تأ أ الف «ةبيركلا ةبيبحلا ةيانعلا كلتب دعس يبأ ردَص قاضو

 دعس ابأ عسي ملف « «هنطو ىلإ هب عجرُي نأ هّمع دارأ : يالا لع روباسي ىف «ملس

 يك ملعلا ٍزكارم يف وطي ُهَعدّيو بهذي راظتنالا ُهمَع لي نأ الم !ءىبتخي نأ الإ

 عواطو رهظف «َابتخالا دعس وبأ لَم ىتح روباسين ّمْزَل ءهنم ريصأ ا بحي

 . هعم عوجرلا يف ُهّمَع

 نم ِهِعِنَمِل يعاد ال هنأو ,ةلحرلا ىلإ رطضم هن أ هل ٌحْضوُيو هّمع حي يقب هنأكو

 معن هل نذإلاب (هباوج داعف «يصولاو َرخآلا ُهمَع َبّناك نوكي نأ نكميو ءهّدحو ٍةبُعلا

 . سوطب امهو ُهُمَع هل َّنْدَأ

 ةركذت» يف هل مجرتي ل يبهذلا ظن ظفاحلا نأ ًادج بيجعلا نمو .8 1: ١ ملم حيحص لع

 !«ظافحلا
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 يف ملعلا زكارم يف ٌفوطَي بهذ مث ءةنس اهب ماقأو ,روبأسين ىلإ دْعَس بأ عَجرف
 . ةلحرلا ينوهو هَوْرَم هيلع يصولاو ُهاَّمع تامو هّبلحر ُتَعَسّناَو ,تاونس َةَّدع ايندلا
 نع ثدحتي وهو «(باسنألا» هباتك نم (يناعمسلا) مر يفوه هلاق ام انه ٌقوسأو

 :همامعأو هدودجو هئابآ (يناعمسلا ٍتيبلا)

 هيلع تقلع ءةقفلا هنع ٌتذخأ نمو يذاتسأ :ٌرْعصألا ٌرخآلا يمعو 0
 الاع ٌالضاف ًامامإ ناك «يناعمسلا روصنم نب دمحأ مساقلا وبأ ,بهذملا ضعبو قالخلا
 ٌبقانمو مح ٌلئاضف هل ءرعشلا ٌنسح - ًارعاش ىظعولا حيلم اظعاو ًايتفم ءًارظانم

 .ًاروُبَص ًالومح ءتباث ءًأروُقَو ًاييح ناكو «ةريثك

 ءسْحَرَس ىلإ هعم ٌتَجّرَخو .هخويش نع هيلع ٌتأرقو .ًاقاروأ هيلع ٌتْبَحَتنا

 ةجورخ ناكو .روباسين ىلإ نيرشعو عست ةنس لاَّوُش يف انجرخو ورم ىلإ انفرصناو

 عممسف . يريشقلا جاجحلا نب ملسم «ثيدحو عامسل ةلحرلا ٍق ٌتِبْغَر ينأل 2« يببسب

 .«حيحصلا» يعم

 !هجورخ دعب روباسينب ميقال ايم هنع ُترْخأتو ,نطولا ىلإ عوجرلا ىلع مّرعو

 وه جرو ءروباسين ىلإ هنذإب ٌتفرصناو , سوط ىلإ هعم ثعجرو َتْرَهَظ نأ ىلإ ريصف

 يف يفوتو كلذ دعب هرأ مو , ناهبصأ ىلإ اهنم ٌتجرخو نس روباسينب ٌتمقأو قرم ىلإ

 . يِمّلعُملا مالك ىهتنا . «اهم َءاَرَعلا هل انُدََعو !دادغبب انأو هّيعن لإ لَصَو 2678 ةنس

 دقو «0 47 ةئس ىلإ 08 * ةنس نم «تاونس َّبِس اهتدم تناكو «ةيناثلا ٌةلحرلاو
 ةاَرَهو ذولا ورَمو .سخَرَسو ,روباسينك ناسارخ ِن ٍندَم ٌبلغأ ِهِترايز ىلع اهيف رصتقا
 .اًسنو خلو

 يف روباسينب دولوملا ءميحرلا دبع رّمظملا ابأ هَّدَّلو هذه هِتلحر يف هعم بحطصاو
 ًءارو امو ناسارخ َدالب هب فاطف «تاونس ثالث وحن رمعلا نم هل ناكو ,0100/ ةنس رخآ
 يتلا ءازجألاو بتكلا نم حسنا هل َلّصَحو كانه ثيدحلا عامس ٌسلاجم هًرضحأو «ربغلا
 نم «يلاوع» و «ًاءزج َرْشَع ةيناث يف هخياشمل «أجبعم» هل عمجو ءاهِعاَمس ّسلاجم ّرضحُأ
 . نيمخض نيدلجم يف اهّعِمسُأ يتلا ثيداحألا
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 081 ةئس ىلإ 044 ةنس يف تناك «تاونس عبرأ اهَّْدُم تناكو ؛ٌةثلاثلا ٌةلحرلاو

 قيرط يفو ءاهريغو ءَفَسْنو ,ىراخُبو ءدنقرمَس اهيف رازف ءربغلا ًءارو ام دالب ىلإ

 011 ةنس يف هتايح رخآ ىلإ ِهِنطو يف رقتسا مث : راو ةنيدم راز وّرَم ىلإ هتدوع

 (ى اهيف ُهُلَقنت ناكو ؛ةنس نيرشع زحن ثالثا هتالحر َةَّدُم تناكف . ىلاعت هللا همحر

 : ليق

 ِءاصيلخلاب مويو ِبْيَذَعلاب مم  ويو ٍقيقعلاب ٌمويو ىَوُزُحب موي

 : مجعملا ٍفووح ىلع ًةبترم ءاهيلإ للَحَر يتلا ىَرَقلاو ِنُدُملا رهشأ ءامسأ كيلإو

 5 ناقروُمْشَأ « نييارفسإ «ذاباَدَسأ « ذابارتْسأ 2 ناَيِغْرَأ 5 (0هدّرَويبَأ (1)

 .اناَوأ رابنألا « مرراوخ لمآ ءَناتُسِرَبَط لمآ ,ناهّبْصَأ

 «ةيناَربلا « نويل شب «ىراخُب ءزوُلاب «سلاب «نائيشاب « سيغأااب با

  جْنَشْوي ءةيد جنب خلي روُشْعَب دادْعَب ءةرصبلا «ماطسي .درج ورب َناَحخسْرَب

 .ناَقْئَتْشُب ءقَهْيَب ءناسيب «سدقملا ٌتيِب

 . ثوت رعي ّلَت ,فوُكَرْفَع لَك ءصفح يب َّلَث «تْيِرْكَي ءذِمْرَي (ت)
 «ناقروج ءَنْيَكلوُلَج ءناءاَورَُج ءناَجْرُج «ناقّدابْرَج «رباج ج١

 .ّيِج ءناقّسْوَج ءناَدزوج ءناجزوج

 . صمج «ةامح «ناولُح ءِبَلَح رََحلا ءنيطح (ح)

 « ّيَرلا راو « دْرِجْرَخ , ناَجْرَخ , نزْريلاخ ,رسخاخ « ناّرئاخ (خ)»

 . ناجح « مْرَراَوْخ

 ءاَنِمِد ءقْشَمِد ءاَيلُعلا قّرّدلا مْعْرَد ءناجيِزْرَد نيِبَد ,ناغماد ءاّيَراد (د)

 .ةجناويد «رفاحلا رْيَد «قنود

 )١( يجان ةرينم ةذاتسألا ةّقّمحملا ةمدقم يف لكشلاب ةطوبضم ءاسألا هذه نكت مل «

 ءايسأ ىلع عالطالا دصارم» باتك ىلع دامتعالاب ءاهيف ًافّرحم هئننظ ام فيرحت ٌتححصو اهّتطبضو

 ْتَبَيُك اى اهتيقبأف ءهيف اهرأ مل ءامسأ ةسخ ْتّيِقَبو . يدادغبلا نمؤملا دبعل «عاقبلاو ةنكمألا

  0ءاهطبضأ ٠ .«بزين «نودنف .ناقنتش .قرغاج «هيناربلا» : يهو
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 ءَناَنُر «ةريزجلا ةّقَر ,دادغب َةَقَر ءنحتيَبَر ةّدَبَرلا نينوار «ةقفارلا (ر)
 . ّيرلا ايدو

 .نزرَدْنُز ءناَخَدْنَر ,ناكلْمُر ءرشْعَز ةلاَبُر (ز)
 «تئّبيْئس «راجئس «نائْئس ءْثَكْجَكَس ءسْخَرَس «ةواس «ةيراس (س)

 . ناكؤش دْرجْنآلَش شم

 ءاعئص « «نيفيرص ءرّصْرَ”ص «ناحلاص «جرغاس : :لاقيو جرغاص (ص)

 .رؤص «قشمد

 ءنَسْوط «نيروط ةَسْيِمَط ؛ناتْسِرَبَط .ناقلاط .ىَدنَبَساط «نارّباط (ط)
 ا .نارهط

 .اريكم ءاكَع ىرّقَعلا ءناَلَقْسَع ( ع)

 .ديَف «َنيِدْنف ,حْلّصلا مف و ,راخلف ةّريذروخرف ةّوارف زاف (ف)

 «نيِرْسْنِ ءروكنك رصق .نارصق ةَناطْسَق ءلِماَسَق نيِسيِمْرَق ءناشق (ق)

 . ةّيِراَسِيَ ءسِمْوُف

 . ةّقوكلا «ةّيْيِمْرَك ءجّركلا .اكراّيزاك راك (ك)
 ءلِصوملا ذؤرلا ورم «ذابآدْجت مثلا ًءارَو ام ةاَرَه ْنيِلاَم ,نانابراَم ( م)

 دنواهن َناَقْوُن ةّيئامعنلا ءذابارصن فَسَن ءاَسْن « شمان «سلبان 000

 .روُباَسْيَ ءبريَت ءَناَوَرْتلا
 .ُداباَّذُيَو ءناَكْرَو راَّذَو ,ناشَُو ءسْوط طساو .قارعلا طساو (و)
 ,(20ناَذَمه ,ةاره (ه)

 ءملعلا ليصحتل هتالحر يف يناعمسلا دعس وبأ اهراز يتلا ىرقلاو نُدملا رهشأ هذه )١(

 - مامإلا : : مهنمو «لاثمأو هايشأ هل لب «ىلاعت هللا همححر هب ًاديرف سبيل هنكلو اقح باَجَع ءيش يهو



 4ا/

 ,خيراتلاو .لاجرلاو ؛ثيدحلا مولع يف يهو «ةيلاغلا ةسيفنلا هّنافّلَوم امأ

 َتَعلب دقف ءاهريغو «قالخألاو .ريسفتلاو «فالخلاو .لوصألاو .هقفلاو باسنألاو

 يف ريبحتلا» باتكل اهتمدقم 5 ملاس يجان ةرينم ةملاعلا كلذ تّركذ اك 007 14

 « (ريبحتلا باتكل ةساردلا) م ف اهتقاس اهنأ ىلإ تراشأو ,(20«ريبكلا مجعملا

 يمّلعملا ةمدقم نم ايلحو اهمهأ َءامسأ ٌقوسأف «نآلا يدي نيب باتكلا اذه نكي مو

 . كانه اهركذ اك (9(باسنألا» باتكل

 دْعَس يأ طَخ نع اهَريِداَقَمو دْعَس يبأ تافلؤم َءاسأ راجنلا نبا لقن» : لاق

 هبيترت ىلع اهقوسنف

 عقي : يبهذلا ظفاحلا لاق  .ةقاط ِةِم عبرأ .بيطخلل دادغب خيرات ليذ ١

 هللا همحر 01 ةنس يف ؛ هّلبق ٌقوتملا (يناهبصألا دحاولا دبع نب دمحم) قاّقدلا لاححرلا ديفملا ظفاحلا

205 
 ًاريقف ءًاحلاص ٌقاَقدلا ناكو» : : هتمجرت يف :2١5055 5 «ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاق

 يأ - نيعبسو عبرأ ةنس يف نمخ رت تلف اكل :لوقي ناكو « عابتاو 0 اع ا

 را َحْلَبو «ةارَمو «ءسوط ثيدحلا بلطل ٌتلخَدو ء  ةئم عبرأو

 5 .اناكم نيزشعو دم ننس قعدت لاو فو“ يبهذلا لاق مث ” . (روباسينو َناَجرَجو «َنامُّركو

 ٍفلأ نم ٌرثكأف ٍةلحرلا يف نيذلاو ءهللا ءاش نإ ٍفلأ : ل يذلا امأف :لاق

 . ىهتنا . «ىرخأ

 يف لاقو» :يناعمتللا دعس يبأ ةمجرت يف 0١ «تايرلاب يف ناكل نبا يضاقلا لاق

 ! ىكبو رابنألا ٌليزن «ةيقفلا يليجلا دمحم وبأ بلاغ نب دمحم ّنِب هللا ٌدبع نَعُدَوو : : (هيلامأ» ضعب

 : يندشنأو

 اَميِقَع انّيكَبو ًاوُلوُك اَوُكَب مهعيدوتل انْرَرَب اًملو

 انين نأ اهركش نم تاهو -قارفلا صورك .انيلع . اوذانأ

 !اًقيِرَخلا ٌتْحِصو َقيِرَغلا اوُحاصف يعمد متعب ل

 .ا5:١ ١١(

)4 78-174:1. 
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 وحن : ناكّلخ نبا لاقو ,27(مالعألا» يف ٍلكرزلا هلقن . (ساّرُك ٌفصِن ةقاطلا نأ يل

 . '9ًادلجم ٌَرشع ةسخ

 . ًادّلجم نيرشع ىلع ديزي : : ناكّلَح نبا لاقو . ةقاط ِةنِم سمح .وْرم خيرات  ؟
 . ةقاط نوسمو ةئِم . بلطلا بدأ يف ِبَمّذلا زارط ع”

 .ةقاط نورشعو ٌسخ .رافسألا نع رافسإلا 1

 يف اهنع روصمو .نديل يف عوبطموهو .ةقاط نوسمحخ . ءالمتسالاو ءالمإلا
5 

 .توريب

 .ةقاط نوسمحخو ةئم .ةرصبتلاو ةركذتلا ١
 .ةقاط نوسمخ .نادلبلا مجعم

 . ةقاط نونا . خويشلا مجعم -4

 .ةقاط نوسمخو ةئم .رفاسملا ةفحت 4

 .ةقاط نورشعو سمح .ايادطاو فَحتلا_٠

 .ةقاط نوعبس .ةلْزُعلا ٌُرِع ١
 . تاقاط سمح .بَّسَحلا لامعتسا يف بدألا_

 . ةقاط نوتس . كسانملا ١

 ةقاط نوعبرأ .ريبكلا تاوعدلا_ 4

 . ةقاط ةرشع سمح .ةّيوّبنلا ةرضحلا نع ةّيوْرَملا تاوعدلا 6
 . تاقاط سمح .نيديلا لسغ ىلع ثحلا 57

 اط ةرشع سمح .نيتاسبلا نينافأ ١7

.١ 96:5 )١( 

 كرابملا نب ىيحي دمحم يبأ) ةمجرت يف .50:+ «تاّيِفولا» يف ناكّلَخ نبا لاق )١(
 دمحم يبأ نع بنك دقو ةّيجاتعلا يبأ نبا ُتدِهَش :لاق .بيطلا نودمح بأ نع» :(يديزيلا
 َّنأل ةقرو ٍفالآ ًةرشع كلذ نوكيف ًةّصاخ ءالعلا نب ورْمَع يبأ نع دلع ٍفلأ نم ًابيرق يديزيلا
 . ناكلخ نبا مالك ىهتنا .«تاقرو ٌرْشَع دّلجملا ٌريدقت

 «تاقَرَو ٌرْشَع نالف َرْعِش نإ :انلق اذإف» 7١7 ص «تسرهفلا» هباتك يف ميدنلا نبا لاقو
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 اهعيمح اهفّلأ دقو .ًافئصم ١١ اهنم يقبو «يناعمسلا دعس يبأ تافلؤم رثكأ هذه

 ٍهِدلب يف هِرارقتساو «ةريخألا ةلحرلا نم هتدوع دعب «تاونس َرْشَع زواجتت ال ةدم يف

 يف همركأو .هنع يضرو «ىلاعت هللا همحر اهيف يفوت يتلا 517 ةنس ىلإ 007 ةنس نم ورم

 وحن َلْبَق «  ةبادلا ىلع وأ  هيمدق ىلع اهفاطو ءاهيلإ لَحَر يتلا ُدالبلا كلتو
 .لاحترالا ةليسو امنإو ءراطق الو ةّرخاب الو ةراّيط الو ةراّيس ال ذإ ءةنس ِةئم عست
 «نيرسوملا دنع ٌةيِنِضُملا ةباّدلاو «نيقِلَمملا دنع اهّدحو (ٌمَدَقلا) يه .لاقتنالاو

 .ملعلا له أ يف مهّلقأ امو

 القتسم ًاباتك غلبي كلذ نإ .مهنع ّذخأو مهيِقَل نيذلا هخويش ًءامسأ ركذأ و
 ًابتك : : ةصاخ مهيف وه فّْلأ دقو «هركذ مدقت امك فالآ ةعبس نوغلبُي مهنأ اوركذ ذِإ هسأرب

 . تادلجملا تغلب ًارابك

 فاط يذلا ؟ناسنإلا رلإعلا اذه ٍبْلَق يف ناك ملعلل يقوش يأ : كرب يل لقف
 هذه َتْنأو َتَرّسيِت نإ ةينْضُم ٍةفيعض لئاسو ىلع , ماوقألا كئلوأ يقلو «.دالبلا كلت
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 اهّداَم مو .هملقب هّدحو اهْبَتك ءاهئازجأ ُدّدعتو اهئامسأ ٌعامس كلوي يقلا ّبتكلا

 نم لذَب ام ىلعو ءبَصَنو ٍبْعَن نم لّمحت ام ىلع ِهْرَد هللف ءاهقمحو اهفّلأو ءهسفنب
 نع هيزجي نأ وجرملا ُهَّللاو ,هليصحتو ملعلا ةمدخ يف .ةقراخ تاقاطو .ةقئاف دوهج

 ءازجلا ٌريخ همولعو مالسإلا .

 يف  نوكت نأ اهتدرأ نإ «ةمجرتلا هذه يف ةغلابلا ةلاطإلا هذه نم ةرذعمو

 هِلَّسك نم جري نأ : هله أو ملعلا ةبلط نم اهَعِمَس نمل ًةعفاد ءاهأرق نمل ةزفاح اهتاذ

 رظنلاب اهتزاجو ىلع .ةمجتا هذه لكم ةءارق نإف «هينافتو ملعلا يف ءطاشن ىلإ «هيناوت

 ملعلا يف نابَوَّذلا ىلإ قوشتو «بولقلا مئازع كح يناعمسلا دعس يِبأ ماقم ىلإ

 . قيفوتلا يلو هللاو ,بوغرملا ٍنسحلا ٍركذلا ٍءاقبإ ىلإو .بوبحملا

 َقافآ هٌركذ الم يذلا ,نيعماجلا نيِرّمعملاو ءَنيِلاَجرلا ءاملعلا ُدَحأ اذهو 5
 «هرصم ريغو هرصم نم هلعب اوؤاج نيذلا ءاملعلا خ خيرات يف لَخَدو .هرصع يف ايندلا

 ءهسفنب اخيرات حبصأو «برغلاو ٌقرشلا هئرهش ٌتَقَبَط يذلا ءيفَلَسلا ظفاحلا مامإلا

 «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و .«20ظافحلا ةركذت» نم هتمحرت نم ًٌالَمُ ٌلقنأ

 عضاوم ىلع اهيف رصتقم ريغ ءفّرصتلا نم ءيش عم «.أهنيب ًاجوزمم 27 يكبسلل

 . باتكلا اذه بناوجب لاصتالا ريبك نم هتمجرت بناوج يف ال كلذو .هتلحر

 نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ «نيدلا ُدامِع ,مالسإلا خيش ,ةمالعلا ظفاحلا وه
 ملعلا ٌحيشو .ظاقحلا ظفحأ ُرُمَعُملا ,يردنكسإلا مث , يناهبصألا ءيِفَلّسلا ,دمحأ
 دقانلا ,. يوغللا ءخرؤملا «بيدألا .ءىرقُملا .ذيهجلا ثّدحملا ةَّنَس ثم ثيدحلاو

 .اهّدعب وأ 477 ةنس ناهبصأب َّدِلُو ءنيتلا ٌطباضلا

 رسكب ةَفَلِس : ُبْقلُي ناك دقف ءدمأ هّدج ِبَقَل ىلإ ًةبسن «يفَلّسلاب ٌرَهَتش
 ,ةقوقشم تناك ُهَتْفَش ْنأل هاَفِش ثالث :هانعم يمجعأ ظفل وهو «ماللا حتفو و نيسلا

 «نيسلا حتفب (يِهَلَّسلا) : هلوقيف هيف سانلا ضعب ءىطخيو .ِهاَفِش ٌتالث هل نأك راصف

 . هِتبْسُن نم َتمِلَع امل ءأطخ وهو ءفّلَّسلا ىلإ ٌبوسنم هنأ هنم ًانظ
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 ءهعمجو ملعلا ليصحتو ٍظفحلاو ةهابنلاو ِءاكذلا يف اَذَف هابص نم ُمامإلا اذه أشن
 ةنس لوأ يف  ٍهِدلب  ناهبصأب ىنع اوبتك :لاقف هسفن نع ْثَّدَح «هرشنو هميلعت مث

 .رْعَش يهجو يف سيلو ءاهوحن وأ ةنس ١1 نبا انأو ,7

 مث , 59١1 ةنس دادغب ىلإ لخَرو .هدلب خويش نع ٌذخأ ن نأ دعب ناهبصأ ٌرّداغ مث

 نآرقلا أرقو .ءازجألا بتكو .ُتيدحلا ٌبّلطف «مالسإلا نادلب نم اهريغ ىلإ
 ةنارقأو ًامامإ ادغو .هرصع يف ملعلا ٍناكرأ نع ٌبدألاو َةخللاو هقفلا َدَحَأو ,تاياورلاب
 . ليصحتلاو بلطلا يف نولازي ام

 ناكو ءرطبلا نب دمحأ نب رصن باطخلا يبأ ظفاحلا نم دادغب يف ٌتيدحلا عِمَسف

 : هللا ٍةبه نب ُداَمَح لاق .هئاقلب َحرفو هنم ٌعِمَسو هكردأف ,ةكردُي نأ لبق تومي نأ  ىلخي

 مه يل نكي مل يلوخد ةَعاسف , 441 ةنس لاٌوَش يف دادغب ثلخد : : لوقي ّيفَلَسلا تعمس

 دق :هل تلقف  قّلُخلا سرش يأ ًارِسَع ًاخيش ناكو هيلإ ٌتبهذف ءرطَبلا نبا الإ

 !يب ليِماَمَد نم ءىكتم انأو هيلع ُتارقف ءأرقا :لاقف ,كلجأل ناهبصأ نم ٌتتج

 هيلع تأرقو !هِلوَق نم ٌتيكبو «ليمامدلاب هل ٌترذّتعاف !ّبلكلا اذ ْئِصْبَأ :لاقف

 . ًاءزج نيرشعو ٍةسخ نم ًاوحن هيلع أرق مث تجرح ًاثيدح ٌرشع ةعبس

 «يرسُبلا نبا يلع نب نيسحلاو .يسوطلا ركب يبأ نم ًاضيأ دادغب يف ّعِمّسو
 يزيربتلا بيطخلا ىلعو ,2")هقفلا يف ٌيِماّرُها نسحلا يبأ ايكْلِإ ىلع لغتشاو , مهتقبطو

 . ليصحتلا يف ران ٌةلعش هنأك دادغبب ٌيَفَلِسلا ناك :رصان نبا لاق .ةغللا يف يوغللا

 «يربطلا يلع نب نيسحلا نم ةكميو .لاّبحلا ءاقبلا بأ نم ةفوكلا يف تت
 ناجْنَّربو .يركسعلا رفعج نب دمحم نم ةرصبلابو ,ينيوزقلا جرفلا يبأ نم ةنيدملابو
 ءلْذَعلا دمحم نب دمحأ بلاغ ي ىبأ نم ناَذَّمبو ءهيوجنَر نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نم

 نيوزقبو . يعفاشلا ليعامسإ نب دحاولا دبع نساحملا يبأ رحبلا بحاص نم ٌقّرلابو

 نم قشمدبو «يرصملا يلع نب دعس نم ةغاّرمبو . يكلاملا رابحلا دبع نب ليعامسإ نم
 نم رّيْبَأبو وُرَغ نب نمحرلا دبع نب دمحم روصنم يبأ نم دنواهبو « يئانجلا رهاط يبأ

 .ناكّلَح نبا هلاق . موقلا نيب ُمّدقملا ِرْدَقلا ٌريبكلا :اهانعم ,ةيسراف ةملك اّيِكْلِإ (؟)



 ف

 ساملسيو «بزيز نب ميعن يبأ نم طساوبو « يعفاشلا ناكلم نب نمحرلا دبع ديعس يبأ
 .يفوكلا هيولف نب نسحلا نب دمحم نم ةلح ابو .يلالهلا َةداعَس نب دمحم نم

 نم ةيردنكسإلابو « يبدل ديشر نب دمحم نب دمحأ فلا يب نم ناتشرْهشو

 ٌعِمَسو َدنَبْرَد ىلإ َناَجيِبَرْدَأ دالب فاطو كلامو ٠ هةَواَسو وْلاب م عميسو
 عمسو «ةئس ةَرْشَع عضب ةلحرلا يق يقبو ءاهريغو ةّبحّرلاو «نيبيِصنو .طالخب

 ًاظفاح ًاريخ انْيَد ًاتبثتم ًانِقتُم ناكو .عيرسلا حيحصلا هطخب ْحَسَنو .ًةرثك ٌفَضوُي الام
 .هتايح يف هنع ٌرابكلا ٌظاَفُحلا ىَوَرو .دانسإلا ٌولع هيلإ ىهتنا «لئاضفلا َعومجم ءًأدقان

 يفو هدلب يف ملعلا مهنع ذَحَأ نيذلا هِخويش ّمجارت اهيف نود مجاعم ةثالث هلو

 « خيش ةئم تس نم ٌديزأ نونوكيو ,دلجم يف «ناهبصأ ٍةَحِّيْشَم مجعم» هلف .هتالحر

 هلو ءدالبلا يقاب يف هخويشل نْفَّسلا مجعم»و «هريبك وهو «دادغب ِةَحّيْشُم مجعم»و

 . ةريثك فيناصت

 251١ ةنس يف ةيردنكسإلا ىلإ  نآلا نانبل يف  رْوَص نم ٌرحبلا بكرو
 ه17١/ ةنس ةرهاقلا ىلإ ِهِتجِرخ ىوس اهنم جرخ ام .تام نأ ىلإ ةنس 50 اهنطوتساف

 .هتقبطو ينيِدَّملا ىيحي ِنب ٍدِشِرُم قداصلا يبأ نم عامسلل
 سا مر م ِ .هّء

 تناكو  ةيردنكسإلا ةرانُم تيأر ام ةنس نوتس يل :لوقي هتعمس : ٌىِقوالا لاق

 . ةسردلملا يف ِهِترْجَح ةّقاط ىنعي .ةقاطلا هذه نم الإ  ةَّعبّسلا ايندلا بيجاعأ نم

 جرح ام «ةيردنكسإلاب هِماقُم ةدم يف هنأ ينغلب : يواَهّرلا رداقلا دبع ظفاحلا لاق

 لخدن انك امو « هتسردم ًامزالم هرهد َةّماع ناك لب .ةدحاو ٍةرم َريغ ٍةَجْرْف الو ٍناتسُب ىلإ
 ىَّرْغُم يِفَلَّسلا ناك : يرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا لاقو .ءيش يف اعلاطُم ًارن الإ هيلع

 بتك ُنئازخ هدنع ناكو ءاهنمث يف هجرْخي لاملا نم هل ٍلَصَح امو «بتكلا مقَجِب

 تلتف !سأفلاب اهنتوصّلخُي اوناكف !دلبلا ةوادنل ْتَقَّصَلَتو ْتَنْفَعَف ءاهيف رظنلل عرفتي ال

 !اهّرثكأ

 ريسفتلاو هقفلاو ثيدحلا يف ,مهريغو ٍءابدألاو ٍءاملعلاو ٍةمئألا نم هنع ذخأو
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 هرمع لوط ىلإ ًارظن ءنوّصحي ال ٌقئالخ رعشلاو ةغللاو بدألاو خيراتلاو تاءارقلاو

 ةرثكو . عالطالا ةعسو .ِناقتإلاو ,ملعلا يف هماقُم ٌوُمَسو «هديناسأ .عافتراو «ديدملا

 ءاملعلا َةَبحَحو «نيبلاطلا دِصقم ناكف . مولعلا يف هِينفتو .نادلبلا ٍفاَوَطو ,خويشلا

 ًافرشت هيلإ ٌلوصولا عطتسي مل نم هزاجتساو ءاهبراغمو ضرألا قراشم نم «نيفراعلا

 . ملعلا يف ِهِرْدَق عيِفَرو هِدَنَس َوُلُعب
 هيلإ ٌتَّدُشو «دالبلا يفَلُسلا ٌفّوط : هريغو «ةَدْيِرخلا» 5 ٍناهبصألا ٌداَمِعلا لاق

 نم لازأ ءركتملا نع ًايهان ,فورعملاب ًارمآ ناكو ؛لاَيقألاو كولملا هب َكّربَبِو ءلاحّرلا
 عم «ةّدِفانلا ةملكلاو ُهاحلا : نيّيديَبْعلا رصم كولم دنع هل ناكو «ةريثك تاركنم ِهِراَوِج

 الكر - رصم يمأ رآلّسلا نب قاحسإ نب يلع ٌلداعلا هل ىنّبو .بهذملا يف مهل هتفلاع
 نأ ينْعَلِ : يواهُزلا لاق .ًافاقوأ اهيلع فقّوو .ةيردنكسإلا رغب ةتسردم انس

 خيشلا اههَرَجّرَف «هيخأ عم ُْتَّدحَتي ٌلَعجف «ثيدحلا عامسل هدنع رض رصم ناطلس

 !ناثدحتت امتنأو ثيدحلا أرقن نحن !؟اذه ٍسشيأ :لاقو

 يف ًادحأ ُملعأ ال : يبهذلا ظفاحلا لاق « هّلثم و هرصع يف هِرمُع رخآ يف نكي مو

 ًءاَمِك .الّمحتم يلح ناكو . يِفَلّسلا ظفاحلا ىوس َةَنَس نينايثو اَْيَن ٌتَّدح ايندلا
 تاذ ًةأرما ةيردنكسإلاب حج جوت ناكو مهتيافكب موقيو ٍمهلمحتي يأ ءابرغلا

 ثيدحلل سجتيو .دحأل َةوفَج هنم ودبت ال ناكو قف ّدعب ةورث هل ٌتَلَّصحو ءراسي
 .ةئملا ٌرَواج دقو ُمَدَق هنمودبت الو ُكّروتَي الو ءُقُصِيَي الو «ًءام ُبَرْسَي الف هِعامسإو

 هسفنل ٌدِشنُي ًاموي ٌيَفّلَسلا رهاط ابأ ٌتعمس : : يواحَسلا نيدلا ْمْلَع مامإلا لاق

 :وهو ءاميدق هلاق ًارعش

 ُهنف  ٌريخ | مهو | ثي | لهأ نم انأ
 م # ٠

 ةملا نّروجأ نأ 0 نيعست ترج

 0 قئملا ٌرَواج هنأ ٌتملعف ,كءاجر هللا ققح لق : هل ليقف

 نم ٌسمشلا َتَيَرَع نأ ىلإ هتايح نم .موي رخآ ىتح ٌثيدحلا هيلع أرقي زي لو

 ع

 ب ٌلصو , يفخلا ْنحللا ءىراقلا ىلع دري  ةريبكلا نّسلا هذه يف وهو .هتافو

 يفوتو ءاهلبق وأ ها ةنس نم لوألا عيبر سماخ ةعمجلا موي نم رجفلا راجفنا دنع



 آن

 يضرو ىلاعت هللا همحر ءاهخيرات نم ًاخيرات ناكف .ةيردنكسإلا ِرْعتب نِفدو «ةأجف هّبِقَع

 . هاوْتَم مركأو هنع

 2508 ةنس دولوملا يزوجلا نب نمحرلا دبع جرفلا ابأ مامإلا هللا محرو  :ه

 ٌرْكْذَيو .هليصحت يف ُهَبابش ُهَقافنإو «ملعلا بلط يف ُهكامهنا فِصَي ذإ 0417 ةنس ىفوتملاو
 ديص» هباتك يف لوقيف .لامتكالاو .لاهتكالا ٍنمز يف ,قافنإلاو ِكامهنالا كلذ ذالُم

 : 2")(رطاخلا

 « سَرَغ ام ينَج ُدَمحِب ةخوخيشلا ٍنمز يف هنإف ؛ ملعلا يف بابشلا ٌرْصَع قفنأ نم» .
 نم لاني ام ىلإ ةفاضإلاب ًائيش ندبلا ِتاَذل نم ُدِقفَي ام ىري الو « عمج ام فينصتب ديو
 امبرو «.بولطملا كاردإ هب لّمأت ناك يذلا بلطلا يف ِِتاَذل دوجو عم اذه ءملعلا تاذل

 :رعاشلا لاق اك ءاهنم َليِن امم ٌبيطأ ُلامعألا كلت تناك

 ِرَفَظلا نم ىلحأ ةيِْمُأ برو | ٌاَبَرَط اهِلْضَو يمت دنع ربه

 باستكا يف مهرامعأ اوقفنأ نيذلا يتريشع ىلإ ةفاضإلاب يضن ُتلّمأت دقلو

 ول ام الإ هولان امم ينتفي مل ينتيأرف «ملعلا بلط يف بابشلاو ٍةوبصلا نَمز َتَقنَأو ءايندلا
 يهاجو «مِهشْيَع نم ُدَوجأ ايندلا يف يِشْيَع اذإف يلاح ٌتلَمأت مث «هيلع ُتمِدَن يل لّصَح
 . مُوَقُي ال ملعلا ٍةفرعم نم هلي امو «مههاج نم ىلعأ سانلا نيب

 عيطقت .لهاجلا اهيأ :هل تلقف !؟كّرهَّسو كّبَعَت ٌتيِسْنو :سيلبإ يل لاقف

 قيرط َتْلاَط امو ,(فسوي) ِةيْؤُر دنع  ءيشب سيلو ركَذُي ال يأ هل َمَقَو ال يديألا
 : قيدص ىلإ َتْدأ

 .©9«داَرَملاك اياَطَملا ِكَرَت نإو  ًاريخ هيلإ ٌريسَملا ُهَّللا ىَرَج

 )١(  554:7يواطنطلا يلع خيشلا ليلجلا ذاتسألا ةعبط نم .

 مْظَع ىلع ًادْلِج اهّكرت ىتح ءريسلا اهانضأ يتلا ةقانلا :انه اهب دارملاو .ةيطم عمج اياطملا )١(

 ءءاملا نم ةيلاخ تناك اذإ ٍدلج نم َةبْرِقلا انه اهم ُديِرُيو ٍةَداَرَملاك تراصف ءاهانضو اهبعَت ةدش نم

 . اهل ماَوِق الو اهيف ةوق ال نوكت اهنإف
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 يف «ىلاعت هللا همحر ىسلدنألا دّيَشَر نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا ىكحو

 ناورم ابأ ظفاحلا َّنأ ,27«حيحصلا عماجلا دنسب فيرعتلا يف حيِصّنلا ةدافإ» هباتك
 هللا همحر 7175 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملاو 2574 ةنس دولوملا .(دمحأ نب دمحم) يجابلا

 : ىلاعت

 ؛ 174 ماع نم هنم .عباسلا ٍءاعبرألا موي يف مرحملا يف رحبلا يف َةَْبَس نم لَحَر»

 يأ  ءروكذملا ماعلا نم نابعش نم رشع يناثلا ةعمجلا موي يشع يف اكَع سْرَم لّصّوو
 « قشمد ىلإ اهنم ةجوتو «  رحبلا يف رهشأ ٍةعبس نم ٌرثكأ قرشلا ىلإ هذه هتلحر يف ّىِقَب

 جيصلا ني ورش بأ ىلع اهب ٌعِمَسف ءروكذملا ماعلا نم ناضمر رهش عباس يف اهافاوف
 هلجأو «ءقرشملا دالب نم اهريغبو اهب هيلع َعِمَسو «هريغ ىلعو ,؛ثيدحلا مولع باتك

 . «هماركإو هَتَربَم يف اوغلابو اهّلهأ

 َنيِنَسلا ملعلا بلطل لاحترالا يف اهوُعَرَذو ضرألا اوفّوط نيذلا نمو 5

 راججينلا نبا مامإلا ٌلاَحرلا ٌحّرؤملا ءىرقملا ُتَّدحملا ظفاحلا :ةَنَّس نيرشعو ًاعبس َلاوَطلا
 لاق «ىلاعت هللا همحر 557 ةنس ىوتملاو ,51/4 ةنس دولوملا ,(دومحم نب دمحم) يدادغبلا

 : هتمجرت يف .292(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا

 هللا دبع وبأ نيدلا بم «قارعلا ٌديفم ,رصعلا ُحّرْؤم .عرابلا مامإلا ٌظفاحلا»
 ٌبحاص .ٌيدادغبلا ءراجنلا نبا نساَحَم نب هللا ٍةبه نب نسحلا نب دومحم نب دمحم

 . فيناصتلا
< 

 نب كرابملاو .لماك نب ركاذو 3 بيّلك نب معنملا دبعو «شوب نب ىيحي ٌعِمَس

 . مهتقبطو «يزوجلا َنباو «شوطغملا

 ةَرْشَع سمح نبا وهو بلطلاب هتيانع نع لوأ «نينس ٌرشع هلو ٌعِمَس ءيش لوأو

 . هريغو ة ةنيكس يبأ نب دمحأ ىلع ةريثكلا تاياورلاب التو .ةنس

 )١( ص ”٠١7.

 (؟)  8:5؟:١.
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 دّيؤملا نم روباسينبو ءةعامجو ,ةّيفقثلا سمشلا َنَِع نم ناهبصأب ٌعِمَسو

 لْضَمْملا نبا ظفاحلا نم رصمبو «يِدنكلا نم قشمدبو «حور يبأ نم ةاّرهبو ءبنيزو

 . قثالخو

 ةنيدم خيرات عمجو ءدحاو ريغل ج َجّرخو «لزانلاو يلاعلا بّتكو «ىعوأف ٌعمجو
 نايعأ نم ناكو .ءزج دم ثالث وهو «بيطخلا ىلع كّردتساو هب لّيذو مالّسلا

 . ةياورلا ٍةَعَسو ٍمهفلاو كّسْنلاو ةنايّصلاو ٍنيدلا عم .تاقثلا ِظافحلا

 «يِشْيِرْشلا ركب وبأو , يْئُْراَفلا سابعلاوبأو «ينوباصلا نب دماحوبأ هنع ٌتَّدح
 ءِناَّدُحلا زاّزَقلا نب هللا دبع وبأو ءَناَبَلَب نب نسحلا وبأو ءيفاّرَعلا نسحلا وبأو

 نب يلاعملا وبأو «يلبنحلا نيدلا يقتو ,يرهاظلا نب سابعلا وبأ ةزاجإلابو «نورخآو

 ءةنس نيرشعو ًاعْبَس راجنلا نبا ٌةلحر تناك :  هُديملت  يعاسلا ُنبا لاق
 : فّلأ . خيش ٍفالآ ةثالث ىلع هْتَحَيْشَم تْلَمَتْشاو

 ١ ثيدحلا نم ُهَلامو يباحص َّلك ٌرَكذ .ريبكلا دّنسملا يف رينملا رمقلا باتك .
 . ماكحألاو نّئّسلا يف مامإلا زنك باتكو - ؟

 . الؤكام نبا ىلع هب لّيذ . فلتخملاو فِلتؤملا باتكو

 .قرتفملاو قفتملا باتكو
 .نادّلُبلاو ءابآلا ىلإ نيثّدحملا باسنأ باتكو ه

 .يلاوعلا باتكو - 5
 . مجْعملا باتكو _ا/

 .نيعباتلا ةفرعم يف نيرظانلا هيج باتكو -4
 . يقئافلا ٍدَّمِعلا باتكو

 .لاجرلا يف لامكلا باتكو ٠
 ١ ًادلجم رشع ةتس يف ِهّلِمَع « خيراتلا ليذ : هيلع ُثأرقو .

 . ةنيدملا رابخأ يف ةنيمثلا رّرّدلا ٌباتك هلو
 م ١ ءاّيِليِإ دجسم يف ءايلوألا ةضور باتكو .
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 . ىّرَقلا م ٌأركذ يف ىرولا ةهزن باتكو "14

 رامشألا عاونأ ف راهزألا باتكو 6

 .رافسأ ةتس .دئاوفلا نويع باتكو "7

  1١ىعفاشلا بقانم باتكو .

 نيعبرأو ثالث ةنس نابعش ٍسماخ يف يفوتو ةّيِماظنلاب هّبتك فقّوو ّيلإ ىصوأو
 لاق هلثم يفو . ىهتنا .«ايندلا نساَحَم نم ىلاعت هللا همحر ناكو ,ةعامج هاثرو .ةئم تسو

 : لئاقلا

 !اًدَسجلاو قالخألاو ٌركذلا بيطأام 2 ِنَدَب نمو ِتْيم نم كوادف يسفن

 تكن» و .2")ريثك نبال «ةيابنلاو ةيادبلا»و ,.207ىبهذلل «ريعلا» يف ءاجو 4

 ةمحر ت ف ,«9ركاش نبال «تاّيفولا تاوف»و ,©97يدفصلل «ناّيمعلا تكن 5 ناّيمهلا

 ايام (يسيقتلا مئادلا دبع نبا)

 نشاعف تا ةنس م قشمدب يفوتو 2ها1/ه ةنس سلبا ضرأ نم ام خويشلا ٍقّدنفِب دلو

 . ةلس 7

 ةياورلاو ٍدانسإلاب َدرفتو .هسفنب أرقو .هرصع خياشم نع ىّقلتو .دادغب ىلإ لَحَر
 تناكو .دانسإلا ُوُلُع هيلإ ىَهَتناو «هنمز يف ٍتقولا َدْنَسُم ادغو .هخويش نم ٍةلمج نع
 .دالبلا راطقأ نم هيلإ ةلحرلا

 يلاَرْرِبلاو يسدقملا ٍءايضلاك نومّدقتملا ظافحلاو ٌرابكلا ةمئألا هنع ىَوَر
 يِطاَيْمّدلاو ةيميت نباو دّيعلا ٍقيِقَذ نباو «ٌيوونلاك نورخأتملاو ا :

 .نوريثك ٌقئالخو زاّبخلا نب

 .مى:6 (19

 .70ال:1# 0

 ٠٠١ و9 ص 5

 .غ5:١ 8
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 لدي ال ام .حيلملا عيرسلا هطخب ّبّتك .ابَجَع ًاَحاَّسنو ءًاديسُم ائّرحم ناكو
 .ًرثك بك اي طا جو ذو ؛ غرب كي ناكو «ةرجألابو ضن ءرطحلا تحت

 عم ةثالثلاو َنيَساَّرْكلا ُبتكيو «غّرفت اذإ رثكأ وأ سيرارك مسي مويلا يف ُبّدكي ناك ىتح
 . ةدحاو ٍةليل يف ريبك دل يف وهو  «يقرخلا رصتخم» ٌبّنكو .ةليلو موي يف ِهلاغتشا

 .طبَض الو طق ال ْنكل « ّيِوَق ٌنَسَح ُةطخو

 - أدج ةمْحَض ةدّلجم نينارث يف وهو  ركاسع نبال «قشمد خيرات» ٌبتك دقو

 نب بهاوملا يب أ ٍفَقَو يف تناك نيتخسنلا نيتاه ىدحإو : يبهذلا ظفاحلا لاق «نيترم

 . هسفنل هرصتخاو ءىَّرصَص

 عبرأ ِهِرْمَع رخآب رض دلع ْيفلأ هديب ٌبتكو عةنس نيس حلل مزال

 رايك تادلجم ٌرْشَع وهو  يسدقملا ةَماَدُق نب ققوملا هخيشل «ينْعُملا» ٌبتكو < نيئس

 هَبلغو ةخوخيشلا ةتكردأ دقو هرعش نمو . ةنس نيتس ثيدحلا ىؤَرو تارم

 : هّلوق  ةباتكلاو لاغتشالا نع فَقَوف ُفْعضلا

 ملقلاو ساطرقلاب َيفْلِإ ٍدْعَب نم ملقا نعو ساطرق لمح نع َتْرَجَع
 0 ام ريغ نم ىرولا ْ اهبن دل نم املآو افلأ ٌتبتك

 ملعلاك بالطلل رهف هب لمع هبحاصل ٌفيرشتو نير ملعلا

 . مّرهاو مسجلا ٍفْعضِب ٌتيِلُتبا ىتح ُهُبتكأاو يِرْهَذ ُةُبلطأ َتلِز ام

 نب ٍدمحم ظفاحلا) ٌربخ باتكلا رخاوأ يف يناثلا (عماجلا ربخلا) يف يتأيسو 4

 ثيدحلا بلط يف ّمَّدلا لاب هنأ ")ىلاعت هللا همحر 501 ةنس قوتملا (يسدقملا رهاط

 !هلان ام كلذ نم هلانف ءِظْيَقلا ةَّدِشو رجاوملا يف ٌلاوطلا تافاسملا ٌمطقُي ناك ذِإ «نيترم

 .ركذلا ليمجو رجألا ميرك هب هللا مهبقعأ ةحدافلا قاشملا هذه ىلع مهريص نأ كش الو

 .37ا/ ربخلا يف )١(



 دق .مهنع ٌتيدحلا كل ُتفلسأ نيذلا ءالؤه َّنأ َملعَت ن أ كّبْسشَحَِو ه٠
 ١98 ةنس قوتملا (دمحم نب هللا ٌدبع) روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ٌةفيلخلا ىّهَتْشا

 ًافصتم مهنم ًادحاو نوكي نأ  هرصع يف مالسإلا ايند ُكِلَم وهو  ىلاعت هللا همحر

 ٌتلَبَذو «ملعلا بلط يف ريَسلا نم مهمادقأ تيفح نيذلا ءاملعلا مهو  مهتفصب

 خيرات» يف يطويسلا ظفاحلا لاق .هيف رافسألا ٌّقاَشَم ىلع ريصلا نم مهماسجأ

 :روصنملا رفعج يبأ ةمحرت يف 2')«ءافلخلا

 يِقب له : روصنملل ليق : لاق يحَمُجلا ماس نب دمحم نع ,ركاسع نبا جرخأ»

 يلوحو ,ةيططم يف دْعقأ نأ : : ةلْح يَ لاق لاق ؟هلنت مل ءيش ايندلا تاّذَل نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع .نالف انثدح :لاق .نالف انئَّدح :لاق .نالف
 9© ملسو

 : مهل لاقف «رتافدلاو رباحملاب ِءارزولا ًءانبأو ُءاَمدنلا هيلع ركب يأ  اَدَعف :لاق
 , 7 مهئايث ةسندلا مه امنإ مهينعأ نيذلا ثيدحلا باحصأب متسل يأ ! مهب متسل

 تافاسملاو ٍنادلّبلا وباوج يأ  قافآلا ْدْرُب .مهروعش ةليوطلا .مهلجرأ ةققْشملا

 . 99 ىهتنا . (ثيدحلا ُةَلَقَبَو  ةديعبلا

 .١لا/ ص (0)

 يميل ٍدمحم نب مثكأ نب ىيحي) ةمجرت يف 21487 1١: «بيذهتلا بيذهت» يف ءاج (؟

 نيرشعو ىدحإ نبا وهو ةرصبلا ًءاضق يلو دقو «هيقفلا يضاقلا «يِزَوَرملا دمحم يبأ (يدّيَسألا

 دومحم نب هللا دبع لاق» :يليام «ىلاعت هللا همحر 587 ةنس قوتملو 2١6١ ةنس دولوملا ءةنس

 ّلحأ يِمْمَس يف جّلو ام ءاريزوو ءًأريمأو .ًايضاق تنك :لوقي مثكأ ّنِب ىيحب ٌتعمس :يِزَوْرَملا
 . «كنع هللا ّيضَر َتْرَكَذ ْنَم : يِلْمَتْسُملا .لوق نم

 .كلذ ببسب ًةسِنَد ىقبتف اهلّسَعل نوغرفي ال , مهرافسأ ةرثكل كلذو 0
 هاكح ربخ يف ءمهخويشو نيئّدحملا نم ٍرباحُملا باحصأ سلاجم ُفَصَو ءاج دقو (5)

 ينبطلا ناَوْرَم يأ ةمجرت يف 5 «ةلّصلا» ىّمسما هباتك يف يسلدنألا لاَوُكْشَي نبا ظفاحلا

 ٍرعاشلا .مامإلا «يوغللا ثِّدحملا ماعلا «(يبطرقلا يسلدنألا يمْيمَتلا هللا ٍةَدايِز نب كلملا ٍدبع)

 :لاَوُكْشَي نبا لاق «ىلاعت هللا همحر 401 ةنس ىفوتملاو 94 ةنس دولوملا مزح نبا ٍذيملت «بيدألا
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 نم روصنملا رفعج يبأ ٌديفح ًاضيأ فينملا فصولا كلذ ىّهَتْشا دقو ١

 نب يدهملا نب ديشرلا نوراه نب هللا دبع) سابعلا وبأ ٌييسابعلا ٌنومأملا ٌةفيلخلا : هدعب

 دَحَأو «نييسابعلا ء ءافلخلا عباس وهو «ىلاعت هللا همحر 7١4 ةنس ىفوتملا (روصنملا

 يف يي ُمْرَهَم رهَماَلا ظفاحلا ىَوَر «هتكلمم ِةعَسو ِهِملِعو هريس يف ايندلا كولم مظاعأ

 :يدادغبلا ُبيطخلا ظفاحلاو ,؟' ”«يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثّدحملا» هباتك

 :ديّلاب اور ءامهيتياور نم ٌعومجم ظفللاو «"" !«ثيدحلا باحصأ فرش# يف

 يونلا ّجَرَف هيلإ ماق ءرصم ُنومأملا حت امل : لاق « يرهوجلا ديِعَس نب ميهاربإ» َّنَأ

 كل َناَدأو ءكوُدَع َرْمأ كاَمُك يذلا هلل ٌدمحلا «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ,ةلَمْرَح وبأ ٌدوسألا

 .ةكمب ملعلا لهأ نم ةريثك ٍةعامج نع امهيف بتك .قرشملا ىلإ ناتلحر هل تناكو ,مهريغو ,مزح

 «ريثك ٌقلخ ِءالمإلا سلجم يف هيلإ عّمتجاف ,ُثيدحلا لْمُأ ةبطرق ىلإ عجر اًملو ءناوَريقلاو ءرصمو
 دشن مهترثك ىأر الف

 ٍنّربخأو اروط ىَتَدَح :َنِيتكي  ِةَرَبَْع فل ينتشوتحا اذإ ينإ

 .ِنَبَل نِم ٍناَبْعَق ال رِخاََملا يِذَه» : ةَنِلْعُم مالقألا يقَرْضَحب تدان

 ةخسن يفو (يتوقعب) ىلإ (يقرْضَحِب) ظفل ٌفيرحت روكذملا باتكلا يف عقوو .ىهتنا

 . فيرحت امهالكو «(يترقعب)

 «يفئاطلا يفقثلا ةعيبر يبأ نب ِتْلَّصلا يبأ رعاشلا تيب ىلإ نيتيبلا نم ريخألا رطشلاب ريشيو
 اوؤاج نيح زَرْهَو مهدئاقو ٌسِراف ّلهأ اهب دمي يتلا ِهِتديصق نم .تلصلا يبأ نب يم : هيبا وأ

 َكِلَم يشَبحلا ةَهَرْبَأ نب َقوُرْسَم اولّتَقو ءاهيلع اَوَلوَنسا نيذلا َةَشَبَحلا اهنم اوُجّرخَأو ءنَمَيلا ىلإ
 :اهرخآ يف ٌلوقيف «ذِئِموي نميِلا

 !الاوبأ ُدْعَب اَداَعف ٍءاب اَبْيِش نْبَل نم ٍناَبْعَف ال ٌمراكُملا كلت ْ

 َتْعَلَب د .«ةيقابلا رْيآملاو مراكملا وه ُهَنْلَعَف ام : ٌدئاقلا ٌرَرْهَو هب ُبِطاحُي يذلا تيبلا اذه ىنعمو

 ءٍنبل ة ةبزش لّذَب نم نوحّدمتُملا هب ٌحّدمتُي ام امأ ءَتْدَعَأ ام ِنَمَيلل َتْدَعَأو َتْعَْلَب ام كٌوُدَع نم

 !ًالاوبأ دعب ٍناريِصَي مث امُيَرشَيف فيض ىلإ َنيّبْعَق وأ ءبّشخ نم تق يأ ٍبْعَق يف عاج ّحّرمي

 .ركذت مركب سيلف
 )١( ص ١18١.

 .و18 ص (0
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 , هللاب ماعلا تنأو .ٌمصاّوعلاو َروُغُدلاو ءرصمو ةريزجلاو ِتاَماَّشلاو ,نيِمّرَحلاو ٌنيَئارعلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مَع ُنباو

 «  ةجاح يأ  َّلَخ يل ْتَيِقَب دق !كحْنَو :لاقوأ ءحَرَف اي كّليو :هل لاقف

 ُممتجي َعفترملا َناكملا هب ينعي  ركْشَع يف ْيِسوُلُج :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي يه امو :لاق
 ٌتركُذ نم :لوقي يت ٍلْمَتْسُمو ء ةّيوبنلا ٍةّْسلا ٌةبلَطو ثيدحلا ٌباحصأ هَلْوَح

 : ٌلوقأف ؟كنع هللا يضر

 نب ُداَمَحَو .رانيد نب ِةَمَّلَس نب ُداَمح :ِناَداَمَحلا انئَّدح :لاق «  نالف  انئّدح
 هللا لوسر لاق :لاق .كلام نب سنأ نع نابل ٌتباث انئّدح :الاق ءمَهْرِد نب ديز
 َتوُمي وأ َنْتِم ىتح ءثالث وأ نَتخَأ وأ ءًاثالث وأ نيتنبا َلاَع نم : ملسو هيلع هللا لص

 . 7)2ىهتنا | .«ىطسُولاو ةَحّبسُملاب راشأو «نيتاهك ةّنجلا يف وهو انأ تنك تنك .نبنع

 َملعلا ٌبَلط «ميدقلا دهعلا يف ِكولملا ٍءانبأ ةداع ىلع ؛ءاملعلا نم ناك نومأملا ٌةفيلخلاو (1)

 ُهَعَمسأو هدلب ريغو هدلب يف فيرشلا ٌثيدحلا ٌعِمَسو ةقفتو ءرابخألاو ٌبدألا أرقو هِرْغِص يف

 117:1١# «ءالبنلا مالعأ رّيس» يف هتمجرت يف ًاحورشم هارت امك «ةنيتم ةظفاح اذ ناكو ءهاَوّرو

 .4 مقرب ليَمُش نب رضْنلا عم هربخ يف أيس |مكو 4
 نب ىسيع) ةمجرت يف 08١:1١« «ظافحلا ةركذت» يفو 277:٠١ رْيَّسلا» يف هتمجرت يف ءاجو

 : يلي ام , يعيبّسلا قاحسإ يبأ ٍديفح (يعيّسلا سنوي
 انوتأي نيئّدحملل ْلُق :  يضاقلا فسوي يبأل لاقف ,ةفوكلا َلَخَد ُديشرلا ّجَح الد

 ىلإ نومأملاو نيمألا بكرف « سنوي نب ىسيعو سيردإ نب هللا دبع الإ فّلختي 7 ,نوثّدحي

 :لاقف ؟ يظفح نم َديعأ ن أ يل ُنّدأنأ .معاي :نومأملا لاقف «ثيدح ٍةْنب |مهثّدحف «سيردإ نبا

 . هظفح نم َبجَعف .اهداعأف ٌلَعفا

 نأ َنأف .مهرد ٍفالآ ٍةرشعب هل ُنومأملا َرَمأَف ءامهثّدحف ,ءسُنوي نب ىسيع ىلإ اًراص مث

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ىلع ٍءام َةَبْرَش الو :لاقو ءاهّلبقَي
 » :يليام (نومأملا) ةمجرت يف «775:7 يبتكلا ركاش نبال «تاّيفَولا تاوف» يف ءاجو

 ةيواعم يبأو «ةّيطع نب فسويو «ماوعلا نب داّبَعو ءميَّشُه نم ٌتيدحلا َعِمَسو هِرْعِص يف ّملعلا

 ٌريمألاو «يسلايطلا ناثع بأ نب رفعجو .مثكأ نب ىيحي هنع ىَوَرو .مهتقَّبَطو ءريرضلا

 مولعب ّينُع َربَك اًملو .ءاملعلا رابك نم َّدَعُي ءسانلا مايأو ةيبرعلاو ِهقفلا يف َعَرَبو رهاط نب هللا دبع
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 هولك انفو ةرهطملا ِة لا بر مهتايح اوُلّذَب نيذلا نوطوبغملا ءالؤهو 0

 يف ٌسولجلاو ,مِهِتاَمِسِب ّلحتلاو , مهتافصب فاصتالا ضرألا ِكولم مظاعأ ىنمت م نيذلاو

 هباتك يف .مهيف يروباسينلا مكاحلا هللا دبع وبأ لاق نيذلا مه +ميتابتعو مهام

 اوكلَس موق مه : هبالطو ثيدحلا باحصأ لضف ركذيوهو ,7(2(ثيدحلا مولخ ةفوعفا

 «نيفلاخملاو عّدبلا لهأ اوْعَمَدو علا نم فلسلا ٌراثآ ازعساَو ,نيحلاصلا َةَجَحم

 نيعمج نيعمجأ هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ِنْئْسِب

 يف سؤُبلاب اومٌعنَتو راطوألاو نّمّدلا يف معنتلا ىلع .رافقلاو ٍزواَفَملا ٌعطق اورثآ

 دوجوب راثآلاو ثيداحألا عمج دنع اوُعِنَقو «رابخألاو ملعلا لهأ ةنكاسم عم ,رافسألا

 .رامطألاو رسكلا

 !نآرقلا قْلَحِب .لوقلا ىلإ كلذ ُهّرَجَف ,ةفسلفلا يف َرَهَمو لئاوألا

 ًاَدَدوُسو ,ًةعاجشو ٌاَهَدو ا يأرو ءالخو ًالعو .امْزَعو امْزَح سابعلا يب .لاجر نم ناكو

 .ةَمْثَح نيثالث ناضمر لك متي ناكو ةةعاتمو

 ريمأ نم اذهب ّلوأ نمو :ُتلقف ءْتدَحَأ نأ ُديِرَأ :ٌنومألا لاق :مثكأ نب ىبيحي لاق
 نع ءمُهَْلا بأ نع ءميشُه اننَّدح :اَنئَّدَح ام ٌلّوأف َدِعَص مث ءربنم يل اوُعَض :لاقف ؟نينمؤملا
 ءارعشلا ِءاول ٌبِجاص سْيَقلا وُرما :لاق ءٌتيدحلا عفَر ةريره يبأ نع ءةمَّلَس بأ نع «يرهزلا

 .لّزَن مث ءاثيدح نيثالث وحنب ثَّدَح مث .رانلا ىلإ

 :لاق ةّماعلاو ةّصاخلا ُهَقَفُي ءسلجم ْلَجأ :ٌتلقف ؟انَسِلََح ىيحي اي ٌتيأر فيك :يل لاقف

 .رباحملاو  ةيلابلا ةفيعضلا بايثلا يأ  ِناَقْلُخلا باحصأل ٌسِلجملا امنإو «ةَوالَح مكل تير ام

 ثيدحلا لهأ نم لجر «نينمؤملا ريمأ اي :لاقو «ةريخم ِهِديب ٌبيرغ ٌلجر نومأملا ىلإ َمّدقتو

 «ميّشُه انّئَّدح :لوقي ٌنومأملا لاز اف .ًائيش هيف رُكذي ملف ؟اذك باب يف ظفحت ام :لاقف .هب ُمطْقن
 هيف ركذي ملف ءرخآ باب نع هلأس مث .ّبابلا ركذ ىتح ءدمحم نب جاَجَح انَنّدحو «ىبحي انثّدحو
 ةثالث ثيدحلا مهّدحأ تلطَي هباحصأل لاق مث .نالف انَنَّدحو .نالف انئَّدح : : نوما لاقف ءًائيش

 ا ىهتنا .«مهارد ةثالث ُه ُهوطعأ !ثيدحلا لهأ نم انأ ينوطغأ لرش م , مايأ

 )١( "ص 3.



 ايندلا اوذبت ,2مهّشْرف اهيِراوَبو .2"”مهاياكت اهتيِطاسأو «مهّتويُب دجاسملا اوُلَعِج

 مهحاورتساو ,27ةضَراَعملا مهَرَمَسو «ةباتكلا مهئاذغ اولعجو ,مهءارو اهرسأب

 مهّدّسوتو ءاّيضلا مهءالطصاو داَهّسلا مهّمونو ,«دادملا مِهَفوُلَخو .ةركاذملا

 . ىصحلا

 دقق عم ءاخرلا ٌدوجوو ءءاخَر مهّدنع ةيلاعلا ديناسألا دوجو ٍس ٌدئادشلاف

 لاوحألا 5 ِءاضرلاب مهبولقو .ةرماغ َةْنَّسْلا ٍةَداَذَلِ موقف ! ! سْوُب مهدنع ٠ هوبلط ام

 ,مهناوخإ ًةبطاق ةنسلا ٌلهأو ,مهروبح ملعلا سلاجمو مهروس نْئَسْلا ملعت , ةرماع

 ” >«مهؤادعأ اهرسأب عدبلاو ٍداحلإلا ٌلهأو

 ,مهاياكتو .هْفْفَس اهيلع ٌركترُي يتلا دجسملا ٌةيراس يهو .ةناَوُطْسُأ ُعمج نيطاسألا (1)

 .اهيلع مهتونُجو مهّروهظ َنوُدِنِسُي يتلا مهتآكتم :اهب ٌدِصِقَي
 .اهيلع ُسّلِجيو ٌطَسِبُت يلا ةجوسنملا ةريصحلا يهو «ةّيرابو ةّيروُب ٌممج يراوبلا )١(

 .هنم اولقن وأ هوُعِمَس يذلا باتكلاب هوبتك يذلا باتكلا ةلباقم يأ ()

 ةباتك مهتلوازُم ةرثكل ربح لاب مهئايث خطلتت يأ .ريحلا :ٌدادملاو .ُتْيلَعلا :ٌقولخلا (4)

 . نيهْفَرُملا نم مهريغ دنع بيطلا ةباثمب مهل ٌريحلا نوكيف .ثيدحلا

 :مهِدنَس يف َركذُيو .مهِدقِع يف كّلسُي نأ صّرَح .ءالضفلا نوثّدحملا ءالؤهو (0)
 «4* ةنس دولوملا ,روهشملا مزاحلا ماعلا ٌريزولا (يسوُطلا يلع نب ُّنَسحلا يلعوبأ) كلما ٌماظ
 ندم رهشأ يف (تاعماجلا :تاّيِماظنلا) ىريكلا سرادملا ءىشنم «ىلاعت هللا همحر 480 ةنس قوتملاو

 .اهريغو ءسوطو ءروباسينو .ناهبصأو خلو ةارّهو ءورَمو «ةرصبلاو .دادغب :مالسإلا

 «ملعلا يف َبْعَرو ءبادآلا َمّلعتو ,يعفاشلل ةّقفتو .هالمأو هاورو .ريثكلا َتيدحلا ٌعِمَس
 عضاوت ىلع ناكو «تاريخلل فوقولا ٌرثكأو ,نيحلاصلاو ةاملعلا َمّركو ءتالَّصلا ةبلطلا ىلع ٌرَدأو

 .ملعلا له لهأ َةلوَد همايأ تناكو .ءاملعلل ٍديدش

 «كلملا ماظن ريزولا ةمجرت يف 2718: 5 «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا ّجاتلا ىكح

 :لاق ْعَرف ملف «ّرلاب ٌتيدحلا لِي كلُملا ماظن يخأ ناك :لاق هنأ يلع نب هللا ٍدبع ِهِقيقش نعد

 ةَلَقَت ٍراَطِق ىلع يِسْفَن طبرأ نأ ُديرُأ ينكل .ءالمإلا اذه نم هآلوتأ امل الهأ تسل ينأ ُمّلعأل ينإ

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ثيدح
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 هباتك يف ءيِزُمْرُهَماَّرلا ع نمحرلا دبع ب ُنَسْلا يضاقلا ظفاحلا لقنو -
 يف اوقّل امو , مهلاح ٍبفصو يف ًةعماج ًةملك « 0 يتاولاو يدارلا نب لصافلا تحمل
 ةغلاب ٌرِع هيف امم !لاوهألاو ٍفواخَّملا بوكرو بِعاتَملاو تاقشملا نم ثيدحلا ليصحت

 راَّنَع نب روصنم) ِثّدحملا ىلإ هدنسب هيف قاس !اذه اننمز يف ءاملعلاو ملعلا بالطل
 ٍنرقلا رخاوأ ٌقوتملا ,بابلألاو بولقلاب ُهَظعو ٍذِخآلا ءروهشملا ٍظعاولا «(يناسارخلا
 :لاق راََع نب روصنم نب مِيَلَس» ِهِنبا قيرط نم هيف قاس ؛ةرجهلل يناثلا

 هلل ٌدمحلا :لوقيف سلجم يف ثيدحلا ٌباحصأو ٍنآرقلا لهأ ْفِصَي يبأ ناك

 .ناصقنلاو ةدايزلا نم ٍنآرقلا ٍظفاحو ,نايدألا َّلك ىلع .مالسإلا رهظُم ٠ «ناملا معنم ا

 يف ًاليوط ًامالك ركذو  «نارفككلاو غيزلا لهأ ٍفيرحتو .ناطيشلا ٍدياكَم نم هجنامو
 : لاق مث ءنآرقلا ركذ

 مهَقفو ةَبَحَنْنُم َةَباَصِع ؛ناكرألا ةّيوقلا ننسلاو «نآرقلل ٍةرَسْمَملا ٍراثآلاب لُكوو

 ءاهتساردو اهتءارق مهيلإ بّبَحو ءاهتسارحو اهتياعر ىلع مهاوقو ءاهباتكو اهبالطل
 َبوكرو «لاومألا عم سفنلا َلْذَيو ءلاحرّتلاو لحلو ,لالكلاو ٌبْأدلا مهيلع َنّوهو
 .لاوهألا نم ٍفواخَملا

 «سوؤرلا َتْعُش ءداو ّلك ملعلا يف نيضئاخ ءدالب ىلإ ٍدالب نم نوُلَحِري مهف
 اوُلَعَج دق «نادبألا لحن «ناولألا بْحُش املا لبد « نوطُبلا صم «بايثلا َناَقْلُخ
 مهّلِم الو ءءاظ الو ٌعوَج هنع مهعطقي ال «ًادئارو ًاليلد ملعلاب اًوضَرَو ءًادحاو امه مه

 . ءاتش الو ٌففْيَص هنم

 ِءارآو .ةمزاح بابلأب « هفيعض نم ُةَيوقو هميِقَس نم ُهَحيحص :َرمألا نيزُئاَم

 ًءارتفاو «نيِدِجَْلُملا عارتخاو .نيهؤمملا ةيومت َتنِمَأَف «ةيعاو ٌّقحلل بولقو «ةّبِقا

 . نييذاكلا

 ءاوعمج ام حيحصتو ءاوعِمَس ام خشنلا اوُبَصتنا دقو .مهليل يف مهتيأر ولف

 نم ٌتطقاستو , مهمانأف ٌساعنلا مُهَيِشَع ٠ «ّيهشلا ْعَجْضَملاو «َّيِطَولا ٌشْرَفلا نيرجاه

 ١9( ص 5٠١ -5350١.
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 «مهّبابلأ ُرَهّسلا هّيَتو ,مهتالصأ ُدَكلا عّجوُأ دق !نيروعذم اوهبتناف «مهُمالقأ مهّمكأ
 «ناكم ىلإ ٍناكم نم ّمونلا اوُدِقْفَيل  مهِدَقْرَم نع اولّوحتو «نادبألا اوحيرُيل اًوطَمتف

 اهيلإ مهئاوهأب الّيَمو .اهيلع اصرج ةباتكلا ىلإ اوداع مث  مهنويع مهيديأب اوُكَلَدو :

 مالعلا ِكِلَملا ُناّرَو ,مالسإلا سارح مهنأ َتْمِلَعَل .

 اومزلف ءمهرايد نيدِصاق اوفرصنا , مهراطوأ اومار ام ٍضعب نم اوضق اذإف

 لع نوشمي « نيِمّلَسُمو نيملاسُم , عوضخلا ب بوث نيسال .دهاشملا اورَمَعو «دجاسملا

 نيدلا يف َقَرَموأ  غئاز غاز اذإ ىتح ءراع نوفراقُي الو راج نوُدُي ال « انوه ٍضرألا

 ريغ مالك يف مالسإلا ملاَعَم نع نولِضانُي .ماجآلا نم ِدْسْلا جورحخ اوجرحخ قرام
 ىهتنا ا مدي يف ا

 .©"ًاضيأ «لصافلا ثّدحملا» هباتك يف اذه َلْبَق ُيِرُمْرُهَماَرلا ظفاح لا لاقو
 ةلحرلا ةرك نم ىلع ًادر ءاهب ةلصاحلا ,عتملاو ملعلا بلط يف ةلحرلا "7 نايب يف

 :ٍلي ام ءاهماعو

 دنع ةطاشنو «هتلحر يف لحارلا وذل رادقم ةلحرلا لهأ ىلع ٌنعاطلا فَرَعولو»

 «لزانملاو ٍلهانملا يف هتاظحل ٍفَّرصت دنع هجراوج عيمج ٌداذلتساو هْنَطَو نم ِهِلوُصُق

 حفصتو ءاهضايرو اهقئادحو ,اهضايغو راطقألا ٍرِكاَسَد ىلإ رظنلاو ,رهاوظلاو ِناَنْطْبلاو

 ةنسلألا ٍفالتخاو .نادلبلا بئاجع نم ري ل ام ٍةدهاشُمو معنا .عامتساو .هوجولا

 .دجاسملا يف .لكألاو «ناطيغلا لالظو .ناطيحلا ءايفأ يف ةحارتسالاو ءناولألاو

 هللا تاذ يف بحي نم باحصتساو ,ليللا هكردُي ثيحا مونلاو ,ةيدوألا نم برشلاو

 .هتيغبب هْفَظ نع رورسلا نم هيلق ىلإ لِي ام هنو «مُحصتلا كرتو ؛ ةمشحلا ٍطوقَسب

 .هيلإ ةقشلا ٌمطقو ءهل رمش يذلا ٍسلجملا ىلع ِهِموجهو ءودصقم ىلإ هِلوُصُوو

 ءرظانملا كلت ٍةولَحو ,دهاشملا كلت ِنِساَ يف ةعومجم ايندلا ِتاَذَل َّنأ مِلَعَل

 ٍتوص نم ىلحأو , عيبرلا رهز نم ىميب أ اهلهأ دنع يه يتلا «دئاوفلا كلت صانتقاو
 ٌنِعاطلا اهّمِرُح ثيح نم .  بهذلا يأ ناّيَقعلا رئاخذ نم سفنأو .ريمازملا

 ىهتنا .؛ « . . . ةهابشأو .

 .718ص )١(



 ملعلا بلط يف نيِلاَخرلاو ِةلْحَّرلا لوح ةملك
 ءملعلا بل يف نيلاجرلاو نيلحارلا رابخأ نم رثك بناخلا اذه يف مّدقت هه

 (ةلْحّرلا) نأ َملعَت نأ ُنسحيو .ًاضي ًاضيأ ريثكلا مهرابخأ نم ةيلاتلا بناوجلا يف يتأيسو
 , هحيتفتو ,ملعلا نم دايدزالل ءًايساسأ ًادِصَقَم «نيقباسلا ءالعلا ٍسوفن يف تناك

 ةرثك وأ مسجلا ٌفعض هّدَعقَأ نم الإ اهنع ُتْلخَتي الف .هقيمعتو .هعيونتو «ءهنيولتو

 .دلاولا وأ ةدلاولا قح ةياعر وأ «تاههَرّدلا ٌُدقف وأ «لايعلا

 : ةروهشملا مهتملك اولاقف ,رلاعلاب ةقثلا َطاَنَم (ًةلحّرلا) اوُلَعَج مهنأل كلذ 5
 مهنم سنت ال ةعبرأ» : نيعم نب ىيحي مامإلا لاق ًايدقو . (هيلعب ةقّث الف لَحرَي مل نم)

 ٍهِدَلِب يف ُبتكُي ٌلُجَرو» : :لاق مث .ةث ةثالثلا ٌركذو ءًاعفن الو ًاريخ مهعم ريصبت ال يأ ًادشُر

 .22«ثيدحلا بلط يف لَحَرَي الو

 يلاوَعلا عاَمَس نم  ُبلاطلا  ْعَرَف اذإو» : حالصلا نبا ظفاحلا لاق اذه نمو

 ال كلذو ءرمألا ةغيصب ٌلَخريلف : :معن .(«هريغ ىلإ ٌلَحرَيْلف .هدلبب يتلا تاّمهملاو

 ةيمنتو «ةيصخشلا بهاوملا نيوكت يف «ةعفانلا اهراثآو ةلحّرلا ٍدئاوف نم هوُسَمَل

 ءاهلهأو فراعملاو لوقعلا نيب معاطتلاو ,ةيركفلا قافآلا ٍةَعِسوتو «ةيملعلا كرادَملا

 اهوربتعاو .ءليصحتلاو ملعلا ٌقيرط َكَّلَس نمل ةيرورضلا ةجاحلا ٌماقُم اهوماقأ اذلف

 .هملعب ٍةقثلاو ملاعلا يوت ازد

 ٌتاونسلاو .ةعساشلا ٌرافسألاو ,ةعساولا ٌتالحّرلا هذه كلذ نم اشف -
 ,دّلَبلاو ٍةجوزلاو ءدّلَولاو لهألا نع نيديعب «نيلحارلا ءالؤه رامعأ نم نصت لولا

 .مهدنع ام ٍفّرعتو مهتماَشُمو مهِتهفاشُمو .ءاملعلا ٍءاقلو ملعلا يقلتل نيغرفتم

 . . مهنيِعم نم ٍفارتغالاو .مهيلإ باستنالاو

 مهتايح نم ًاليصأ ًاءزج نيقباسلا ءاملعلا ىدل ٌتالحّرلا هذه تراص دقو -
 ةيقفلاو ءُتّدحملاو ٌسفملا لَحَرف .ملع لك لهأ نم ُكادلعلا َلَحَرَو «ةيملعلا

 عونلا) يف 5٠١. ص «ثيدحلا مْلِع عاونأ ةفرعم» هباتك يف حالصلا نبا ظفاحلا هدروأ )١(
 .(ثيدحلا بلاط بادآ ةفرعم :نيرشعلاو نماثلا
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 ءٌباشلاو «دباعلاو ؛ٌدهازلاو «خرؤملاو «ٌبيدألاو «يِوْحْنلاو «ٌيوغللاو .يلوصألاو

 والشيخ  عبرأ نوُد يذلا َديلولا مهَعَم اولُخرو اوُلَحَر !ديلولاو ٌريغصلاو .ٌريبكلاو

 دْعَس وبأ مامإلا مهنمو ءرابكلا ءاملعلا نم ريثك مجارت يف هارت امك ءاهقوف ام وأ نينس
 . "0ةربخ ٌمّدقَتملا يناعُمَسلا

 دئادشو ّيِتالَأو «بعاصمو ٌبعاتم مهرافسأ يف نولاٌحرلا يِتْل دقو 484

 بتك يف هارت يذلا اذهف «نيودت نود اهضعب بَهذو ءاهضعب مهنع َنْوُد صحن ال

 .ناك ام َّلك سيلو «ناك ام ضعب لَحّرلا يف مهرابخأ نم مجارتلا

 سمخلاو «عبرألاو نيتنسلا اهبحاص رْمُع نم ذخأت ةلحرلا تناكو

 ءةنس نيثالثلا وأ ءةنس نيرشعلا هرمع نم ٌةلحرلا ْتّذخَأ نم مهنم ٌريثكو ءرشعلاو
 نب هللا دبع يبأ مامإلاك .هرمع نم َةنس 44 هتلحر ْتَّدخَأ مهضعبو ءةنس نيعبرألا وأ

 .©؟9هريخ مّدقتملا دن

 انفرع امك مهو ءاهب نوموقي اوناك يتلا تالحرلا هذه يف ٌصبتملا رظن اذإف ١

 مهي وْلُع كّردَأ .. .لاحترالاو رفسلا ,لئاسو ٍةبوُعُصو «شيعلا ِفَطَشو ءرقفلا نم

 هليصحت يف اوُبِكَر ْذِإ ,مهبولق ىلعو مهيدل ملعلا َءالَغ َمِلَعو « لمحتلاو ريّصلا يف

 اوَقَلو ءراحبلاو َرِطاخَملا ِهِلجأ نم اًوطَبماو راَفِقلاو ّيراربلا اوعطَقو «لوُنّذلاَو ٌبْعَّصلا

 متاح يي يبأ مامإلا ٌةصِق كلذ نم كّيسحو «ميلع هب ُهَللا ام .لاوهألاو دئادشلا نم اوُقَل ام

 .©0دعب امهيف ةيتآلا «يزارلا

 يف مهتكَرَع ءسوُرُ لخاد مهل اسوُرُد اهتاذ يف َلَحَرلا هذه تناك دقلو

 مهترعشأو او هتّزِعو .ملعلا ءالغب مهتقّرعو ءالَقَص مهسفنأ يف مهتَلَفَصو ءًاكْرَع مِهتاَوُذ
 هب اولعَتشاو اولغتشاو ءأراهغنا ملعلا ليصحت يف اورمغناف ءهَيَّذلو ٍليصحتلا ةوالحب

 ةمئأ اوجرخف .دّلبلاو ٍدلولاو ٍةجوزلاو لهألا نم هاوسب مهتاقالع اوعطَقو ءراهنو ًاليل

 )١( ربخلا يف 27 .

 ريخلا يف (؟) 77 .

 ) )5ربخلا يف /371 .
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 مهتس وح بحو ٍةرادجب سانلا مهس رب سادقل مهوح نوفتليو ءّبَُحو ةرادجب ٌسانلا مهّسّدقُي .ًاراربأ ًةداسو ءًارابحأ
 مهعفن ميظعو .مهوقع ٍةراَصَبلو .مهلضفو مهملع ريزغو مهجالصو

 .ةنس نيرشع وأ «نينس َرْشَع اهبحاص ٍرِمُع نم َتذخأ يتلا ٌةَلحّرلاف ا

 «ءاملعلا ِءاقلو ملعلا ليصحت يف اهّلك تناك دقو ٌلقأو أ كلذ نمّرثكأو أ ,ةنس نيثالث وأ

 نم تارانتسالاو «مهتاريرقت نم ٍتادافتسالاو :مهسورد عامتساو مهسِلاجَت روضحو
 تاونس ِرشَع نع لَن ال هُم هِدلب يف لحارلا ٌليصحت اهَقَبَسو « مهتامكاحتو مهتاشقانم

 رئاسو ةيبرعلاو ةعيرشلا مولع نم ملع لك يف لوحفلا ة ةمئألا تَجرخأ يتلا : يه : يه ابلاغ

 . ةيمالسإإلا مولعلا

 يلا ثتالحرلا هذه اهترمثأ يلا ةساردلا نيب هللا ٍكاعر - نِزاَوَف 4

 نوُسرْدَي ! مويلا انتاعماج بالط ٍةَساَرِد نيبو «لليوط ًاكْرَع نيلجارلا ٌبالطلا ٌتَكرع

 ءعاس الو ٌروضخ ال ةّيِدٍرَف ةّيِفَحَص ًةسارد نوسرُدَي مهيلغأو «تاونس عبرأ اهيف

 .مهئاطخأل ّحيحصت الو .يسأت الو قالخألا يف ّمُهاطَت الو «عانتقا الو ةشقانم الو
 مهتارّرقُم نم لاْوّسلا ةنونظملا ٌتحابملا نوطّقستيو ,مهكلاسمل َبيِذْشَت الو ٌبيوصت الو

 ثوحبلا ٍطاقسإ ىلإ نوُعسَي مث «(تاررقملا) كلت صيخلت ىلإ نوُعسُي مث «(ةرصتخملا)
 ىدل نودجيف «.ةذتاسألا ٍضعبل مهقّلقو مهفطلتب «(تاءورقملا) نم ةّماحلا ريغ

 !نوحرفي كلذبو ءمهَُّرضَي ناك نإو ءمهرسَي ام مهضعب

 نوعسوُيو «باطولا غارف عم « باقلألا ٍةماخضب نولاعتي كلذ دعبيو 6

 لاوقألا نورصنيو «ءارتبلا ةشهلا مهئارآب ءالَصلا ًءامَلعلا نرلُهجيو . ةضيرعلا يواعدلا

 لوصألاو «ةّرقتسملا َدعاوقلا نوضهانيو . مهمهفو مهولع عم اهسناجتل ةَداشلا

 دنع ليصحتلا ٌةراَصَب اوقوذتي مو .ءاملعلاو ملعلا َدعاقم اودُْعَقَي لو ةّبراوتملا ةخسارلا

 !!نيقباسلا نم ملعأ مهسفنأ دنع مهنكلو !ءامدقلا

 نييعماجلا يف ةديازتم ًةرثك : مويلا ةيملعلا لاحلل ُبقارملا ٌدّهشي ٌدَهْشيو 5

 ًاريبك ًاصقنو «ةفرعملاو مهفلا يف ةلاحضو .هلهأو ملعلا يف ًاديازتم ًارقفو ,تاعماجلاو

 َمِهلُي نأ وجرملا ُهَّللاو !بئاصملا ىهدأ نم ةبيصم هذهو !ملعلاب لَمَعلا يف ًادوهشم
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 رطخلا اذه اوكرادتيو ءرمألاب اورّصبتي نأ «ةيمالسإلا دالبلا يف ميلعتلا ٌرومأ مهب طونملا

 .هراثآ لاحفتساو «هنامزإو هلّصأت لبق

 دالب ىلإ ءانبابش نم ّمويلا نيلحارلاو نيِئَعَتبلا نع ًاليوط ُتّدحتأ الو
 ٍنِئارب نم ّيجانلا نإف .هلهأو مالسإلل ٍءادعألاو رافكلا دالب نم قرشلاو برغلا

 انئانبأ نم مكو «ليلق : كولسلاو ريكفتلاو ِتلخلاو ٍةديقعلا يف ةرهاظلاو يفخلا مهدياكم

 عّرنو «ةداسو ةداق مهيضرو .مهلبس يف ٍبهذو .مهلئابخ يف عقو نم انبابشو
 هلهأ ىلع مهراتخاو ءارادو ًاتكسم مهّالب نطوتو ! مهيلإ مالسإلا رايد نم يلاتلاب

 نمو ءروكلا دعب ٍروحلا نم هللاب ذوعن !ًاعنُص ُنِسْحي هنأ هِسفنب ٌنْظَي وهو ءًاراجو ٌداهأ

 !ناميإلا دعب رفكلا

 ايلك ًارثأت مهب رّثأت نم .ملعتملا انبابشو انئانبأ نم ٍدحاو ٌريغ كانهو 4
 فيلع ًةداس مهتاداعو مهراكفأ يف اونوكي نأ مهُذيري وهو هدلب ىلإ عَجَرو !ًايئزج وأ

 نم ريثك يف هلق [ف «لثمألا ههجو ىلع مهنم ملعلا ٌليصحت امأو !هدلبلو هِدلولو هل ةداقو

 عم ملعلا روتبم مهنوطعُي ٠ «نيملسملا نيسرادلل نييقرشلاو نييبرغلا ّديكأ امو ! ؟نيِثَعتبملا
 هللاو ءدعب نمو لبق نم هلل رمألاف !ةّلُحَض تامولعمب مهرايدل نودوُعَيف «باقلألا ريبك

 .نينمؤملا هلو

 هللاف .هدالبو هئانبأو هنيد ىلع ٌراْعَي ءرويغ حم بْلَق نم ثّردص ةةملك هذه

 وهو .هاوسو ملعلا يف مهتدايقو مهتدايسو مهتناكمو مهّدجم نيملسملل ديعُي نأ لوئسملا

 .ريدق ءيش لك ىلع
 :وهو .بناجلا اذهل يلاتلا بناجلا يف لوخدلا ىلإ اذه دعب ٌدوعأ



 يناثلا بنئاجلا

 مونلا رجه يف مهرابخأ يف
 تاذاذللا رئاسو ةعدلاو ةحارلاو

 نم «بوبحم بوغرم لك ,لينل ذب ال هنأ : ءارصبلا ىدل مولعملا نم 4

 .عيفر ٌفَرَشو «لاغ بوبحمو . ماس ٌبوغرم ملعلاو هْنوُد بوبحم بوغرم نع ٍلزانت
 ,ةريثك تالانتب لإ ُُعولُب ُنكمي ال .تابقَعلا ٌريثك .كلاسملا ُبْعَص ُبَلطَمو
 رئاسو «باحصألاو لهألا . سنأو «ةحارلاو «ِتقولاو «رلاملا يف «ةريبك ٍتايحضتو
 لاقو . كّلُك ُهَئيَطعأ اذإ الإ ُهّضعب كيطعُي ال ملعلا :ًاهدق ليق اذهلو .ةعورشملا عملا

 («هحيحص» يف ملسم هاور . مسجلا ةحارب ,مّلِعلا عاطتسي ال :ريثك يبأ ْنِب ىبيحي مامإلا

 . '2(سمخلا تاولصلا تاقوأ باب) يف

 قالخأل عماجملا» هباتك يف «ىلاعت هللا همحر يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا لقن ا

 : يدنقرمسلا هيقفلا يضايعلا دمحأ نب رصنأ دمحأ يبأ نع ,2"”(عماسلا بادآو ٍيدارلا

 ُبَرقأ تامو ةناوخإ رجهو هئاتسب تبّرخو هَناَكُذ لطَع نم الإ ملعلا اذه ُلاَنَي الر

 . «هتزانج ُدَهْشَي ملف هيلإ ِهِلهأ

 عماسلا ةركذت» هباتك يف ؛ «ىلاعت هللا همحر ةعامج نب نيدلا ردب يضاقلا لاق ب الا

 تناك نإو هلك اذهوو» : :بيطخلا هاكح ام ِهِلَقن دعب ,©0«مّلعتملاو ملاعلا تادآب ملكتملاو

 َرَمُأ :ليقو .ركفلا عاتجاو .بلقلا عمج نم هيف ّدُب ال هنأ هب ٌدوصقملاف «ةغلابم هيف
 2 :لاق نأ هب ِهّرَمَأ ام ٌرخآ ناكف ,«بيطخلا هاور ام وحنب .هل ًابِلاط خياشملا ضعب
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 يطساولا جاجحلا نب ةبعش مامإلا ةمجرت يف ,27(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو ١

 اهتول ةبعش ُبايث تناك : - هديملت نطق وبأ لاق» ملعلا ةيعوأ ٍدحأ «يرصبلا

 !اهلَسْعل كلذ ببسب ِهْغّرْفت مدعو «ملعلاب هلاغتشال كلذو . ىهتنا ٠ «باّرلاك

 ىلع يمارتلاو «ملعلا يف كامهنالاو ,تاذاذللاو ٍةَعّذلا ٍرْجَه يف ءاملعلا ٌرابخأو

 ةياعرو ءمهعم بُدأتلاو ,مهيئابط ٍنْيابت ىلع ربصلاو «مهتمزالُمو «خويشلا باوبأ

 . ىصحت ال ةريثك (ملعلا) : مهنم يلاغلا زيزعلا بولطملا لينل .مهتحار

 نب هللا ٍدبع ليلجلا يباحصلا «ةمئألا مامإو مالا رْبَح نع ءاج امب اهّلهتسأو

 . هنع هللا يضر 71 ةنس ىوتملاو .ةرجهللا َلْبَق "٠ ةنس دولوملا ,سابع

 يف ربلا دبع ٌنباو ,292(نيحيحصلا ىلع كردتسملا» يف مكاحلا ىور  ا/“*

 ةمحرت يف ,27”«ةياهغلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلاو 229 (هلضفو ملعلا نايب عماج»

 هللا ىلص هللا لوسر ضف امل : سابع نبا لاق لاق ةمركع نع» : (سابع نبا) مامإلا

 هللا لوسر ٌباحصأ ٌلأسنأف مله :راصنألا نم ٌباشل تلق «ٌباش انأو .ملسو هيلع

 ّسانلا ىرّثأ !؟سابع نبا اي كل ابَجَع اي :لاقف ٌنيثك مويلا مهنإف .مهنم لعل

 نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ نم سانلا ينو .كيلإ نوجاتحي

 . 2؟مهيف

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عبتتو ةلأسملا ىلع انأ ُتلبقأو ,كاذ كرف :لاق

 هللا لوسر نم هّعِمَس هنأ 0 «ثيدحلا يف ّلجرلا يتآل ُتنك نإف .ملسو هيلع

 ىلع يئادر ٌدّسوتأف «  راهغلا ٍفّضتنم يف ًئان يأ  ًالئاق ُهَدِجأف ءملسو هيلع هللا لص

.١95:١ )0١١ 

 لكنا 5
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 هورشاع نيذلا «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةرثك سانلا يف : :ينعي (4)

 هب عفتني ال ملعلل كّبلطف «باحصألا كئلوأ دوجو عم كلثم ىلإ سانلا حاتحي الف «هنم اوعمسو

 .رابكلا ء ءاملعلاب كنع مهئانغتسال «سانلا
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 هللا لوسر مع نبا اي : لاق جَرحخ اذإف جري ىتح َباَرَثلا يهجو ىلع ٌحيرلا يِفسَت «هباب

 ُثيدح ينَعَلَب .كّيتآ نأ ٌقحأ انأ ءال :ُلوقأف ؟كّيتآف لإ ٌتلسرأ لَه ؟كب ءاجام

 . كنم هعمسأ ن نأ ٌتببحأف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ِهُنَدَحُت كنأ كنع

 هيلع هلا لص هللا لوسر ٌباحصأ بهذ دقو - ناري كلذ َدعب ٌلجرلا ناكق

 لاق .«')ينم لقعأ ناك ىتفلا اذه : ٌلوقيف - ٍنوُلأسَي سانلا يلوح ٌعَمتجاو ملسو
 . «ثّدحملا ريقوتو ثيدحلا ٍبّلط يف ّلصأ ثيدحلا اذه» :ربخلا اذه بقع مكاحلا

 .ةمقلع نب ورمَع نب دمحم انثّدح : يراصنألا هللا دبع نب دمحم لاقو ال04

 هيلع هللا لص هللا لوسر مع َةّماع ثدجو» :لاق سابع نبا نع «ةمّلَسوبأ انئّدح

 يل َنْدؤُي نأ تئِش ٌتئِشولو ,مهدحأ بابب ُليِقأل ٌثنك ْنِإ ءراصنألا نم ّيحلا اذه دنع ملسو

 . ©2(هِسفن َبيِط كلذب يغتبأ نكلو «يل نذل هيلع

 ليلجلا يعباتلا ةمجرت يف «20«مالسإلا خيرات» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو  ه

 دقل :ةورع لاق» : ىلاعت هللا همحر 47“ ةنس قوتملاو « 71 ةنس دولوملا (ريبزلا نب , ةورع)

 حارتسا وأ مان يأ لاق دق هُدجأف هيتآف ءُتيدحلا نيرجاهملا نم لجرلا نع ينغلبُي ناك

 .(جرخ اذإ ينعي .هنع هلأسأف ءهباب ىلع سلجأف «  هلزنم يف ةلوليقلا تتقو

 (ريبج نب ديعس) ليلجلا يعباتلا نع ««؟)(هنئس» يف يمرادلا ىورو <

 يف سابع نبا عم ٌريِسأ ثنك : لاق» : ىلاعت هللا همحر 40 ةنس ىفوتملاو 40 ةنس دولوملا

 َحبصُأ ىتح ءلَحّرلا ةطساو يف هتكأف .«ثيدحلاب ينّدُحي ناكو اليل ةكم قيرط

 . «هّبتكأف

 ٌتَّدَح .هليصحتو ملعلا ةباتك نع ٌرْيمَي ال هنع هللا يضر سابع نب هللا ٌدبع ناكو 6

 :لاق !؟ملعلا ُبتكت ْمك : سابع نب هللا دبعل ليق :لاق .هدج نع .هيبأ نع دمحم نب ٌلضفلا

 خيرات» يف يبلحلا ميِدَعلا ُنبا خّرؤْملا هاور .ِيتَوْلَس وهف ُتْمَمَتْعا اذإو ءِيَّذَل وهف ٌتطِشَن اذإ

 .(كّلُملا ماظِن) ةمجرت يف .«بلح
 ١5١. ص «ملعلا باتك» يف يئاسنلا ةمئيخ وبأ هاورو (9)
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 يعباتلا ةمجرت يف 2 7يبهذلا ظفاحلل «مالسإلا خيرات» يف ءاجو  ال/ال

 نَمَيلا نم ٍدنجلاب دولوملا .(يكملا مث ينايلا حاَبَر يبأ نب ءاطع) ليبنلا هيقفلا .ليلجلا
 نيعباتلا تاداس نم ناكو «ىلاعت هللا همحر ١١5 ةنس ةمركملا ةكمب ىفوتملاو 0171 ةنس

 :ًاناقتإو ٌاللضفو ًاعروو .ًالعو ًاهقف

 نب ليعامسإ لاقو !ةنس نيرشع ٍءاطع شارف ٌدجسملا ناك : جيَرُج نبا لاق»
 اهب ةكئالملا هدمت يأ  دّيؤم هنأ انيلإ َلّيُخ مّلكت اذإف .تمصلا ليطُي ًءاطع ناك :ةيمأ
 تس ٍهِجسج يفف - ! يِمَع مث ءجّرعأ ءلَشَأ .ٌسطفأ هروعأ «دّوسأ ناكو . - لوقي
 ةعُب ناكو .  ةّوُدّقلاو حالصلاو نيدلاو ملعلا ناكرأ نم انكر ناك هنكلو «بويع
 . (ةّبح نيعبس ىلع  ًةدايز يأ افي َجَح .ًاهيقف

 نب ٌناورم انريخأ» : (ملعلا ةركاذم باب) يف , 29 «هننس» يف يمرادلا لاق ١

 ظفاحلا ٌيرهزلا باهش نب دمحم ركاذت : لوقي ٍدْعَس نب ٌثيللا تعمس : لاق .دمحم

 ١١5 ةنس قوتملاو «548 ةنس دولوملا زاجحلا ماع ٌليلجلا يعباتلا ةيقفلا ثّدحملا

 ةسلجم كلذ لاز اف «ءىضوتم سلاج وهو ءًاثيدح ٍءاَشِعلا دعب َةليل  ىلاعت هللا همحر
 .«ثيدحلا ٌركاذتُي لَعَج : ُناَوْرَم لاق . حبصأ ىتح

 . نب ةريغم) ةمجرت يف 22 29(ظافحلا ةركذت»و «مالسإلا خيرات» يف ءاجو 048

 يبَضلا مَسِقِم نب ةريغُم ماشه وبأ مالعألا ذع ُدَحأ ظفاحلا ُهيقفلا» :(يبضلا مَسقِم
 نعو اههنع ىَوَرو يِبْْشلابو يعّحْنلا ميه اربإب هقفت . 177 ةنس تام , ىمعألا قوكلا

 هقفلا ٌركاذتن ًاَسان َدَّدَعو  ةريغمو انأ سلجن انك : ناوُزَغ نب لْيَضُف لاق .امهريغ

 . «رجفلا ٍةالصب ءادنلا ٌمّمسَن ىتح مَّن مل امبرف

 يف ٌيمرادلاو ,2 «ملعلا باتك» يف يئاسنلا ةمَئيَح وبأ ظفاحلا ىورو -

 .؟97ق:5 (1)

 5١١ 5آل.
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 يف 227«بيذهتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلاو ,22(ملعلا ةركاذم باب) يف «هنئس»

 قوتملاو 77 ةنس دولوملا ,يعباتلا يفوكلا هيقفلا ىضاقلا (ةَمُرْبُس نب هللا دبع) ةمجرت

 ْ : ىلاعت هللا همحر ١585 ةنس

 نب هللا ٌدبعو انأ  ٌسِلِجَن انك :لاق ينوكلا يبَضلا ناوُزَغ نب ليَضُفلا نع»

 «ليللاب ديزي نب ُحاَقْعَقلاو يّبَصلا مّسقِم نب ةريغملاو ٍلُكُعلا ديزي نب ٌثراحلاو ةَمْرُبُش
 مهنيب قّرفُي ملف : ةياور يفو .رجفلا ة ةالصل ةادنلا َعَمسَن ىتح مقن مل امبرف ىهقفلا ٌركاذتن

 . «حبصلا ُناذأ الإ

 يف ,«9«لادتعالا نازيم» و ,"7«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو ١

 ١8١ ةنس ىفوتملاو ٠ 0 م سستم نم ليعاهسإ) دباعلا ماعلا ةجرت

 ٌليعامسإ ناك :  يصمحلا هللا دبع نب ٌرماع وه ناَّيلا وبأ لاق» : ىلاعت هللا همحر

 . عَجَر مث عطق مث أرق امبرو «ليللا يِبْحم ناكف «يلزنم بنج ىلإ ُهُلزنم ءانّراج

 نإ :لاق «فرعأ ن نأ دي يرَأ :ٌتلق ؟كلاوس امو :لاقف ؟كلذ نع ًاموي هتلأسف

 ىأ  ةالصلا عطقأف ءاهتجرخأ يلا باوبألا نم بابلا يف ثيدنملا كد أرقأف لص

 «يتالص ىلإ عجرأ مث يتكأف اهنع ُكِسمأ

 نب هللا دبع مامإلا ةمجرت يف ,©*«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو 7

 نب نسحلا نب ىلع لاق» :ىلاعت هللا همحر 1١ ةنس ىفوتملاو 1١14 ةنس دولوملا ,كرايملا

 دنع ينركاذف دجسملا نم جرخيل ,ةدراب ةليل يف كرابملا نب هللا دبع عم َتمُق : قيقش

 . (رجفلل نّذأف نذؤملا ءاج ىتح ينركاذي لاز اف «هتركاذو ثيدحب بابلا

 نب نمحرلا دبع) ةمجرت يف «22(كرادملا بيترت» يف ضايع يضاقلا لاقو - م

 هدمصالا مديصاو

. ١5١( ١:١ 
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 ١1الى

 ”١ ةنس دولوملا ءامهريغو ثيللاو كلام باحصأ ٍدحأ .(يرصملا يقتْعلا مساق

 هلأسأق ًاسّلَغ ًاكلام يتآ تنك : مساقلا نبا لاق» : ىملاعت هللا همحر ١4١ ةنس رصمب ىفوتملاو

 يتآ تنكف ءردص حارشنا تقولا كلذ يف هنم دجأ تنكو ,ةعبرأ .ةثالث «نيتلأسم نع

 .رحس لك

 هب رعش أ لو دجسملا ىلإ كلام جرخو ءتميف ينيع ينتبلغف هَبَحع هرم تدّسوتف

 لَ اك ُلُفحَي سيل ءجّرَخ دق كالوم نإ : يل تلاقو ءاهلجرب هل ءادوس ٌةيراج ينتضكرف

 ٌءادوسلا ٌتنظ ةّمَتعلا ءوضوب الإ َحبصلا قص اَّلق ,ةنس نوعبرأو ْعسَي هل مويلا «تنأ

 .  هيلإ هفالتخا ٍةرثك نم هالوم هنأ

 ثيرتشا الو اهيف تعب ام ةنس ةَرْشَع َمْبَس كلام بابب ثخنأو : مساقلا نبا لاق

 مّلسق ءانيلع لخد مثلتم ٌباش اذإف ءرصم جاح َلَبقأ ذإ هدنع انأ انيبف :لاق ًاكيش

 حير هنم ثدجوو «'نيع لبق لبقاف لإ ريشأف ؟مساقلا نبا مكيفأ :لاقف .كلام ىلع

 هب ٌالماح ُهّمَأ كرت مساقلا نبا ناكو ,ينبا وه اذإو دّلولا ٌةحئار يه اذإف «ةبيط

 . «ءاقبلا تراتخاف .هتماقإ لوطل هرفس دنع اهريخ دقو هّمَع ةئبا تناكو

 «مالسإلا خيرات» و ,207يزوجلا نبال «دمحأ مامإلا بقانم» يف ءاجو 8

 نب دمحأ مامإلا ةمحرت يف ,"”يكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و .29يبهذلل

 ةنس قوتملاو 2١74 ةنس دولوملا حارجلا نب  عيكو ناك :ديعس نب ةبيتق لاق» : لبنح

 بابلا ىلع فقيف «لبنح نب دمحأ ُهَعم فرصني ةَمَّنَعلا لص اذإ  ىلاعت هللا همحر 7
 .  دمحأ خويش نم ٌعيكوو .  عيكو هركاذيف

 كيلع يِقلُأ نأ ديرأ .هللا دبع ابأ اي :لاق مث ,بابلا تَداَضِعب هليل ٌميكو َدَحَأف
 ؟اذكو اذك لْيَهُك نب ةمّلَس نع ,نايفس نع ْظَفَحَت :لاق .تاه :لاق ,نايفس ٌتيدح

 )١( ص 5١.,

 انخيش قيقحتب .هل «دنسملا» لوأ يف «مالسإلا خيرات» نع ةلوقنملا دمحأ مامإلا ةمجرت يف (؟)

 . 57 ص ىلاعت هللا همحر ركاش دمحأ

 .ةققحملا ةعبطلا نم 578:7 (*)
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 ؟اذكو اذك : ةملس نع ظفحَت : ٌعيكو يأ  لوقيف « . . . ىيحي انثدح .معن :لاق

 ؟اذكو اذك ةمَلَّس نع :  ٌعيكو يأ  لوقيف «...نمحرلا دبع انثدح :لوقيف

 .ةّمََس نم غري ىتح ءانتثدح تنأ : لوقيف

 يقلي لازي الف ءال : عيكو لوقيف ؟اذكو اذك ةمّلَس نع ُظفحَت :دمحأ لوقي مث

 . خيش خيش ثيدح يف ُذخأي مث الا: عيكو لوقيو هيلع

 :تلاق وأ .بكوكلا عّلط دق : تلاقف «ةيراجلا تءاج ىتح ًاياق لزي ملف :لاق

 . «ةَّرَهْزلا
 ةرجش» ف ,لاعت هللا همحر يكلالا فولغ دمحم خيشلا ةمالعلا لاقو مه

 «(تاّرفلا نب دَسأ) ماها مامإلا ةمجرت يف :20(ةيكلاملا تاقبط يف ةّيكزلا رونلا

 ةريزج يف ًادهاجم ًاديهش قوتملاو «8١*ةئس نار دولوملا راَجْنلاو لصألا ٌّيروباسينلا
5 

 هيقفلا «برغملاو قرشملا نيب لاحرلا ملاعلا .ىلاعت هللا همحر 7١ ةنس ايلاطيإ نم َةّيَلَقِص

 : يلي ام :ليلجلا يزاغلا يضاقلا «ليبنلا ثِّدحملا

 هعم لخّدو «ثعشألا نبا ِة ٍةداينقب ( يبرعلا دنجلا عم «ٍناماع هرمغو هذلاو هب لخر»

 ءأطَوُملا» ىَوَرو .همولعو ِنآرقلا ٍةءارقل عطقناو سنوت لخد مث 2157 ةنس ناَوَرْيَقلا

 داعأو ةدم ةنيدملاب ماقأو «قرشملل لَحَر هرمع نم رشع نماثلا يفو .دايز نبا نع

 . كلام ىلع «أطوملا» ةياور

 :ٍنامامإلا مهنم «ةفينح بأ باحصأ نم ًامالعأ َيِقْلو قارعلل ٍلخت مث

 نم ةعامج يقل رصمل ٍلَحَر مث «ًاريزغ ْامَْلِع امنع ذَحَأو .نسحلا نب ٌدمحبو فسويوبأ
 .«ةّيدَسألا» َفَّلأ كانهو ّةدم هَمِزْلف مساقلا ني نمحرلا ٌدبع مامإلا مهنم ءاملعلا نايعأ

 ةنس يفو هْرْذَق عفتراو هملع رّهظو هركذ .رشتنا اهبو «ناوريقلا ىلإ ًاعجار لفق مث

 شيما رم ناكو ةّيَلِقِص ِوْزَعل ُهَلوُطْسُأو ُهَسوُيُج ُيلغألا ِهّللا ٌةدايز ريمألا عمج 7
 ملعلا لهأ نم ءمُيِخَف عمجو ميظع لْفَح يف ٍجّرَخف ءروكذملا تاّرْفلا نب َدَسأ هيِضاقو

 . هتعياشمل سانلا هوجوو

 .هرخآ يف ةمتتلا نم ١١9 صو باتكلا نم ”5" ص )١(
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 : هللا دمع دعب مهل لاق ٠ .َُفْلَحو هيدي نيب مهتّماعو مهتّصاخ سانلا ٌدَسَأ ىأر اّملو

 يال ٌدَج الو بأ يل ّيلَو ام ِهللاو ءسانلا ٌرشعم اي .هل كي رش ال ُهَدحو ُهللا الإ هلإ ال

 مّلعتب ينعي  مالقألاب لِ نْوَّرَت ام ٌتيأر امو طق اذه ىَأَر يفَلَس نم ّدَحَأ الو طق
 ملعلا ٍبّلُط يف مكنادبأ اوُبِعََأو .مكسفنأ اوُدِهْجَأف « هِتمُدِخو هتباتكو هليصحتو مّلعلا

 . ةرخآلاو ايندلا ٌيَريخ هب نولانت مكنإف ِهَبَّدِش ىلع اوريَصاو «هنيودتو

 ةّيَلَقِص ًادصاق ٌلوطسالا عّلقأ اهنمو ءةَسْوُس يسرب ىهتنا لافتحالا اذهو
 ِراَصِح يف تاحارج َرْثإ تامو ءاهب ٌميظع ُحَنَف هل لّصَحو ! قام ٍةدَباكُم دعب اهل

 . «ىلاعت هللا همحر ٍ عضوملا كلذب َنفذو .ةَسوقرس

 أرقي نأ هنم وجرأو ماهو ماَمه ليبن ملع بلاط لك وعدأ انأ : : حاتفلا دبع لاق

 يف .هخويشلو هل ٍةعونتم رْيآم ىلع ُفقي اهيفف ,(0اذه (تاّرفلا نب ِدَسَأ مامإلا ة ةمجرت

 . لاسبتسالاو « ةعاجشلاو « ٍداهجلاو . بدألاو « ةسايكلاو « .لبثلاو 5 ملعلا

 يهف «مراكَملاو ملعلا ليصحت يف ٌقاشملا لُمحتو . عضاوتلاو .ىوقتلاو ,داهشتسالاو
 .اهتءارق نم اهأرق نم عَبْسَي ال ,ةزفاح ًةضيان ةمجرت

 5 ينامألا غولب» هباتك يف «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا مامإلا انخيش لاقو 5

 . 9 (ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس

 «هيهذم ٌنَودُمو كلام مامإلا ٌذيملتو ناوريقلا يضاق ,تارفلا نب ُدَسَأ ناكو

 ناوريقلا نم جّرخ دق ناك 717 ةنس اهب دهشتساو ةيَلَقِص ّحَتف «نيحتافلا ةداقلا دحأو

 عمسف .قارعلا ىلإ لخر مث ,ةنيدملاب كلام ىلع «أطوملا» َعِمَسف 211/7 ةنس قرشلا ىلإ
 ا نب دمك ىلإ هفالتخاك رثكأ ناكو , مهيلع هقفتو ةفينح بأ باحصأ نم

 «برغملا ةعبط نم 504 :5941١ ضايع ىضاقلل «كرادملا بيترت» باتك يف )١(

 184 117:1 يكلاملا ركب يبأل «سوفنلا ضاير» وأ «؛توريب ةعبط نم 48٠ - 450 :؟وأ
 .ىلاعت هللا همحر هل َتَمَجْرَت يتلا ٍةعساولا رداصملا نم اهريغوأ

 )( ص6١ 1.
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 ةبلطلاو هرْزَت كنم ٌعامسلاو ,ةقفنلا ٌليلق بيرغ ينإ :هل لاق هدنع َرضح الو
 دقو ,راهغلاب نييقارعلا عم ٌعّمسا : نسحلا نب دمحم هل لاقف ؟يتليح (ف «ريثك كدنع

 لزنَيو هدنع ُتيِبَأ ٌثنكو : دسأ لاق ,كغعمسأو يدنع ُثيِبَتف «كّدحو ليللا كل ٌتلعج

 لم ؛تسشقنو لبلإ لاط اذإ «ةءارقلا يف ٌدخأي مث « ءاملا هيف أحَد هيدي نيب لعبت لإ

 نم ديرأ ام ىلع تيتأ ىقىح «يبأدو هبأد كلذ ناكف ُهبَنَأف ءاملاب يهجو حضنو ُهَدَي

 . هيلع عامسلا

 ةرم هاطعأو ءَتَدِفَن هتقفن نأ ملع نيح ةقفنلاب هدهعتي نسحلا نب دمحم ناكو

 نم فارصنالا دارأ نيح ةقفنلاب هَّدّمأو «ليبسلا ٍءام نم ُبَرْسَي هآر نيح ًارانيد نيناث

 .ريسي فرصتب ىهتنا . (قارعلا

 مامإلا ةمح رت ف ,2)ضايع يضاقلل (كرادملا بيترت» ف ءاجو مال

 قوتملاو 21075 ةنس دولوملا .سلدنألا ملاع (يبطرقلا ىيسلدنألا بيبح نب كلملا دبع)

 : ىلاعت هللا همحر 778 ةنس

 نب كلملا دبع َتقَّرَط :  هٌذيملت  يِماْعَملا ىيحي نب فسوي َرَمُعوبأ لاق»
 اذإف .تلخّدو يل َنِذأَف ,هيلع تنذأتساو ءهنم سابتقالا لع صج «سلغب اموي بيبح

 . - ةليوط ةَوُسْدلَف هسأر ىلع يأ - هيلع ةليوطو ُّدِقَت

 دقو معن :ٌتلق ؟ٌليللا َحَلسنا دقو ,ءفسوي اي : يل لاقو لع ٌدَرف ُتمَّلَسف

 .فسوياي :لاقو .هدعقم ىلإ عجر مث ءاهالصف حبصلا ةالص ىلإ ماقفا ءانيلص

 . «ةرخآلا ِءاشعلا ٍءوضوب الإ ةالصلا هذه ٌتيَّلِص ام

 «كرادملا بيترت»و «؟« '” متاح يبأ نبال «ليدعتلاو حرجلا» ف ءاجو 4

 ملسمو يراخبلا خيش «(ينآلَْبلا يفَقْنلا ديعس نب ةّبيَبق) ةمجرت يف «" ”ضايع يضاقلل

 : لي ام  ىلاعت هللا همحر "ع٠ ةنس قوتملاو « ١548 ةنس دولوملا ءامهخويشو

.45:"9 )١( 

.150:5/«# 0 

."511# 5 



1١ 

 هءاج مث 058 هثّدحف «ثيداحأ نع هلق ,لبنح نب ٌدحأ هءاج دقو ,دادغبب

 ءامهعم ترضحو ءًةليل ةفوكلاب ري ُنباو ةبيش يبأ نب ركب وبأ ٠ هيلع ٍناَبْحَتْني الازي ملف

 . 200حبّصلا ىلإ امهعم ٌبختنأو

 نب هللا دبع لاق» .227يزوجلا نبال «دمجأ مامإلا بقانم» يف ءاجو - 8
 يُمَأ ٌدخأتف ,ثيدحلا يف ٌروكبلا ٌتدرأ اير ٌتنك : لوقي يبأ تعمس : لبنح نب دمحأ

 سلجم ىلإ تركب اعر ٌتنكو ءاوحبصُي ىتح وأ سانلا َنْدْؤُي ىتح :لوقتو ل

 . «وريغو شاّيَع نب ركب يبأ

 ٌلجر ىأر : لبنح نب دمحأ نب حلاص لاق» :)ًاضيأ يزوجلا نبا لاقو 45
 !نيملسملا مامإ تنأو ,غلبملا اذه تغلب دق تنأ هللا دبع بأ اي : هل لاقف «ةربخم يبأ عم

 لاقو . رمل ىلإ .ةّربْحَملا ْمَم :لاقف  !؟اهّليحت ةَرَبْحَملا كَعَمو : ينعي
 َملعلا ٌبلطأ انأ :لوقي لبنح نب دمحأ هللا دبع ابأ ٌتعمس : يوفبلا مح نب اس

 . ىقلا لخدأ ن

 يف تنك .غئاصلا ليعامسإ نب دمحم لاق» :«؟0ًاضيأ يزوجلا نبا لاقو 0١-

 نأ ُديِرُن ام هئيداحأ نم يقتننو ٌراتْخَن يأ .(|مهعم ٌبِختنأو هيلع ٍناَبْحَتْنيِ) :هلوق ىنعمو )١(

 نع ةبلطلا ٍتقو ٍقيضل  بلاغلا ىلع ثّدحملا ثيدح نم ٌباختنالا نوكي اهنإو هب انَنرحي

 ريغ دنع ٌتَسيِلو هدنع يتلا ٍثيداحألا عامس ٍرايتخال وأ ًاعاَيَسو ةباتك هثيدح لك باعيتسا

 هارت امك خويشلا نم هريغ نم هل ٌعومسم وهام ُكّرتَيو .هنم اهعامس ىلع ٌبلاطلا ٌصِرحَيف
 ةرابع َتَعقوو .(386 عونلا) يف ,حالصلا نبال «ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم» يف ًاحورشم
 !(اههعم ٌخْلأو هيلع ناَحِلَي الاز اهف) :ًابجع ًافيرحت ةفّرحع «كرادملا بيترت» يف (.. . ِناَبْحَتْي)

 !!بجعأ ًاحيحصت ٌتَحُحصو

 .55 ص (؟

 امئإو «(يناثلا بناجلا) اذه رابخأ نم ٌتَسيِل هدعب ٍناذللا ٍناربخلاو ٌربخلا اذهو 7١ ص ()
 .هنع هللا يضر .ملعلا بلط يف دمحأ مامإلا ِةُمه ٌولُع نايبل ًالامكتساو ًادارطتسا انه اهتدروأ

 ) )8ص 7١.



 لنض

 يبأ ذخأف هِدَي يف ُهالْعَنو وُدَْي وهو لبتح نب ٌدحأ انب ٌرَمَف دادغبب قتاَرَفَس ىدحإ

 ءالؤه عم وُدْعَت ىتم ىلإ ؟يحتست ت الأ .هللا دبع ابأاي :لاقف ءهبوث عماجمب اذكه

 . (توملا ىلإ :لاق !؟نايبّصلا

 ٌتعمس :نيساي نب دمحم نب دمحأ لاق» : ©'”ًاضيأ يزوجلا نبا لاقو
 :لوقي يدب تعمَس :لوقي  يدادغبلا مث يِوْعَبلا نمحرلا دبع نب عينَم نب دحأ
 ِهمَقب طيحي ُطْيَخ هل ٌسيكلا يه ةطيرخ هديبو .ةفوكلا نم ًايئاج لبنح نب ُدحأ م

 !ةرصبلا ىلإ ٌةّرمو !ةفوكلا ىلإ َةّرم :ُتلقف ٍهِديِب ثذخأف ءبتك اهيف  قّلْغُيف ُدَشُي

 أفلأ نيتس :ّتلق مث ءّتكسف ؟هفكي مل ثيدح فلأ نيثالث لجرلا ّبّتك اذإ
 انرظنف : : عينم نب دمحأ لاق . ("ًائيش ُفِرعَي ذئنيح : لاقف ؟ففلأ ةئِم :ٌتلقف ,تكسف

 : لاق هنظأو «  ملسم نب  نافَعو دَسَأ نب ْزْبَب نع .فلأ ٍةئم ثالث ّبتك ُدمحأ اذإف

 . (ةّداَّبع نب حورو

 *  94ةمجرت يف .2«ةيابنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو 0
 أ ىلاعت هللا همحر 7157 ةنس قوتملاو «.19 5 ةئس دولوملا ليعاسإ نب دمحم (يراخبلا)

 ىلإ لخر» :سانلا موي ىلإ .سانلا ىلع لضفلا بحاصو .«*”ثيدحلا يف نينمؤملا 9

 خيش فلأ نم رثكأ نع ٌبّتكو ءاهيلإ ةلحرلا هّننكمأ يتلا نادلبلا يف ثيدحلا خياشم ,

 ءًافلأ نيعبس نم وحن يعم يراخبلا نم «ّحيحصلا» ٌعِمَس : يربرفلا لاق ٠ مهنم قبي مل

 «يريغ ٌدحأ .

 )١( ص 58.
 لجرلا ٌبّتك اذإ :ٌتلقف» : يوغبلا نمحرلا دبع هلئاسل دمحأ مامإلا ٌباوج اذه :ٌتلق (9)

 :لاقف ؟ٍفلأ ةئم : :ٌتلقف «تكسف ؟أفلأ نيتس ثلق مث «تكسف ؟هِفكي مل ثيدح فلأ نيثالث

 ٍتاونسلا يف ُعّلبت ال .«مالسلا لبس» نم ٌتيداحأ ٌضعب ب أرق نميف كلوق اف . «!ًائيش ُفِرعَي ٍدئنيح

 ُفِرعَي اذاهف !ثيدحلا مسق نم جّرخت هنإ :لوقي جرخ مث ءثيدح اله٠وأ ٠ عبرألا ةيساردلا

 !!نامزلا اذه يف لاونملا اذه ىلع نيجّرختملا نيئّدحملا رثكأ امو ؟اذه

 11١ 5نه.

 دقو ,نيئذحملا دنع هتياورو ثيدحلا ٍظفح بتارم يف ةعيفرلا باقلألا ىلعأ ٌبقللا اذه (:5)

 نرقلا ىلإ ُهّدعبو يراخبلا َلبق بقللا اذهب اوبَقُل نيذلاو .ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا هب َّبَقُل



 ف

 ءهمون نم ةدحاولا ةليللا يف ظقيتسي يراخبلا ناك دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق مث

 ىرخأ ةرم موقي مث .هجاريم ٌءىفطُي مث « هرطاخب رع ةدئافلا بتكيو جارسلا ُدِقوُيف
 . «ةرم نيرشع نم ابيرق كلذ هنم ُدَّدعتي ناك ىتح .ىرخأو

 تاقبط» و .27يوونلا مامإلل «تاغللاو ءاسألا بيذهت» يف ءاجو ه4

 نب دمحم لاق» :ًاضيأ يراخبلا مامإلا ةمجرت يف 27 يكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا

 هيلع ٌتيصحأف ةليل تاذ هلزنمب يراخبلا ليعامسإ نب دمحم دنع تنك : :فسوي

 .ٌم َةَرْشَع َنامث - هليل يف اهقلعُي ءايشأ ٌركذتسُيل  جّرسَأو ماق هنأ

 اذإ  يراخبلا هللا دبع وبأ ناك : يراخبلا ّقاَّرو متاح يبأ نب دمحم لاقو
 ليل يف موقي هارأ تنكف .ًانايحأ ٍظيقلا يف الإ دحاو َتْيَب انُعمجي ,رفس يف هعم تنك
 ًاران يِروُيف «ةحاّدقلا ٌدخأي كلذ لك يف «ةرم نيرشع ىلإ رم ةَرْشَع سخخ ةدحاو

 رحسلا ّتقو يلصي ناكو ءُهَسأر حضي مث ءاهيلع ُمَلعيف ٌتيداحأ جي مث ,27جرسيو
 كسفن ىلع لِمَن كنإ : هل تلقف « موقي ام لك يف «ينظقوُي ال ناكو «ةعكر َةَرْشَع ثالث
 . كّمون كيلع َدِسْفَأ نأ ُبِحُأ الو .ٌباش تنأ :لاق .ينظقوُت الو اذه لك يف

 ناكو «ريسفتلا باتك» ٍفينصت يف هرْبَرِفِب نحنو ًاموي ُهافَف لع ىقلَتسا هتيأرو
 كتعمس هللا دبع ابأ اي :هل تلقف ,ثيدحلا جارخإ ةرثك يف مويلا كلذ يف هّسفن ٌبعتأ

 ؟ءاقلتسالا اذه يف ملع ُّيَأف ءتلَقَع ذنم طق ملع ريغب ًائيش تأ ام نإ :لوقت

 ثحابم نم هوحنو بقللا اذهب لصتي ام عم اهتنٌوَد 257 اوغلبف مهةامسأ ٌتعمج ءرشع يناثلا
 ٌةلاسرو يهو ءةحفص 4٠ وحن يف «ثيدحلا يف نينمؤملا ءارمأ» اهّتيُّمس ةلاسر يف ؛ةماه ةيثيدح
 دلجم يفاتعبَط ءاهيلع ُتقّلعو اهب ٌثينتعا يتلا «ليدعتلاو حرجلا يف ةلئسأ نع يرذنملا ظفاحلا ٌباوج»
 1١41١. ةنس توريبب دحاو

 الهنا 0)
175770: 0 

 ٌرشعم مويلا انلاح نم ءرونلاو ٍةءاضإلا ٍنأش يف ٌليوطلا ربصلاو ُرّركتملا ينَعَلا اذه نيأ ()
 ءءايضو ةرانإ نسحأ ىلعو .ءاَنَع َنوُدو «ًءاشن ّتقو ءوضلا ٍةعرسب حابصملا ُدِقوَُف ؟ملعلا ٍبالَط
 ؟اوُرَبَص مكو ؟ملعلا ليصحت يف اوُدِهُج مك مهُرَد ِهَللف ,قياضُم ٍناَحُدوأ ةجعزم ٍةحئار َنوُدو



 في

 ٌثدح َتّدحي نأ ٌتيشخ روغثلا نم ٌرْعَن اذهو , مويلا اذه يف انَسفنأ انبعتأ : لاق

 يأ ودعلا اًنّصفاغ نإف «؛كلذل ًةبهأ ٌلخآو , حيرتسأ نأ ٌتببحأف ءٌوُدَعلا رمأ نم

 ةّوق يأ  كاَرَح انب ناك ,  ةّرِغ ىلع انأَجاف

 هْمْهَس أطخأ هئبحص ام لوط يف هتيأر ينأ ُملعأ اهف ءيْمّرلا ىلإ بكري ناكو
 .«قّبسي ال ناكو «نيتّرم الإ فدملا

 يكلاملا هيقفلا ةمجرت يف «©27ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت» يف ءاجو 06

 ٠07 ةنس قوتملاو ٠«. ؟ ةنس دولوملا «(ِيناَوَرْيَقلا نوئحس نب دمحم) مامإلا ثِّدحملا

 لاقي ةكولمم َةَمأ يأ ةّيرَس نونحس نب دمحمل تناك : يكلاملا لاق» : ىلاعت هللا همحر

 , ماعطلا رضحف «ليللا ىلإ باتك فيلأت يف لش دقو ءًاموي اهدنع ناكف ماَدُم مَآ: امل

 .ةعاسلا ٌلوغشم انأ :اهل لاقف َلُكأيل ُهتنَداتسأف

 .هيفوه ام لعوه ىقامتو هيلع ْتَنَأ ىتح َماعطلا مقل تََعَج اهيلع لاط املف
 «كدنع ام تاه ماَدُم ما ةليللا كنع انلْغش :لاقف .حبصلا ِة ٍةالصل َّنْذَأ نأ ىلإ

 .(29(!كلذب ٌترَعَش ام : اهل لاقف .كل ُهَتمقلأ يِدّيَس اي ِهّللاو ْدَق : :تلاقف

 «لامكلا بيذهت»و .29يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو 5

 ٍلْهّذلا ىيحي نب دمحم هللا دبع يبأ) ِيْهّذلا مامإلا ةمجرت يف ,(9يّرملا ظفاحلل

 يذمرتلاو دواد يبأو ملسمو يراخبلا خيشو ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ,(يروباسينلا
 : ىلاعت هللا همحر 75/8 ةنس قوتملاو 17/7 ةنس دولوملا ,مهريغو هجام ٠ نباو يئاسنلاو

 ٌتعمس «لوقي لّدعملا ديز ّنب ٌدمحأ يلع ابأ تعمس : هللا دبع وبأ مكاحلا لاق»

 9 :1١175

 ٌلوهذ عقوو !ملعلا يف مهئانفو مهقارغتساو .ًاميدق ءاملعلا لوهُد جذامن نم جذومت اذه (؟)
 44 مقرب هٌربخ يتآلا ««حيحصلا» بحاص .يروباسينلا يريَشٌقلا جاجحلا نب ملسم مامإلل هوحن
 : ةداتق لاق «ليلجلا يعباتلا يِسوُدّسلا ةماعد نب ةداتق ٌلوهذ هنمو . ىلاعت هللا همحر هتافو ببس ناكف

 !كلجر يف كّلعن :لاق «يلعن ينلوان ٌمالغاي :لاق مث ءاطق ًائيش ٌثيسن ام

 ١. 3مل: (5) .219:# (95



 آتى

 يف لهذلا ىيحي نب دمحم : يبأ ىلع ٌتلخد :لوقي ىيحي نب دمحم نب ىيحي ءايركز ابأ
 ةرجحلا ةملظل  ٌجارسلا هيدي نيبو «هبتك تيب يف وهو :ةّلئاقلا ٌتْقَو فئاصلا فيصلا
 اذه ٌناَحُدو .فيصلا ُثقو اذه ٌهَبَأ اي :ٌتلقف .  !رابنلا ٍطَسَو يف اهيف وه ىتلا
 ! ؟اذه يل لوقت يب اي : يل لاقف ؟كِسْفَن نع َتسُفَن ولف !  كئضَي  راهغلاب_جاّرَسلا
 .200!؟نيعباتلاو هباحصأ ٌعَمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ٌعُمانأو

 مُعطلاو ُنوُللاو ُحيّرلااهنم باطدقل ٌةَقيِنَأ ضايرلا ُّلثِم مهّسِلاَ

 ةمجرت يف 229 ضايع يضاقلل «عاملإلا» و «كرادملا بيترت» يف ءاجو ه1

 7١, 5 ةنس ٍدولوملا .مامإلا يكلاملا هيقفلا (ناَوَرْيَقلا سوُدْبَع نب ميهاربإ نب دمحم)
 : ىلاعت هللا همحر 7١ ةنس قوتملاو

 ةمّتَعلا ءوضوب َحبصلا لص سوُدْبَع نب دمحم نأ داّبَللا نب دمحم ركب وبأ ركّذ»
 .©9 (ةدابع نم ةنس َةَرْشَع سحو ةَساَرِد نم ةنس َةرْشَع سمح «ةنس نيثالث

 نم ملسم حيحص ةنايصو هباتك يف حالصلا نب ورْمَعوبأ ظفاحلا لاقو -
 نب ملسم مامإلل مجرتي وهو ««©«طَقّسلاو ٍطاقسإلا نم ُهَتيامحو .طّلَعلاو .لالخإلا

 هعنمي رح ال ءّدجملا بلاطلا نم ُهَل ٌقشعلا نوكي اذكهو «ملعلل ُةَبَحَملا نوكت اذكه )١(

 يف مهرد ٌفلأ نيسمحو ٌةئم ِهِلذب يف اذه يلهذلا مامإلا ٌربخ يتأيسو .هنع ِهُدِعِبُي َناَحُد الو ءهنم

 .71 ريخلا يف (نماثلا بناجلا) يف ملعلا ليصحت

 . 770 ص «عاملإلا»و ء117:7 «كرادملا بيترت» يف (0)

 يف ىلاعت هللا همحر يلكرزلا نيدلا ريخ ةئاٌحبلا ققحملا خرؤملل عقو ام بيرغ نمو (5)

 ةنس يفوتو 27١7 ةنس دلو» :(سودبع نب دمحم) هيقفلا اذه ةمجرت يف لاق هنأ 5 «مالعألا»

 75٠. ةنس هتافوو 7١١ ةنس ُهَتدالو وه َخّرأ دقف . ىهتنا .«نيعباتلا رباكأ نم .دهاز ٌةيقف

 .ناسنإلا اهنع ولخي ال يتلا ةلفغلا اهنكلو !؟نيعباتلا رباكأ نم 7١7 ةنس َدِلَو نم نوكي فيكو

 يف ناك ُنظأ ام :دايز نب دمحأ لاق» اهيفو ءهتمجرت يف ءاج ام ببسب هيف طلغلا هل عقو امنإو

 هذه ٍهركذ دعب هتحرت يف :2١٠١ «كرادملا بيترت» يف ضايع يضاقلا لاق .«؟هلثِم نيعباتلا

 . ىهتنا .«ُوُلُع اذهو .دهزلاو لضفلا يف ينعي» :ةملكلا

 ضعب لوط يف هبشُيو هريبك ٌلوط هيف ءاذه حالصلا نبا باتك ٌمساو .54 ص يف (؛)
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 ةنس دولوملا .«حيحصلا» بحاص .يروباسينلا يِريَّشَقلا ٍجاَجحلا 4  27١ةنس ىفوتملاو
  0١ىلاعت هللا همحر :

 روباسينب تأرقف ةّيملِع ٍةيركف ٍةَرْمَغ نم ْأَشَن «بيرغ ٌببس هتومل ناكو»
 مكاحلل  «اهخيرات» نم هتبختنا ايف .هّلهأو مالسإلا رايد ٌرئاسو هللا اهسّرَح

 النيسابوري  , «يواَرُفلا ديفح معنملا دبع نب روصنم حتفلا يبأ ّيكزلا خيشلا ىلع
 هللا امهمحر يناجّرجلا نسحلا نب نمحرلا دبع مساقلا يبأ ٍةنبا بنيز ديؤملا مأ ٍةَحْيَشلا ىلعو

 .نع ءانايإو . .   0ظفاحلا :

 تاس ب وكل اع علا ها ا اال 0 ةلحرلا

 مكنم ٌدحأ نَلخْدَي ال :رادلا يف نمل لاقو ءجاّرسسلا َدَقوَأو ِهِلزنم ىلإ فرصناف «هفرعُي م
 .تيبلا اذه

 ناكف .هيلإ اهومّدقف لإ اهومّدَق :لاقف رك اهيف ٌةّلَس انل ٌتّيِدِهُأ :هل ليقف
 لاق .ٌتيدحلا َدَجَوو !ًرمتلا َيِنَف دقو َحّبصأف ءاهْعضُي ًةرمت ةرمت ٌدخأيو ٌتيدحلا ُبْلطَي
 !تامو ُضرَم اهنم هنأ انباحصأ نم ٌةقثلا ينداز : مكاحلا

 ةقتاخ هدنع انْعِمَسو «روباسينب هّربق ترُز دق :  حالصلا نبا لئاقلا تلق
 نيمآ ملعلا رئاسبو هباتكب انعفنو ءانعو هنع هللا يضر كلذ ٌريغو «حيحصلا» هباتك

 ةرانتساك .نيدتهملا ليبس يف «نيديرملا جاريم» باتك لثم «ةبراغملا ءالعلا انتاداس بتك نيوانع

 ةينآرقلا ءةيعرشلاو ةيلقعلا ةلدألاب «ةيويندلاو ةينيدلا «تالاحلاو تاماقملا يف .تافصلاو ءاونألا

 . ىلاعت هللا همحر 0857 ةنس قىوتملا يرفاعملا يبرعلا» نبا ركب يبأ مامإلل مو

 نب دمحم يبرغملا ةيقفلا هَرِصاعُمو 00 ماعلا باصأ يذلا لوهذلا اذهو :تلق )١(

 نب بوقعي نب دمحم :مَصَألا سابعلا يبأ ٌلوهُذ ههبشُي ,45 ربخلا يف ٌقباسلا ءيناوّريَقلا نونحس
 العا ربي يف يبهذلاو «1:/79017 «باسنألا» يف يناعمسلا لاق يذلا «نائِس نب لِقْعُم نب فسوي

 ينانسلا سابعلا وبأ .تقولا لَ ءرصعلا ٌدِيسُم ٌثّدحملا مامإلا» : هتمحرت يف 07:16 «ءالبنلا

 "45 ةنس يفوتو ءةنس 1“ مالسإلا يف ْثَّدَحو 0741 ةنس دلو ءمصألا ٌيروباسيتلا ُُيلِقْعَملا
 . ىلاعت هللا همحر



 للك

 (يِوَسُملا (هّيْوَتْسُرُد نب رفعج) مهئايعأو نيِئّدحُملا رابك ٍدَحَأ نع ءاجو 8
 ىفوتملا نيثدحملا مامإ يرصبلا ينيدملا نب يلع مامإلا ذيملت ,©27786 ةنس دعب وتلا
 «رابخألا بجعأ نم هليصحت ىلإ قباستلاو ملعلا ىلع محازتلا يف بيجع ٌربخ 75 ةنس

 هاكح ام كلذو ءاهداريإ ٌَعضوم اذه سيل ةريثك ٌلاثمأ هل لب ًاديحو ًاديرف سيل هنكلو
 مامإلاو .29(عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» يف يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا

 : 27 (ةّيعرملا حنملاو ةيعرشلا بادآلا» يف يلبنحلا حلفم نبا

 تقو ينيدملا نب لع سلجم يف ٌسلجملا ذخأت انك : لاق هَيْوْْسُرُد نب رفعج نعد

 ًاعضوم ِدْعلا نم ّنحلت ال نأ َةَفاَحَ «ليللا لوط ٌدُعقنف ءِدْغ ٍسلجمل مويلا «ءرصعلا

 حرخف ٠ -روباسينب - هدجسم يف أب سابعلا ابأ  ثرضح |: :-_ ءليملت - مك لاق

 0 يل نع ياش مل باكي تح د ناو - يالا

 :لاق نم قَدَص دقو . ىهتنا . ند

 رلاَوَح هيف َتَقِرَغ ِهِملِع نم ١ ِفَرَط يف ِءْرَملا ٌركف َلَعلعَت اذإ

 دقو هيلع رثعأ ملف .(هيوتسرد نب رفعج) ةافو خيرات نع ًادج ًاريثكو ًاليوط تثحب )١(
 هيف هل مجرتُي مل هنكلو .«دادغب خيرات» يف هل مجرتي نأ يدادغبلا بيطخلا قح ناكف .دادغب لخد

 . 59:4 (هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع) هنبا ةمجرت يف اضرع رابكإلاو ءانثلاب هركذو «عوبطملا يف
 . هتافو خيرات ركذي مل هنكلو ءهنع ائيش ركذو 277:7 «لاكإلا» يف الوكام نبا ظفاحلا هل مجرتو

 «يقارعلا . يروُبجلا هللا دبع ذاتسألا هبتك امم ,هتافو خيرات يف يبيرقتلا ديدحتلا اذه تدفتسا دقو

 .91١ا/5 ةنس دادغبب عوبطملا 2٠١ ص «رفعج نب هللا دبع هيوتسرد نبا» هباتك يف

 ًءاتلا امأو ءامُهَحَتَف ٌرَخآلا ُهَجّولاو «ءارلاو لادلا ٌمض اَُهُحَصأ ,نيطبضب طبض ُةَيوُنْسُرُدا و

 .بيكرتلا اذه يف نيتفورعم نيتطخ ءاهنوحتفي نويوغللاو ءاهنومضي نوئّدحملاف ءواولا لبق يتلا
 روكذملا هباتك يف يروُبُجلا ذاتسألا هركذ اك «ىبعملا اذه وحن وأ ماتلا وأ ٌلِماكلا : (هيوتسرد) ىنعمو

 .6١ل 1١5 ص

 .13م:5 0

.١1 58:75 )5 
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 نأ فاحت َناسَلْيطلا ٌجِرِدُيو !هناسَلْيَط يف ٌلوُبَي سلجملا يف ًاخيش َتيأرف ءهيف ُعَمسُن

 22(!لوبلل ماق نإ | هلاكم َلَحْوُي .

 نمحرلا دبع) ةمجرت يف .“2(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا ىكحو - ٠

 بحاص ىلاعت هللا همحر 11 ةنس ىوتملاو 14٠« ةنس دولوملا «(يزارلا متاح يبأ نب

 لاق» :لاق ,«متاح يبأ نبا ريسفت» مساب ٍفورعملا «ريسفتلا» و (ليدعتلاو حرتلا» باتك

 امو «نيتئمو نيسمخو سمح ةنس ناسارخ يف يرلا نم يبأ يب لخر : متاح يبأ نبا
 يبأ سف ٌتْمّلَتحا  ةرونملا ةنيدملا لهأ ٌتاقيم فيلا اذ انغلب الف ءُدعب ٌتْمَلَتحا
 . (مالسإلا َةَجبِح ثكردأ ثيح

 رصمب انك : متاح يبأ نبا لاق : يمزراوخلا دمحأ نب يلع لاق» : يبهذلا لاق مث

 انيتأف لياقثو حست ليللابو ,خويشلا ىلع ُروَُن انرامن قرم اهيف لكأن م رهشأ ةعبس

 انريص ملف ءاهانيرتشاف انّتَبَجْعَأ ٌةكَمَس تيأرف «ليلعوه : اولاقف ًاخيش يل ٌقيفرو انأ ًاموي

 ءمايأةثالث ةكمسلا لزت ملف ءانْيََمف خويشلا ضعب , سلجم تْقَو رضَح تيبلا ىلإ
 ٍةحارب ُملعلا ٌحاطتسُي ال :لاق مث !اهبوُشَن غرفتن مل ًةئيِن اهانلكأف !نيتنث نأ تداكو

 ش .«!دسجلا

 خيش ظفاحلا مامإلا رضنلا يبأ ةمجرت يف .2””«ظافحلا ةركذت» يف ءاجو ١

 755 ةنس ىفوتملا «مالعألا ٍدَحَأو ,ةيعفاشلا خيش .(يسوطلا دمحم نب دمحم) مالسإلا

 : لي ام «ىللاعت هللا همحر

 يتفُي رضنلا وبأ :لوقي روصنم نب دمحأ ٌثعمس ةعمس :  هُديملت  مكاحلا لاق»
 هيلإ ٌتلحَر : مكاحلا لاق . طق ىوتف يف هيلع لأ ام ءاهوحن وأ ٌةنس نيعبس نم ّسانلا

 هتف هثلثف .ليللا َتأَرَج :لاقف ؟ىواتفلا هذه عم ٍفينصتلل ٌعُرفَي ىتم : هتلأسو «نيترم

 . مونلل ُهَتلُثو نآرقلا أرقأ هلو ءفئصأ

 . ءاملعلا ٌةنيز وهو . 185 ربخلا يلع نب دواد ربخ يف (ناسليطلا) ىنعم نايب يتأيس (1)
 م٠5: (5)

 .موا:# 5
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 ةالص ّنسحأ انخياشم يف ٌتيأر امو .بدألا عراب ًادباع ًامامإ ناكو : مكاحلا لاق

 فورعملاب ُرمأيو ءهّتوُق نم لضف امب ٌقّدصتيو .ليللا موقيو ءرهدلا موصي ناكو .هنم

 . «ركنملا نع ىهنيو
 مامإلا) ةمجرت يف .20«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ؛ ظافحلا ُةّيقب ةجحلا ةمالعلا مامإلا ظفاحلا وه» : (يناربطلا

 نيتس ةنس تامو «نيتئمو نيتس ةنس َدِلَو ءايندلا ٌدِنْسُم ءيناربطلا يماشلا يِمخُللا

 هتافّلؤم تَداز ,دالبلا الم دق هثيدحو .رهشأ ةَرْشَعو ماع ةئم لّمكتساف «ةئم ثالثو

 ىلع مانأ تنك :لاقف هثيدح ٍةرثك نع يناربطلا لئس : يناَوُكَّذلا لاق ءًافلؤم ا7ه نع

 .«!ةنس نيثالث  رْصُخلا يأ  يِراَوَبلا

 ةمحرت يف 29 يطفقلل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو - 7

 قيرط يف ًاقيرغ ىفوتملا  يسرافلا يلع بأ بحاص (يسلدنألا يدْيْرلا دومح نب هللا ديع)

 : ىلاعت هللا همحر 71/7 ةنس سلدنألا ىلإ ِهِتدوع

 ىلإ لَحَر مث .هنع ّدذخأو .سلدنألاب ّيلاقلا يلع ابأ َبِحَص دق اذه هللا دبع ناك»

 هِماَقُم يف ّيسرافلا يلع ابأ ّبِحَصو .تام نأ ىلإ ّيئاريّسلا ديعس ابأ َبِحَّصف «قرشملا
 . عّربو ٌرثكأو هنع ّذخأو ءاهريغو سراف ىلإ ٍهِرْفَسو

 ءدجسملا يف ةالصلا ىلإ ًاموي ٌَسّلع يلع ابأ نأ : يسرافلا يلع يبأ عم هرب نمو
 جراخ لع يبأ اَدِل ناكو  ٍفْلَعلا ِتْيَب دوم نم اذه دوم نب هللا دبع هيلإ ماقف

 هنع ذخالاو قبسلل ًابلط ةبلطلا لبق هيلإ ! َجِلْذَيل ءهيف تاب دق هللا دبع ناكو «هراد

 ىلإ :لاقف «يسلدنألا هللا دبع انأ : لاق ؟ٌنوكت نم !كَحيَو : هل لاقو لع وبأ هنم عاتراف

 . «كنم ىحنأ ضرألا ِهْجَو ىلع ام يأ نإ هَللاو !؟ينُعبَتت مك

 نأ هللا هاقبأ  يسلدنألا نايح وبأ انخيش ينئّدح» :29موتكم نب دمحأ داز

 .6١4وول 7: )١(

 0( 1١19:5.

 . «ةاورلا هابنإ» ةيشاح يف امك «ةاورلا هابنإ باتك هصيخلت» يف (9)
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 موي ُةقاَسَم هلل نيبو هنيب يقب نيحو «سلدنألا ىلإ عَجَر يأ لحر اذه هللا دبع

 تهذوإ روكذملا هللا دبع مهتلمج نمو ءاهيف نم لك َكّلهو !ٌبكرملا ْتَِرَع ,نيموي وأ

 . «هيلع ىلاعت هللا ةمحر «قارعلا نم هبّلَج دق ناك ريثك ٌملع هعم

 نبا) ةمجرت يف ,2')ًاضيأ يطُمِقلل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو - ٠١4
 بيدألا يِسْيقلا لَدْنَج نب حلاص نب ىسوم نب نوراه رصن يبأ : (يبطرقلا لَدْنَج

 : ىلاعت هللا همحر 4٠١ ةنس ىفوتملا « يبطرقلا ّيوخنلا

 يدادغبلا يلاقلا يلع يبأ ىلإ ٌفلتخن انك : ىسوم نب نوراه رصن وبأ لاق»

 لصف يف نحنو ء ةّبطْرَق يف  ءارهزلا ٍعماجب «رداونلا» هئالمإ ] تقو هللا هحر

 . عيبرلا

 سلجم ىلإ َتْلَصَو ايف «َةباَحَس ينَذَحَأ ذإ .قيرطلا ضعب يف موي َتاذ انأ |نيبف
 ٌونّدلا ٍنَرْمأَف «ةبطرق لهأ ُمالعأ لع بأ ٍقاوحو !اهّلك يبايث ْتْلَتبا دقو الإ هللا همحر
 كنع ٌلِحَمْضَي ءيش : اذف كل ضرع ام ىلع ْفَسأت ال ءرْصَن ابأ اي الهم : يل لاقو .هنم

 . اهّدبَت اهريغ بايثب ٍةَعْرُسب

 :لاق مث !ًربقلا َيِعَم لدن ابوُدُن يمسجب ىَقبَأ ام يل ضَرَع دق : يلع وبأ لاقو

 ليللا رخآ نم هيلإ ٌتبهذ يأ - لإ تليف قل هحر دهاجم نبا ىلإ كيتخأ تنكان

 لع َرسَعو ًاَقَلْغُم هتيفلأ . هدي لإ نعزمأ ثك ىلا بذل لايت ل ٠

 ٠ !هنم ٍبرَقلا ىلع بَلْ ٌروكبلا اذه ٌركبأ !هللا ناحبس : :ٌتلقف !

 هتطسوت |لف هتْمَحَتْقآَف رادلا بنجب ضرألا تحت ريِفَح برس ىلإ ٌترظنف

 ُتْذَقَن ىتح ,ماحتقا ّدشأ هّيمحتقاف !ضوبغلا ىلع الو !جورخلا ىلع ريقأ لو يب قاض
 يلع هللا َّنَمو ! مظعلا تفشكنا ىتح يمحل يف ُبَرّسلا نأ ! يبايث تقرت نأ دعب

 !؟يل ضَرَع امم تنأ نيأف .لاحلا هذه ىلع خيشلا سلجم تيفاوف .جورخلاب
 : (91انّدَشنأو
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 . ١١7:١ يلاقلا يلع يبأل «يلامألا» يف اك .برعلا ضعبل تايبأ يهو (؟)
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 م 0« ذل 6. ع 3 ه ريف وعل

 اًررالا هنود اوقلأو سوفنلا اوغلب دق نوعاسلاو دجملل تبَبَد

 اريص ْنَمو قوأ ْنَم ّدجملا ٌقتناعو 2 مهّرثكأ لَم ىتح ّدجملا اوُدَباكو
 «'ااريّصلا َقَعلَت ىتح ّدجملا َعْلِبَت نل هلِكآ َتنأ أمت ّدجملا ٍبَسحَت ال

 مه

 اكح امب ينّلَّسو ,«هرداون» يف اهُعضوم ّقأي نأ لبق اهانبتكف :رصن وبأ لاق
 هقرافأ لو .هيلإ ٍفالتخالا نم ترثكتساو «بايثلا لْلَب نم يل ضَرَع ام يدنع ناهو

 . «ىلاعت هللا همحر تام ىتح

 رمع يبأ) ةمحر ث ُِف . 292ضايع يضاقلل (كرادملا بيثرت» ف ءاجو س6

 يف سلدنألا ءاهقف خيش يبطرقلا ٌيِوكَملا نباب فورعملا (يليبشإلا كلملا دبع نب دمحأ
 :ٍلي ام «ىلاعت هللا همحر 5٠١ ةنس قوتملاو «"75 ةنس دولوملا «هتقو

 هيف ٌتّلِعُجو .هرامو هليل هنع ٌرْبفَي ال هرْمُع َةَّذُم ٌسْرَّدلا هيلإ ٍبّبُح دق ناك»
 . هْنْذَل

 . حوتفم ةيردو مراد ٌلخاد هباصأف ىل ًارئاز ٍديِع يف ُهَدَّصِق هل ًاقيدص نأ َّركُذ

 هقيدصب رعشُي ملف «باتك يف ظني وهو جرخف هيلإ ىصوأن هيلع أطبأو هرظتني سّلَجف

 نم هل رّذتعاو .هيلع مّلسو هل ذئنيح هّبنتف «باتكلاب هلاب لاغتشال هيف رْثَغ ىتح

 .هيلع هللا اهحبَق ىتح اهكرت هنكمي مل ,ةصيوع ٍةلأسمب هلغشب ِهِسابتحا

 هذه ْتَلَع اذإ :لاقف ؟ةنونسم ةحار َتْقَوو .ديع مايأ يف : لجرلا هل لاقف

 .ةءارقلاو رظنلا ريغ يف هذ الو ٌةحار يل ام ِهّللاو ,ةفرعملا هذه ىلإ ثتّبصنا .سفنلا

 دنع ٌعابُي ,هترارم ةدشب ليم ُبَّرضَي دج يتاذملا م ًءاود : ءابلا رسكب ٌريَّصلا 1(

 :رعاشلا لاق «نيراطعلا

 !ًدوقفم ِءابلا ٍنوكُّسب هنكل تريك هل ٌءاب ْنِإ ُدَجوُي ٌريَصلا
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 ىلع ٌمكحف هيأرب ٌماكحألا ْتَذْفنو .ءاهقفلا عيمج ىلع لتعاو .هنامز يف يثيللا ىيحي ىيح

 .(ةروهشم اهثيداحأ ًةَسائر راحو «سلدنألاب هّنيِص َدُعَبَو  مكاحلا

 سيئرلا ةمجرت يف «©20«نايعألا تاّيقو» يف ناكّلَخ نبا ىضاقلا لاقو -
 بيبطلاو ٍفوسليفلا ننفتملا ملاعلا ,(انْيِس نب هللا دبع نب نيسحلا) انْيِس نب ىلع يبأ

 : 5758 ةنس قوتملاو ا ةنس دولوملا .روهشملا

 اسوا مسدد زيزعلا نآرقلا نقت ةتأ دق ناك .هرمع نم نينس َرْشَع ْغْلَ يف

 أو قطنملا ْملِع كح مث «ةلباقملاو ربجلاو باسحلاو نيدلا لوصأ نم ةءايشأ

 ا « ةريثك ًافاعضأ (يلتانلا هللا دبع ابأ ميكحلا) : ةخيش قافو : ىطشتلاو

 .يلإلاو يعيبطلاك مولعلا ليصحتب لغتشاو «دهازلا ليعامسإ ىلإ هقفلا يف ٌفِلتْخي
 . مولعلا ٌباوبأ هيلع هللا حتفو

 يأ -ًابدأت ٌجّلاعو هيف ةفنصملا ّبتكلا لّمأتو .بطلا ملع يف كلذ دعب بِغَر مث

 .ةذم ّلقأ يف رخاوألاو لئاوألا هيف قاف ىتح بطلا ٍمِلَعو ءابسكت ال ًايلعتو ًالعت

 نوّؤرقي «هؤاربكو نفلا اذه ءالضف هيلإ فئلتخاو «لثملا َديِقَق ريظنلا ميدع هيف حبصأو

 !ةنس َةَرْشَع ٌتِس وحن كاذ ذإ ُهنِسو «ةبرجتلا نم ةسبتقملا تاجل اعملاو هعاونأ هيلع

 .ةعلاطملا ىوسب راهنلا يف لغتشا الو ءاملاىكب ةدحاو هليل مني مل هلاغتشا ةدم يفو

 نأ لجو زع هللا اعدو ىلصو . عماجلا دجسملا دّصَقو أضوت ةلأسم هيلع تلكشأ اذإ ناكو

 ٌفّنصو « هفيناصتو هئاكذو هملع يف هرصع ةردان ناكو .هل اهقَلْعُم حتفَيو هيلع اهّلَهسُي

 .«ىتش نونف يف ٍةلاسرو رصتخمو ,لوطم نيب ام ءفنصم َةَنِم ٌبراقُي ام

 ةمالعلا ةمجرت ف 27 يومحلا توقايل «ءابدألا مجعملا يف ءاجو ب ١ا/

 مولعلا تاتشأل عماجلا «بيرألا بيدألا يوَعّللا خّرؤملا ّذملا يضايرلا يحكلفلا

 لما: 0
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 لنفي

 515٠ ةنس ىوتملاو «757 ةنس دولوملا «(يمزراوخلا دمحأ نب دمحم) نددت ٍناَحيّرلا يبأ

 ٍةلالجو ا ةنس ال8 شاع دقف ريمعتلا يف ٍةَحْسفلا ّعَم ناَخيرلا وب أ ناك»

 تفي ٠ «بتكلا فينصت ىلإ ًايضنم .مولعلا ليصحت ىلع اَبِكُم .رومألا ا

 ُهَدِ ٌقِراَغُي داكي الو « - اهِتاّيلجو اهضماَوْعب ينعي اهيارقأو اهلكاوشب طيح 4و ءاهماوبأ

 ةغلب نم «شاعملا يف ةجاحلا هيلإ ٌسَمَت ايف الإ ٌرْكفلا هبلقو ٌرظنلا ُةَنيعو .ملقلا

 . شاّيرلا ةَقلُعَو , ماعطلا

 نع رِفسُي ْملِع : ةئسلا ٠ نم مايألا رئاس يف هلاح ماَوَدو ُهْنَدْيَد يأ - هايجه مث

 .قالغإلا ٌماَمك ِهْيَعارِذ نع ٌرْسْحِيو .لاكشإلا َعانِق ههجو

 ناحيّرلا يبأ ىلع ٌتلخد : لاق « يِجِاَوْلولا ىميع نب يلع نسحلاوب أ ةيقفلا ثّدح

 هب قاضو !ُهَسَفن َجَرْشَح دق ء َتوملا ٌبَراق حوّرلا ,عْرَن يفوهو يأ - هِسفنب ُدوُجي وهو

 يف يأ  ةدسافلا ِتاَّدجلا ٌباسج : اموي يل تلق فيك : لاحلا كلت يف يل لاقف !هردص

 ؟ مآل لبق نم ٌنوكت يتلا يهو « ثاريملا

 ملاع انأو ايندلا دو ءاذه اي : يل لاق !؟ةلاحلا هذه يفأ : هيلع ًاقافشإ هل ٌتلقف

 ًظِفَحو هيلع كلذ ُتْدعأف !؟اهب لهاج انأو اهيْلَح نأ نم ًاريخ نوكي الأ ٍةلأسملا هذهب

 . 2900! َحاّرصلا ٌتعِمَسف قيرطلا يف انأو ٍهِدنع نم ٌتجرَحو َدَعَو ام نمّلَعو

 دنع ءينوُرَبلا ٍناحيرلا بأ لثم نم .ملعلاب ٌديدشلا ُقّلعتلا اذه :حاتفلا دبع لاق (1)
 ٌعَمِحُت نأ ٌريدجو ُهَدعبو ُهّلِبق ِءاملعلا رابك نم دحاو ريغ نم ُهُعوقو رّركت دق !ةافولا ٍةعاسو عْرْلا
 مامإلل عقو كلذ نم ٌرخآ اجذومن انه ٌركذأو . مهتايح بناج نم ًابناج ّنوكيف .هتاعقاوو ُهدهاوش

 .158و 171/ ربخلا يف ُهركذ يتآلا «ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا ٍذيملت فسوي يبأ يضاقلا

 ٍلئاضف»و "9 يِرَدُركلل ًاضيأ «هبقانم»و 27 يكملا قفوملل « ةفينح يبأ بقانم» يف ءاج

 ١ 0ئلذة.
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 نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اهيف يرتفملا بذك نييبت» يف ءاجو _ 8

 5 29 ىكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» و ,7)'2ركاسع نبا ظفاحلل «يرعشألا

 يروباسينلا «(ينْيوُلا هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا بأ مامإلا) نيمرحلا مامإ ةمجرت

 ظفاحلل «ةيفنحلا تاقبط 5 ةيضملا رهاوجلا»و .(طوطخم) ماوَعلا يب أ نبال «هباحصأو ةفينح يبأ -

 ىفوتملا ءيرصملا مث «يفوكلا ينزاملا (يميمتلا حاّرجلا نب ميهاربإ) يضاقلا ةمجرت يف «7"2يئرقلا

 :يلي ام فسوي يبأ مامإلا ٍذيملت .ىلاعت هللا همحر /7١1 ةنس رصمب

 قافأ |ملف .هيلع َّىَمْعُم ُهبدجوف ٌُدوعأ ُهْتيتأف فسوي وبأ ضِرُم :حارجلا نب ٌميهاربإ لاق»
 وجني ُهَلعل ءُسُْرْدَن .كلذب ّسأب ال :لاق !؟ةلاحلا هذه لثم يف :ٌتلق ؟ِةلأسم يف ُلوقت ام : يل لاق

 0 ٠ 0 0 . جان هب
 لجرلا اهّيِمرَي نأ  جحلا كسانم يف يأ  رامجلا يْمَر يف لّضفأ اميأ .ميهاربإ اي :لاق مث

 ىضرَي اهيف َْلُق :ٌتلق ,ٌتأاطخأ :لاق ءًايشام :ٌتلق .ٌتأطخأ :لاق .ًابكار :ٌتلق ؟ًابكار وأ ًايشام

 , كنع هللا

 .هدنع ُففَقوُي ال ناك ام اّمأو ًايشام ُهّيمري نأ ٌلَضفألاف ,ءاعدلل هدنع ُفَقوُي ناك ام اّمأ :لاق

 اذإو !هيلع َخارصلا ٌتعِمَس ىتح هراد باب تغلب اف «هدنع نم ُثمق مث ءًابكار ُهّيمري نأ ٌلضفألاف

 . ىهتنا .«!هيلع هللا ٌةمحر تام دق وه
 ُةَجَرْشَلاو ءوِصَصُعو ِهِبَرُكِب مهِدَحَأ سأر ىلع ٌمِئاج ُثوملا !اوناك اذكه : حاتفلا دبع لاق

 َلَءاست «ِتاظََل هِتيْشغ نم قافأ وأ اَحَض اذإف .هب طيح ُناّيَشَعِلاو ٌكامغإلاو .هرذَصو ِهِسْمَن يف ُدَبشَن
 اهيف ّذَخَأ يتلا لاحلا كلت يف وهو اهَمّلعُيل وأ اهَمّلعَتَيل ةبودنملا وأ ةّيعرفلا ملعلا لئاسم ضعب نع

 !بيبالتلاو ٍسافنألاب هنم توملا

 عملا ٍةعاس يف ىتح ؟هب مهطوقعو مهرطاوخ' لغشأ امو «مهيولق ىلع ملعلا ىلغأ ام !؟هللا اي
 ىلاعت هللا ٌتاَمْحَرَف ٠ ءملعلا اوركذت امغِإو ًازيزع ًابيرق وأ ًادلو وأ ًةجوز اهيف اوركذتي مل !توملاو

 .نيدلاو ملعلا يف ًةمئأ اوراص اذهبو  مهيلع

 ُمماجملا ٌريرج اي انتعمج اذإ مهلثب ىينئجف يئابآ كئلوأ
 .787" - ؟ال2 ص (0)

 .1 50( :5/١ - 86١

 .ءالكنا )١(
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 ةنس دولوملا «يلازغلا مامإلا خيش .جاجحملا راّظنلا ملكتملا يلوصألا ِهيقفلا يعفاشلا
  69يلي ام «ىلاعت هللا همحر 41 ةنس ىفوتملاو :

 هٌديملت يسرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا وبأ بيدألا ُتّدحملا ظفاحلا لاق»

 ةعيرشلا ٌربَح «قالطإلا ىلع ةمئألا مامإ :روباسين خيرات يف «قاّيسلا» هباتك يف «هيف

 َرَت مل نم «ًابزُمو أمَجع ةاّدحلاو ةاَرسسلا هلضفب ٌرِقُملا «ًابرغو ًاقرش هتمامإ ىلع ٌعمجملا
 .ُهَدعب ىَرَت الو ُهَلبق هّلثم ْنويعلا

 «نابحَس رك ىسن نأ ىتح .هريغ نم دهعُي ملام اهُولُعو ةرابعلا يف ٍعسوتلا نم َفْزُر
 لكو ٠ ٌدحلاو فْصَولا َرَواَجو ءَّدْللا ًءاحصفلا ٌرجعأو ءنآرقلا لمحو ,نارقألا اهيف قافو

 ىلع ريو ربَخلا ىلع ًاريثك ُديِزي هربخ نب ٌرََأ هَدَهاش اذإ ُمَرْتأ ىأروأ ف «هربخ ٌعِمَس نم

 .رّثألا نم َدِهُع ام

 ؛ةملك يف مثعلتي ال :قاروأو قابطأ يف اهم دحاو لك ُعَق ًاسورُد ُرُكْذَي ناكو
 ٍدْعّرلاك ٍقباطُم ٍتْوَصِب .فطاخلا ٍقْربلاك اهيف اَرَم «ةرثَع ِكاردتسا ىلإ ُحاتحي الو

 هنم ٌلَجوي امو .نوقمعتملا نوقّدشتملا هوأش ُكِردُي الو «نوزربُملا هيف ٌفِزنَي .«فصاقلا

 ةفْرَغو «هِناسل ىلع ناك ام ضْيَف نم ُضْيَغ : ةَحاَصفلا نك ةغلابلا ٍتارابعلا نم هبتك يف
 هِيَ نم ُدهعي ناك ام ,جاومأ نم

 «هنم ًابيرق وأ نيرشعلا نود نس تناك «ينيوجلا دمحم وبأ مامإلا هوبأ يفوت اًملو

 ةسردم ىلإ جرحي هنم موقيو هِسرّد يف َمْسَرلا ميقي ناكف «.سيردتلل ةناكم َدِعقَأف

 ٍفاكسإإلا مساقلا يبأ مامإلا ذاتسألا ىلع « هقفلا لوصأو لوصألا لّصح ىتح ؛ يتقهيبلا

 ٌتقّلع تنك : همالك ِءانثأ يف لوقي ُةتعمس دقو . هسلجم ىلع ٌبِظاوُي ناكو «ينياَرِفَْسإلا

 . ةدّلجم َةثِم يضن يف ٌتعلاطو .ةدودعم ًءازجأ لوصألا يف هيلع

 لق نب لك كم هع رق ىح ليصحتلا يف راهب ليلا لص ناكر ١

 سيرد ىلع داوم عم هنوام عولعلا نم ع لك نم تو

 هل تين « ىتفيو اهيف سردي نينس عبرأ ةمركملا ةكمب هترواجمو هتماقإ نم داع املو
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 نيثالث نم ًابيرق كلذ ىلع ّيِقَبو ءاهيف سيردتلل َدِعقأو روُباَسيَن يف ُةيِماَظْنلا ٌةسردملا
 ٌسلجمو ٌسيردتلاو ةباطخلاو ريدلاو ُبارحملا هل مّلسُم ,عقادُم الو مَحاْرُم ريغ ءةنس
 ملا رباكألا هَسْرَد رضخو «ٌسلاجُملا هل تَرِجْهو «ةرظانُملاو ةعمجلا م موي ريكذتلا

 ةمئألا نم ٍلجر ٍِةئب ثالث نم ٌوحن موي َّلك هيدي نيب ُدُعقي ناكو .ةيلطلا نم ميظنعلا

 يبلغ اذإ مانأ امنإو ًةداع لكآ الو مان ال انأ : : لوقي مالك ءانثأ يف هّتعمسو

 هَنَّذَل َناكو .ناك ٍتقو َّيأ ًماعطلا ٌثيهتشا اذإ ًماعطلا ٌلكآو ءًاراهن وأ ناك اليل , ءمونلا

 .ناك عون يأ نم ةدئافلا بلطو «ملعلا ةركاذُم يف ُهتهزْنو ُهوُهَو

 نب يلع نسحلا وبأ خيشلا - 19 ةنس يف نيمرحلا مامإ دلب -روباسين ىلإ ٌمِدَقو
 ماركإلاب نيمرحلا مام هلباقف  ُيِوْحْنلا  يناورْيَقلا - يعِشاجُملا يلع نب لاَضَف
 وحن كاذنآ نيمرحلا مامإ نِس َتْعَلَب دقو هل ةذملتلاو هيلع وحنلا ٍةءارق يف َدَخَأو

 هيلع ًارقيو «هراد ىل ىلإ موي لك هّلِمحي ناكو «  هِرْصَعو هِقَو مامإ ادغو «ةنس نيسمخ ا

 يعشاجملا نسحلا وبأ ناكف ءهفينصت نم «بدألا ةعانص يف ءبَهّذلا ريسكإإا تاتك

 ناكو ءملعلل ملعلا ٌبلطَي هنإف , مامإلا اذه ّلْثِم ملعلل ًاقشاع ٌتيأر ام :لوقيو يكحي

 .«كلذك

 نب دمحم ) يديَمَحْلا ظفاحلا ةمجرت يف .2202(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 8

 بيطخلا ٍظِفاحلا ٍذيملتو مزح نبا مامإلا ٍذيملت .يدادغبلا مث يسلدنألا (حوتف
 «ىلاعت هللا همحر 58/8 ةنس دادغبب قوتملاو 287٠7١ ةنس سلدنألاب ٍدولوملا «يدادغبلا

 : ليام
 .هعزوو هتْفَعو هيهازن يف ٌيديَمَحْلا انقيدص لثم رأ مل : لَوُكاَم نبا ريمألا لاق»

 لثم يانيعَرت مل : يِباَمَلُسلا ميهاربإ لاقو .«سلدنألا خيرات» ٌفْنص «ملعلاب ِهِلَغاشتو

 ىيحي لاقو . ملعلا رشن ىلع هِصرحو .هملع ةرازغو هلبثو هلضف يف يديَمُحلا

 ٍةناجإ يف سلجم ناكف ٌرَلا يف ليّللاب م خسني :هداهتجا نم يديمحلا ناك : : ءاّنبلا 2

 . ىهتنا ٠ «!هب ُدّربتَي ءا ُبايقلا هيف لَسْعُي ٌءانإ يهو  !ِء

.15١9:4 )0( 
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 . ُدْرَبلاو ٌرَخلا ةقاع نميف َرِيَخ الو : لئاقلا ىلاعت هللا محرو

 هللا همحر يكبسلا نيدلا جاتل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف ءاج ١

 يلوصألا ,يدادغبلا (يلع نب دمحأ) ناهز نبا حتفلا يبأ مامإلا ةمجرت يف ,«!)ىلاعت

 : ىلاعت هللا همحر 014 ةنس ىفوتملاو . 87 ةنس دولوملا « يعفاشلا مث يلبنحلا

 ىلع ةّقفتو  يعفاشلا بهذملا ىلإ  لّقَتلا مث .ًالوأ بهذملا ٌلبنح ناك»

 .  يِبساّرَهلا  اّيِكْلِإو ,يلازغلاو ,يشاشلا

 َقّلعتو هطِفَح الإ ًائيش ُعَمسَي داكي ال «ةرطفلا ّبيجع ,نهذلا َقِذاح ناكو
 . همساب لثملا برض ىتح ملعلا ىلع ابظاوم لْزَي لو ,هنهذب

 ىلإ هّلاح ىَهَننا ىتح هباب ىلع ُبالطلا ٌتَحازتو ءهيلإ تهتنا دق ةلحّرل تناكو

 ىلإ رَحّسلا تقو نم ٌسِلجن «لاغتشالا يف ًابَعْوتسُم هليل نم ٌةَعطِقو هرامن ُعيمج راص نأ

 .اهّدعب ًاضيأ ٌرخأتيو ,ةرخآلا ٍءاشعلا تقو

 باتك نم ًاسْرَو مهل َسْرَدُي يأ مه َرْكْذَي نأ هولأس ًةعامج َّنأ يكُو

 اذه 5 :ٌلوقيف «ثتقولا نوتّيعي اوناكف ءاتقو مكل ٌدِجأ ال :لاقف «يلازغلل «ءايحالا»

 تفصِن «ءايحإلا» نم ًاسْرَد مهل ٌرْكْذَي نأ هَعَم اورّرق نأ ىلإ «ينالفلا َسْرّدلا ٌركذأ تفقولا

 . ©0(ليللا
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 .ظفحلاو ةعلاطمللو «مانملاو .ماعطلاو ةدابعلل ةتاقوأ ٍٍط دق ناك هنأ ديفي اذهو هه

 هتابوغرم غولب نم ملعلا ٌتلاطو معلا هب نكمتي دج ماه يش اذمي هيلع . اقل ,سيردتلاو

 « ميلعتلاو مّلعتلا لوصأ بتك 5 انئاملع هيادآو هلضفو ميظنتلا اذه نايل ضررعت دقو

 مث يوّمحلا ةعامج ٍنباو («عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» هباتك يف يدادغبلا بيطخلاك

 قيرط ملعتملا ميلعت» 5 ّيجونرّزلاو ««مّلعتملاو ملاعلا ب بدأ يف ملكتملاو عماسلا ةركذت» ف يرصملا

 . مهاوسو .«ديفتسملاو ديفملا بدأ يف ديعملا» يف يِوَمْلَعلاَو .«ملعتلا

 تاقوأ ٍميظنت موزل نع اهيف ثّدحت « يزوحلا نبا مامإلل دّدّصلا اذه يف ةنسح ًةملك ٌُتيأرو

 ىلع ٍلضافلا ميدقت موزلو .ندبلا ةحارو فينصتلاو ةعلاطملاو خشنلاو ظفحلا نيب ملعلا بلاط



 .ا06 مه دم ادم عاق. ها. ماو واد. عداه هاد. ا . هاه ده ده ده و اه د« هداه ها هاه هده هاه هه ده ها هدو هواه هاه

 هللا همحر لاق ,.157 لصفلا يف 7١5, ص «رطاخلا ديص» هباتك يف اهماق .ملعلا نم لوضفملا

 : ىلاعت

 ُفْرَص ٌّمَص ولف «ةداعإلاو ٍظفحلا ىلإ ًافورصم دهيم ُلُج نوكي نأ ملعلا بلاطل يغبني»
 . عاطقنالا ُةْنِظَم ريَّسلا ٌداهجإو َةّيِطَم َنَدَبلا نأ ريغ ءىلألا ناك كلذ ىلإ ٍنامزلا

 عم ىهنم َّدُب ال ٌفينصتلاو ٌةعلاطُملاو خشنلا ناكو .ديدجت ىلإ ٌجاتحَمف لكن ىلا تناك اّملو

 «ليللا ِفَرَطو رابنلا يفرط يف ظفحلا نوكيف «نيرمألا ىلع ٍنامزلا ميسقت بَجَو .ًظفحلا مهما أ

 هَ هذخأو ٍندبلا ةحار نيبو .ةعلاطملاو ٍخسنلا لمع نيب يّفابلا عروُيو

 لابو نَا رّث هَقَح قوف مهّدحأ ذأ ىتم هنإف «ءاكرشلا نيب ُنبَعلا َعَقي نأ يغبني الو

 ىّهشأ كلذ َّنأل «راركتلاو ٍةداعإلا نع فينصتلاو ٍةعلاطملاو خشنلا ىلإ ُبْرُهَتَل سْفْنلا نإ ترثأ

 .اهيلع ُفَحَأو

 ىَوَط نمو .هّقيرط ْتّلاط ِةداجلا نع ٌفّرحنا نمو ءدارُم لك ّقأتُي ٍفاصنإلاو لدَعلا عمو
 َّنأل .ٌجَوحأ ضيرحتلا ىلإ َناسنإلا َّنأ ىلع .هلجأل ٌدَج ام ُهَبوُقَي نأ َكَشْوَأ ءِرلِزْنَم يف َلِزاَنَم

 .ّدجلا نم هب ُىَّصلأ َروَتفلا
 أ نم» ٍثيدحل ًالثم ظِفَح ثيدح ٍبجاص ٌبْرف مهلا ُبَّلَط ملعلا يف ُمزاللاف ٌّدعبو

 ٍةفرعم نع كلذ هلغشف ءدحاو قيرط نم تبث دق ثيدحلاو ءاقيرط نيرشع (ليتغيلف ةعمج ا

 ىلإ ًادِشرُم لقعلاب ىّفكو ءسْمَن يف هنم طَرْفُي نأ نم ُسَفنأو ٌرصقأ ٌرمُعلاو !لسُعلا بادآ
 ىهتنا .«قيفوتلا هللابو «باوصلا

 يف ملعتملا بادآ ىلإ 75 ص «مّلكتملو عماسلا ةركذت» هباتك يف ا نبا مامإلا ضّرعتو
 :هسفن يف ملعتملا بادآ يف سماخلا» : ىلاعت هللا همحر لاقف .همئالي ام لضفأب هِلْعَسو تقَولا ميظنت

 ُموَقُي ال يأ هل ةميق ال رمعلا َةّيقب َّنِإف ءهرمع نم يقب ام َمنتغيو .هراهنو هليل تاقوأ مّسَقُي نأ

 !  هتزِعو هيّسافنل ءيشب
 أ يهو ِة ٍةَرْكْبل عمجلا مج يك  ٌراكبألا :ثحبللو ءٌراحسألا :ظفحلل تاقوألا ٌدوجأو

 .ليللا :ةركاذملاو ةعلاطمللو ءراهنلا طسو ةباتكللو . -رابلا
 ٍتاقوأ ٌدوجأ : 21١:7 ١١8 «هقفتملاو هيقفلا» هباتك يف يدادغبلا  ٌبيطخلا لاقو

 ٌتقوو ,رابغلا ٍظفح نم ُمُفنَأ ليللا ظفحو :لاق .ةادّعلا مث .رابنلا ّطَسو مث ءٌراحسألا : ظفحلا

 . عّبشلا نو نم غن وجل
 نع ٍديعب عضوم لكو  ُةَعِفترملا ُةيلاعلا ٌرَجَحلا يأ  ُفَرُعلا :ظفحلا نكامأ دوجأو :لاق



 ني

 ربصلا اذه ىلإ  كآلوتو ىلاعت هللا كاعر  رظناف :حاتفلا دبع لاق 0١

 يف باستحالاو .هرشنو ملعلا ُثَب ىلع ,(ناهرت ٍنبا) مامإلا خيشلا اذه نم بيجعلا

 كئلوأ نم «قرحملا صرحلاو «قِلقُملا قوشلا اذه ىلإ ًاضيأ رظناو «هلقنو هئادأ

 «ليللا فصنن الإ هيلع اوأرقيل ًاتقَو خيشلا دنع اودجي مل نيذلا .ملعلاب نيقرتحملا ةبلطلا

 .نيِمَّركُم نيظوظح هيف مهَسفنأ اودجوو ,نيجهتبم نيرو رسم هيف هون

 ىَوقأ امو ! ملعلل ةبلطلا ككلوأ بح َّدَشأ امو !ًاخويشو ٌةَبَلَط ِءابآلا كئلوأ رد هّللف

 ٍةعاشإ ىلع خويشلا كئلوأ ٌريصأ امو .هومهفيو هونقتيل خويشلا نم هليصحت ىلع مهّصرج
 .ةدهعلاب ًءافوو «ةنامألل َءاَذأ .نيملعتملل هلاصيإو ملعلا

 نم اوجرخيل !(سّرجلا) ع 20 نولجعتسي نيذلا ءرصعلا اذه ةبلط نم هلل انإو

 هيما ءًاطاشن اهلضفأو حار تاقوألا نيلأ يف !ةقيقد نيسمخب تّقؤملا سردلا

 مهضعب ُمَحَْي ملعلا ةعاق نم نوجرخُيف «ًءاتش ٍةأَقدمو «ًافيص ٍةدِبم تاعاق نم .ًانهذ

 !لاََق ملاظ ٍنجِس نم نوقلطني وأ «قيِرَح نم نورفي مهنأك !ًاضعب

 هباتك يف يناعمّسلا دْعَسوبأ مامإلا هدروأ ام ماقملا اذه يف ُدّشَنُي ام فيطل نمو

 .عجش قّرطلا عراوقو راهألاو ةرضخلاو تالا ٍةرضحب ظفحلا دومحمب سيلو ِتاَيِهْلُملا

 دمحأ نب ٌليلخلا ُمامإلا ناكو . ةعامج نبا مالك ىهتنا .«ًابلاغ بلقلا ٌوُلَح نم ُمنَت اهنأل ,تاوصألا

 هتمجرت يف اك .رَحّسلا ِتْفَو يف ٍناسنإلا ُنِهِذ نوكي ام ىّفصأ :لوقي رشبلا ِءالقع دَحَأ ُيديِهارَفلا
 . 777:1١ ناكلخ نبال «نايعألا تاّيفو» نم

 ليلقلا يف  ءاملعلا ضعب نأ ىلإ «(ًبلاغ بلقلا ٌوُلَح نم عت اجأل) : هلوقب ٌبيطخلا ريشيو

 يضاقلا لاق دقف رابمألاو راجشألا دنع هّنحيرقو هُّسْفَن وفصتو هئهذ دوج ل بلاغلا ريغ

 يبارافلا رصن يبأ : ةبوجعألا ميكحلا فوسليفلا ةمجرت يف 0ا/ا/: 7 «نايعألا تاّيفو» يف ناكّلَح نبا

 : «ًاناسل نيعبس نم ٌرثكأ ٌنِسَي هنإ» :هِسْفن نع لاق يذلا «8 ةنس ىفوتملا «(ناَحْرَط نب دمحم)

 ِهِسفنب ًادرفنم ناكو ءنكسم الو ٍبَسْكَم ٍرمأب ُلِفتحي ال ءايندلا يف سانلا َدَمْزَأ ناك»

 «ضاير ِكِبَْسُم وأ .ءام عمت دنع الإ ًابلاغ ٌنوكي ال «قشمدب ِهِماُم ةَدُم ناكو ءّسانلا ٌسلاجي ال
 زهان دقو قشمدب يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع لزَي ملو هيلع نولغتشملا ُهُيَوانتَيو .هّبتك كانه ُفْلُْيو
 . «ىلاعت هللا همحر ةنس نيناثلا



 ١س

 هللا همحر يعفاشلا يغارملا هيقفلا هللا دبع يبأل» 27 (يناعنّصلا) مسر يف «باسنألا»

 : ىلاعت

 اقّرولاو ريا لاَ نوُلَقنَي ال اوُأَّشَن دق محلا َباَبَّش َتيأر اذإ
 اََسّنا ام رابحخألا .حلاص نم ْنْوُعَي ٍقَأِج يف ٍايشألا ىَدَل مهارت الو

 .«اَقُمحلا محلا ولْعِب اولّدَب دق ص ْمُهنَأ مّلعاو كنع ُمُهْرَذف

 مساقلا يبأ اهيف ناسللا لهأ ٍسيئرو ةيبرعلا ةمالع ّلوق لمجأ امو +1١

 : مهرهس .لوطو مهليل ٍظاقيإب ءاملعلا دلت يكحي « يرشخزلا

 ٍقانِع بيِطو ِةّيناغ لصو نم | يل ذل .مولعلا حيقنتل يرهس

 ٍقاَس ِةَمادَم نم ىلخأو ىهشأ ١ ةَصيِوَع ّلَخِ ًاَبَرَط ٍلياقو
 قاشعلاو ©")ِهاَكوُدلا نم لخأ اهقاروأ ىلع يمالقأ ريرصو

2 ٍِ 6 : 0 

 يقاروأ نع لّمرلا يِقلال يرق اهْفّدل ٍةاََملا ٍرقَل نم ذأ
 يقار َرخآو ٍلفتْسُم نيب 1 نيب مك قبتر ينامألاب ٌلواَحي نم اي

 ©0!؟ىَقاَحَح كاذ َدْعَب ىضو ام ةتيبتو ىَجّدلا نارهس تيبأأ

 .ةوالنم 0١

 . مهدنع برطُملا مُعْنلا عاونأ نم ٌعون :ُهاَكْوُذلا (9)

 هريسفت رخآ يف هل ةروكذملا ةمجرتلا يف ,يرشغزلل ٌةٌوزعم اهتدجو تايبآلا هذه ()
 ةيريملا ةعابطلا رادب نيححصملا سيئر يَقوُسُدلا رافخلا دبع نب ميهاربإ خيشلا اهبتك يتلا «فاّشَكلا»
 ةنس ةيقالوبلا «فاّشكلا» ةعبط يف «ىلاعت هللا همحر ١0١ ةنس ىفوتملا ءرصم يف (ةيقالوبلا)

 .اهيلإ ٌتعجر يتلا هتمجرت رداصم يف اهيلع فقأ مو ءاهْنلَت يتلا تاعبطلا يف هنع ّتَلِقُل مث ١,«

 «بارتغالا بئارغ» هباتك يف ١17١ ةنس قوتملا رّسفملا ىسولآلا ةمالعلا تايبألا هذه ركْذو

 ٌتيبلا هدنع اهيف ءاجو اهدروأ مث «. . .َلوقأ نأ يل ني . . .» ًالئاق هل مالك قايس يف 3١ ص

 دمحأ هيقفلا ةمالعلا َرَكذ دقف ءاهب لّثَت هنأ كش الو .ةروكذملا ٍةمجرتلا ةقايس يف دري مو ,سماخلا

 ةعبرألا تايبألا 277:١ «راتخملا ردلا» ىلع هتيشاح يف 011 ةنس ىفوتملا يفنحلا يواطخطلا

 ىلع راتحملا در» هتيشاح يف نيدباع نبا هيقفلا ةمالعلا هعباتو « يكبسلا جاَتلا ىلإ اهازعو «ىلوألا

 هللاو ةَبشأ هبولسأو يرشحمزلا رعشب يهف ءاهب للم يكبسلا جاتلا لعلو .«؟7*:١ «راتخملا ردلا

 . ملعأ ىلاعت



 لاجل

 نيقباسلا دنع ةّمهلا ٌوّلُع

 ةروكذملا عئاقولاو «ةيتآلا رابخألا يف ىَّرتسو «ةيضاملا ٍرابخألا يف تيأر - ٠١

 - سانلا ضعب دنع  ُلاّيخلا ُعُنِبَي ال ةّقماس أّمهو .ةقراخ مئاََع :باتكلا اذه يف
 ةناكملاو ملعلا .مانس ءاقتراو دجملاو ٍلضفلا ةورذ رلالتحا نم ةقيقح تغلب ام ىلإ

 ٍلئاضفلا نم كلذ ريغو ءرمتسملا يقابلا رجألاو «مئادلا رطَعلا ٍركّذلا ةزايحو .ةعيفرلا

 .رثآملاو

 ةيقليلا مهردو ةيناسنإلا مهتميط يف اع نوفلتخي١ل مئازعلا كلت ٌباحصأو

 «تابقغعلا 0 يباَعّصلا 7 عنو ؛ ةمزعلا ٠ بدو هيلا ولع يف نع نوفلتخي امغإو

 اهم نرخ اهو تاداع قراوخ وأ ءاهب اوُمركأ وانس ٍتازجْمُم نع شان و أ هيلع

 ,(ةمحلا ٌولُع) ىلع ُدِمتعَي نإ «هولان امب ْمُهْروُفو ءوَُلَب ام هولي نإ لب ءابتْؤَن مو نحن

 .بّلطلاو ةيمالا كاردإ ,"نقىح .ءب ًادلاو ربصلا ِدْياَرَتو .ةميزعلا ِءاضَمو

 هباتك يف ,591/ ةنس ىوتملا يزوجلا نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ مامإللو 184

 ولع يف هسفن نع اهب ْتَّدَت ,(ةّملا ٌوْلُع) يف اهاق تاملك «رطاخلا ديصو بالا عفانلا

 م ُرفحت اهّلعل ؛(تاحْمّصلا) هذه يف اهّدِروُأو ءامم المج عجَأ ن نأ ٌتْنَسْحَبسا «هتمه

 ٌدَحْشَي مئازعلا ّنِإف , ينامألا غولب ىلإ مهتامّرعب ذخأتو ,يلاعملا يلاعأ ىلإ ملعلا ة ةبلط

 : لي ام ,(!)ىلاعت هللا همحر لاق .ًاضعب اهضعب

 لاق !ْنَد ٍنوُدلاب يضارلاو «ةّملا ُوُلُع :لقعلا لامك ةمالع نم» ه6
 :رعاشلا

 !انْوُد ناك نم ِنوُدلاب ُمنقَيِو َلُعلا َماَر ُرملا الغ ام اذإ

 كلب
* 

 امبرو «يلاعملا ٌراتخت ُهتَمه َتَلَع نم نإف هيه ٌوَلُع نم مظعأب طق ناسنإلا تبا امو

 ةّمها ٌولُع نم ٌتيِطعأ ينإو ,باذع يف ىَقبيف ُهَلآلا ٌفُعضَت دقو «ُنامزلا ُدِعاسُي ال

 ”١٠و 0١ ب ١6و ١5 وهلا١ا  كلا١ وه4#”  5:٠ ص روكذملا هباتك يف 21(

 .ةهال #ةدكو



 ١ع

 مَدَع ِرْدَقِب شيعلا ولحي اغإ هنإف «نكي مل ُهَْيَل : لوقأ الو !باذع يف هب انف ًاقَرَط

 !لقعلا ٍناصقتب ِةّذللا ةدايز ٌراتخَي ال ٌلِقاعلاو !لقعلا

 :رعاشلا لاق ا ءاهولُع ٍرادقمب ُبّزعُي ًةيلاع همه َقْزَر نمو

 ماسجألا اهدارُم يف َتَبِعَت ًارابك ٌسوفنلا تناك اذإو

 ىلع رصتقي ملو اهّلك َمولعلا َبَلَط همه ْتَلَع نم َّنأ اذه ُنايبو -5

 . نَدَبلا ُهُلِمتحَي ال ام اذهو «هتياهن ملع لك نم َبَلَطو ءاهضعب

 كلذ نيب عمجلاو .راهنلا_موصو ليللا .مايق ين ٌدهتجُيف جيف لمعلا دارملا نأ ىَرَي مث

 .راثيإلا حيو هنم لب الام ىلإ جاتحيو ءايندلا كرت ىري مث «بعص ملعلا نيبو

 هوجو نم ٍبْسَكلا نع سْفنلا ُرِع ُهٌعنُيو َلْذَبلا ٌمَرَكلا ةاضاقتيو «لخُبلا ىلع ٌرِدقُي الو

 .لّذبتلا

 نإو ,(30"2هتلئاعو هنَدَب رو رقتفاو ّجاتحا مّرَكلا نم 4 هعبط ىلع ىرَج وه نإ

 يف ًادبأ وهف .دادضألا ,عمج ىلإو ٍةاَاَعُم ىلإ ُجئاتحي : ةلمجلا يفو . كلذ أي ُهْعْبَطف كَسمأ

 ّيوَقو ُهّبعَت داز لامعألا يف ٌصالخإلا َقَقَح ْنِإ مث « « غرفَي ال ٍبَعَتو ٠ « يضقنُي ال ٍبَصن
 معلم ع

 !هبصو

 ناك نإو .هفرعأ ال :لاق ثيدح نع َلْيَسف ًاهيقف ناك نإ ؟هتمه ْتْنَد نمموه نيأف

 !رصَقُم هنع لبق نإ يلابُي الو «يِرْدَأ ام :لاق ةّيهقف ٍةلأسم نع َلَيَسف ًاثّدحُ

 ,هّبيع ٌتَفَشَك دق .ًةحيِضَف مولعلا ضعب يف ريصقتلا ىَرَي ِةّمحلا يلاعلاو 7
 !مهاْوُس ٌحبقتسُي الو !سانلا نمي يللابُي ال ِةّمحلا ٌريِصَقلاو هَتَرْوَع سانلا َتَرَأ دق

 ٍنرقلا نم ٌميدق ٌلامعتسا (ةّرْسالا) ىنعمب (ةلئاع) ظفل َّنأ صنلا اذه نم دافتسي )١(
 فورعم وهف .«لوصألا ملع نم ىفصتسملا» يف يلازغلا مامإلا مالك يف هتيأر ينأ ركذأو . سداسلا

 ربخلا يف 584 ةنس ىفوتملا ,ةبضاخلا نبا مالك يف ًاضيأ يتأيسو .سماخلا نرقلا يف لامعتسالا

 «رابتعالا» هباتك يف 2584 ةنس ىفوتملا .ذقنم نب ةماسأ ريمألا مالك يف ًاضيأ ءاج امك 5

 ١. 715 ص



 قب

 « ىَنْعَملا يف ٌةَحاَر ٍةمه ا يلاع ُبَعت ْنكلو «كلذ لحي ال ملا يلاعلاو !ُدَر نم ُفَنأَي الو

 . يلاعملا يلاعأ ىلإ ٍقاَبِس راد ايندلاو !مُهَف مث ناك نإ نيشو ٌبَعَت ِةّمهلا ريصق ٌةَحاَرو

 هداج ابك نإو .ٌدوصقملا وهف قّبَس نإف هِطَوُش يف ّرصقُي ال نأ ةّيلاعلا ةّمهلا يذل يغبنيف

 ملي ل هواهتجا عم
 َتْعَلب امو نيِتّسلا ٌتْعَلَب «تاياغلا ُبْلطَت ةيِلاع همه يل ٌتَقِلْخِو 6

 ْنَدَبلا ةّيوَقَتو «  ةنس 84 شاع دقو معلا ليوطت هللا ٌلأسأ ٌتْذَحَأَف ُتْلُمَأ ام

 اغإ : ٌتلقف «بلطت امب ةّداعلا ٌتَرَج ام :تْلاقو ٌتاَداَعلا لع ٌترَكْنَأَف «لامآلا يوليو

 . تاّداَعلا ِزْواَحت ىلع ٍرِداَق نم ُبْلْطأ

 ينأ ُنَقينَأ ام ملعلا نم ٌموُرَأ ي ىننأ كلذو !ًابَجَع هتيأرف يتمم ٌوُلُع ىلإ َترَظَنو

 .نف لك ءاصقتسا ُديرأو ءاهيوُنُق يفالتخا ىلع مولعلا لك لين ٌبحُأ يننأل ؛ هيلإ ّلِصأ ال

 هتيأر ءهاهتنم ْعّلِب دق ّنَف يف ٍةمهوذ يل ضَرَع نإف .هضعب نع ٌرمُعلا ٌرِجعَي َرْمأ اذهو
 ْمْلِع هتاف هيقفلاو .ُهقِفلا ُهَتاف ثِّدَحُملا ُلْثِم ةّمات ُهَتَمه ُّدُعَأ الف ءهريغ يف ًاصقان

 !ةّملا صَْقَن نع ًاثداح الإ مولعلا نم ٍناصْقَنب اًضَرلا ىرأ الف ,ثيدحلا
 ٍةداَعُرو «يفاحلا ٍرشب َعَرَو ىلإ قوثأف «ملعلاب لَمَعلا ةياب ُموُرَأ ينإ مث -

 !ٌديعب : مهترشاعُمو ِقْلَخلا ةدافإو ,ففيناصتلا ٍةَعَلاَطُم عم اذهو ,يخركلا ٍفورعم

 ملعلاب ٌلاغتشالاو . مهيلع ٌلاضفإلا ٌفرشتس ةتسأو  قلخلا نع ىنغلا ُموُرَأ ينإ مث
 .ةيلاعلا ٌةّمحا هابأت امم نما ٌلوبقو ءبلكلا نم عنا

 ٍنافَلَخلا ىَقِبَيِل .فيناصتلا قيقحت ىلإ ُنوُنَأ اك «دالوألا بَّلَط ىلإ ٌقوُنَأ ينإ مث
 .دّرفتلل ٌّبحُملا بلقلا لْعَش نم هيف ام كلذ بّلط يفو .فّلتلا َدْعَب ينع نييئان

 ول مث «لاملا ِةَّلِق ةهج نم ٌعانتمآ كلذ يفو «تانسحتسملاب عاتمتسالا مور ينإ مث

 ! ةّمحلا مج َقّرف لَصَح
 هقرتلل ٌدوعَتَم هنإف «براشَملاو معاطملا نم ةحلصي ام يندبل ُبْلْطأ كلذكو

 !دادضأ نيب عج كلذ لكو عنام ,لاملا ِةَّلِق يفو .فطُللاو

 ءدحاو َّنَف يف اهب اذإف اهتلمأتف مهمه ٌولُع نوُهِصَي ًاماوقأ تيأر دقلو 2

 : ٌيِضّرلا لاق .ٌمهأ وه ايف صقتنلاب نوُنابُي الو



١ 

 يمه ِتْواَمَت نم يمسج ءالَبِ» َهّيِلَب لوحنلا يف يف ,مشج لكل

  0!ةرامإلا هلمأ ٌةياغ اذإف ٌت

 جفا شيَعك شيع عم .رومألا ياعم ىإُق وت ٌسْفَتو «ٌديعب مهو ْءِفاَص ُنهِذ
 ! عاعرلا

 :لاق ءهّبلطاف :ليق ,كُّملاب ٌرَمّظلا :لاق ؟كّليِلَغ ُدِربُي يذلا مف :ليق

 ؟عنصَت اهف : ليق ! ٌعِنام لفعل :لاق ,لاوهألا ٌبَكْراف :ليق !لاوهألاب الإ ُتَلْطُي ال

 .لقعلاب ُرْبدَأو ! لهجلاب الإ ُلاَْي ال ًارَطَح هب ُلواحأو ءالْهَج ِلْفَع نم لَعجَأس :لاق

 . مّدَعلا وخأ َلومُحلا َنِإف .هب الإ ُظَمَحي الام

 وهو ءِتاّمِهُملا ّمَهأ َمّيَض دق وه اذإف ,نيكسملا اذه لاح ىلإ ٌثرظنف 0١

 ٍهدارُم ضعب لان ىتح !؟لتقو كتف مكف «تايالولا ٍبَّلَط يف بّصتناو «ةرخآلا ُبناج

 !لقعلا ٌريبدت َيِسْنو َليِتْعا مث !نيِنِس ِناَمَث ريغ كلذ يف مُعَتُي مل مث ءايندلا تاَّذل نم

 !لاح حبقأ ىلع ٍةرخآلا ىلإ ىضَمو َلَف
 ٌبحُأ ال انأو ؟ايندلا يمه ٌةَياَغ تناك نم لاح نم هّيْفَصَو امو انأ نيأف 5

 . لَمَع يف الو يلع يف ٌرْثوي نأ الو ءِبّبَسب يني هجَو ايندلا نم ٍءيش ٌلوصُح ٌشِدحي نأ

 بلقلا ٍلْغَشو «ملعلا ٍةداعإ ّْعَم «عّرَولا تيقحتو «ليللا .مايق ٍبّلَط نم يّقَلفاَوف

 نم يئتوُفَي ام ىلع يِفَسأاَوو !معاطُملا نم َندبلا ُمئالُيام ,ليصحتو .فيناصتلاب

 هنم ذب ال ام بلط عم عّرَولا َرَدَك ايو !مهميلعتو سانلا ٍةاقالُم عم ٍةوُلَخلا يف ٍةاجانُملا

 ! ةّلئاعلل

 اغإ محلا ٌولُع نأ « ييذعت يف يبيذهت لعلو «يبيذعتل ٌتملسّتسا دق ينأ ٌريغ

 ىلإ ًاليلد بّلطلا يف ٌةَرْيلا تناك امبرو لجو رع ُنحلا ىلإ برقم يلاعملا ٍبَّلَظل وه

 يمه ْعَلَب نإف «ةدئاف ريغ يف ٌسْفَن اهنم ٌعيضَي نأ نم يبافنأ ٌظّمحأ انأ اهو .دوصقملا

 .ِهِلَمَع نم ْمّلِبَأ نمؤملا هيف الإو ءُهدارُم

 ةّيسحلا تاذّلا ٌةياهنف ٌلَقَعو ئسح نيب ةلصاح اهلك تاذّللاو *75 ١



 ١ك.

 ايندلا يف ٍناتياغلا هل َتَلَّصَح نمف . مّلِعلا :ةيلقعلا ٍتاذللا ةياغو ,ٌحاكنلا :اهالعأو

 . ةياهنلا لان دقف

 58 ةَمالع ٍقوُرْرَملا بلاطلل نأ َريغ «نييولطملا ىلعأ ىلإ ٌبلاطلا ُدِشرأ ا انأو

 هِتلوفَط نمز نم ُهارَتف ,لفطلا عم ُدَلوُت هما هذهو «ةّمملا ٌوْلُع ًاقوزرم نوكي
 0 لايف رم بلطملا دب اك هنأ ثيدحا يف يقوي اك رمل لَ

 هيلع ٌسِلِجَيِف ُلْفِط وهو يتأي ملسو هيلع هللا ىلص ُيبنلا ناكف ءا ةمّظعملا ةبعكلا

 . ًانأش اذه ينبال َّنِإ :بلطملا دبع لوقيف

 ؟ُةليحلا اف بّلطأ ام قّرْرَأ لو ٌّةّمه يل تناك اذإف : لئاق لاق نِإف - 4
 كفي نأ ديعبلا نم من .رخآ عون نم عنتمي م ,عوت نم قرا عنتما اذإ هنأ ٌُباوجلاف

 نم ءيشب كالتبا وأ ! هّتُرَكَش ام ًائيش كاطعأ هّلعلف ذ ؛كلاح يف ٌرظناف «كنيعُي الو ةّمه

 !هنع َترِبَص ام ىَوَخل

 كنإف .ملعلا ِتاَّذلب َكَرْثُيِل «ًاريثك ايندلا ِتاَّذل نم كنع ىَوَّز امبر هنأ ملعاو
 .كحِلصُي امب مّلعأ وهف ,عُمَجلا ىلع ىَوَقَت ال ابر فيعض

 هل يغني . مّلِلا َبَلَط ةىيدتبم َّباَّسلا َّنإف كل هَحْرَش ثدرأ ام اّمأو. 1
 لقنلا ٍةفرعم يف ٌرصقُي الوا .مهألا :هقفلا ّملِع لَعجتو ًافَرط ٍمْلِع لك نم َدُحأي نأ

 َقْزَر اذإو «نيلماكلا ريس نيتي هبف , رابخألاو ريَّسلاو ثيداحألا نم تالوقنملا يأ -

 ةغللا ٌةفرعم اهيلإ ٌفيِضَأ مث «  قطنلاو ةغللا ينعي . ُعضَولا ثيح نم ةحاَصَف

 . ّنَسِم ٍدَوَجَأ ىلع ِهِناَسِل ٌةرفَش ٌتَّدِجُش دقف وحنلاو

 متفت ال ٌباوبأ هل ْتَحِتُف لجو رع هللا ةمدخو ءٌّنحلا ةفرعمل ُمْلِعلا ىّدَأ ىتمو
 ملعلا يف مهريصقتل ءاملعلا نأ  سداسلا ِنْرَملا  نامزلا اذه يف نمَع دقو .هريغل

 !!يوُر دق : اولاق عوضوم ثيدح مهب اذإو !ةاَعلاك اوراص

 للعلا هللاب الإ وق الو لوح الو !!ممحلا َةَساَسَخ ىلع نوكي نأ ىغبني يغبني ٌءاكبلاو

 ىهتنا ا .«ميظعلا

 : ثلاثلا بئاجلا ىلإ انه دب لأ



 ثلاثلا بئاجلا

 تاشورفملا وأ ِتاسوبلملا . عليو يراَرقو نشيعلا

 ءاملعلا ٌراعش ٌرقفلا ناك ْذِإ ,تاحفصلا هذه يف بناوجلا ٌمسوأ ُدَعُي بناجلا اذهو

 . "ينأي اميفو نمزلا نم ىضَم ايف ,بلاغلا ىلع مهراثدو

 ماعلاو «هيقفلا يضاقلاو «خرؤملا فوسليفلا ةمالعلا دقع دقو 05

 ُتّدحت ًاريبك باب (هتمدقم» ف ,(29هركذ مدقتملا نودلخ نبا خيشلا «بيدألا يعامتجالا

 ُدِروُملا هل اهنم ُنوكي امو , عئانصلاو ب بسكلا هوجوو شاعملا ٍليصحنت قرط نع هيف

 نيب ًاصاخ الصف بابلا كلذ يف دمع مث كلذ هنم نوكي الامو «ةريبكلا ةورثلاو ٌميظعلا

 : ىلاعت هللا همحر لاقف .ءاملعلا يديأ يف لاملا ِةّلِق ّببس هيف
 سيردتلاو ايتفلاو ءاضقلا نم نيدلا رومأب نيمئاقلا ْنأ يف : عباسلا لصفلا»

 ,بلغلا يف متر عت ال كلذ وحنو ناذألاو ةباطخلاو ةمامإلاو

 بسحب ةتوافتم يهو «ةيرشبلا لايعألا ةميق وه ّبسكلا نأ : :كلذل ٌببسلاو

 اهثميق تناك ب ىولبلا ةماع ٍنارمعلا يف ًةيرورض ٌلامعألا تناك اذإف ءاهيلإ ةجاحلا

 دشأ اهيلإ ةجاحلا تناكو ,مظعأ
 ىلإ جاتحي امنإو .قلخلا ُةّماع مهيلإ ٌرّطضت ال ةينيدلا عئانصلا هذه لهأو

 «تاموصخلا يف ٍءاضقلاو ايتلا ىلإ جيتحا نإو «هنيد ىلع َلّبقأ نمم ٌصاَوَخلا مهدنع ام
 .رثكألا يف ءالؤه نع ٌءانغتسالا عقيف ,مومعلاو ٍرارطضالا ٍهجو ىلع سيلف

 ممِسِقَيَف ,حلاصملا يف رظنلا نم هل امب ةلودلا ٌبحاص مهمسارم ةماقإب متي انو

 ٍلهأب مهيواسُي ال هانرّرق يذلا وحنلا ىلع . مهيلإ ةجاحلا ةبسن ىلع قزرلا نم ًأظح مهل

 نإف .ُهَمحْراَف ناسنإ تيب يف ََرَبْحَْلا تيأر اذإ :ىلاعت هللا همحر جاجحلا نب ةبعش لاق )١(

 م ربخلا يف () .هْمِعْطَأَف ءىش َكَمُك يف ناك

 ل



 لالا

 بسحب مسي هنكل .ةيعرشلا م مِسارَملاو ُنيَذلا ثيح نم ءعئانصلا ٍلهأب الو ٍةكوشلا

 .ليلقلا الإ مهمسِق يف ٌحصَي الف « ءنارْمُعلا لهأ ةرورضو ةجاحلا مومت

 لهأل نوعضخت الف ٍمهسوفُن دنعو ِقْلَخلا ىلع ةرعأ مهعئاضب ٍفَرَشل ًاضيأ مهو
 هيف مه ال «كلذل مهتاقوأ عُرفت الو لب «قزرلا هب نوُرِدتسي ًاظح هنم اولاني ىتح هاجلا

 مهعسي الو لب ءْنَدَبلاو ركفلا لامعإ ىلع ةلمتشملا ةفيرشلا عئاضبلا هذهب .لغشلا نم

 2 .كلذ نع لزعمب مهف .«مهعئاضب ٍفرشل ءايندلا لهأل مهسفنأ لاذتبا

 .بلاغلا يف مهئورث ٌمظعَن ال

 يديب ٌمَقوف «يلع كلذ ركنأف  ىنعملا اذه يف  ءالضفلا ضعب تئحاب دقلو

 «جْرخلاو لخّدلا نم ريثك ىلع ُلِمتْشَت ,نومأملا رادب نيواودلا ٍتاباسح نم قرع قاروأ

 ةحص هنم ملعو ,هيلع هتفقوف ,نينذؤملاو ةمئألاو ٍةاضقلا قازرأ هيف ٌتعلاط ايف ناك

 ُهَّللاو .هملاوع يف هتمكحو ِهِقْلَح يف هللا رارسأ نم َبَجَعلا انيضقو ٠ هيلإ عَجّرو هتلق ام

 . ىهتنا . «هاوس ٌبَرال ٌرداقلا قِلاخلا

 ميظعلا هباتكل ةلفاحلا ةمدقملا يف «ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق 20
 ٌدَحأ ُبْلطَي ال : ىلاعت هللا همجر يعفاشلا لاق» : (ملعتملا بادآ باب) يف .7”«عومجملا»

 «شيعلا قي قيضو «سفنلا لد هبط ْنَم ْنكلو «حلفُيف سفنلا زِعو ِتْلملاب َملعلا اذه
 :ًاضيأ لاقو لذا ىلع ربصلاب الإ | ملعلا ٌكَرْدُي ال :ًاضيأ لاقو . حلفأ ء ءاملعلا ٍةمدخو

 ينغلا الو :لاق ؟ٌيِفْكَملا َّعلا الو :ليقف ءسِْفُمل الإ ملعلا ُبَلُط مُنْصَياال
 . 9 يفكملا

 ىتح ديري ام ملعلا اذه نم ٌدحأ ُْلبي ال : ىلاعت هللا همحر سنأ ُنِب ؛ كلام لاقو

 ٍهقِفلا ىلع ٌناعتسُي : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاقو . ءيش لك ىلع ُهرْوُيو ءرقفلا هب رضي

 لاقو .دِزَ الو .ةجاحلا دنع ريسيلا ٍذخأب قئالعلا ٍفَّذَح ىلع ُناعتسُيو مهلا عْمَجب

 ىهتنا .«مُهفلا ْتِرَو ةقافلاب ملعلا بلط نم : يّرُجآلا ميهارب ا

 )١(  .55:1١ىلاعت هللا همحر يعيطملا بيجن دمحم خيشلا ةعبط نم .

 هيف هلاوقأ نم ىرخأ لمح يتأيسو .رقفلا نأش يف يعفاشلا مامإلا لاوقأ ضعب هذه (؟)

 ربخلا يف ًاضيأ ١7 ربخلا يف هتمجرت دنع هتافوو هتدالو ركذ يتنأسو ء184 و 10و 17١ .
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 مامإلا ةمجرت يف .20(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو _ 6

 ٍنب ليلخلا ةذمالت_ضبنأو ءورَم لهأ ماع يوغللا يرصبلا ينزاملا (ليَمش نب رضنلا)
 ليَمُش نب رضنلا تعمَس :قارُم نب ُدوواد لاق » :"9هركذ يقآلا .«يديهارفلا دمحأ

 .(!ُهَعوُج سيو عوجي ىتح ملعلا ةذل لجرلا ُدِي ال :لوقي

 ظفاحلا مامإلا ةمجرت يف «20«ءابدألا مجعم» يف ُّيِوَمَحْلا توقاي لاق - 89

 2785 ةنس دولوملا ( يبطرقلا يسلدنألا (دمحأ نب يلع : مزح نبا) نّئفتمل دهتجملا هيقفلا

 0 أ هيقفلا عم ًاموي عمتجا مزح نبا نأ ٌركذ» : ىلاعت هللا همحر 555 ةنس قوتملاو

  ةرظانم |مهنيب ترجو «ةريثكلا ٍفيلاوتلا بحاص يجابلا فّلَخ نب ناييلس

 املاطم زثكأ نإف يذَت مزح نبال يجابلا ديلولا وبأ هيقفلا لاق تضقنا املف ل ١

 ىلع تناك يتاعلاطم رثكأ نإ ًاضيأ نٌرْذعَتو : مزح نبا لاق ءساّرحلا جرس ىلع تناك
 (©9 ةضفلاو بهذلا نم ةعونصملا حيباصملا ىلع يأ  .ةضفلاو بهذلا ٍرْئاَنُم

 .«!رقفلا نم ملعلا بلطل ٌْمّيضأ ىنغلا َّنأ دارأ : ّيِوَمَحلا توقاي لاق

 ظفاحلا مامإلا ةمجرت يف . 2 ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت» يف ءاجو ا

 « يبطرقلا يسلدنألا (فلخ نب نايلس) يجابلا ديلولا يب أ نئفتمل ثّدحملا هيقفلا

 هللا همحر 18 ةنس ىفوتملاو «408 ةنس دولوملا مزح نبا عم ًابيرق هركذ مدقتملا
 : ىلاعت

 ِهِدورَو َلَوأ ناكو .سلدنألا ٍةَجاب ىلإ لقتنا مث ءسْوَيْلْطَب نم هّلصأ ناكر

 هماقُم ةّدم هَسْفَن َرَجآو !هرعشب دْصَقلا ىلإ هرفس يف جاتحا ىتح .هايند نم ًالِقُم سلدنألا

.”"١5:١١( ١ 
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 (بهذلا رئانم ىلع) هلوق عقو دقو 7508:1١. «بيطلا حفن» يف ىنعملا اذه وحنب ربخلاو (:5)

 ةرهز يبأل «مزح نبا» باتكو «ءابدألا مجعم» و «بيطلا حفن» يف (بهذلا ربانم) ىلإ ًافرحم

 .61 ص

 .برغملا ةعبط نم 7:8١1و «توريب ةعبط نم )5( ١8:4
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 ببغداد  «هِتقفن ىلع هتراجإب نيعتسي ناكف ,ِبْرَد ةسارحل  ًاضيفَتسُم ِهْتِعِمَس هيف
 هّيعلاطُم ىلع ِهئوضبو .

 لزَعلل ٍبَمَّذلا قَرَو َبْرَض ّلوتُي ناكف .ةقّيض هلاحو سلدنألا درو مث
 - روهشم كلذ يف ٌربخلاو  هباحصأ نم ةقث ينئَّدح دقلف ٠ قئاثولا ُدَقعَيو .0'2لاّرْنإلاو
 .لّمَعلا ُأَدّصو ةقرطملا ٌرََأ هيدي يفو «هيلع ةءارقلل انيلإ ٌحرخَي ذئنيح ناك هنأ

 هقح ٌفرعف ,هقيلاوتا تَرهشو هب اينّدلا َتَهَوَو ءفرغو هملع اشف نأ ىلإ

 ىتح هبْسَك رفوتو فلاح ٌتَعسَتاف ءهئالص ْتلْزِحَأو .ههاج َمظَعو ءايندلا هتءاجو

 .ريطخ فاو ,لام نع تام

 مزح نبا ٍةحيضف َبَّبَس تناك «مزح نبا عم تارظانمو ٌسلاج هل ٌتَرَجو
 .«ذعب ايف لافس يف ُهَرمأ لي ل مث ءاهلهأ أر ناك دقو ,ةقرويم نم هجورخو

 . 20(بَهذلملا جابيدلا» و ,22(بيطلا حفن» يف هوحنو . ىهتنا

 هباتك يف ىلاعت هللا همحر ةرهز وبأ دمحم خيشلا ليلجلا ةمالعلا لوقي ١

 يتلا .لاحلاب ,هبحاصل مزح نباو يجابلا نم. لك را تعا ربخ رك دعب 27 (مزح نبا»

 َبيطو . لاملا ةرثك نأ مزح نبا ىرُي» : عِظْفْملا ىنغلاو أ عِقْدملا رقفلا نم اهيلع أشن
 لَهست دق ةّدجلا َّنِإف ملهلا ىلإ ُهجتت الف ءسوفتلا ىلإ ملعلا كلاسم دست . شيعلا
 اهترثكو ةايحلا ٌذئاذلف «ةفرعملاو رونلا باب ٌدُس هللا باب حتفنا اذإو هبا حنفتو ,وهللا
 . كاردإلا ةَّدحب ُبَهْذَتو « ةريصبلا ي ىمعّتو «بلقلا ٌروُن ٌُسِمطَت

 ٌتَقرشأف ىوهللا ٌباوبأ هيلع تَّدَس لق «توقلا ُبلط هلغش نإو ٌريقفلا امأ

 . مزح نبا ٌرظن اذه «ةيادحلا ٌرون قثبناو «سفنلا

 وهو .قوف نم ةزمهلا تابثإب (لازنألا) توريب ةعبط يف عقوو «ةزمحلا رسكب لازنإلا ()
 قرو ,لازنإ يأ ءاهتابثإب لازنإلا :باوصلاو ,برغملا ةعبط يف تابثإلا نم ٌةزمهلا تّلِفْغَأو !طخ

 .شايقلاو جيسنلا يف نوكيل ًاطويخ هلعجو هقد دعب بهذلا

 .؟"هىمناأ (؟)
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 لحل

 ,ةيداملا ٍةايحلا ليهست ثيح نم «ةيدلملا بابسألا ىلإ هجتم هنإف يجابلا ٌرظْن اّمأ

 هعم لاوحألا نم ريثك يف ُنوكي ىنِغْلا نأ نمضتت يتلا ,ةيسفنلا بابسألا ىلإ رظن ريغ نم

 . ىهتنا . (هعئارذ ترفوت دقو ىوهللا ىلإ ملعلا نع ٌفارصنالا

  3١يجابلا ٌراذتعا وه باوصلا ىلإ َبرقأ هارأ يذلاو :حاتفلا دبع لاق ,

 هتيب يف سيل نم ريشتست ال» : لْضَفلا ٌلوقلا هلوقو هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقف

 ©0(لقعلا ُهَلَذَم هنأل 2 قيقد .

 :نالاح هل رقفلا نأ ةقيقحلاو

 ءىشانلا سفنلا ٍراسكناو لايعلا ةرثكو مغلاو مهلا نم رطاوخلا اهيف ٌلبلبتت لاح

 اذه نع ريعنلو «بيبالتلاو ,سافنألاب ٌدخأت يتلا ٍرقفلا ٍلْلِع نم اذه ىلإ امو «,كلذ نع

 اى هبحاص يوذّيو .غوبتلا ٌلثقَيو ,ّنهذلا ْدَدِبُي يذلا وهو لاقي | دوسألا رقفلاب

 هتب يف سيل نمر عونلا اذه نمو عاملا اهنع عطقنا اذإ ًءارضخلا ةرجشلا يوذت

 (7)هربخ يف يقأيس امك «ماظنلا ميهاربإ قل يذلا ٌرقفلا ًاضيأ هنمو 2(! قيقد

 30 ةنووملا فيفخ نوكي هنكلو .ًأريقف اهيف ٌناسنإلا ُنوكي ةيناث ٌلاحو

 ٌرقتسمف ُهرطاخ امأو .هابِل ٍرَهظَمو هِدَسَج حطَس ىلع الإ ٌرقفلا رْثؤُي ال .هللاب ةنينأمطلا

 يقهيبلل «يعفاشلا مامإلا بقانم» يف ةلمهملا لادلاب هلَدُمِ) :ظفللا اذه ءاج اذكه )١(
 «ءاقتنالا» يف ظفللا اذه ءاجو .«هوحنو مه نم داؤفلا ٌباهذ : ُهَلَّدلا» : «سوماقلا» يفو .5
 ُباهذوأ ُنْزَحلا :ُهَلَولا» :«سوماقلا» يفو .لادلا َلَدَب واولاب «ِهّلَوُم» :87 ص ربلا دبع نبال

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءانه قايّسلاب ىلوأ ىلوألا ةياورلاو .«اَنُْح لقعلا

 . يرهزلا باهش نب دمحم يعباتلا مامإلل «قيقد ِهِتيِب يف سيل نم زواشُت ال» : ٌةلمج ىورتو

 يف يبهذلا ظفاحلا اهاكح 16٠. ةنس دلو هنإف ءٍرهَدب يعفاشلا مامإلا ةدالو لبق ١78., ةنس ىفوتملا

 . (راَريخ نب هللا ديبَع) ةمجرت يف ء«١١1٠ :" «لادتعالا نازيم»

 «ةزانجلا رضحت الف «قيقد كتيب يف سيلو «ةَزانَج كناريج يف ناك اذإد : ماَظَنلا ميهاربإ لاقو

 ةتابن نبال «نويعلا حررس» نم «!متأملاب ىلوأ كئيبو .موقلا دنع اهنم ُركأ كدنع ةبيِصُملا ّنإف
 7١8. مقرب يتآلا ماّظْنلا ميهاربإ قالمإ ٌربخ رظناو . 7١ ص يرصملا

 . 716 ربخلا يف (0)
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 بلاط ىلإ رظنلاب ةمعنوهو لاقي مك ضيبألا رقفلاب اذه ٌمسنلو « عمجنم تبا «قرْشُم

 للقتلا نإ ءابنتافمو اهتارّمْغو اهلغاشم ىلإ ايندلا ُهَّدْشَت ال ىتح هتايح ,لّوأ يف ملعلا

 . هليصحتو ملعلا ٍظفحل ُنَكمأ ايندلا نم

 ىلع لبنح نب دمحأ ُمامإلا هّلّضفو هَقّرَش يذلا وه ٌعونلا اذه ٌلعلو ٠١
 لاق ءهل حاتريو هب سنأيو .هاوس ىلع ّرقفلا ٌرْيؤُي  هنع هللا يضر ناك دقو .ىنغلا

 ىلع ٌربَّصلا :دمح دمحأ لاق» :دمحأ مامإلا ةمجرت يف 2)(ةيابنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا

 ؛ةّرارَم هيلع ٌربصلا َّنِإف ,ىنغلا نم ٌفّرشأ رقفلاو ءرباكألا الإ اههانَي ال هبت رم رقفلا

 بحي دمحأ ناكو . ًائيش رقفلا ٍلضفب ُلِدْعَأ الو ىركشلا نم الاح مظعأ ةجاعزناو

 .«باسحلا ِةَّفِخ لجأل ءايندلا نم فُختلا

 ةمالعلاو .2")«دمحأ مامإلا بقانم» يف يزوجلا نبا ظفاحلا لاق 7 4

 هللا دبع ابأ ٌتعِمَس : يِذْوُرَملا ركب وبأ لاق :)(ةيعرشلا بادآلا» يف يلبنحلا حلفم نبا
 نكي مل اذإ ٌحَرفأ انأ .ايش رثفلاب ليف ام اعيش ِرْفَملاِب ُلِدُعَأ ام :لوقي لبنح نب دمحأ
 .هلجم يف هنم َرعأ ٍدَحأ سلجم يف ٌريقفلا َرأ مل «ءارقفلا بحي ناكو .ءيش يدنع

 ذا :لوقيو هنع ينلأسُي ناكف ءرامطأ يف رقفلا ىلع اروُبَص الجر هل ٌتركذو

 يصل ليام رقفلا ىلع ٌريَّصلا «رقفلا ىلع ُربَّصلا هللا ناحبس وِرَيَخب ينيتأت ىتح

 نم ىطعُي نم نيب مك :لاقو !؟وه ءىش ّي أ رقفلا ىلع ٌربصلا يِرْدَت ءًائيش رقفلا ىلع
 ! ؟هنع ىَوْرَت َرَخآ ىلإ « نتتفيل ايندلا

 ُرَسَأ !؟رجألا نم كل ٍءيِش يأ .اهيلع ٌرِدقَت ال ٌةَجاح كّلهأ كلأس اذإ يردتأ

 وه امنإ .باسحلل ّنَقأ ناك ايندلا نم َّلق ام ءيش يدنع سيلو هيف ٌحبصأ موي : : ّيلإ يمايأ

 ضرما

 .١0و 55و ١" بابلا نم (١؟)

 . مهدأ نبا لوق جاردإو ةدايزب ء«1559 ١751و 5": (65)
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 مهدأ نب ٌميهاربإ ناكو  لئالق ٌمايأ اهنإو ءسابل َنوُد ٌسابِلو ماعط َنوُد ُماَعَط
 و وَ

2 

 ع مادقدل © 2 نأ #هم 5 ادهش

  دجاو يبنج نيب ماعط لكو اهتددس دق ةعوج الإ يه امو

 !ةّئتف نيِفَرَتُملا نم ونّدلاو «ةّيفاعلا نم ىتِغلا :لوقي ىلاعت هللا همحر ُدَمحَأ ناكو

 .ىلاعت هللا نع اًضّرلا :بلقلا ُمّركو ًامَرَك ءيش لكل نو !ةَنْدِف مهعم ٌسولجلاو

 كنأك ؟ةنس نيتس ؟ةئس نيسمخ ؟انّدحأ شيعي مك : هباحصأ ضعبل ٌلوقي ناكو
 . !طقَسف ْيَمُك يف ناك ٍءيشب الإ بابشلا ٌتهّبَش ام !  انّنِم دق انب

 يعفاشلا مامإلا ًاضيأ هحّدم يذلا وه ءرقفلا نم عونلا اذه ّلعلو 3“

 : 9هنع يقهيبلا ىوزر |يف لاقف «ءاملعلا ةنيز هآرو هب َسِنَأو ء  هنع هللا يضر -

 ,ىبسوم ابأ اي :هنع هللا يضر ٌيعفاشلا يل لاق :لاق .ىلعألا دبع نب سنوي نع»

 0 اى شفا

 نبا لاقو .رارطضا رق لايُجا ٌرقفو . نايتخا رَقَف ع 0 رق :لوقي هّتعمسو

 يف ُحّلصَي ال :(”لوقي نسحلا ّنب دمحم ٌتعمس :لوقي ّيعفاشلا ٌتعمس : مكحلا دبع
 معدد مث

 . ىهتنا ٠ . 29 ُهَبْلق ْنْبلا َحَرقأ نم الإ  ملعلا ينعي  ٍنأشلا اذه

 )١( «يعفاشلا بقانم» يف ١49:7 ١9١

 يعفاشلا مامإلا ٌحيشو «ةفينح يبأ مامإلا ُذيملت ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا وه (؟)

 89:١. «عماجلا» باتك يف .ًاضيأ يدادغبلا بيطخلا اهاور ةملكلا هذهو .ًاعينج مهنع هللا ىضر

 ءيش وهو» :لاق ١55:9., هحرشو «سوماقلا» يف امك نونلا ديدشتو ءابلا مضب ُنْبْلا ()
 .«خيماوكلا نم ءيش :  باسنألا يف يناعمّسلا نبا لاق» :حراشلا لاق .«يّرئاك ذخُني
 . ىهتنا

 ماد يأ حماك ُّنْبلا :رخلا اذه ًَءارو 2لهو٠ : 7 «يعفاشلا بقانم» يف يقهيبلا مامإلا | لاق

 «ئابَرْعلا هب مد ءهئوسأو مادإلا ءِيِدَر نم يأ ٌيَرملا ِركَع نم .رصِمو َتاَماشلاِب ُعلصُي

 . ينم حاضيإ ةدايزب ىهتنا . مهرقفل
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 الإ ملعلا ُبَلَط ُحّلصَي ال» :ًاضي : ذيأ ٌلئاقلا وه هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلاو

0 

 و مربتلاب يأ لَم بطي نم ملعلا اذه ُبْلطَي ال» :ًاضي ةبأ لئاقلا وهو

 ةمدخو ا ٍقيِضو .سفنلا ِةّلِذب ُهَبَلَط نم نكلو «َحِلفُيف . سْفنلا ىِغو .مْزَعل

 .20(مّلفأ مّلِعلا ١ ىهتنا

 بناجلا) يف يتأي يذلا «ةريره يبأ ٍرقف ٌريخ هل دهشي عوتلا اذهو ٠5
 ةنينأمط ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمزالم ىلإ هٌرقف هاعد دقف 29 (عبارلا

 سلجم مزلي ناك ذإ .سانلا ىلعو هيلع ةئسح ِهلآم يف هرقف ناكف «ةيلوئسم ةفخو
 نيملسملل َةَّْسلا ُهَظفِح كلذ ّيط يف ناكو .هنطب عّبْسِل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهانع نيذلاك «ليخن وأ ةراجت ٌبحاص ناك ولو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 و

 دجاولا مادإلا كلذ هتمزالمل ًاحرج يأ ةَحْرَق هيف لَعَج يأ (.. ُهَبلق َحَرقأ) : هلوقو

 . ءيدرلا

 يوارلا قالخأل عماجلا» باتك يف .نسحلا نب دمحم مامإلا ٍةملك يف (َحَّرقأ) تءاج اذكهو

 «يعفاشلا بقانم» يف تعقوو .باوصلا يهو ,؛4*١:2 يدادغبلا بيطخلل «عماسلا بادآو

 ةبولقم يهوأ ؟ةملكلا يف ةيناث ٌةياور (قرحأ) لعلو . ىهتنا .؛ُنبلا ُهَبلق قّرحأ نم الإ» :٠١ ؟
 .برقألا وهو «(حرقأ) نع ٌةفّرح

 «لصافلا ثّدحملا» باتك يف ءاج دق .ماقملا اذه يف ريغ ال ٌباوصلا وه ءانه ّنْبلا) ظفلو

 ٍةاوّرلا نيعباتلا عابتأ ٍدحأ ليقع نب هللا ٍدبع  يفقثلا ليقع يبأ ٌلوق 7١. ص يرُمْرُهَمارلل

 هيف بوصو !(ّنّبلا) هُققحم أطخو .«ُنَبلا اهحَرقأ دق انفاوجأ َّنأل ٌتيدحلا ٌظَفحَن امإ» :  ثيدحلل

 ىنعم متي كلذبو .زبُحلا هب ًاديِرُم هلاق ,حيحصلا وهو ءءارلاو ءابلا مضب ّربلا» :لاقو !(رملا)

 ىهتنا .«مهفاوجأ حّرقأ مادإ ريغ نم ّربُحلا مُهَلُكَأ َّنأ وهو «ةرابعلا
 !ًاضيأ (ّنّبلا) ةملك أّطخو !بيطخلل «عماجلا» باتك ٌققحم ةئطختلاو أطخلا كلذ ىلع هغعَباتو

 !!طلغو أطخ اذه ٌّلكو .(ملا) اهتحص َّنأو .فيحصتلاب اهيلع مكحو
 )١( يدادغبلا بيطخلل «عماجلا» نم 790:1١.

 . 78 عونلا لوأ نم .”145 ص يطويسلل «يوارلا بيردت» نم (؟)

 . 7١ ريخلا يف (5
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 سلاجم نع مهلَغش ام هلْغَشل راصنالاو نيرجاهملا نم -20يآلا هثيدح يف
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باتك ٌبحاص .«يرصملا يِوُحْنلا ماشه نبا ٌمامإلا حصني اذهو # ١7

 ةنس دولوملا (فسوي نب هللا دبع نيدلا ٌلامح دمحم وبأ) : امهريغو «ينغملا»و «رطقلا»

 ملعلا َقاَمَم لع ريصلاب 0 ءلاعت + هلل حر ١ ةنس ىقوتلاو ل4

 لد اَحأ ٌكايوط 0 الثلا بلط يف نقلا لي ل نو

 نم ريثك لاوقأب «قالخألاو مجارتلاو خيراتلاو بدألا ُبتك َتلَفح دقو 1م

 اهب مهتناهتساو «ةقناخلا مهدئادش ىلع مهربَصو مهتب رغو م هوجو مهرَقف يف ء ءاملعلا

 هيف اوناك يذلاو ءرجألا هيف بستحملا ءربصلا ةبوثمب مهنم ًاكّسمت « ام ماركا مدعو

 نيزئافلا نم

 دقو هل مهمذو ءهنم مهلملمتو «رقفلا نم . ءاملعلا نم ريثك .مربتب ًاضيأ َتلَفَح اك

 .ةغلاب ةرثك اذه يف مهراعشأ ترد

 بْعَّسلاو .عوجلا ىلع يلعتسيو ,مُدُْعلاو رقفلا ىلع ٌريصتي مهلئاق هلاق اممف

 :©طوطخ باتك دو ىلع ًابوتكم هيأ ام
 !؟يسواسوو يتَرْسح ٌرثكأ ْمالَف 2 سياّيلا ٍفيِغّرلاب ٌعْقدُي وجل
 سئئابلا ريقفلاو ةفيلخلا نيب ةمكح ىواس نيح َفّصنأ توملاو

 هيلع ةقافلا ٍةَوطَسب نيهتسي هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناكو 8689

 : هنع هللا يضر هيلإ ٌبِسن |ميف لوقيف ءاهيلع قافو اهّبَلغ يذلا وربصب اهتوربج ريسكيو

 .7١7ربخلا يف (01)

 يف هتيأر .يطويسلل «ّيِوبْنلا بطلا يف ءّيوّرلا لهنملاو ءّيِوّسلا جبنمل» باتك وه )١(

 ملع يف 749 ةروكذملا ةبتكملا يف همقرو 01787 ماع اهيلإ يتلحر يف ءدنهلا يف روبمار ةبتكم

 . فيرشلا ثيدحلا
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 (00(ربت َروُرْكَت رابآ يضيفو يِدنرَس َءاَنَس اًولْول يرطمأ

 ارق ُمَدعأ تسل ّتِم اذإو اتوق مّدعأ تسل تشع نإ انأ

 ارفع هللا ىرت رح ُسْفَت يبفنو ءِكولُدلا همم يتم
 ؟ارْمَعو ادْيَز ُروُزأ اذالف 2 يِرْمُع ٍتوقلاب تْعِنَق ام اذإو

 زيزعلا دبع نب يلع نسحلا وبأ يعفاشلا هيقفلا بيدألا يضاقلا اذهو ٠
 : ”لوقيف يعفاشلا مامإلاب يدتقي ,9هركذ يتآلا « يناجرُجلا

 ٌرقَفلا وه َعوْضُحلا نأ اومِلَعامو 2 ىنغلا ىلإ عوضخلاب ُلَصَوَت :اولاقو
 ُرْهّدلاو ةّيبألا يسفن : ىتغلا لع  اَمّرَح ٍنائيش لاملا نيبو ينيبو
 !ُْسُعلا اهب يفوقو نم ٌريخ ,َفِقاوُم 2 ُهَنوُد ٌتْرَصِبَأ ٌرْسُيلا اذه :ليق اذإ

 ٌريَصلا هل يدنعف ًاعرَذ هب ٌقيِضَأ يذلا ىوس ٍنامزلا دنع نكي مل نإف

 قيرط نم تناك اذإ ِهاّيَْعلا نع ِهِفنأب ْحَمْسَي ءاملعلا نم ُرَخآ اذهو 61
 ولو  ٍراسكتاب ِدّيلا دم ىَّريو َهّلَذَم هيف ناك اذإ اهبَلَط نع ىّبَيف ديلا ٌدَمو لاؤّسلا
 يف هنأل «سانلا نم ِدَحُأ ىلإ ِهِدب دم ملاعلاب ٌقيلي ال ذإ لوو ملاعلل َةَعَض  ءايلَعلا لينل
 يىبألا خباشلا كلذ ُلوقيف .هسفن طاقسإ مهيلإ ِهِدي َّدَم يفو .قحلل ٍةوعَّدلا ٍءايْلَع
 ٍلاَّؤُسلا ضعب , نم «ىلاعت هللا همحر ءاقرزلا دمحأ خيشلا هيقفلا ةمالعلا انذاتسأ هَعِمَس ام

 : هلوقي نيِذاَحشلا

 ُكَدَي تاه ُءاَيْلَعلا كل َلوُقَت ىتح أدي كنم ِهاّيلَعلل ندمت الَو

 مايألا هل ركذتَتو ءاهُرصَيَف ثادحألاو توطخلا رياَصُي مهنم ٌرخآو 5

 : (©9(دمحأ نب دمحم) يِدرَويبألا رمظملاوب أ ٌرعاشلا لوقي ِهناسل ىلعو ءاهيلع ُبّلغتيف

 ىصقأب دالب مسا :روركُذو ء«بونجلاب دنهلا دالب ىصقأ يف ةريبك ةريزج :بيِدنَرَس 01(

 . برغملا بونج
 .787 مقرب باتكلا رخاوأب .ءالعلاو ملعلا ّزِع يف ءامصعلا ةديصق ركذ دنع (؟)

 76:1١”. ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» يف امك (9)

 .4؟: يدْفٌّصلل «تاّيفولاب يناولا»و «1:7 «نايعألا تاّيفَو» يف هتمجرت يف اك (5)
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 نوت ِنامَّزلا ثادُحأو ْزِعأ يننأ ِرْدَي ملو يِرْهَد يل ٌركنت
 ُنوكي فيك َريَّصلا ِهيِرَأ تبو ادنعا فيك عدلا ينيرُي َتابف

 هِربصب دئادشلا لاني ,هتامجهو ةمالآو رقفلا ٌبِلاْغُي مهنم ٌرخآو - 1517

 ٍةَوُف نع اربح كلذ يف ٌلوقيف .ةمزهيو ريصلا ُبِلْغَيف .هُمواقُيو ٌربصلا ُلِزانُي لب هتامّرعو

 : هتميكش ةناتمو هِسْفن

 صاي:ُروُبَّصلالاقفّر 2 لّْصلاهب ٌتاْعَتساف َرَّْصلا ٌرَباص

 :ءابلا رسكب (ّصلا) دوجو لإ اريشم  يّرَعَملا ءالعلا وب ,أ لوقي هناسل ىلعو دوجوم

 : دوهعملا ريَصلا دقق ىلإو ّرملا ءاودلا

 !ًدوقفم ٍءابلا ٍنوكسب هنكل  ْتَرِسُك هل ٌءاب ْنِ ُدَجوُي ٌرَّصلا

 ءاهّلظل ًةمادتساو اهب ًاَبُح ال ءاهظّرقُيو اهُحَدمب دئادشلا نم ُرَخآ فقيو - 16

 : لوقيف «فَولا نم ّيِعُدلاو ,قيِدَّصلا نم ٌُدَعلا هل َتْفَشَك امأل نكلو

 يقرب يِنّصّصَخُت تناك نإو || ريخ لك دئادشلا هللا ىَرَج
 يقيِدَص نم يوُدَع اهب ُتفَرَع نكلو ًاركُش اهلا يِحْدَم امو

 يديبّزلا دجَرُملا رمع نب دمحأ) يضاقلا ٌبيدألا ٌبيرألا ٌةمالعلا اذهو - ١5
 هلزنمو هيكسم نع رقفلا الئاسُم ©' !ٌلوقي «ىلاعت هللا همحر 478 ةنس قوتملا ' (ينميلا

 ةحرابي ال «هئيرقو هُئيِدَحَو .هسينأو هّسيلج هنأب رقفلا هريخيف هّبتجَيِف ةقرعيل

 !هدنع ةاخاؤملا هذه َهّركأ امو !هُقِداصُمو هيِخاٌوُم وهو ! هُقرافُي الو

 «”ءاهقفلا مِئاَمَع يف :يل لاق ؟ٌميِقُم َتنأ نيأ :رْفَملل ُتلُث
 !ءاخإلا ٌّمطَق لع ٌريزعو 2 ءاخآإل مهيبو ينيب نإ

- 

 )١( ص سورديعلل «رفاسلا روُنلا» يف اًدج ةلّوطملا ةلفاحلا هتمجرت يفامك ١4١ .

  (0.ءاهقفلا مهيفو «ءاملعلا مهب نونعي نميلا لهأ ةغل يف ءاهقفلا
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 ريقفلا ٌءار تَرادتسا اهنإو «هنيعب َريقفلا وه ةيقفلا ٌلعجت ءاملعلا نم ٌرَخآو ١1

 :ريقَملاو هيِقَفلا نيب مّرالتلا ىلإ ًاريشم ٌلوقيف ءًءاه تراصف
 اهفارطأ َتَْعّمحَت ريقفلا ُكاَر امنإو ٌريِقَّملا وه َيِقَقلا نإ

 نيح هيلإ سانلا برقأ ةلماعم فالتخا نع ٌفشكي ءاملعلا نم ٌرخآو - 4

 ميركتو بيحرُت َةاعْدَم هُرْسُي ناك دقف !ًارِسْعُم َراَص نيح هل مِهِتَلَماعُم نعو ءًأرِسوُم ناك
 سانلا رعأو هّمَع ىنب نم هل لهاجتلاو ٍنارجم لا َةاَعْذَم رقفلا ناك مث .دهنم بنو هل

 :لوقيف .هيلإ مهّبحأو ؛هيدل
 يب شوش ست لس * هم هَء- .٠ 2 عهد .٠ 7 بما #ساب

 !بخرم تام ارسعم ينوأر ملف  ابَحَْرَم :نولوقي يمَع ونب ناكو

 .ءاقدصألا ُلُلقُيو «َبويُعلا ٌرهظُي َرْفَفلا َّنأ ٌرُكْذَي نيلئاقلا نم ُرَخآو 8

 :لوقيف

 عباصألا بويغلاب هيلإ ْتَمْوَاو  ُهَفيِدَص لق ِءرملا ُلاَم لق اذإ

 نب ىيحي ريزولا بيرألا بيدألا ُهيقفلا ةمالعلا هركذ ًاضيأ ُهّسفن ىنعملا اذهو
 |همحر يزوجلا نبا مامإلا خيش 05 ةنس قوتملاو و ةنس دولوملا .ٍلبنحلا ةريبه

 :0©2هلوقب لمجأو لضفأ هجو ىلع هغاصو «ىلاعت هللا
 م ممل 3 رو < 7 3 معاه .

 لُمحي ناك ام لك هنم َحّبقو 2 ُهَقيِدَص لق ِءرملا لَم لق اذإ

 ٌثَعمتجا اذإ «ةردانلا َنِساحَملاو «ةعيفرلا لئاضفلا نأ نبي َرَحآ اذهو
 ! هَرْذَق اهبحاص طعُي لو ٌتَمِضُه «ًاريقف ًاقلمت ناكو لجرلل

 هل 0 .ني أ ل هج ىو هم ع لل
 ميرم همعو ٍنامقل ةمكحو ٍةلقم نبا طخو ٍنابحس ةحاصف

 ! مهردب ابي ال هيلع ٌيِدونو 2 ٌَسِلْمُم ُءرملاو ِءرَملا يف تعَمَتِجا اذإ

 هل ٍةفيطل تايبأ نم وهو .708:7 يلبنحلا حلفم نبال (ةيعرشلا بادآلا» يف امك )١(
 اذه اهنم ركذي ملو «7؟١1:١58 «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ةلفاحلا هتمجرت يف يلبنحلا بجر نبا اهركذ

 .تيبلا
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 هب لني عةقماسلا 9 وو ٌقوُعَي رقفلا نأ ىلإ  ساَوْرِد نب ُدشاروه

 :لوقيف ءرومألا نم ٍنوُدلاب اضّرلا ىلإ
 ومي ره كف كم ماه م ثم وو هند

 دجنأ الط لقلا الول ناك دقو همه نود ىتفلا لقلا ٌرصقُي دقو

 ()رومألا ِيِاَعَم ُموَي يذلا وه ٍدَجنألا ٌحالَطو ءرَمَفلا :لقلاو

 نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ «ةيبرعلاو ةغللا مولع يف هرصع مامإ اذهو

 هللا همحر 71/84 ةنس ىفوتملاو 2717 ةنس دولوملا ,يبطرقلا ٍليبشإلا يديبزلا هللا دبع

 هِدعب نم ُهونَب اهَسِيَل «ىتغلاو الا نم ٍةمحَض ٍةمعن ىلعو ,ةضيرع اَينُد يف ناكو «ىلاعت
 :29لوقيف «ةحارو ّنَطَو غلا نأو !ةشخوو َةبْرْ رقفلا نأ ُرّرَقُي ,اليوط ًانامز

 ٌناطوأ ٍةبرُعلا يف لاو ا!ًةبرع انناطوأ يف ٌرقفلا
 ناريجو ناوخإ سانلاو ٌدحاو اهلك يش ضرألاو

 نيسحلا وبأ) سراف نبا يلوصألا هيقفلا ٌيِوْحْنلا يوغللا مامإلا اذهو ٠١
 «ى اعت هللا همحر "842 ةنس قوتملاو ,4"1 ةنس دولوملا (يزارلا ايركز نب سراف نب دمحأ

 :©20لوقي ذإ !ناَذَمه ةنيدم يف هتماقإ َءانثأ َنويُدلاو ٌرَوَعلاو ٌرقفلا ىكشتب

 ُمُرَضَت ران ٍءاشخألا يفو ءاذ ىوس ,لئاقب ُتْسَل ُثيعلا َناَذَمه ىَقَس
 !مّلعأ تنك ام َنايسِن اهب تف ةدلبل م ءاعّدلا ١ يفض ال لاو

 امه ذإ ؛بدألاو ملعلا نع دعبل هب رتل هلرتسملا حصني ب يذلا وهو

 :لوقيف ّرَوَعلاو ٌرقفلا (مهبحاصل ٍنابلجي

 ابَرَطضُم ضرألا تانج يف ٌدارأ دقو ٌريشتسُي يناتأ يل ٍبِحاَصو

 !ابّدلاو َمَلِعلا الإ دِراوَملا ةنم ذرو ٌمْساو َتْمِش ٍءيش ّيأ ْبِلَطا : تلق

 )١( يديبزلل «سورعلا جات» نم 0:45١.

 «نايعألا تايفو» يف هتمحرت يف امك (؟) 01١5:1١.

 ) )5يِطْفَقلل «ةاورلا هابنإ» يف هتمجرت يف امك ١:9.
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 توقاي يفارغجلا خرؤملا بيرألا بيدألا ةمالعلا ةلاسر يف ءاج امميو 4

 نيدلا لامح ريزولا ِهَقيِدَص ىلإ 23575 ةنس ىوتملاو .5ا/4 ةنس دولوملا .يومحلا

 ,27ناكّلَح نبا يضاقلا اهَدَروُأ يتلا ىلاعت هللا اهمحر يبلحلا يمل فسوي نب يلع

 : لوقيف !رقفلا ىلع ّتوملا هيف ٌلَضفُي يذلا هلوق

 ِرْفَملا نم ٌريخ َتوملا َّنأب نيِقَي يي ٌرمّتسا مث ُكّسلا فوقو تْفَقَو
 ٍرسُهلا ٍبّلَط يف ٍناطوألا نع ترسو هب ام بلقلابو لْهَأ نم َتْعْدوف

 : ٍرْسُع ىلع ٍةايَح نم ٌريخ َتْوَمْللف يربصأ :اه تلق نيل ةيكابو
 يربق ىلع عومدلا ضيق اهب لق ٍةدلبب تومأ وأ الام ٌبِيكأس

 نوُدِشُي ,هبانب ٌرقفلا مهّضَع اذإ نوَقِلْمُملا ٌءملعلا كئلوأ ناك ام ًاريثكو 10
 ةنس ىفوتملاو 279١ ةنس دولوملا (يدزألا دمحم نب نسحلا) يِبلَهَملا ريزولا بيدألا لوق

 ماقأو ٌقالمإلا هب لح دق ناكو ,("0ُنْعَب هلاح حرشو هركذ يتآلا «ىلاعت هللا همحر 07

 :الليوط هدنع

 هيف َريَخ ال ام شْيَعلا اذهف هيِرتشأف ابي َتْوَم الأ

 هيركلا شيلا نم نضل يتأي مغطلا ُديِذَل َتْوَم الآ
 هيلي امم ينلأ ول َتدِدَو ٍديعب نم ْارْبَق ثرصبأ اذإ

 هيخأ ىلع ٍقافولاب َقَّدصَت 2 ٌرخخ َسْفَن ُنمِيِهُملا َمِجَر الأ
 :©© ةقاضإلا هب َتَدَتْشا دقو ىلاعت هللا همحر ًاضيأ ُهَلوقو

 ُديِرَملا كّروعأل ىَرْلَبلا نم يب ام ٌقوف كئدّرتسا ينأ ولو
 !اوديري مل يِشْيَع لثم ٍشيعب ةاَيَح قوملا ىلع ٌتْضِرُع ولو

 مِدقتملا ءيرَعلا قاحسإ يبأ رعاشلا .لوقب بابلا اذه يف هولاق ام متخأو - 57

 ناسحإلا لك هيف نسحأ دقو «نيرباصلا دجامألا مالعألا ءالؤه ناسل ىلع .(90ُهُركذ

 .(يوّمَحلا هللا دبع نب توقاي) ةمجرت يف 5١7:7 «نايعألا تايفو» يف )١(

 .1965 ربخلا يف (؟)

 . ١47:١ «نايعألا تاّيفو» يف هتمجرت يف امك (9)

 ٠١. ريخلا يف (5)
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 : مهاح ناسلب لاق ذإ

 (ااًبئاَضَعلا ٌريِسَكلا ُمظَعلا َلَمَحاك هقيطن ال ام مايألا نم انّلَح

 هِسافنأو هقانخب هنم َدَحَأو !هقرافُي ملو ٌدوسألا ٌرقفلا هَقّئاع يذلا لئاقلا .لوقبو

 اَمِقلاو ّيِراربلا هعطقو ءرافسألا يف ِهِلَقْلَفَت ماود عم هّبَحاصو ا!هُقِداَصُي لو هقّداصو

 : !هاوليو ِهِرقَف نايب نع .هاوكش ٍناسلب أارّبعم لاقف

 !©9مِلظُم ُدَوْسأ هنم ِلْحَر ُعِضوُمو  ًابرغَمو ًاقرش ضرألا َءاضأ ٍرْدَبو

 دقو .©”)هركذ مدقتملا يرشخزلا رمع نب دومحم ةيبرعلا مامإ لاقو  ٠٠ا/

 :هل ةليوط ٍةديصق نم .قالمإلاو رقفلا نم ًارّمذتم ٌتبّرغو هفيلآت تفرش

 لهاج لك ىلع قرأ مل انأ اذإ يلئاضف لع يِدِجُت له ليلخ
 لثامألا قوقح ايندلا اهذارأ ىلع ْبَرَقَو امدعب ىقحب ىل نمو

 لطاع ٍدْلَقُملا ِءانْسَح دي مكو ١ اهُديج للا يف يف هاَْوَش مك ٌرهدلا اذك
 لفاَوَقلا نيب ٌنابكرلا اهب ىنْعَت يقام ٌرُغ نأ يناَبَش امو
 يلئاسر تارينلا َرِيِسَم ْتَراَسو يدئاصق ٍدالبلا ىصقأ ىلإ تتّراطو

 )١( ىلاعت هللا همحر ٌلئاقلا وه ءاذه يَّرَعلا قاحسأ وبأو :
 ُنَلْعُم يعاوّدلاو ِثعاَوَبلا باب َةَروُررَم تلق ٌرعشلا ٌتكرت :اولاق

 ُقَسْعُي ٌحيِلَم الو ُلاَوْنلا هنم -ىجترُي ٌميرك الف ٌرايدلا تّلَخ
 !فَرسُيو ٍداَسَكلا ّمَم هيف ناحيو ىَرتْشُي ال هنأ بئاجعلا نمو

 )١( «هناويد» يف يرتحبلل ةديصق نم تيبلا اذه ءاج : .»148٠فراعملا راد ةعبط نم

 اهّلبق ءارلا رسكو ميجلاب (يلجِر ٌعضومو) :ناويدلا يف ُهظفل ءاجو .1474 ةنس ٍةعوبطملا ةرهاقلاب
 بغارلل «ءابدألا تارضاحم» يف :ءارلا حتفو ةلمهملا ءاحلاب (ِيلْخَر عضومو) ٍظفلب ءاجو

 يناهفصألا ١:  27717ةراعتسالا ثحبم يف 6 " ص ينيوزقلل «حاضيإلا»و .

 طاّوطَولل «ةحضاولا صئاصخلا رَّرُع» يف مات يبأ ىلإ ًايوسنم ءارلا حتفو ءاحلاب ًاضيأ ءاجو

 ,طوطخم باتك ِهْجَو يف هيلع ٌتفقو ام َلّوأو .186 ص يسابعلل «صيصنتلا دهاعم» و . 777 ص

 اهب ُةئيئأف .ءاحلاب يأ .(يلْحَر ٌعِضْوُمو) :هيف ءاجو «لوبنطصإب ةّيناَيَلّسلا ةبتكملا يف 7
  )5ربخلا يف 5 ١٠١. ْ



 اذإ ىننكل بادآلا نم مغ

 مو ًابتيغتسم تحبصأ ينتيل ايف

 :ًاضيأ هلو

 ًايكشُم يل ىرأ الو َنامزلا وكشأ

 رحبار ٍةَقْفَصِب يل ْنَم اَنَرْسَح اي

 اورخأت فيك ملعلا لهأ حيو اي

 ٍلِصافَملا رحم ىنُْمذ هب باصأ
 !لمانألا ٌريغ ٌفكلا يف اف ُترظَن

 !لضافألا ٌسأَرو مْرَرْوَخ َرْخَف نكأ

 .لاملا أ لضفلاو رجم ف

 ,لاطم َلوُط تيتا 5-5 :
 يلاَمآ ٌةطونُم مانألا َنوُد ِهِعْنّصِبو .ىَكَتْشُملا يهإ ىلإف

 نيذلا ءاملعلا كئلوأ نم ءرقفلا نم هلك ديدشلا 06 اذه عمو 4

 رقفلا ليضفت ىلإ نيثدحملاو ءاهقفلا نم ٍدحاو ريغ بهذ دقف .هيف مهلاوقأ ضعب ٌتعمس
 (رصن نب دمحأ نب ٌدمحم) ٌّيذمرتلا رفعج وبأ ُتّّدحملا هيقفلا ٌمامإلا مهنمو ءىنِغلا ىلع
 هللا همحر ؟40 ةنس ىفوتملاو 70١ ةئس ُدولوملا «جيّرُس نبا لبق قارعلاب ةيعفاشلا حش
 ىلع ٌدرلا يف ْمّلاب» :>«ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف هتمجرت يف يكبسلا جاتلا لاق «ىلاعت

 . «رقفلا ىلع غلا َّلَصَف نم
 ُدولوملا ءرصم يضاق (رْبَز نب دمحأ نب هللا ُدبع) ٌيعفاشلا ُهيقفلا ٌتِّدحملا مهنمو

 ىلع قالمإلا ليضفت ىلإ َبَهذ دقف «ىلاعت هللا همحر "74 ةنس قوتملاو «107 ةنس
 نم رْبَز نبا يضاقلا نكي ملو .20(قغلا ىلع رقفلا فيرشت ٌباتك» فّلأف ءراسّيلا
 .رجح نبا ظفاحلل «رصم ةاضق نع رصإلا عفر» يف هتمجرت نم مّلعُي امك « ءارقفلا

 .(دمحم نب دمحأ) يبارعألا نب ديعس وبأ ظفاحلا مامإلا فّلأ كلذكو - 8

 قم نيد يل مايألا ةمذ ىف

 « ىلاعت هللا همحر معو ةئس قوتملاو 2ك ةنس دولوملا .ةنع (دواد يبأ نكس! ةاور دحأ

 .اممكز:؟ )١(

 ظفاحلاو .(طوطخغ) 59504 ةئس ثداوح 5 ««مالسإلا خيرات» يف يبهذلا ظفاحلا هركذ )2

 . 568:7 «نازيملا ناسل» يف رجح نبا



 ليك

 هس يذلا ءرذنملا نب ركب يبأ باتك ىلع هب ّدَر .«ينغلا ىلع ريِقَفلا فيرشت» هس ًاباتك

 كلامو يعفاشلا :نيعوبتملا ةمئألا مالك َلقن مّدقتو ,2)«ريقفلا ىلع ينغلا فيرشت»

 .©”ًاضيأ تلا ىلع رقفلا ليضفت يف ,دمحأو ةفينح يبأو

 قيقحت يف ةّصجام ٌةزيجو ٌةملك .ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ققحملا مامإللو

 . ””«نيكلاسلا جرادم» هباتك يف اهارت ءرباصلا ريقفلاو ركاشلا نعل نيب ليضفتلا

 لاق ءرعشلا نم ٌريثكلا ٌءيشلا ىنغلا ىلع قفل ليضفت يف دقو 1

 يف ليق ام نسحأ نمو» :0*2(نسحلا حيبقت ةتو حيبقلا نيسحت» هباتك يف ,يبلاعتلا بيدألا

 :ةّيِهاَنَعلا يبأ ٌلوق ٍرقفلا نيسحت

 !رقفلا نم هيلع ىشْحي ىتِغلا نو 2ىتغلا هل ىَجرُي ّرقفلا َّنأ َرَئ ملأ

 :قاّرولا دومحم لوقو

 ٌريتعت ول ٌربكأ ىنغلا رجزنت اَمأ ٍرَقَقلا َبْئاع اي

 رظنلا كنم ّحَص ول ىتِغلا لع ِهِلْضَع نمو ِرْفَقلا ٍفَرَش نم
 رِقتفت يك هللا يِصعت ّتسلو ىغلا يفت هللا يِصعَت كنأ

 : ىنِغلا ىلع رقفلا ,ليضفتو «رقفلاو ىنغلا نيب ةنزاوملا يف ًاضيأ ُهُريغ لاقو

 رفولاب ملعلا ٍبّسكم نع اوُلْغُش اك ىنِغلا بّسكم نع .ملعلا بسكب انه

 رْفَفلاو ,ملِعلا نم ظَح انل راصو ىنْغلاو ٍلْهَجلا نم ّظَح مهل راصو

 ُفاَفَكلا :وه .لّدغألا كّلسملاو «لثمألا ٌريخلاو :حاتفلا دبع لاق ١

 ٍرطْبُم غب وه الو ءأرفك نوكي داكي رقفب وه الف ,  ىنغأو سانلا نع فك ام وهو -
 ءانثأ يف ءءاعنص ٍءاملع ضعب نم اهتعمس ٌتايبأ : اذه يف ليق ام يطل نمو . ًاركذ ُدْلوُي

 ميهاربإ نب دمحم مامإلا اهاق 2117848 ةنس ٍنابعش يف ًارئاز ًاذاتسأ نميلل يرايز

 يب هد

 )١( «نازيملا ناسل» يف رذنملا نبا ةمجرت يف امك 58:5 .

 ) )0ربخلا يف ١77 15و 0"١.
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 لكي

 ٌدولوملا «ةديفملا ةسيفنلا بتكلا نم هِريغو «قلخلا ىلع قحلا راثيإ» ٌبحاص .ريزولا نبا
 : هّلوق كلذو ءىلاعت هللا هجر 4 ةنس ءاعنصب قوتملاو ءالاله ةنس

 ينيهلُيو يِداؤف يغطي ىنغب الو قي ِرفَمب لغشت مل ٌدمحلا كل
 ينيِدهَم ٌتلِز امو يبلق يل ٌتحّلصأو َّ ٍدْمَحلاو ملعلل يضف
 ينيِهلُي سيل ًايفاك ًارْدَق .لاملابو اضّرلاو ٍةعاَنَقلاِب يبلق َتينغأو
 ينينعُي سيل امب ٌلوغشم انأ الو ُلْئاَس انأ الو ّموُمْهَم انأ الف

 ةنس وحن دولوملا «يرصملا يلع ىلع نب ٌدمحأ يذلا ظفاحلا دَقَع دقو 5
 ٌرَقَفلا ي ( (2)(نوكولفملاو ٌةكالَفلاَ» هباتك يف «ىلاعت هللا همحر م10ا/ ةنس ىفوتملاو الات

 اهمزلتستو ءرقفلاو ةقافلا نع شنت يتلا ٍتافآلا ركذب ًاصاخ لصف :«”ءارقفلاو

 تفطَق ٌتيأرف ,ةحفص نيرشع ىلع ُديِزَي اب اليلعتو ًاحرش كلذ يف لاطأو ءاهيضتقتو

 . هترابعب فرصتلا عم .هركذ ام مهأ ٌصيخلتو ءهلوطل نيوانعلاك هنم لم

 رْدَصلا يأ ٍنطَعلا ٌقيِض : اهنمف : ملق اهلي وأ ىصحت نأ نم ٌرثكأ يه» :لاق
 قلل ُةَعَس اهنم أشنُي ٍرورُّسلاو حّرفلا ةعيبط نأل (سانلا نع شامكنالاو «ٌقزنلاو

 .قلخلا نع ضابقنالاو ٍِسْفّنلا ُقيِض اهنم ْأَمني دَمَكلا ةعيبطو ءردصلاو

 بذكلاك ة ًةئيدر ًاقالخأ هيف ثدحيو .َقِلمَملا ريقفلا مزالُي يذلا ٌرِهَقلا :اهنمو

 مهل ًةاواسُم ,مهنع اهياوز ٌبُحو ةَمْعْنلا يوذل ُدَسحلا : ابنمو . اهوحنو قافنلاو ٍقّلمتلاو

 )١( ص ١5-560"3.

 : (كولفملا) و (ٍةكالفلا) ىنعم نايب يف « 5 7 ص روكذملا هباتك يف يتلا ظفاحلا لاق (؟)
 ٍةداهشب اهب نوديرُيو ء - سرُفلا يأ  مجعلا لضافأ نم اهانيّقلت ,(ُكولفملا) : :ٌةظفللا هذه»
 حاحص» يف سيلو «هرقفو ِهِقالمإل .سانلا يف َلَمْهْملا ظوظحملا ٌريغ ٌلَجّرلا :لامعتسالا عقاوم
 .ىنعملا اذهل ُحّلِصَي ام (كلف) ةدام يف .«طيحملا سوماقلا» يف الو .«يرهوجلا

 نع هُمِفادُيو ءهِدارُم يف ُهَضِراعُي  ًازوجت  كّلَملا نأ ىنعم ىلع .فصولا اذه هيلع اوقلطأو
 هذه نأ : اهوحنو .يقالمإلا وأ ءِرقفلا وأ «ةقافلا ٍظفل ىلع (ةكالقلا) ٍظفل رايتخا ةجوو .هلامآ غولب

 ُدّلوتي امهنإف .(كولفملا)و (ةكالَقلا) ٍظفل فالخب ءاهولدم يف ٌحيرص صن اهّوحنو ةثالثلا ظافلألا
 . «اهتوافتو اهترثك ىلع تاماقملاب ٍةقئال ٍناعم نئارقلا ةنوعمب اههنم



 ك١

 هنأ ُهَسفن ريقفلا ٌةيْوُر : اهنمو . مهنم هل ٍنامزلا .ماقتناب مهنمًايفشتو «سئابلا ريقفلا .لاحب
 . نيِمََنُملا كئلوأ نم معنا كلتب ُنحأ

 دج نم ّنأل مهل ةبيِغلاو « مهنم ضَعلاو ء سانلا ٍضارعأ يف ٌعوقولا :اهنمو
 ىوعدب هيلع ًءالعتسا هِتاَروَعو ِهيِواسَم نع ثَحَب ٍ,ةةاراجم نع زَجعو هنم ىلعأ ُهَريغ

 وه هنأ َرَعش أو ءاهب ُهَفَصَو ٌصئاقن هل عرتخا وأ موتي وأ دقتعُي |يف اهنم وه هتمالس
 .هتبحمو لضافلا ٍريدقت نع سانلا ٍفْرَص ةيغب كلذو :هّيلاَمَكلا اهضئاقنب ٌفصتم

 . هيف نعطلاب ًايفشتو دلت أ

 ىتغلا َّنإف «نايبلا ُفِعضْيو ,ناسللا ٌلُعَيو ,ناسنإلا لمي ٌرقفلا َّنأ :اهنمو

 ٍلعفلا وأ اهنيعب ةملكلا ىلع مكحلا وأ ٌرظنلا ُفِلتَْي ام ًاريثكو ءسرْحي َمْدُعلاو «ُقِطنُي

 اهِدُعابتو ينَعلا ىلإ سوفنلا ليمل ,لّبقتف نغلا اهوقيو «ضُفرتف ٌريقفلا اهوقي ءدحاولا
 ْ .ريقفلا نم

 محلا لحي ائاد هارتف «٠ ءهليقتسمو هلاح ين ريقفلا ُسَبلَي يذلا يمفنلا ُقَلَقلا :اهنمو
 بَّضنلا لمحت : اهتمو . ةئمرم ٍماَقْسَأو أ رلايِع اذ ناك اذإ ةّصاخو .هسفن يف معلا

 يف قزرلا يتيِض دنع ءرافسألا يف حاورألاو سوفتلاب ٍةَرطاخُملا ٌباكتراو ءِبَعّنلاو
 نم ٌةعطق رْفَسلا» : ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاق .باذعلا نم كلذ ينام عم «رايدلا

 :لئاقلا لاقو . «باذعلا

 . هايِماَرَملا نيِرِتقُملاِب ىَونلا يِمْرَِو مهضرأب نوُرِسْؤُملا ٌلاجرلا ٌميِقي

 «بناجلا اذه يف ءالعلا رابخأ نم ٍةفئاط ركذ ىلإ اذه دعب ٌدوعأو ٠

 .مامإلا .ىوقتلاو نيدلا مولع يف هنامز لهأ دّيسبو ,ثيدحلاو هقفلا .مامإب اهلهتسأف

 ظفاحلا لاق «ىلاعت هللا همحر 151 ةنس ىفوتملاو «41 ةنس دولوملا «يفوكلا ّيروثلا َنايفس
 : لي ام ةلفاحلا هتمجرت يف 227 (ءايلوألا ةيلحو يف يناهبصألا ميعن وبأ

 ةثالث ّتَكم ,ًاديدش ًاعوُج يروثلا ٌنايفس عاج :لاق «ةنيبع نب نايفس ثّّدح»

 هللا همّصَعف َلْحَدَي نأ ىلإ ُهْسفن ُهَنَعَدَف ءسْرُع اهيف ٍرادب ٌرمف ءًائيش لكي ال مايأ

 الانا 1١١(



 1ك

 :لاق مث «ىشجتف ٌءام َبِرشو ىلكأف صرَفب هتاف «ةهتنبا لزنم ىلإ ىضَمو

 07 ٌقَوُرَجَو حلم ماوقألا هب ضو ةنود ثبابلا َقلغأ اع كيفكيس

 (”ِيّبلملا ٍديْْعل ٌتاحصأ ضراعُت يِدَنْعَتو تارف ِءام نم ُبَرْشَتو

 . 0 (قَتفَت ٍصيبخلا .عاونأب تليظ اًنأك اوس ْمُه ام اذإ ىَتجَت

 .زبخلا نم ٌفيغرلا : قدرحلا 01(
 .رخآ ٌرجو ٍتيب عفرب ةيفاقلا ٌةفلاحم وهو .ءاوقإ ٍتيبلا يفو . ٍمَسدلاب نيل : قبلا ١)

 كرصاوخ ٌعِسّتَت يأ ُقَنْفَتو . ةّصيبخلا هنمو ءَنْمَّسلاب ٌرمتلا اهيف ٌطلخُي ٌُءاوُلَح : صييخلا (5)

 .هنم كعِبِش ٍةرثك نم
 .ماعط نم َلُكأي نأ هئابإ مل هعوج نم .يروثلا نايفس مامإلل عقو يذلا اذه ٍنَركذو اذه

 ياليل ميهاربإ خيشلا َّنأ « «ىلاعت هللا همحر بلح اندلب يف يخويش ِدَحُأ نم هّعِمَس امب ءسرْعلا

 قّلمأ ملعلل ِهبلط ةءانثأو .ملعلا ٌبلطُي رهزألا عماجلا ىلإ بهذ «ليلجلا حلاصلا ملاعلا يبلحلا

 نم جرخف .ًاديدش ًاعوُج عاجو ,لكأي ام دي ال وهو موي نم ٌرّبكأ هيلع ىضُمو ءةقفنلا ىلإ رقتفاو

 . ةيكزلا ماعطلا ةحئار هنم مشو احوتفم ًاباب ٌدَهاَشُف . ماعطلاو ًةمقللا لأسيل رهزألا يف هتفرغ

 مث يف اهسّمْغو ةَقَعَلملا َّذَحَأَف .ًايهش ًاماعط دَجوو .ًادحأ دجي ملف خبطملا ىلإ بابلا لخدف

 هبْعَسو هعوُجب جّرَخو !اهكرتف «هلوانتب هل ْنْذؤُي مل ْذِإ ءايوانت نع هُّسْفَن ٌتْضّبقنا ٍهِمف ىلإ اهَعَفَر ال
 .رهزألا قاور يف هتفرغ ىلإ

 هل ٌلوقيو «هتفرغ هيلع ٍنالخدَي ٌلجر ُهَعَمو هخويش ُدَحَأو الإ ةعاس ٌوحن هيلع ضي لو
 كئرتخا دقو ًاجْوَز هتنبال هراتخأ .حلاص ملع َبِلاط ُديِرُي ينءاج .ٌلضافلا ٌلجرلا اذه : خيشلا

 هِسفن ىلع ميهاربإ خيشلا َلّماحتف «هِتيب لهأ نم َنوكتو ءاىتيب ُدَقَعلا تيل هتيب , ىلإ انب مُقَف هل

 !هماعط يف ةقعلملا سمعو هلَخَد يذلا تيبلا ىلإ هب ٍنابهذي امه اذإو ارهعم ماقو ءهخيش ّرمأ ًالثتم

 مث هيف ةقعلملا سمع يذلا ماعطلا ناكف .ماعطلاب َرَدابو اهيلع اهِّدلاو هل دَقَع سْلَج املو

 .ًاجْوَر ًاززعم ًامّركم هنذإب هللا هينمعطأف هلل ٍنذِإ ريغب هنع ٌتعنتما :هسفن يف ًالئاق هنم لكأف ءاهكرت

 .نيحلاصلا هئانبأ ّمأ تناكو ,ليصحتلا نم هئاهتنا ّدعب بلح ىلإ ةحلاصلا ٌةأرملا كلت هعم ٌثّمدق مث

 هنأ دب الف «هّبارشو هّماعطو هقْزِر قولخم لكل مّسقو ,مارحلا نع لالحلاب ىنغأ نم ناحبسف

 رعب ُهْلُك كَحيوف اعَضَم نأ ٌدُبال ُهاَعَضُي نأ َكْيَعِضامل َرَّدُقام :لئاقلا قّدَصو «هلئانو هّلكآ

 .ٌلُذب ُهلكأت الو

 - َركذ «ىلاعت هللا همحر خابطلا بغار دمحم خيشلا خّرؤملا ثّددحملا ةمالعلا انذاتسأ تيأر رامث



 ه1١6

 ٌنايفس مامإلا هيف لاق ا ؛ ىلاعت هل هللا همحر ا ةنس اس ١٠١١« ةنس دولوملا

 نب .ليلخلا ىلإ رظنّيلف ءِكسملاو بهذا نم َنلُخ_لجر ىلإ رن نأ ٍّبحأ نم : يروثلا
 .دمحأ

 ْق ,297يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» و 22 ناكّلَح نبال «نايعألا تايفو» يف ءاج

 نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ «ضوُرَعلا ملع ٌءىشنمو «ةيبرعلا ٌبحاص ٌمامإلا» : هتمجرت
 . ءاكذلا طرْفُم ناكو ل ةنس دلو . مالعألا دَحَأ « يديهارفلا دمحأ

 بلاغو «بشوح نب ماوعلاو «لوحألا مصاعو «ينايِتْحّسلا بويأ نع ٌُتَّدَح

 .  رابكلا نيئّدحملا نم  مهاوٍسو .ناطقلا

-: 1 .. 4- 4 6 
 . يوحنلا ىسوم نب نوراهو « ليمش نب ٌرضنلاو .وحنلا : ةيوبيس هنع ذخأو

 . 29نوريثك نورخآو .يعمصألاو «ريرج نب بهوو

 هلو «نأشلا َريبك ءاعضاوتم ءاعناق ءاعرو ءاَنْيَد .برعلا ٍناسل يف اسأر ناكو

 .هرخَب نم نوفرغُي َءالعلا ّنكلو ُهَبَْه 0 تام .نيعلا ُباتك

 ين  لوقي تاكو !لاومألا هملعب اعب نوثيكَي هبذمالتو !ّيَمْلَ ىلع يقيل «ةرصبلاب
1-7 

 . يمع ُهُرواَحي اف «يباب لع ُنِلغال

 ةمجرت يف 2771:1/ «ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ» هخيرات يف هّنركذ ام وحنب ةعقاولا هذه

 يفوتو 2١١55 ةنس دلو هنأ ٌركذو ,ةلفاح ٌةمجرت هيف هل مَجرَت دقو ,روكذملا يلالهلا ميهاربإ خيشلا

 . ىلاعت هللا همحر ١778 ةنس
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 بلاغ نأش ىلع «هئادأو ثيدحلا ةياور يف ُدَي هل ناك هنأ هنم فَرعُيل ّمطقملا اذه ٌثركذ ()

 . نيمدقتملا ءالعلا



1] 

 نإو «هدافأ هْنأب هرب مل ًائيش ًاناسنإ دافأ اذإ ٌليلخلا ناك : لكوتملا نب بويأ لاق
 . هنم هدافتسا هنأ ةارأ «ًائيش ٍدَحأ نم دافتسا

 يف ٌفئاوط َراَص :ُتلق» :مالكلا اذه َبِقَع ىلاعت هللا همحر ُيبهذلا ٌظفاحلا لاق
 .(!سكعلاب اننامز

 سدراف ّيلاو ناكو , يدزألا ةَرْفَص يبأ نب بيبح نب َناميلس ىلع ٌبتار هل ناكو

 وج ليخلا بتكف هب « هيعدتسي ,ليلخا ىلإ َبنكف ,زاوهألاو

 لاخ ىلع رقي الو 28 توي َدَحأ ىَرَأ ال 9
 .لاتحم ُلْوَح هيف كُديِزَي الو نق فشلا بكرع ل

 ,لاملا ال سْمَنلا يف ىتغلا َكاذ ٌلثمو 2 ُهَفِرْعَن لاما يفال سفنلا يفّرقَفلاَو

 :ليلخلا لاقف ءٌَبتارلا ُناميِلُّس هنع عطقف

 ينافوتي 0 ىتح  ِقْرَّرِل نِياض ْيِيف نش يذلا نإ
 ٍنامُرِج كلام يف َكَداز اق اليلق اريخ ينمرَح
 . ُهَبتار فَعضُأو «هيلإ ُرذتعُي ليلخلا ىلإ ٌبّتكو !ُهْتَدَعقأو ُهتماقأف َناميلس تغلب

 ىلإ ٌةيراجلا يِضْمَت ,باسي ا نم ًاعون َبَرَأ نأ ُيرأ : لاق هنأ هيوم ٌبّبس ناكو

 وهو ةيراس ُهَتْمَدَّصف كلذ يف ُهّركف ٌلمعُي وهو ّدجسملا لَحَدو ءاهُملظ ُنكمي الف عاّيبلا

 . ()ىلاعت هللا همحر هتوم ببس تناكف «هرهظ ىلع ٍبلَقناف !هركفب امنع لفاغ

 ٌتاملك هل ,(دجأ نب , ليلخلا) ميلعلا ٌروكشلا روبصلاو ميكحلا ٌفيصحلا مامإلا اذهو ول

 بلطلا ٍنأشب لص امم ءانه اهنم ًةملك ٌركذأف .ًاداشرإو ًايلعتو ًادادَسو ةمكح ضيفت ,ةروثأم

 «وحنلا) ليصحت ٍنأشب اهلاق وه ناك نإو .مولعلا لك يف نوُلّصحملا اهب دشرتسُيل ؛ليصحتلاو
 لاق «ةيلاغلا ةيمّلِعلا قئاقحلا نم ةقيقح نع اهيف رْبَع دق ةّماع ةلماش ةميكح ٌةملك اهنإف .ًةّصاخ
 : ىلاعت هللا همحر

 ُحّرؤملا هلَقن .«هيلإ ّجاَمْحي الام ةفرعم َدْعَب الإ ءهيلإ ُجاتحِي ام ىلإ وحلا نم ٌدَحأ ُلِصَي الد
 : يدَفَّصلا لاق مث ١:. «تاّيفولاِب يفاولا» ميظعلا لفاحلا هخيرات ةمدقم يف يدْفَّصلا نيدلا ٌحالص



 دي

 ةمجرت يف ,27(دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا ىور _ 606

 ٍدَحأ هيقفلا ظفاحلا ةمالعلا ,يفوكلا ىعَحْنلا هللا دبع نب كي رش هللا دبع يبأ ىضاقلا
 «ىىلاعت هللا همحر ةفوكلا يف /١1/9 ةئس وتملاو «ىَراَْخبي 6 م رولا « مالعألا ِةمئألا

 : لي ام

 سّلجف ٠ يعَجنلا ورْمَع نب ريبتسُملاب يضاقلا كيرشرَم : ديزي نب ىيحي لاق»
 « ىلاعت هّللاو يِسْفَن : قسد :لاق ؟كَبَّدُأ نم .هللا دبع ابأ اي :رينتسملا هل لاقف «هيلإ

 ربَتب يل مع ينب دنع ينَحَرط ىتح انل مع نبا ينلَمَحَف هىَراَخِبب ناسارخب َتدِلُو

 .0رصْرَص
 ءمهخيش ىلإ ٌتئجف .نآرقلا ُمّلعت يبلقب َقِلَعف ٠ , مه ِمّلَعُم ىلإ ٌسلجأ ُثنكف

 ةنسلا اهب ٌفرعأ ةفوكلاب يلع ِهِرْجأ ءانه اه لع يرُت تنك يذلا فاَّعاي :تلقف

 . لَعفف «يمؤقو

 . ىهتنا .«هيلإ رقتفُي ملام ليصحت دعب الإ هّناقتإ ٌناسنإلا ْعُنبَي ال «ملع لك اذكهود
 ٍنأشب ٌقِداص وه اك .يدفصلا خّرؤملاو ليلخلا ٌمامإلا هلاق يذلا اذهو :حاتفلا دبع لاق

 ُلَحْبَت الو ءُلُمْغَت الف ءاهتالآو مولعلا كلت بتك ِانتقا ٍنأشب ًاضيأ ٌقداص ءاهتفرعمو مولعلا ٍبْنك

 . كاعرّيو كآلوتي هللاو ءاهل ٍةفرعملاو ريصلا نا لاملاو ٌناكملا كدنع ّعَسَنا اذإ

 ؛ةَنَس نيعبرأ ْغْلَب اذإ ًانهذو ًالَقَع ناسنإلا نوكي ام ُلَمكأ : اضيأ لوقي ليلخلا مامإلا ناكو

 غلب اذإ ءصقنيو ٌريغتي مث «ملسو هيلع طايل ادع اهيل لادن هللا َثَعَب يتلا ُنَّسلا يهو

 ٌنوكي ام ىَفصَأ . ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيف ضيق يتلا نيبلا يهو «ةنسس نيتسو ًاثالث
 هللا همحر ليلخلا ةمجرت يف «1ا/١7:1 «تايفولا» يف ناكلخ نبا هاكح .رَحَسلا تقو يف ٍناسنإلا ٌنهذ

 .ىلاعت

 :قئاولا قئاذلا «فزاعلا زايخإ رم وهف ءةنلنا/“+ شاعءدقهوءاذه دعا نب: ليلخلا لاق

 1 .هيلع ىلاعت هللا ٌةمحر ّقدَص دقو
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 ىسيع ٌرهن اهيلإ فيِضأ امبرو ,ىسيع رب ٍةّمِض ىلع .دادغب داَوَّس نم ٌةيرق ٌرصْرَص (؟)
 .(رصرص) يف :40٠١ «نادلبلا مجعم» يف امك ءَرصّرَص ٌرْبَح :ليقف



 ١كم

 اهيف ٌبتكأف ءًاسوُرطو ٌرتافد يرتشأو «ُعيبأو َنِّللا ٌُبرضأ ةفوكلاب ٌتنكف : :لاق
 :هدلول ورْمَع نب رينتسملا لاقف . ىرت ام ٌتْعَلبف ىقفلا ٌتبلَط مث .ثيدحلاو ّملعلا

 ٌبٌدؤُيلف ءهيف نوحلفُت مكارأ الو بدلا يف مكيلع ُترثكأ دقو ؟مكمع نبا وق مُتعِمس

 .(«اهيلعف ًءاسأ نمو .اهلف ٌنَسَحَأ نمف ءهسفن مكنم لجر لك

 قوتملاو «44 ةنس دولوملا «ةيوبنلا ةرجحلا ٍراد مام كلام مامإلا اذهو 75

 ضايع يضاقلا لاق تيب ِْفَس َبّشخ عاب ىتح ٌرقفلا هب ملأ «هنع هللا يضر 174 ةنس

 باب) يف «كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كرادملا بيترت» هباتك يف هرصع يف ةيكلاملا خيش
 : 2(هيلع هريصو ملعلل كلام بلط ٍءادتبا

 ! هّبْشخ عابف هتيب فَقَس ضقن نأ ىلإ ملعلا ُبَلط ِكلامب ىضفأ : مساقلا نبا لاق»

 ٌرمألا اذه ٌلانُي ال : كلام لاق» : )ضايع يضاقلا لقْن مث .«ُدعب ايندلا هيلع تّلام مث

 .«رقفلا ْمُعط هيف ٌقاَذُي ىتح  ّملعلا ينعي

 يف يمزراوخلا ُقفوملاو ."7«دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا ىكحو 07

 (ميهاربإ نب بوقعي) فسوي يبأ مامإلا يضاقلا ةمجرت يف 229(ةفينح يبأ بقانم»
 لاق» ”١8: ةنس ىوتملاو 2١١7 ةنس دولوملا ةفينح يبأ ٍذيملت .يدادغبلا يفوكلا

 دنع انأو ًاموي يبأ ءاجف .لاحلا ْتَر ّنِقُم انأو ةقفلاو ٌتيدحلا ُبلطأ تنك فسويوبأ
 ةفينح ابأ نإف «ةفينح يبأ عم كّلجر ندمت ال يب اي :لاقف .هعم ٌتفرصناف ةفينح يبأ
 ةعاط ٌترثآو ءبلطلا نم ريثك نع ُترَّصَقف «شاعملا ىلإ حانت تنأو . ّيوُشَم ُهُربْخ
 . يبأ

 هتيتأ موي وأ ناك املف هّسلجم ٌدَهاعتأ ٌتلعَبف ,ينع َلأسو ةفينح وبأ يندّقفتف

 ,يدلاو ٌةعاطو شاعملاب ُلغشلا :تلق ؟انع كّلْغْش ام :يل لاق .هنع يرخأت دعب

. 33١:1١ 0 

.58:5 )50 

 5:١5 5:؟.

 )©( 55:١ة.



 ه

 ُةئِم اهيف اذإف ٌترظنف .هذبب ُعِيْمَتسا :لاقو َةرُص ّيمإ عقد ٌسانلا فرصنا املف ,َتسَلَجف
 .ينمِلعَأف هذه ُْتَدِفَن اذإو «ةقّلَحلا ْمّرلا :يل لاقف .مهرد

 امو «نُدَهاَعَتي ناك مث ,ىرخأ ةئِ يم عَفَد ةريسي ٌةدم ٌتَضم (ملف «ةقْلَخلا ٌتمِزَلَ

 ٌتينغتسا ىتح اهدافتب ربي هنأك ناكو ءاّم ٍءيش ٍداَفَِب هتربخأ الو ءطق ٍةَلَحِ هيملعأ
 يل هللا حّتقو .يتجاح تغلب ىتح ةئس ١ا/وأ .ةنس 59  هَسلجم ع ٌتمِرَلَ .تلّومتو

 . هل رَفَغو ُهَتاناكم ينع ُهَّللا ّنَسحأف «لاملاو ملعلا نم حتف ام ِهِيين نسحو هتكربب

 بيطخلا اهاكح ءفسوي يبأ مامإلا ةأشن يف ةيناث ةياور كانهو 64

 ظفلب اهفعض لإ ًاريشم ,ةياورلا هذه دعب ,20«دادغب خيرات» يف ًاضيأ يدادغبلا

 فسوي ابأ فّلخو تام فسوي يبأ دلاو نأ َيكحو» : ىلاعت هللا همحر لاق .( يكخو)

 ينريخأ كلذك ,ةفينح يبأ ٍةقلح روضح هيلع تركنأ يتلا يه ُهّمَأ َّنأو «ًاريغص ًالفط

 نمحرلا دبع نب دمحم َّنأ ءشاّقتلا نسحلا ُنب ٌدمحم ركذ :لاق ءركب يبأ نب ُنَسَحلا

 ميهاربإ نب ٌبوقعي ينربخأ دْعَجلا نب لع انربخأ :لاق َةاَرِب مهربخأ يِماّسلا

 : يضاقلا فسوي وبأ

 ىلإ ينتكسأف « يأ رجح يفايغص ينفأخو بريح نب مارب : يبأ قوت :لاق
 تناكف ءعمتس أ ٌسِلِجأف ,ةفينح يبأ ٍةَقْلَح ىلإ رم أو َراَصقلا ٌعَدأ ٌتنكف ىهمدخأ راّصق

 يعي ةفينح وبأ ناكو ,راصقلا ىلإ يب ُبهذَتو يديب ٌدخأتف ةقْلَخلا ىلإ يِفْلَح يبت يمأ

 . مّلعتلا ىلع يِصرحو يروضح نم ىَرَي املي

 ٌداَسَف ّيبصلا اذهل ام : ةفينح يبأل تلاق يبرم اهيلع لاطو يمأ ىلع كلذ ّرْثك |ملف

 ُدوعَي ًاقئاد بيكي نأ ُلُمآو !يلَرخِم نم ُهُمِمطَأ امإو هل يش ال ميتي ٌيِبَص اذه !كّربغ

 نهُدب جّدوُلافلا ّلكأ ُمّلعتَي اذوه ءاْنْعَر اي يَرُم : ةفينح وبأ امل لاقف ,2")هسفن ىلع هب

 !كلقع َبَهَذو َتفِرَخ دق خيش تنأ : هل تلاقو هنع تفرصناف , 20 َقّثَسُفلا
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 . مهردلا ُسِّدُس :هانعم ءبّرعُم يسراف ظفل :ٌُقِنادلا (1)

 ٍركُسو نيحط نم ةبكرملا ةيسرافلا ىَوْلَخلا نم ٌعون وهو بّرعم يمراف ظفل : ٌجْدولافلا ()

 . نوميلو



١ 

 ءّلَخ يل كرت ف .هلامب ينُدَماعَتَي ناكو ةفينح ابأ تزل مث :فسوي وبأ لاق

 لُكآو «ديشرلا نوراه ٌسلاجأ ٌتنكو .ءاضقلا تدّلقت ىتح ينعفَرو ملعلاب هللا ينعفنف

 يل لاقف « جْدوُلاَف ديشرلا نوراه ىلإ مد مايألا ضعب ف ناك (ملف ,هتدئام ىلع هعم

 . اهي لك لثمن لمعي سيلف نم .لل هبوتعيا نوراه

 لاو نب: لاق "نينمؤملا ريمأ للا بأ اريخ تلق كك يل لاقف

 ملعلا نإ : يِرْمَعْل : لاقو كلذ نم ٌبجعف ءاهرخآ ىلإ اهنوأ نم ةصقلاب هتربخأف - لع

 ىف ِهِلَفَع نيعب ٌرظنَي ناك :لاقو ةفينح يبأ ىلع َمُحرتو ءاينُدو انيد عفنيو ُعفري
 '”هبار نيتي هان الاب

 نم ناك نكلو ءاملعلا نم نكي ملو «ىلاعت هللا همحر يدلاو نم ةياكحلا هذه تعمس ٌتنكو

 ِءانإب دوال لكأ ملعتي اذوه) :يلي اك ٌةلمجلا هذه اهيف تءاجو مه نيعمتسملاو مهيمْزالُم

 «ناريإ يف ريكي « ّيواَنَس ٌقَرزأ هناولأ ُدَوجأ ,ةميركلا راجحألا نم ٌجَروُريَفلاو» . ىهتنا . (جّروُريفلا

 يجنؤلأ دمحم روتكدلل «يبرع يسراف : يبهذلا مجعملا» نم ىهتنا .«دنحلاو ةيكرت يف هنم ُدَجوُيو

 . 7"2/ ص

 اهرخآ يف ًاقيلعت هيلع ٌفقتس امك ةحيحص ريغ لاح لك ىلع ةيناثلا ةياورلا هذبب  ُةَّصِقلاو

 امئإو ءاهدانسإ يف ٍعاضو ب باَّذك دوجول ىلاعت هللا همحر يرثوكلا ةمالعلا انخيش نع «ليلق دعب

 كلذك ٌةروكذمو .ةنسلألا نم ريثك ىلع اذكه ٌةعئاش اهنأل ءاهنالطُب ىلع َهّبنأل ءاذه يباتك يف اهبركذ

 . ملعأ هللاو .ءبتكلا ضعب يف

 ةريس يف يضاقتلا نسح» هباتك يف «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا ققحملا ةمالعلا انخيش لاق )١(

 نب ٌدمحم اهتياورب درفنا دقو ءاحل لصأ ال ةياكح هذه» :94 ص «يضاقلا فسوي يبأ مامإلا

 ٍباَّذكوهو ءريسفتلا يف «رودصلا ءافش» باتك ٌبحاص .ءىرقُملا شاقنلا دايز نب نسحلا

 نع هراد دعبل .هلاوحأب هملع ٍمَدَع نم هيلع  يسلدنألا ينادلا ِورْمَع يبأ ٌءانثو .روهشم

 .اهدنس لاجر يف ّذَحأم ال ٌُتيح «ةقباسلا ةياورلا ىلع ليوعتلاو .قرشلا

 نم رهظي اى ٌُهّمُأ ال فسوي يبأ ُدلاووه ةصقلا بحاص نأ ىلع ُتاياورلا ُتَرَفاضت دقو
 عماج» يف  يثراحلا دنع ,فسوي يبأ نع ًاضيأ «يناّحلا ديمحلا دبعو كلام يبأ نب نسحلا ةياور

 24077 434:١ يمْرَراَوْخلا ققوملل «ةفينح يبأ بقانم» ٌباتك عجار .هريغو  «ديناسملا

 .«تاياورلا كلت يف ُهَديناسأو



 ١ا/لذ

 ليَمَش نب رْضْنلا) ثيدحلاو بدألاو رعشلاو ةغللاو وحنلا مامإ اذهو - 8
 ناكلخ نبا يضاقلا لاق «ىلاعت هللا همحر 7٠١ ةنس ىفوتملاو ١١7 ةنس دولوملا «(ينزاملا

 :لاقف «ةرصبلا بلاثم» باتك يف ةديّبع وبأ هركذ» : هتمجرت يف 2)(نايعألا َتاَيِفَو» ُْق

 يشف !ناسارخ ديري جرخف «ةرصبلاب يرصبلا ليمُش نب رضنلا ىلع ةشيعملا تقاض
 ٌيِوَعُن وأ ٌّيوَحَن وأ ُثّدَحَ الإ مهيف ام .لجر ٍفالآ ٍةثالث نم وحن ة ةرصبلا لهأ نم

 . ّيِراَبخَأ وأ يضورَع وأ

 ول هّللاو ! مكفارف لع ُرَعَي ةرصبلا ّلهأ اي :لاقو َسْلَج ,"ديَرملاب راص ملف
 ,كلذ هل ٌفلكتي مهيف ٌدحأ نكي ملف : لاق . «”7مكتقراف ام قاب ةجَلْيَك موي لك ثدجو

 .ورمب هتماقإ تناكو ًايظع الام اهم دافأف «ناسارخ لصو ىّتح راسف

 لاق ,رداونو ٌتاياكح َوْرب اييقم ناك ام ءديشرلا نوراه نب ٍنومأملا عم هل ىرجو

 : لاقف «عوقرم ٌبوث لعو ةليل َتاذ ٌتلخدف هِرَمَس يف نومأما ىلع َلَحدَأ تنك : :رضنلا

 بايثلا يأ ؟ناقّلخلا هذه يف نينمؤملا ريمأ لع لدن ىتح شتت اذه ام ضن اي

 هذهم ُدّربتْأف ءديدش َوْرَم رخو « فيعض خيش انأ .نينمؤملا ريمأ اي :ٌتلق ةيلابلا

 . ٌفْشَقتم لجر كنكلو ال :لاق .ناقلخلا

 .كك115 01

 يمس هبو ءاهسبحتو لبإلا ُكقوم انه وهو :«سوماقلا» يف اى رّثمك ميملا رسكي رسكب ٌدَبَرملا )١(
 ُتَْجُي يذلا ُناكملا :ًاضيأ ُدَبْرملاو .هيف نوعمتجي ٌءارعشلا ناكو .لبإلل اقوس ناك «ةرصبلا ٌدَبرم
 ةرصبلا ديرِمو» :98:60 (نادلبلا ٍمجعم» يف توقاي لاق . ةطنجلل ِرَدبلاك رتل ديرما نْمَتلا هيف

 تناك هبو ,سانلا اهنكس ةميظع َةّلحم راص مث ءًاميدق هيف لبإلا ٌقوُس ٌنوكي ناكو ءاماحم رهشأ نم
 .«بارخ  توقاي نمز يف  نآلا وهو .ءابطخلا سلو ءارعشلا ٌتارخافُم

 : ٌلِقابلاو ءانتمز يف ىليكلا) نود هلعلو .قارعلا لهأل ٌفورعم ُلْيَك :َةَجّلْيَكلا (5)
2. 

 .لوُقلا



 فَ

 نيسلا حتفب هدروأف .©0زّوَع نم ٌداَدِس هيف ناك اههياَمَحو اهنيِدِل ةأرملا ّلجرلا جوت اذإ»

 نب ٌفوع انثّدح «ميشه نينمؤملا َريمأ اي َقَدَص :ثتلقف . .(زوع نم 3١ دادَس)

 هللا لوسر لاق :لاق ؛هيلع هللا ناوضر بلاط يب أ نب يلع نب نسحلا نع ىبأ

 . نَوَع نِم دادس اهيف ناك اهياَمجو اهنييل ةأرملا ٌلجرلا جّوْرَت اذإ» : ملسو هيلع : 0

 ؟ٌداَدِس :ّتلق فيك ءًرضن اي : لاقو ًاسلاج ىوتساف اكتم نومأملا ناكو :لاق

 ةناَخ ناكو ميَشُه نحل امنإ : تلق ؟يننُحلُت وأ :لاق «نحل انه اه (داَدّسلا) ّنأل : : تلق
 يأ  دَصَقلا : حتفلاب : :ُدادّسلا :ٌتلق ؟اهنيب ٌقرفلا ف :لاق هَظْمَل نينمؤملا ريمأ َعَِتف

 وهف ًائيش هب ٌتددَس ام لكو ٌةْغْلَبلا :رسكلاب ٌداَدَّسلاو «ليبسلاو ٍنيّدلا يف لادتعالا

 :لوقي ّيِجْرَعلا اذه معن :تلق ؟كلذ ُبرعلا ُفرعَتَوُأ :لاق «دادِس

 ٍرْغت ٍداَِسو ٍةمبيرك مويل 2 اوعاضأ تف ٍّيأو ينوعاضأ

 ؟رضن اي كلام :لاق مث ًايلَم قرطأو !هل بدأ ال نم ُهّللا َحّيق : نومأملا لاقف

 ىلإ ينإ :ٌتلق ؟اهعم الام كديِفُت الفأ : لاق 29 اهُزَّرَعَأو اهماَضَنأ َوْرَ ةَضيَرَأ :تلق

 ىلإ هعم علب : همداخل لاق مث «بتكي ام يردأ ال انأو ساطرقلا ذخأف ,جاتحمل كلذ

 كل َرّمأ دق نينمؤملا َريمأ نإ ضن اي : لاق «ٌساطرقلا لضفلا أرق املف  لهَس نب لضفلا
 ٌفلأ نيثالثب يل َرَمأف ,هبذكأ لو هتربخأف ؟هيف ٌببسلا ناك (ف ,مهرد ٌفلأ نيسمخب

 . 27 (ينم ٌديفتسا فرحب مهرد ٌفلأ ن نيناث ثذخأف ,مهرد

 «ىكلاو باقلألا» يف ّيزاريشلا اههنع هللا يضر يلعو ٍسابع نبا نع ظفللا اذهب هاور 00

 رَمظاف ءاهنيدلو ءاطاَمحلو ءاهبّسحلو الامل : : عبرأل 5 ٌةأرملا حك : :ٌثيدح امأ . فيعض ثيدح وهو

 ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هاور «.حيحص ٌثيدح وهف ىَلاَذَي تَيِرَت نيّدلا تاذب

 . هنع هللا يضر

 شيعأو اهُّصَّصَمَأ :اهُرّزَمتأو .ًاليلق ًاليلق اهنم ُلانأ :اَهباَصَنَأو .ةريغص ضرأ :ةّضْيَرَأ (9)

 . ةَّلِق ىلع اهنم
 َمَّدقتو «هيلع هٌعيجشتو ؛هدنع هوالغو ,ملعلا ىلع ٍنومأملا ةفيلخلا ٌصرح ربخلا اذه يف (")

 .ثيدحلا ةياورو ملعلا ليصحتب ُهضومن هيلع هتقّلع ام يفو 01 ربخلا يف



1١ 

 ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنالا» هباتك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا ىورو

 قوتملاو 1 كك ةنس دولوملا (سيردإ نب دمحم ) ىعفاشلا 0 ىلإ هدلئس , (7«ءاهقفلا

 تناكو هُمُ ٌلَهَتسُم يف يأ ةثادحلا يف ملعلا بلطأ ٌتنكو ؛لام يل نكيرل»

 َروهُظ يأ  روهظلا ٌُبِهوتسأ ناويدلا ىلإ ُبهذأ ُتنكو - ةنسةَرْشَع ثالث نم لأ هن

 . «اهيف ٌبّبكأف  اهيلع بوتكملا قاروألا

 يضاقلل «كرادملا بيثرت١و 27 يقهيبلل «يعفاشلا بقانم»و يف ءاجو ١/١

 يف .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ةمجرت يف .«*”توقايل «ءابدألا مجعم» و .””ضايع

 : لي ام (هظفجو هبلط ٍءادتبا) ركذ

 ظّفحأف « ّيبصلا ّنَقلي نقلي ي مّلعُملا ٌعَمسأ ءباّتُكلا يف انأو تنك : يمفاشلا لاق»
 نأب ينم ىضرت ُمَلَعُملا ناكف ءأهيتي ثنكو , مّلعملا يليعُت ام يّمأ دنع نكي ملو .لوقي ام

 ٌتظِفَح نوكأ ءالمإلا نم ُمّلعملا عرفي نأ لبقو «نوُبتكي اوناك دقلو ,ماق اذإ ُهقلََ

 . كنم ّدخآ نأ يل لحي ام : موي تاذ يل ٌلاقف «ٌتبتك ام ٌعيمج

 لالا قاَكأو لخنلا َبَرَكو قَرَخلا طقتلأ تنك «باَتكلا نم ثجرخ امل مث

 ىتح .اهيف ُبّتكأو ٌروهظلا ٌبِهوَتسأف «نيواَوّدلا ىلإ ء يجأو «ثيدحلا اهيف ٌبتكأف

 . ©«كلذ نم يّمأل تناك ًاباَبِح تألم

 ) )1١ص 7١.
 ١ )5:هتة.

 .توريب ةعبط نم 78 :١1و .برغملا ةعبط نم )0( :١760
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 ةريبكلا ةّرجلا وهو «ةلمهملا ءاحلا مضب (ّبُح) عمج «ةلمهملا ءاحلا رسكب :بابجلا (5)
 انل تناك ٍةّرَج يف هتحرط - مظعلا  ألتما اذإف) : يعفاشلا ٌلوق ١77 ربخلا ىف ف يتأيسو .ةمخضلا

 : ظفللا اذه عَقوو «قاروألاو رتافدلاو َبّتُكلا :(بابحلا) يف نوظفحي اوناكو . ىهتنا . (ًايدق

 ىلع مالكلا رظناو !!ميجلاب يأ (بابج) ىلإ ًافّرحم «كرادملا بيترت» نم نيتعبطلا يف (ُباَبحلا)
 . 19// مقرب يتآلا نيعم نب ىيحي مامإلا ربخ ىلع ًاقيلعت «ةلمهملا ءاحلاب (باّبحلا)



 عى

 ملعلا نايب عماج» ميظعلا عفانلا هباتك يف «ربلا دبع نبا ظفاحلا ىكحو ١١

 ِريّصلاو «بّلطلا ةمادتسا ىلع ضحلا باب) يف ,70(هلمخو هتياور يف يغبني امو ( هلضفو

 « يم رجج يف ايي تنك :لاق» : اضيأ يعفاشلا مامإلا نع (بَّضُنلاو ِءاوالَلا ىلع

 نأ ينم َيِضَر دق ُمَّلَعُملا ناكف ٠ «مّلعملا يطعُت ام اهدنع نكي ملو «باّتكلا يف ينتْعمدف

 . ماق اذإ هَّلَخَأ

 ُعَمسَأ تنكو .ءاملعلا ٌُسِلاجُأ ٌتنكف دجسملا ٌتلخَد ؛نآرقلا ٌتمَّتَخ املف
 ٌتنكف « ٌسيطارق هب يرتشأ ينيطعُت ام يّمَأ دنع نكي ملو ءاهظفحاف َةلأسملا وأ ٌثيدحلا
 ٍةَرَج يف ِهّتحَرْط ًالتما اذإف .هيف ُبتكأف ُهَدَخآ هِضايبل عملي يأ ُحوُلَياَظَع تير اذإ

 .ايدق انل تناك

 دنع نكي ملو هّبَحصَأ نأ نييشرقلا ضعب يل همّلكف ءنميلا ىلع لاو مق مث
 اهب ٌتلّمجتف ينتطعأف ,«ًارانيد رْشَع ةتسب اهءادر ُتَدَهرف هب ُلُمَجتَأ ينيطعُت ام يمأ

 1 .(. . . ةعم

 بيترت» يف ضايع يضاقلاو .2”(بهذلا جورم» يف يدوعسملا لاقو ١7

 رْيّسلاو يزاغّملا ملاع ةمجرت يف .0”2«ءابدألا مجعم» يف ُيِوَمَحلا توقايو :«*0«كرادملا

 ٠١ / ةنس قوتملاو ,3 ةنس دولوملا , يدادغبلا مث 5 ينذملا (يدقاولا رَّمُع نب دمحم)

 َّنِإف «متغت ال :يل لاقف ًاتغم ٌيدقاولا ينآر :دعس نب دمحم لاق» : ىلاعت هللا همحر

 نب ىيحي ينأطبتساف !(") ينور ُتْعِب ىتح هرم ُتْقَلمُأ «بييتحت ال ثيح نم يقأي َقزرلا

 ىلإ اهب ٌترِصف .رانيد ِةْمِم سمخب يب َرمأَف يلاح ىلع َفقَوف .هيلإ ُثرذتعاف :©”دلاخ
 ١ 0انمة.

 ٌرشع َةّنسب) هيف ٌباوصلا نوكي نأ ىشخأو «(ًارانيد) :ربلا دبع نبا باتك يف ءاج اذك ()

 . ملعأ ىلاعت هللاو ,روكذملا غلبملا ٌرثكتسأ ينإف .(امهرِد
 تا الاث:7/ 5
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 .شيِدكلا : ماشلا دالب يف اندنع ةماعلا هيمستو ؛ةيبرعلا ريغ ليخلا نم عون وه (7)

 ةنس دلو ُداَوَجلا ٌيِرّسلا ٌريزولا ءديشرلا نوراه ٌريزو يكمربلا دلاخ نب ىيحي وه (9)



 ك1,"

 هيلإ ٌتعفَد هيب اكشف م ذا ير ركب يأ دَلَو نم ,قيرطلا هيلع

 .ًانوّذرب رتشأ لو «لضف ام

 معن : :لاقف ؟هلأسف يركبلا ىلإ | هجيوف ه ربا هنربخأت .دلاخخ ْنب ىيحي يناطبتساف

 ..هيلإ اهّتعفدف
 ءربخلا هريخأف ؟لاملا هيلإ يركبلا هّجو له هلأسي يراصنألا ىلإ ىيحي هجوف

 .اهلثمب يركبللو .رانيد ٍفلأب يل رم مث مّركلا نم دلاخ نب ىيحي بجعتف

 . يركبلا ىلإ َريناندلا ٌتعَفَذ نيح اهّمَعل ِةئم ٍسمخب يتجوزلو ءاهلثمب يراصنأللو

 .ةدحاو ٍسْفَنك امكو « يمشاه اهدحأ «ناقيدص يل ناكو : يدقاولا لاق

 ىلع ٌررصنف انسفنأ يف نحن اّمأ : يتأرمآ يل َتّلاقف ء ديلا ررضَحو ةديدش ةَقيِض يتلانف

 دق ٍناريجلا َنايبسص نوري مهنأل ؛ مهل ًةَمحَر يبلق اوعطَق دقف انّئايِبِص امأو .ةدشلاو سوبا

 ٌتلتحا ولف !ةّنّرلا بايثلا نم لاح لا هذه ىلع مهو ( مهمايث اوحلصأو , مهِليِع يف اونُيزت

 ! مِهتَوُسِك يف هفرصت ءيشب

 اسك لإ هّجبوف ءهرضح امب لع ًةعسوتلا ُهَلاسأ يمشاهم لا يقيدص ىلإ ثبتكف

 وكشي :رخآلا ٌقيدصلا لإ ّبّتك ىتح يرارق ٌرقتسا |هف , مهرد َفلأ هيف نأ َركذ ءًاموتح
 ٌتمقأف ٍدجسملا ىلإ ثجرخو «هلاحب سيكلا هيل | ٌتِهّجوف , يبحاص ىلإ ّياوكش ّلْثِم
 ينم ناك ام ْتنسحتسا اهيلع ٌتلخَد املف يٌتْعِجَر مث «يتأرما نم ًاييحتسم ليل هيف

 . هيلع ينفنعَت ملو

 ءايشأ ٌةثالث : لوقي ناكو .ءاغلبلا ءامركلا ءالقعلا نم ناك «ىلاعت هللا همحر 14٠ ةنس تامو ٠1١,«

 :هينبل لوقي ناكو .ٌلوسرلاو .  ةلاسرلا يأ  ُباتكلاو يدل :اهباحصأ لوقع ىلع لدت
 يف هتمجرت نم .نوظفحت ام نسحأب اوئّدحتو ,نوبتكت ام َّنّسحأ اوظفحاو ,نوعمست ام ٌنَسحأ اوبتكا
 .771:5 «نايعألا تاّيفو»



 كلا١ا

 : يل لاقف .هتئيهك سيكلا هعمو ٌيمشاملا يقيدص ينافاو ذإ ,كلذك انأ انيبف

 . هتهج ىلع ٌربخلا هتفّرعف «؛كيلإ ٌتِهجَو |يف ُهتلعف امع ينْقُدْصآ

 ىلإ ٌثبتكو .كيلإ هب ٌتعَب ام الإ ُكِلمأ امو َنوعلا ينلأست لإ َتِهجَو كنإ :لاقف

 .قفلألا انيّساوتف : يدقاولا لاق ,يمتاخب يسيك 4 هّجوف «ةاساوملا ُهَلأسأ انقيدص

 يناعدف .نومأملا ىلإ ٌريخلا ّن يو . مهرد َةَِم ٍةأرملل انجرخأ نأ دعب .ًاثالثأ اننيب اهانْمَسَقو

 ُفلأ ٍةأرمللو رانيد اَمْلَأ انم دحاو لكل «رانيد فالآ ةعبسب انل َرَمأَف ,رمألا هل ٌتْحَرَشف

 . 2()(رانيد

 ثّدحملا حلاصلا لجرلا ةمجرت يف :«©”يناعمسلل «باسنألا» يف ءاجو - 4

 ءامهريغو يراخبلاو دمحأ مامإلا خيش «(يفوكلا يئاَوسلا ةَبَقَع نب َةَصِيِبَق رماع يبأ)

 : يلي ام «ىلاعت هللا همحر 7١ ةنس ىفوتملا

  -ربخلا اذه يف يتأيس امك ِكِلَم م نباوهو يلجعلا َفَلُد يبأ َنب , َفَلُد نأ يكد

 «َبابلا هيلع ٌَّقَّدف ؛ثيدحلا ةباتكل ُنامْلِغلاو مَدَخلا هعمو ةَبَقُع نب ةّصيق باب ىلإ ءاج

 ىلع 7 لَبَحلا ِكِلَم َنبا َّنِإ : هل ليقو «  ّقّدلاب  ُمَدحلا ُهدَواعف .جورخ اب ُةَصيَِق أطبأف

 يف يومحلا توقايو .«١8٠و 5 *:"  «دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا لاق )١(

 ,ةنيدملا ,لهأ نم يدقاولا ناك» :(رمع نب دمحم) يدقاولا ةمجرت يف 271/4 :14 «ءابدألا مجعم»
 ًءاضق ٌُديشرلا هآلوف قل نيد يف ١8٠١ ةنس يف دادغب مِدق ءءاخسلاب ًاروهشم ًايرك ًاداَوَج ناكو

 نم ةفاصّرلاب ةفورعملا ةّلحملا : يِدْهَملا ٍرْكْسَع يف ًَءاضقلا ُنومأملا هلو مث ءاهيف ّيقرشلا بناجلا

 . هتياعر يف لابو ُهَبناج ٌُمِركُي نومأملا ناكو . تام ىتح ًايضاق ْلّزي ملف .دادغب

 يف ينعي ٍمهرد ٍفلأ ةئم تسب ٍناطلسلا نم لإ راص ٌيدقاولا لاق :ناذاش نب ٌنسحلا لاق

 ىلع وهو ٌيدقاولا تام : ٌيروُدلا ٌساَّبع لاق .ًةاكزلا اهيف يلع ْتْبَجو ام «  ةرّركتم ِتاَءاَطَع

 . هيلع ىلاعت هللا ٌةمحر .«!هنافكأب ُنومأملا ثعَبف ّنَمَك هل سيلو .ءاضقلا
 ِكسملا نع ْتَنْغأل ْتمْشوأ يشَولا نع  اهنْسْحِب ْتَْأل ْتَعْيِص ول ُثيداحأ

 . 5 8ة 1:7 (؟

 ةمجرت ناكّلَخ نبا يضاقلا هل مجرت .يلجِعلا ىسيع نب ٌمساقلا َفَلُدوبأ وه لّبَجلا ُكِلَم 5

 - ميلقإ :ُلَبَجلاو . 515 ةنس دادغبب تام» :اهرخآ يف لاقو «470 47:١ «تاّيقولا» يف ٌةلفاح



 نفي

 دق لجو : مهل لاقف ءزّيخلا نم ٌرَسك هرازإ | ٍفّرط يفو جّرخف «هيلإ جرْخَت ال تنأو بابلا

 .«هثّدحي ملف ! هندَحَأ ال ِهَّللاو !؟لّبحلا كلَم ٍنباب ٌمنصَي ام ءاذهب ايندلا نم َيِضَر

 صخر نم ءاملعلا نمو» :١2)(راكفألا حيضوت» يف يناعنصلا ريمألا لاقو 0

 31٠« ةنس دولوملا َنيْكُد نب لضفلا ميِعُن وبأ مهنم «ثيدحتلا ىلع ةرجألا ذخأ يف

 هيوهار نب قاحسإو دمحأو يراخبلا ُحيش .ىلاعت هللا همحر 7١4 ةنس ىقوتملاو

 عم نكي مل اذإ | ناك هنإ ثيحب ,ثيدحتلا ىلع ضّوِعلا ٌذخأي ناك «يتلخو كرابملا نباو

 عطقلا نيب نوكي يذلا ٌقْرَفلا يأ اهفرص ّذخأ ةروسكم لب ٌحاحِص مهارد ةبلطلا

 امو ءًاناسنإ َّرشع ةنالث يتيب ينو .ذخألا ىلع يننومولي :لوقي ناكو  ةريبكلاو ةريغصلا

 .«!فيغر يتيب يف

 مامإلا بقانم» هباتك يف ىلاعت هللا همحر يزوجلا نبا ظفاحلا دقعو _ 5

 قلخ ةلأسم) ٍةنحم يف اوبيجي مل ءالعلا نم ةعامج ركذل ًاباب "9(لبنح نب دمحأ

 ةنس دولوملا يراخبلا خيش (يرصبلا مِلَسُم نب َناَفَع نامثع ابأ) مهنم ٌركذف ,209(نآرقلا

 نم لوأ مِلْسُم نب نافع ناكو » :لاقف «ىلاعت هللا همحر 77١ ةئس قوتملاو ,

 . «سانلا نم َنجّتما

 :لاق» : حلاص يبأ نب مساقلا ىلإ هدئس يزوجلا نبأ قاس مث

 ًاذخآ تنك ؛ ةئخملل مِلْسُم نب ُناَفَع َيِعدامل : لوقي ليزيد نب نيَسْحلا نب ميهاربإ

 ,كؤاطع ُسَبحي : هل ليقف «بيجي نأ عنتماف لوقلا هيلع ضرع رضَح (ملف «,هرامح ماجلب

 ناذَمه اهنم ءرابك ْندُم هيفو ءمَجَعلا فارع :هيّمست ٌةّماعلاو ,ناسارخو قارعلا دالب نيب ٌريبك -
 «عمجلا ةغيصب لاّبجلا :قارعلا اذه لاقيو :ٌتلق . ىهتنا .«كلذ ٌريغو ٌناجْنَّرو يّرلاو ناهبصأو

 .«نادلبلا مجعم» يف توقاي هركذ هبو

019 7864:5. 
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 حرجلا بتكو نيثدحملاو ةاورلا فوفص يف ٍاهرثأو نآرقلا قلخ ةلأسم» يتلاسر رظنا ()

 . !اهتافّلعو اهببسو ةلأسملا هذه خيراتل ةنابإ اهيفف .«ليدعتلاو



 ١و4

 . #27« نوُدَعوت امو مكقزر ءامسلا يفوو» :لاقف «مهرد ٌفلأ ٍرهش لك يف ىطعُي ناكو

 نيعبرأ وحن هِراد يف ناكو «هراد يف نمو هؤاسن  هّمال يأ هّلَّذع هراد ىلإ عَجَر |ملف

 !اناسنإ

 ِتاّيَر وأ َناَّسِب ُهِهبَّش : لاق  لجر هيلع َلَحدف .َبابلا َّقاَد هيلع ٌّقَدَف
 يف كل اذهو ءَنيّدلا َتّبث اى ُهَّللا كتبت «نامثع ابأ اي :لاقف «مهرد ْفلأ هيف سيك هعمو
 . ىهتنا . «رهش لك

 ىلإ ناطلسلا ءاطع نع ىلاعت هللا همحر مِلْسُم نب َناَفَع .مامإلا ظفاحلا ضارعإو
 ينَركذ ««نوُدَعوَت امو مكقزر ِء ِءاََّّسلا يفوو» : ىاعت هلوق ىلإ ًاَدِنَتْسُم «نمحرلا ءاطع

  يبلحلا ينوناَيبلا ىميع ذاتسألا ليلجلا يخيش نم امهتظِفَح تنك نيعئار نيتيب

 بقلملا يسلب سيردإ نب دمحم يسلدنألا رعاشلل |مهيلع ٌتفقو مث «ىلاعت هللا همر

 ْكزلا نيدلا ٌريخ ةمالعلا هل امهركذ ,.ىلاعت هللا همحر 175 ةنس قوتملا لخكلا جرب

 :امهيف ٌلوقي ,220(مالعألا» يف هتمجرت يف «ىلاعت هللا همحر

 ْكَعَم يِشْمَي يذلا ّلطلا لَم ُهبْلظَس يذلا ٍقزّرلا لَم
 ْكَعَِت هنع َتيَلَو اذإو ًاَعتُم ُهُكرْدُت ال تنأ
 , يدادغبلا (نيِعم نب ىيحي) ليدعتلاو حرجا ملع يف ةمئألا مامإ اذهو  ١/ا/

 ةنس قوتملاو /١5, ةنس دولوملا ,ثيدحلا ةمئأ نم امهاوسو ٍملسمو ٌيراخبلا خيش

 يف ٌيميَلُعلاو .27«بيذهتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ىلاعت هللا همحر 7
 هوبأ ناكو /١10« ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف َدِلَو» : هتمجرت يف 27 (دمحألا جينملا»

 هنبال فّلخف «تاهف ءّيّرلا جاّرخ ىلع راص م ,كلام نب هللا دبعل ابتاك (َنيِعَم)

 ىتح ,ثيدحلا ىلع ىيحي هلك هقفنأف ,مهرد فل نيسمحو ٍمهرد ٍفْلأ فَ هلأ (ىيجي)

 !هّسَبلَي لعن هل قبيل

 )١( ةيآلا «تايراذلا ةروس نم 7١.

 (5؟ 5ض١اه؟.,

 لاا ةف

.66:١ )8©( 



 نشأ

 ةيباَرش ٍباَبح ٌعبرأو .2")ًرطَمَق َرْشَع ةعبرأو ِرظَمَ هيب بتكلا نم ىيحب فّلخو

 20ج نيرشعو» :«بيذهتلا بيذهت» ةياور يفو . «أبتك ةءولمت

. 

 ُمخضلا وأ ءبلّصلا ٌديدشلا ريعبلا هُّلصأ :ٌرْطَمِقلا» :هيف «برعلا ناسل» بحاص لاق )١(

 ريسفت يف «سوماقلا» يف لاقو .«بتكلا هب ٌناصُت ءبَّضَقلا نم طَّقّسلا هبش ىلع قلطأ مث .يوقلا
 «ءايحإلا حرش» يف يديبزلا لاقو .«طافسأ هُعمج ,ةّققلاك وأ قلاوُجلاك طّقّسلا» :عطّقَسلا)

 . «بتكلا هيف ٌناَصت بَصَق نم ىّوَسُي طْفَس :ةَرطمقلاك ٌرطَمَقلا» "04:

 787:1١١: (نيعم نب ىيحي) ةمجرت 5 رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بيذهت» ف ءاجو

 ةتعمسو ءّأطَفَس اذكو اذك هدنع ٌتدجوف «نيعم نبا ىلع ٌتلخد : يربطلا رصن ذ نب دمحم لاق»

 . ىهتنا . «بِذَك وهف .طافسألا ىلإ هديب راشأو ءانهاه ُدَجوُي ال ثيدح لك :لوقي

 .بتكلا هب ُظَفَحُم يذلا ٌطَقّسلا هب ٌدارملا ءاملعلا مالك يف ٌرطَمِقلاَف

 ةريبكلا ٌةَرَلا وه وهو ءءاحلا مضب (ّبح) مج :ةروسكملا ةلمهملا ءاحلاب ُباَبحلا )١(

 ىرقلا ضعب يف اهتدهش دقو ءاهل ًاظفح ةريبكلا رارجلا كلت يف مهبتك نوعضي اوناكو .ةمخضلا
 .نيلباقتم نيلُجَر اَعاَرْذ اهب ٌطيحي ٌداكي ال اهطيحُم ٌةَعسو «بوبحلا اهيف نونزخي ةميدقلا

 ميجلاب بج نيرشع) و (بابج عبرأو) ظفلب «بيذهتلا بيذهت»و «دمحألا جبنملا» يف عقوو

 مدقتملا يعفاشلا مامإلا ربخ يف (باّبج) :فيرحتلا اذه عقو دقو .هتبثأ اع فيرحت وهو ءاهيف

 (ٍباّبج) ىلإ ةلمهملا ءاح اب وه يذلا (باّبِح) :ظفللا اذه يف فيرحتلا ٌحوقو ٌرثكيو 217١ مقرب
 هملعاف .ءاحلاب (باّبج)و (ّبُحِ) ظفل ضومغو «ميجلاب (باّبج)و (ّبَج) ةظفل ةرهشل «ميجلاب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كعفني هنإف

 يهو 28١:1١ يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس يف ٌةملكلا تءاج اذكه «(ةّيباَرش) : هّلوقو

 يأ (ٌباّرشلا) اهيف نوعضي نيملسملا ٌريغو ءاهيف .اهف شوت يذلا (بارشلا) ىلإ ةبوسنم اذه ىلع

 أو فّتكأ ّنوكتل «لاوطلا َنيِنّسلا اهنوُقْتعُي رمخلا
 م يأ «(ةيناريش) :اذكه «دمألا جيلا «بيذهتلا بيذبت» يف ظفللا اذه ءاجو

  نوكتف .ةطوبرم م قدَّدَشُم ٍةانثم وايام .نون مث ءفِلأ مث «ءابلا مث ؛ةمجعملا نيشلاب

 ا .ماهمإلا ٍسأر نيب ام فلا ةَسَتْف عاستاب نوكي ام وهو ىيبشلا) ىلإ ةبوسنم اذه

 مث .08 ص «تاحفصلا» نم ةيناثلا ةعبطلا يف لكشلاب اهتطبضو اهتبثأ (ةّيناَرْسلا) : ظفللا اذبمو

 . ملعأ ىلاعت هللاو ,كلذك انه اهئبثأف ,يبهذلا «ريِس» يف ءاج ام ٌُبيوصت يدنع حّجرت



 86٠ك

 «لمألاو ةينُملا»و (1)رابجلا دبع يضاقلل «ةلزتعملا تاقبط» يف ءاجو

 يفقثلا رشبم نب رفعج دمحم يبأ) ) ملاعلا كسانلا هيقفلا ةمجحرت يف .292ىضترملا نبال

 ملعلاب ًاروهشم ناك هنإ» : ىلاعت هللا همحر 785 ةنس ىفوتملا «(يدادغبلا يلزتعملا

 . هناوخإ ٍةاكز نم َليِلقلا ُلَبقَي ناك ىتح ٌةجاحلا هب تّرضَأ هنأ يورو . عرولاو

 كلذ هب ٌبجعأف «حاكن ةبطخ يف هترضحب ٌمّلكتف ءراجتلا ضعب ًاموي هرضحف

 ٌتَعِبف «  هِزَوَعو ِهِرْفَف يأ هِتَنكْسَجربخأف .هلاح نعو هنع لأسف «ةنّسحتساو رجاتلا

 .اهّدرف !رانيد ٍةَثِم سمخب هيلإ

 ءهبْسَك نم هّلامو ٌرجات اذهو ,ةهّبشلل ناطلسلا لام ٌدَر يف كانرَّذَع دق :هل ليقف
 نّسحّبسا دق هنأ سيلأ :رفعج لاقف ءكّدرل َهجَو الف ,كاطعأ امب هّسفن تَباط دقو

 نكأ ملول !؟انَمَّت يتظعومو هللا ىلإ يئاعُد ىلع ّذخآ نأ يل «ينارتفأ ؟يتظعومو يمالك

 . هتلبقل ينأدتبا مث ءاذه َتْلَعَف

 بيذهت»و 9*22(«بيذهتلا بيذهمت»و ,9«ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 04

 عفار نب دمحم) ةمجرت يف اوركذ مهلك ء ا طوطخم يزل ظفاحلل (لائلا

 هللا همحر 555 ةنس قوتملا ءامهتقبطو ملسمو يراخبلا خيش ٍةودقلا ظفاحلا (يروباسينلا
 :  مهمالك عومجم نم يتآلا قايسلاو  «ىلاعت

 نب دمحم ىلإ  يعازُلا هللا دبع نب  ٌرهاط ريمألا ثَعَب : هَيوُلَد نب ايركز لاق»
 وهو .رصعلا ةالص دعب هيلع لخدف حل ٍلوسر ِدَْي ىلع ٍ.مهرد فالآ ٍةسمخب عفار

 .لاملا اذهب ٌرهاط ٌريمألا ثعب :لاقو ءهيدي نيب سيكلا عضوف !لجفلا تذل لكأي

 كلهأ ىلع ُهَقِفنت

 )١( ص 787#.

 ص (؟) 42١.

 ٠١ 5 5ىه.
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 ّسأر َتْعَلَب دق ٌسمشلا نإ «هيلإ جاتحأ ال الخ ل : عفار نب دمحم هل لاقف

 لاملا ٌدرف ؟شيعأ ىتم ىلإ «نيناثلا ٌتزواج دق .ةعاس دعب ُبْرْعَت امنإ .ناطيحلا

 هبأ اي : :هل لاقف ُهَنبا عفار نب دمحم ىلع لخدف ءِبَمْذو ّلاملا ٌلوسرلا ذخأف .هلبقي مو

 ةفاحل سبل دقو «يتاشلا ءاتشلا يف انيلإ جرحي عفار نب دمحم ناكو !ةليللا ٌربخ انل سيل

 .«!ليللاب هّسَبلَي يذلا

 يفاولا»و .29(نايعألا تاّيفو»و «غ«١>«ءابدألا مجعم» يف ءاجو 1

 يرصبلا (نامثع نب دمحم نب ركب) ينزاملا ناثع يبأ ةيبرعلا مامإ ةمجرت يف ,29«تاّيِفَولاب

 نود نم لّوأ وهو .هنم وحنلاب مْلعأ هيوبيس ّدعب ٌدحأ نكي نكي مل يذلا «ينصلا يوْحْنلا

 هللا همحر 789 ةنس قوتملا ءوحنلا ملع يف ًاجردنم كلذ لبق ناكو .فيرصتلا ملِع

 : يلي ام «ىلاعت

 هل َلَّذَبو ««هيوبيس َباتك» هيلع أرقي يدوهي هَدّصقو « عَرولا ةياغ يف يزاملا ناك»

 هذه ٌدْرَتَأ ؛ كادف ٌتلِعَج :  هُذيملت  ُهرَبُملا هل لاقف « عنتماف هايإ هسيردت يف رانيد ةئم

 اذكو ٍةئِم ثالث ىلع لِمَتْسَي ٌباتكلا اذه نإ :لاقف ؟كتقاضإ ٍةَدِشَو كقتقاف عم ةعفنملا

 هللا باتك ىلع ريغ ًايُمَذ اهنم َنكَمَأ نأ ىَرَأ ٌتسلو .لجو َّرَع هللا باتك نم َةيآ اذكو

 هل ةّيمَحو

 .لوقب «قثاولا  ةفيلخلا  ةرضحب ةيراج ْتْنَغ ْنأ قْمّئاف :دّرَبُملا لاق

 : يجرعلا

 «ملظ هيت َمالَّسا ىَتْمَأ ًالجَر مكَباَضُم َّنِإ ُموُلَظَ

 ١17 0ل

 (؟) 88:1١ 57.

 1١ت

 يف «سوماقلا» يف ءاج امك .ةمركملا ةكم قيرطب ,لِزنَم « .جرعلا ىلإ ةبسن : يِجْرَعلا (5)

 ٌثيبلاو . ىهتنا . «رعاشلا ٌيِجرَعلا ناُفَع نب نامثع نب ورْمَع نب هللا دبع هنم» :لاق «(جرع)

 ةهجلا رخآ يف (سماخلا بابلا) يف ءتالا“و 588 ص ماشه نبال «ينغملا» دهاوش نم روكذملا

 - ٌحجارلا حيحصلا وهو «يموزخملا دلاخ نب ثراحلا ىلإ ُبَسنَت ةّيميم ةديصق نم وهو «هيف ىلوألا
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 «(نإ) مسا هلعجو ُهَبَصَن نم مهنمف « (الجر) بارعإ يف ة ةرضحلا يف ْنَم فلتخاف

 هايإ اهتقل ينزاملا نامثع ابأ اهخحيش نأ ىلع ةَّرِصُم ةيراجلاو ءاهريخ هنأ ىلع ُهَعَفَر نم مهنمو

 .  دادغب ىلإ ةرصبلا نم  هصاخشإب ٌقثاولا َرَمأف .بصنلاب

 «نزام ىنب نم : :تلق ؟لجرلا نمم : لاق هيدي نيب َتْلكَم املف :نامثع وبأ لاق
 ؟َنَمَيلا نزام مأ ةَعيِبَر ٌنزام مأ سيق ٌنِزام م أ ,ميِمت ُنِزاَمأ ؟نِزاَوَملا يأ :لاقف
 ًءاب ميلا نوبلقي مهنأل « كبس اب :لاقو . يموق .مالكب ينمّلكف «ةعيبر نزام نم : تلق

 : هّدعبو . بدألا ءاملع دنع

 مسا كَءاج ّْذِإ هنْهَيَلف ُمُكَمْلِس ٌدارأو ِهَتْدَصُقَأ
 ٌةزمهلا «(موُلَظَأ) : هلوقف ءامههجو ىلع اَهَُيل هلايب ْنْحج ءأدج ٌقيقر ىنعم |مهل ٍناتيبلا ناذهو

 ٍلّزغتملا ِء ِءانسحلا ةبوبحملا ةأرملل ٌةَفِص ,ملظلا نم ةغلابم ة ٌةْغيِص وهو «ىدانُم (موُلَظ) و .ءادنلل هيف

 .اهب
 ِهِجرشو «سوماقلا» يف ءاج ,عيجفتلا اهانعم انه ٌةباصإلاو .(مكتباصإ) ىنعمب (مكَباَصُم) و

 «باَصملاك ىهب هّعَجف اذكب ةباصأ « . عيجفتلا : : ٌةباصإلا» :(بوص) يف 20١” «سورعلا جات»

 : يموزخملا دلاخ نب ثراحلا لاق
 .«!ُمْلُظ : هيت َمالَّسلا ىَدْمَأ ُدلَجَر مكباَصم ن نإ ميلسأ

 َّنِإ ءاهاَمَجب ُةَّلِدُملا ٌءانسحلا اهتيأ : : يجْرَعلل بوسنملا ظفللا ىلع ٍتيبلا ىنعمو . ىهتنا
 هبلق ةيحت ِكيلإ يجزي د لبقأف ,كاوه يف مّن يذلا لجرلا بلقل ءقلتاقلا ِكِظْخَن .ماهس ٌديدست
 !ملظ ُيأو ْملظ : :ٍفنْدَملا

 يفف ءًروف ِهِناكم يف ليف ٍِكنم مهسب هتيَمَر :هانعم ,(هَيْدَصْفَأ) : يناثلا تيبلا يف هّلوقو
 لاقو .ءلاح لك ىلع لقا :ٌداَصْقإلا : يعمصألا لاق» :(دصق) يف ,57:7 «برعلا ناسل»
 َدّصقَأو .ةتاكم توميف ُةّيِمرت وأ ء َءيشلا ٌبِرضَت نأ ٌداصقإلاو «ناكملا ىلع ّلتقلا وه :ٌثيللا

 :لطخألا لاق .هئاكم ليقف باصأ : ُمهسلا
 «! يردي الو ُديِصَي يبارلاف ِكيَمْهَسِب سيتْيَمَر ْذإ ينيدصقأ دق ٍتنك نإف

 باطخ دورولو ءركذملا ظفلب ثنؤملا باطخ دورول دهاش نيتيبلا نيداه يفو : : حاتفلا دبع لاق
 راشملا ىنعملاو .ركُذ ىلع هنم نكف هتفرعم ىلإ ُجاتجي امم اذهو . اميظعت ركذملا عمججلا ظفلب ثنؤملا درفملا

 : ةّرَع ريكك لوق هنمو ,ءارعشلا دنع ٌريِثك ٌدِراوَتُم لوألا تيبلا يف هيلإ

 !ٌحراَج ٍبْلَقلا يفَوْهو يِمشج َرِجاَوَظ ْبِصُي مل ُلْحُكلا ُهْشيِر مُهَسب نم
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 هاي :تلقف :ركملاب ههجاوأ اليك  يموق ٍةغل ىلع بيج نأ ٌتهركف ءايفاقابلاو

 كاس ماسلا هتدنصق ا نُطق «نينمؤملا

 الجر ْمُكْباَصُم نإ ُموُلَظَأ :رعاشلا لوق يف ٌلوقتام :لاق مث

 1 :لاقف «نينمؤملا ّريمأ اي ُبصنلا ُهَجّولا لب :ٌتلقف ؟ُهّبِصنَت مأ الجر ُعفرَتأ
 َءضراعُم يف يديزيلا 00 . مكيباصإ ىنعمم ٌرَدْضَم (مكَباَصُم) َّنإ :ٌتلق ؟كاذ

 وهو , مكياَصُن 0 00 كرما ١ مدلل ةلزنمب وه : ٌتلقف

 . . قئاولا

 ْتّلاق اهف :لاق ,ريغال ةّينُب ءنينمؤملا َريمأ اي معن :ُثلق ؟دلو نم كل له :لاقو
 ىشعألا َلوق ْتَدَشْنَأ :ٌتلق ؟كريِسَُم دنع اهّنْعَّدو نيح كل

 0 دق ْنَمو ءاوس 7 ٌليِجّرلا دج نيج يتنبأ ع

 مل البلا ئْرَمْفَأ اذإ نار

 :ًاضيأ ىشعألا لوق اهل َتلق دقو كب يناك :قئاولا لاقف

 (ك)اعججَولاو ٌباَصْوألا يأ ْْنَج براي لَكُم ُتِبّرَق دقو ىتنب لوقت
 «هااَعَجطْضُم ِءْرَملا ٍبْنَجل َنإف امْوَن 2 يِضِمتْهاف ِتيَّلَص يذلا ّلثِم ِكيلع

 .اميتي راص يأ )غ1(

 ًةلمج «(اندنع نم َتْمِر الف انابأ) :اًهوقو .انقرافتو انحرابت مل اذإ ريخب نحن يأ (؟)

 .راطخألا اهب ةطيحملا رافسألاب مهَقِرامُي الو مهدنع اهوبأ ىقبُي نأ اهيف وعدت «ةيئاعُد

 «برعلا ناسل» ينو .دالبلا يف ٌرافسألا كْنبيَع اذإ يأ ,(دالبلا كْنَرَمْضَأ اذإ) :اًهوق (*)
 . رْمَسِب امإو تومي امإ ُهَنبْيَغ : ضرألا ثَرَمضَ» : (رمض) يف 4

 .رفسلل لخرلا هيلع عضال المج يأ الترم ترق دقو) : هلوق )5
 نم ظفحلا نم يل توعد 4 ّلثِم كيلع يأ (ِتْيْلَص يذلا ّلثِم كيلع) : هلوق )2(

 يأ و يضمتغاف) : هّلوقو .(توعد) ىنعمب (تْيَلَص) ظفلف .ضارعألاو عاجوألاو ضارمألا
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 هتنبال ريرج ٌلوق اهتدزو .كلذ اهل تلق .نينمؤملا ٌريمأ َقَدَص :ٌتلقف :

 ,حاجنلاب ةفيلخلا دنع نمو حكيرش هل سيل هللاب يق

 لاق ءًامّرَكُم نَّدَرو «رانيد ٍفلأب يل َرَمأ مث .ىلاعت هللا ءاش نإ حاجنلاب ْقْث :لاقف
 ءا دّرمملا ٌةيْنُك هذه  سابعلا ابأ اي ٌتيأر فيك : يل لاق «ةرصبلا ىلإ داع |ملف :ٌُدربملا
 .(©02وافْلَأ انًضَوعف َةَنِم هلل انْدَدَر

 ةمجرت يف .29يطْقِقلل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو 0١
 ةيبرعلاو ةغللا لهأ خيش (يوُحْنلا يناورّيَقلا يِرْهَملا نطَق نب كلملا دبع ديلولا يبأ)
 ىلع ناكو «ىلاعت هللا همحر 75+ ةنس ىفوتملا ,بيبللا بيطخلا بيدألا رعاشلا ,كانه
 : ديلا ٍقيِضو ِراَنْقإلا نم ءالعلا ةداع

 ُلَصوُي ام ٍةرثك ىلع ًارانيد الو ًامهرد كِسمي الف ِهِمِعاَطَم يف دصقَي ال أت ناكو»
 . تام ىتح هذه هلاح ىلع ّرمّتساو « ىَبجيو

 انْرَرَم نأ ىلإ ءيِرْهَملا ديلولا يبأ عم ًاموي َتْيَشَم : ينوُراّدلا هللا دبع وبأ لاق
 اهّلك يتعاضب ّنأل « يب َتْرَرْصَ فيرا بأ اي :لاقف «مهنم لجر هيل | ماقف ,نيراّزجلاب

 لجر انب ٌرَمَف .ىأف َريَصلا هلأسو هيلإ رذتعاف كلب يلام ٍضْبق ة نم دب الو كدنع

 ٍطَسَو يف هيلإ اوموقي نأ مهدنع لاحترالا يف ُداتعملاو . عاجطضالاب كبْدَج ٍةحارو كمون ىلإ يدوم
 .اهمونو اهتَعجَض ىلإ دوعت نأ اهنم َبِعَر اذلف رجفلا لبق هرخاوأ وأ ليللا

 فيرحت وهو .( . . .ًامَْي يمصتغاف) يلي امك ١١4:1 «ءابدألا مجعم» يف ُتيبلا اذه عقوو
 . شحاف

 ربخ نم ًافّرط هداريإ دعب ل١ ص «نوكولفملاو ةكالقلا» يف ّيِجّلَدلا ظفاحلا لاق )1(

 ناك هنإ :هل نيمجرتملا لوق ليلدب ًادهاز ناك :لاقي الو» :رانيد ٍفلأ هلوبق ٍركذو ينزاملا نامثع يبأ

 ةمئادلا ًةقافلا َّنآأل .هل تبوهوملا فلألا هلوبق ليلدب .ّدهزلا مزلتسي ال رولا ّنأل عرولا ٌديدش

 ٌريئاند يه ٌريناندلاو ءاهقوف ام الو ٌفلألا اهب يفتال «ةرخؤم ٌفراصمو ةّعمتجم ٌحئاوح اهُمزلي
 .«ةقيقحلا يف ْمِهاَرَد يهو ..دادغب

 (5؟ "١:١ 5١.
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 اهعَقدأ ىتح ّرُم «ًِلع يه :لاقف «ريناند ةرّشَع :لاقف ؟خيشلا ىلع كل مك :لاقف

 هب َّلَعف ِلْجَأ نم هنأ ّيرهملا َّنظو ءيِرْهَملا ٍناوخإ نم هنأ تننظف .هعم ىضَمف .كيلإ
 ّْ ا .كلذ

 :ٌتلق ؟وه نم ٌريناندلا ينع ىّذَأ يذلا ٌلجرلا :لاق «هراد ىلإ انرص (لف

 ّيِمْوُر وه اذإف ءٌتلأسف .هنع ُلَسْف :لاق .هب ٌفراع كنأ الإ ٌنظأ تنك امو .هفرعأ ام

 ىلع بدألاو ملعلا ميظعت نم ٌسانلا ناكو .نيراطَعلا لهأ نم  ّنارصن يأ

 .«!مويلا هيلع ْمُه ام ٍفالخ

 » :(رعاشلا نب جاَجَح) ةمجرت يف ,.20(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 65

 ىَوَر . يدادغبلا ٌيفقثلا جاَبَح نب فسوي نب ٍجاَبَح دمحم وبأ «نومأملا ٌدَحوألا ظفاحلا

 ةنس يف تامو .ٌّقلَخَو متاح يبأ ٌنباو لْعَيوبأو دلع نب يتب ملسمو دوادوبأ هنع

 . ىلاعت هللا همحر 8

 ,فيغر َةئِم يّمَأ يل ُثَعَمَج :لوقي رعاشلا ّنب َجاجَح ُتعِمَس : ةَرّزَج ُحلاص لاق
 فيغرلاب ءيجأ .هبابب موي َةَعِب ٌممقأف «نئادملاب ةَباَبَش ىلإ ٌتْرَدحناو بارج يف اهتلعجف

 مامإلا ظفاحلا ةمجرت يف 22 يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو ١8

 7717 ةنس قوتملاو ١185« ةنس دولوملا ء(يرصبلا ىِسوُدَسلا ةَبيش نب بوقعي) ةمالعلا

 ىهنم ٌُنَسحأ لّلَعُم ٌدَنَسُم ٌفْنُص ام يذلا (لّلعملا ريبكلا دنسملا» بحاص ؛ ىلاعت هللا همحر

 :يلي ام

 ينثَّدح :لاق «يبأ ينئَّدح :لوُلُهُبلا نب فسوي نب دمحأ نسحلا وبأ لاق»
 رانيد ٌةَعِم ُهَدنعو هِسْفن ىلإ ريِشُي الجر دايعألا نم ٌديِع ْلْظأ : لاق «ةبيش نب ٌبوقعب

 ءيش الو ءٌديعلا اذه انّلَظأ دق : : هل ٌلوقي هناوخإ نم ٌلجر هيلإ ٌبّتكف ءاهاوِس كلي ال

 . هقفنُي ام هنم يِعُدَبسَيو «نايبّصلا ىلع هقِفْنُن اندنع

 .همه:7 09

 .؟ملن١ (؟)



 امك

 لجرلا دنع ةَّرّصلا ْتّبلَت ملف .هيلإ اهّذَفنأو ءاهمّتَحو ةّرص يف رانيد ةئملا ّلَعِجف
 يف ُهَتقاضإ ٌركذو .هناوخإ نم ,خأ ُةَْفَو  لجرلا ىلع يأ - هيلع ْثَدَرَو ىتح أريسي الإ
 لوألا يِقبو ءاهمتخب هيلإ ٍةّرصلاب ة ةجوف هاَعْدَتسا ام لثم هنم يِعُذتسُيو .ديعلا

 ! هدنع َءيشال

 ُهَلاَح ٌركْذي «ريناندلا هيلإ تراص يذلا ُتلاثلا وهو هل يتيدص ىلإ ٌبّبكف
 يتلا ُهئَرَص هيلإ تدلع املف ٠ اهيتاححب صل هيلإ دقنأف .ديجلا يف ُهُِفنُ ام هنم يِعْدَمْسَيو

 ؟ يل اهتْذَمنَأ يلا ةَرصلا هذه ٌنأش ام : هل لاقو ٌةَّرَصلا ُهَعَمو هيلإ بكَر ءاهلاحب اهّذفنأ

 ءانيخأ ٍنالف ىلإ ٌتبتكف !نايبصلا ىلع هقِفنن اندنع ءيش الو .ٌديعلا انّلظأ هنإ :هل لاقف

 . كيلإ اهتذفنأ لع كّبعقُر تَدرو اللف قّرصلا هذه ّيلإ ذفنأف هّقفنن ام هنم ىِعُدَتس

 مث ,ٌثيدحلا اوُضَوافتف «ةرصلا |مهعمو يناثلا ىلإ ًاعيمج اًبِكَرف .هيلإ انب مق :لاقف
 .ًاثالثأ اهومستقاف اهوحتف

 ٌيدايُرلا ناّسَح وبأو «ةبيش نب ٌبوقعي : ةثالثلاو :يبأ يل لاق :نسحلا وبأ لاق
 .«!ثلاثلا انأ ٌتيسنأو . ىضاقلا

 نب دواد) ةمجرت يف ,«27«نايعألا تاّيفو» ْق ناكّلَح نبا ىضاقلا لاقو 4

 ةنس قوتملاو 5١١., ةنس دولوملا «ةيرهاظلا .مامإ (يرهاظلا' يدادغبلا يناهبصألا يلع

 .دادغبب ملعلا ٌةَسائر هيلإ تَهَتن حنا ىلاعت هللا همحر 3

 :ٌتلقو «ةنيدملا عماج يف رطفلا ٍديع ةالص ٌتيَلَص : (””يلماحملا هللا دبع وبأ لاق

 7 ءابّدنه ٌقاروأ هيف ف ّقّبط هيدي نيب اذإو ُهتئجف هيّيهأف يلع نب دواد ىلع ٌلخدأ

 ايندلا يف ام يم نأ تي ٌتيأرو !هلاح نم ٌتبجَعو هئأنهف «لكأي وهو ٌةَلاَحُن اهيف ةراصممو

 !ءيشب سيل

 .؟١الت ظالم: 00

 يلِماَحَملا ليعامسإ نب نيَسْحلا هللا دبعوبأ : :ظفاحلا ةمالعلا ٌمامإلا ُهيقفلا يضاقلا وه (0)
  ىلاعت هللا همحر ةنس 6 نع 3٠ ةنس يفوتو اه ةنس دلو ءاهتّدحمو دادغب خيش ,يدادغبلا

 . هيلع هللا ةمحر ةديمحلا ةريسلا عم ةلئس ١ ةفوكلا ِءاضق يف ٌرمَتساو

 .لوُذُبَم صيخر لوقبلا نم عون ةفإ



 مال ١

 ريخلا ٍلعف يأ  ةَعيِدَّصلا يحم نم لجر ىلع تلخدو هدنع نم تجرخف

 :يل لاقو .نيمدقلا فاح سأرلا ريماح ّيلإ جّرخف ناَجرجلا : : هل لاقي  مركلاو

 نم ُهلاكمو يلع نب دواد ٌكراوج يف : :ٌتلق ؟وه ام : لاق !مِهُم : تلق !؟يضاقلا ىنَعام

 مع 6

 ٌتيأر امب هتثّدحو ! ؟هنع َلْفْعَت ريخلا يف ةبغرلاو ِةَلَّصلا ٌريثك تنأو ُهُمّلْعَت ام ملعلا

 اهب نيعتسيل مهرد ٍفلأب ةحرابلا هيلإ ٌتِجَو ! قلل ُسِرَش ٌةواد : اجرا لاقف

 يتلخو يتجاح نم كَْلَب يذلا امو ؟يتتيأر نبع ّيأب : هل لق : مالغلل لاقو يم

 !؟اذهم يل تثعب

 ىىيلإ اهّلمحأ ينإف ,مهاردلا تاه : يناجرُجلل تلقو تبِجَع : يلماحُملا لاق
 هذهو انل كلت :لاقو ىرخأ ًافلأ نزَوف ,رخآ ,سيكب ينتثا : مالغلل لاقو «يلإ اهعفدف
 ٌتسلجو ٌتلخدو ٌبابلا ٌتعرَقف «هيلإ ٌتجو ٍنيفلألا هل ٌتذخأف . يضاقلا ةيانعل
 ىلع كنَمتئا نم ٌءاْرَج اذه :لاقف ءهيدي نيب اهتلعجو مهاردلا ٌتجرخأ مث .ةعاس

 . كعم اميف يل ًةجاح الف ٌمجرا لإ كتلخدأ ملعلا ٍةنامأب انأ ؟هّريم

 : لاقف يناجرجلا ٌثربخأو , يتيع يف ايندلا َتَرْعَص دقو ُتعَجَرف : يلماحُملا لاق
 لهأ يف اهّجارخإ يضاقلا ٌلوتيلف « يلام يف ُمِجَت الف ىلاعت هلل ٌمهاردلا هذه ثجرخأ ينإ

 : ليق امم ىلاعت هللا همحر يرهاظلا دواد مامإلا ُفقوم ينَركذ دقو . ىهتنا . «فافعلاوّربلا

 هاوس َكّْيَدَل اينّدلا يف ُبْرَتلاو ُرَكلاف بهذ نع ُهاوُبَع ْنَم نيع ٌتَمَس اذإ

 ريقفلا «ٌيرهاظلا يلع نب دواد مامإلا اذه نم عقو ام بيرغ نمو 2 6
 ًالاع ىردزا هنأ «  ًادارطتسا انه ُهُركذأو  ىلاعت هللا همحر ٌنئمطملا رباصلا مدغملا

 سرد كلذ نم هل ناكف « ,ملعلاب ٌريقفلا ماعلا كلذ ُهَعْحَف .هرقفل ءاملعلا نم اريبك

 ل !برٍحع

 يرهاظلا ىلع نب دواد سلجم ٌرضحي ناك هنإ : ليق» :ناكلخ ُنبا ىضاقلا لاق

 .ءاَوَس :اًوَسو .ٌبارتلا :بّرتلاو .ٌبهذلا :ٌربتلا )١(
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 :دواد لاق 21! ريبك ماع ٍةئم عبرأ يأ  رضخأ ناسلُيط بحاص ةئم عبرأ موي لك

 ٌرابك ُهُسَبلَي ءفوص نم ُهاَدَّسو ُهّيمحل «ضييبأ وأ ءُدَوسأ وأ يضخأ ٌءاسك :ناسّلّيَطلا )١(
 .هّدعبو يرهاظلا دواد مامإلا رصع يف ِءاملعلا ٍرابك ٌَراعِش ناك دقو . خياشملاو ةاضقلاو ءاملعلا

 ديفُم ظفاحلا ةمجرت يف 17:١" يلبنحلا بجر نبا ظفاحلل «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ءاجو

 نيدلا ٌقْفوم خيشلا هنع لئّسو» : يلي ام 20656 ةنس ىفوتما .(ليجلا حلاص نب دمحأ) قارعلا

 زوجي ال امب ةفيلخلل ةداهشلا ىلإ يعذ هنأ ينغَلب الدعم ًادهاشو ٌةَقْ َةقث ًاظفاح ناك :لاقف . يمدقملا

 . ىهتنا .«ءاذه الإ يدنع مكلام :لاقو ناسلْيَطلا حّرطو .ةداهشلا نم عئتماف

 الإ اذه ُنوكي ام ًاعبطو «ملاعلا ىلع ٌةفيلخلا ُهُعلخي ناك ٌسابل (ناسّلْيَطلا) نأ ٌربخلا اذه دافأف
 هللاو ؟سداسلاو سماخلا نرقلا يف ةفيلخلا ةداع نم َحَّبصأ َمْلَخلا اذه نوكي دقو .ريبكلا ملاعلل

 . ملعأ ىلاعت

 دو ًءسِك :ناسليطلا» : 117 ص رْيِش يْدأل «ةبّرعملا ةيسرافلا ظافلألا مجعم» يف ءاج
 نم وهو , خياشملاو ءاملعلا نم ٌصاوخلا ُهُسَبلَي ءفوص نم هادّسو ُهتمحل .هل َلَّفسأ ال ىرضخأ

 « (هَّرَط) نم بكرم وهو .فتكلا ىلع ىَقلُي ٍءاَسكب َرسُقو «(ناَسِلاَت) نع برعم وهو . مجعلا سابل
 . ىهتنا .«هيبشتلا ًةادأ يهو (ناَس) نمو ةماعلا ُفَرَط وهو

 «ماللا ثيلثتب ن اسْلْيطلا : (سلط) يف 0,0 «ُبِرْغُملا» ف يزّرطُملا ةمالعلا لاقو

 .ءفْؤوص ُهاَدَسو ُهّيمحل ير ٌرْوَدُم ءمَجَعلا سابل نم وهو ةَسِلاَيَط ُهعمجو .ناشلات ٌبيرعت

 . ىهتنا .«هيف ةغل ٌسْلْيطلاَو

 َّنأ :ديعلا قيِقد نبا مامإلا ةمجرت يف ءاج دقف ءضيبأ ٌناسليطلا نوكي دقو : حاتفلا دبع لاق
 .هب َبَقَلَف ءديجلا ُقيِقَد هنأك :ليقف ءديِع موي يف ضايبلا ُديدش ناسليط هيلع ناك هيبأ َّدَج

 . ضيبأو َدّوسأو  رثكألا ٌبلاغلا وهو  رضخأ نوكي ناسليطلا نأ مّدقت امم دافتسُيف

 تاحلطصملا مجعم) يف «يونسألل «ةيعفاشلا تاقبط» رخآ يف يروُبُجلا هللا دبع ذاتسألا لاق
 ققحملا ذاتسألا هقلطأو .«(ناسّلاَت) برعم ؛ةيسكألا نم ٌبْرَض :ٌناسليطلا» : 708:5 (ةيراضحلا
 .لاّشلا  ماشلاو رصم يف ىٌمسُي ام ىلع روُميَب دحأ

 . (ةوسْليط ةعيركتو ِهيقف َميظعت اودارأ اذإ ْمُهف ءرابكلا ٍءاهقفلا تاراش نم ٌناسليطلا ناكو

 . ىهتنا

 ريِس» يف 2478 ةنس قوتملا ءروهشملا بيبطلا انيس نبا خيشلا ةمجرت يفو :حاتفلا دبع لاق

 لامعأ نم ًائيش ُتدّلقت مث» :هيفن نع انيِس نبا ُلوق ,587:117 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ
 .«كّنحم ٍناسلْيَطِب .كاذ ْذِإ ٍءاهقفلا ٌّيِزِب ٌتنكو ,ناطلسلا
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 !ناتقرخ هيلعو ,2)ةرصبلا لهأ نم ناكو « يطيَرشلا بوقعي وبأ ًاموي يسلجم رضَح

 ادب اع ىتف اي لس : يل لاقو « يبناج ىلإ ٌسّلجو .دحأ ُهَعفرَي نأ ريغ نم ِهِسفنل ٌرَّدصتف
 «بوقعي وبأ كيف ,ةماجحلا نع كّلأسأ :ًاثزهتسم هل تلقف !هنم ٌتِبِضَغ ينأكف كل
 نمو ءهّدنسأ نمو .هّلسرأ نمو .«موجحملاو مجاحلا ٌرطفأ» ثيدح ٌقيرط ىَوَر مث

 .ءاهقفلا نم هيلإ بهذ نمو .هَقَقو

 ماجحلا ٍءاطعإو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ماجتحا ثيدح قيرط ٌفالتخا ىَوَرو
 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ ثيدح َقَّرَط ىَوَر مث هطعُي مل ًامارح ناك ولو .هّرِجَأ

 باتك رظناف .هلامعتسا ٍةقيرطو ِهِتفصو هِرابخأو (ناسليطلا) ٍةفرعم يف ٌعسوتلا ٌتئش اذإو
 ًاضيأ هل «ةدشلا دعب جَرَفلا»و 257 ص ءال ةصقلا يف «يخونتلا نّسَحملل «ةرضاحملا راَوُْشُن»

 باتك يف .هناولأو ِهِلاكشأو هِرَوصو (ناسليطلا) ىلع يناولا مالكلا دجت كلذكو .778:4و ١:4

 تاروشنم نم .يدّيَبْعلا نسح حالص روتكدلل «يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا سبالملا»

 يف ةعابطلل ةيرحلا راد عبط .71/ا/ 759 ص يف 144١. ةنس ةيقارعلا مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو

 . دادغب

 هّيلَكَشو .عجارملا نم يل رسيت اهيف اذه (يطيرشلا بوقعي يبأ) ةمجرت ىلع فقأ 2

 ةعبط نم «تايفولا» يف امك (يطورشلا) ظفلب «نايعألا تاّيَقو» تاطوطخم نم ةخسن يف ءاجو
 ْ .ملعأ هللاف «557:7 توريبب ةفاقثلا راد

 :777 ص «ءاملعلا قالخأ نمد هباتك يف ىلاعت هللا همحر ناهيلس دمحم يضاقلا ٌلوق امأو
 بيبح نب ميهاربإ نب , قاحسإ وهو .دواد صاع دق ,يديهشلا :وه اذه بوقعي ابأ ن نأ ٌرهاظلاو»

 . ىهتنا 2777١. ةنس دواد ٌةافوو .761ا/ ةنس يفوتو .ةرصبلا نم ناك .  اذك  يديهشلا

 قاحسإإل 77١:5 «دادغب خيرات» يف بيطخلا مجرت دقف «يدنع باوص الو رهاظ ٌريغ وهف

 «(بوقعي وبأ) هتينك نأ ركذي لو .ةبسن نودب اذكه (ديهشلا نب ميهاربإ نب قاحسإ) مساب ءاذه

 . (دواد) عم ةعقاولا بحاص هنأب رعشي ام هتمجرت يف سيلو
 «دادغب خيرات» يف ءاج دقف .(قاحسإ) ُهّمسا نوكي نأ (بوقعي ابأ) هتينك ٍنوك نم مزلي الو

 «(بوقعي يبأ) ٌريغ مهاّنُكو «.(قاحسإ) :نيّمسملا ءاملعلا نم ٍةريثك ٍدادعأ م مجارت 4018-5

 يّمُس نم ًاريثك نأ امك .(قاحسإ) ُهُّمسا سيلو (بوقعي ابأ) :(يطيرشلا) ينك نوكت دقف
 .هتمجرت ىلع فقت كلعل هنع ُثَحباو ,؛كلذ ٌمَّلعاف «(بوقعي ابأ) ُهينك نكت مل (قاحسإ)
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 لثم ةطّسوتملا ثيداحألا َركذ مث , ةماجحلا ف ةحيحص ثيداحأ َركذو «نرَقب مجتحا

 كلذ ةّبشأ امو «. . . ثالث يف يم ٌءافِش» لثمو «. . . ةكئالملا نم ًالمب ٌثررم ام» ,

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لثم  ةعوضوملا يأ  ةفيعضلا ثيداحألا ٌركذو

 يف ةماجحلا نم بطلا ٌلهأ هيلإ بهذ ام ٌَركذ مث .«اذك ةعاس الو ءاذك موي اومجتحت ال»
 نم ةماجحلا ْتِجرَخ ام ُلَّوأو :لاق نأب هّمالك َمّتَح مث ءاهيف هوركذ امو .نامز لك
 ًادحأ كدعب َترَقَح ال هللاو :هل تلقف .  يرهاظلا يلع نب دواد ٍدلب  !ناهبصأ
 , )«أدبأ

 يف 29«ءالبنلا مالعأ ريس» و «ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو 7

 دقو .2)هركذ مدقتملا «(يبطرقلا دّلخ نب َيَقَب) مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا ةمجرت

 يِقَب ناك : يضَرَفلا ديلولا وبأ لاق» : يبهذلا لاق .هيمدق ىلع برغلاو قرشلا ٌفّوط

 شْيَع هل سيل «ملعلل هبلط ٍتقو يف مايألا هيلع يِضمت تناك الجر ٌفرعأل ينإ : لوقي

 ,(29(ىَمرُي يذلا بْنركلا ُقَرَو الإ

 نب يَقب ةمجرت يف , "9«(ءابدألا مجعم» يف يومحلا توقاي ةمالعلا لاقو 117

 !؟ملعلا نوبات تا : هتبلطل موي لاق هنإ» :©9هركذ مدقتملا ًاضيأ يسلدنألا دلت
 ! ملعلا ْعَمَس يِضْمَأ :لوقي ٌلغش هيلع نكي مل اذإ مكدَحأ اغإ !؟ملعلا ٌبْلطُي اذكهو

 هل نوكي ال « يف ل لح يي ةَسفن ينعي الجر ٌفرعأل ينإ

 امبو حص امث اهيف درو امو (ةماجحلا) ىلع .ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا خيشلا ملكت )١(

 «داعملا داز» هباتك يف اهيف ّمالكلا ٌمَسوأو . . . .ًاناكمو انِسو ًانامز اهب قلعتي ام ىلعو .حصي مل

 . ءاش نم هيلإ دعيلف 1175 1:

 . 597:11" «ءالبنلا مالعأ ريس» و 2770: «ظافحلا ةركذت» يف (0)

 . 737 ريخلا يف (5

 ىَمرُي يذلا لكأي ناك ًايِقَب ٌنكلو .فوفلملا ىمسي ههبشي عون وأ قلّسلا وه :بْئْرُكلا (5)

 م7597 (0)

 . 77 ربخلا يف (5)



 لحل
 20 5 رم 2 يي ا م نإ . 4 ممم يو
 ةرم ريغ هليوارس عاب الجر فرعال ينإو !سانلا هيِقلي يذلا بنركلا ٍقرو نم الإ شيع

 .«اَهفِلحي ثْيَح نم هيلإ هللا قوُسُي ىتح ,20دغاك ٍءاريش يف

 يف ,29(ليدعتلاو حرجلا ةمدقت» يف يزارلا متاح يب أ نبا ظفاحلا لاقو

 يأ ٌتعمس ."اركذ مدقتلا «(يزارلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ مامإلا) هيبأ ةمجرت

 ٌميقأ ن نأ يسفن يف ناكو ءرهشأ ةينامث : : نيتئمو ةَرْشَع ٌعبرأ ٍةنس يف ة ةرصبلاب ٌتيقب : لوقي
 «ةقفن الب ُتيِقَب ىتح ,ءيش دعب ًائيش يندب باين ٌعيبأ ٌتلعجف ! يتقفن تعطقناف ةنس

 يقيفر ٌفرصناف «ءاسملا ىلإ مهنم عمسأو ةَحَيْشَملا ىلإ يل ٍقيدص عم ٌفوطأ تْيَضَمو

 .(!عوجلا نم ًءاملا ُبرشأ ٌتلعجف ٠ رلاخ تيب ىلإ ٌتعجَرو

 ظفاحلل «بيذهتلا بيذهت»و .7*2”بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو 8

 ةنس ىفوتملاو 7 " ةنس دولوملا (يزورملا رصن نب دمحم) مامإلا ةمجرت يف «' ,22) رجح نبا

 يتوق ناكف ءةنس اذك اذك ّرصمب ٌتمقأ :رصن نب دمحم لاق» : ىلاعت هللا همحر 84

 . «ًامهرد نيرشع ٍةَنّسلا يف هتقفنأ ام عيمجو يربجو  يقَرَو يأ  يِذغاكو «يبايثو

 ريرج نب دمحم) ةمجرت يف .2«دادغب خيرات» ُْق ٌبيطخلا قاسو 6

 نوراه نب دمحم) ةمجرت يف ,.2"(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلاو .(يربطلا

 يقأيسو (ذغاك) ةمجعملا لاذلاب لاقيو ةلمهم لاد هرخآ اهرسكو نيغلا حتفب :ٌدَغاكلا )١(

 ىنعمبُدَرْفُم انه ٌليِواَرَسْلاو . ةباتكلل ٌقَرولا هانعم . يسراف ظفلوهو « 50و 184 ربخلا يف ةمجعملا لاذلاب

 ءاتلاب ةَلاَوُرَّسلاو «ةيماع هذه :ليقو .ةمجعملا نيشلاب لاَوُرّسلاو «ةلمهملا نيسلاب لاَورَسلا

 امو نيتبكرلاو َةَرّسلا يِطَخُي ام يهو .ثنؤتو ركذت يهو .عمجلا ىنعمب ليوارسلا يتأتو «ةطوبرملا

 ٌالاَوْرِس هيدل ّنآل ُهَلاَوْرِس يأ .(ُهَليوارس اب) :هلوقو .بّرعم يسراف ظفللاو ,ناسنإلا نم امهنيب
 .لوقعم ٌريغ اذهف .ةروعلا فوشكم يقب هنأ ال ءهنع ينعي ًارازإ وأ ,رخآ

 .30175 ص (؟)

 . 76 ريخلا يف (5)

0000 (0 
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 نب دمحم) ةمجرت يف «27(ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكْبّسلا نيدلا خاتو «(ينايؤرلا

 سابعلا وب بأ لاق» ءرصمب نيِدَّمَحُملا يقالمإ ةياكح 27 مهريغو «(يزورملا رصن

 ةيّرخ نب قاحسإ نب دمحمو , يربطلا ريرج نب دمحم نيب ٌةلحرلا تعج : يركبلا

 ةنس دودح يف  رصمب يناّيورلا ٍنوراه نب ٍدمحمو « يزَوُرَملا رصن نب ٍدمحمو

 ! عوجلا مهب . رضأو «مهتوُقُي ام مهدنع َقبي لو اورقتفاو اوُلَمْرَأَف ء 5

 .  فيرشلا ثيدحلا هيف نوبتكي هيلإ نووأي اوناك ,لزنم يف هليل اوعمتجاف

 ّسانلا لأس ةعرقلا هيلع تجرح نمف «ةعْرّقلا اوبرضيو اومهتسي نأ ىلع مهءأر قمتاف

 . ةّرخ نب قاحسإ نب دمحم ىلع ةعرقلا تّجرخف : ماعطلا هباحصأل

 عفدناف «ةراختسالا يأ ةريخلا ةالص لصأو ًاّضوتأ ىتح نولهمأ : هباحصأل لاقف

 قدي  نوُلْوُط نب دمحأ  رصم يلاو لّبِق نم يِصَحو «عومّشلاب ْمُه اذإف ,ةالصلا يف

 :ليقف ؟رصن ُنِب ٌدمحم مكيأ :لاقف ِهِتباد نع لّزَتَف «بابلا اوحتفف ءَبابلا مهيلع
 . هيلإ اهعفدف ًارانيد نوسمخ اهيف ةَّرُص جَرخأف «هيلإ اوراشأو اذه وه

 ارانيد نوسمح اهيف ةَرُض جرخأف ءاذه وه :اولاقف ؟ريرج نب دمحم مكيأ :لاق مث
 |لف ءيلصي اذه وه : ولاقف ؟ةمّرش نب قاحسإ نب ٌدمح مكي : لاق مث «هيلإ اهعفدف

 ؟نوراه نب ُدمحم مكُيأ :لاق مث ءارانيد نوسمخ اهيفو ةّرثصلا هيلإ َمَقد هتالص نم َْرف

 .اهّلثم هيلإ عفّدف ءاذه وه :ليقف

.50١ 1:17 )01( 

 ريثك نبا ظفاحلاو ءريرج نبا ةمجرت يف .45:14 «ءابدألا مجعم» يف يِوَّمَحلا توقايك )١(

 . يزورملا رصن نب دمحم ةمجرت يف 2٠١:1١ (ةياهنلاو ةيادبلا» يف

 25617 ةنس يف رصم لخد ريرج نبا نأ ىلع ًاداهتعا .ديدحتلا اذه ٌتجرخنسا ةف]

 .نيدّمحملل ةعقاولا هذه نأ ُحجرَأو .ه0و 57:18 «ءابدألا مجعم» يف هتمجرت يف (ك ء”دكو

 يف ةيناثلا هتلحر نم داع ءيَزَوْرَملا رصن نب دمحم ّنأل كلذو ,ليلقب اهّدعب وأ 107 ةنس يف ُثَعقو

 «ظافحلا ٍةركذت» يف هتمجرت يف اك ءاهب نِفُدو اهيف تامو َدنقرمس مث ٌروباسين َنَطوَتساو 0277١ ةنس
 داع يتلا ةلحرلا هذه يف مهنيب ٌعامتجالا نوكيف .«ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و «501--

 . ملعأ ىلاعت هللاو (551 ةنس دودح يف) :ٌتلق كلذلو ءٌبرقأ 71١ ةئس اهنم



 و١

 مانملا يف ىأرف «  ةريهظلا َتقو ًايئان يأ  سمألاب ًالئاق ناك ريمألا نإ :لاق مث
 ءرّرصلا هذه مكيلإ ذَقنأف ءًاعايج مهَحَْك اوّوَط َدِماحَملا نإ : هل ٌلوقي ًافْيَط وأ ًالاّيَخ
 .«مكَديزَيل هيلإ اوثعبت نأ تَدِفَن اذإ مكيلع ْمِسَقُي وهو

  0١ءالبنلا مالعأ ريس »و , 22بيطخلل « دادغب خيرات » يف ءاجو (

 يعفاشلا (رصن نب دمحأ نب دمحم) يذمرتلا رفعج يبأ مامإلا ةمجرت يف 2 07يبهذلل

 ةنس دولوملا .دهازلا  27١١ٍلي ام «ىلاعت هللا همر <30 ةنس ىفوتملاو :

 دادغب نكس , يعفاشلا باحصأب هقفتو عةنس نيرشعو أ اعست ثيدحلا ٌبتك»

 يِرُمَرُهَماَرلا دالخ نب ركب وبأو ,عناق ٌنباو «لماك نب ٌدمحأ هنع ثَّدحو ءاهب ٌتَّدحو

 «يناربطلا مساقلا وبأو «  «يعاولاو يوارلا نيب ُلِصاَفلا ُتِّدحملا» باتك ٌُبحاص

 .ةدعو

 ةيعفاشلل نكي مل :لماك نب ٌدمحأ لاقو ءكان ٌنومأم ٌةقث ؛ : يطرد لاق

 ٍرقفلا نم ٍةميظع لاح ىلع ,معطملا يف القت رثكأ الو «عَروأ الو ءهنم ٌسأرأ قارعلاب

 .ٍرقفلا ىلع رَّصلاو

 ةعبرأ رهشلا يف رفعج يبأ ىلع ىَري ناك هنإ : جاَجْرلا ّيِرَّسلا نب ميهاربإ لاق
 : يري دامت نب ىسوم نب دمحم لاقو . ائيش ًادحأ لأي ال ناكو ءاهب َتّوقتَي  مهارد

 ؟َتاِمَع فيكو :هل تلق ,تاَّبَح سْمَحب ًاموي نيرشعو ةعبس يف َتّوقَت هنأ ينربخأ
 نع يفوتو ةدحاو موي ّلك ٌلُكآ ٌتنكو تل اهب ُتيرتشاف ءاهريغ يدنع نكي مل :لاقف

 . ةنس

 لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم» يف غابدلا ديزوبأ ةمالعلا لاقو - 5

 ٍرْصَق ىلإ بسن (يِرْصَقلا نمحرلا دبع نب دمحأ رفعج يبأ) ةمجرت يف .0©2«ناوَُريَقلا
 ناك » : ىلاعت هللا همحر 91١ ةنس ىفوتملا « ناوريقلا بونج نم نيليم ىلع ءبَلْعألا

 )١( 1١:ه56؟3.
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  5ل17”



56 

  حيحصتو تاياورلاو ملعلاب ٌةيانع هل .ةعمذدلا عيرس .ًاعرو ًاحلاص ًاهيقف

 3 ْحَسنَي ام ٍةرثك نم ينعي - مَلَق يل ٌفَج ام ًةنس نوعبرأ يل : لوقي ناكو . اهعمجو

 !باتك خسنل ًاقوقر وأ ًاباتك هنمثب ىّرتشاو هبايث ضعب عاب امبر ناكو .  رابغلاو

 رَمَع نب ىيحي ةرايز مُسَرِب ةَّسْوَس ٍةنيدم ىلإ لّصَوو :يكلاملا ركب وبأ لاق
 !هيلع ناك يذلا هصيمق عابف ,هيف هّبتكي ًاقر هب يرتشي ام دجي ملفا .ًاباتك َفْلأ ُهَدَجوف

 . «ناوريقلا ىلإ هعم هب قأو ُهَلَباَقو َباتكلا بتكو .ًاقوقُر ِهنمثب ىرّتشاو

 ةمحرت يف .22(ظافحلا ةركذت»و .227يزوجلا نبال (مظتنملا» يف ءاجو 91

 نب دايز نب دمحم نب هللا ُدبع ركب وبأ ٌةمالعلا ُدّوِجُملا ظفاحلا» : يعفاشلا دايز نبا

 .روباسين لهأ نم ,فيناصتلا ٌبحاص .يعفاشلا ةيقفلا «يروباسينلا لصاو

 ىلإ ملعلا بلط يف َلَحَّرو ,ىلاعت هللا همحر 785# ةنس تامو .74 ةنس َدِلَو

 ,ثيدحلاو هقفلاب ملعلا هل عّمتج دجاو ءاهب ٌتَّدحو «دادغب نكَسو ءرصمو .ماشلاو ٍقارعلا

 .ًاحلاص ةقث ناكو

 سانلا ٍظْفحأ نمو .قارعلاب ةيعفاشلا نم هرصع مامإ ناك :مكاحلا لاق

 ٍديناسألل هنم ظفحأ انخياشم يف َرْن مل : ىطقردلا لاقو «ةباحصلا ٍفالتخاو تايهقفلل

 ءْتَّدَح :اولاق ,ثيدحتلل دَعَق املو .نوتملا يف ٍظافلألا تادايز ٌفرعَي ناكو «نوتملاو

 .اهالّمأو اهيف باجأف ٌتيداحأ نع ليسَ «متنأ اوُلَس لب :لاق

 هنم ٌعمسنل « يروباسينلا ركب بأ سلجم يف رضحُن انك :ةطّب نب هللا دبعوبأ لاق

 مث «ةريسي ةدم اذه ىلع ىضَمو ,ةريخم فلأ نيثالث سلجملا يف نأ ُرَّرحي ناكو ,تادايزلا

 ٌبّجعتف رب فالآ ةرشع هِسلجم يف َّنأ ُرّرحي ناكو داّبنلا ركب يبأ سلجم انّرضَح
 (9! ؟سانلا اثلث بَمَذ ةدملا هذه يف :اولاقو كلذ نم سانلا

 ,تلخكضنك ١١(
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 داَجنلا ركب وبأ يفوتو 074 ةنس ةمجرتلا هذه ٌبحاص يروباسينلا ركب وبأ يفوت دقو (8)
 .ىلاعت هللا اهمحر ءةنس 784 الإ امهيتافو نيب ناك اف 754 ةئنس َنامَّْلَس نب دمحأ



 لن

 نم ُفرعت : ("”لوقي يروباسينلا ركب ابأ أ ٌتعمس :ساّوَقلا رم نب فسوي لاق
 ةالص يلصْيو «تاّبَح ,سمخب موي لك تؤوقتَيو ءيئاج الإ يللا مني ل ةنس نيعبرأ ماق

 مأ فرعأ نأ لبق هّلك اذهو وه انأ :لاق مث ؟ةرخآلا ءاشعلا ةداهط ىلع ةادفل

 775 ةنس تام .ريخلا الإ دارأام :لاق مث !؟ينجيز نم ٌلوقأ شب بأ !نمحرلا دبع

 . «ىلاعت هللا همحر

 229 يدَفّصلا نيدلا حالص بيدألا خرؤملل («تايفولاب يفاولا» يف ءاجو 414

 ميكحلا (ناخرط نب دمحم نب دمحم) يبارافلا رصن يبأ مالسإلا ٍفوسليف ةمجرت يف

 قشمدب ىفوتملاو 755٠١., ةنس نيّصلا موحم َبَرَق باراف يف دولوملا «لاثملا ٍردانلا ةمالعلا

 رأ موي ّلك ين ٍةلودلا ٌفيس هيلع ىَرْجَأو ءايندلا يف سانلا َدَهْزَأ ناك»
 ماقأ ناّرَح نم داع امل هنإ : ليقو ءاهيلإ داع مث رصم ىلإ قشمد نم ةجوتو , 27 مهارد

 . ةمكحلا ّنَقتأو رْهَم تح وطْسرَأ تافّئصم ىلع ٌّبكأو .دادغبب

 .هححصف .«. . .ايركز ابأ ٌثعمس» ىلإ افرع «ظافحلا ةركذت» يف عقو )١(

 لدول رتنا 5
 :اذه يبارافلا ةمجرت يف «.100:0 «نايعألا تاّيقو» يف ناكّلَح نبا يضاقلا لاق (9)

 مجم سلجم ناكو «ةلودلا فيس ىلع درو امل يبارافلا رصن ابأ نأ عيماجملا ضعب يف ٌتيأرو»

 .ًامئاد ُهْيِز كلذ ناكو «كارتألا يزب وهو هيلع َلِخدَأف ,فراعملا عيمج يف ءالضفلا

 : ةلودلا ٌفيس لاقف ءّتنأ ٌثيح مأ ان انأ ثيح :لاقف .ُدْعقآ :ةلودلا ٌفيس هل لاقف .فقوف

 «هنع ُهَجرخأ ىتح هيف ُهَمحازو ةلودلا فيس ِدنْسَم ىلإ ىهتنا ىتح سانلا ٌباقر ىطختف .تنأ ٌثيح
 دحأ ُهَقِرعَي نأ َّلَق هب مهُراسُي صاخ ناسل مهعم هلو ,كيلامم ةلودلا فيس سأر ىلع ناكو

 ٌفوُي مل نإ ءايشأ نع ُهُلِئاَسُم ينإو ءبدألا ءاسأ دق خيشلا اذه َّنِإ :ناسللا كلذب مهل لاقف
 ٌبِجَعف ءاهبقاوعب رومألا َنإف ريصا دما اهبأ :ناسللا كلذب رصنوبأ هل لاقف هب اوُقُرَخآَف اهب
 َمُظَعَف .ًاناسل نيعبس نم ٌربكأ ٌنِيح ٌنِسحأ معن :لاقف ؟َناسللا اذه ٌنِسحُنُأ :هل لاقو هنم ةلودلا ُفيس

 . هذنع

 مهمالكو ولعي ُهُمالك لزي ملف ؛نف لك يف سلجملا يف نيرضاحلا ءاملعلا عم ملكتي ذخأ مث
 ةلودلا ٌفيس مهفرصف هلوقي ام نوبتكي اوذخأ مث .ةدحو ملكتي يقبو لكلا تمص ىتح ءلْفَْسي

 .هب الخو



 وك

 رصن يبأ طب اهيلعو ءوطْسرأل سُفئلا باتكل ٌتَدِحُو ًةخسن َّنِإ : لاقي

 وطسرأل «يعيبطلا َعاّمَّسلا» أرق : لوقي ناكو هرم ثم باتكلا اذه َتأَرَق : يبارافلا

 . هتّدواعم ىلإ جاتحم انأو قَّرم نيعبرأ

 نم ٌرثكأ ”رسح أ :هسفن نع لاقو ,اهريغ تاغللا نم ًاريثكو ةينانويلا ٌْس حش ناكو

 َربكأ ٌُتنكل هّتكردأ ول :لاقف ؟وطسرأ مأ ناسللا اذهب ُمّلعأ تنأأ َلِيّسو .ًاناَسِل نيِعْبَس

 . هتذمالت

 ينتيلو ! هنَدَجَو امو «يبارافلا رصن يبأ خيشلا بلط يف ثرفاس : انيس نبا لاقو

 (ةعيبطلا دعب ام» باتك ٌتأرق :ًاضيأ انيس انيس نبا لاقو .ةدافإ ٌتَلَّصَح تناكف هنْدَجَو

 رم م نيعبرأ هتأرق ىتح «هعضاو ُضْرَغ لع سّبتلاو هيف ام َمُهَفَأ تنك اف .وطسرأل

 لهف :لاقف ءال :لاقف ؟برشت لهف :لاقف ءال :لاقف ؟لكأت نأ يف كل له :هل لاقف
 _عاونأب ةعانصلا هذه يف رهام ّلك رضحف «ِناَيَقلا راضحإب ةلودلا ٌفيس َرَمأف معن: :لاقف ؟عمست

 .تاطخأ : :هل لاقو ءرصنوبأ ُةباعو الإ ُهتلآ مهنم ٌدحأ كري ملف ٠  يهالملا

 سو نم جرخأ مث «معت :لاقف ؟ًائيش ةعانصلا هذه يف نحت لهو : ةلودلا ٌفيس هل لاقف

 كجضف ءابب َبِعَل مث ءاهّبكرو ًاتاديع اهنم َجّرخأو اهحتفف - طابر همفل ًاريغص ًاسيك ةطيِرَخ

 «سلجملا يف نم لك ىَكَبف ءاهب برضو رخآ ًابيكرت اهبكرو اهكف مث «٠ «سلجملا يف ناك نم لك اهنم

 ىكحيو . جرخو ًاماين مهكرتف «باَوَبلا تح سلجملا يف نم لك مانف ءاهكّرحو اهّيكرت ريغو اهكف مث

 . «(بيكرتلا اذه اهبكر نم لَو وهو ءهِعضَو نم َنوناقلا :ةامسملا َهلآلا نأ

 هذهو :ُتلق» :ربخلا اذه بقع ٠١7:1١, «تاّيِفولاب يفاولا» يف يدفصلا حالصلا لاق
 ٍنوجُملا كلذ نم 2':جاجُمَح نال امب اثم نيعماسلا ىنغ اذإ هنأل ءرصن يب أ لثم نم ٌةنكمن ةعقاولا

 نم قيقّرلاو برعلا يمين راعشأب ىنغ اذإو .كحضي عماسلا نإف هع مَعَ يف وُلحلا

 نأ دارأ اذإ ُهَلاَح اذكو « يكبي عماسلا نإ كلذ هبشأ امو ىَوْنلا مهن يف مير مهتايقارِف

 . «كلذ ريغ وأ احّمُس ءامرك مهّلعِجي- حُمسُي نأو وأ عجشُي

 .("41 ةنس قوتملا «يدادغبلا ليلا دمحأ نب نيَسُح) همسا دنع يلكرزلل ؛مالعألا» يف اهّرداصمو ةتمجرت رظنا (1)

 .انه لصألا يف ضايب (؟)



١ 

 همهف ىلإ ليبس ال :تلقو !همهف نم تسيأو ءاظوفحم راصو 0 .

 مَّدقتو .ةرم نيعبرأ باتكلل ةءارق يف «٠ ءملاعلا ءايكذأ ٌدحأ انيس نبا خيشلا هلوقي ام اذه )١(

 يتم وطسرأل (سْفنلا تباتك) أرق هنإ :لاقي» :مدآ ينبذ داذفأ دجاو يبارافلا نع ربخلا اذه لوأ يف

 ٌنوكتي اذه نمو . ىهتنا .«ةّرم نيعبرأ وطسرأل (ّيعيبطلا عاّسلا) ٌباتك ٌتأرق» :وه لاقو .«ةّرم
 . ملعلا يف ُقْمْعلاَو ٌحوبنلا

 نيوكت يف اوبعت مكو ملعلا ٍليصحت ىلع ءاملعلا ُرْيَص ناك فيك ويلا ةبلطلا معي

 مهِفلخت يف مويلا انبالط ٌلاحو .ٌوُدَعلاو قيِدٌصلا دنع مهيولع ف ًةمئأ حب اَوَدَغ ح٠  مهسفنأ

 : لئاقلا ٌلوق هيلع ٌقُدِصَي .مهلَمأو مهيلطتو ,مهِلّسكو

 !!الوأ ٌءيجيو ًادْيَوَو يشمي المج ِديِلَولا مأ يِْلَأَسَت

 . .وحنلاو ٌلوصألاو ةقفلاو ٌتيدحلاو َريسفتلا َنوُسْرْدَي مويلا ِتاعماجلا ةبلط ُبلغأو

 لاوطلا تاونسلا ىلإ هناقتإل ةبانلا ٌبلاطلا جاتحي مولعلا هذه نم ملع ٌلكو «ةدودعملا تاعاسلاب

 ! ؟تاعاسلا نم ٍةدودعم ٍةلمجب هّنِقتي وأ هّلّصحم نأ نكمي فيكف .تارم ّوْلِت ِتاّرم هبتك ٍةءارقو

 ةئم وأ ٍتارملا ٍتارَشَع ٌباتكلا مهنم ٌدحاولا أرق نيذلا .ءاملعلا رابخأ نم ًةريسي ٌجذامت هذهو
 : تارملا ضعب باتكلل ٍةءارقلا ٍةداعإ ىلع ربصلا ىلع َّدجُملا َبلاطلا ُرِيَحَت اهلعل .رثكأ وأ ةرم

 ةمجرت يف 2774 ص ِناوّريَقلا ٍبَرَعلا يبأل «سنوتو ةيقيرفإ ءالع تاقبط» يفف ١

 نب ليضُملاو .ةنييع نب نايفس ذيملت ,(يسرافلا ديلولا نب سابع) لاحرلا ريبكلا ثّدحملا

 ضب رخآ يف اودجو امر مهنأ ءهللا همحر ميمت نب ٌدمحأ ي يبأ يَنّدح دقلو :برعلا وبأ لاق» : ضايع

 . «ىلاعت هللا همحر 7١17 ةنس َلِتُق دق ناكو «ةرم فلأ ُهْسَرَد : ّيِسِرافلا نب سابع ٍبْتُك

 دمحم يبأ) ةمجرت يف .450 ص فولخت نبال «ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش» يف - ؟

 ةنس ىفوتملاو «"11 ةنس دولوملا ,نيخسارلا ءاهقفلا مامإ ناّبتلا نباب فورعملا (قاحسإ نب هللا دبع

 .«ةرم ٍفلألا وحن ةَنٌوَدُملا» سرد «هريغو د داّبللا نبا نع ٌذَحأ» : ىلاعت هللا همحر ١”

 يكلاملا هيقفلا مامإلا ةمجرت يف «.265 ضايع يضاقلل «كرادملا بيترتا» يف اد“

 ةنس لبق دولوملا «يدادغبلا يميمتلا جام نب هللا دبع نب دمحم) يربمألا ركب يبأ ْثَّدحُملا

 ةرم ِةئِم سمخ مكحلا دبع نبأ رصتخم ت تأرق» : هلو ىلاعت هللا همحر 7/0 ةنس ىفوتملاو ياا

 طوسبملاو ,ةرم نيعبس يقربلا رصتخمو .ةرم نيعبرأو ًاسمخ ًاطوملاو ةرم نيعبسو ًاسخ ةّيِدَسألاَ

 . هيلع هللا ة ٌةمحر . «ةرم نيثالث

 نيَسُحْلا يب رأ) ةمحرت يف 28:١. «ملسم حيحص» ىلع هجرشل يوونلا مامإلا ةمدقم يف : 

 - هللا همحر 544 ةئس ىقوتملاو 27808 ةنس دولوملا ءرّمعملا (يروباسينلا يسرافلا دمحم نب رفاغلا دبع



 .ه 6 ف دو د. ا. .او ا. اواو ا. و وا. دي. ىو اه ده ده ده ده د. هاف ده هو هو هاهو هده واق هى هاه هه ىف ا. هاه هداه

 قحلأو ءرودصلاو ٌةمثألا هنم َعِمَس .قافآلا نم ًادوصقم ًاروهشم ًاحلاص ةقث ًاخيش ناك» :ىلاعت

 ,ةرم نيثالثو ًافين «ملسم ّحيحص» هيلع ٌيدنقرمسلا ٌنَسحلا ظفاحلا أرقو .دادجألاب ٍدافحألا ٌدافحأ

 .«ةرم ةرشعو ًافين يِرْيَحُبلا ديعس وبأ هيلع أرقو

 يارا اّيكْلِإ مامإلا ةمجرت يف ,778:1 يكبسلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف

 ةنس ىفوتملاو «40 ةنس دولوملا ,يدادغبلا مث يروباسينلا (يلع نب دمحم نب يلع)  فئاخلا ريبكلا
 » :يلازغلا هقيفر دعب ِهّيذمالت ّلجأو هِسْرَد ليعمو نيمرحلا مامإ ٍذيملت «ىلاعت هللا همحر 5*5

 3 ٌتظفح اذإ تنكو .ةجرد نوعبس اه ًةانَق روباسينب كْنْهْرَس ةسردم يف تناك :لاق اًيِكلِإ

 لك يف ُلعفأ تنك اذكو :لاق .لوزنلاو دوعصلا يف .ًةرم ةجرد لك يف سردلا ُديعأو ةائقلا ُلِزن
 . (هتظفح سرد

 ثدحملا ظفاحلا ةمجرت يف .4"* ص ىبلدنألا لاَوُكْشَب نبال «ةَّلّصلا» باتك يف 1

 ةنس ىفوتملاو 44١« ةنس دولوملا .(ىسلدنألا يبراحُملا ةّيِطَع نب نمحرلا دبع نب بلاغ ركب يبأ)
 ًافراع هِلَلِعو هِقّرطو ثيدحلل ًاظفاح ناكو ءةيطع نب قحلا دبع روهشملا رّسفملا ٌدلاو وهو 8

 .اللضاف ًانيد .ًايوغل ًارعاش ًابيدأ ؛هيناعمو هنوتمل ًاركاذ ءدمهف ىلإ ًابوسنم هَِلَقَنو هلاجر ٍءاسأب
 .«ةرم ةَئِم َمْبَس ّيراخبلا رّرك هن أ ٌركذي ةيطع نب ركب ابأ َعِمَس هنأ انباحصأ ضعب طخب ٌتأرق

 هللا دبع يبأ) مامإلا ةمجرت يف .154:5 يكبسلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف ا

 :روباسينب 070 ةنس ىفوتملاو .4 4١ ةنس دولوملا «(يروباسينلا يواَرْقلا دمحأ نب لضفلا نب دمحم
 يِسَبَطلا رصن يبأ نب قازرلا دبع ٌتعمس  يواَرْقلا ُذيملت  يناعمسلا دعس وبأ لاق»

 َتْم انأ اذإ : يل لاق مايألا رخآ يفف يون ةرشع ٌعْبَس يوارُقلا ىلع ءملسم حيحص» تأرق» : لوقي
 هب تأرق كنإف ف يف كئاسل َلِخدُت تنأو .رادلا يف نمي تنأ ّلصُن نأو ءٍلْسَغ رحت نأ كيصوأ

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌثيدح ًاريثك
 هللا همحر يرثوكلا مامإلا انخيش قيلعتب 10 ١754 ص «ظافحلا ةركذت لويذ» يف 4

 «بلاط يبأ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ قافالا ةلحُرو ايندلا دنسم» :هصخلم ام ىلاعت

 نم رثكأ رّمعو 2577 ةنس دودح يف دلو «يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا راَجَحلا ةَنْحَّشلا نباب روهشملا

 .اهريغو قشمدب ةرم نيعبس نم ٌرثكأ حيحصلاب ثّدحو ؛دادجألاب َدافحألا َقَحلأ ىتح :ةنس ةئم

 ةئم نبا وهو ناضمر ماص دقو هيلع اومحازتو دالبلا نم هيلإ اولحرو ظافحلا هيلع ّبختناو

 مث «مويب هّتوم لبق هيلع حيحصلا ةءارق يف بحملا نب ب نيدلا ٌبحم عّرش «لاوش نم اتس ُهَعبتأو ةنس

 .«ىلاعت هللا همحر ا/”“٠ ةنس رهظلا َليِبُق تاهف ٠ ىحضلا ىلإ ِهّتافو موي يف يناثلا ٌداعيملا هيلع أرق



١ 

 دّلجم ىلع يداني للَدِب اذإو ءنيقاّرولا يف رصعلا ٍةالص دعب موي انأ انيبف
 ٍنإف هرتشا :لاقف هيف ةدئاف ال ٌملعلا اذه ّنأ ًادقتعم هب مريم در ِهْدَدَرف لع هضّرَعف

 يف «يبارافلا رصن يبأ فيناصت نموه اذإف ,هتيرتشاف .مهارد ةثالثب هايإ كغيبأ

 تقولا يف لع حتفناف .هتءارق ٌتعرسأو يتيب ىلإ َتعجَرف «باتكلا كلذ .ضارغأ

 ِءارقفلا ىلع موي ناث ٌتقَّدصتو «ًاديدش ًاحَرف ٌتحرَفو .هّتمهَفو .باتكلا كلذ ضارغأ

 . 2)«ريثك ٍءيشب

 ٍةئم وحن يراخبلا حيحص ت أرق : َلاَق هنأ 7 ليصأ ديسلا هذاتسأ ن نع ثّدحملا نيدلا لا لامح

 .ةرم نيرشعو

 هنأ 181:١ يواخسلل «عماللا ءوضلا» نم يبلحلا نيدلا ناهرب ظفاحلا ةمجرت يفو ٠

 نم امهتءارق وأ بلطلا يف امل هتءارق ىوس «نيرشعلا وحن لسمو «ةرم نيتس نم ٌرْثكأ ّيراخبلا أرق
 . هيلع هريغ

 نسحلا يبأ نيدلا فرش ظفاحلا نع . ىبهذلا طظفاحلا ىكح : يواخسلا ظفاحلا لاقو ل١١

 ةَرْشَع ىَدُحِإ :ٍةنس يف ُهَعَمسأو ,يراخبلا حيحص نم ُهَتْخسن َلّباق هنإ :لوقي ُهَعِمَس هنأ ييِنوُيلا

 .ةرم

 ميهاربإ نب نايلس ةمجرت يف يميل يجّرشلا دمحأ باهشلل «صاوخلا تاقبط» يفو

 .اءارقإو ًاعامسو ًةءارق «ةرم نيناهثو نيتئم نم ًاوحن يراخبلا ىلع أ هن أ : يِولَعلا

 ٍف «يدابآزوريفلا طخ تي تيأر : (ينوملا مساق نب دمحأ باهشلا ِتْبَت» يف ُتْدَجَوو 1#

 .(«ةرم نيسخخ نم َديزأ يراخبلا حيحص أرق هنإ : لاق .يراخبلا مامإلا حيحص نم ءزج رخآ

 انُه نمو ءَنيَعلاو ِهْجَولا ىلع ُهرْئأ َلَمجأ امو ءسْفَنلاو بلقلا ىلع مُهَملا َحَرَف ٌبّيطأ ام (1)

 نم انه لوألا ُلْعِفلا .ءانْمِهَف نيج انُّمهف» :«هتاماقم» ضعب يف يريرحلا بيدألا ةمالعلا لاق
 دنع ّماتلا ساّجلا ةروصب اهُهدروأ « (مُهَفلا) نم يناثلا ُلعفلاو . ءافلا هيلع ثلخد . (مايها)

 .نييغالبلا

 ُدُرَو حتف) :نولوقي نويدادغبلا ناك .مُهَملا ِةّرَسَمل هِرارمحاب هجولا ىلع مُهَقلا ِرَّثُأ نمو
 - لاق اَمِل ء.حيحص كلذو .(واولا) فرح يف «ليلغلا ٍءافِش» يف يجافخلا ةمالعلا هلقن امك ,(ةفرعملا



 «بيدألا ملاعلا ةمح رت ف 0 ١ناكّلَخ نبال «نايعألا تايفو» يق ءاجو 6

 يِلُهُملا يِدرألا دمحم نب نسحلا) داَوَجلا مزاحلا ريزولاو «بيرألا بتاكلا رعاشلاو

 «نايعألا تاّيَقو» يف هتمجرت يف اك .لْقَعلا ٌحاعُش ْمُهَّقلا :بيرألا بيدألا ٌرعاشلا يتْسْبلا حتفلا وبأ
 .”هالنا

 َتلاطلا َّنِإ» 815 ١: «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» ءايحإلا حرش يف يديبّزلا ى ىضترملا ةمالعلا لاقو

 هلوبقو .بلقلا ىلع هِعوقو ٌةَمالع هذهو .ههجو يف ٌروُرُسلا رّهَظ ٌلوقي ام هملعُم ّيَدَي نيب َمِهَف اذإ
 لاقف ,نوقدمم هب ُةَبَلطلاو ةلكشم ٍةلأسم يف امويٌررقُي ناك سونيلاج نأ ىكحيو . مهفلا ثيح نم

 .(مكهوجو ىلع ٌرورسلا َرّهظل متمهَف ول ال :لاق .معن :اولاق ؟متمهف : مه

 عيِلضلا ةمالعلل 57:5 «مولكلا نم بَرَعلا مالك ٍءاَوَدو ,مولعلا سمش» باتك يف ءاجو
 :يلي ام «ىلاعت هللا همحر 0/ ةنس ىفوتملا ءيَمَيلا يرْيْمحلا ديعس نب ناَوْشَن يضاقلا

 نيعباتلا ٌدَحأ يِحَمجلا ميهاربإ نب ناثع لاق ءةنكاس يأ ,ةّيجاس َنِيَع :لاقي»

 ْتَقَرَع اذإ ءركتُت لو فرعَت مل يه اذإو ْتَْرَع اذإو تَرَكَ اذإ نيعلا يف ٌفِرعأ نإ :  ءالضفلا

 .  ماهفتسالا وأ ٍراكنإلل اهِقلُمَحَت دعب .مهفلاب اهجايترال ءاهتعيبطلا ُدوعتو ٌقيِضَت يأ صوت

 ةدايزب ىهتنا .«نكست يأ وُجْسَت ركنُت لو فرعَت مل اذإو عا ٌعِستَتو ٌزْبَ 7 يأ  ُظَحْمَت ْثَركنأ اذإو

 . تاضرتعملا نيب ام

 : (ٌبِرَط) باب نم لعفلا نأل ءأطخ وهو .(ٌتصوَحَت ْتَقَرَع اذإ) روكذملا باتكلا يف عقوو

 ظفللا يف ٌباوصلا مث .(ٌصْوَمت) وأ (ٌصْوَح) لعِف اهيف سيلو .ةغللا بتك يف امك (ٌصِوَح)
 .رخآ ًاطخ يضاملا لعفلا ٍةغيصب ُهنابْإف «نيتيلاتلا نيتلمجلا يف ءاج (ى عراضملا ةغيصب (ُصْوُت)

 نيسحت) يف ,.48 ص «نسحلا حيبقتو حيبقلا نيسحت» هباتك يف يبلاعثلا روصنم وبأ لاق
 :  ىّمعأ َدِلُو يأ هَمُكأ ًاريرض ناكو  يِسوُدَّسلا ةَماَعِد نب ةَداَتَق ليلجلا يعباتلل ليق» :(ىَمَعلا

 . مهيولق ىلإ ْتَلوحَت مهراصبأ ّنأل :لاقف ؟ءارصُبلا نم ٌسّيكأو ىكذأ ٍِناَيمعلا لاب ام
 راكفألا يلغتشم ريغ مهنأل ,ىَفْصأو ىَوْقَأ مهئاهذأو .ىكذأو ظَمح أ ٌلايْمُعلا : ظحاحلا لاقو

 لاق كلذلو مِّبْللا ٌعامتجا نيعلا يقابطنا عمو .ركفلا ُبعتَي رظنلا عمو ءصاخشألا زييمتب
 :راشب

 الئثرم ملعلل .َّنظلا بيجع ثنجف ىَمْعلا نم ُهكَّذلاو اج َتْيِمَع

 .يأّرلا ٌعامتجا :ِهِقفاَرَمو هْيِساَحَحو ىَمَعلا لئاضف نم :لوقي يِمْيَرْحْلا بوقعي وبأأ ناكو
 . «ظفحلاو سيكل هوقو ِنْمَّذلاَو

 ل15: 0



 يحل

 هللا همحر 701 ةنس ىفوتملاو 094١« ةنس دولوملا ءيِبْلهُملا ريزولاب روهشملا .(يرْصَبلا

 ْ : ى اعت

 ىرذقلا عافترا نم ناكو .(هيوب نب دمحأ نيسحلا يبأ) ةلودلا زعم ًاريزو ناك»

 ف ةياغ ناكو هب روهشم وه ام ىلع ىَفكلا ضيفو ةّمهلا َوُلُعو رْدَصلا ٍعاستاو

 دورا نم ةميظع ٍةَدِش يف ةلْوّدلا زب هلاصتا لبق ناكو .هلهأل ةّبحملاو .بدألا

 ِدَقَي ملف ّمُحَّللا ىهتش تشاو !ةّيْعَص ةقشم هرفس يف ّيقَّلو رم رفاس دق ناكو !ةقئاضلاو

 : الاجترا لاقف !هيلع

 هيف ٌَريخ ال ام شّيَعلا اذهف هيرتشأف ٌعابُي توم آلآ
 هيركلا شيلا نم يصلي يتأي معطلا ٌديذل َتْوَم آلآ

 هيلي امم ىيننآ ول َتدِدَو ٍديعب نم ُارْبَق ُترَصِبَأ اذإ
 هيخأ ىلع ةافولاب َقّدصَت رح سفن ُنِمِيَهَملا ْمِجَر آلأ

 الف ءينالقّسَعلا نسحلا وبأ :ليقو .ينوصلا هللا ٌدبع :هل لاقي ٌقيفر هعم ناكو

 .اًقرافتو ءهَمَعطأو ُهَحَبْطو احلا مهردب هل ىرّتشا «تايبألا ْعِمَس

 ٌلاوحألا ْتقاضو «ةلودلا زعمل ًدادغبب ةرازولا ٌُنوتو ٌلاوحألا يِلهُملاِب ُتلّقنتو

 : هيلإ ٌبّتكو هّدّصقف َيَِّلهملا ةرازو هْغلَبو ءِرَفّسلا يف محلا هل ىَرَتْشا يذلا ِهقيفرب

 هْيِين دق ام ركْذُم ةلاقَم 2 يِسْفَن ُهْنَدَق ريزولل لق الأ

 !؟هيرتشأف ابي َتْوَم الآ 2: شيع ِكْنَضل لوقت ذإ ٌركذتأ

 عْيَسب لاخلا يف هل رّمأف مّركلا ةّيحيزَأ هتّرَهو «هركذت هتعْمَر ىلع ريزولا فو املف

 ِةَبَح لثمك هللا .ليبس يف مهلاومأ نوُقفنُي نيذلا لثَمِل : : هتعقُر يف عُقوو ,مهرد ةئم

 هب اعد مث . 2 #«ءاشي نمل ٌفِعاضُي هللاو «ةّبَح ُةئم ٍةُْْس ْلُك يف «َلِبانَس َعْبَس تبن

 .هب ٌقِفَترَي الَمَع هدّلَقو هيلع عّلَخف

 )١( ةيآلا قرقبلا ةروس نم 71١ .



 : ةيلاتلا ٌتايبألا َلِمَع ٍةقاضإلا كلت دعب ةرازولا لهما لَو الو

 2 يقرحت لوطل ىو يقاَمِل َناَمّزلا قر
3 

 ىقتأ امع َداَحِه هيجتزأ ام  ىنلاثأف

 قّبَسلا بونذلا نم ُه نأ ع ةَحفَصألف

 يتِرممم ٌبيِشَملا ٌمنَص امب هتيانج -ىتح

 ءءاسؤرلا ضعب ىلإ هبتك ام ءرعشلا نم ٍةقاضإلا ِتْقَو يف هيلإ بوسنملا نمو
 :ساَون يبأل اهنإ :ليقو

 ُديِزَملا كّرَوعأل ىَوْلَبلا نم يب ام ٌقوف كئدّرتسا نأ ولو
 .«اوديرُي مل يِشْيَع لثم شْيَعب ةاَيَح ىَتْوَملا ىلع ٌتْضِرُْع ولو

 29 يطفقلل «ةاوّرلا هابنإ» و «7)2يرابنألل «ءاّيلألا ةهزن» يف ءاجو 57

 (هللا دبع نب نسحلا) يفاريَّسلا ديعس يبأ مامإلا ةمجرت يف .”>ناكلخ نبال «تاّيفولا» و
 ةنس دولوملا «نونفلاو مولعلا عماج .لصألا يسرافلا ,.يدادغبلا يوحنلا يضاقلا

 : ىلاعت هللا همحر 75/8 ةنس قوتملاو « 4

 َّدَحَأو دادغب لخد مث «ملعلا بلطب أَدتبا اهبو «سراف دالب نم فاريس يف َدِلو»

 «تاءارقلاو «نآرقلا ٌسّردُي ناكو ءاهُيَبِناج ىلع ًءاضقلا ّيلَو مث ءاهخويش رابك نع
 «ضورععلاو ءّرعشلاو «مالكلاو ,.ضئارفلاو «ةقفلاو «ًةغللاو ءوحنلاو .نآرقلا ٌمولعو

 .هذه ىّوِس امولعو ,باسحلاو .يفاوقلاو

 أرق «ةفينح يبأ ّبهذم هقفلا يف ٌلجتنَيو «نييرصبلا وحنب سانلا ملعأ نم ناكو

 ىلعو «نآرقلا  هرصع يف ِتاءارقلاب ءاملعلا خيش  دهاجم نب ركب يبأ ىلع دادغب يف
 ىلع أرقو قوحنلا هيلع امه اَسَرَدو ءةغللا  هرصع يف ةغللا خيش  ديَرد نب ركب يبأ

 )١( 7ص 3١.
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 هيلع امهّدحأ أرقو ءّوحنلا نيّيدادغبلا َناَمَريَم ركب بأ ىلعو جاّرسلا نب ركب يبأ
 . باسحلا هيلع ٌرخآلا َسَرَدو ؛ٍتاءارقلا

 تتاتك ٌدحأ حرش د لو «(هيوبيس باتك خرش» اهربكأ ,ةريثكلا فيناصتلا فّئصو

 هلو (ةّيِدْيَرْدلا ةروصقملا» حشو ءالضف هافكل هريغ هل نكي ملولو هنم َنّسحَأ هيوبيس

 «نييرصبلا نييوخنلا رابخأ ٌباتكو «ةقرو ةئِم ثالث يف عطقلاو لّصَولا ِتاَفِلَأ ٌباتك

 ءبرعلا ةريزج ُباتكو «ةغالبلاو ٍرعشلا ةعانص ٌباتكو ءءادتبالاو ٍفقَولا ٌباتكو
 .اهّريغو

 ءمكحلا سلجم ء ىلإ هتيب نم جري الو هدي ٍبْسَك نم الإ لكأي ال ًادهاز ناكو

 ةرْشَع اهّرجأ ٌدخأَي «تاقَرَو َرشَع خسنَي نأ َدَْب الإ موي لك يف سيردتلا سلجم ىلإ الو

 ًاهيزن ناكو .هسلجم ىلإ حري مث ٠ طخلا ٌنسَح ناكو (هتنووم َرْدَق نوكت ,مهارد

 . هيلع ىلاعت هللا ةمحر «قالخألا َنّسح ,ةقيرطلا َليمح افيفع

 ديفملا» هّتيّمس ًافئصم اهل ٌُتدرفأو ًةرصتخم انه هرابخأ ٌتركذ دقو» : يطفقلا لاق

 . (عتمم باتك وهو ««ديعس يبأ رابخأ يف

 بيرألا رعاشلا ُيوُحْنلا ُبيدألا ُهيقفلا يوغللا مامإلا اذهو - 17
 ديرفلا سيفنلا باتكلا ٌبحاص «(يزارلا ءايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ)

 ماقأو نامه ىلإ راس مث : نيوُزَق يف أشن دق .20هرعشو هركذ مدقتملا «ةغللا سيياقم»
 !(9ناذَمَ ًايكاش ًايِعاد لاقف !َزَوَعلاو ُنْيَدلا ُهّبَحاصو اًرَقَملاو قالمإلا ُهَكَردأف ءابب يعم

 ! مرضت ران ٍءاَشْحْلا يفو اذ ىوِس ,لئاقب تْسَل ُتْيَعلا 5-7
 !ملعأ تنك ام َنايسن اهب تدق َةَدْلَبِل َءاعّدلا ىفصأ ال يلامو

 !مهرِد تيب ٍفوَج يف امو ! ٌنيِدَم يننأ ريغ ُهَتنَسحَ يذلا تيسن

 . ىلاعت هللا همحر يفوت ىتح اهب ماقأو ّيَرلا ىلإ ناَذّمه نع لوحت مث

 )١( ريخلا يف 1١67.

 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» يف هتمجرت يف امك (؟) 75:1.



 تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم» يف ىبهذلا ظفاحلا لاقو "_ 4

 .مامإ «(دواد نب يلع يقشمدلا ناطقلا يناَراَّدلا نسحلا يبأ) ةمجرت يف .220«راصعألاو

 هللا همحر ةنس نيعست وحن نع 8٠7 ةنس قوتملا هيف ثّدحملاو هْئِرقُمو قشمد عماج

 : ىلاعت

 هديملت لاق .هنع ٌسانلا اهاّقلتو ءءارقلا رابك نم ٍةفئاط ىلع تاياورلاب أَرَق»
 .رماع نبا ةياور يف ًاناقتإو ًاقّذِج هلثم َقْلأ ل : يقشمدلا ٌيَِرَعملا ٍفيظَن نب ْأَشَر

 ىلإ خوبشلا نم ةعاجو يولَعلا دمح بأ يضاقلا جّرخ : يوَحْنلا معنملا ُدبع لاق

 مهَعْنَم نأ دعب هب اوؤاجو ىقشمد عماجب موي (دواد نب ّللع) ىلإ 744 ةنس يف ايراد

 نأ هخياشم ,ضعب نع يكحي ينافكألا نبا تعمس :ركاسع نبا ظفاحلا لاق
 اًيَراد ىلإ دلبلا ُلهأ جّرخف ءقشمد عماج مامإ تاهف ٠ ءاّيراد مامإ ناك دواد نب نسحلا ابأ

 دعجوبأ لاقي انمامإ ٍذخَأ 0 ماب يزاد لهأ سف ءهب اوتأيل

 ٍةرائملا ف نكسف ء مهعم لخّدو ةرامح تبكرو ىأف  يضاقلا ٌةلْعَب هل ٌتَمّدَقَف

 ذخأي الو ءطسوألا ٍقاَورلا يقرشب ءىرقُي ناكو ٍ«  قشمد عماج نم يأ ةيِقرَشلا

 ءاّيَرادب هل ٍضرأ ِةَّلَع نم ْتاَنَْيو أَرِب هيلع أرقي نمم ُلَبقَي الو .ًاقزر ةمامإلا ىلع

 (هُريحو هّن هئجعُي مث .هنحطيف نوحاطلا ىلإ 4 هسفنب جرحي .ةطنح لا نم ميكي م لمشم

 . (ىلاعت هللا همح ر ءداَدَس ىلع ىضَمو «نييماشلا ةءارق ف ةسائرلا هيلإ تهتن

 ٍدوُدْعَم ٌريغ َوْعَلَف ْمُهاَوِس ْنَمِ»  اوُرِكُذ نإو اوُدُم ْنِإ ٌساّنلا : كئلوأ

 مامإلا ةمجرت يف .2(ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا جاتلا لاقو - 89

 : ىلاعت هللا همحر 5٠7 ةنس ىفوتملاو 275 ةنس دولوملا يعفاشلا ْيِباَرْفَسِإلا دماح يبأ

 ١١( 554:١؟5.

 (؟) :5: 1١هه



 "ظ

 نم ُلَبَج ,همامإو بهذملا ظفاح يياَرَفْسأل دمحأ نب دمحم نب ٌدمحأ دماحوبأ خيشلا»

 .عيفَر ملا رابحأ نم ٌرْيَحو «عيِنَم ملعلا لابج

 نابُزْرَملا نب نسحلا يبأ ىلع هَ هقفتف ءاباش ٌدادغب ًمِدقو «2نييارفُسأ يف َدِلَو

 ءيِدَع نب هللا دبع نع ُتَّدَحَو .هتقو ةمئأ َلَحَأ راص قح يا مساقلا يبأو

 ُكَدِبَع نب دمحم نب تخرب ,ينطقرادلا نسح ا يب «يليعاسإلا ركب يبأو
 «يِدرواملا نسحلا وبأ ةاضقلا ىضقأ هتذمالت هنع َتَّدَحو . مهريغو «ينييارفسإلا

 .نورخآو « ٌيلِماَحَملا نسحلا وب أو 008 يلع وبأو «يزارلا مِيَّلّس هيقفلاو

 .دادغبب ايندلاو نيدلا سائر هيلإ تّهتنا : يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لاق

 ٌفِلاخَملاو ُقِفاوُملا قفتاو .هقفتُم ةئم ثالث هس عمجو «باحصألاب ضرألا َقّبَطو

 :بيطخلا لاقو . ملعلا ةفاظنو ءرظنلا نسحو ىهقفلا ٍةدوج يف هميدقتو هليضفت ىلع

 هآر ول :نولوقي سانلا ناكو هقَتُم ةئم ُعْبَس هسلج يف ضحي هن أ ٌركذَي نم تعمس

 .هب َحِرَفَل يعفاشلا
 باعيتسالاو ءدهزلاو عّرولاو «رفاولا نيّدلا عم ,كولملا دنع هاجلا ٌميظع ناكو

 ىلع اهتبّساحمو «مالكلا ٍقيقد ىلع سفنلا ٍةذخاؤمو «ةرظانُملاو سيردتلاب تاقوألل

 .ناسحإلا ِءانثأ يف تَرَدِب نإو «ناسللا تاوُفَم

 كنأ ملعا : دماح وبأ خيشلا هل بنك نأ بيو ام نينمؤلا ريمأ ةفيلخلا نم عقوو

 ىلإ ًةعقُر بّتكأ نأ ٌرِدق أ انأو «ىلاعت ُهَّللا اهينالو يتلا يتيالو نع بْزَع ىلع رداقب تسل

 . كتفالخ نع كّلِزعأ ثالث وأ نيتملكب ناسارخ

 مست ُْلبَت ةريثك هوجو اهطبض يفو «روباسين يحاون نم ناسارخب ةدلب :ٌنيياَرْفْسَأ (1)
 ُنيارِفْسَأو ”  .فلألا دعب ةروسكم ٍءايو ٍءافلاو ةزمهلا رسكب :ُنيارِفَسِإ ١ :يهو .تاغل

 .ءافلا حتفو ةزمهلا حتفب ءُنيارَفْسَأو  غ .ءافلا حتفو ةزمهلا رسكب ءُنيارَفْسِإو ٠ .ةزمهلا حتفب

 يديبّزلل «سورعلا جات» نم دافتسُي اك .تاغل نات ٌريصتف .ًاعيمج اهيف ِءايلا َلدب ةزمهلابو
 ىرخأ ٍءايو ,ةروسكم ىلوأ ٍءايو ءافلا حتفو ةزمهلا حتفب ُنيياَرَفْسَأ :ٌةعساتلا ٌةغللاو ." 4

 لاقو ءاهيلع رَصّتقاو 21717:١ «نادلبلا مجعم» يف توقاي اهركذ يتلا يه ةغللا هذهو ءةنكاس
 . «فورعملا روهشملا وهو» : يديبزلا



 لا

 ضعب يف ٌسْرحي هرم أ لوأ يف ناك دماح ابأ خيشلا نأ : هذيملت يزارلا مَلُس نعو

 نبا وهو ىتفأ هن أو ٍءسرحلا ةرجأ نم ٌلكأيو «سّرحلا ِتْيَز يف ٌملعلا ٌعِلاطُيو بوُرذلا
 انْهَقَمَت امل :لاق ُهَتافو ٌتَبوَف اًملو تام نأ ىلإ .ةنس 40 يتفي ماقأو «ةنس ةرشع عبس

 . «ىلاعت هللا همحر !انتُم

 مامإلا ةمحرت يف 20 يكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف ءاجو ٠

 ىفوتملا ءناتُسِرَبَط لمآ ىَرُق نم لْفْشَكو ,(ِلْفْشكلا يربطلا دمحم نب نيسحلا) هيقفلا
 :ٍلي ام 5١5« ةلئس دادغبب

 هتقفن هنع ترخأت هنأو ٌةقاف هيلإ ىكتشا ٍلْْشَكلا خيشلا ةبلط ضعب نأ يكد
 ٍةعيِطَقِب راجتلا ضعب ىلإ بهذو «بلاطلا ديب ُلْمْشَكلا ْذَحَأَف ؛هيبأ نم هيلع ُدِرَت يتلا
 يأ  ءرانيد نيسمخ هنم هل ضّرقتساف «  دادغب نم ْخّرَكلا يف ةلحم يهو - عيبرلا

 ٌدُمف ءًائيش َلُكأن ىتح :ٌرجاتلا لاقف «  ًارانيد نيسمح هضرقُي نأ رجاتلا نم بّلط

 . طاهّسلا

 نّرَوف .لاملا نم ًائيش هتيراج ٌتَرضحَأف لاملا تاه «ةيراج اي :رجاتلا لاق مث

 . خيشلا ىلإ اهعَّفَدو «ًارانيد نيس هنم
 :لاقف ؟كل ام :ٍلمْشَكلا هل لاقف !ريخت دق هيقفلا بلاطلا ِهْجَوِب اذإ ءاماق |ملف

 دق :لاقف ءرجاتلا ىلإ خيشلا هب عَجّرف !ةيراجلا هذه ُّبُح يلق َنَكَس دق , يديس اي

 نأب ٌرجاتلا َرَمأف ةيراجلا يوه دق ةيقفلا نإ : لاق ؟يه ام : لاق ,ىرخأ نتف يف انْعقَو

 . اهنم هلق يف عَقَو يذلا ّلثِم هنم اهبلق يف عَقَو دق ٌنوكت امير : لاقو ءهيلإ اهمّلسو جرح

 ٌرجاتلا قوف «رانيد ٍةْئِم تس هيبأ نم ُهَتَفَفن هيقفلا ىلع ٌتَمِدَق لايل َّدعب ناك الف

 . 2)(ضررَقلاو ةيراجلا نمث نم هيلع هل ناك ام

 .3ال9:5 1١(

 لهأ نم ناك رجاتلا نأ اى ءراسيلاو ىنِغلا يوذ نم اوناك بلاطلا اذه لهأ نأ رهاظلا (؟)

 ٍلُفْشَكلا خيشلا امأ ءاهل هِراثيإ يف ةحلصملا اهل سّمَتلاو «ةيراجلاب ٌباشلا َرَثآ دقف ءةحامسلاو مركلا

 - َبلاطلا ىّوادف ءّبحملا ٍفوطعلا بيبطلاو «ميحرلا لقاعلا بألا ٌلاثم ناك دقف «ىلاعت هللا همحر



 "ا

 ةمجرت يف ,(2")ركاسع نبا ظفاحلل «يرتفملا بذك نييبت» يف ءاجو ١

 «ىلاعت هللا همحر 47١ ةنس ىفوتملا ."2يروباسينلا يبويألا نيَسُخلا نب دمحم روصنم يأ

 ٍناسللاو «ناهربلاو ِةََبَحلاو «نايبلا ُبحاص .نيدلا ُةََبْح مامإلا ٌداتسألا» :يلي ام

 بهذم ىلع ُهَدْعَب نمو ُهَمَّدقت نمو ِهِرَصَع يف ناك نم ٌرظنأ ءحيحصلا رظنلاو حيصفلا

 . «لئالدلا صيخلت» لثم .لوصألا ةمئأ دنع ةلوبقملا ةروهشملا ٌفيناصتلا هل .يرعشألا

 ّدَجو «ةتقيرط مْزَلَو هب َجّرحَتو اَبِص يف كَرْوُف نب ركب يبأ ذاتسألل َذَمْلَت
 ٍقيضِل رَمَقلا يف اهُعِلاطُيو ُهَسورد ُقّلعُي ناك ىتح ءديلا ٍتاذ نم ورق يف .دهتجاو

 نم ٌدخأي الو  عرولا مزاليو رقفلا باكي كلذ عموهو «جارسلا نهد ٍليصحت نع هدي

 . «ًائيش ةَهيشلا لام

 يف :20«نايعألا تاّيَفَو» يف ناكّلَخ نبا نيدلا سمش ىضاقلا ىكحو ٠
 يف دولوملا .هيقفلا يدادغبلا (يكلاملا رْصَن نب ىلع نب باهولا دبع ىضاقلا) ةمجرت
 : ىلاعت هللا همحر 477 ةنس رصمب قوتملاو "77 ةنس دادغب

 باحصأ ناسِلو «سانلا َّيقب ناك :لاقف «ةريخذلا» يف ماَسَب نبا هركذ :لاق»

 رطل نم ىلحأ ةظافلأو «حبصلا نم لج هيِناَعم ًارعش هل ٌتدَجَو دقو ,سايقلا

 ءاهلهأ ي ينيحمب مايألا مك ىلع ؛ اهِلْضَف يوذب ٍدالبلا ٍةداعك !ًدادغب هب ْتَبَو . حجنلاب

 اهرباكأ نم « اهنع لَصَف موي هعّيش هنأ ٌتئَّدُحَو .اهّلِظو اهءام َعُدَوو ءاهّلهأ َمَّلْحَف

 نيب تْدَجَو ولا : مه لاق هنأو  ةريثك ففئاوطو «ةروفوم ةلمح اهرباحم باحصأو

 كلذ يفو كيم غولبل مكدلب نع ُتلَدَعاَم ,ةيشعو ٍةاَدَع لك نيفيغر مكِيناَرْهظ

 ٍلقعلاو ملعلاب رانتسا نم لاح اذكهو ءءايتسا وأ بضغوأ رّمذت َنوُد «هل ةيراجلا بلطب ٌباشلا

 . عيمجلا ىلاعت هللا محر .ميكحلا عرشلاو

 )١( ص 558.

 .(نسحلا نب دمحم) ءاجف .«يرتفملا بذك نييبت» يف فيرحت هيبأ مسا يف عقو (0)

 :2١517 يكبسلل «ةيعفاشلا تاقبط» يف ءاج (ى ءريغصتلاب (نيّسحلا نب دمحم) :هباوصو

 . (نيَسْحلا نب دمحم) ُهّمسا نميف ٠١ :" يدفصلل «تاّيفولاب يفاولا»و

 .”*غ:١ ةفإ



 :لوقي

 ُفَعاضُم ٌمالَّس ينم ال نحو ٍنطوم ّلك يف دادغب ىلع ٌماالَس
 ُكِراَعل اَهَيَبِناج ٌيطَسِب ينإو ال لق نع اهتقراف ام هللاوف

 ٌفِعاست اهيف ٌقازرألا نكت مو اهرسأب ) تقاض اهنكلو

 !ٌفِلاخُتو هب ىأنَت ةقالخأو ُهَونُد ىوهأ تنك لجك تناكو

 :ًاضيأ كلذ يف لوقيو
 وف ل 8

 قيضلاو ِكْنضلا ٌراد سيِلاَفَمللو َةَبْيَط ,لاملا لهأل ٌراد ُداَدْغَب

 قيدنز ِتْيَب يف ٌفَحصُم يننأك اهتقْزَأ يف يشمأ َناررَح َتْلِلَظ

 يف بلَح ةنيدم برق ةَدَلَب - ناهغُنلا ِةَرَعَم رصم ىلإ دادغب نم ِهِقيرط يف زاتجاو
 هبدأو ههقفو ِهِملِعب بجعأو هفاضأف يِّرْعَملا ِءالعلا وبأ ذئموي ِة ٍةَرَعملابو ءاهبْرَغ

 : تايبأ ٍةلمج نم ءالعلا وبأ ٌلوقي كلذ ينو ءهرعشو

 (ارَمَّسلاو ّيأتلا انُدِمَحَف انّدالب ِرَْمَس يف َراز ٍرْصن ُنبا يكلاملاو
 (؟0ارعَش نإ ليلُضلا َكِلَملا رشي ٌلَرَج ًاكلام ايحأ َهَقَفَت اذإ

 اهتداس ٌعَبتتَساَو ءاهَءامسو اهضرأ ملعلاب ذلمو ءاهءاول لّمحف رصم ىلإ هجوت مث

 !اهلَصو ام .لّوأل تايف «بئاغرلا هيدي يف تلاثناو «بئارغلا هيلإ تهانتو ءاهءاركو

 ُدَعصَتَي ُهَسْفَنو ٍبَّلَقَتَي وهو ِهِضَرَم يف لاق هنأ اومعزو !اهّلَكأف اهاهتشا ٍةلكأ
 :لوقي يذلا وهو !انتم انشِع اذإ .هللا الإ هلإ ال : بوصتيو

 ياَكَّرلا نم ٌراحبلا ِتَقَتسا اذإ ياوَيرآ ىلإ شاطعلا ّلِصَي ىتم
 اياَوَّزلا يف ٌرباكألا سّلَج دقو ٍدارُم نع َرغاصألا يني نمو

 ونا

 هّيأن الولو .هئاقلو هلضفب ىَّظحَن نأ اَنتَكم .دادغب هدلب نع هّيآَتو هرفس َّنأ كلذو )١(
 .ةيحانلا هذه نم رفسلاو يأنلل ٌدمحلاف .كلذب انيِظَح الو انب رم امل اهنع هٌّرْفَسو

 هيناعم لاَمَجو .هتلازجو ِهِيحاصفو ِهِتغالبل ءرعشلا لاق اذإ سيقلا ًاّرما ييحيو يأ (0)
 . سيقلا ءىرما بقل ليّلَصلا ُكِلَملاو . هعادبإو
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 الا ىدحإ نم ِءاعَقَرلا ىلع ًاموي ِءاعَضْولا ممفرت ّنإو
 .«ايانلا َةَمّدانُم ٌتَباط دقف  يلاعألاو ٌلِفاسألا تّوتسا اذإ

 يضاقلا) ةمجرت يف ,2')ىلعي يبأ نبا يضاقلل «ةلبانحلا تاقبط» يف ءاجو 5٠١

 دادغبب 578 ةنس ىفوتملاو 2750 ةنس دولوملا «(ىلبنحلا دمحأ نب دمحم ىمشاه لا ىلع يبأ

 : ىلاعت هللا همحر

 يضاقلا ىلع انلخدف ,ءاهقفلا نم ًةعامج انعمتجا :لاق .ةّكوش نب يلعوبأ َرَكْذ»
 مكفّر ريس هللا نإف ءاوربصا :انل لاقف !انّرض ةّدِشو انّرَقَف هل انركذف , يمشاحلا يلع يبأ

 : مكبولق هب ٌبيطَت امب اذه ,لثم يف مكُنَّدَحَأو مكيلع عسي

 دِفنو ! ! يراد َلحَر َتْعِب ىتح .ًاييظع ًائيش ٌرمألا يب قاض دقو نينسلا نم ةنس ٌركذأ

 ٌتدعَفو ءابنمثب ت توقتو ءاهاشخأ ٌتعبو ! يراد نم ىطسولا ةقبطلا ٌتضَقَنو هعي

 ُتلقف ءُّقَدُي ُبابلا : رمل يتلا ةنس ذعب ناك انف !ةنس تيقبو «جرخأ ملف تيبا يف
 ىتح سلمي مل يلاح ىأر املف «ّلع ملسف لجر لخدف ءَتَْلَعَفَف ,بابلا يِحَتفآ :اهل
 : مئاق وهو يندشنأ

 اًمْشك ُفّشكَت َفْوَسو يِضمَت ٌفْوَس الإ كّبيصت ٍةَّدِش نِم سيل

 افطت ٍ 0 اف تيحزلا كُعرذ َقِضَي ال

 8 هل 0

175 ّ 1 3 
2 

 لوسر يناج تح ينعموبلا حتي مف ؛ , هلوقب ٌتْلءافتف دْعقُي لو ينع جّرخ مث

 َمَلَسو «نينمؤملا ريمأ بج أ : يل لاق مث بكرم ةلغبو ريناندو ٌتايث هعمو «هللاب رداقلا

 ىلإ ترصو مانجا ٌتلخدو . يلاح ْنَع ٌتريَعف ,ةلغبلاو بايثلاو ريناندلا لإ

 . «يلاح ىرثأو ءاهطامعأو ةفوكلا ًءاضق ّيلإ در «هللاب رداقلا

 يبهذلا ظفاحلاو ,29«ءابدآلا مجعم» يف يومحلا توقاي ةمالعلا لاقو - 4

.1 86:5 )١١ 
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 دمحأ نب دمحم ركب يبأ) دادغب ديِفم ةودقلا مامإلا ةمجرت يف ,27(ظافحلا ةركذت» يف

 ىلاعت هللا همحر 484 ةنس ىفوتملا «ةّبِضاخلا نباب فورعملا ,.(يدادغبلا :

 ضعب َّنأ هل ٌترَكَذ ٌتنكو  ةبضاخلا نبا ٌتعمس : ىبمدقملا رهاط نب دمحم لاق
 :لاقف  لازتعالا ىرُي هللاب يدتهملا نب نيسحلا ابأ َّنأ ,ناهبصأب ينئَّدح نييمشاملا

 :كل يكحأ نكلو .يردأ ال

 يِشاَمُق ىلع يراد ُتَعَقو ءدادغب يف 455 ةنس  قّرَغلا ٌةَنَّس تناك ال
 ُتنكف ,29تانبلاو ٌةجوزلاو ةدلاولا :ةلئاع يدنع تناكو !ءيش يل نكي موا ! يبتكو
 الف !تارم ٌمْبَس ةنسلا كلت يف «ملسم حيحص» تبتك ين أةنرعأف نهيلع قِفنَأو حَسنأ

 نيأ : : يدانُ ٍدانُمو .تماق ةمايقلا َّنأك . مونلا يف تيأر يلايللا نم ٌةليل تناك

 نم ترصو َبابلا ٌتلخد الف .ةنجلا لخذا : يل ليقف ,ُترِضحأ ؟ةّبضاخلا ُنبا

 ا :ٌتلقو .ىرخألا ىلع ّلجِر ىدحإ ٌتْعْضَوَو ,يافق ىلع ٌتيَقْلَتسا لخادلا

 !©© خْسَنلا نم هَللاو

.١575:4 )0( 

 ٍظفل لامعتسا نأ ُديِفُي ٌريبعتلا اذهو ةّرسأ يأ (...ةلئاع يدنع تناكو) :هلوق (؟)

 يزوجلا نبا نمز لبق .سماخلا نرقلا يف ًالمعتسم ناك  حيصف يبرعب سيل وهو  (ةلئاع)
 . 117 ربخلا يف ظفللا ذه همالك يف مدقت يذلا  سداسلا نرقلا

 خسنل ناك دقف هب شئيعتيو بتكلا خشن ٌفرتحي ناك هنأل ءاذه ةبضاخلا نبا لاق (*)

 ةلزنم ٌدَّمَعو ةفرح ُةَحاَسْلا تناكو «هب نوسرمتم ل نوغّرفتُم ٌسانأ يمْلِع ٍدلب لك يف بتكلا

 ٌدّدعتو بتكلا ةءانتقا ٍءاملعلا ىلع نوُلُهَسُيو ,خشتلاب نوقزتري نوخسانلا ناكف ؛ ءانرصع يف عباطملا

 نم ٌرثكأ مدختسي «بتكلا خْشتل َتوُناَح اهَدحَوَةَبْطْرُق يف ناك دقل : لخشتيف قرشتسملا لاق

 0 رمال هذهو ءاهجخاسنتساو ةردانلا بتكلا باطل «تافنصُملا لقت يف يراوجلا نم نيتئم

 ةَمَأ نيملسملا نأ :ةقيقح ىلع ُدَكْؤَت يهو «مالسإلا ةراضح ريغ ةيناسنإ ٍةراضح يأ يف ةباثملا هذه

 ٌةَمالعو ةراضحلا ٌةَمِس كلتو « ليصحتلاو ,ملعلا ىلع ِهيَِِتُُم ْتْحَي ٌنيِد مالسإلا َنأو «ةبتاك ةئراق
 موي رداصلا ,591849 ددعلا .4ا/ ةنسلا ةَّدجِب ةرداصلا (ةنيدملا) ةفيحص نم ىهتنا . نيرضحتملا

 ١55٠7. ةنس ناضمر نم /١ سيمخلا



 يضلدل

 بيرشلل :اولاق ؟هذه نمل :تلقف ءمالغ دي يف يف ةلغبب اذإف يسأر ٌتعفرف

 .«فيرشلا انيلإ َيِعُن تحبصأ املف الف «قيرغلا نسحلا يبأ

 بيدألا ةمجرت يف .20ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» يف ءاجو 665

 ينيِرْنُسلا يسلدنألا (يركبلا دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ) يسلدنألا ©"0ةّراَض نبا
 : ىلاعت هللا همحر 0117 ةنس ىفوتملا ءروهشملا رعاشلا

 عيب ناك !نامريملا نم الإ ظحْلا ليلق ناك هنأ الإ .ًارثان ًاميظان .ًارهام ًارعاش ناك

 نِم ناك اًملف «ةالولا ضعب ةباتك ىلإ ىقت ةترا ٍدهج ٌدعبو همّذعو و هِرقفل !تارّقَحُملا

 ًادارفنا َرثكأو !ليللا نم ًالاح ٌشَحْوَأ َةيِليبْشِإ ىلإ ىَوَأ ,ناك ام سلدنألاب كولملا ملخ

 !ليهس نم

 «بقاث ٌرصبو ٌبناج اهنم هلو «  ةرجألاب بتكلل ٍةباتكلا يأ  ةقارولاب لت
 :لوقي اهيفو ءاهقيرط ٌوُلَُخو !اهِقوُس ٍداَسَك ىلع اهلَحتناف

 ُناَمْرحلا اهرامثو اهُقاَرْو «©"0ةفرج ُةَكْيَأ ىهف ةقارولا اّمأ

 َنايْرُع اهُمْسجو ةارُعلا وُسْكَت ٍةَرِْإ ةلاحب اهّبِجاَص ّتِهَّبَش
 . 2ناكلخ نبال «تاّيفولا» و 29 يطفقلل «ةاوّرلا هابنإ» يف ءاجو _

 «(ّيوَمحلا يكملا ِلِقَصلا ٍرْمَظ نبا) ةمح رت قف اهريغو 29 يطويسلل «ةاعولا ةّيغباو

 : هتصالخ ام «ىلاعت هللا همحر 616 ةنس قوتملاو . 941/ ةنس دولوملا

. 543:19 )١( 

 .نيسلاب «ةراس نباو ءداصلاب «ةراص نبا :هيف لاقي (؟)
 «سابع ناسحإ روتكدلا قيقحتب «نايعألا تاّيفو» ف «(ةفرح ُةكيَأ) :ءاج اذكه (9)

 «بهذلا تارذش» يفو «؟١:74 ةينميملا ةعبطلا يف يهو .(اهراثو اهقاروأ) :هلوق اهل دهشيو
 ٌركنأ) 57 ص يحلّدلل «نوكولفملاو ةكالفلا» يف عقوو «ىنعملل ةيتاوُم يهو «(ًةفرح دكنأ)

 . (دكنأ) نع فيرحت هذهو .(ٍةفرح
 ل71: 8

.055:1١ )6( 
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 «نيدلا ةّبححب ٌثوعنملا هرَفَط نب دمحم نب هللا دبع نب ٌدمحم هللا دبع وبأ وه
 .ةعتمملا فيناصتلا ٌبحاصو .ءالضفلا ٍءابدألا ُدَحَأ «ةلاحرلا يللا , يوحنا ّسسفملا

 يف َلاَبو ,ٌبرغملا لخدف «دالبلا يف لّقنتو «ةمركملا ةكمب أشنو ةّيَلَقِص يف َدِلُو

 نم ْتّدعَأو .جنَرَفلا نم ًابوُرُح اهب َدَهاشو َهَنُم ةّيِدُهَملاِب ماقأو «سلدنألاو ةيِقيِرْفإ
 . اذه وهو نيملسلا

 ىلإ لقتنا مث
 تي لاو ةعيشلا نيب ف ترج مك ءأريك اريسفت اهيف فلصو نور يأ

 : لوقي ِهِلاح ٌناسلو ءاهتطوتساو َةاَمَح ةنيدم دّصَقف !َببن |هيف ُهبتك

 !يقافآلا ةحاسم َرْمَأ يلو يننأكف 8 لاوهألا ُفْذاَقَتَت

 اهعابو ةامح نع ٌجوزلا اهب لحَرف ! ءْفُك ريغب ةرورضلاو ٍةَجاحلا نم ُهتنبا جْوّزو
 ٌبتار هل ّيِرِجَأو ةبلطلا دافأو ءاهم ٌرقتساف ةامح يف ًالوبق وه يقلو ! !دالبلا ٍضعب يف

 . ىلاعت هللا همحر تام نأ ىلإ رقفلا ٌدباكي لزي ملف .فافكلا َنوُد ناكو

 فّنصو ,هيف وه ام ىلع ًارباص «هينعَي امب الفتشم «ًادهاز ارو ًاح اص ًاملاع ناكو
 فئصم يف ًاليمج ًاريسفت ميركلا نآرقلا رّسفو .بدألا عاونأ يف .ةليمحلا فيناصتلا

 ٌرْغِش هلو «ٌبيجعلاو ٌُديرفلا اهيف ًاباتك نيثالث وحن فيلآتلا نم كريو ««عوُبَيلا» : هس
 :  ىلاعت هللا همحر بوطخلا نم هب َلّرَن ام ةرثكل ُهَّسْفَن هب ينعي هنأكو  هلوق هنم ع ٌنَسَح

 هَبيِصُي اهيف ريّصلا َدنِع ُفَرعُيو ةبوطخ يتأت ءْرَملا لصف ِرْذَق ىلع
 ُهبيِصَن هيجتري ايف َّلَق ْدَقف ُهرابطصآ هيقتي ايف َّلَك نمو

 يف يكبسلا حاتلاو 290 (ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 ىفوتملاو «517“ ةنس دولوملا يرابنألا لامكلا ةمجرت يف .27(ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»

 ةلقص

 ٍنبا ةسردمب ماقأو بلح مِدَق مث ءرصم ىلإ مث ةيلقص

 ْتَيِقَب دقو .(تاّيحلا عماج) ٍقصِلب ,برغلا بناج نم بلح ةعلق ٍقَدْنُح برقب يه )١(
 .1780 ةنس بلح نم يجورخ لبق !ًالالطأ

 لا 6

 .1همزا/ل (5



 فلي

 تاكربلا وبأ نيدلا لامك وحنلا خيش ةودقلا مامإلا» :ىلاعت هللا همحر هالا/ ةنس
 .دادغب ٌليِزن ,يرابنألا هللا ديّبَع نب دمحم نب نمحرلا ُدبع

 « يعفاشلا بهذم يف عّرَبو «هريغو زاّزرلا روصنم يبأ ىلع دادغب يف ةّيِماَظْنلاب ةقفت
 نب ةفيلخو «هيبأ نم رابنألاب ٌثيدحلا َعِمَسو ٠  نراقُملا هقفلا يأ  فالخلا أرقو

 ركب يبأ يضاقلاو , يطاخغألا باهولا كبعو «نوُرِيَخ نب روصنم يبأ نم دادغببو ,ظوفح

 راص يأ ةّيماظنلاِب َداَعَأو . ثّدحو . َةَدِعو « يروُرَرْهسلا مساقلا نب دمحم

 . ظعوو «  ًاديعُم

 ٌةَدِع حّرشو «يرَجشلا نبا تاداعسلا يبأو .يقيلاوجلا ناب بدأت هنإ مث

 ناكو ةمئأ هنع ّذَحأو . عفادُم ريغ ب بدألا يف قارعلا خيش راصو .رّدصتو «نيواود

 ءايقت «ًادباع ,ًادهاز ءّاعِرَو «ملعلا ٌريزغ ءًارِظانُم .ًافيفع ةقث وحنلا يف ًاريبك ًامامإ

 «- اًييِشَح يأ - سبلملاو .لكأملا َبْشَج ءشّيَعلا َنِشَْح ناكو .ًائيش دحأ نم ٌلَبقَي ال

 .ةمع فيناصت راجنلا نبا هل دّرَسو . ةقيرط ٌَدَسأ ىلع ىغَم «ءيشب ايندلا نم سْبلتَي م

 .راطقألا رئاس نم ٌةلحّرلا تناك هيلإو

 ٍداّبعلا يفرأ م ءانُحيش لامكلا : هذيملت يدادغبلا فيطللا دبع نب ُقَفوملا لاق

 ء عنصت هيرتعي ال «ضح دج «هبوُنسُأ يف هنم َقّدصأ الو « هقيرط يف هنم يوقأ نيعطقنملا

 رادقم توناحو ءاهنكسيي ٌراد هيأ نم هل ناك « ماعلا لاوحأ الو نوُرشلا فرعي الو

 ءيضتسملا ةفيلخلا هلريَسو اقَرَو هنم يرتشيو هب عنقي ءرهشلا يف رانيد ٌفصِن اهتّرجأ

 . هقزرأ انأف ُهَقلَح تنك نإ :لاقف كَل اهّلَعِجا : هل اولاقف ءاهّدَرف ,رانيد ٍةئِم سمح

 موي |مهْسَبْلَي نطق نم ةمامعو بوث هيلعو بَصَق ُريِصَح هتحتو .ًاءوض هيلع ُدِقوُي ال ناكو
 نوثالثو ةعِم هلو .ًاقلخ بوث هتيب يف ٌَسِبْلَيو .ةعمجلل الإ جرخي ال ناكو .ةعمحجلا

 . «ءايدألا تاقبط يف ءاّيألا د ةهزن» :روهشملا ةباتك اهنمو . (ىلاعت هللا همحر ًافنصم

 ةمجرت يف ”220«نايعألا تاّيفو» يف ناكل نبا يضاقلا لاقو -

 قوتملاو 257 ةئس دولوملا يعفاشلا هيقفلا (دعسأ نب هللا دبع) ٍيلِصْوَملا ناهدلا نبا

 كْبّسلا َحيِلَم رعشلا فيطل ًارعاش « ًابيدأ اضاف ًاهيقف ناك» : ىلاعت هللا همحر 081 ةنس

 ١ 6كهة؟.
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 ريزو كير نب حلاصلا دصق ىلع مز لاحلا هب ٌتَقاض الو ءلصوملا لهأ نم وهو
 نب نيدلا ِءايض فيرشلا ىلإ ٌبتكف .هتجوز باحصتسا نع هترذق تزجعو رصم

 : تايبألا هذه لِصْوملاب نيولعلا بيقن ينيَسُحلا هللا ديّبع

 يكاسمإ ٍدينفتلاب ُلُمْوُت تناك اَترْبَع َنيِبلا َلاسأ ِوجَّش تاذو
 يكابلا اهئْفَج يبلق َحَرْفَف ْتْكَب اه ُحيِصَأ ال يننأر الف ْتَ
 يكاشلاو ٌركْشملا َعَمَج دق نبا ًةجَدمُم لامجألا تأر دقو ْتَلاق
 (0كالوم هللا ديّبمم ُنباو ُهَّللا اهل تلق لْحَملا اذ يف تبغ اذإ يل ْنَم
 ِكانْغَم دوج اَّرْتلا َءْوَل ٌتلأس دقف ِكنع ِثّيَعلا سابحناب يعزجت ال

 هّجوت مث ءاهنع ِهِتبْيَع دم هيلإ ُحاتحت ام عيمجب هتجوزل روكذملا ٌفيرشلا لفكتف
 يفوتو صم ةنيدمب ماقأو .لاوحألا هب َتَبَلقَت مث ءكيّزُر نب َحلاصلا حّدَمو ءرصم ىلإ
 :لوقي هلاح ٌناسلو هلهأو هبطو نع ًابيرغ تامو . (ىلاعت هللا همحر 08١ ةنس

 اهيلإ ًاهْرُك ُقاَسَأ دالب يف ًابيرغ َتومأ نأ ُهَّللا ىضَق دق
 !اهيلع باجحلا ُهيآ ْتَلَزَن  ِناَعَم تآَبحُم يداؤف يف
 7 «رابكلا ءارقلا ةفرعم» و «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو - 4

 :هرصع يف ءاّرَقلا خيش يبطاشلا مامإلا ةمجرت يف

 مِساقلا وبأو دمحم وبأ ءاّرقلا ُديس ٌةودٌّقلا ءُلماعلا ماعلا ءٌمامإلا خيشلا»
 (ةيبطاشلا» مظان ءريرضلا .يبطاشلا .يسلدنألا يتيَعَرلا فّلَخ نب ريف نب مِساقلا
 لوحف اهل عضو ءنوضحي ال قَح اهظفح ٠ مسرلاو تاءارقلا ين نيتللا (ةيئارلا»و
 .َبْعَّصلا لهسو ّرَجوأو َعَدبأ دقلف دقلف ءاّرَقلا ٌقاَذَحَو ءءاغلبلا ٌرابكو «ءارعشلا

 ءيِرْفّنلا صاعلا يبأ نب هللا دبع يبأ ىلع عبسلاب هدلبب التو 2578 ةنس دلو
 أرق يأ هيلع ضَرَعو «ليَّذُه نب نسحلا يبأ ىلع تاءارقلا أرقف ةّيِِنَلَب ىلإ لَحَرو
 نم عمسو .بتكلا هنم عمسو .هظفح نم يادلا ورمع يبأل «ريسيتلا» هيلع

 .هريغو يِفَلّسلا رهاط يبأ نم َعِمَسف ّجَحلل لحتراو . . .نيرخآ

 .ِكالوم هللا ديّبَع نبا مث :لوقي نأ يغبنيو !ءارعشلا لهاست نم اذه )١(

 ” فول («رابكلا ءارقلا ةفرعم)و 5١ («ءالبنلا مالعأ ريس» هيف
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 هقفلاو وحنلاو مسرلاو تاءارقلا ْنف ف يف ٌلوطألا عابلا هل ٌءاكذ ٌدقوتي ناكو

 ٌرَدصتو رصم نطوتسا .راقولاو هّلأتلاو ىوقتلاو عّرَولا عم «قئارلا مظنلا هلو «ثيدحلاو

 نم ٌةبَلَطلا هذصقو .ءارقإلا ةساير هيلإ تهتن دنا ّتيِص َدُْعَبَو هئأش َمظَعو ءةركذ عاشو

 . 090 ةنس رصمب يفوتو  يحاونلا

 ىلع َديرأ هن هنأ هِدلِب نم يبطاشلا لاقتنا ٌببس نأ : ٌيِواَحَّسلا انربخأ : ةماشوبأ لاق

 هب نومزلي اوناك ام ًاعروت هيلإ دعي ملو هذلب كّرتو , جحلاب جتحاف «ةباطخلا ِلي نأ

 . «ديدش رقف ىلع ربَصو «ةغئاس اهّرَي مل فاصوأب ًءارمألا مهركذ نم «ءابطخلا

 ةكالفلا»و .2")(ءالبنلا ةالعأ يسود ,20(نايعألا تايفو» يف ءاجو ٠"

 زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم يبأ وحنلا مامإ لوزا مامإلا ةمجرت ف ,"7(نوكولفملاو

 يف ًامامإ ناك :ىلاعت هللا همحر 707 ةنس شكارمب ىفوتملا ءيِشُكاّرَملا يرَبَْبلا يلوُرُجلا
 .هداَشو هبيرغو هقئاقد ىلع عالطالا ريثك ىوحنلا ملع

 عميسو ةغللاو ةيبرعلا هنع َنقتأو ءرصمب يّرَب نب هللا دبع ةمالعلا مزالو ّجَح

 ةنيدمب . ماقأو «فبرغملا دالب ىلإ عجر مث هللا ديَّبع نب دمحم يبأ نم «يراخبلا ٍحيحص»

 ىَراَجت ال ًامامإ ناكو ,ريثك قلخو ةمئأ هب جّرختو ءاهريغو ةّيِرَملاِب رّدصتو قدم ةياجب

 . ةرابعلا نسحو  ميهفتلا ةدوج عم 7 ىحنلا يف هُرابغ ّنَشُي ال ًةمالعو

 دهب ىماق لوزا نأ يناقوُملا ليلجلا دبع نب دمحم طخب ُتأرقو : يبهذلا لاق

  موقب موي عاّيَضلا ىلإ جرم ناكو «ًةسردم لخدَي لو ءرقفلا نم اريثك رصمم ام

 .ربصلا ةياغ يف ,هقفني ام ٌلّصحُيف

 تاتك نهر ءاهوحن وأ ةيِرَملا ىلإ لصو الف « ًاعَقُدُم ًاريقف برغملا ىلإ عجرو

 خيشلا ىلإ ُهرمأ ُنهترملا ىمن :ًاف !ُهَطَح هيلعو يّرَب نبا ىلع هأرق يذلا جاّرسلا نبا

 ىمنأف «نمؤملا دبع يب ٌتِحاِصُي ناكو « برغم اب داهزلا دحأ ىبرغَملا سابعلا يبأ

 . ىهتنا . هيلإ ٌنسحأو ُهَمَّدِقَو .هراضحإب ٌرمأف «ناطلسلا ىلإ كلذ سابعلا وبأ

 .ة38:9” )١(

 5١ 5:/اة:.
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 فحا

 يتكبتتلا اياب دمحأ ةمالعلل (00(جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين» يف ءاجو 20١"

 يوَرَقلا دمحم نبزيزعلا دبع دمحم يبأ) يكلاملا حلاصلا هيقفلا ةمجرت يف يكلالا
 : ىلاعت هللا همحر ٠١ ةنس ىفوتملا (يسافلا

 ىلع تلخَد : ءاهقفلا ضعب يل لاق : «هتلحر» يف ينيِطْنَسفلا بيطخلا نبا لاق»
 هيلع ٌرطقَت ُهفارْعأو هيدي نيب ٌةطوسبم ِهقفلا ُبتكو «هئاسك يف مرح وهو زيزعلا دبع

 ؛كءاسك ٌلِسغاو ,كيفنب ْقُقْزا :هل تلقف ! خَسْولا نم ُنوكي ام ةياغ يف هؤاسكو
 لغشلا اذه لجأ نم .كلذل اليبس َتْذَجَو امو اهْلْسَع ٌموُرَن رهشأ ةَنِس يل :لاقف

 . «ٌتفرصناو هنم ٌتبّجعتف «  ِهِلِئاسُم ٍقيقحتو ملعلا يف كامهنالا ينعي

 «يرصملا مث يسنولا نيَسُح رضخلا دمحم ليبنلا ةمالعلا انخيش ناكو 9
 هللا همحر رهزألل اخيش ١الا/ ةنس ةرهاقلاب قوتملاو «سنوت يف ١14١ ةنس دولوملا
 ؛ةياغلل عضاوتم ّيحوهو يالا ب ٍةفرغ يف لّرَن ةرهاقلا ىلإ مِدَق ام لوأ ٠ .ىلاعت

 ةمزعو ُهَرفس عَلِبو «قشمد ىلإ َدوُعَيِل ةيردنكسإلا ىلإ ٌرقاسو «ةرهاقلا كرت ىلإ ٌرطضا مث
 ًاحححصم ٌنيُعف ,ةرهاقلا ىلإ ُهداعأو هِرَفَس َلبق َحيشلا َكردأف ءاشاب روُمِيَب دمحأ ةمالعلا
 . ةيرصملا بتكلا راد يف

 مث ,نيدلا لوصأ ةيلك يف ًاذاتسأ ّنيُعَف ٌاليلق ٌاليلق هنع ٌةمْزألا َتَجرفنأ مث

 خيش ٌلّوأ وهو رصهزألل ًاخيش ٌنِيُعَف ءهماقم ىلإ خيشلا ىقت راو اليلق ةَجْرفلا ْتَعَسَنا
 .ابثَم نييرصملا ريغ نم رهزألا ٍةخايشل ٌنيِعُي

 هقيقش ىلإ ّبتك .ٍنامزأب رهزألل ًاخيش َريِصَي نأ َلْبَق هِرسُي مث هِرْسُع يف ناك الو
 .(رصم) ٍمُسَرك يه رصم يف بيرغلا ٌلاوحأ : قشمدب يبنوتلا نيدباعلا نيز خيشلا
 ّيلإ هبتك ايف اذهب يندافأ .ءارلاك ٌةَعّسلا نوكت مث ءداّصلاك ُجِرْفنَت مث .ميملا قيضك ٌقيِض
 .ىلاعت هللا همحر يسدقلا نيدلا ماسح ذاتسألا يقيدصو يخأ

 عبارلا بناجلا ىلإ ٌلِقتنأ مث ,.بناجلا اذه يف ردقلا اذهب يفتكأو

 )١( ص 9ل١.



 عبارلا بناجلا

 ٍشطعلاو عوج لا 5 مهرابخأ 5

 تاعاسلاو ممايألا : رجاّوملا يف

 ٍءافصو «لابلا ةحار نم ُهَّبحاص عني .يناسج ملأ - شطعلا وأ  ٌحوجلاو

 . ابلاغ هيف ءرملل ٌرايتخا ال ٌيَرْسَق ٌرْمأ وهو ,ريكفتلا ٍةَقِدَو ,رطاخلا

 ٍديدشو .مهتمارك ٍظفحل مهنأل ,مهريغ نم ٌرثكأ ِءاملعلا ءالؤه لثمل ُعَقي وهو
 نوحرطي الو , عوجا ىلع نوُربِصَي «بلطلل ٌراسكنالاو راهنلا مهتهاركو , مهتفْنَأ

 مهلاغتشال ءقَمَرلا ّدسل لاملا ليصحت نم نونكمتي ال مهنأ امك «سانلا ىلع مهَسفنَأ
 ه9 نس ٌقوتملا «ليلجلا يباحصلا ىهنع هللا يضر ةريره ا .هليصحتو ملعلاب

 ثلاثلا بناجلا لوأ يف هيلإ ٌترشأ تنك يذلا «هثيدح ركذب ٌبناجلا اذه لهتسأ يذلا

 , 0"2قياسلا

 ظفح باب) يف ملعلا باتك يف .22(هحيحص» يف يراخبلا ىور ١١

 سانلا نإ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 5 عويبلا باتك لوأ يفو .(ملعلا

 :نولوقيو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا نم ةريرهوبأ ٌرثكأ :نولوقي
 ؟هئيداحأ ّلثِم نوُئَّدحي ال راصنألاو نيرجاهملل ام

 ان ام نومتكي نيذلا إل :ولتي مث ءًاثيدح ٌتْنَّدَح ام هللا باتك يف ٍناتيآ الولو

 مُهنعلَيو هللا منع كئلوأ باتكلا يف سانلل ُهانِّيَب ام ٍدْعَب نِم ىّدلاو تانّيبلا نم

 ثباوتلا انأو مهيلع ُبوُتَأ كئالوأف اونّيَبو اوُحَلْصَأو اوُباَت نيذلا الإ .نونعاللا

 : ةريره وبأ لوقي مث . 194 ميحرلا

 . 175 ربخلا يف )ع(

 م 195١:١.
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 نم انناوخإ ْنِإو .©7قاوسألاب ُقْفّصلا ِمِهَلَعْسَي ناك نيرجاهملا نم انناوخإ نإ
 هللا ىلص هللا لوسر ُمَرلَي ناك ةريره ابأ نإو .مهلاومأ يف لمعلا مهلْعْشَي ناك راصنألا

 ظفاحلا لاق .«نوظفحي ال ام ظْفَحِيو نورضحي ال ام ُيضحيو ءهْنَطَب عّبْسِل ملسو هيلع

 نم للقتلا نأ ثيدحلا اذه يف :ثيدحلا اذه حرش دنع (9(يرابلا حتف» يف رجح نبا

 ىهتنا .«ملعلا ٍظفحل ٌنكمأ ايندلا

 :لوقأف عوجلا دئادش يف ءاملعلا رابخأ نم ًافَرَط اذه دعب قوسأو

 يسابعلا ةفيلخلا نم .©”هركذ ٌُمدقتملا ,يروثلا ُنايفس ُمامإلا ىَراوَن 5
 ,باذعلاو ىذألا هب عقويل هبلطف .«يدهملا تبضغأف .«اهلاق قح ملكل , يدهملا

 ٌكنَضو ٌرقف مايألا كلت 3 يق «سانلا نع ىراوتو .ةكمب ناك ُتيح ىًّفَيخاف
 عم ةفوكلا نم هتخأ هيلإ تثعب ,قلقلاو ةقافلا نم لاحلا هذه ىلع وهو !ناديدش

 55 خرؤملا لاق « كم ُكْعَك هيف بارجب ءطانخلا باهش يب أ هبحاص

 : نايفس ةمح رت يف ,©0(ىربكلا تاقبطلا» هباتك يف دعس نبا

 نايفس ىلإ بارجب يعم يروثلا نايفس تخأ تثعب : طانحلا باهش وبأ لاق»

 ابر هنإ : يل ليقف «نايفس نع تلأسف « ةكم ثقف جاتكشخي كعك هل ,ةكمب وهو

 يل ناكو كانه هتيتأف :باهشوبأ لاق ,نيطانحلا باب يلي امم ةبعكلا َربُد ٌدعقي

 نمزلا كلذ يف برعلا ةداع ىلع كلذو .ءارشلاو عيبلا :قاوسألا يف ٍقْفّصلاِب ينعي )١(

 ند اربإل هبحاص فكب ىنمُيلا هّمك |هنم دحاو لك بّرض «اههنيب ًادْفَع اَدَقَع اذإ ٌنيَمياَْلا
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 .7:/781 «تايفولا» يف ,نايفس ةمجرت يف ناكلخ نبا اهركذ (5)

 : ىلوألا «نيتيسراف نيتملك نم ُبَكَرُم (جئاتكشخ) ظفلو .ةسباي ةريغص ةفغرأ ى أ (©0)

 «(كّشح) :ةيناثلاو .ريغصلا ٌفيغرلا :اهانعمو ءاهب يبرعلا قطنلا دنع ًايج اهفاك ةيولقما (كنان)
 «مظعأ طيحم» يفو .ىلاعت هللا هظفح يمظعألا نمح لا ٌبيبح انخيش هيندافأ . سبايلا :اهانعمو

 ٍتيزب ُنَجعُيو ٌّربلا قيقد نم ُلَمَعُي ٌربُخ وهو ,كناَن كْشُح نم ٌبّرعم : جْئاتكْشخ» : ةيسرافلاب
 .مالكن5 0 .جريشلا يأ .«مسُمّسلا



 ضلحا

 الع ملي لو .ةئاسنلا كلت يناس ملف ؛ هيلع ٌتمّلسف "٠ ايلتس جوف - . ًاقيدص

 0 «لع ب , لجَعَف :لاق 0

 كاذ يلع ٌدُرَت ملف كيلع ٌتمَّلسف ,كقيدص انأو كئيتأ هللا دبع ابأ اي :تلقف

 لاق ا!ًاقاَوّذ اهيف قد م مايأ ُهنالث يل هذه َّنِإف «ينمُلَت ال ,باهش شا :لاقف

 1١826« ةنس دولوملا «يلرتعملا قرصا اطل رايس نب هي هيهاربإل مجرتي وهو ,2)(نوديز

 ظحاجلا هرصاعم هيف لاق يذلا ملاعلا ءايكذأ ٍدَحَأ ءةنس 75 نع 77١ ةنس ىوتملاو

 نإف .هل ٌريظن ال ٌلجر ٍةنَس ٍفلأ لك يف :نولوقي ٌلئاوألا : وه ْنَموه ٌظحاجلاو
 . كئلوأ نم ُماظنلا ٌميهاربإف كلذ ّحص

 ٌتيدح ُماظنلا ُميهاربإو ًاموي ُتْبَداَت :لاق .ظحاجلا ىكَح» :ةتابث نبا لاق
 ىتح كلذ ىلإ ترِص امو !نيطلا تلكأ ىتح تعج ينإ ,كربخأ : يل لاقف .2"ةّريطلا

 ناكو !هيلع تْرَدَق ف !؟ًءاشَعوأ ٌءاَدَغ هدنع ٌبيِصُأ لجر مّن له ٌرّكذتأ م تبلق

 !صيمقلا ٌتعبف «صيمقو ٌةْب بج لع

 ةريحلا نع الإ اشان كلذ ناك امو ءادحأ اهب ٌفِرعأ امو ,«”زاوهألا َتْدَصَف مث

 تيأر ين مث «كلذ نم ترّيطتفا ؛ةئيفس اهب بص ملف ههَةّضْرُفلا ٌتيفاوف «رجضلاو

 «معت : لاق ؟ ينل : حالملل ٌتلقف .ًاضيأ ُترّيطتف ٠ ٌمْشَهَو ٌقْرَح اهِرُّدَص يف ٌةنيفس

 !هعم ٌتبكَرو ٌترّيطتف «ناطيشلا مسا ةيسرافلاب وهو (ْذاَداَوَد) : لاق ؟كممسا ام :تلق

 )١( «ناويحلا» باتك يف ظحاحلاو .528 ص : 2551١هنم تايلكلا ضعب ٌتفضأو .

 مأ هريثأت ٌحيحصأ ؛نكامألا وأ نامزألا وأ صاخشألا وأ ءايشألا ضعبب مؤاشتلا يأ (0

 .لقعلا :ٌبلقلاو ءًأريثك ُتركف يأ 5 . ؟لطاب

 .رتموليك ١6١ وحن اهنع ُدُعْبَت ,ةرصبلا لامش َقْرَش ةدلب :ٌراوهألا (:)

 . نفسا اهنم ُبَكرُت ربلا نم ةجرُق يه ()
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 ةبرضُمو .207لَمَس فاح يعمو لاَمَح اي :ٌتحِص ٍةضرْفلا نم ٌتْبْرَق املف
 :ًافقاو ناك راّقبل ٌتلقف !روعأ ينباجأ لاَمح ُلَّوُأ ناكف «هنم يل دب الام ضعبو 20 قّلَخ

 ىلإ ةرْيِط ُتْدَدزاف ."7ٌُبَضعَأ وه اذإ ينم هاندأ الف ؟ناخلا ىلإ اذه كَرْوَّن يركن مكب
 نم :ٌتلقو !نيطلا لكأ ىلإ يتجاح ُتْرَكَذ مث .مَلسأ ٌحوجرلا : يسفن يف ٌتلقو !ةريِط

 ! ! ؟توملاب يل
 انأ يذلا تيبلا باب َعْرَق ٌتعِمَس ْذإ .ٌمّنصأ ام ٌرئاح انأو ناخلا ىلإ ٌترِص املف

 رايس نب ُميهاربإ :لاقف ؟انأ ْنَم :تلقف كُديِرُي ٌلجر :لاقف ؟اذه ْنَم :تلقف .هيف
 !ناطلُس ُلوُسَر وأ ٌردع وأ ٌقاَّنَخ اذه :  يسفن يف  تلقف «ماَظَنلا

 نب ميهاربإ كيلإ ينَلّسِرأ :لاقف .بابلا هل ٌتحَتَقو تلماحت ينإ مث
 اَنإف  بهذملاو .يأرلا يف يأ  ةلاَقَملا يف اَْفَلَمخا انك ّنِإ :كل ٌلوقيو .«"زيزعلا دبع

 رلاح ىلع يب َتْرَرَم ثيح كتيأر دقو 6 ةّيرخلاو قالخألا قوق ىلإ كلذ دعب جرن
 َتِعِش نإف  كِدلب نم ٌكَتَجرخأ يأ  ةجاح كب ْثَعَرن نوكت نأ يغبنيو ءاهتهرك
 نم ًانامز كيفكي ام ضعبب كيلإ ُتَعِبَل سعف نيرهش وأ رهش ثُم كناكمب مقا
 نم ٌّقَحَأ ت تنأو «فرصناو اهُذُحف ًارانيد نوث الث هذهف , عوجرلا تي تيهتشا نإو «كرهذ

 .رّذَع

 يِرهَد .عيمج يف لبق ُتْكَلَم نكأ مل ٍنأف : ةدجاو اّمأ .ينلهذأ رم أ يلع دروف : لاق

 نم يل ٌنيبت ام : ةثلاثلاو .ٍلهأ نع يتبْيَغو يِماقُم لطي مل هنأ : يالا ,(9ًارانيد نيث

 ىهتن ( لطب يأ ل

 . لاب قيتع يأ (1)
 اهنيب .ةريثك ًةطايخ نيطيِخت نيقاط وذ ,فاَحّنلاك ءاطغ يه :ةبرضملاو .ًاضيأ ةيلاب يأ ١(

 . هؤحنو نط
 .هب نوريطتي اوناكو ءْنّرَقلا روسكم :ٌبضعألا (5)

 فِتأ ملف .هب ٌفّرعُأف «ىلاعت هللا همحر لضافلا ملاعلا اذه ةمجرت ىلع فقال ًاريثك ُتثحب 0
 .ًاريخ هللا هازجو ءاهيلإ يندْشرُي ًايرك ًالضاف ٌلعلف .هتمجرت ىلع

 .ةيناسنإلاو سْفَّتلا فرش قوقح ىلإ يأ )2:

 - .يكمربلا ىيحي نب رفعجب ِهِلاصتا َلْبَق ماّظْنلل لّصَح دق ءديدشلا ٌقالمإلا اذه لعل (5)



 <”“”_]ق

 ًةعمتجم ةثالثلا ٌلِدَعَت يهو  َماَظْنلا تتاف دقو ةعبارلاو : حاتفلا دبع لاق

 ةّيرلاو قالخألا قوقحل «ليصألا ُمُهَلاو «ُليبنلا للا كاذ : يهو ءاهفوُفَت وأ يدنع

 نب ميهاربإ بهذملاو ,يأرلاو ةلاقملا ف ماظنلا ٌةفلاخت عنمت ملف .ةيناسنإلاو

 .ذاقنإلاو ةءورُملاو نوعلا َدَي هل َّدمِي نأو «هِقالمإو هتنحم دنع هفعسُي نأ :زيزعلا دبع

 هل هّتَلِصو «20يأرلاو ةلاقملا يف ٍفالتخالا لجأ نم «ىلاعت هلل ناك هنم هُدُعاَبَتف
 نم كلذ لكو ءًاضيأ ىلاعت هلل يهو ةّيّرُحْلاو ةيناسنإلا قوقح ةياعر لجأ نم
 لمجأ اف «هيلإ ةءورملا قح ءادأب مايقلا نم ٌعْنمي ال .هيأر يف ماظنلا ٌفارحناف .مالسإلا
 برقلاو ءبضغلاو اضرلا يف اهزانُم اهليزنت لمجأ امو ءاهياكحأو ةعيرشلل مهفلا
 ىلاعت هللا ةمحرو ٠ «ططش الو ّسكَو ال» :وُدَعلاو قيدصلا عم هركلاو بلا ىدعبلاو

 ككلوأ ًاقْئَحو ًادمك تميل ! مالسإلل ةكاردإ َقّمعَأ ام «ليبنلا ملاعلا ناسنإلا كاذ ىلع

 . نوغرافلا نوملاعتملاو ,.نوهقافتملا ُلاَهَجْلا

 «اهراصتخا»و 20 ىلعي يبأ نبال («ةلبانحلا تاقبطو ف ءاجو 5515

 «(يناجّرْوُجلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ يبأ) دمحأ مامإلا ٍذيملت ةمجرت يف .27يسلبانلل
 : ىلاعت هللا همحر 704 ةنس قوتملا

 هيف ءاج ,ٌفيرط ٌربخ ٠١ 50 7١. 8 ص يلزتعملا رابجلا دبع ىضاقلل «لازتعالا لضف» باتك يفف

 . نانيد فلأب ُهُيعبف قوّسلا يف ُهُيضَرعف» : ماّطّنلا لاق .هعم َلَمَحُي نأ َرْمأو ءفَرَُم ُهاطعأ ًارفعج َّنأ
 نق ِةَقاَمِل دادغب ىلإ ٌرَدَص ماَّطَنلا باحصأ نم يراَوْسألا ًاَيَِع َّنأ :ًاضيأ هنم 578١ ص يفو
 ىلاعت هللاو ءلّمأتف . ىهتنا .«رانيد فلأ هاطعأف .ٌةجاحلا :لاقف ؟كب ءاجام : ماَّظْنلا هل لاقف
 . ملعأ

 مامإلل «قّرفلا نيب قّرَملا» باتك يف .«لقمو هئارآو مالنا ةمحرت تئش اذإ رظنا )١(

 مهنمو هورفك دق ةلزتعملا ٍخويش رثكأ ن أ نيبو اهحّرش دقو ١7١ 216١ ص يدادغبلا رهاقلا دبع

 ْتَحِبَم يف «7547: 5 يلازغلا مامإلل «لوصألا ملع نم ىفصتسملا»و .فالعلا ليّذُملا وبأ ُهّلاخ

 . (هيركنم ىلع سايقلا تابثإ يف لوألا بابلا)
 ال: 69 ١
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 ىف

 ,بوقعي نب ميهاربإ نع يكحي ؛ ءَريغصلا ةعرز ابأ ٌتعمس :ٌلالخلا ركب وبأ لاقو»

 قازرلا ٌدبع هلأسف «هتالص يف أموي اًهَسف .قاذرلا ديب لص لبح نب دحأ ناك :لاق

 .©20!ثالث ذنم ًاثيش معطَي مل هنأ دمحأ هريخأف ؟ وهسلا ِبّبَس نع يأ  هنع

 ١" (ءالبنلا مالعأ ريس» و ,29(ظافحلا ةركذت» ف يبهذلا ظفاحلا لاقو 00

 قوتملاو ,785 ةنس دولوملا «(يناهبصألا ميهاربإ نب دمحم ءىرْقُملا نبا) مامإلا ةمجرت يف

 ةنس  "801١ىلاعت هللا همحر :

 يناربطلاو انأ تنك :لوقي ءىرقّملا نبا ناك :«7لاق ىلع نب ركب يبأ نع َيِوُر»
 نم مهيديأ غارق ينعي تقولا انب قاضف «ةنيدملاب  ناّيَح نبا  خيشلا وبأو
 يذلا مويلا مايص ىلإ ّمويلا كلذ اوماص يأ ويلا كلذ انْلّصاوف .  ةقفنلا

  !هلبق

 يل لاقف ! عوجلا هللا لوسر اي :تلقو َريقلا ٌتْرَضَح «ءاشعلا ٌتقو ناك املف
 اماق يأ . ْخيّشلا وبأو ا أ ٌتمَقف !ُتوملا وأ ٌقْرَّرلا َنوكي ْنَأ اّمإف !سلجا : يناربطلا

 (هيف نيِفُمب ٍنامالغ هعم اذإف وهل انْحَتَمَف ٌيِوّلَع بابلا رضحف «  ىلاعت هلل نايَّلِصُي

 ينرمأَف مونلا يف هتيأر .ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ينوتوكش :لاقو ءريثك 0

 . «مكيلإ ٍءيش

 تاقبط ليذ» هباتك يف «ىلاعت هللا همحر يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو "< 64

 يراصنألا (يدادغبلا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ يضاقلا) ةمجرت يف .22(ةلبانحلا

 . ءاعنص يف هنم َعِمَسف «قازرلا دبع ىلإ لحر نيح .نميلا يف هل عقو اذه نأ ٌرهاظلا (1)

 .؟ال":" (5)
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 . ةمدقملا يف هيلع ٌثهبن امك ءريخلا فعض ىلإ نوثّدحملا هب ٌريِشُي (َيِوُر) ظفل (5)
 ««رابتعالا» هباتك يف ىلاعت هللا همحر ْذِقْنُم نب ةماسأ ٌريمألا هركذ ٌربخلا اذهو . )5( 193:1١

 نب هللا دبع نب دمحم نب ُرَمُع ٍباَطَخلا وبأ ظفاحلا ملاعلا ٌحيشلا ينثدح» :هداريإ يف لاقو , 178 ص

 نع .دادغبب لجر يل ىكح :لاق ؛ةئم سمحو نيعبسو نينثا ةنس لئاوأ ,قشمدب يمْيَلُعلا رَمْعَم

 .هنم لبق ءروكذملا ظفللا نع فلتخي وحنب هقاسو ««. . .يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ يضاقلا



 ففي

 ةنس قوتملاو «5 57 ةنس دولوملا ءرّمعملا ظفاحلا «ناتسراملا ىضاقب ٍفورعملا ِءزاَّزبلا

 ينوصلا ْزاَّرَخلا مساقلاوبأ حلاصلا خيشلا لاق» :ىلاعت هللا همحر دادغبب 0
 ّيراصنألا زاّزبلا دمحم نب يقابلا دبع ّنب ّدمحم ركب ابأ يضاقلا ٌتعِمَس :يدادغبلا
 :لوقي

 دجأ مل ءديدش عوج مايألا نم ًاموي ينباصأف ٠ ىلاعت هللا اهسّرَح ةكمب ارواجم تنك

 ءأضيأ مسير نم ارث ادودشم ير ناسيك تدع  ّعوجلا ينع هب عقد ًائيش

 هّلثم َرأ مل وُلوُل نم ًادّفِع هيف تدجوف ُهتللَحف «يتيب ىلإ هب تثجو هئذخأف

 : لوقي وهو رانيد ةئم سمخ اهيف ةقرخخ هعمو هيلع يِدانُي ,خيشب اذإف تجرخف

 اذه ٌدخآف « عئاج انأو .حجاتحم انأ : :ٌتلقف ءقلؤللا هيف يذلا ّسيكلا انيلع ُدرَي نمل اذه

 . سيكلا هيلع ُدرأو هب عفتنأف بهذلا

 سيكل ةَمالَع يناطعأف ' تيب ىلإ هب ٌتئجو هئذخأف .ّيلإ لاعَت :هل ٌتلقف

 هتعفدو ُهتجرخأف هب ٌدودشم وه يذلا ًطيخْلاو هدَّدَعو قلؤللا ةمالعو ةبارشلا َةمالَعو

 ,كيلإ ُهَديعأ نأ لع ٌبجي :ُتلقو ءاهتذخأ | «رانيد ةئم سمح لِ مّلسف «هيلإ
 ءهنم كلذ ُلّبقأ ملف ءًاريثك لع ّحلأو ّدخأت نأ ٌدُب ال :يل لاقف «ًاءازج هل ّدخآ الو

 . ىضُمو ينكرتف

 َقِرَغو ٌبكرم ا رسكناف ىرحبلا ٌثبكرو ةكم نم ثجرخ ٍنإف « ينم ناك ام امأو
 رحبلا يف َةَّذُم ٌتيقبف ءبكرملا نم ٍةعطق ىلع انأ َتمِلَسو , مه اومأ تككلهو .ُسانلا

 «دجاسملا ضعب يف ٌتدعَقف موق اهيف ٍةريزج ىلإ ٌتْلَصَوْف ! ؟بهذأ نإ يردأ ال

 ٌلّصحف .نآرقلا ينِمَّلع : لاقو لإ ءاج الإ ٌدحأ ةريزجلا كلت يف بي ملف ءأرق رقأ ينوُعِمَسف

 .لاملا نم ريثك ءيش موقلا كئلوأ نم يل

 يل اولاقف ءاهيف أرقأ اهتذخأف «فحصم نم ًاقاروأ دجسملا كلذ يف ٌتيأر ينإ مث

 نايبصلا نم مهدالوأب اوؤاجف .طخلا انملع :اولاقف معن : : تلقف ؟بتكت ُنِسْ

 : كلذ دعب يل اولاقف «ريثك ٌءيش كلذ نم ًاضيأ يل لّصَحف ٠ «مهُمّلعَأ ت تنكف «بابشلاو

 َّذب ال :اولاقف «ثعنتماف ءاهب جّوتَت نأ ديرن ءايندلا نم ٌءيش اهو «ةميتي ٌةيِبَص اندنع

 . كلذ ىلإ مهتبجأف ينومزلأو



 ضر

 يف ًاقلعم هنيعب َدّقِعلا كلذ ٌثدجوف ءاهيلإ ٌرظنأ نبع ُثْدَدَم ّيإ اهوُفَر |ملف
 هذه َبْلَق َتْرَسَك ! خيش اي :اولاقف ءهيلإ َرَظَنلا الإ ٌلْعّش ٍذئنيح يل ناك اف ءاهقُُع
 .دقعلا َةَّضِق مهيلع ٌتصَصَقف ءاهيلإ رظنت مو .دقعلا اذه ىلإ كرظن نم ٍةميتيلا
 ؟مكب ام :ٌتلقف «ةريزجلا لهأ عيمج ىلإ ْعّلِب ىتح ءريبكتلاو ليلهتلاب اوخّرصو اوحاصف
 يف ٌتْدَجَو ام : لوقي ناكو ّيبَّصلا هذهوبأ ّدقعلا كنم َدَحأ يذلا خيشلا كلذ :اولاقف
 ينيب عمجا مهلا : لوقيو وعدي ناكو .©")دقعلا اذه يلع ٌدَر يذلا اذهك ايِلْسُم ايندلا

 . ِنْيَدَلَو اهم تقِزُرو هدم اهعم ٌتيِقْبَف «ٌتَلَصَح دق ّنآلاو , يتنباب هَجوزأ قىتح هنيبو

 يل ُدقعلا لّصحف .ِنادّلَولا تام مث ياَدَلّوو انأ ٌدقعلا ُتْئِرَوَف تتام اهنإ مث

 . «لاملا كلذ اياقب نم يعم ُهَْوَرَت يذلا ُلاملا اذهو ,2"رانيد ٍفلأ ةئمب هعبف

 يف .20(ةلبانحلا تاقبط ليذ» هباتك يف ىلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو 48

 ةنس دولوملا .هيلإ ةبوسنملا ةقيرطلا خيش (يناليجلا رداقلا دبع خيشلا مامإلا) ةمجرت

 : ىلاعت هللا همحر 55١ ةنس قوتملاو .؛١

 ٍقَرَوو ,لقَبل ٍةماقو كولا بوُنرَحب ُتاَقأ ٌتنكو :رداقلا دبع خيشلا لاق»
 ل ًامايأ ٌتيِقَب ن أ ىلإ دادغبب لّرن ءالخ يف ةقث ةقئاضلا تغلبو ,طشلاو ٍرهتلا بناج نم سلا

 اهُمَعطَأ تاذوبنملا ُعّبتتُأ تنك لب .ًاماعط اهيف لكآ

 )١( .اذهك لإ السم ايندلا يف ٌثدجو ام) :«رابتعالا» باتك يف ةرابعلا تءاج ...(
 .ىرت اى اهتبثأف (. . .اذه لإ السم ايندلا يف تدجو ام) :(ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف تءاجو

 ةقيقحب ملعأ هللاف ءهنع 00  ُةُريغو - يلبنحلا بجر ُنبا ٌظفاحلا هدروأ اذكه (؟)

 يف ٌركفلا لع ىلؤتسا مل :اذكه ذقنم نب ةماسأل نابعالا باتك يف ريخلا ُةَقاَّيِسو .لاحلا

 تيجح نإف «ناثلا دقبلا يف :ُتلقف ؟رُكفُت َميِف : أ يأ يل لاقف لإ هلوصْوو ٍدقعلا

 ؟دقعلا يلع َتددر يذلا تنأ :لاقو حاصف ءهُهبشُي ًادقِعوأ - يف ُهتدجوف «ةينالفلا ٍةنسلا يف

 نأ ةعاسلا كلت يف هناَحبس هللا ٌُثوعد ينإف .كلو يل رّمَغ هللا نإف ءريِشِبَأ :لاقف ءكاذ انأ :ُتلق
 دقو الإ ِيلَجَأ ُنظأ امو .يدلوو يلام كيلإ تمَّلَس دقو .كتافاكم ينقزري نأو .كلو يإ َرْفَْي

 . ىهتنا .«هللا همحر ِةبيرق ٍةَدْيَدَم دعب تامو لإ ىصوأ مث ءبّربقا

 5984:1١ 5؟؟.



 فيفن

 َريغوأ « لقبلا وأ ٌسَخْلا َقَرَو ُدجأ لعل ءطشلا ىلإ عوج ٍةدش نم ًاموي تجرخف
 ٌُدِجأ ٌثدجو نإو !هيلإ ينَقِبَس دق يريغو الإ عضوم ىلإ َتهَذ اف !هب توقتأف كلذ

 اب ةكرتأف هيلع نومحازتي ًءارقفلا

 ىلإ ّتلَصَو ىتح ههيلإ تقيس دقو الإ اذبنم ُكردأ ف دلبلا طسو ىشمأ تَْجرف
 ؛ كسامتلا نع تبع .ٌفعضلا يندهجأ دقو ءدادغبب نيحايرلا يقوسب نيساي ٍدجسم

 . ٌيِمَجْعَأ ٌباش لَحَد ذإ !توملا ٍحفاصأ تدك دقو ,هنم بناج يف ٌتدعَفو هيلإ ٌتلخّدف
 نم يمف ُحَفأ ةمقللاب هد عفر ملك ُداكأ ثنكف «لكأي سّلَجَو ءاَوِشو ٍفاص ٌربخ هعمو

 هللا الإ انهاه ام :ُتلقو !؟اذه ام :ٌتلقف ,يسفن ىلع كلذ تركنأ ىتح . عوجلا ٍةدش
 !توملا نم ُهاضق اموأ

 تَرَدابف يلع ْمَسقأف َتْيَبأف . يخأ اي هللا مسب : لاقف ينآرف يِمَجَعلا لإ َتْقَتلا ذإ

 نمو ؟كُلْغُش ام : ينلأسي ذَحأَف «ًارصاقتم تلكأف هتبجأف ًاضيأ َمَسقأف ءاهتفلاخف يسفن

 لهف .ناليج نم انأو :لاقف «ناليج نم ٌهَقَفَتُم انأ :ُتلقف ؟فّرعت نميو ؟تنأ ني أ

 ؟دهازلا ّيعَمْوّصلا هللا دبع يبأ ٍطبسب ُفَرعُي ,رداقلا دبع ىّمسُي ًايناليج ًاًباش ُفرعَت

 ْ .وه انأ :تلقف

 يل ٍةقفن هيب يعمو دادغب ىلإ ٌتلَصَو دقل ِهّللاو :لاقو ُههِجو ٌريغتو بَرطضاف
 الإ تْوُف مث ُدِجأ ال ال مايأ ةثالث يلو يتقفن َتَدِفَنو ىدحأ ٍندِشرُي ملف كنع تلأسف

 لكف اولا ٌريخلا اذه كّتعيدو نم ٌتذخأو ّةتيملا يل َتْلَح دقو « يعم كل ناك ام

 . يفيض تنك نأ َدعب َّنآلا كْفْيَض انأو كل وه اغغإف ًابيط

 اهنم ٌتيرتشاف ريناند ةينامث يعم كل َتْهَجَو كم كُنأ : :لاقف ؟كاذ امو : هل ٌتلقف

 نم ًائيشو ماعطلا يقاب هيلإ ٌتعفدو ىهَسْفْن ٌتبّيَطو ُهّتنكَسِف «كيلإ رِذتعم انأف رارطضالل

 .«فرصناو ُهَلبَف « .ةقفنلا مسرب بهذلا

 .2>(رطاخلا ديص» هباتك يف ىلاعت هللا همحر يزوجلا نبا مامإلا لاقو 5٠

 . يواطنطلا يلع خيشلا ليلجلا ذاتسألا ةعبط نم 0:7 (1)



 ضرخلا

 كلت ىلع ٍهِربص ٍدِماَحَح نعو .ملعلل هبلط ِءْدَب يف هتلان يتلا دئادشلا نع ًاثّدحتم

 :دئادشلا

 نم ّلحأ يدنع وه ام ٍدئادشلا نم ىَّقلَأ «َملعلا يبلط ٍةوالح يف تنك دقلو»

 .وجرأو ُبْلطأ ام لجأل ءلَسَعلا
  ُبّبَحم اهيف ُهاَقْلَي يذلا ٌلكف ِهِسْفَن همه ُءايْلَعلا نُكَت نمو

 ٌدعقأو ,ثيدحلا بلط يف جرخأف .ةسباي ةفِغرأ يعم ٌذخآ ابصلا نمز يف ٌتنك

 مقل تلكأ املكف «ءاملا دنع الإ اهلكأ ىلع رِدقأ الف ,  دادغب يف َيسْيِع رهن ىلع
 ٌتفِرُع ينأ يدنع كلذ َرّمثأف ٠ .ملعلا ليصحت ليصحت َةَذل الإ ىرَت ال يمه ٌّنيَعو ءاهيلع ٌتبِرَش

 هباحصأ لاوحأو ,هبادآو هلاوحأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحل يعامس ِة ةرثكب

 . (مهيعبأتو

 .ثيدحلاو ةقفلا ٌعَمسأ تنك لب ءدحاو نقب عنقأ مود :«)ًاضيأ لاقو 0١
 الإ ُمَدقَي ًابيرغ الو ءظِعَيو يوري نمع ًادحأ كرتأ ملو «ةغللا ٌتأرق رق مث دل

 . لئاضفلا ٌريختأو 0

 الثل وّذَعلا نم يسفن عطقنيف' «ثيدحلا عامسل خياشملا ىلع ٌرودأ تنك دقلو

 طق قولخمل هللا ينّلذأ ام !لَكأَم يل سيلو يسمو !لكأَم يل سيلو ٌحبصُأ ثنكو َقَّبْسُأ

 .«حرشلا لاطل يلاوحأ ٌتحّرش ولو
 نب يلع) هخيش ةمجرت يف ,22«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو -

 ةنس ىفوتملاو ؛ 154 ةنس دولا .(قشمد ليزن يللا مث يِلِصْوَملا سيفَن نب دوعسم
 نب لع نسحلاوب أ ,ةعامجلا ٌديِفُم ثّدحملا مامإلا خيشلا وه» :ىلاعت هللا همحر 5 ١

 ًافوصتم ًاريخ ًائيد ناكو .ةلمج هنم تعِمَسو ُهَتِمْرَ ءيلِصْوَملا سيفن نب دوعسم

 هللا همحر .اهغاتبيو ٌعوجي ناك «ةريثك ًالوصأ لّصححو «ًةرثك ٌفَضوُي ال ام أرق «ًافُفعَتُم

 . «ىلاعت

 «رطاخلا ديصو باتكل «هب هللا عتمأ يواطنطلا يلع خيشلا ريبكلا ذاتسألا ةمدقم نم )١(

 . 737 ص يزوجلا نبال
 لك هل



 ففي

 مّدقتملا «يرهاظلا مزح نب دمحم يبأ مامإلا بهذم ىلع وهف :ٌتلق *7 
 : قداصلا هبلاط ىلع .ملعلا ِءالغ ٍنأش يف ىلاعت هللا همحر لوقي يذلا ,2)هركذ

 ُباصُب ميش لك نب ّلغأ َمْلِعلا ري مل ْنَم
 (0ُبارُلا هيلع ىىلحُي 2 ىتح ٌُحِلفُي ّسيلف

 خيش) مامإلا انخيش عوج ربخب بناجلا اذه نع ثيدحلا ُمتخأو 64

 ةنس دولوملا «ةيناثعلا ةلودلا يف مالسإلا خويش رخآ «(يربص ىفطصم مالسإلا

 نأ دعب ءايكرت نم هِنيِدب َرَجاه نيح هنإف «ىلاعت هللا همحر ١ا/ ةنس قوتملو «:5

 ٌرقتسا مث البلا هب َتّمارتو « عاجشلا فّرشملا ففقوملا لاك ىفطصم : اهتيغاط نم فقو

 ترشن ,دئادشلل ٍدّلجتلاو رهاظلا يف ,لّمجتلا عم «نيديدش قالمإو ٍةَقاف ىلع ءرصم يف

 يف زيلجنإلا ةسايس ىلع ًاجاجتحا ءدنهلا ٍميعز (يدناغ) ماّيِص ٌربخ ةيملاعلا ٌفحّصلا

 . ماظعتسالا ّلك ًابنلا مِظعتساو ءىلاعلا ٌءاجرأ أبنلا اذبم َتّجتْراَف هدالب

 _عوجو ٍتماصلا مئادلا هِعوُج نيب اهيف نّراق «ًاتايبأ ىلاعت هللا همحر انخيش أشنأف

 :©9لاقف ملاعلا فحص هنع َتَنَّدحت ذإ ,بخاصلا رباعلا يدناغ

 يّدحتملو تيمتسملا َةَمْوَُص  يدْنَغ ةثيدحلا دنهلا ُحيش ماص

 )١( ربخلا يف ١79 .

 )١( يطْفِقلل «ةاورلا هابنإ» نم :"8*7 .

 دهاز دمحم مامإلا انخيش طخب ةقرو يف ًةبوتكم ًةَداجو اهيلع ٌتفقو ُةيتآلا ُتايبألا هذه (")

 نم اهنأ ُترَّدقف «لئاقل ةبوسنم ٌريغ لإ تلآ يتلا هرتافدو هقاروأ نيب «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا

 اهبتكو ,يدناغ لاحو هلاح نيب اهيف نزاوي مالسإلا خيش يربص ىفطصم مامإلا انخيش مظن

 ىفطصم انخيش ىلإ اهتوزعف اهل ًاناسحتسا هقاروأ ضعب يف هطخب يرثوكلا مامإلا انخيش هُقيدص
 .ىرت امك يربص

 «يربص ىفطصم انخيش لجن ميهاربإ لضافلا ذاتسألاب 145 ةنس توريب يف ُتثيقتلا مث

 يه نوكتف ,هُبارغتسا حجر نإف ,كلذ برغتساو ءوِدلاو نع اهفرعُي ملف ءاهب هتئّدحو هل اهتركذف
 «ىَرت امك يدناغ َلاحو هسفن لاح اهيف يكحي ؛مالسإلا خيش ليكو يرثوكلا انخيش مُظَن نم
 . ملعأ هللاو
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 ىَعدُأ ِتوملا اَفَش ىلع ينارأو
 رف |منيب نيموصلا نأ َريغ
 ٍمدعِل ٌتمصو هدجو ْعَم ماص

 سو ٍدنِه َهْلَب مالسألا خيش

 ُر ريغ نم هيدبأ ٌبيجع َّق

 يدنع ف يضلاكر صِمَتْفِضُذُمماد

 ! يِدحَو هيردأف ىموص امأ ؛ س املا عيمج ٌتيدح هموص اًدغو
7 00 0 

 ثعبلف تم نئلو يال انأ ام مالسإلا ٍليبس ْق

 لهعب هوفي مو 0 يمض نيد ٍرْصَعلا يِمِلْسُم َمْعَر شيل

 !دنه خيش مهّحيش ناك ول ٌفَرْعُي الو اعوج تومي لثم ناك

 : يلي امب اهنم يفتكأ .ةليلق ريغ يهف شطعلا يف مهرابخأ امأ
 يتآلا هريخ يف  «')هركذ مّدقتملا  يزارلا متاح وبأ مامإلا لاق 6

 :لاوهألاو ِتاَفشملا نم اهيف ِهّيِقَل امو ملعلا بلط يف هتلحر نع ُتَّدحتي وهو "بيرق
 ! !رّهشأ َةثالث رحبلا يفانيِقّبف ءانهوجو يف ٌحيرلا تناكف ءاَنّيْشَم مث رحبلا انبكرو ...»

 بلا ىلإ انجرخف ٌةّيقب ْتَيِقَبو .دازلا نم انعم ناك ام ّنَفو ءانُروُدَص انب تّقاَضو
 !ءاماو ٍداّرلا نم انعم ناك ام ّينَف ىتح بلا ىلع ًامايأ يشمن انلعجف

 مويلاو «لثمك يناثلا ٌمويلاو ءانبِرَش الو ًائيش ان ٌدحأ لكأي مل ةليلو ًاموي انيَشَمف

 ءانك ثيح انسفنأب انّيقلأو انيَّلَص ٌءاسَملا ءاج اذإف «ليللا ىلإ يشمن موب لك .ثلاثلا

 يثمن انلعج ثلاثلا مويلا انحبصأ ملف «ءاّيَعلاو شطعلاو عوجلا نم انئادبأ ْتَفْعَص دقو

 لِقعَي ال وهو هّكّرحن انئجف هيلع ًاَيِشْعَم يِذْوُرَوَرَملا خيشلا طقَسف « ءانتقاط ٍرْذَق ىلع

 !هانكرتف

 ٌتطَقَسَو ٌتْفُعَضَف ءنيَحَسْرَف وأ ٍْخَسْرَف َرْذَق يروُباَسيتلا يبحاصو انأ انيشَمو

 ! ينكَرَتو يبحاص ىضَمو يلع ًاَيِشْعَم

 ىلع اولّزنو ءّربلا نم مهتنيفس اوبرق دق اموق ٍديعب نم رصَب ذإ , يشميوه لري ملف

 )١( ربخلا يف 76 .

 مقرب مه 37037 .
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 يف ُءملا مهعم هوؤاجف «مهيلإ هيوثب َحوَل مهتّياع ملف ءملسو هيلع هللا ىلص ىتسوُم رش
 ايِشْعَم ٌمهِيفنأب اًوَقلَأ دق يل نيقيفر اوَقَْلآ : مهل لاقف « هديب اوُدخأو هو هوّمسف «ةوادإ

 , ينِقْسَأ : ٌتلقف 'ينيع ٌتحتَفف « يهجو ىلع املا بصي لجرب الإ | ٌترَعَش اهف ٠ . مهيلع

 نوي لو .يسفن لإ ْتَعجَرو تبرشف .ءأرسي ائيش ةيرشم وأ قوكو يف اما نم بَ

 انأو يديب ْذَحَأَف ةعامج كاذ ىلإ ّبَهَّذ دق :لاق !ّىَقْلُم خيش يئاَرَو :ُتلقف
 يقيفرب اوتأو «مهتنيفس ىلإ تغلب اذإ ىتح ,ءيش دعب ائيش ينيِقسُيو «لجر رُجأ يشمأ

 . انسفنأ انيلإ تَعِجَر ىتح امايأ انيِقُبف .ةنيفسلا لهأ انيلإ َنّسحَأ ؛ خيشلا ثلاثلا

 ِكْعَكلا نم انوُدؤزو «مهيلاو ىلإ ةْياَر :اهل لاَقُي ةنيدم ىلإ ًاباتك اوبتك مث
 !كعكلاو قيوّسلاو ِءاملا نم انَعُم ناك ام َدِفَن ىتح يِشمن لزن ملف ءِءاملاو ٍقيِوّسلاو

 اهب ىَمَر دق ٍةاَفْحَلُس ىلإ انْعَقَو ىتح ءرحبلا طش ىلع ًاشاطعي اعاّيج يِشمن انْلَعجف

 هيف اذإو ءاعْرهط نلف اهرهظ لع اني ريك رجح ىلإ نذَتف «سّرلا لئي رحب

 انلعجف ءرحبلا طش ىلع ٍةاقلملا ٍفادصألا ضعب نم انْذَحَف «ضيبلا ٍةَرْفَص ّلْثِم

 مامت يتأيسو .«. . . شطعلاو ٌعوُجلا انع نكس ىتح هاّسحتنف ٍرْفصألا كلذ نم ُفرتغن

 . ("9ابيرق ريخلا اذه

 نازيم» يفو .20«ريغ نم ريخ يف ربجلا» 5 ٍيبهذلا ظفاحلا لاقو 5
 نب نمحرلا ٌدبع دمحم وبأ ٌدقانلا ٌجرابلا ظفاحلا فوت (9 57817 ةنس يفو» : 7(لادتعالا

 نيب ام ةعساولا ًةلحرلا هل .هنامز ظفاح ناكو ,يدادغبلا مث يزورملا شارخ نب فسوي

 .889/ مقرب (1)

705 5 

 كك 5

 نيثالثو ثالث ةنس) شارخ نبا ةافو خيرأت .101:7 «لادتعالا نازيم» يف غقو (؛)

 2.580 : ؟ «ظافحلا ةركذت» يف امك (نيتثمو نيناثو ناث ةنس) هباوص ءافيرحت وهو . ىهتنا .(نيتئمو

 . 55 :” رجح نبال «نازيملا ناسل»و .,«*: ؟ «ريِعلا» و



 فش

 ٌتبرش :لوقي شارخ َنبا ٌتعمس : يزورملا ناَدْمح ُنِب ُرْكَب لاق .ناسارخ ىلإ ّرصم
 . "7 ىهتن تاب سس تيدا تل يني ناش اذه بلط يف ِلْوَب

 .هلهأ نع هيقلتو ثيدحلا ليصحتل .رافقلاو تاولفلا يف يثمي ناك هنأ كلذو

 !هقيرط يف ديدشلا شطعلا ةلانيف

 ظفاحلاو .2")(دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا ىور 757

 مدقتملا (يِزَوَرَملا رصن نب دمحم مامإلا) ةمجرت يف ,"9(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا

 :لاق َناّبّللا نب رفعج نب نامثع وِرْمَع يب ىلإ امهدنسب ايَوَر ««؟*)هركذ

 يل ةيراج يعمو رصم نم تجرخ : لاق «يزورملا رصن نب دمحم ينثدح»

 , يتيراجو انأ ةريزج ىلإ ٌترِصو !ءزُج الأ ينم بهذه ُتْفرَعف ةكم ُديرَأ رحبلا تبكرف

 ىلع يسأر ٌتعضوف « ُتدهجأو ءاملا ىلع رقأ ملف شطعلا ينَذخأو ءًادحأ اهيف انيأر ىف
 ءُتَرْشا : يل لاقف زوك هعمو ينءاج دق لجر اذإف ,توملل ًالستسم يتيراج ٍذخف

 نيأ نم الو ءاج نيأ نم يردأ اف .ءىضَم مث .ةيراجلا ٌتيِقَّسو ٌتبرشف ٌتذخأف

 .(؟بهذ

 : سماخلا بناجلا ىلإ اذه دعب ٌلقتنأو

 يف عَقّيو ءبيرغب سيل هنكلو !!هِسفن لوب ٍناسنإلا ِبْرش عوقو ٌبِرغتسُم ُبِرختسُي دق )١(

 ُبرغتسُي نم أرقيلو .ربخلا اذه يف اى ةَئِجْنُم ةيساق فورظ يف .سانلا نم دارفأل نايحألا ضعب
 هِلاح نع هيف ثّدحتُي يذلا ,فئار دمحأل «ءاَدْوّسلا ةباوبلا» باتك نم ٌّمساتلا لصفلا :كلذ َمويلا

 باتكلا اذه يف لوقي !رصم ِنوُجس يف (نوملسملا هئاوخإ)و وه ُهَيِقل يذلا يِشْحَولا سْبَحلا يف
 احيِرُم هُّمعط نكي ملو !يتايح يف ٍةرم لّوأل َلوبلا ُتبِرَش !ةكرابملا ةليللا هذه يفو . . .» ٠٠١ ص

 «. . .لاح ةيأ ىلع

 "اال: (5)
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 سماخلا بناجلا

 .مئادلا ,يّرعلا ف مهرابخأ ف

 تابّرغلا ف تاقفنتلاو لاملا دافنو

 فيك «ءالجألا ِءاملعلا كئلوأ نم ُبَجعيَل اهّعِماس وأ رابخألا هذه ءىراق َّنِإو
 ءاهِعامس دنع ُناسنإلا لملمتي يتلا ءايازرلاو دئادشلا نم مهب رن ام مهيولق َتلّمحت
 اهيلع ناهف «باوثو ٍناوضر نم هدنع ام ةيجار هللاب ناميإلاب ةرماع ًابولق تناك اهنكلو

 .ديدشو بعص لك هَياضرم ٍليبس يف

 ُبارُث بالا َقْوَق يذلا ّلكو 2 نيه ٌلكلاف ُدْولا ٌكنم َّمَص اذإ

 ,مامإلا ظفاحلا ٍةَبْحلا ةمجرت يف ,20يبهذلل «ظافحلا ةركذت» يف ءاج 2
 ماطُسب يبأ) ِتّيثتلاو ةياردلاو ظفحلا يف ,مالعألا ثيدحلا ةمئأ مامإو مالسإلا خيش

 هللا همحر ١7١ ةنس ىفوتملاو « 87 ةنس دولوملا ,«(يرْصَبلا مث يطساولا جاجحلا نب َةبْعُش
 : يعفاشلا هيف لاقو .نأشلا اذه يف ُهَدْحَو ٌةمأ وه :ٌدمحأ مامإلا هيف لاق يذلا ,ىلاعت

 رعشلاب ملعأ طق ًادحأَرَن مل : ٌيعمصألا هيف لاقو «قارعلاب ثيدحلا َفرُع ام ُةبعش الول

 : لي ام ىكَح «ةبعش نم
 َتعِمَس :لوقي ةنييع َنب َلايفس ٌتعِمس . يلاتشملا سنوي نب نمرلا ذيع لاق

 مامإلا كاقو . «اريناند ٍةعْبَسب يّمَأ َتْسَط ُتْعِب !ٌّسَلفأ ثيدحلا َبَلط نم : :لوقي

 ةّبيَتع نب مكحلا ىلع ٌةبعش ماقأ» :29(لاجرلا ٍةفرعمو للعلا» باتك ف لبنح ن نب دمحأ

 .«!هتيب ٌعوُرُج عاب ىتح ءًارُهَش ٌرْشَع ةيناث

 بيطخلل «دادغب خيرات» يفو 27 عيكول «ةأضقلا رابخأو يف ءاجو 7 6

 1١ )1١١:ه15.
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 هيف "١56:3 .

 فرخ



 فرغ

 دحأ .يفوكلا ىعخنلا هللا دبع نب كي رش هللا دبع يبأ ىضاقلا ةمجرت يف .22يدادغبلا
 : لي ام ٠ (9هركذ مدقتملا «مالعألا ةمئألا

 اموي هتيتأف .كي رش ةَباحَص نم تنك : ينادُمْا ديعس نب ِحاّيَه نب ْرَمْع لاق١

 :هل ٌتلقف .ءاسك هيلع « «صيمق هتحت سيل وْرَف يف لإ جّرَحف ءأركاب - هلزنم يفوهو

 ٌرظتنأ انأف تت ملف سمأ يبايث ٌتلَسَغ :يل لاقف «مكحلا سلجم نع َتْيَحْصَأ دق

 .ٌتَْلَجَن .سلجأ ءاهَفوُمُج

 لوقت ام ؟هيف كدنع ام :لاقف هيِلاَوَم ٍنذِإ ريغب ٌحْوّرتَي ِدْبَعلا باب ركاذتن انلعجف

 ىلع ًاينارصن الجر تّهجَو دق  ديشرلا نوراه ةفيلخلا ّمأ  نارُّزيخلا تناكو ؟هيف

 ًارمأ هل َيِصعَي ال نأ  ةفوكلا ريمأ  ىبسيع نب ىسوم ىلإ َتّبَتَكو .27ةفوكلاب زارطلا
 . ةفوكلاب اعاطم ناكف

 هيلع ,هباحصأ نم ٌةعامج هعم . علا ىلإ جوخ ٍقاَُر نم َمويلا كلذ انيلع َجَرْحَف 7

 اًثوغاو : لوقي وهو ٌفوتكم هيدي نيب لجر اذإو ,«9هراف ٍنوذرب ىلع ناَسْلْيَطو رخ هج

 كي رش ىضاقلا ىلع مّلسف .هرهظ يف طايِس راثآ اذإو , ىضاقلاب مث هللاب انأ , هللاب

 لَمعأ لجر انأ .هللا كحلصأ .كب مث هللاب انأ :ٌبورضملا ٍلجرلا هل لاقف
 ينسّبتحاف ,رهشأ ٍةعبرأ ذم اذه ينَذخَأ ءرهشلا يف ٍمهرد هم لكم ُءاركو «يشولا

 لَعَفف ينقجلف (ةهئنم مويلا تلق ءاوعاض دق ٌلايِع يلو َتوُقلا لع يري .زارط يف

 . ىرت ام يرهظب

.5884:95 )١( 

 . ١56 ريخلا يف (؟)

 «برعم يسراف .بوثلا ْمْلَع :ٌراَرَطلا» :(زرط) يف "58:5 «برعلا ناسل» يف ءاج (5)

 ٌرارطلا :ثيللا لاقو .يسراف «ناطلسلل بايثلا نم ُجَسنْي ام :ٌراَرطلاو .زّرطم وهف هّبوث َرِّرط دقو

 نم حسني ام :لوألا ىنعملاو . ىهتنا . «دايحلا ثبايثلا هيف ُحَسنُت يذلا عضوم لا وهو .فورعم عضوم

 ٌدارملا وه «دايجلا ُبايثلا هيف ُجَسنُت فورعم ٌعضوم :يناثلا ىنعملاو ءانه ُدارملا وه ,ناطلسلل بايثلا

 .ابيرق ربخلا ةقايس نم حضتيس اك .يأي ايف

 ليمج :ةرافو .لغَبلا :َنْوْدْرِبلا (5)



 فضرب

 ابأ اي هللا كحلصأ :لاقف « ءكِمْضَح عم سلاف ارصن اي ْمُ : كيرش لاقف

 يك عم لسلجاف كليو م لاق «سبحلا ىلإ هب ُرَمْف .ةديسلا مّدخ نم اذه هللا دبع

 نم ؟لجرلا اذه رهظب يتلا زاثآلا هذه ام : كيرش لاقف .هعم ٌسّلِجف ماقف كل لاقي

 . سبحلا ىلإ هب ْرُم ءاذه

 لإ هديب ب بّرض مث ؛ اير اس 6 هراد لخدو ةَءاَسك دك كيرش ىقلأف

 ملل لاو ُبرضَت ال 0 َنََّذَق 00 يِجنط اي :لوقي وهو ؛نارصتلا هب

 . ًادبأ اهدعب

 ءالؤه اذ ؟ حلا ناّيتِف نم انهاه ْنَم :لاقف هيدي نم هوصُلخُي نأ ةئاوعأ ٌمهف
 لعجف ءًاطاوسأ هبرضف نارصنلا اودرفأو .ًاعيمج ٌموقلا ٌبَرهف « سبجلا ىلإ مهب ٠ اوبهذاف

 ! مّلْعَتس :هل ٌلوقيو يكبيو هينيع ٌرصعَي نارصنلا
 ٌحّوَزتَي ِدْبَعلا يف لوقت ام «صفح ابأ اي :لاقو زيِلَّْدلا يف هدي نم طوسلا ىّقلأت

 . ًائيش عنصُي مل هنأك هيف انك ايف ذَحَأو ؟هيِلاَوَم ٍنذِإ ريغب

 .هباكرب دأب نم هل نكي مو «هيلع ىصعتساف هّبكريل ْنوَدربلا ىلإ ينارصنلا ماقو

 وضمف «كنم ف ولأ هنإف كّليو هب نقرا : كيرش هل لاقف «نوذربلا ُبِرْضَي لَعجف

 ةلعف ميلا َتلعف ِهّللاو دق ؟اذلو انل ام :ٌتلق هيف انك ايف انب ل : كيرش يل لاقف

 ىطوسلا ٌةَبَذَع يهو َةَذَبَرلا ىلإ ًةبسن ءهسأر يف دلج نم رويس هل ُنوكي ٌطْوّسلا وه (1)

 .ًاماليإ ٌّدشأ هب ٌبرضلا ُنوكيو

 قمحأ يأ ٌجيطأوهو «ّقمح ًاجَبط َحرْفك جبط» : (جيط) يف «سورعلا جات»و «سوماقلا» يف )2

 ةبسن ءابلا ختفب (ٌيجَبَطلا) هيف زوجي (يجبطلا) ظفلف . «ةقامحلا ماكحتسا :نوكسف حتفب ُجبطلاو

 خيرات» يف عقوو . ةقامحلا ماكحتسا وهو مسالا ىلإ ةبسن (ٌيجِبَطلا) اهنيكستو «(جبطلا) ردصملا ىلإ

 .فيرحت وهو «(يحبص اي) :«دادغب
 دق) :(دادغب خيرات» يف ةرابعلاو .هيلع ُهبِرْضَي يذلا اًفقلا ضّرَعو مسجلا ظلغب ُهُفِصَي ةف]

 نوكت نأ دْعُب ىلع لمتجيو .ىرت | اهئبّوصف «(لمجاف نمدق) :«ةاضقلا رابخأ» ينو ,(لمج افق رم
 .نيباتكلا يف ميجلا طقنب (لمج) ظفل ُهُدِعِبُيِو .برضلا لّمحتف ْبٌرَق يأ .(ُلمحاف َّنَمَّدق)
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 نحن اهيف انب لح هللا َكَّزِعُي هللا َرْمَأ َّرِعأ ءتكسا :لاق ,ةهوركم ًةبقاع اه ُنوكتس
 . هيف

8 

 :لاقف ؛هيلع لخدف - فوكلا ريمأ - -_ ىريع نب ىبوم ىلإ ينارصنلا بهذو : لاق

 0 ا ةدارصتلا يضف ف ؛كيرشل ُضرعَتأ ام هئاو الا: لاق !تيكو

 باّبَحلا نب ديز) ةمجرت يف :"7يبهذلل «ءالبنلا مالعأ رّيِس» يف ءاجو ل ٠١
 «ىلاعت هللا همحر ٠١7 ةنس ىفوتملاو 2170 ةنس ٍدودح يف دولوملا .يفوكلا مث (يناسارخلا

 :ٍلي ام

 «يفوكلا مث .يناساّرْخلا ِلُكُْعلا نيسحلا وبأ .ناّبرلا ٌةقثلا ظفاحلا ُمامإلا»
 راعي لإ - قرشملا ىصقأ نم - ناَيهاّشلا وْرَم نم ملعلا بلط يف َلاَج .دهازلا

 . سلدنألا ىلإ لَخَد هنإ : ليق ىتح

 رصم ىلإ لخَر دق ءسيك ٍثيدح ٌبحاص :لاقو لبنح نب ٌدحأ هنع ْثّدح

 : ينعي  انهاهو ةفوكلاب هنع تبتك !؟رقفلا ىلع ُهَرَبصأ ناك ام «ثيدحلا يف ناسارخو

 ءانيلإ هيف ٌحّرْحَت ٌبوث هل نكي ملف «باَّبحلا نب َديز انيتأ : : ٍبْرَح نب لع لاقو «  دادغب
 . ىهتنا .«هللا ُهَحَر ِهِئاَرَو نم انّنّدَحو !!ًازجاح ُهئيِبو اننيب ٌبابلا َلعجف

 : ىلاعت هللا همحر ِةّيِهاتَعلا وبأ لاق

 ٍرئاضب سيلف اهنم ُهَتاف اف  ُهَنيِد ِءْرَملا ىلع اينّدلا تعبأ اذإ
 ةمجرت يف .0"2يلبنحلا يميَلْعلا نمّيلا يبأل «دمحألا جبمملا» يف ءاجو ٠١

 نيعستو عبس ةنس نَمَيلا ٍءاعنصب «قازرلا دبع ىلإ دمحأ مامإلا جرخ» :(دمحأ مامإلا)

 .  ةلحرلا هذه يف  نيعم ّنب ىيحي ٌقفارو «ةئمو

 فاوطلاب انأ انيبف انجح ءنَمَيلا ىلإ قازرلا دبع ىلإ انجرخ امل : ىيحي لاق

 .كوخأ لبنح نب ٌدمحأ اذه :هل ٌتلقو هيلع ُتمّلسف .فاوطلا يف قازرلا ٍدبعب اذإ

 .؟"ة98:5 ١(

 فانك (؟)



 ضرك

 ءاناطخ هللا برق دق :دمحأل ُتلقف «ليمج لك هنع ينَلَب هنإف هنو هللا هاّيح :لاقف
 نم ٌعمسأ نأ دادغبب تيون ينإ :دمح دمحأ لاقف ءرهش ةريسم نم انحارأو «ةقفنلا انيلع َرْفوو

 . ينيب تري ال وللا .ءاعنصب قازرلا دبع

 اضرعو ءنأف يضل جو لعام : لف القي ل ةث مارد قازرلا د

 " لاهمل

 ,هكاكنب هءاج مث هب ترقي ام هلم ذخأو .«؟ينوكذاشلا دواد نب نايلُس روضحب

 نم لج يف تنأ ىلع هّبتشا دق :لاقف ءهذخف كّلَطَس اهُّمأ :لاقف نيِلطَس هيلإ ٌجرخأف

  عرولا لهأ نم لجر ىلإ نيلطس تجرخأ :لاقبلل ينوكّداشلا لاقف .هكاكفو لطسلا

 . «(هناحتما تدرأ امنِإَو «هنيعب هلطسل هنإ هللاو :لاقف .هباشتت لوطّسلاو

 ةمجرت يف .20(ةلبانحلا تاقبط» ف ُلْعَي يبأ نبا يضاقلا لقنو رف

 مامإلا بقانم» ف يزوجلا نباو ىدجأ مامإلا خيش (يناعنصلا ماه نب قازرلا دبع)

 ماقأف انيلع َمِدق : :لاق مث .هانيع تعمدف لبنح نب دمحأ ٌرَكذ قازرلا دبع َّنأ» :20(2(لجأ

 . ائيش الإ نيتنس انهاه

 امو هباب ؛ ىلإ راشأو ,يبابلا َفلَخ ُهتمقأف هديب ٌتذخأف تدفن ُهَنقَفَن نأ ينغَلبو

 اي نان ني ح اهنا نا هجرأت ءاهُذُف ريئاند ٌةرشع ءاسنلا دنع ُتْدَجَو دقو

.١ 5:١١( ١ 

 للعي يبأ نبال «ةلبانحلا تاقبط» يف ءاج امك . . . .دواد نب ناميَّلّس :باوصلا اذكه (؟)

 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا»و 2.5504 ص يزوجلا نبال «دمحأ مامإلا بقانم»و « ١:3

 . هبنتجاف فيرحت وهو «(دواد نب دمحأ) : يميّلُعلل «دمحألا جبملا» يف ٌمقوو «
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 فره

 . «كنم ُتلِبَق سانلا نم ًائيش ُتلبَق ول ءركب ابأ اي :دمحأ يل لاقف :لاق

 ىلإ ُدمحأ جرخ امل :لاق .هيوهار نب قاحسإ نع» يزوجلا نبا لقن مث
 .ءاعنص فاو نأ ىلإ يللا ضعب نم ُهَسْفن ىَرْكأف ,ةقفنلا هب تعطقنا قازرلا دبع
 .ًئيش ٍلحأ نم لبقُ ملف ةاساوملا هيلع اوضَرَع هباحصأ ناك دقو

 .ماعط ىلع زابخ دنع ُهلْعن نَهَر دمحأ ن أ ينغلب : يطساولا ناس نب ٌدمحأ لاقو

 .7©2هيعن يبأل (ةيلحلا» يف اذه ٌوحنو . ىهتنا .«نميلا نم هجورخ دنع «هنم ُهَّذَخأ

 نع ُتَّدحَتي وهو «20(ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو 54
 ملعلا ليصحتل هيف هتماقإو «نميلا ىلإ هتلحر لالخ يف ٌدمحأ مامإلا اهّيِقَل يتلا دئادشلا

 هدَقففو .تبابلا هيلع درو ِهِتيِ ف سلَجف نَميلاب وهو هئايث ٌتَفِرُسو» :ثيدحلاو

 مونم ذخأي مو هلبقي ملف ًابَهَذ هيلع اوضّرَعف ء مهربخأف هولأسف هيلإ اوؤاجف , هباحصأ

 نم مهل هحسنَي امل ًةرجأ نوكي نأ ىلع زانيدلا ٌدخأ يأ هب مهل ٌبتكيل ءًادحاو ًارانيد الإ

 . (ىلاعت هللا همحر ءرجآلاب مهل ٌبّبكف « ل بتكلا

 مامإلا ةمجرت يف 09 (دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا ىكحو "56

 ّيراخبلا اودقف مهنإ :ٌرَفشألا صفح ُنب ٌرَمَُع لاق» :لاق ««9هركذ مدقتملا يراخبلا
 َدِفَت دقو ءَنايرُع وهو تيب يف هاندجوف هانبلطف :لاق «ةرصبلاب ثيدحلا ٍةباتك نم ًامايأ

 ءهانوسكو ابوث هل انيرتشا ىتح ّمهاردلا هل انْعَمَحو انعمتجاف «ءيش هعم ّقِبَي ملو هدنع ام

 .(ثيدحلا ةباتك يف انعم عفدنا مث

 ةمح رت ف 222 (ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» ف ىكبسلا جاتلا ىكحو 75

 يده» :ةأسملا «يرابلا حتف» ةمدقم يف رجح نبا ظفاحلاو .(يراخبلا) مامإلا

 5:82 00١لا١ سس ملا١.

 9:11٠١ )5؟”".
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 فض

 ٌتجرخ :لوقي هتعمس : متاح يب نب دمحم يراخبلا ّقاَرَو لاق» :لاق ,92'2(يراسلا

 شيشح ٌلوانتأ ٌتلعج ىتح يتقفن ٌتَرخأتف «  ناَلَقْسَع يف - سايإ بأ ٍنب مدآ ىلإ
 يناطعأف «هفرعأ ال ّلجر يناتأ ثلاغلا مويلا ناك (ملف .ًادحأ كلذب ٌربخأ الو «ضرألا

 .«كسفن ىلع نِفنَأ :لاقو ريناند اهيف ةَّرُص

 حرجلا ةمدقت» هباتك يف «يزارلا متاح يبأ نبا مامإلا ظفاحلا لاقو 77

 مدقتملا ,.(يزارلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ مامإلا) هدلاو ةمجرت يف .22«ليدعتلاو

 يبأ ٌتعمس» :(ةدشلا نم معلا بلط يف ٍةاساقُملا نم يبأ ّيِقَل ام باب) :7”2هركذ

 َميقَأ نأ يسفن يف ناكو ءرهشأ ةيناث : نيمو ةَرْغَع عرأ لس يف ةرصبلاب ٌتيِقب : لوقي
 !ةقفن الب َتيِقَب ىتح !ءيش دعب ائيش ندب باين ٌعيبأ ٌتلعجف «يتقفن ُتَعطقناف «ةنس

 يقيفر فرصناف ءءاسملا ىلإ مهنم ٌعَمسأو ءةَحَيْشَملا ىلإ يل ٍتيدص عم ٌفوطأ تيضُمو

 ! عوجلا نم ءاملا برشأ ٌتلعجف ؛ رلاخ تيب ىلإ ٌتعجرو

 ثيدحلا ٍعامّس يف هعم ٌفوطأ ٌتلعجف «يقيفر لع اَذَغو ٍدَعلا نم ٌتحبصأ مث

 رم: :لاقف لع اَذَع ٍدعلا نم ناك املف ٠ .ًاعئاج تفرصناو ينع فرصناف «ديدش عوج ىلع

 كُمتكأ ال :تلق ؟كُفْعَض ام :لاق .يننكمي ال فيعض انأ :تلقف تلقف « خياشملا ىلإ انب

 انأف ,رانيد يعم يِّقَب دق :يل لاقف ءائيش امهيف ٌتْمِعَط ام ٍناموي ىضَم دق , يرمأ

 هنم ٌتضبقو .ةرصبلا نم انجرخف .ءاركلا يف رخآلا فصنلا لعجنو هفصنب كيساوأ

 . «رانيد فصنلا

 دواد دنع نم ةنيدملا نم انجرخ ال :لوقي يبأ ٌتعمس» : متاح يبأ نبا لاق مث

 ُيِذوُرَوْرَملا ريهز وبأ : سفنأ ةثالث انكو .رحبلا انبكرو .«؟2راجلا ىلإ انرص « يرفعجلا

 . يروباسين ٌرْخآو , خيش

.١196:5 )0١١ 
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 مجعم» ينو . ىهتنا .«ةليلو موي ٍةفيرشلا ٍةنيدملا نيبو هنيب ٌعضوم راجلا «سوماقلا» يف (؛)

 نيبو اهنيب ء رمحألا رحبلا وه  مُرْلَقلا رْحَب ىلع ةنيدم ٌراجلا» : «عالطالا دصارم» و «نادلبلا
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 يل اولاقف «كلذب يباحصأ ثربخأو ٌتحبصأف دا رحبلا يف انك انو
 ٌداَيَح كيف ُدّسَن انإ :اولاقف ,حَبْسأ ن نأ ٌنسحْأ ال ينإ :تلق ق ءرحبلا يف كسفن سمغا

 الف ملف ,ءوضولا ٌغابسإ ٌديرأ هاللي اناآو «ءاملا يف ينولسرأو ًالبح يف اوُدَشف «ءاملا يف كوُلْدَنو

 ينوعفرا :تلقف ءاملا يف يسن ُتْسَمَعَف ,ينولسرأف «ًاليلق ينولسرأ : مهل تلق ٌتأضوت

 . ينوعفرف

 !رهشأ ةثالث رحبلا يف انيقبف ءانهوجو يف ٌحيرلا تناكف انيْشَم مث ٌرحبلا انبكرو
 ,ربلا ىلإ انجرخف «.ةيقب تّيقبو ءدازلا نم انعم ناك ام ىنفو ءانرودص انب تقاضو

 . !ءاملاو ٍدازلا نم انعم ناك ام ّينَف ىتح ءربلا ىلع ًامايأ يشن انلعجف

 مويلاو «لثمك يناثلا مويلاو ءانبِرَش الو ًاثيش انم ٌدحأ لكأي مل ةليلو ًاموي انيَشَم

 دقو ءانك ثيح انسفنأب انيقلأو انيْلَص ٌءاسملا ءاج اذإف «ليللا ىلإ يشمن موي لك ٠ ا

 ىلع يشف انلعج ثلاثلا ّمويلا انحبصأ الف ءاّيَعلاو شطعلاو عوجلا نم انئادبأ ْتْفْعَص

 ءلِقعَي ال وهو ُهكّرحُن انئجف هيلع ًايشغم ُيِذوُرَوْرَملا خيشلا طَقسف ءانتقاط ِرْدَق
 !هانكرتف

 تطظقسو تفعفف ا ”نيخسرف وأ ٍْخَسْرَفَرْدَق يروباسينلا يبحاصو ان انآ ايشعَو

 2ظظ 9

 ركب ىلع اوُلرَنو بلا نم مُهتنيفس اوبر دق ًاموق ٍديعب نم ٌرصَب ذِإ يشميوه لري ملف
 ا مهيلإ هبوثب َحْوَل مهمّياع املف ٠ .ملسو هيلع هللا لص ىبسوم

 اف ءمهيلع ًايِشْعَم مهيفنأب اقل دق يل نيقيفر اوُقَلآ : : مه لاقف «هديب اوذخأو هْوَقَسف

 نم بصف , ينقسأ : تلقف ينيع ٌثحتفف « يهجو ىلع املا بصي ,لجرب الإ ٌترعش

 نهار كرت خت هللا ٍلجاس ىلإو « لحارم رشَع نم ٌوحن هلْ نيبو اهنيبو .ةليلو موي يذلا

 لحلو ٍنَدَعو رصمو ةشبحلا ٍضرأ نم ٌنُفَسْلا اهيل اهيلإ اقر .ةنيدملا لهأل و يهو

 .0. . . مهتم :نيندخملا نم ةعاجاهيلإ بسن

 هحاضيإ مدقتو . تارتموليك سمح ىلع ديزي وهو .فصنو ةعاس مدقلا يثمب خسرفلا )ع1(

 .70 ربخلا يف ًاقيلعت اذه نم متأب



 ضرخأ

 هرذقلا كلذ نوري لو «يسفن لإ َتَعَجَرو ثبرشف ًاريسي ًائيش ِةبَرشَم وأ ةوكر يف عما

 . يديب ّذخأو ًاريسي ًائيش ٍناَقَسف ينِقْسآ : ٌتلقف

 انأو يذيب لف «ةعامج كاذ ىلإ َبَهُّذ دق :لاق !ّىَقْلُم خيش يئاَرو : تلقف

فرب اوتأو هيتس ىلإ تفلت اذإ تح «ءيشاذعب ايش ينيتسيو جر رج أ يمأ
 يقي

 كعغكلا نم انوُدَوزو ءمهيلاو ىلإ .20ةيار :اهل ُلاَقُي ٍةنيدم ىلإ ًاباتك اوبتك مث

!كعكلاو قيوسلاو ءاملا نم انعم ناك ام َدِفَن ىتح يثمن َلَرَن ملف «ءاملاو ٍتيوسلاو
 انلعجف 

 لثم رحبلا اهب ىَمَر دق ٍةاَفْحْلُس ىلإ انعقو ىتح ىرحبلا طش ىلع ًاشاطع ًاعايج يثمن

 ٍةَرْفَص لْثِم اهيف اذإو ءاهرهظ َقَلفناف اهرهظ ىلع انّيَرَضف ريبك ٍرَجَح ىلإ انْدَمَعف سلا

 كلذ نم ُفرتغن انلعجف «رحبلا طش ىلع ٍةاقلملا فادصألا ٍضعب نم انذخأف «ضيبلا

 . شطعلاو ٌعوُجْلا انع نكس ىتح «ةاسحتنف رفصألا

 يف انلزنأف ءاهلماع ىلإ ٌباتكلا انْلَصوأو «ةيارلا ةنيدم انلخد ىتح انمحتو انررم مث

 نيطقَيلا مهل يتاه :همداخل لوقيو .عرتلا موي لكان دعي اكو ءانيلإ نَسحأو 0

 ٌتيحَأ انأ : :لاقف نادلا ٌبِحاَص 2 عيسي َلَعجو ! ؟موؤشملا مّللاب -انل-

 لدوزو كانه نم انج مل ءمحللاب كلذ دعب اناتأف ةّيوُرَه تناك يّدَج َنإف « ةيسرافلا

 . «رصم انغلب نأ ىلإ

 بيذهمت» يف رجح نبا ظفاحلاو ,29«ربعلا» ف يبهذلا ظفاحلا لاقو _

 ,«؟9هركذ مدقتملا (ظفاحلا يِوَسْملا يمرافلا نايفس نب بوقعي) ةمجرت يف .27«بيذهتلا

 :لاق «هيبأ نع .ةزمح نب قاحسإ وبأ لاق»

 .«نادلبلا مجعم» يف اك .ةيبونجلا يأ ,ةيلبِقلا رصم رَوُك نم ٌةَرْوُك مّرْلعلا ةيار يه )١(
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 يللا

 ْتْلَقف يتلحر يف ثنكو ةنس نيثالث ٍةلحرلا يف ٌتمقأ : نايفس نب ٌبوقعي يل لاق»

 يف ُخَسنأ ًاسلاج تنك ةليل تاذ ناك املفا ًاراهن أرقأو اليل ةباتكلا ُنِمدُأ ٌتنكف !يتقفن

 يعاطقنال يسفن ىلع ُتْيَكَبف !ًائيش رصبأ ملف ّيِيَع يف كاملا رن عاتش ناكو ءجارسلا

 !ملعلا نم ينتاف ام لعو «يدلب نع
 : ينادانف ع مونلا ف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ٌتيَأرف . يانيع ينتبلغف

 ىلع ٌترَّسحتف يرصب بهذ هللا لوسر اي :تلقف ؟َتْيَكَب تنأ مل توقعي اي
 مث ٠ .امهيلع أرقي هنأك ّينيَع ىلع ُهَدرَمأَف ىهنم ٌثوندف ينم ند : يل لاقف  ينتاف ام

 ىلاعت هللا همحر 7/ال ةنس يفوتو . بّتكأ ٌتدعقو يَِسُن تذخأف ٌُترصبأف ُتظقيتسا
 . «ةنس نيناثو عضب نع

 يف يكبسلا جاتلاو .20ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاق 9“
 ةنس دولوملا (يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا) ةمجرت يف , 2”(ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»

 ْغْلَب ذنم هتايح مايأ : ةتذمالت َّدَع يذلا «ىلاعت هللا همحر 7١١ ةنسا ىفوتملاو 1
 ىلع اهنم راصف .هتافئصم ٌقاروأ اهيلع اوُمَّسِق مث «ةنس 8“ نبا وهو ّقوُت نأ لال

 رفعج نب دمحأ نب هللا ٌدبع يناغرفلا دمحم وبأ لاق» : )ةقرو ةرشع َعَبرَأ موي لك

 :  ريرج نبا ٌذيملت

 ٌلهأ اًمأف ,ىْدؤي ام ٍمظِع عم ٠ «مئال َُمْوَل هللا يف هدأت ال ريرج نب دمحم ناك
 ةّصِح نم هئيجي امب ةتعانقو ءايندلل هّضفَرو .هّدهُزو هّملِع نيركنم ٌريغف ملعلاو نيّدلا
 .ناتُسربطب هوبأ هل اهَمّلَح

 .ءالكك:؟ ١١(
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 يف (يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا) ةمجرت أرقي نأ : دي ملع بلاط ّلك وعدأ ينإو (5
 ٌدجلاو تذألاو َقّلخلا مّلعُت اهنإف ءةحفص 04 يف تءاج يتلا 6-48 «ءابدألا مجعم»
 ف (عباسلا بناجلا) ف «باتكلا اذه يف اهضعب يتأيسو «نيدلاو ملعلا يف ٍةمامإلا قالخأب د ٌفْرعَتو
 ءاملعلا» : يباتك يف اهئدروأ يتلا متألا هتمجرت أرقاف تكش نإو .هأرقاف 796 ريخلا يف باّزْعلا ءاملعلا
 . ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعبطلا نم /”  0١ ص «جاوزلا ىلع ملعلا اورثآ نيذلا ءباَّزَعلا



 ١غ"

 يتنثا نبا ناكو .775 ةنس يف  لُمآ نم عرعرت امل ريرج نب دمحم ٌلَحرو :لاق

 دعب ءيشلاب هيلإ ُهَجوُي هتايح لوط هوبأ ناكو .رفسلاب هوبأ هل حمسو ا ةلس ةَّرشع

 ُتَقَنَق نأ ىلإ ٌتررطضاو «ييلاو ٌةَقْفن ينع ثاطبأ : لوقي هّتعِمَسف ؛نادلبلا ىلإ ء ءينلا

 .©90,|مهّتعبف يِصيِمَق يمك

 ٍةعطِق ىلع ٍناديزي ال اننمز يف اًمهف «(صيمقلا يمك ٌعيب) مويلا ًابيرغ وُدبَي دق :تلق )١(
 ليئضلا ليلقلا اذه َّنأ :ٌتاوجلاو «سانلا ةبغر يف لحد الو ,ءيشب اهئميق ْتَسِي ةريسي ٍشامُق

 .ًايدق روسْعَملا بيرغلاو ٍروُسْحَملا َقِلْمُملل رظنلاب زرحم ٌءيش وه ,ءيشب سيل يذلا

 ًادج ًةعساو تناك دقف ءاذه اننامز يف يتلا مايكألا ريغ مهنمز يف تناك يتلا مامكألا نإ مث

 نيعتسملا يبابعلا ةفيلخلا نع ِهثيدح لالخ يف 44: 5 «بهزلا جورم» 5 يدوعسملا ول لاق

 :لاق <« 544 ةنس نم هتفالخ تناك دقو 0000 ةنس ىفوتملا هللاب

 دالث اهضَرَع لَعِجف كلذ ُدّهعُي نكي ملو .ةعساولا .مامكألا سبل ثّدحأ هللاب نيعتسملاو»

 ةامإلاو . ىهتنا . ءةاَضُقلا _عابقأك ًالاوط كلذ َلبق تناكو ءَسِنالَقلا َرْعَصو .كلذ ٌوحنو ٍرابشأ

 ىلعف 7٠١. ةنس يفوتو .7174 ةنس َدِلَو هنأ قبس دقف .ّدهعلا اذه رصاع ىلاعت هللا همحر ريرج نبا

 .نمزلا كلذ يف ًافِعْسُم ائيش نيّمكلا ٌةميق نوكت اذه

 يف َدْيِز هللاب نيعتسملا دهع يف نكلو ءُّلْبَق نِم ًافورعم ناك ٍةعساولا ماكألا ّيِز نأ رهاظلاو
 ضعب كيلإو .اهوُنَمح اذإ مهّبتك اهيف نولعجي ٌكملعلا ناك دقو ءُلْبَق نم هيلع تناك امم رتكأ اهتْعَس
 : كلذ يف رابخألا

 ةصق يف «ةفينح يبأ مامإلا ةمحرت يف ,”378 ١17: بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاج ١

 ُباتكلاو ٌتئجف . . .» :كرابملا نبا لاق اهيفو 161 ةنس قفوتملا يعازوألا عم كرابملا نب هللا دبع

 ماقأ مث هّمُك يف ٌباتكلا عَضَو مث . . . .ُهتلوانف ؟باتكلا اذه ءيش ّيأ : يعازوألا لاقف ءيِدَي يف
 . ىهتنا .« هيف يتلا لئاسملا ىلع يأ  اهيلع أ ىتح َباتكلا جّرخأ مث .ٌّلصو

 يناتْسِجَسلا دواد يبأ مامإلا ةمجرت يف .047:7 يبهذلل «ظافحلا ةركذت» يف ءاجو  ؟
 :ُهَساَد نب ركب وبأ ءديملت لاق» : : ىلاعت هللا همحر ةرصبلاب 10 ةنس ىفوتملا ««نّئسلا» باتك بحاص
 جاتحي ال ٌرَخآلاو «بتكلل 5 ٌعِساولا :لاقف ؟كلذ يف هل ليقف .قّيض ىو . عساو مك دواد يبأل ناك

 .«هيلإ

 نب ٍدمحم رَمُع يبأ يضاقلا) ةمجرت يف 2404: بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو -“

 قاحسإ نب ميهاربإ) ةمجرت يف ١750:١. يومحلا توقايل «ءابدألا مجعما» يفو «(يِيزألا فسوي



 ٠ث د6 6م م ا. هم ا. ثم هاو د. هاه هواه واع دق قادها ه وافد ه ها ده ده ده .٠ د ة. اهو هده هه دعاه هاف هاه و وده هافأاه

 ةنس قوتملاو ٠٠١« ةنس دولوملا ,.قارعلا يف بهذملا اذه رزسانو «هتقو يف ةيكلاملا خيش ء(يبرحلا

 : توقايل «مجعملا» ص 5 انه ٌةَقايسلاو «ىلاعت هللا همحر

 ناكو .يبرحلا ميهاربإ ةّيؤر يهتشُي يضاقلا قاحسإ ُنِب , ليعامسإ ناك : يناقربلا ركب وبأ لاق»
 عد انأ :لاقف .كلذب ٌليعامسإ َريخأف .باَوب اهيلع ًاراد ٌلخدأ ال :لوقي .هيلع لخديال ميهاربإ

 .ًامايأ هباب نع ّبجاحلا ىَحَنف «عماجلا بابك يباب
 يضاقلا ٌبتاك ناكو ,يضاقلا فسوي نب دمحم رّمُع وبأ هاملت َلخَد (ملف «هيلإ ٌُميهاربإ ءاجف

 يف امهّمَلو هْيَلْعَن يضاقلا فسوي نب ُدمحم رَمُعوبأ َذَحَأ .هيلعن ٌميهاربإ رت املف «ةبجاخو ليعاومإ

 .هّمُك يف هلَعجو ء  نمثلا ٌعيِفر نوكيو ءاهيف ٌْمْنِصُي رصم يف ٍةدلب قيد ىلإ ةبسن ّيَقْيِبَ ٍليدنم
 ُميهاربإ ماق |ملف ءنورضاحلا هنم بّجعت ام ريثكلا .ملعلا نم ليعامسإو ميهاربإ نيب ىَرَجو

 (ى كل هللا رَفَغ : ميهاربإ هل لاقف «ليدنملا يف ًةفوفلم ِهّمُك نم َلْعْنلا رَمُعوبأ جرخأف هيلعن سممَتلا

 .ملعلا تمركأ
 ةوعد يف ُتّبيِجُأ :لاقف ؟كب هللا لَعف ام : هل ليقف مانملا يف يئر ,يضاقلا رَمَع وبأ تام الف

 . ىلاعت هللا همحر . «يرفعف يرحلا مب ميهاربإ حلاصلا لجرلا

 ةمجرت يف 1:١. «تايقّولا تاوف» هباتك يف يبتكلا ركاش نبا َرَكَذ :ربخلا اذهب لصتت ةمتت
 لمع يذلا لعجف ًطلغ هنكلو ,(ءابدألا مجعم» يف توقاي نع ًالقن ةعقاولا هذه (يبرحلا مي ميهاربإ)

 رمعوبأ هُبتاكو هّيجاح كلذ عْنَص يذلا امنإو «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ وه اهّقلو (َلْعْنلا)

 _ اهَءاضق لو دقو  دادغب لهأ ناكو .مدقت اك يِدزألا بوقعي نب فسوي نب دمحم يعل

 ةلس يفوتو 27847 ةنس هتدالو تناكو .(دادغب خيرات» يف هتمجرت يف اى ِهجلجو ِهلقعب لئَملا نوُبٍِرْضَي

 . ىلاعت هللا همحر ٠٠“”

 ىضاقلا مامإلا ةمجرت يف :١. يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ءاجو  ؛
 «ىلاعت هللا همحر 0+ ةنس ىفوتملا ,يدادغبلا يعفاشلا (رمع نب دمحأ) جرس نبا سابعلا يبأ
 : ليام

 : (ينرَملا ٍرصتخم» يف جير نبا نسابعلا يبأ ٍرعش نمو»
 يمه نع ُحَرُمخاو ينْهِذ َلَمِبَص | َةْجَح نيرشع نم يِداوُف ٌُقيِصَل
 مظَن نمو ٍفيطل ,مْلِع نم هيف اَمِ هلثم ُةَراعإ يلثم ىلع ٌزيِزَع
 .«يّمُك هقِرافُي ال نأ هب ُنِلْخَف 2 اهرْمأب مولعلا ٍفانصأل عوج

 ةمجرت يف :51١ 25١4 يطْقَقلل «ةاحنلا ٍهابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو ه



 هللا همحر 407 ةنس دادغبب ىفوتملا (يِوْحْنلا يِرَبكْعلا مساقلا يبأ ناَهْرَب نب يلع نب دحاولا دبع)

 : ىلاعت

 مايأل ظفحلاو ءبَسْنلا ٌةفرعمو ٌةغللاو ءوحنلا اهنم ,ةريثك .مولعب نيمئاقلا ءالعلا نم ناك»

 . ثيددحلا نم ًائيش وري لو «ثيدحلا ملعب ٌديدش ٌسنأ هلو ,نيمدقتملا رابخأو برعلا
 ه6 ةنس ٌذادغبب هّنيأر» :لاقف هل عجسو ءا (رصقلا ةيمد»  هباتك يف يزرابا هركذ

 «هيمدقو هَسأر مظنو «هّيفَرَط ٌيرعلا لِمَش دقو يشمي .ةوسكلا ثَر «-اهُنَر ي يأ  ةئيه ا ذاب

 َيّلاَض هنأ كش ملف ٌتْفَصَو ام ىلع رخيشب بتارلل باب يف انأ اذإف ٍهئدهَع نكأ 0

 ,هنورظتني ُهَذيمالت هيف ٌثَعمَتجا ٍدجسم ىلإ ُهَرْنَأ ٌتيفتقاف هس ؛ ىليخت ال نمؤمل ةسارفو  ةدوشنمل

 ىلإ دئتساو ءهيلإ اوماقو مهيلع لخّدف وحنلا ِءازجأب  ٌءيلتمم اك ميظع يأ - ٌرَجغَأ هّمكو

 . «بارحملا

 يِيِنَهَبْلا نساحملا يبأ تاكرب نب نسحلا نب ِبَّلَهُم) ةمجرت يف ,84: اشيا ٠ هيفو - 5
 : ىلاعت هللا همحر 01/7 ةنس ىفوتملا (يوحْنلا يرصملا

 امب ُهَدْوَع ٌرظتنن  ةّيّرعلا ةلودلا ريزو ىلإ  هيلإ ههجوت دنع انك دقو :ُهُدَلَو ُدْجَملا يل لاق»

 هذه :لاقف همك نم تادّلجملا ىلا ىرمأ نع هانلأس داع (لف :لاق هقرِر رْمَأ نم رَسَي

 . ىهتنا .«. . .تبلط

 دقو ُتَجَرَح مث» : ُهَلوَق سدنهملا يدادغبلا (يلع نب ِدْنَس) رَبَح 717+ ريخلا يف يتأيسو
 ٌركذ اهيف يتأي ىرخأ رابخأ باتكلا يفو .«. . . ىَمُك يف اهُيعضوو ِتابْعْصَتْسُم ًالاكشأ ُتلِمَع

 / . مُكلا
 نامزألا يف ِءالعلاو سانلا ٌسابِل هيلع ناك امب انفّرعُت ريثك اهُريغو  صوصنلا هذهو

 ضعب سبالم يف ًائاق اير ةعساولا ةضيرعلا ُمامكألا ٌلازت امو ءَتأرق امك ماىألا ِةَعَس نم ,ةمدقتملا
 يب نيئزتملا 5 موق مهخويش نع انحنويش ةلقانت اممو . مويلا ىلإ ةقرافألاو نيينادوسلاو نيينميلا

 دقف ًةرذعمو !ىلاعت هللا دنع ملعلاو «جاربألاك مث مئاَحَعو «جارخ لاك مامكأ : مهنم اوسيلو ِءالعلا

 . ةفارط نم ولخت ال اهنكلو ةقيلعتل هذه تلاط
 رّوُص» باتك يف ٌتيأر .(ةعساولا ماىألا) نع هّركذ َمّدقت ام يتباتك نم ةليوط ٍةدم دعب مث

 ًءانثأ 0 44 ص يف .داوع ليئاخيم ذاتسألل «يمابعلا رصعلا يف ٌدادغب ةراضح نم َةَقِرْشُم

 :يلي ام (مهئاَيْزَأو نييدادغبلا سبالم) نع هثيدح
 هل ٌتْضّرعت ام َرْدَق ,ناصقنلاو ةدايزلاو ءرييغتلاو لّدبتلا ىلإ ءيش يأ ضّرعتُي ملو ...»



 قا

 بيطخلل «دادغب خيرات» يف هتمجرت يف | .لئاقلا وه ريرج نبا مامإلاو

 : 20 ىدادغبلا

 يقِيِفَر ملعُي مل ُتْرَسعَأ اذإ»

 يِهْجَو َءاَم يل ظِفاح يئاَيَح
 هد هور 4 و

7 
 ع

 يقيدص ينغتسيف ينختسأو

 يقيفر ييَبلاطُم ف يقفرو

 ٍقيرطلا َلُهَس ىنِغلا ىلإ ٌتنكل

 ًاضيأ لوقي يذلاوهو

 رق انوا للا يا داق وعلا 0 مع
 .«ِرْهَّدلا ىلع ُْهَيَق ترقَتفا اذإو ًارِطَب ْنْكَت الف َتيِتَغ اذإف

 يتلا كلذو .خذابلا مّمَّشلا اذهو «ةيبألا سْفَنلا هذه ّبحاص ُهّللا َّمِجَر
 .ريِمنلا ريزغلا مّلِعلاو ,ميظعلا

 مسمار

 ُةلَدُقَو

 بابا ُسِبُل عاشف « +1١1١ ةنس يفوت روصنملا ةقيلجلا ربح رصعلا كلذ يف دادغب يف ٌءايزألا

 : ليقو كلذ وحن وأ رابشأ ةثالث اهضْرَع اولعج «لبق نم دّهعُت نكت مل يتلا ةعساولا م |ىألا تاوذ

 ةنس ُهُتفالخ تناكو « يسابعلا هللاب نيعتسملا ٌةفيلخلا ةعساولا مامكألا ل ثّدحأ نم لّوأ نإ

 . 7501 ةنس هتافوو «4

 ءهِظفِح ىلإ ُحاتحِيام َّلك اهيف ٌناسنإلا ٌظفحَي .بويجلا مام موقت ماكألا هذه تناكو

 اهيف لحي طايخلاو ُهَعاَثر اهيف ُلَمي ِفَريصلاو هلي اهيف ٌّعَضَي ٌسدنهملا ناكو . بتكلاو ريناندلاك

 ٌبتاكلاو ءةعمجا موي ةبطُخلا اهف أرقي ينا ُةَساَرُكلا اهيف ْعّضي يضاقلاو «  ٌصَقاك هلآ - ملل

 / .  هِيِيِئَر ىلع  اهِضْرَعل َةَعْقرلا اهيف ٌظفحي
 يف هل حّلَصَت تناك امو ماكألا ءايزأ» ناونعب ًاعتمم ًالاقم تاّيز بيبح ذاتسألا َبّتك دقو

 450 ص عبارلا دلجملا «1487 ةنس توريبب ةرداصلا (قِرْسَملا ةلجم) يف ؛«ةيبرعلا سبالملا

 . ىهتنا .4017 417:54 «ةيقرشلا ةنازخلا» يف هرشن داعأ مث . 5

 نيسح حالص روتكدلل «يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا سبالملا» باتك ىلع ٌتفقو مث
 744 ص هنم رظنا ءاه ةميدق ًارّوُصو «ةريبكلا ماكألا نع ًايفاو ًاليصفت هيف تيأرف ءيديّبُعلا

 .كاعري هللاو ءٌتكش اذإ ١54 ةحوللاو ء١الا/ صو 0

 )١( ؟:هك5ا١.



>» 

 ركب يبأ ظفاحلا) ةمجرت يف ,22(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 1 ةنس ىفوتملاو 71١ ةنس دولوم لا «(يناتسجسلا دواد يبأ ظفاحلا مامإلا نبا هللا دبع

 ادم نيثالث هب ٌتيرتشاف دحاو مهرد يعمو ةفوكلا ٌتلخد :لاق» : ىلاعت هللا همحر

 ثّدحت يدنكلا ديعس نب هللا ٍدبع حشألا نع ُبتكأو هنم لكآ ٌتنكف القاب

 ٍعوطقم نيبام ثيدح فلأ نيثالث هنع تبتك ىتح ُءالِقابلا ْعَرَف امف «  ةفوكلا
 . لقألا ىلع نيرهش ٌوحن اهتباتكل ةدملا ٌرَّدقأو . ىهتنا . «لَسرُمو

 ظفاحلاو ,©9«دادغب خيرات» يف يدادغبلا ٌبيطخلا ٌظفاحلا لاقو 0١ “ 

 نيثدحملاو ءاهقفلا خيش ظفاحلا مامإلا ةمجرت يف ,20عظافحلا ةركذت» يف يبهذلا

 غ170 ةنس قوتملاو 2775 ةنس دولوملا ,دادغب خيش (يناقربلا ٍدمحم نب ّدمحأ ركب يبأ)

 : ىلاعت هللا همحر دادغبب

 تعاضف ءدحاو ٌمهردو َريناند ةثالث يعمو « (9َنياَرْفْسإ ُتلخد : ناقّرملا لاق»
 نيفيغر موي لك هنم ذآ تنكف زاّبَخ ىلإ هن هتعفدف !ٌبْسَح مهردلا قبو ريناندلا

 يلب وأو هنكأف عمال ةجسم لد ,هئثيدح نمأءْرُج دمحأ نب رشب نم ُذخآو

 .«ادّلَبلا نع ترفاسف ِزاّبحلا دنع يل ناك ام َدِفَنو ًاءزج نيثالث ِرْهَش ِةَُم يف ثبتكف

 يف , "”يناعمسلل «باسنألا» و , ©2بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو 7

 مث (يِدْرَريبألا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ) يضاقلا هيقفلا مامإلا ةمجرت

 هللا همحر 5705 ةنس قوتملاو ,701/ ةنس دولوملا ,نييعفاشلا ءاهقفلا ٍدحأ ,يدادغبلا

 : ىلاعت

 ءروصنملا ٍةنيدمو ِهِرْسأِب ّيقرشلا بناجلا ىلع ًءاضقلا اهب لوو .دادغب نكَس»

 .الك 6: )1١(

 .؟3ا/له:5 (؟)

 ) )5#ملا1١.

 . 1489 ربخلا ىلع ًاقيلعت اهطبض هوجو َتَمَّدقَت (5)

 .ه6:١ (ه)

. 1١811١ )1( 



 كلا

 ننسح ناكو .روصنملا عماج 5 ىوتفلل ةقلح هلو «عيبرلا ةعيطق ف سري ناكو

 .رعشلا لوقي ناسللا حيصف «ملعلا يف مَّدَقلا َتباث ةقيرطلا ليمج .داقتعالا

 سابعلا ابأ يضاقلا َّنأ ئّدح نمع فَّريَّصلا دمحأ نب هللا ُديِبُع يل ٌركذو

 ٌرهظُياريقف ناكو ! حلملاو زبُخلا ىلع ناك هراطفإ َبلاغ ّنأو ,رهدلا ُموُصَي ناك ٌيِدْرَويبألا

 ُةَلِع يب : هباحصأل ٌلوقي ناكو !اهّمَبلَي بج كِل ال ةلماك ةَوَْش َتكمو : لاق «ةءورُملا
 اًرقَفلا كلذب ينعي ناك امنإو «ضَرَملا نع د هنوئظي اوناكف !ًوُْشْحَملا ل نغسل

 : 0 ا هرهظي الو

 لاق : 2(ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف» يف يواخسلا ظفاحلا لاقو - 74

 ُّيِجاَجّدلا لع نب ٌدمحم مئانغلا وبأ دادغب ُديْسُم ناك : ُيِطَمَّسلا كرابملا نب هللا ٌةبه
 يِدِهَعو .ةعساو لاحو .مّدقتو ةهاجو اذ : ىلاعت هللا همحر 637 ةنس ٌقوتملا ,يدادغبلا

 . هفوٌرصب نامزلا هيلع ىنخأ دقو هب

 وهو هيلع انلخدف «ضيرم وهو ثيدحلا هنم َمَّمسَنل «نيرثُم ٍةَعامج يف ُهبدصق دقو
 يواسي ام هديع نسيلو.ءاهرتكا زاتلا“ثلكأ دق ٌةْيُج ةيلعو تةريِصُح يأت ةثرابلغ

 !ًامهرد

 يف ةقشملا لّمحت دقو ءانمق مث انهَرَش ٍبَسَحب هيلع انأرق ىتح ٍهِسفن ىلع لّمحف

 كلذ ىلإ اولاف ؟خيشلا ىلإ ُهفِرَصَن ام انتداس مه عم له :ٌتلق انجرخ |لف ءانماركإ

 ديزوبأ ٌمامإلا وهو ءروكذملا (يِدرَوْيبألا) نمز نع .مدقتمل باوجلا اذه وحن ٌتيأرو )١(
 دولوملا «يعفاشلا ُتِّدحملا ُهيقفلا ٌدهازلا  ءافلاب  ّناَشاَقلا ُيِزَوْرَملا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم

 : هتمجرت يف 571:١« «تاّيقولا» يف ناكّلَخ نبا لاق ىلاعت هللا همحر #"ا/١ ةنس قوتملاو 00١ ةئس
 يف دبل ةّدِش عم ةّيج الب ءاتشلا ٌُرْمَْي ناكف «ءيش ىلع ٌرِدقَي ال ًاريقف هرمأ لّوأ يف ناكو»

 اهب ينعي ئشحملا سبأ نم ينعم ُةَّلِع يب :لوقي كلذ يف هل لبق اذإف ء ورم  دالبلا كلت

 دقو ِرُمُع رخآ يف ايندلا هيلع َتّلبقأ مث «هلاح ٍنطاب ىلع ّدَحَأ علطُي ن نأ يهتشي ال ناكو ءرقفلا

 . ىهتنا .«!ْغْضَملا نم ُنُكمَتي ال ناكف ةلاقما تطفاتتو نما
 . (ٌدَرَت نمو هتياور ٌلَبقُت نم) ثحبم رخاوأ يف 247:1 ()
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 اهميلست ىَرأل ٌتفقوو ءاهتيطعأو ُهينبا ٌتوعدف ,بهذ نم ليقاثم ةسمخ وحن هل عمتجاف

 . هيلإ

 هللا لوسر ثيدح ىلع ذآ ! ءاتحيضفاو : ىقانو !ُهَهَجَو مطل هطعأو ْتَلَخَد ملف

 الإ اننيب ام ةَمرحِب :ىتانف ًايفح ضّنو !هللاو ال !؟ًاضّوِع ملسو هيلع هللا لص

 نم ُنَّوهأ ُثوملا !؟ثيدحلا باحصأ عم ينُحَضُفَ : لاقو ىكبف «.هيلإ ٌتدُعف َّسْعَجَر

 .هب اوقّدصتو هولبقي ملف .ةعامجلا ىلإ تهذلا ٌتْدَعَأف .كلذ

 ظفاحلا مامإلا) ةمجرت يف ,20(ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو

 هللا همحر 1١ ةنس خلَبي قوتملا .(يِشخَولا يخبل يلع نب نسحلا يلع يبأ لاوجلا
 ىلإ ٌتعجَرو ءّلّذلاو «ّقاَشَملا ٌتْيَساقو ٌتْلَحَرو ٌتعِمَس :ًاموي يِشخَولا لاق» : ىلاعت

 !هتلّصَح ام مف الو ءِيرْدَف ُدَحأ فرع امو « خل .لامعأ نم ةيرق شْحَو -شحَو
 كلما ماظن َققوو هللا َلّهسف يلع ٌدَحأ ْمَحَرَني الو «يركذ ٌرشتني الو ثومأ : ٌتلقف

 . ثّدَحَأ ىتح اهيف ينسلجأو شخو يف ةسردملا هذه ىنب ىتح

 تيِقَبو ةقفنلا لع تقاضف «وريغو حُحَصُم ٍنبا نم ُعَمسأ نالَقَْعب ُثنك دقل

 ٌمْشأل هبرقب ٌُتدَعَفو زاب ٍناكُد ىلإ تبَهَذف !تْرَجسعف بتكأل ُتذَحأ «لكأ الب ًامايأ

 .(يلع هللا حتف مث !اهب ىّوَقتأو ٍزبخلا ةحئار

 مامإلا ةمجرت يف ,2«2(ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا جاتلا لاقو 65

 دادغبب 515 ةنس قوتملاو 2347 ةنس دولوملا «(يلع نب ميهاربإ) يزاريشلا قاحسإ يبأ
 : يناجرجلا سابعلا وبأ لاق» : عفادُم َريغ هرصع يف ةيعفاشلا مامإ ناكو «ىلاعت هللا هنحر

 ناك ىتح .هّعلبم ٌرقفلا هب َعَلبف ءايندلا نم ًائيش ُكِلِك ال يزاريشلا قاحسإوبأ ناك

 !اَسِبِلَم الو اتوق دي ال

 َفْضِن انل ُموقيف «  دادغب ٍءايحأ نم يح  ةعيطقلا يف ٌنكاس وهو هيتأن انك دقلو

 .«ءيش هنم َرْهظَي ال يك ! يّرُعلا نم ًائاق ٌلِدَتعَي سيل «ةَمْوَق

.١1١/#:5 )0( 

.4١:#" )5 
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  ينالقاب هل قيِدَص ىلإ ءاج ءًائيش لكأي ال ةدم يقب اذإ ناكو : لبق "05

 واق ِءاميد هيو هبي يأ - هيرثيو - همي يأ ًافيغر هل ُدُرْثَي ناكف ءلاَوف

 !ةريماخ ٌةَرَك اذإ كلت :ٌلوقيو قاحسإ و بأ فقيف !ءالقابلا عبب نم غَرَف دق ناكو هاتأ امبرف

 تس

 !©"ليلق ايندلا يف ل نه ّرُخ لْيذب َترِفَع نإ ْكَنَم

 يف يكبسلا جاتلاو .2«دادغب خيرات ليذ» يف راجنلا نبا ْحّرؤملا لاقو - 1
 دهازلا دبعتملا ثّدحملا ءىرقُملا يعفاشلا هيقفلا مامإلا ةمجرت يف ,)7«ةيعفاشلا تاقبط»

 ٍناعمسلل «باسنألا» يف امك . . .رخ دوب َترِفَط نإ ُكّسَت : : ظفلب يناثلا ثيبلا ىَورُيو 01(

 ىَوْجْنلا يف داؤفلاو ٌبلقلا كنم َلْغَشف .هّبُح ككّلت نموهو «دحاو نعم ٌليِلَخلاَو لخلاو . ١:١7

 :1١51: 5 «هناويد» يف امك هلوقب درب نب راّشَب هاَنَع يذلا وهو ةّيِنالَعلاو

 اليلخ ليلخلا يمس اًَذلو ينم حيرلا َكَّلْسَس تلت دق
 ًاليلْغلا تنك تكس ام اذإو يئيدح َتْنُك ُتْقَطَن ام اذإف

 : هلوقب ىلاعت هللا همحر يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا راشأ دقو

 (!ليبَس اذه ىلإ ام :اولاقف)

 هؤاقل ٌّنكمي ال .دوجولا ميِدَع وه ذإ «(فولا َّلخلا) ِءاقِل نم ُهوُسَأيُأ !هنمز يف سانلا نأ ىلإ
 «هئاقل ٍةَّزِعو هِدوجو ٍةَرْدُن عم .(ٌرخلا) وهو َةبتُر هّنوُد نم ِءاقل ٍناكمإ ىلإ هوُدشرأو .هيلإ ٌلوصولا الو

 !سماخلا ِنّرَقلا : همز يف دوجولا ٌريزع هنإف ءدجو ْنِإ هلْيَّذِب كّسمتلا ىلع ضخ اذلف

 ليلق ايندلا يف ٌّرُخلا َنإف ٌرحخ ليذب ترِفَط نإ ْكّسَت
 ءهنع هللا يضر ٌيعفاشلا مامإلا هّلبق هاَنَع يذلا وه .قاحسإ وبأ هينعُي يذلا ّرُخلا) ّلعلو

 خيشلا هلقن .َةَظَْل ُهدافأ نمل ىَمَتناَو ,ةَظْحَح َداَدو ىَعاَر ْنَم» :لاقف ؟وه نم (ٌرحلا) نع َلْيّس نيح

 . 45 ص ديحوتلا يف «ةّيِسوُنَّسلا» ىلع هتيشاح يف يروجابلا
 .235:" (؟
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 24177 ةنس دولوملا .270(يِدْزَيلا ُةَيوُمْحَح نب نيسحلا نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ)

 : ىلاعت للا همحر 00١ ةنس ىفوتلاو

 ٌلاماع ءًاعضاوتم هيف وه اع اعناق كلي امب عْبطلا ّيِحَس ب ءرشببلا مئاد ناكر

 ىلع هئافتصم تّدازو .ريثكلا فّنَضو ,نيدّبعتمل ءاهقفلا نم , ظوفحملا ٌريثك .هملعب

 .ًادهزو ًاهقفو ًائيدح .مولعلا ,عاونأ يف ًافنصم نيسخ

 يف كاذ دْعَق اذه جرح اذإ ,هيخأ نيبو هنيب ٌصيمقو ةماَب هل ناكو : يناعمسلا لاق

 عم هراد هيلع ُتْلَخَد دقو لوقي هتعمس !تيبلا يف اذه دعق كاذ جرخ اذإو !تيبلا

 نم رّدتعاف رز ًارّزأتم ًانايْرُع هاندجوف يلع السم ىظعاولا يوَنْزَعلا نيَسُحلا نب يلع

 عهاتلا بيلا وب يناقلا ل اك نوكن ا انش اذإ نحن 0

 ٍلساغلا .غارف ا وسي دام بايب . 9(! لياغلا إ ٌتوُيْبلا ١ اَمَح تايث اول

 «يتأي ايف ٌروكذملا يْرعلا ربح 574:١« «نايعألا تاّيقو» يف ناكلخ ُنبا يضاقلا ركذ )١(

 .؟هيف اهَّس هّلعلف ,(قاحسإ ابأ) : ّيِدْزَيلا ىفكو (يربطلا بيطلا يبأ يضاقلا) ةمجرت يف
 يربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا وبأ «ليبنلا يضاقلا ٌليلجلا مامإلا وه اذه بيطلا وبأ (0)

 ءدادغب يف 45٠ ةنس يفوتو َناَنْسِرَبَط لُمآِب "44 ةنس دلو .هرصع يف ةيعفاشلا خيش «يدادغبلا

 «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف هتمجرت يف يكبسلا نيدلا ٌحات ُمامإلا لاق .نيتنسو ٍةنس ةئم شاعف

 : يلي ام 0١ ص ىلإ هتمجرت يف عسوت دقو 06-١١

 ةّرفت «لحملا َريبك ,ردقلا َليلج .ملعلا ّميظع «ةرئادلا مِسّنُم ًاصاَوَغ ًارحب ًاليلج ًامامإ ناك»
 ٌرثكأ ناكف هّركذ عاشو .راطقألا ًالمف هّمسا رّهتشاو .هنادخأب ٌنوحشم ُنامزلاو ءدّحوتو هنامز يف

 ِبفنَصَو قوف : يضاقلاو .رابغلا روفاكو ٍليّللا ِكْسِم نم َنّسحأ ناكف «هؤانث باطو .راََّسلا ثيدح
 .ّبهذملا اوُلَمَتو نويقارعلا ٌدَحَأ هنعو ءهِحّْرَشو لئاقلا طيِسَب ىلع اَبَر ُهُرُدَقو ءهِجْدَمو ٍفصاولا

 دادغب يف خْرَكلا عْبَرب ءاضقلا لَو رْعّشلا َولُح ,ةهاكُفلاو حازُملا َحيِلَم قلل َنَّسح ناك
 .هب ِهِتذمالت ٌصخأ وهو «ٌيزاريشلا قاحسإ وبأو يدادغبلا ٌبيطخلا هنع ىَوَر . هتايح رخآ ىلإ

 ًاقلطم (يضاقلا) ّظفل ءاهقفلا نييقارعلا نم ُهُهِبِشو ٌيزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا قّلطُأ اذإو
 يضاقلا :يضاقلاب نونعُي نييناسارخلا نم هَريغو نيمرحلا ًمامإ نأ امك ءَنوُعَي هايإف .هقفلا ّنَف يف

 بّيطلا َنب ركب ابأ يضاقلا :نونعُي لوصألا يف ةّيرعشألاو «  ٌيِذوُرَوْرَملا دمحم نب  َنيَسْحلا
 . يِذاَباَدَسألا رابحلا دبع يضاقلا :نونعَي ةلزتعملاو «ينالقابلا
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 مامإلا ةمجرت يف ,20ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو 4

 نب يلع نب ىيحي نب دمحم هللا دبع وبأ , ظعاولا ٌدباعلا ةودقلا مامإلا» : ينميلا يديبّزلا

 .ةاورلا خياشملا ٌدَجو ,دادغب ليزن ءيديبّزلا ينميلا يشرقلا ملسم

 ,فورعملاب رمأي ٌذَحَأو ءاهب ظَعَوف ةئم سمخلا دعب قشم ٍَش د َمِدَقو 4 ةنس دلو

 مئال ٌةمول هللا يف هذخأت ال أَرُم ناك نإو ٌّقحلا لوقي ناكو ,نيكتْنُط كلملا هل لمَتجي ملف

 .ًايِفَلَس ًايفنح ًاطاتم ًاعناق ًاريقف ًايوحن ناكو

 كولي وهو رهظلا بيرق ىلإ ةركب نم هعم تسلج :ةريبُه نب ىيحي ريزولا لاق

 . ًائيش دجأ مل اهب لّلعتأ ةاَون : لاقف ,هتلأسف ءًائيش

 نونف يف فئصو رفاو ظح .لوصألاو ةيبرعلا ملع يف هل ناك : عفاش ُنبأ لاق

 هللا همحر 000 ةنس يفوت .هِرمع نم ًائيش عّيضي مو ءفنصم َةَئِم نم ًاوحن ملعلا

 . (ىلاعت

 نم ٌرثكأ ةقفنلا ٌداَفْن «تاحفصلا» هذه ,عماج ٍفيعضلا ٍدبعلل عقو دقو - 4

 تاطبأ دقف .ةرهاقلاب رهزألا عماجلا يف ةعيرشلا ةيلك يف يتسارد ءانثأ اهنمو .29ةرم

 .ًايرصم ًاشرق 15 ىوس يعم ّقبَي مو ًاموي ٌتحبصأو ,بلح يف ٍلهأ نم لع يتقفن

 اهنم ٌتدُعامو « ماعط ريغ ىلع ةيلكلا ىلإ ثبهذف دعب رطفأ مو سيمخلا موي مويلا ناكو

 مدن ُلُدنلا ّيلإ قباستف .نيلكآلا دورو لبق ءادغلل ةتلخدو معطملاب تررم

 ٍةَِم نع يفوُت «.بيطلا وبأ انُداتسأو انحش : يزاريشلا قاحسإ وبأ ' خيشلا ُهُديملت هيف لاق

 ٌدَهْسَيو يضقّيو ءأطخلا مهيلع ُكردتسيو .ءاهقفلا عم يتفُي ُهُمُهَف َريْغَت الو هلقع ّلَتْي م «نيتنسو
 دوجأو ًاقيقحت ٌدَسأو ًاداهتجا لمكأ ٌتيأر نميف رأ لو .تام نأ ىلإ ةفالخلا راد يف ّبكاوملا رضحيو

 .«هنع يِضَرو ٌهَءازج ينع ىلاعت هللا َنَّسحأ َةَنَس ةرشع ٌعضب هّسلجم ُتْمّرال «هنم ًارظن
 5:7١ 09لى.

 ُتنّوَد نيذلا ِءالعلا ٍةداَّسلا نم ءايحتسا ىلع اهّدعب اهتاوخأو انه هذه يتعقاو ركذأ (؟)
 هللا مهمحر مهل ّمَقَو ام ٍبْنَج يف ءيشب تسيل يتاعقاو َّنِإف .«تاحفصلا» هذه يف مهرابخأ ضعب

 . ماَدُخلا نم ٍتاداسلا ٍةَرْضَح يف دب ال :ليق ام ىلع ٌءانب اهٌرُكذأف . مهنع يضرو مهباثأو



 فحل

 ةيغب يب ٌمامتهالا يدبي مهنم لكو « يماشلا يِمّلِعلا يرهظمب مهنم ًاسانثتسا ,  معطملا

 . ءيشب ِهِماركإ

 ءاسحلا ىوس ماعطلا نم ييتاوُي ال هنأو «ضرملاب ٌترهاظت ماعطلل ٌتسلج الو
 ىلع معطملا نم تجرخ م . معطملا كلذ يف ماعطلا صخرأ وهو زبخلا عم (ةبروشلا)

 اهنكسأ يتلا يتفرغ ىلإ ٌتلصو نإ امو .شورق ةرشع يدل يقبو (ةنسح عوج ةيفب

 ءاهتضرقأف ٍ شورق ةسمح ينم ضرتقت اهّدلو يل ةراج ْتّلسرأ قح ءاهيف تررقتساو

 يف ًالْوُف َرطفأ نأ ٍلمأ ىلع ءائيش لكآ نأ نود انأ اى ٌتغو ,شورق ٌةسخ يدل يقبو

 . ةيقب شورقلا نم نم ىقبيو .راهنلا رخآ ىلإ يتتوقيف «ةعمجلا َحابص ِدْعلا

 يل ٌليمز اذإف هيلع يتفرغ تناك يذلا حطسلا ٍةحاس ىلإ ُتْرَهَظ ٌتحبصأ املف
 راشأف .ًأرتم نيس وحن ينع ُدُعبَي ,حطس ىلع ُنُكسَي ناك ؛ءارقفلا نييروسلا ةبلطلا نم

 ٌديِرُي هنأ راشأف «شورق ةسمخ ىّوِس يدل سيل : هيلإ ثرشأف ؟ سولف كيدل له ّيلِإ

 اهم رتش اف .كل هيأ انأف ءأضيأ ٌروطفلا ُديرأ انأو : ةراشإلاب ٌتلقف «روطفلل سولفلا

 ىلع ,شورق ٍةسم تاذ ٍةعطقلاب هل ُتْيَمَر مث «يلإ هب َلاعتو ءًاعيمج انروطفل زو الو

 .رطفأو ًابيرق ينأيس َلوُقلا َّنأو ينم ّمهَف هنأ يدادتعا

 تتراقو !ٌدَحأ ٍتأب ملف ثرظتنا م «ثرظتنا مث ؛ ثرظتناو يتفرغ ىلإ َتدُع مث

 «تبسلا و حابص ىلإ ماعط نود قبو تدع مث .ةالصلل ٌتبهذف ةعمج ا ٌةالص

 يئالمز ضعب يل لاقف .يهجو ىلع ةيداب رثأتلاو عوج ا مئالعو ةيلكلا ىلإ ٌتبهذف
 اريغتم ايواذ كّهجو ىرأ ينإف .دب ال :لاق ,ءىشال :تلق ؟كبام :نييومحلا

 ينفاضأو هلزنمل ينذخأف «نيموي ذنم يعوُجب هتربخأف .هرابخإب لع ٌرصأو «ينربخأف
 . ةقافلا تبهذو لع هللا ٌعَسوأو ,يتقفن تءاج ىتح هتقفن نم ينضرقأو هللا همركأ

 «بلح يدلب نم ٌةقفنلا ىنتءاجو ,ةثداحلا هذه يل ٌثَعقو نأ ٌدعبو “ 

 ,ةينامثعلا ةلودلا يف مالسإلا خيش َليكو يرثوكلا دهاز دمحم ّمامإلا انّحيش اهب ُتْنَّدح
 ١9/١ ةنس اهم ىفوتملو ١595.« ةنس دولوملا «ةرهاقلا ىلإ ايكرت نم هنيدب ٌرجاهملا

 «كلذ نم هل ٌمَقو امب يسفنل ًابييطت ينئّدحف «هِتفاَرطو ربخلاب عاتمتسالل «ىلاعت هللا همحر



 فدو

 .هعامس نم ًةنس نيرشع نم ٌرثكأ دعب هنم هُنعِمَس ام ٌلَجَسأ انأف ءّبَجعأو ٌبّرغأ ناكف
 . ينهذ يف يقب ام ُبتكأف

 يف علاطأ ةيرهاظلا ةبتكملا ىلع ُتْفَكَعو ,قشمدب ُتثمقأ ال : ىلاعت هللا همحر لاق

 ٍةعضاوتم ٍةفرغ يف ُتلَرَن يتقفن ْتْلَق ملف «قدنفلا يفرمألا لَو تلزن «ةنس َةَبارُق اهرافسأ
 تقم ينإ مث ءايكرت نم بيرغ رَخآ ٍناسنإ نيبو ينيب ًةَكرتشم اهترجأتسا « حطس ىلع
 كرت رتشن ةليلق ٍةقفن نم هيدل امب ينيِساوُي  هِرقف ىلع ةفرغلا يف يبحاص ناكف «ةرملاب

 عوُج ىلع تحبصأو «قزرلا يف ىعسي باغو «ٍلثم وه قلمأ مث : ًابارشو ًاماعط اهيف

 .هب لكآ هرب يلي «ديدش

 نود ٍنكلو «يتداعك ةيرهاظلا ىلإ هذه يلاح نم لوألا مويلا ةحيبص ٌتبهذف
 ىلإ تبهذو «عوجلا نم هيلع تت ام ىلع تحبصأ مث «ةفرغلا ىلإ تدغ مث ٠ , ماعط

 ىلإ تبهذ مث .دغلا ىلإ يتفرغ يف تسلب ءديدش عوج يف اهنم ٌتدُعو .ةيرهاظلا

 ملأ ٌديِزي ةفرغلا يف يسولج ٌثدجو ذِإ يف عوج لا ٍدادتشا ىلع ثيلثلا مويلا يف ةيرهاظلا

 !؟ءيشلا ضعب ُفْْحي امبر ملعلاب ٌلاغتشالاف لع عوُجلا

 يناونع هدنع ٌثعدوأ يذلا ّيحلا ٍِناَمَسِب ٌثررم .رهظلا َدعب ةفرغلا ىلإ ٌتدْعالو
 .يديب الإ مّلسُت ال ةلجبسم ةلاسر هعمو لإ ءاج ديربلا ّيعاس َّنأ يّربخأف «ةلسارملل
 ديشر خيشلا نم ةلاسر يه اذإف .يتّوُق ِكّلاهتو يعوُجو يِبْعَس ىلع ديربلا ىلإ ٌتبهذف
 نم ٌرثكأ ذنم ةرهاقلا ىلإ لوبنطصإ نم يل اهّلسرأ «يبتكلا ملاعلا ,يقشمدلا لِصاَوَحلا

 . ةيبهذ تاهينج ٍةثالثب يل ٌةلاوح اهعمو .رهشأ ةعبرأ

 َلاَوُط ةرهاقلاو لوبنطصإ نيب دوعتو ٌتَهَذت ةلاسرلا عم ةلاوحلا هذه َتلَظ دقو

 مويلا كلذ يف ينتلصو ىح .ةرهاقلا يف يناونع ةفرعم مدعلو يدوجو مدعل .ةدملا هذه

 نيح ىلإ ٍةفرغلا يف يليزنو انأ اهب ٌتعّسوتو «ةلاوح لا ٌتذخأف هذه يَّدِش نم ثلاثلا

 يف ٍلِصاَوحلا خيشلا يبحاص نم لإ تاهينجلا كلت لاسرإ ٌبّبس ناكو :لاق

 ىرتش ا دقو ءهتب ىلإ اوي داع هنأ ةرداقلا يف ئاقتلا دعب يننح اك لوبنطصإ

 ٌدِروُم الو .دلبلاو لهألا نع ٌديعب يف أ َرُكذَتو ينركذت مث (ةئنم ىّدعَتو اَط ًاكَمَس



 فون

 «ةديعب ٍرهشأ نم ةلاوحلا كلت يل لَسرأف ءيسبالمب دلبلا نم ٌتِجّرَح ينأو ءلَمَع الو

 . هريبدتو ِهِفِطل .ميرك ىلع هلل ٌدمحلاف «بسانملا اهنيح يف ينلِصت نأ هللا ءاشو

 ناموي لع ىضَمو ءًاضبأ قشمدب ةيناث ةقالمإ ٌتقلمأ دقو :لاق - ١

 لهأ نم لجر قيرطلا يف ييِقَل ثلاثلا مويلا يفو .ماعط َنوُد - ةثالث :لاقوأ

 َمَدقَف .قشمدب ٍءاملعلا ضعب عم ينتّمَض يتلا سلاجملا ضعب يف هتحمل ٌتنك ءنيطسلف

 ّتحتو هجاحلإ تحت ُهتذخأف ءًاريثك ّحلأو .هذخأب لع رصأو .لاملا نم ًانَسَح ًارْدَق يل
 ُدُرأل َّنآلا ىتح هيلإ تيدتها الو ,لجرلا كاذ مسا تفّرع ام ينكلو « عوجلاو ٍةقافلا ٍةَدِش
 !ليمجلا هل

 ناكف ,هيفراع لك دنع ًاقح (ًادهاز) : ىلاعت هللا همحر (ّيرثوكلا) انُّحيش ناكو

 يف ُهَماَقَم ىلعأو ىلاعت هللا همحرف ءاوركشو اوُريَص اوُدَقف اذإو ءاورثآ اودجو اذإ نيذلا نم
 .نيرباصلا

 بلطلا ّمايأ (تاحفصلا) هذه ٍفّلْؤم فيعضلا دبعلل عقو امو 5
 ماع يساردلا ماعلا رخآ يف ,بلح يدلب ىلإ ةرهاقلا نم ًادئاع ٌتنك ينأ : ةسرادلاو

 .لالتحالا تحت تناكو  اَفْيَح ٍةنيدم ىلإ َتلَضَو املف ء1947 - ٠5107
 َتَجَح نأ دعب «قشم د ىلإ دغلا حابص ةراّيسلا رفسل ًاراظتنا اهيف تي «  يزيلكإلا

 قدنفلا ىلإ ٌتبهذو ءًايرصم أشرق 5 ةرجألا تعفدو .يرفسل ةريبكلا ةرايسلا يف

 ٍةرجأو ِءاشعلا .لوانت دعب ةقفنلا نم يعم َِقَب دق ناكو .رفسلل ٍدْغلا حابص ٍراظتناب
 .ايرصم اشرق 50 قدنفلا

 يِعَم َّنأ ىلإ ًارظن «ينلِمحي نأ ةرايسلا ٌقئاس ِضْفَر ًاحابص ٍدعوملا ىلع ٌتج املف
 :هل ٌتلقف ءًاشرق ٠١ يل درو ءًأبتك ٍناتءولمم ٍناتبيقح ًاضيأ يعمو ,ةبيقح يف يتَعِتمأ
 يف اهعّضَوو يتعتمأ نم ُهلَمَح ناك ام لّرنَأو ىأف «نيتبيقحلل ةرجأ كترجأ ىلع كُديزأ

 !ضرألا ىلع ٌتيِقبف !هيلع هتضرع امل بيجتسُي نأ نود ىشمو هترايس قاسو .قيرطلا

 يف ةدحاو ًةرم الإ قشمد ىلإ ُبهذَت ال اهصخُرل اهيف َتْرَجَح يتلا ةريبكلا ةراّيسلاو
 . ميلع هب ىلاعت هللا ام ٍنزحلاو معلا نم ينلانف «مويلا

 نود ىشمو ينكرت دق هآرو «يباكرإل ٌقئاسلا رواحأ انأو افيح لهأ نم لجر ينآرو



 <«ظظآز]'

 ُبَهَذَت ةيناث ةرايس كانه , خيش اي اي متغت ال : يل لاقف ! يم يمه ىأرو «ةمحر الو ةالابم

 ءاهيف رِفاَسف «موي لك ٌرِفاسُت ة ةريغص ةرايس يهو .(نيمّلَعلا ةكرش) يف قشمد ىلإ
 ءاهيلإ هعم يقيرط ٌتذخأف ,(نيملعلا ةكرش) ىلإ اهب ٌبَهذنِل ٍةرجأ ةرايس ىعدتساو

 ,ةيناثلا ةعاسلا يف رهظلا دعب ٌرِفاسَت ةرايسلا نأ ُثملع ةكرشلا ٌرقَم ىلإ َتلَضَو املو

 ٌعفدأو أشرق ١0 نآلا يدنع : مهل ٌتلقف ءًايرصم ًاشرق 70٠ اهيف يف بوكرلا ةرجأو

 يف ىشمتأ ٌتبهذو .ًاشرق ١70 يعم يقب ام مهل ٌتعفدف ءاوُلِبَمف ق قشمد يف يقابلا مكل

 .رهظلا دعب ٍدِعوملا 0 دلبلا

 ةكرشلا بتكم يف نيفظوملا ٌثدجو «ةيناثلا ةعاسلا يف دعوملا ىلع ٌتتج
 ةكرشلا هذه نع ًأدج ٌروهشمو ,رفسلل ُدّدحملا ٌدعوملا ناح دقو . قم مههرجوب زا

 هنأ َتمِلَع مث «مهيراوتو مهُرخأت يبا ءاهيلماعم ين اهياظتنا دو اهيدعاوم ُطْبَص

 ءدحاو بكارب ةرايس جرحت نأ نونضي مهو ,مهدنع ياوس قشم د ىلإ رفاسم نم سيل
 ةعاعم

 .ةسمخ اهباكر ددعو

 ءرفسلا ىلإ يرارطضاو دعوملاب مهركذأ انأو ةعاس ٌفصن تقولا نم ىضَم مث

 همارتحال اوماق لخد املو «(قتُسف دمحأ وبأ) :ُةّمساو ءرضحي ةكرشلا سيئرب اذإو

 يب رِفاَست ٍةرايس_جارخإب ٍروفلا ىلع َرَمأف .رمألاب هتئّدحف .لوألا لوؤسملا هنأ تمِلَعو

 اولعجو اهوجرحأف .اهمازتلاو ةكرشلا ديعاوم .ماظتنال ًاقيقحت . قشمد ىلإ يدحو

 . هفقوم هل تدمحو ةتركشف «ةرايسلا ىلإ يتعتمأ نوعفرُي

 له :يل لاق مث «توريب ىلإ اهب رفاسُي ةصاخ هبوكرل ةيناث ةرايس ىَعْدَتسا مث
 : هل تلقف ؟توريب يف انيارايس يف قشمد ىلإ كانه نم ٌبهذتو «توريب ىلإ يعم ٌبكرت

 يب ٌرِفاست يِدُحَو يلجأ نم ًةلماك رايس مكَفّلكأ نأ بح أ و ءاذه نم يدنع غنام

 . توريب ىلإ هرايس ىلإ قشمد ةرايس نم يتعتم يل اوُلوَحف . قشمد ىلإ

 نم شيتفتلا ناك «يزيلكنإلا لالتحالا ٍدودح نم (ةَرْوَقاَنلا) ىلإ انلصو الو
 .ءيش لك يف نورظنيو ءًادج اليوطو ةياغلل ًادج ًاديدش كانه ٍشيجلاو ٍدودحلا لاجر

 اَمَعو اَمَه يبلق ًالتماف «بتكلا نم ٍناتبيقح يعم ناكو ءرفاسملا عم باتك لك نوحتفَيو

 . مهعم ِءاَنَعلا نم يقالأس ام



 >”" 

 ناكو (قتْسُف دمحأ وبأ) يبحاص : كانه ٌلوؤسملا طباضلاو ٍدودحلا ٌلاجر ىأر اّملو

 اوداز اهف .بتكلاو ةعتمألا شيتفت يف اوُلَماست «يل ادب |ميف مهدنع ًاروهشم ًاهيجو الجر

 نكي ملول اهاقأ ال ةلوهُسو سب (ةروقاتلا) نم انجرخو ءاهِقالغإ مث بئاقحلا حتف ىلع
 يّقب دق ناك توريب ىلإ ! انلصو املو ٍهنيَحُص هل ثركّشف « هيجولا ّلجرلا اذه يعم

 !قشمد ىلإ َنِمَلَعلا ةكرش بتكم نم ةرفاسُم ةرايس كانه نكي ملو ؛ةعاس وحن برغملل
 وه امك قشمد ىلإ ِينوُرْفست نأ مُكَمَرْلَي :توريب يف بتكملا لوؤسمل ُتلقف

 نحنو ؟انرّذعَت كلعلو «كريغ نورفاسم انيدل ٌدَجوي ال هنأ ْفَسآ :يل لاقف .قافتالا

 يرمأ يف ٌرظنأ :هل ُتلقف .كنم اهانذخأ يتلا ةرجألاب كلذ .لباقمب كنم يفتكن .

 لع ُلُهَسَي توريب يف ُفِراعَم يل سيلو (لاملا نم ءيش يعم يقب نكي مو
 لام الو مهد الو ؟ادغ ٌرِفاسأ فيكو ؟ةليللا هذه مانأ فيك : تركفف مهتم ضارتقالا

 هللا ثحتفتسا مث !ريثكلا م ٌءيشلا ٌمَعلاو مهلا نم ينَسبَلِو ,يسفن لع تَقاضف !يديب

 .ُحَرْمْلا ناكف ءةّمْعلا فْشَكو َريخلا ىلاعت

 ٌركذتأ الو «هئاقلب يدهع َدُعَب «توريب يف ماحرألا نس ًابيرق يل نأ ُترْكَذَت
 هنع ٌلأسأف يشمأو هيف ٌنْطَقَي يذلا يحلا ٌركذتسأ ٌتْلَعَجَف هنكسُم مم عضوم طبضلاب

 .ًاريثك يمودقب َحرْفو «يب َبُْحَرو ينلّبقتساف «ريثكب برغملا دعب هيلإ | ٌتيدّنها ىتح

 وحن نم بلح ىلإ اهاسرإ ُديَأ ةيروس ريل اتثم يدل : ًالئاق لإ َرداب ٌتسلَج اّملو

 ؟نيركاشلا نم كل ُنوكأو كعم اهباحطصاب مُركتنت لهف ءدحأ يل رسيتي لو «رهش
 يع مَا َبْهَ دقو ُتحبصأو دنع ٌتغنو اهتذخأو ءرورُس لكبو ْمُعَن : :هل ٌتلقف .

 هلل ٌدمحلاف ّمَعلاو مها نم ينع َبَهأو يل هللا َرَسي امب ٌرماغلا ٌحايترالاو ٌرْسُيلا ُهَبَقعأو

 .ريبخلا ٌفيطللا وهو ِهِمْلِعو ِهيمكحب ّرمألا ٌرْبِدُيو هَداَبِع سي ال يذلا

 سداسلا بناجلا ىلإ اذه دعب ٌلِقتنُأو ءبناجلا اذه نع ثيدحلا ُميخأو :



 اهنع جورخلااواهِعِيَبوأ ءاهب باصُملا وأ بتكلا ٍدقف يف مهرابخأ يف
 تاسوبلملا عيبب اهليصحت وأ .تاململا دنع كلذ وحن وأ

 .')نَدَبلا نم ةيفاعلاو دسجلا نم حولا لح هنم لحن ملاعلا ةايح نم ُبتكلاو
 اورثكأ دقو «باجعلا َبَجَعلا اهِقارتحا وأ اهِفَلَت وأ بتكلا دقف يف مهرابخأ نم ىرنسو

 :ريسيلاب هولاق امم ءىزتجأو ءًاضَرَعاهنم ٍةلمج ٌركذ ّقَّبسو ءاهب مهباكتنا يف لوقلا

 يتآلا .(زيزعلا دبع نب يلع :سحلا وبأ) يناجرجلا يضاقلا اذهف *5 

 تاّيقَو» يف هتمجرت يف ا ٌلوقيف «هِتايح ٍةذاَذَل نمو هسفن نم باتكلا عقوم ركذي .2"”هركذ
 : 27(نايعألا

 اَسيِلَج باتكلاو ِتْيْبلل ٌتْرِص ىتح شيلا َهَّذَل ُتمّعطَن ام
 اًسينا هاوس يغتبأ امف مل ١ نم َّرعأ يدنع ٌءيش سيل

 تاجوزلا ٍضعب دنع ٌنوكت ماعلا لت يف ديدشلا بلا يلع ةلزنملا هذه عم يهو )1(

 سأرلل مئادلا عادّصلا نم آو ةَّرَضلا نم ىكنأ

 ناكل نبا يضاقلل «تاّيفّولا»و ءالانم يمادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاج

 ٍنايعأ ٍدَحَأو ةكم يضاق «(يريبرلا يشرقلا راكب نب دْيبْرلا) ةباسنلا ملاعلا مامإلا ةمجرت يف يل

 :ٍليام , ىلاعت هللا همحر ةنس 68 نع 5 ةنس يفوتو لالك ةنس َّدِلَو ءهرصع ف ء ِءالعلا

 يرتشي الو ةَّرَض ُذْخَتي ال « هلهأل ٍلجر ٌريخ يلاخ :انلهأل يتخأ نبا تلا :راكب نب رِبزلا لاق»

 .«!ٌبَعصأو َرِئاَرض ثالث نم لع ُدَشَأ ُبّنكلا هله : ٌةأرملا تلاقف . ةيراج

 .75 5 ربخلا يف (5)

 . 35ه: 5

 قنا



 انني

 ()اَسيِئَر ازيِزَع شو ُمُهُعَلف س اّنلا ةطَلاخم يف للا امإ
6 

 .«بيرألا رعاشلا يوخنلا .بيدألا هيقفلا ٌيوغللا مامإلا اذهو 44

 بعاتم نم ىكشتي ٠ (”هركذ مدقتملا «(يزارلا ءايركز نب سراف نب دمحأ نيَسْحْلا وبأ)
 : هجوُرو ِهِسْفَن ٌسينأو «همومغو ِهِموش ىَوْلَس نأ ٌرْكذي مث هيلع .مومُشا دراوتو ةايحلا
 : 07(نايعألا تايفو» يف هتمجرت يف امك لوقيف ءاهعم شيِعيو اهيلإ يوأي يتلا هيك

 0 جاَح توتو ٌةجاح ىضَقَت - تلق ؟َكّلاح فيك اولاقو
 ُحارفنا اهل ُنوكي ًاموي يسع انْلُق ان ٍرْدّصلا ممم ْتْمحدْزَ اذإ

 ُجارَسلا يقوُسْعَمو يلل ٌرِئاَفَد يِبسْفَل ُسيِنأو يَّرِه يميِدن

 ةناَمألا غالبإو .ليصحتلاو .ملعلا عم قداصلا «لقاعلا هبانلا ماعلا ُنأش اذكه معن )١(
 ءًائيش باتكلا عم سولجلا ة ٍةَذَلِب ُلِدَعَي امو «سانلا نم شجوتسميو «بّتكلاب سنأي ءُهدعب نم ىلإ

 .هبلقو هلقع ٍةَعَتملو «نيّدللو ٍسانللو ىلاعت 4 هلل هيلع ًاَقح ةفرعملاو ملعلا نم دايدزالا ىريو

 ةداهش مهنم ٌدحاولا ٌرّرحأ اذإ ءمويلا ِءاملعلا ليبق ىلإ نيمتنملا نم ًاريثك نأ فيؤملا نمو

 ٌرغصَيو « هبصنم يف ريكي هارتو !هنم دايدزالاو ملعلا ىلع هلابقإ لق ًةهاَجَو لانوأ ًابِصْنُم كردأ وأ

 مهعم ّيِضقي نأ لابي الو « سانلا ِءاقل ىلإ ىّعسَي هارتو َلِحَمْصَي داكي ىتح ُملعلا هنم ٌرُمْضَيو
 ِبّنرلا يف ةاقترالا ُهّمَم ٌحبصْيو !ةيلاب ٌتيداحأو ! ةيواحخ ِتائداحم يف ٌثالثلاو نيتعاسلاو ًةعاسلا

 ! هلل انف « هقيمعتو هجيتفّتو هقيثوتو ملعلا ةيمنت يف ال ةماعزلاو بتاورلاو

 . 1١67 ربخلا يف (0)

.85:1 5 
 يوغللا ُيِوْحَّنلا يفنحلا هيقفلا ةمالعلا وهو .بلحب ةّلجألا يخويش ضعب ناك (5)

 فيك :رَحآلل اندحأ ٌلوقي ةبطلا رم انَعهَس اذإ «ىلاعت هللا همحر دشانلا دمحم خيشلا ققحملا
 «لاحلل (فيك) نإ ؟تنأ فيك :اولوقت نأ يغبني د :لوقيو ةّيبَرَع ٌريبعتلا اذه انيلع ٌرِكني ؟كّلاح

 .لاحلا نع اهم ُلأسُي الف

 اذه ةحص ُديِفُي ةَبُحلا يوحنلا يوغللا مامإلا اذه رعِش يف ريبعتلا اذه دورو ىرأ ٌثنكو

 ءةعساولا وحنلاو ٍةغللا َبْنُك :ًةنس نيعبرأ نم رثكأ نم اهنيح يف ُتعجار دقو «ةيبرع لامعتسالا
 ٌتِبثُي ام يديبّزلل «سورعلا جات» يف مايأ نم ُتيأر مث .هّنبُي ام الو انخيش لوق ُدّرَي ام اهيف َرأ ملف

  ةيواعم انديس مالكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك يف ًادراو هتيأر مث ءريبعتلا اذه ةحص



"04 

 دما ماعلا سْفَن نم باتكلا عقْوَم انل ٍنارّوصُم ُهْبَق يذلا يخلو رحل اذهف
 «هيدل بئاصملا َةبِصُمو «هدنع ايازرلا َةّيِزَر تكلا وأ باتكلا ُدَقَف نوكي اذلو «ملعلاب

 . هبتك يف هتبكن ٍبَبَسِب ءطّلّتخاو ءاملعلا نم ريثك ٌنهذ ريغت دقلو

 و1 ةنس ٌدولوملا «(ةَعّيرَك نب هللا دبع) اهُتَّدحُح»و رصم ىضاق اذهف “66

 ٌبكتف «هتياورو هظفحو ثيدحلا يف ًامامإ ناك «ىلاعت هللا همحر ١14 ةنس ىفوتملاو
 يقارتحا لبق هنع َّلَحَأ نمف «هثيدح يف ٌسيلدتلاو ُمَهَولاٌرْثَكَف «174 ةنس يف هبتك ٍقارتحاب

 :كلذ يف ٌصوصنلا كيلإو «هنع هللا يضر
 ٌرهظلا ٌداَخلا» : 510 :؟ (ذوح) ٍةدامب «سورعلا جات» يف ىلاعت هللا همحر يديبّزلا لاق ١

 ًالثم مُحْللا َةَلِق هيف ملسو هيلع هللا لص َبَرَض ,هِذاَخلا ُفيِفَح ُنِمْوُملا» ثيدح يف ٍذاَخلا ُكيِفَحَو
 :ُلاقي «رلاَلا نم لاخلا يأ ذاح لا ُفيِفَخ :ليقو .رْهّظلا ٌفيِفَح وه :لاقي امك «لاّيعلاو ,لامل َةّلِقل
 ثتدُكأت ,.(تفيك) ٍةّدام ريغ يف دّرَو يذلا ٌيوغللا ٌصنلا اذببو .ىهتنا .(؟كُداَحو َكّلاح فيك
 .كلاح فيك :انلوق ُةحِص

 يضر ةشئاع نع 217:١ «كردتسملا» يف مكاحلا هاور حيحص ثيدح ىلع ُتفقو مث -؟

 .لامعتسالا اذه ُةَحِص تدازف ؛(َكّلاح فيك) : ملسو هيلع هللا لص .لوسرلا ٌلوق هيفو ءاهنع هللا
 : يلي ام ةشئاع نع ُهّصنو هًاتوِبُتو ًاديكأت

 ماج :تلاق ؟ِتنأ ْنَم :لاقف زوبع ملسو هيلع هللا لص َّيبنلا ىلإ تاج :تلاق»
 ريخب :تلاق ؟انَدْعَب مثنك فيك ؟مكلاح فيك ؟مثنأ فيك ُةيِنَرُملا ٌةَلاَسَح ٍتنأ لب :لاق ةّيِنْرَملا

 . هللا ّلوسر اي يّمَأو ٌتنأ يبأب
 َنَمز انيتأت تناك اهنإ :لاقف ؟َلابقإلا اذه زوجعلا هذه ىلع ُلبقُت :ٌتلق تَجرخ اًملف

 ٍطرش ىلع : مكاحلا لاق .«ناميإلا نم  ةمّدقتملا ةفرعملا ٍدُهَعَت يأ  ٍدّهَعلا َنْسُح َّنِإو .ةجيدخ
 . يبهذلا ِهّرقأو هل َةّلِع الو ,نيخيشلا

 «ةّيفوكلا ٌيِدَع ِتنب ِءاَقْرِزلاب ًابْحَرُم .هنع هللا يضر ةيواعم انديس لوق ىلع ٌتفقو مث -'“
 يف اهتمجرت يف اك .«. . .؟ةلاَح اي ِكّلاح فيك ءدفاو هَمِدَق مَدْقَم َريخ ءالهأو ًابَحْرَم» :اهل الئاق
 .ريخلا اذه ٌرداصم كانه َرْكَذ دقو ,*7: ؟ ةلاّحك رّمْعَل «ءاسنلا مالعأ» باتك

 20551:1١ توقايل «ءابدألا مجعم» و .87 ص يرابنألل «ءاّبلألا ةَمْزُن» يف ءاجو  ؛

 ةنس ىفوتملاو ء/١ ةئنس دولوملا  كِلملا دبع ٍنب ماشه ٌُلوق» :(ةّيِواَرلا ٍداَمَح) ٍةمجرت يف باتك ريغو
 .(؟كلاح فيك : ةّيواّرلا ٍدامحل 6



 نينا

 «ظافحلا ةركذت» يف هتمحرت يف اك ءاهقارتحا دعب هنع ذخأ نمم ىّوقأ ُهئيدحف ءهبتك

 () رجح نبال «بيذهتلا بيذهت»و 2 (7يبهذلل

 هركذ امك «رانيد لأب يرصملا ٍدعس نب ُثيللا ُمامإلا هّلّصو بيك ٌتَفرَتحا اّملو

 !هباصُم نم ًافيفخت .27«بيذهتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلا

 مم

 دحأل عقو ءِهِمَدو هيل نم ٌءْرُج يه يتلا ِهبتكل ملاعلا ةيدفت روصي رخآ ريخ اذهو

 ىلع هصرح ةَّدِشو «ملاعلا ىلع بتكلا َءالغ انل ٌرَوِصُي .هرافسأ ضعب يف نيئّدحملا

 . اهتمالسو اهتياعر

 ةيفلأ حرشب ثيغملا جتف» يف ىلاعت هللا همحر يواخسلا ظفاحلا لاق 57

 يف يوت و  رابكلا ظافحلا نم نوُكّداَسلا دواد ْنِب ُناميَلُس بويأ وبأ ناك» : /9«ثيدحلا

 رْفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام : هل ليقف , مونلا يف هيوم دعب يْوَر 11 ةنس ناهبْصأ

 ٌبتُك يعم ناكو ءٌرطملا َذَحأف ناهبصأ قيرط يف تنك :لاق ؟اذامب :ليقف يل
 هللا َرَفْغَف ٌرطملا ًادّمو ٌتْحَبْصأ ىتح يك ىلع ُتبيكناف !ءيش الو ٍفْقَس تحت نكأ مو

 , 2(نيرخآ يف كلذب يل

 ةنس دولوملا «(يِنيِدَملا نب ٌِلع) يراخبلا خيشو نيئّدَحُملا ٌُمامإ اذهو 6
 : يدادغبلا ٌبيطخلا هيف لاق يذلا وهو  «ىلاعت هللا همحر 774 ةنس ىوتملو ١*«,

 ُهباتك َفّلأ دق دق  «اهبيطخو ثيدحلا ,لهأ ةفئاط ُناَسِلو ءاهبيبطو ٍةعنصلا هذه ٌفوسليف»

 ةلحر ٌلَحَر مث ,هنكمأ ام بعوتساو هيف ىصقتساو «قّرطلا ىلع «دنسملا» ميظعلا

 :هدلب ىلإ داع مث .نينس ثالث يف مالسإلا ٍدالب نم ٌفّوط ام اهيف فوطف .ةليوط

. 558:1١ 1١١ 

 ."ا4و "المك:ه (؟)

 .(دعس نب ثيللا) ةمحرت يف 555:8 (5)

 .6١ا/ ص (:)

 ء!ديتكو هِراد ىلع دادغب يف ُقّرَغلا عقو نيح (ةّبِضاخلا نبا) ٌرَيَخ ٠١4 ٌربخلا مدقتو (5)

 .!!ءزج اَمْلَأ هنم ٌبَهذو ءرحبلا يف ٌقِرْع نيح (يِزَوَرَلا رصن : نب دمحم) ٌربخخ 781/ ٌريخلاو
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 ةايح يف ثتاتكلا تاهف !هيلع ٌتْضَقو بّتكلا دود ُهتلكأ دق (ُهَدئَسُم» ىأرف ءةرصبلا

 ش !هفلؤم
 (دنسملا) ٌتفَص ُثنكو : لاق هنأ ةتمجرت يف ,(2)(دادغب خيرات» يف بيطخلا ىكح

 يف هتفّلَخو .2")ريبك رطَمِق 5 ةتريصو , سيطارق 5 هتبتكو « ىصقتسم ٍقرْطلا ىلع
 ٌتكّرَحف «ٌتبتك تنك ام علاطأل ًاموي ٌتبهذ ُتْمَق الف ٠ .ةبيغلا هذه ٌتبغو «لزنملا

 تطلاخ لق ٌةَضَرَألا اذإف اهتحتفف تناك ام ٍفالخب ةنيزر ةليقث يه اذإف رطَمِقلا

 .«!هعمجل ُدْعَب طشنأ ملف !ًانيِط ٌتَراصف ٠ ءبتكلا

 روصنم يبأ ةيبرعلا مامإل (ةغللا بيذهت» باتك ةمدقم يف ءاجو _ 4

 «ىلاعت هللا همحر 17١" ةنس ىفوتملاو «.7887 ةنس دولوملا « ّيِوّرْها يرهزألا دمحأ نب دمحم
 : 0ُهلوق

 وِرْمَع وبأ : ل هباتك ف مهنع لقنو هومّدقت نيذلا يأ ةغللا ءاملع نمو»

 ٌلَحر .نأشلا اذهب ةقداص ةيانع هل تناكو .700 ةنس ىفوتملا ءيِوَرْملا هّيوُدَمح نب رمش
 «نييوغللا نم هريغو يبارعألا نبا يِّقْلو .«ثيدحلا َبتكف « هبابش ٍناوُهَنُع يف قارعلا ىلإ

 ىتش ٍهوُجو نم رعشلا َنيِواَوَذ ٌعِمَسو

 ةديّبع أو , يراصنألا ديز يبأو «ينابيشلا وِرَمَع يبأ باحصأ نم ةعامج َّيِقْلو

 ,مصاع نب , ةمّلَسو «نانّذَع وبأو .رصن وبأو ءمتاحوبأو « ٌيِشاَيَرلا : مهنم : ٍءاَّرقلاو

 نب ثيللاو ليش نب ِرْضْنلا ٌتاحصأ َيِقَل ناسارخ ىلإ تدع "” ناشحوبأو

 مهنم ٌرثكتساف هرْفَظُملا

 ٍفورحلا ىلع ُهَسَّسأ ,تاغللا يف ًاريبك ًاباتك فلأ َةاَرَبم ُهاََع َىقلأ املو
 ةعبشأف هّيِقَل نمم هريغو يِداَيإلا ركب وبأ ينريخأ ايف , ميجلا فرحب أَدَبباو ةّمَجْعملا

 )0( 55:1١.
 يف نيعَم نبا ربخ يف ًاقيلعت ُهُريسفت مّدقتو .بتكلا هيف ُظَمْحُم يذلا ُطَمَّسلا :ٌرْطَمِقلا (9)

 . 77/9 ربخلا

 . 50:1١ «ةغللا بيذهت» هباتكل هتمدقم يف (”)



 ضلك

 نم مهريغو ٍةغللا ةمئأ نع ةّمحلا تاياورلاو رعشلاو ٍدِهاوشلاب ةلوط هنأ الإ ,هّدوَجو

 بيرغ ريسفت نمو «نيرسفملا نع تاياورلاب ٍنآرقلا ريسفت نم ُهَعدوأو نيِتَّدَحُملا

 .هّدعب ْنَم هيف هَوأش كردأ الو هَمَّدقت ٌدَحَأ هلثم ىلإ هقبسي مل .ًءايشأ ثيدحلا

 هلَعف ايف هل كَرابُي ملف !هّبالَط ُهْحِسْنُي لو «هتايح يف هب َّنَض باتكلا لّمكأ اّملو
 نم  هسفنل ةذخأو هعطتقا يأ  ٌباتكلا كلذ ِهبراقأ ضعب لّرمخاف !هليبسل ىضُم ىتح

 ءارمألا ٍَحأ ِراََصلا - يرجسلا 0 . بيرقلا اذه ٍلَضّناو هتكرت

 رشح الو رْفَس ىف تاتكلا كلذ ترافيل ناكو

  دادغب َبْرَق ناَواَم ينب ربت يأ  ناَواَم ينب بّيِسب ثيللا نب ٌبوقعي خانأ املو

 ءاقل ارّدقُم هركسع نم لاما ٍةعامج يف ٌبكرَو هَداَوَس اهب طَحو .داّوّسلا ضرأ نم

 ىلع  دادغب يرش ريبك ربح - ٍناوَرْبْعلا نم ملا ٌرَّجف ءناطلُسلا باحصأو قّقَوُملا

 !! !ركسعلا داَوَس نم قِرَغ ام ةلمج يف ُباتكلا كلذ َقرَغف ءوركسعم

 ,ةروسق نب دمحم ٌّطخب ,ءازجأ ٌقيرافت باتكلا كلذ لوأ نم انأ ت ٌتيأرو

 .هَنَلَ ٌدمْعتيو ورْمَع يبأل ٌرْفَعَي ُهّللاو .لايكلا هب ةياغ 0 اهتدجوف ءامباوبأ أ تحفصتف

 متاح يبأ يبأ نب نمحرلا دبعل «ليدعتلاو حرجلا ةمدقت» يف ءاجو 84

 «(يزارلا ميركلا دبع نب ه هللا ديِبُع) يزارلا ةعْرُر يبأ مامإلا ةمجرت يف «7"2يزارلا
 : ىلاعت هللا همحر 57518 ةنس قوتملاو . ٠٠١ ةنس دولوملا

 ةنس ةيناثلا َةّرملا ّيَّرلا نم ٌتجرَخ :لوقي َةعرُر ابأ ٌتعمس :نمحرلا ُدبع لاق»
 سمح هذه هتلحر تناكف  اههوأ يف نيثالثو نيتنثا ةنس تعجّرو «نيتئمو نيرشعو ْعّبَس

 . ل تاونس

 .تنكو .ًارهش ٌرْشَع ةسمخ رصمب ثمقأف ءرصم ىلإ تجرخ مث ءتْجَجَحَف تأَدَب

 )١( ص 31١.



 فك

 يي ا سعو ع

 ةرثكو اهب ملعلا ةرثك ٌتيأر املف ءاهب ماقُملا ّلِقُأ ْنَأ رصم يبودق ودب يف تمزع
 . يعفاشلا بنك ٍ[اَمَس ىلع ثمزَع نكا و «ٍماقُملا ىلع ُتمَرَع «ةدافتسالا

 , يفاشلا بنكي رسب ,لجر ٍفَرْعأ ىلإ ُتِهَجَو ,ماقُملا ىلع َتمَرَع اّملف /

 ٌتنكو «  َقَرَولا ي  ٌذِغاكلا هثيطعأو :2)اهّلك اهبتكي نأ ًامهْرِد نيناثب هنم اهتلّبقف

 ملم (هلطل رصم نم اهئرقما قا“ اهمطْقأل نيب ْنيْوَل يِعَم ُتْلح
 مهد َنيئب ايف اعتب ْتْرَمأ اهتباتك ىلع َتمْرَع املف ٠ 229 يِسفنِل  يِدَلَب
 . يعفاشلا بك اهيف ُتْبَتَك ,مهارد ةَّرّشعب ٍذِغاك ٍةَقَرو هم ٌثيرتشاو

 .هزاجنإ ىلع عوطقم رجب ةلمج هيلع هعم ةقاعتا اذإ :لمعلا هّلّيق :لاقي )١(

 يِمّلَعُملا نمحرلا دبع خيشلا قيقحتب «ليدعتلاو حرجلا ةَمِدقَت» يف صنلا اذه عقو (؟)

 ىلع ٍةانثملا ٍءايلا ميدقتب يأ « (نييقبيد نيِبون) ٍظفلب ءاجف !ًافّرحم  بتكلا نم هريغ يفو 1٠”  ص

 يقهيبلل «يعفاشلا بقانُم» و 7“ , ص متاح يب أ نبال «يعفاشلا بادآ» يف عقوو ٠ . ةدحوملا ٍءابلا

 ِءابلا ميدقتب « (نيِقِبب َنيِبوُت) :ُهبَأ امك هيف ٌباوصلاو .فيرحت امهالكو !(نيقيقر ْنيَبون) ١:514
 478:57 «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاق ءريمأ ِنُرَوِب (قيِبَد) ىلإ ةبسن «ةانثملا ٍءايلا ىلع ةدحوملا

 . «ةّيِقيِيَدلا ُبايثلا اهيلإ ُبَسنُت ءرصِم لامعأ نم َسيْنِتو اًمَرَفلا نيب تناك ٌةدْيَلُب : قْيبَد»
 اهمعنأ يأ  باّيَئلا ٌّقِد نِم ةّيِقْيبَدلا ُباّيَئلاو» :ُهٌحِراش اذكو «سوماقلا» ٌبحاص لاق

 اهثوُط اهنم ةَمامِعلا تناكو ء  نادلبلا ٍرئاس ىلإ ُلَمَحُتو اهب ُمَنِصُت يأ اهب ُدَحَتُت تناك .  اهّقرأو

 ريرحلا ىّوِس ٍرانيِد ِةَنِم ٌسْمَح ِبَهَّذلا نم ُةَمامِعلا ْغِلِبَت ءِبَهّذلاب ٌةَجوسنم ٌتامَقَر اهيفو عار ُهَِ
 ىهتنا .« لّزغلاو

 لئاوأ يف كاذنيح ٍذِغاكلا :ٍقّرَولا مَن ٌةفرعم يهو .ًادج ةسيفن ُدئاَوَف اذه ةعرُر يبأ ربخ يفو

 نيِمٌنتملا نم ناك ةعرُر ابأ َّنأ هيفو .ًاضيأ كاذنآ (ّيقيبّدلا بوثلا) ِنَمَ ٌةفرعم هيفو .ثلاثلا ٍنرقلا
 00000 .نيلذلبلا نيلّمجتُملا «َنيِهفَرتُملا

 رصن نب دمحم ريخ .مدقت يذلا 144 ربخلاو اذه هربخ نيب َتْنَّزاو اذإ ًايلج اذه ودبيو

 «يبايثو ءْوُف ناكف َةَنَس اذكو اذك رصمب ٌتمقأ» :هيف ِهِلوقو «27545 ةنس قوتملا يزورملا

 . «امهرد نيرشع َةَنَسْلا يف يِسْفَن ىلع هُئقفنأ ام ٌعيمجو « يرجو . يزذغاكو

 ١:٠١" و .قالوب ةعبط نم ٠١:٠١ ريثألا نبال «لماكلا» يف « 557 ةنس ثداوح يف ءاجو

 ٍصيمق يف ٌفّلو ,ةجحلا يذ يف هّلَْق ناكف» :كّلُملا ٍديِمَع لْيَق ةثداح يف ,رداص راد ةعبط نم
 . ىهتنا .«ةفيلخلا سالم نم ٌيَقِيِبَد



 ضكر

 اهب ٌتمقأو ةريزجلا ىلإ | تجرح مث «ٌتمقأ ام اهب ٌتمقأف ماشلا ىلإ تجر مث

 اهم ٌتمقأو ةفوكلا ىلإ تعجرو ءاهرخآ يف نيثالث ةنس ٌدادغب ىلإ ُتعجَر مث «ٌتمقأ ام

 . ىلعألا دبعو َناَيْيَش نع اهب ٌتبتكف ٌةرصبلا ٌتمِدَقو «تمقأ ام

 اف .رهشأ ةتسو نينس ٌمبرأ رصمو يقارعلاو .ماشلاب ةئلاثلا ا يتجْرَخ يف تمقأو

 يسرافلا يلع يبأ مامإلا ةمجرت يف .2>ءابدألا مجعم» يف ءاجو

 ٍدحوأ ,يدادغبلا مث سراف ِنُدَم نم اسف ةنيدم ىلإ ةبسن ٍيوَسَفلا .(دمحأ نب نسحلا)

 :ٍلي ام «ىلاعت هللا همحر اا/لا/ ةنس قوتملاو 784 ةنس دولوملا ,ةيبرعلا ملع يف هنامز

 «  دادغب  مالسلا ةنيدمب ٌقيرح عقو هنأ يلعوبأ انخيش ينئدح : ينج نب نامثع لاق»

 ب/اذك .نييرصبلا مّلِع ٌعيمج هب بهذف

 نم دجأ ملف ءانباحصأ ىلع هّتأرقو .يطخب هلك كلذ ُثبتك ٌُتنكو :لاق
 . نسحلا نب دمحم نع قالطلا باتك فصن الإ ةتبلآ ًائيش قرتحا يذلا ٍقودنّصلا

 ًادحأ ُمّلكأ ال نيرهش ُتيقب :لاق مث ًابجاع لإ رظنف ٠هِئاَرَعو ِهِتَوْلَس نع هثلأسو
 : معن .«!اريحتم الهاذ َةَّذُم تمقأو لع ركفلا ٍةبلغل ةرصبلا ىلإ تردحناو !اًمهو انزُح

 2 عاضأ دق نم َلْوَه ايف باوصلا دقفك باتكلا ٌدقفو

 فيرشلا) ةمجرت يف ,©9 ىطُمِقلل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو - 0١

 2709 ةنس دادغبب دولوملا «يبلاطلا يوّلَعلا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم : (ٌيِضَرلا

 : ىلاعت هللا همحر 5٠7 ةنس قوتملاو

 نم ٍرطاخلا ةَّدِحو ءاكذلاو .ملعلاو بدألاو ٍلضفلا ٍلهأ نم ُيِضّرلا ناكو»

 اذه َّنأ (هعيِماحت» ٍضعب يف ٌركذو ٌةَعَح هل( رعومجم» يف ينج نب حتفلا وب أهركذ هِرْغِص

 !هل ُمِداَعوهو تامو !!ًاريثك هيلع َهَوأتو !سراف قيرط يف هنم َقِرُس (عومجملا)

 اهيلإ ةّجوت املو ,ناهبصأ ةنيدم ٍفوقو ضعب يف لّصَح عومجملا اذه نإ مث

 ١١( ,؟6ال:/ 9( ١1١5:9.



 ضلت

 رأ مو ءادحاو دل هنم لقنف .روكذملا «عومجملا» دجو «يدادغبلا ناّمدلا نب ٌديعس

 . «روكذملا ٍديعس ٌطخب هاَوِس

 «نايعألا َتاَيْفَو» هباتك يف ناكّلَح نبا نيدلا سمش : يضاقلا ىكحو 65

 (9(رهاطلا نب يلع) ٍمساقلا يبأ ىضترملا فيرشلا ةمجرت يف ,"”«نامزلا ِءانيأ ٍءابنأو

 ْثَّدحُملا (يلافلا َكّلَس نب دمحأ نب يلع) يلافلا ٍنَسَحلا يبأل تعقو «ةبيجع ًةياكح

 ايركز وبأ ٌبيطخلا ىكح» :لاق «ىلاعت هللا همر 58/7 ةنس ىفوتملا ٍرعاشلا بيدألا

 يلاَلا َكّلَس ِنب لع ِنب دمحأ نب لع نسحلا ابأ نأ ,يوغللا ,يزيربتلا يلع نب ىيحي
 ٌةجاحلا هتَعَدَف ةدوجلا ٍةياغ يف دْيَرَد نبال (ةرهمجلا» باتك نم ٌةْخسُن هل تناك «بيدألا

 اهحمصتو .ًارايج نيب ٌروكذلا مساقلا وبأ ىضترملا فيرشلا اهارتش ثاف ءاهعيب ىلإ

 : يهو ءروكذملا لَا نسحلا يبأ اهعئاب طب تايبأ اهب دج

 اهتعبو ًالْوَح نيرشع اهب تسنأ
 اهُعيِبأس يننأ نط ناك امو

 ٍةَيِبِصو ٍراقِتفاو ٍفْعضِل ْنكلو

 يتَربَع َقِباوَس كِلْمَأ لو تلقف
 كلام ّمأ اي ٌتاَجاحلا حرت دقو»

 ينينحو اهّدعب يِدَجَو لاط دقل

 نوب ٍنوجسلا 5 ينَدلَحولو

 ينووُش لهم هيلع ٍراَغِص

 (نينض نهب ٌَتَر نم مئارك

 . 9 ىهتنا .«ىلاعت هللا همحر َريناندلا هل كَّرتو «هيلإ ةخسنلا ٌعَجرأف

 ل1 1١

 . لك ةنس يفوتو 27ه6م ةنس دلو (؟)

 . يعومذ يأ ()

 .ناكلخ نبا هطبض امك ِناَنْسِزْوُحب ٌةَدْلَب يهو .ءافلاب َةَلاَف ىلإ ٌبوسنم :يلاَقلا اذهو (5)
 ماقأ دقو ير < (ةّلاف) يف «نادلبلا مجعم)و 2777:17 (ءابدألا مجعم» يف هتمجرت يف توقايو

 .ًارعاش ًاييدأ ناكو , 44 ةنس اهيف ينوتو اهم ْثّزحو دادغب نطوتسا مث «ةليوط ةدم ةرصبلاب

 .ناكلخ نبا هركذ امك هّريغو «دادغب خيرات» بحاص يدادغبلا ٌبيطخلا هنع ىّور
 ةابتشالا ٌعفدأل ,هتماقإ دلو هتافو خيرات تركذو .يللافلا ةبسن تركذ امنإو :حاتفلا دبع لاق

 - «يلاقلا يلعوبأ) هنأ ًانظ .فاقلاب (يلاقلا) ىلإ ًافّرحم ْمَقي هنإف ءومسا يف عقي يذلا فيرحتلاو هنع



 فل

 هل امل ًادارطتسا ُهّركذ ٌتْنَسْحَبسا ,فيطل ٌرعش اذه ُيلاَقلا نّسحلا يبألو

 ثداوح يف .2"”«لماكلا» يف ريثألا نبا هنم ةلمح د ٌدروُأ دقو «ءاملعلاو ملعلاب ٍةلِص نم

 مجعم» يف ٌيوَمَحْلا توقايو , ىلاعت هللا همحر يلافلا اهيف يفوت يتلا 558 ةنس

 : ُهلوق .ليمجلا هرعش نمف .هتمحرت يف «2')(ءابدألا

 اهِئامَّلُع نم ٌتدِهَع نيذلا ريغ  ًاهُجْوَأ ٌسِلاَجُملا َتَلّدِبَت ضل

 اهئانفو اهرودص ةالو ' اوناك للا ىوسب ةفوفحم اهتيأرو

 اهئام يراجب تَقِرَش دق نيَعلاو 2 ًامّدقتم ًارئاس ًّاتيب ٌثدشنأ

 «اهثاسن َريغ حلا ًءاسن ىَرأو مهمايخك اهنإف ُماّيخلا اّمأ»

 :هلوق نسحلا هرعش نمو

 سٌرَدَملا هيقفلاب ىّمسَت ٍديِلَب وهم لك سيردتلل رّدَصت

 ةنس دلو .مساقلا نب ليعامسإ : ةمسا يلع وبأو ,(نّسحلا وبأ) اذهو (يلعوبأ) كاذو .روهشملا

 45+ ةنس دادغبب يفوت اذه لاما نسحلا وبأو ”*5 ةنس ةبطرق يف ماع ةئم وحنب هّلبق فوتو 24

 / .هركذ مّدقت اك
 ةكالفلا» باتك لثم «ةريثك بتك يف هِتبسن يفو هتينكت يف أطخلاو ٌفيرحتلا اذه عقو دقو

 ةذتاسألا نم ةئالث قيقحتب 40:١ يطويسلل «رهزملا)و 2.١١5 ص يجلّدلل «نوكولفملاو

 211:1١ يديبَّزلل «سورعلا جات» و . 778:7 يلبنحلا داعلا نبال «بهذلا تارذش» و .نيققحملا

 :هيف لاق دقف .نيمأ دمحأ ذاتسألل 118 111:1 «مالسإلا رهظ» باتكو

 ىتح «سلدنألا ىلإ لَحِري نأ لبق ٌلاحلا هب تقاض .يدادغبلا يلاقلا لع وبأ اذهو»

 ءابب ًافلك ناكو «ةرهمجلا» باتك نم ًةخسن عابف ءهدنع ٍءيش ُرَعُأ يهو .هبتك ضعب َميَِي نأ ىلإ

 اهتعبو ًالْوَح نيرشع اهب ُتِْنَأ يلع بأ طخب اهيلع َدجوَف .ىضترملا ٌفيرشلا اهارتشاف
 ْ . ىهتنا .(.. . تايبألا

 ناك كلذ نأ :نسح لوبقب ُهلّبقتو هيف عقو يذلا ٍفيرحتلا اذه ىلإ نيمأ دمحأ ذاتسألا دازف
 ٌفيرشلاو !هنم ةخسنلا ىَرتْشا ىضترملا فيرشلا نأو !سلدنألا ىلإ ّلَحري نأ لبق يلاقلا يلع يبأ نم

 !؟اذه نم اذه يرتشي فيكف .757 ةنس ّقوُن يلاقلا يلعوبأو .700 ةنس َدِلُو ىضتيرملا
 .ال5 1:8 )1١(
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 اهل

 سمت لك يف عاش ميدق ٍتيبب اوُلْتَمَتي نأ ملعلا لهأل ّنُحف
 .«(!سِلفُم لك اًهَماس ىتحو اهالُك 2 اهاَرُه نم اَدَب ىتح َتَلُِه دقل»

 مجعم» يف .يراخبلا ايركز يبأ لاّوجلا ظفاحلا ةمحرت يف ءاجو “ 64

 نم جرخو» :ٍليام .29يبهذلل (ظافحلا ةركذت»و .227يومحلا توقايل «نادلبلا

 يميمتلا رْصَن نب دمحأ نب ميحرلا ُدبع ايركزوبأ لاّوجلا ُمامإلا ظفاحلا :ىَراَخُب
 2151١ ةنس رصمب يفوتو «ىَّراخُب يف 787 ةنس دلو ,تابثألا ظافحلا ٌدَحَأ ,.يراخبلا

 لخّدو .ةيقيرفإو ءرصمو .نميلاو .ماشلاو .قارعلاو .ناسارخو .ىراخبب َعِمَسو

 ُبتكي لّزَي مو ُهَنوُدوه نمع ّبتكو ءاهخويش نع اهب بتكو ,برغملا ًدالبو سلدنألا
 . تام نأ ىلإ ثيدحلا

 ةزمح ىلْغَي يبأو «يميلحلا نسحلا نب نيّسحلا هللا دبع يبأ مامإلا نع ثّدحو

 «يزارلا ماكو اَقَحلا رلالهو ءعييبلا نب دمحم يبأو « يدهم نب رم يبأو « يِلَهُملا

 . مهركذ لوطي نم ريثك ٍتلخو « يرصملا يدْزأْلا ديعس نب ينغلا دبعو

 .ىسدقملا ٌرصن ٌهيقفلاو ءُهْحْيَش نابل نب هللا دبع نب باهولا دبع هنع ىَوَرو

 دمحأ نب ُدمحم هللا دبعوبأو «ينارداملا نسحلا نب ٌليمجو ءراَتلا يلع نب ُتْرَشُمو
 .نورخآو ءيزارلا

 يل :لاق هنأ يسدقملا ميهاربإ نب ٌرصْن حتفلا وب أ ُةيقفلا هنع ىكح ءرصم نكسو

 : ِءاَروحلا يف رصمب تام !اهب ءيجأو ّيضمأ ن نأ ٌُديرأ ,ءزج َفْلأ َرْشَع ةَعبرأ ىَراخَبب

 . «ىلاعت هللا همحر زاجحلا ةهج نم اهدودح رخآ يف ةّيلبقلا رصم رّوُك نم ةروك

 . !ِرباَقَملا ٍنوطُب يف ٍتارَسَح مكو

 ٌفورعملا «ينالؤخلا تباث نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا اذهو د4
 ساي وع

 هبتكل هّيح ٌفررعَت يهو ُهّتجوز هّلأسَتف ًارقفو ًارارطضا هك ٌعيِبَي 222 َئوَدِهَملا داّدحلاب

 .(ىراخب) ركذ يف "00:1 )١(
 . ١١ 6ا/:" (؟)

 . ىصقألا برغملا يف الَّس ٍةنيدم َبْرُق ةيِدُهَملا ةدلب ىلإ ةبسن (5)



 كو

 ظفاحلا هاكح امك اهل لوقيف !؟كيدل ءىش ٌرَعَأ يهو َبتكلا تعب فيك :اهب ِهِقلعت ةَّدِشو
 مسا دنع «نادلبلا مجعم» يف ٌيوَمَحْلا توقايو ءهرَفَّسلا مجعم» هباتك يف ُيِفَلَّسلا

 : "0 (ةيِدهملا)
 ُحانِقلا تحت نم سْمّشلاك َةَحْفَص ثتبأو ْتلاق
 ٌعاتَملا نم ٌحابُي ام رج آ َيُهو رتافدلا تعب

 عادصناب َتْمهو يِدبك ىلع يِدَّيو اهتبجأف
 !عاّيضلا ِنَمَز يف ُنحنف تيأر امم يبجعت ال

 مامإلا ةمجرت يف « ””«ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا جاتلا لاقو -

 «ٌقيرطلا انيلع ٌتَعِطَق :ٌلوقي ب يلازغلا تعمَس : ينهيملا ٌدَعسأ مامإلا لاق» :ييلازغلا

 عجرا :لاقو مهُمّدَقُم ّيلإ تفتلاف مهتعِبتف ٠ ,2اًوضُمو يعم ام ٌعيمج نوراّيَعلا دَحَأو

 يتقيلعت يلع ٌدْرَت نأ هنم ةمالسلا وجرت يذلاب كلأسأ :هل ٌتلقف تكلم الإو «كحيو

 .هب نوعفتنت ءيشب يه |ف ىطقف

 اهعامسل ٌترجاه «ةالخملا كلت يف ُبّتُك ٌتلقف ؟كتقيلعت يه امو :يل لاقف

 اهانذخأ دقو ؟اهملع َتفَرَع كنأ يعّدَت فيك : لاقو ٌكِحِضف .اهملع ةفرعمو اهتباتكو

 . ةالخملا يل مّلسف هباحصأ ٌضعب َرَمأ مث !ملع الب َتيِقّبو اهتفرعم نم َتدّرجتف كنم

 سوط َتيفاو الف «يرمأ يف هب ينَدِشرُيل هللا هقطنأ ٌقطنتْسُم اذه : يلازغلا لاق

 ُثيحب ُترِصو هَتقَلَعام ميج ٌتظِْفَح ىتح ,نينس ٌتالث لاغتشالا ىلع ُتلبقأ

 .«يملع نم ِّرجتأ م ٌقيرطلا ٌمِلع ْعِطُمول
 رعاشلا ةمجرت يف .(29يىلاعت هللا همحر ٍلكرزلل ا يف ءاجو /1 

 ءيِمْحّللا ّيِوَقلا دبع نب هللا دبع نب رصن حوتفلا يبأ) بيبللا لّسرتملا ,بيدألا

.5١8:8 )١( 

0١”: 5 

 . يصاغملا يف ًطيشنلا وهو اّيَع مج نوراّيعلا 22

 .”17- 3555غ:8خ (5)



 كل

 0717 ةنس ىفوتملاو «07 7 ةئس ٍدولوملا .(يرهزألا ٌيردنكسإلا 0 نباب ٍفورعملا

 ةنس َنَذَع 0 0 َباَذْيَعِب ب لورتلارثكُي ناكر

 ننبه وكلا ل دل راك رص ل دا : هل لاقيو كّلْمَد

 .امهاوسو رار لال اجلا

 ةرشع يتنثا «نَدَعِب ريزولا يِديِعلا ركب يبأ ىلإ 0551 ةلس بجر ةَّرْع يفوه َبَتكو
- 

3 

 (ةرخصلا ناجح نم) : ماعلا لم اه اهنم ِتارَقِف ضعب هذه «ةريغص ةحفص

 «لجارملا يف قّرَفُملا َمقَبلاو ءلجاوّسلا يف َدّدَبُملا لملم رثاكي يقوشو «ةّرخنب

 !انيامآو انياومأب ْترئاتسا تح جوملا ُجاَوْفأْلا نب م ارتي تلاز ام

 ُكِلاملا ٌناطلسلاو ءَكَلْهَد ةريزجب انْلَّصَحو .ريثك ْتْلُتلاو ءُتْلُشلا َمِلَس دق معن
 ٌوْحَملا اهيلع ٌرْحَبلا بّتك ءٌبتك يعم تناكو ّربلاو ٌّرَبلاِب ينّدَعاس هداَدَّسلا يبأ نبا

 !للبلا نم هذخأ دعب ! يابه نبا رعش ٍناويد ىوس ِمّلسَي مل !وُحَن الو َةَغَل الو َرْعِش الف

 رلخأ ال تنك دقق“ د هلك 0 هلك هيف يرظن ٍنتَم نع طخناو ؛هلك يرعش عاض

 . (دساح ٍةارادمو كدساف حالصإ نم

 ناهدلا 0 0 40 )(نايعألا 3 مد يضاقلا لاقو 356

 اهركذ مث ةديفملا ثفيناصتلا وحنلا قف 1 (هرصَع ةهيوبيس ا 1 كا همحر

 ريزولا تانج ديماك لنص رملا ىلإ لقتلاو ءدادغب كرت دمحم ابأ َنإ مث  ناكّلَخ نبا

 هفنك يف ماقأو «هيلإ ٌنَسحأو .لابقإلاب هاقلتف داوجلاب فورعملا يناهبصألا نيدلا لام

 . ةذم

 نم ٌريسف .دلبلا ىلع ةنسلا كلت ْقَرَغلا َلوّنساف «دادغبب ٌتْمّلت دق هبتك تناكو
 تقركفا ةفيدم هاذ فلخ تاكو 1تقرغ دق اهدجوف» هللا تتاك نإ هيلا اهرضح

.53١9:١ 0١ 



 نا

 ءَقّرَعلا ٍفالتإ ىلع ًةدايز ببسلا اذهب ُبَتُكلا ْتَفِلَتَف !هراد ىلإ اهنم ُءاملا ضافو .ًاضيأ
 نأ هيلع اوراشأ !ةروصلا كلت ىلع هيلإ ْتلمُ الف هّرُمُم اهليصحت يف ّىفأ دق ناكو

 .«نفالاب اهركحف «نكبب ام انم حلصُيو روبل اهي
 ِهِسْأر ىلإ كلذ ٌمَلْطف ءّانَّذال ًالطر نيثالث نم ٌرثكأب اهرْحَب نأ ىلإ كلذ َمّرالو

 .(!هرصب ٌفُكو ىمعلا هل ثدحأف .هينيعو

 نب ةماسأب ُلِزنَن «بتكلا دقفب ٍءالعلا عجاوف نم ىَربك ٌةعجاف هذهو 9 8

 4/8/7 ةنس دلو .هرصع يف ِءابدألا ٍءاملعلاو ٍناعجشلا ٍدَحأو ءاهتَعْلَمو رّرْيَش ةدلب ريمأ ذقنم
 ِكِلملا ٍةايح يف 4514 ةنس لبق ُءايهدلا ٌةيهادلا هذه هب تلح دقو 588 ةّنس يفوتو

 .ىلاعت هللا امهمحر ديهشلا نيدلا رون .لداعلا

 وهو  «هتريِس َلَمْحم هيف نّوَد يذلا ,29«رابتعالا» هباتك يف ٌةماسأ ٌريمألا لاق

 لداعلا كلملا ٍةمدخب ُتْلَصَنا مث» :  رُمُعلا ىَدَم ىلع ةلؤملا ةعجافلا هذه نع ُتَّدحتي
 ٍلهأ رييست يف  رصم يف كيْزَر نب حلاصلا كلملا ٌبتاكو هللا همحر نيدلا رون

 . مهيلإ انسحم * ناكو ءرصمب اوفّلخت نيذلا يدالوأو

 ىلإ م ٌعِجرَت : : لوقي ىلإ ّبتكو « جنرفإلا نم مهيلع ٌفاخي هنأب رّذتعاو َلوُسَرلا ّدَرَف

 ىلإ ُلِصَتف ءرصقلا لهأ نم ًاشحوتسم تنك نإو ,كنيبو ينيب ام ُفرعَن ٍتنأو رصم
 ةبراحم ىلع هب ىوقتت 7 امب كّذُمَأو .كيلإ َناَوْسَأ أ ٍةنيدم ميلستب ًاباتك كل ُذِفنَأو .ةكم

 . كدالوأو كّلهأ كيلإ ُريَسُأو «نيملسملا ٍروْغُ نم ٌرْغَث ُناوْسُأف « ةشبحلا

 ىتم َتْفَّدَص ام «ُنالف اي :لاقف ىهّرمأ ٌتعلطتساو لداعلا ُكِلملا ٌتضوافف

 دأب نم دفن نأ «كلذ نم رصقأ ُرمُعلا !؟اهيلإ ُدوعت ."0اهّتِفو رصم نم صُلخت
 . مهرضحي نم ُرْيَسُأو «جنرفإلا كِلَم نم ّنامألا كلهأل

 )١( ةيسرافلاب ءاود وه : ليقو ,كولُغلا نم ُنَّداللا :«برعلا ناسل» يف لاق .

 َلَمْجج يِرْرْيَّسلا ذِقْنَم نب ٌةماسأ ٌريمألا هيف نود ءاذه «رابتعالا» ُباتكو ." ص (؟

 هْعَدَي مل ِهِلْوُأ ةءارقب ناسنإلا ذَحَأ اذإ «ةياغلل عتمم ٌباتك وهو «نييبيلصلا لاتق يف هتاعقاوو ِهِتريِس

 .هتعلاطمب كيلعف هب ةيانعلاو هرشنب تمق اذلف هرخآ ىلع يتأي ىتح

 .نآلا ىلإ ماشلاو رصم دالب يف ًايراج لازي ام ريبعتلا اذه «(. . . ّتقَّدَص ام) :هلوق (6)



 ضرك

 عم ّنامألا ترْيَسو ءرحبلاو ّرَلا يف كلملا َّنامأ َّذَخَأ  ْنَم هللا همحر َدَقنأف
 نم ٌيِراشُع ٍق مريس , حلاصلا ِكِلملا ىلإ يباتكو لداعلا كلملا ٌباتكو يل .مالغ
 . مهب ىصوو «دازلاو تاقفنلا نم ُهَنوجاتحي ام ّلك مهل لمحو طاّيمد ىلإ صاخلا

 ُكلملاو اكَع نم ان املف «٠ ؛ ؛جنرفإلا سطب نم ٍةَسظُب يف طايمد نم اوعلقأو
 يباحصأو «سوؤُفلاب ةّسظُلا اورسك «ريغص بكرم يف ًاموق دفن .اهيف هللا همحر ال

 ! هيف ام لك َببُم -و - «لحاسلا ىلع َفَقَوو َبكَرَو « منور

 لب :لاق ؟كئامأ اذه ام :هل لاقو .هعم ُلامألاو َةَحاَبِس يل ٌمالغ هيلإ جّرَحف
 :لاق !دلبلا كاذ ٌلهأ هب ءٍدلب ىلع بكرم مهل سكنا اذإ :نيِمِلَسُملا مُسَر اذه نكلو

 .ال :لاق ؟انيبستف

 ناك دقو « ٍء مهعم ام لك َذَخأ تح ءةاسنلا شتفو «راد يف - هللا هنعل مهزنأو

 وحنب .ةضفو ٌتَهْذو حالِسو ٌفويسو ٌرهاوجو ٌتاَوُسكو .ءاسنلا ُهَعَدوُأ لح بكرملا يف

 ىلإ هذبم اولّصَوت :لاقو ,رانيد ةئم سمح مهل دقو « عيمجلا دف ءرانيد ٌفلأ نيثالث نم

 . ةمّسن نيس يف ًءاسنو الاجر اوناكو . مكدالب

 َنَّرهف ,299نوُسْيَكو نابغَر : دوعسم ِكلملا ٍدالب يف لداعلا ِكِلملا عم كاذ ذإ ٌتنكو
 !بتكلا نم يل بَعد ام الإ «لاملا نم بهذ ام َنامْرِج يخأ ٍدالوأو يدالوأ ةَمالس لع
 ! ٌتْشِع ام يبلق يف ةزاَزَح اهياهذ نإ ,ةرخافلا بتكلا نم ٍدَلم ٍفالآ ةعبر أ تناك اهنإف

 هفطلب متحيو هتمحر ب ضوعُي , هناحبس هللاو .لاومألا ينمو «لابجلا ٌحِزْعَرَت : ثابكن هذهف

 . (هّترفغمو

 امل» :©7«دمحأ مامإلا بقانم» يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ مامإلا لاقو 7٠

 .ةيبرع ريغ ةملك يهو ءُبَكْرَملا :ةّسطْبلا )١(
 .هدالب نم نيدلب اَنْسا ٌنوسيكو ٌنابغرو .كاذنآ َةَيِنوُق ُلاطلس :دوعسم ُكِلملا )١(

 . 597 ص (5



 فحعت

 هيف ٌدّلَجُم يل َمِلَسو ! يبتك َتَقِرَغ .ةئم سمو نيسمخو عبرأ ةنس دادغبب ٌقّرَعلا عقو

 , 7(! دجحأ مامإلا طخب ٍناتقرو

 خيراتب ءالبنلا مالعإ» و ,.'2يومحلا توقايل «ءابدألا مجعم» يف ءاجو ١

 يف ©"9ىلاعت هللا همحر خابطلا بغار دمحم ثّدحملا خّرؤملا ةمالعلا انخيشل «ءابهشلا بلح

 ريزولا مث يضاقلا «بيرألا عماجلا بيدألا ةمالعلا : يطْمِقلا نيدلا لامج ريزولا ةمجرت

 ةنس طُقب دولوملا يِبَلَخلا مث يرصملا يِطْفَقلا فسوي نب ىلع نسحلا يبأ نيدلا .لامج

 : ىلاعت هللا همحر 555 ةنس بلحب قوتملاو

 ءاريش يف يعسلا ّلك ىعسي ناك ءًانكسمو ًانَطَو هل اهراتخاو ,بلحب ب ماقأ امل هنأ

 يف يمّلعلا مالا اذهب ُهبرهُش ثراطتساو ةديعبلا ٍنادلبلا نم اهلج اهئانتقاو ٍبُُلا

 ىتح .«.بوصو بّدح لك نم بتكلا ٌةَعاَبو نوخاّسنلاو نوقاّرولا هيلع ٌدقاوتف «قافآلا

 يف ريثكلاو َسيِفنلا ٌلْذَبو . اهئانتقا 5 سفان «٠ لاثملا ةردان ةعماج ةبتكم هل ٌتَعَمتِجا

 .اهنم سابتقالاو اهميظنتو اهظفح يف ِهّرمُع ٌقفنأو ءاهئارش

 نيخاّسنلاو نيقارولل لبق ءايدألاو ٍءاملعلا عماجت نم ًاعَمْجت ٌبلحب راد ْتَدَعو

 ٍطوطخب وأ ءاهيفّلؤم طوطخب «ةسيفنلا ٌرافسألاو ٌبتكلا هل نوبلجي ءِبتُكلا يلد

 نع ثيدحلاب حفاط «ةاَحْنلا هاَبنأ ىلع ةاورلا ةابنإ» هباتكو «نيروهشملا ٍءاملعلا رباكأ

 ءءاطعلا اهيف ٌلزِجيو «ةيلاعلا لا َنامثألا اهيف لذي ناكو امنع ِهِيحَبو سئافنلا كلت هئانتقا

 . عاقصألاو عاقبلا ىتش د نم هيلإ ةجوتتف

 ٌيِرَصَع ةمجرت يف 201:١ بجر نبا ظفاحلل «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ءاجو )١(

 ةنس ٍدولوملا «ّيدادغبلا (ءاّرَملا نب . . . يلع نب هللا ٍدبع) مساقلا يبأ يفاقلا : ِهّيِدَلَبو ٌيزوملا نبا

 ٌبتك  ِءاَرَملا نبا دنع يأ  ُهدنع تناكو» :يلي ام «ىلاعت هللا همحر 580 ةنس ىفوتملاو ه1

 . ىهتنا .(هدنع ًاضيأ ناك دمحأ مامإلا طخ دمحأ مامإلا بهذم ىلع :ةليصأ ٌةليلج

 ٍنرقلا قتح ًائَراَوَتُم ًاظوفحم ناك .هنع هللا يضر دهحأ مامإلا طخ نأ ّصْنلا اذه نم ٌُدهاشلاو

 .سداسلا

 1 6 )0اله:1 :73١
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 ففي

 هّبحاصو ُهُقيدص لاق «بئارغلا بئاجعلا نم دعت ٌرابخأ بتكلاب ِهِماَرَع هيف هلو
 ناكو» :اليوط هرشاع دقو ١22)(ءابدألا مجعماا ف هتمجرت 5 ُيِوَمَحلا توقاي ةمالعلا

 ءاهل يعْيَبو ءبُتكلا ىلع يلاتشا عمّرأ م ءأَدج اهيلع ًاصيرح «بتكلل َةعاَمح يِضاَقلا
 اهنم هل لّصحو «اهئانتقا ىلع هنم ًاصرج ٌرثكأ الو ءاهب هنم امامتها َّدَشأ :اهيف يتراجتو
 . بلحب ًاييقُم ناكو .دحأل لّصحي ملام

 نم َعمجو» :هتمجرت يف ,27«تاّيفولا تاَّوَق» يف يبتكلا ركاش نبا خّرؤملا لاقو
 نكت ملو .اهاّوِس ايندلا نم بحي ال ناكو «قافآلا نم اهب َدِصْقو ءفَضوُي ال ام بتكلا
 كفلأ يبذل يواسُ تناكو «بلح بحاص ريصانلل ِهبّتُكِب ىصوأو 0 ٌةَجْوَر الو ٌراَد هل

 ةرشع ٌلِداعُت هنمز يف (رانيد فلأ نيسمح) نأ ينابسج يف ُمَقيو : حاتفلا دبع لاق . «رانيد

 . ديت وأ اننمز يف يدوعس لاير نييالم

 يدل لاقو» : هتمجوت يف ,«؟9«ءالبنلا مالعإب ف علا هن ةمالعلا انخيشا .لاقو

 باتك نم حيل ةخسُن هل قو نأ اهنم ؛ بكلب بارغ يف ةيجع تاياكح هلو

 هنع ْتَحِبَي لْزَي ملف .ةسحخ ٍلصأ نم دل اهُروعُي فطخب ٍناعْمّسلا نبال «باسنألا»

 ! هيلع صحي ملف هْئاَظَم نم هُبلطيو

 قوسب هباحصأ ٌضعب زاتجا هيلع لوُصُخلا نم ِهِسْأَي نم  مايأ َدعبو
 .هيلإ اًهرضحأف .هدنع دوقفملا «باسنألا» باتك نم ًاقاَرؤَأ د َدَجَوف .بلحب نييِسِنالَقلا
 َتِلاَوَق هّتلِمعو .قاروأ ٍةلمُج يف ُهتب درتشا :لاقف .هنع هلأسو «َعْناَصلا ٌريزولا ٌرضحَأف

 هنإ ىتح ! هنع ٌريبعتلا نكمي ال ام .موجولاو مَعلاو مهلا نم ريزولا دنع ثّدحف !سنالقلل

 نم رضحأو هَسولج ٌعطقو .  ةرازولاو مكحلا رقم ِةَعْلَقلا ىلإ ُبَكرَي ال ًامايأ ّيِقِب

 ١١( ٠6نلاما.
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 ىففري

 هَنوُلسُي ٌلايعألا هدنع ّرضحو !هنم سّيؤملا دوقفملا تيملا ىلع ُتَدنُي هك باتكلا ىلع ٌبَدَن
 . «ةريثك ّبتكلا ِهِقْشِع ىلع َةَّلادلا ٌتاياكحلاو !زيزع هل َدِقُف نم ّلَسُي اك

 ,2"”«عساتلا كرقلا نايعأ يف عماللا ء ءوضلا» يف يواخسلا ظفاحلا لاقو -

 دولوملا ءنقْلُملا نباب ريهشلا (يشآ يِاولا دمحأ نب يلع نب رَمْع) ظفاحلا مامإلا ةمجرت يف

 ثالث ّوحن ُهَتافّلْؤِم ٌتَعلب دقو «ىلاعت هللا همحر ؛ ةنس اهب قوتلاو 1/51 ةنس ةرهاقلاب

 : يواخسلا لاق ءفنصم ةئم

 لدي ال ام بتكلا نم هدنع ناكو : رجح ُنبا فاح يأ  انخيش لاق»

 ريغتو !اهرثكأ َدِقْمَف وِرَمْع ٍرخاوأ يف ِهَتادّوَسُم رثكأ عم تفرتح اهنإ مث ؛ ءرطحلا تحت

 يف رجح نبا ظفاحلا ًاضيأ انخيش لاقو تام نأ ىلإ ُهذَلو هبجحف !اهّدعب هلاح

 انحيش هدشنأ ُهُبتك ُتَقرَّتحا اّملو نخل ميغتسم ناك نك ارح ل (همجعم)

 ٍنارينلا نسل َكِبتكب ْتَبِعَل نإ نيل جار اي كي ال
 هال ع

 . «ِنابْرَقلا ىلإ ةعِرْسُم ٌراَثلاَو تلّيقتف اهتبّرق لق هلل

0 

 هباتك يف يمَجَعلا نبا طْبِس بلح ُتَّدحُت ُنِقَتُملا ظفاحلا لاقو 07

 انّحيش ؛يثآ يداولا دمحأ نب يلع نب رَمْع» : 2 (طالتخالاب يم نم ةفرعمب طابتغالا»

 .«!هبُتك قارتحا ببسب  ينغلب هيف  هتوم لبق ًطلّتخا ءَنَقَلُملا نباب ٌريهشلا ظفاحلا

 . ىهتنا

 ىضترملل «سوماقلا رهاوجج نم سورعلا جات» ةمدقم يف ءاجو < 5
 حرش» رخآ يفو .«سوماقلا» بحاص يِاَبروُرفلا مامإلا ةمجرت يف . 27يديبزلا

 ءًاضيأ يدابازوريفلا ةمجرت يف .' © ينيِروُشا رصَن : خيشلا ةمالعلل «سوماقلا ةجابيد

 )١( 5:ه٠١6.

 (؟ صس١9.
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 قي

 :ًاصيخلت يلي ام

 نب بوقعي نب ٌدمحم ٍرهاط وب أ ,نيدلا لحم ءةاَضُقلا يضاق ءماّيغا مامإلا وه»

 ءنميلا يضاق ُثيدألا خرؤملا رسفملا ْثّدحُملا يوغللا يِداَبآْروُرَفلا يزاريشلا دمحم

 عيرس ناكو «نينس عبس ُنبا وهو نآرقلا ظفحو ءابم اَشْنو «نيِرّزاكب 4 ةنس َدِلَو

 .رطَس تتم ظّفحأ ىتح ُمانأ ال :لوقي ناكو .ظفحلا

 نب هللا دبع ماّوقلا ن نعو ءوِدلاو نع ٌدَحْأو ,نينس ٍنامث ٌنبا وهو زاريش ىلإ لقَتناو
 يف لاجو .ٌدادغبو طساو لخّدف قارعلا ىلإ لقتناو ءزاريش ِءاملع نم امهريغو دوم

 يِقَلو ءاهئالع نع ذخأو .رصمو دنهلاو مورلا دالب ٌلَخَدو ٍةيماشلاو ةيق ةيقرشلا دالبلا

 . هِتَسِرْهِف» يف هّنيب اريثك ًائيش مهنع ٌَذَحَأو ءٍيالَضُفلا ٍنايعأ نم َريفغلا َءامجلا

 ءًادج ٍثيدحلاب ىّتعاو «نارقألا ٌقافو ّطَخلا َدَوَجَو .ةيملعلا نونفلا يف ٌعَرَبو

 قافو هرب نأ ل هيف رهمف «.ةغللا ٍملع يف دهتجاو َّدَجو ريسفتلاو ثيدحلا ف سوو
 اهجرخُمو «بتتكلا نم ٍةريثك لامحَأ َهَدِع هئبحصو الإ ٌرِفاسُي ال ناكو «ربَغ نمو رضح نم

 ريثك ناك هنكل ,ةسيفن ًابتك لّصحو ءلخر اذإ | اهديعيو ءاهيف رطل ةلزنم لك يف

 811/ ةنس نميلا نم ديبزب تامو بنك عاب ّقَلمُأ اذإو هرّذَي الو يِقبُي الف «ريذبتلا
 .«نيعستلا ٌرهان دقو «ىلاعت هللا همحر

 .مدقتملا «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا دهاز دمحم مامإلا انخيشل عقو دقو 9 0
 هقَرَع يف هنم َبَهذو «ايحأ هللا َّنأ الول توملا ىلع هيف فرشأ ْقَرَغ ِهِتلوُهُك يف «20هٌركذ
 اهتسافنل ءورضحو هرفس يف هعم اهبحصَي ناك .«تاطوطخملا سئافن نم ْدَدَع ذه

 .هِرُمُع َلوُط اهيلع ٍةرسحلا ٌمئاد ناكف ءابب ِهِقّلعتو

 «لوبنطصإ ىلإ ةدوعلا دارأو «ينوُمْطْسَف ةدلب يف ناك ةنس يف هنأ كلذو

 ىتح ؛رحبلا ٌقيرط بكرف .جولثلا ة ةرثكل ٌربلاب اهيلإ رفسلا نكي الو .ءاتش تقولا ناكو
 (ةَجّرود) هّتدلب ٍءانيم (رهششتقأ) ىلإ | باهذلل ًابراق ٌلَقَتسا «ٍلْيَرأ ءانيم ىلإ لصو ام اذإ

 .اهيف ِهِلهأ ةرايزل

 .500 ربخلا يف (1)
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 مهنكلو !ٌبراقلا مهب َبْلقناو ٌرحبلا جاه (رهششتقأ) ٍةنيدم لحاس َبّراق اّملو

 امهعمو احّبَسو «ءاملا ىلإ الّرَن نأ الإ ءىطاشلا ىلع نينثا نم ناك امف ءهب نيكسمتم اوُلَظ
 هبّذَج ءانثأو ِهَِّذَل لحاسلا يف نم ىلإ لابحلاب اًداَعو ٌبراقلا اطَبَرَف ,ةليوطلا ٌلاَبحلا
 ٌفِرْغو .رحبلا ٍطَسَو ىلإ ٌبراقلا داعو ! مهيديأ نم َبراقلا ْتَنَلْفَأ ىتح جاومألا َتّدَتشا

 !جاومألا بلق يف حيشلا

 ٍةدشل ءِهِفِراَعَم نم ٌدَحأ ّخيشلا فرعَي ملو ءىَقْرَعلا اوُدَقنأف اليلق ٌرحبلا ده مث
 خويشلا َدَحأ ّنكلو «تاومألا ٍدادع يف ُهَنْوَرَي مهو , جاومألا ةمواقمو ِدْرَبْلا نم لمحت ام

 ٌةاَيَح هيف ناك نإف ,هفوج نم ةلملا عرفتسيل هّسأر اوُسكنو «هيلجر ىلع ِءوُبِرضآ : لاق

 ةايحلاو ةكرحلا هل ُدوُعَت هب اذإف «كلذك ّخيشلاو ٌةليوط ٌةّدُم ٌتَضَمو ,ىلاعت هللا هييحي

 . ةليوط مايأ َدعب ةيداعلا هتلاح ىلإ داع مث ءًاديوُر ًاديور

 تاطوطخم نم وه ام اهنم «تاطوطخملا سفن ةزأ نم ةعومجم ِهِقَرَغ نيح هعم ناكو

 هب َْلِب ءرئاخذلا نويع نم تناكو .عباسلا ٍنّرَملا نم وه ام اهنمو .سداسلا ِنّْرَقلا

 يف ٌباتك اهيف لئاسر ةعومجم اهنيب نم ناكو «رفاس ثيح اهبحصتسي نأ اهيلع ٌصرحلا

 طخب .(يواحطلا ةديقع) ٌباتكو « عوبطملا ريغ يجوتيهلا رجح نبال (ةفينح يبأ بقانم)
 سئافنو «ةيلاوتم ٌتاعيمست اهيلعو « بوُسنَملا طخلا ةداجإب فورعم وهو ميدعلا نبا

 . ىلاعت هللا همحر هّتايح لاوط اهيلع ُسحَتي خيشلا يقبو ! ! ءاملا عم تّبهذ امريغ ٌرئاخذو

 ةنس ىفوتملا .بتاكلا ّيرصملا ٌيدادغبلا فسوي نب ُدمحأ رفعجوبأ لاقو 1

 تلق :لاق .«ٌبِساحلا مّلسأ نب ٌعاجُش ينئّدَحو» : 0 (ةأفاكملا» هباتك 5 1

 نم هئاسْلُج نم ٌتنكو هب َتْلَصتا ىتح .نومأملا ىلإ كبيس ناك نم : يلع نب ٍدنسل

 :هب كُكَّدحُأ : :لاقف ؟ءايلعلا

 ناطلسلا بابسأ نم موق عم , موجنلا .ماكحأ ةعانصب ٌبّسكتَي يدلاوأ ناك

 باتكب ««سديلفا» باتك ةءارق نم يغارف دعب يبلق َقّلعتو هنوُبُجو هَنوُدَوَي

 ) )1ص ١١9.



 فعل

 اذه ٌقّروُي .فورعمب ُفَرعُي ّلُجَر نيقاّرولا ٍقوُسب نومأمل مايأ يف ناكو 2370( يليْشجملا»
 هديلجتو هلاكشأو هطخ ٍلماكت دعب هُعيِبيو هيف ُهُيتكيو هقرو 0 م يأ  َباتكلا

 ٌءيش يل ايهتَي نأ ىلإ نب اي ينرِظنأ :لاقف يل ةعايتبا يدلاو ٌتلأسف ءًارانيد نيرشعب

 .كل ُهُعاتبأو ءلْصَف نم امإو قرر نم امإ ُهَدَخآ

 يف يبأ ُمِدخَي ناك هنأ الإ ًائيش ملعلا نم هيف انأ ٌتِمَّدقت امم يهتشي ال خأ يل ناكو
 . هيلع ٍقافشإلاو هجئاوح

 هلوخد يف باد َكِسمأل هعم ُتْيِكَر .هيف هَدُملا تَلاطو «باتكلاب يب أ يتفوَس |ملف

 هّدنع ناك ْنَْم ٌناملغ ّيلِإ جرخف , ةنَس َةَرْشَع ٌعَبَس كاذ ْذِإ يلو فيلإ ٌلْخدَي نم ىلإ

 اهماخجلو اهجْرَسِب اهتعبف ِةّباَدلاِب ٌتْيَضَمَف ءانالوم دنع كوبأ ماقأ دقف ,فرصنا : اولاقف

 .ًارانيد نيثالث نم ّلقأب

 وُلخأ تيب يل ناكو ءًارانيد نيرشعب ٌباتكلا ٌتْيِرَتْشاف ءفورعم ىلإ ٌتْيَضَمو
 ءاهيلع ةَّصِقلا ٌتْضَصَققاو !ةيانج مكيلع َتْيَنَج دق : اهل ٌتلقف يم ىلإ ٌتئجو «هيف

 ىلإ مهنع َّنَجْرَخأل ' «باتكلا يف رظنلا نم ينَعنُي ىتح لع يبأ ْثَذَحَش نإ اهل َتَْلَحو

 يذلا .لزنملا اذه َباب ٌقِلْغَأ انأ : :اهل ُتلقو «ةّبادلا ٍنمث لف اهيلع تددَرو «ةياغ دعب

 .ًاعيمج هأرقأ نأ ىلإ ءسوبحملا ىلإ ىَقلُي اك ّيلإ ىَقلُي ٍفيغرب مكنم ىضرأو يل
 .ِهِتَرْوَف نيكستب يل َتْنمَضَتف

 ناك يذلا عضوملا يف يدلاو ىلإ يخأ ىضَمَف « يدنع نيم هتقلغأو ٌتيبلا ٌتلخدو

 دق :هدنع ناك نم هل لاقف .هثيدح يف َجلُجْلَتو ,ةهجو ٌريغتف ءَنَخلا هيلإ ّرسأف هيف

 )١( ةفيلخ يجاحل «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك» يف ءاج ١:/١717 هلو :

 «ينانوي ظفل .سكعلابو لادلا رسكو ةزمهلا مضب وهو .باسحلاو ٍةسدنهلا لوصأ ف سيلأ»

 «ةسدنهلا حاتفم يأ ةسدنهملا :ليقو ءرادقملا ىنعمب (سد)و «.حاتفملا ىنعمب يق نم ُبَكرم

 ىهتنا .

 ُهَعضَو .كلملاو ةسدنهلا يف ميدق ٌباتك :يِطْسَجملا» 881:75 «طيسولا مجعملا» يفو

 ٌدُعو .نومأملا دهع يف ةيبرعلا ىلإ َمِجرُثو «ةيداليم ١4٠ ةنس يلاوح يرصملا ّيكَلَفلا ٌسوُمْيَلْطَ
 .1594:7 «نونظلا فشك» يف ٌهوحنو . ىهتنا .«هباب يف َةَبح



 اضففي

 هئدحف ؟اذامب انتربخأ الإ ٍكيلع يقحبف هلم ره ام رح نم بلو يبلف تلف

 نم ٌرضحتسا مث «ليمج ّلكب هيف ُدِعناف كِدَّلَو يف انُرسَي ِهَّللاو اذه : لجرلا لاقف «يبأ

 لْغَبلا اذه ٌبكرا : يبأل لاقو ءهجّرَس نم ًاريخ ًاجررسو يأ ,لْغَب نم هر الْعَب هِلبَطْسإ

 ,. فرحب كتبا ْمّلكُت الو

 انأو .هجو ةروص يبأ يل ىرَي ال .دحاو .مويك نينس ثالث تمق تمقأو :دْنَس لاق

 تابْعْضتْسُم ًالاكشأ ٌتلِمَع دقو تجرح مث يطيْسجملا ٌباتك َتْلَمكَتسا ىتح ٌدِجُم

 ليقف ؟هيف نوعمتجي ْعِضوم ٍباّسحلاو نيسدنهملل له : ٌتلأسو يمك يف اهتعضوو

 ءاملعلا هوجو هيف متي .نومأللا ٍبَْي يرهوجلا ديعس نب سابعلا راد يف سلجم مهل : ل

 ثّدح مهيف نكي مو , خياشم ّرضح نم ٌعيمج ٌتيأرف , ةترضحف ( ةسدنهلاو ةئيهلاب

 . نيرشعلا يف تنك ينأل «يريغ
 ةسدنهلا ةعانص بحي ٌمالغ :ٌتلقف ؟ترظن م ميو نوكت نم :سابعلا لاقف

 : تلق ؟ةطاحإ َةَءاَرِ :لاق .«يطسجملاو» «سييلقأ» :ٌتلق ؟َتأرق ام :لاق «ةئيهلاو

 يتلا يقاروألا ٍق هريسفت ناك « يطسجملا» باتك يف بعصتسم ءيش نع ينلأسف معن

 ةتجرختسا :ٌتلق ؟َباوجلا اذه كدافأ ْنَم :لاقو ٌبجَعف هئبجأف يمك يف تناك

 هآر املف ءهّتاه : لاق . يعم ِقَرَو يف يبرم هيف هريغو وهو « يريغ نم تع امو يحرق

 هب ءيجف .(طْمَسلا» : هناملِع نم هيدي نيب ْنَم ٍضعبل لاق مث «بّرطضاو ظاتغا

 يذلا َقرَولا اهب ٌلباَقُي َلَعَجف ةساّرك هنم جَرخأو ُهَّضَق مث «هلاحب هَّدَجوف همتاخ ىلإ رظنف

 .دحاو ىنعملاو « يعم يذلا مالكلا نم ًافْصَر َنّسحأ هعم ايف مالكلا ناكف « يعم ناك

 هنأ تون هينرضحأ الف «« يليشتلا باتك نم يت َتْلَوَت ةيش اذه : لاقف

 .ةيبقأ يل ٌعطقُي ن أ رمأ مث . ىنعملا قافتا عم نيظفللا قالتخا تيت ىتح ,ينم قرم

 «نومأملا ىلإ ! يب َلَحدَأو .ةليللا كلت يف كلذ عيمج نم عرف ,ةّبهَذُم ٌةَفطنِم يل داترُيو

 ©"0«ًاقزِرو ٌالاَرنَأ يل ىرجأو .هتمزالمب ينرُمَأو

 الو ربخلا اذه يف سيلو .هيلع َلِزنَي نأ فيضلل ُءىِّيم .«: ام وهو ء,لّزُن ٌعمج ٌلازنأل 1(

 بوثلا ٌعيِب اهيف امنإو «ةقباسلا رابخألاك . . اهيل وأ بتكلا ٌدَقَف هّدعب نيذللا نيربخلا

 . كاذ نم ٌبيرق وهف «باتكلا ىلع لوصحلا لجأ نم «ةبوكرلاو
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 ةمالعلا انذاتسأل «ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ» يف ءاجو  "ا//
 ةمالع ٍةمجرت يف ,2')ىلاعت هللا همحر خابطلا بغار دمحم خيشلا بيدألا خّرؤملا ثّدحملا
 هللا همحر ١١1/8 ةنس قوتملاو ١١4٠. ةنس دولوملا ءراجحلا دمحأ خيشلا هرصع يف بلح
 : لي ام « ىلاعت

 ,يولعلا رهاطلا بسنلا لهأ نم ,راجحلاب ريهشلا مساق نب دمحأ خيشلا ةمالعلا

 (عماوجلا عمج» باتك ْظْفَح دقو ظاَفَحلا « يوخنلا يضرفلا يلوصألا يفنح ا ةيقفلا
 ةيلقنلا فراعملاو مولعلا يف تالكشملا َلالح ناكو ,ةريسي ةرتف يف بلق رهظ نع يلوصألا

 ٍلّمَعلاو ملعلا يف هللا تايآ نم ةيآ ءامهريغو بطلاو كّلَقلا ملع يف ًاكراشُم ,ةيضايرلاو

 .اهئانتقاو اهعمجو بتكلاب بيجع مارغ هل « .ةظفاحلا ٍةوقو ٍءاكذلاو

 نيعبرأ هتوم دعب هتبتكم ٌةميق ٌتَعلبو : : هل هيمجرت يف بتاكلا يركب خيشلا لاق
 ىأر هنأ انعمس ىتح «بتكلا ءانتقا بحي هللا همحر ناكو !اهنامثأ ريغب تعيب اهنأ عم ًافلأ
 َباتكلا ىرتشاو ُهَعابو اهضعب عّرنف «بايث هيلع ناكو  مهارد هعم نكي ملو :ٌعابُي ًاباتك

 .لاحلا يف

 بلطلا .مايأ يف تنك : (تاحفصلا) هذه ٍكفلؤم فيعضلا دبعلا لاقو <

 ةءارش عيطتسأ ام بتكلا نم يرتشأ ٌتنكو «ملعلا ةبلط رثكأك ًاقلمث ليصحتلاو
 . نكمأ اذإ ٍلجآلا ٍنيَّدلاِب وأ رضاحلا ٍدقنلاب ةقيضلا يتقفن نم عاطتقالاب

 تنك ينكلو ءاهئانتقا يف ُتِبِغَرو ًادج ينمه ةردان بتك ضعب اموي يل تضَرَعو
 ٌتعبف كلذ ِءاَرَج نم يرطاخو يبلق ّقِلَقو !اهئارش ىلإ ليس الف .ديدش قالمإ يف
 كلت ُتيرتشاو .29(جارحلا قوّس) يف ىلاعت هللا همحر يبأ نم اهتْنِرَو يتلا (يّلاش)

117 0 
 داكت «نؤلملا ٍسيفنلا عيفرلا معانلا ٍفوصلا نم ٍفيهر جنت ل عل ُةَلاَشلا (5)

 ٍطوطخ تاذ َاضْرَع هيثلث ّوحن ٌنوكتوأ ُهبراقتو لوط رثملا ىلع ذيزت ءاهيجخ يف َةعّبَرُم ٌنوكت
 مسايا اندالب يف ُفَرَعَت تناكو .(اهرواج امو ناريإ) مجعلا دالب يف ُعَنِصَت ةليمح ةنولم ٍشوقنو

 ُمَضوُيو ,حوتفملا يبرعلا بوثلا ٍطَسو ىلع ًاماَرج اهبل اهلَف لاجرلا اهُمَبلَيو «(يِوَجَلا ,لاّشلا)
 .ديملا عفدل ِءاتشلا يف ِقّثُعلا ىلع اهنم ٌةليطتسملا ةعيفرلا ٌةريغصلا



 فحل

 يناسنأ ًايظع احرف اهيلإ يلوصوو اهئانتقاب ٌتحرفو « يرطاخو يبلق َتَحَرأو .بتكلا
 . هلل ٌدمحلاو (ةلاشلا) َدَقَف

 ىلع ٌتلَصَح اذإ ةعكر اذكو اذك الص ىلاعت هلل ُرَّذْنَأ نايحألا ٍضعب يف تنكو

 ًادارطتسا انه اهّلجسُأ .باتك ىلع لوصحلا ٍنَأش يف ةعقاو يل تَعقوو «ينالفلا باتكلا

 : اهتفارطل

 انخيش يناصوأ رهزألا عماجلاب ةعيرشلا ةيلك يف يتسارد مايأ ةرهاقلا يف تنك امل

 باتك ِءانتقاب هل يتمزالم لالخ «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا دهاز دمحم مامإلا ةمالعلا

 ىلع ينْضَحو .يراقلا لع خيشلا ةمالعلل «ةياقنلا باتك حرشب ةيانعلا باب حتق»

 ثنكو «ةعفانا ةردانلا بتكلا ٍةاوُه نم ينأ هملع عم ءًريثكو اديك اَضَح هيلع. .لوصحلا

 لأسأ يتسارد ءاهنإ ىتح تاونس تس ةرهاقلا يف تثكم دقو ,دنهلا يف ٌعوبطم هنأ ْنظأ

 .ّثَأ الو ربخب هنم رّفظأ ملف ,اهيف ُهَدوجو ُرَّدقَأ ةبتكم َّلك يف ُهَدشنأو هنع

 ةبتكم وأ هروُرأ ٍدلب لك يف ًاضيأ هنع ُتَحِبأ ُتْئيَف ام بلح يدلب ىلإ ٌتدُْعالو
 تنك «ةيفنحلا ةداسلا ِهقف بتك نموه ناكو ءدنهلا يف ًاعوبطم هنظأ تنك املو ءاهداترأ

 ,ةقيرطلا هذبب هيلإ ُلصأ يلعل ,ةماع يفنحلا ِهقفلا يف دنهلا تاعوبطم نع نييبتكلا لأسأ
 ,ةسيفنلاو ةميدقلا بتكلا يف ٌءاريُح ٌءامَدُق نويبتك قشمد يف ناكو ُهَمسا نولهجت دق ذإ
 ديسلا مهنم «هعيب يف نودَّدْشَتيو هب نوُلاْعُي مينكلو .ريثكلا اهسيفنو اهميدق نم مهدنعو

 .ديَبع دمحأ ديسلاو ءينالَجْرْفَسلا يِدح خيشلاو «ةذدلاوو يتابيّصُقلا تزع

 ٍتاعوبطم نم هنأ ىلع (ةيانعلا باب حتف» نع ٍتاَبْيَصَفلا تزع ديسلا ٌتلأسف

 ( ينيعلا مامإلل «ةيادحلا حرشب ةيانبلا» باتك يل جرخأو ,«يدنعوه :لاقف .دنهلا

 اذه ناكو ءًأدج ابك ماخيف ٍتادّلم تس يف . 11917 ةنس ماع ةئم نم دنهلا يف عوبطملا

 « هيف ىلاَغُم ريغ نمشب هتي درتشاف ءابنع ٌتَحبأ يتلا ةسيفنلا ةردانلا بتكلا َدَحَأ ٌباتكلا

 .هل ُهتيْمَس يذلا بولطملا باتكلا ريغ ناك ْدِإ

 هنأ هنم َتمِلَعف ,باتكلا نع ىلاعت هللا همحر ِينالَجْرْفَّسلا يدْمَح َحيشلا ٌتلأس مث
 هتايح لوط هنأو .لاقي امك رّمحألا ٍتيربكلا نم ُرَدنأ هنأو ءايسور ٍدالب نم َناَرَق يف ٌعوبطم
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 يرثوكلا ةمالعلل اهعاب دق ناك .ةدحاو ٍةخسن ىوس هنم هب ٌرَمام بتكلاب ِهِلاغتشاو
 .باتكلا هيف عبط يذلا ُدلبلا يدنع ّنِيعَت كلذ دنعف ءلَقعُت ال يتلا ٍنامثألا ّلغأب
 !هيلع لوصحلاب لمأ فْعضو

 : ةمركملا ةكم ٌتلخدو لالالك ماع ةرم لو ميركلا ِهِتيِب ّجَح يل هللا حاتأ الو

 ىلإ ٍدالبلا كلت نم نيرجاهملا ٍدَحَأ عم ًامداق ُهُدِجأ يلعل ءاهتابتكم يف هنع لأسأ َتقْفَط

 .كلذل ٌقَفوأ ملف ؟ ؟مارحلا هللا لب

 مث ٍةعضاوتملا قاوسألا . ضعب يف ِوّزْنُم ,ميدق يبتك ىلإ ىلاعت هللا ُةَيانِع ينتقاس مث

 ٌتيرتشاف ,ىلاعت هللا همّلس يطيقنشلا دمحم نب ىفطصملا خيشلا وهو .ةمركملا ةكم يف

 , عوبسأ وحن نم يدنع ناك : يل لاقف .هنع ٍسأي ىلع ُهتلأسو «بتكلا ضعب هنم

 َدْنَقْسُط ِءاملع نم ىَراخُب نم ٍلجرل ُهتعبو ءنييِراَحْبلا ءاملعلا ,ضعب كرف نم ُهيرتشا
 ثاتكلا هنأو هب هتفرحم اتم ًافْضَو يل ُهَفِصَي َلَعَج ىتح ُهُقَدِصُأ تدك ايف ,ميرك ٍنمثب

 !هيلإ ٍرْهَد ذنم ىعسأو يلع ُبوُنأ يذلا

 هيّمسُيو ًاركذت ُهَرِكذتي ٍلَعَجبف ؟هارتشا يذلا ُيِدْنَقْسَطلا ماعلا اذه ْنَم :ُتلقف
 :لاق ؟هاقتلموأ ِهِلَمَع لح وأ ُهّنكسم نيأ :ٌتلقف .(يِدْدَقْشُطلا هللا ةيانع خيشلا) : يل
 كلذ دنع ٌتددزاف .يردأ ال :لاق ؟هنع ٌلأسأ فيك :ٌتلقف ءًائيش كلذ نع يردأ ال

 !هيرتشم ٍءاقل وأ هيلع لوصحلا نم ًاسأي

 مارحلا ٍدجسملا يف ُهأ ّيراخب لك (هللا ةيانع خيشلا) نع ٌلأسأ اذه دعب تبهذف

 ءنوُيِراخُب اهيف : يل ُلاقُي يتلا ٍطْبَرلاو سرادملا ىلإ ٌبَهذأ ترصو .ةكم ٍقاوسأ يف وأ

 َليِق ذإ .ةكم جراخ ةعقاولا ٍءايحألا ىلإ ٌتيهذ ىتح ,يراخبلا خيشلا اذه نع لأسأل

 نم ةمركملا ةكم يف مكو ! ؟هنع ٍدوشنملاب ٌءاقللا تاهيه نكلو «نييراخبلا ضعب اهيف : يل
 «” ليلا ل

 ! هللا ةيانِع : :نومسي نيذلا نييراخبلا

 همم

 يتاعاسلا ٌيراخبلا يِدنَقْشطلا رداقلا دبع خيشلا ىلإ عباتتملا لاؤسلا ينلصوأ مث

 ُهَفَرَعَف ,يدنقشطلا خيشلا نع ُهتلأسف .ةكم فارطأ نم لوْ يح ةهج يف هللا همحر

 دنعف «هاقتلمو هرقتسمب هل ملِع ال نكلو ,(يدنقشطلا ةيانعريم خيشلا) : ُهَمْسَآ يل ٌنيعو

 ٍءانثأ يف ترِصف !«ةيانعلا باب حتف» هدنع يذلا خيشلا اذه ِءاقل نم سأيلا ينبَلَع كلذ
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 يندْشِرُي نأ ىلاعت هللا نم ٌبْلطأ :ًايظعتو ًافيرشت هللا اهداز ةمظعملا ةبعكلا لوح فاَوَط

 ٌبلطلاو َءاعدلا اذه ُرّركأ ٌترِصو .باتكلا اذه ةانتقا يل َرسيُيو ,ناسنإلا كلذ ىلإ

 نع ٍثحبلا ,لاح نم ,لاب ِتَنّْشَت يف هللا َمِلَع انأو ٌعوبسأ ىضَمو «تاّرم َولَب ِتاَّرَم

 . هبحاصو باتكلا

 ةعسوت لبق مارح لا ٍدجسملا باوبأ نم ةدايز باب قوُّس يف يِشمأ ًاموي تنك ىتح
 ٌرَجَتَم هل ناك «برَعوبأ :هل لاقي ,ةمركملا ةكم يف ٌميدق ٌيقشمد ٌرجات ينآرف ءدجسملا

 ءاهلهأو ماشلا نع يِلئاسُي ءرَهْظَملاوٍةنْحّسلا يِباش ينآر امل هرجتم ىلإ يناعدف كانه
 ! ؟يراخبلا خيشلا نع  يماش يقشمد رجات وهو - باتكلاب يسوم ٍةَدِش نم ُهَتلَأسف

 هللاوف هب سانلا ٌفّرعأ وهو , يمامأ يذلا ِناكّدلا يف هتنبا حور هئبخ اذه : يل لاقف

 .ًارورُسو ًاحّرف كلذ ٌقَّدصُأ ٌتدك ام

 هنع لاؤسلل كوعدي يذلا ام :ًالئاق ٌبرْغّتساف ,هنع هتلأسو هِيَ ىلإ ٌتْبْهَّذَ
 هللا كازج هيلع يَلُدَف .هنع ثحبلا ُبئادانأو عوبسأ نم رثكأ يل راص : تلق ؟هئاقل ىلإو

 هيلإ تبهذف «ةفيقّسلا ٍةَوْهَق زاوج .ةلْفسملا يح يف نييعتلاب ِهلزنم ىلإ ٍنَدَّشرَأَف «ًأريخ

 َّبحأو راَّتخا يذلا نمثلاب باتكلا نع يل َلزانتف «هتيقل ىتح ءًاراهنو اليل ٍةرم َدعب ةّرم
 .رمعلا َتاَحَرْف نم ٌةحْرف يدنع تناكف

 نأ ىلاعت هللا لأسأو ءًاققحُم باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا رشنب لع هللا َّنَم دقو

 . همركو ِهِلضفب باتكلا يقاب ٍرشنب يلع نمي
 : عباسلا بناجلا ىلإ اذه دعب لقتنأ



 عباسلا بناجلا
 .''”تابوغرملا نم وهو ٍجاَوَّرلا مهكرتو لّتبتلا يف مهرابخأ يف 2000 . هه 78 2 .٠ كا 6

 هل عاطقنالاو ملعلا نم دايدزالا ليبس ىف

 تادافالاو تادافتسالاو فيلأتلاو لاحترالل غّرفتلاو

 دكآ هيلع ضوضحمو «بيغرتلا ّمتأ هيف ٌبُغرم مالسإلا يف ُحاَوَّزلا “ 6
 هيلإ ناسنإلا ىعسي .ةيناسنإلا ةيطلا يف ٌزوكرم يرطف ٌرمأ هنأ بناج ىلإ ءضحلا

 لامتكال ٌققحم ةايحلا هذه يف ةيلصألا ةجاحلا نم ريبك ماه رطش وهو .ةرطفلا عفادب

 .نوكلا ةرامعو .يناسنإلا عونلاو لسنلا ِءاقبو ,ةيرذلا ءاشنإو .تاذلا

 هّدعو «ىنزلاو تنَعلا َيِشَح نمل ًاديكأ ًارمأ هب فينحلا عرشلا َرَمُأ دقو - 6٠

 حلاصلا لسنلا رارمتسا نم هيلع بترتي امل «2"تادابعلا مسق نم ءاهقفلا ةمئألا ضعب
 هللا تري ىتح اذكهو ءءانبألا ىلإ ِهِعيلبتو .ءابآلا نع مالسإلا هيقلتو .دوجولا يف

 «هفافعو هرهط يف ناسنإلا كولس ىلع ةبيط راثآ نم ًاضيأ ُهَلامِلو ءاهيلع نمو ضرألا
 يف ٌتْظَقْيَتسا اذإ ةوهشلا ةزيرغ نإف .هرطاوخ ةمالسو ,هسفن ٍرارقتساو هنيد لامكو

 يف يرشغتزلا لاق .هيف ًادهُز ُهكرتو جاوزلا نع عطقنا اذإ نالف نبت :ةغللا يف لاقي (1)
 .جاوزألا نع اهعاطقنال لولا ٌءارْذَعلا : مالسلا اهيلع ميرمل ليقو» :(لتب) يف «ةغالبلا ساسأ»
 .«لاعت هلل دنع ةلزنلا يف ميرم اف ًاهيبشت «لوتبا :اهنع هللا يضر ةمطافل ليق مث

 ُحاكنلا :انؤاملع لاق» :ىلاعت هللا همحر يِسْوُبَّدلا ديز وبأ يفنحلا هيقفلا مامإلا لاق (5)

 الإ . ٌلَضفَأ ةدابعلل ُلختلا : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو . ىلاعت هللا ةدابعل يلختلا نم لَضفأ

 دنع «باهسإب ةلأسملا هذه ٌثحب رظنا . «يلختلا ىلع ٌريصلا َدجي الو عاسنلا ىلإ ةسفن قوت نأ

 يناثلا مسقلاو "75 75 ص لوألا مسقلا «نونفلا» هباتك يف ؛ٍيلبنحلا ليقع نب ءافولا يب أ مامإلا

 .184- 4875 ص

 فذ



 فر

 هُحِزَحّرَت دقو «سفنلاو نيعلا هنم ٌتَقلقأو .يأرلاو ٌركفلا هيلع ٌتَمَتَش ءبّرَعلا ناسنإلا

 . 2كالهلاو ةناهإلا ٍَةٌَوُه يف طوقسلا ىلإ هب يوهتو .ةماقتسالاو ةّداحلا نع

 . ١6:0 «سوماقلا حرش :سورعلا جات» هباتك يف يديبّزلا ىضترملا ظفاحلا لقَن (')

 ناك يذلا ,يماشلا ينالوخلا ملسم يبأ دهازلا دباعلا ليلجلا يعباتلا نع .(ّظَعَن) ةدام

 :ىلاعت هللا همحر لاق هنأ .ةمألا ميكح

 2 ٍناقوت ٌةَّدِش وهو  ظْعَنلا َّنإف «مكاماَيأو مكةاسن اوُحكنَأ ءنالوَح َرشعم ايو
 را ٍظِعْل سيل هنأ اوملعاو َةَّدُع هل اوُدِعَأف .ةروظخلا ديدش ٌرمأ يأ .مراع رمأ حاكنلل

 . حاكتلل ُهَتوهش َتّدَبْشا نم ظعنملاو . ىهتنا

 لوق هتياور يف ءاجو 2177:1737 (هننس» يف روصنم نب ٌديعس مامإلا هماتب ربخلا اذه ىورو

 5-3 نأ ٌةيلباق هيدل سيل يأ .ىهتنا .هندأ ٍظِعْنُمل سيل هنأ اوملعاو» : ينالؤخلا ملسم يبأ
 نذأ هيدل سيلف ءهسفن ٍناقوتب ِهيَدَبو هيلق قّلعتو .هرطاخو هْنهذ لاغتشال « , َحصْنلا لبقيو ةظعوملا

 . هيلع قبلا طّلستب هرطاخو هلاب تتشتل .هنم ةدافتسالل ٌيأر الو , حصنلاو ظعولا لوبقل

 نم ّلقأب ٌتَّنْشََي شتي د نهذلاو يأرلا نإ «ىىلاعت هللا همحر ِةمألا ميكح نم ةياغلل ةيجو مالك اذهو

 يف يرشغتزلاو ء/44: «ثيدحلا بيرغ» يف هيَ نبا هّلَقن يذلا روثأملا مالكلا نمو ءاذه

 7ا/١8:1 «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا» يف ريثألا نباو ٠:١:”2 «ثيدحلا بيرغ يف قئافلا»

 .«قِزاح الو .بقاح الو نقال ير الد : 5١و :١١و

 سبح يذلا :ٌُبِقاحلاو .هتقارإل ٌديدشلا ,فادلا هعفدُيو ءُهَلوِب سّبَح يذلا :ُنِقاحلاو

 اهطغَضو اهَرصَع يأ ُهَمَدَق َقَّرَح يذلا :ٌقِزاحلاو .هجارخإ ىلإ ٌُديدشلا ٌعفادلا ُهُعْفدَيو .هظئاغ

 هل َنُدَأ الو ٍظِعْنُمل ّيأر ال :ىلوأ باب نمف مهل ّيأر ال ءالؤه ناك اذإف .قّيضلا ءاذجلا ِهِسْبنب

 بلو ًاندبو ًابلقو ًاسفن قلق هنأل
 يرشغزلا هدروأ .(...نقاحل ّيأرال) :انه هتركذ يذلا ٌرثألا اذه :ةّمهُم ةدئاف

 «هريغوأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ وزع نود .(. . .ثيدحلا يف ءاج) ظفلب ريثألا نباو
 . (اهّباحصأ ٌفرعأ ال اهنوركذي ةغللا ٌباحصأ ٌتعمس ُتيداحأ) ناونع تحت ةبيتق نبا هدروأو

 نم هريغ لوق ىلع ُقَلطُيو ,ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لوق ىلع ُقَلَطُي (ثيدحلا) ّظفلو
 يف ءاج) :مهلوق ٍقالطإ دنع هنكلو .حلطصملا ملع يف ررقم وه اك .نيعباتلاو ةباحصلا
 ثيداحألا قايس يف ٌركُذ هنأل ,يوبن ثيدح هنأ ءىراقلل ٌردابتُ ماقملا اذه لثم يفو .(. . .ثيدحلا

 هركذل ًادانتسا «(ًاثيدح) سانلا ضعب هدروُي اذهلف ءاهيناعم َحّرْشُتل «ةبيرغ ظافلأ اهيف يتلا ةيوبنلا
 .اهاثمأو بتكلا هذه يف



 كد

 ةجاحو ًايساسأ ًارمأ ةعورشم ةعتُم هنأ بناج ىلإ  جاوزلا ناك اذلف - ١

 بالغ يقوشل الإ اهنع ىلختلا هيلع ٌبُعصَي « ةايحلا يف ناسنإلا تاجاح نم ةيلصأ
 هيلع ُديزيو ,جاوزلاب اهقّلعت ُقوَُي .ًادج سفنلا ىلع ,لاغ زيزعب ٍديدش قّلعتل وأ «قرحم
 داهجلاب مايقلاو .ءاملعلا ضعب يف ملعلا بلط لثم «رطاخلا ىلع ه ًءاليتساو ىلقلل اكلم
 . ءامشلا ةحاّطلا سوفنلا يوذ ىدل بئاغرلا ايْلُع .ليصحتو « نيدهاجملا ضعب دنع

 ٌةَدِش :ًارايتخا جاوزلا نع عاطقنالاو لتبتلا نأ كردن نأ لهسلا نمو

 , يسفنلا نوكّسلاو , يحورلا ّسنألا اهب ُدِقفَي ,ملاعلا ناسنإلا ةايح يف دئادشلا ربكأ نم

 تيبلا ةمدخو ةفاظنلاو بارشلاو ماعطلا نوؤش يف ةبوزعلا ٌّقاشَم اهعم ٌلمحتَيو

 هيلع ماقسألاو ضارمألا لوزن دنع اهنانحو ةأرملا ةياعر نم اهببسب ُمَرحيِو .نكسملاو

 ,ةمكارتم ٌدئادش هذهو «هيدل اهبعاتمو ٍةخوخيشلا .لولح ٍتقو يف هل ِهينب ٍةمدخ نمو

 نم ٍدايدزالا ٍدّقَف نم هيلع َنوهأ ءاهيلعّررصلا ىأر نم الإ اهُلّمحتَي ال , ةمظاعتم ٌقاشَمو
 ٍنأشك .معنأو َّذلأ هل هاري ام ىلع .عظعأو َمّنْغأ هل هاري ام َرَئآَف هَّبو هليصحتو ملعلا
 .رابكلا ملعلا نيطاسأ نم مهو .مهنم ٍةفئاط ٌرابخأ ٌركذأس نيذلا ٍباّزُعلا ءاملعلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا مالك ُدِروُت بيرغلا ُبتكف هيلع ٌدامتعالا زوجي ال ءىطاخ ٌدانتسا اذهو
 يف ءاج .حيحصلا ٌريغو ميحصلا ٌثيدحلا ٌدروتو «نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغ ًمالكو .ملسو

 ديّبُع يبأ مامإلا ةمجرت يف « 4«: ١١ يفو «يبرحلا ميهاربإ مامإلا ةمجرت يف 0*2 : 7 «دادغب خيرات»

 باتك يف :لوقي ّيبرحلا ٌميهاربإ ٌتعمس :زاّزبلا قاحسإ نب ناهيلس لاق» : ملَس نب مساقلا

 ثيداحأ ةسمخ اهنم ركُذ مث ««لصأ ال سيل ًائيدح نوسمخو ةثالث «ثيدحلا بيرغ» ٍديَبَع يبأ
 .«اهل ّلصأ ال ًاثيدح نوعبرأو ةسمخ هيف» يناثلا عضوملا يف لاقو . جذومنك

 بيرغ ريسفتب ُتأدتبا» 157:1 «ثيدحلا بيرغ» هباتك ةمدقم ماتخ يف ةبيتق نبا لاقو
 نيعباتلا ثيداحأب مث الجر الجر ِهِتِباحَص ثيداحأب ُهّتولتو .ملسو هيلع هللا لص يبنلا ثيدح

 ءاموركذي ةغللا ٌباحصأ تعمس «ةبوسنم ريغ ٌتيداحأ ركذب ٌباتكلا ٌتمتخو .مهّدعب ْنَمو

 . ىهتنا .«يناعملا ٍفاطِل ٍظافلألا ِةْنَسَح ءاهَقرط الو اهباحصأ ٌفرعأ ال

 ءاهانعم ريسفتل ,بيرغلا ُبتك اهُدِروُن يتلا ثيداحألا ىلع ٌدامتعالا ٌعوسي ال هنأ ديفي اذهف

 ٍةفرعم قيرط نع اهتوبث ملعُي ملام .ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ اهتبسنب اهيف َحّرَص ولو
 . نيربتعملا نيثدحملا نم اهجرخأ نم وأ اهديناسأ
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 غوسملا ىلإ غلاب زاجيإب ٌريشأ نأ ٌنسحتسأ ءرابخألا كلت ٌقوسأ ن نأ لبقو 8
 ماكحأب مهملع عم ؛ةيوزغلا ىلإ ٍجاوَّزلا نع ةمئألا ٌءالعلا ءالؤه بّرع هببسب يذلا

 نع حيحص صن دري مل هن أ ًاصوصخو .اهبعاتمو ةبوزعلا رطاخمو .هلضفو جاوزلا
 واهي المها عم ؟جاوزلا كرت ىلإ مهب اَدَح يذلا امف ٠ ,2”ةبوزعلا ىلع ُعَجشُي عراشلا
 مهتافلؤمو مهبتك يف اهورّرق مهنم ءاهقفلا لب هيف تابغرملاو حاكنلا ماكحأ

 ءيِدْرَف يصخش ٌكلسم اهنأ ملعأ هللاو هذه مهاح نع ُباوجلاو - 4
 يذلا ,ملعلا ريخو جاوزلا ريخ نيب ةصاخلا مهتريصبب هيف اوُريام . مهسفنأل هوراتخا

 ,بولطم ىلع ًابولطم اومّدقف «مهل جاوزلا ريخ ىلع ملعلا يخ مهيدل حجرف هب نودوشي
 لتبتلا :سانلل اولاق الو .كلسملا اذه يف مهم ٍءادتقالا ىلإ سانلا نم ادحأ اوْعْذَي مو

 .هيلع متنأ امم لضفأ هيلع نحن ام الو ,جاوزلا نم ُلَضفأ ملعلل

 داجيإ نأب نيلئاقلا ,ةفسالفلاو ءاكحلا ضعب ٌبهذم جاوزلا كرت يف اوبهذ الو

 )١( يباتك يف .رابكلا ءاملعلا ءالؤهل ةبوُرُعلا غْوَسُم ثحبل باهسإو عسوتب ٌتضّرعت دقو :
 ص «حاَوَّزلا ىلع ملعلا اورثآ نيذلا ٍباَّزُعلا ءاملعلا» 4  7١«ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةعبطلا نم

 ىلع ديزي هباب يف ديرف فيرط باتك وهو ١٠١ .ةحفص

 ١77: ص «فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا» يف ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاق (؟)

 . «لطاب اهّلك ةبوزُعلا حُّذُم ٌثيداحأو

 «ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا ظفاحلا لاقو

 :ليق ء ذاحلا ٌفيفخ :ىَورُيو  ذاحلا ٌفيفخلا نيتئملاا سأر يف مكريخ :ٌثيدحو : * ص

 نم «هدنسم» يف ىلعيوبأ هاور .لام الو ءهل لهأ ال نم :لاق ؟ذاحلا ٌفيفخخ امو .هللا لوسراي

 هنَلَعو ءاعوفرم ةفيذُح نع « يعُْبِر نع ءروصنم نع «يروثلا نايفس نع «حاّرجلا نب داَوَر ثيدح
 زاوج ىلع لومحم رهف حص نإف . ىهتنا «هوؤطخو هيف ظاَفحلا هفعض :ٍليلخلا لاق اذلو داّوَر

 0 . .اهنمو ٠ ..اهتمو .. .اهنم «ٌةيهاو اهلك ةريثك ثيداحأ هانعم يفو .«نتفلا مايأ بهرتلا

 .لايعلاو لاملا ٌةَفِح :ًازاجم انه ذاحلا ِةّفْحِ َديرَأو ءرْهظلا :ةمجعملا لاذلا فيفختب ٌداحلاو

 لهأ ال نم :لاق» :ظفلب ه5: ؟ «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا دنع ثيدحلا يف ذاحلا هريسفت ءاجو

 دلو الو هل
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 يَّرَحْلا ءالعلا يبأ ةمجرت يف «270«نايعألا تاّيفو» يف ناكلخ نبا لاق !هيلع ٌةيانج دلولا

 بتكي نأ ىصوأ هن نأ ينغلبو» :روهشملا فوسليفلا يوغللا رعاشلا (هللا دبع نب دمحأ)

 :ٌتيبلا اذه هربق ىلع

 دحأ ىلع ٌتيِنَج امو لع يبأ هانج اذه

 اذه ىلإ هجارخإو دلولا ُداجيِإ :نولوقي مهنإف ,ءاكحلا داقتعاب قلعتم تيبلا اذهو

 . ىهتنا .«تافآلاو ثداوحلل ضّرعتَي هنأل ؛هيلع ٌةيانج ملاعلا

 «ًايدرف ًارايتخا مهسفنأل جاوزلا كرت اوراتخا اغإو هلك اذه نم مهاشاح

 نم هب ىلاعت هللا مهظفح امب ءاهرورشو ةبوزعلا لئاوغ نم ةمالسلا مه تحضوو

 . ملعلاو ناميإلاو ىوقتلا

 لهن ال يتلا ةبوزعلا ىلإ .ةرطفلا يف زوكرملا جاوزلا نع مهب ِبّرَع امو 1

 ابو ًاقّلعت هب مهم ْتَلَعَتْشا يذلا ملعلل ٌُديازتملا قوشلا الإ ءاهيِعاتمو اهبِعاصم

 ِءاملاو ,دسجلا نم حورلا ةلزنمب مهنم ملعلا ادغ ىتح ًانيودتو ًارشنو ًاعمجو .ًاليصحتو

 نوقيطُي الو ءًاقارف هل نوعيطتسي ال «ناسنإلا ةايح نم ءاوهلاو ءرضخألا دوعلا نم
 ءاذغلا عقومب مهنم ملِعلا راصف ؛ .هليصحت منكي هنم ٍطسِق ىندأ ليصحت نع ٌلزانتلا

 ًاعيمح ٍءاوَّدلاو

 اذه ليصحت نع ًاريبك ًالغاش ًاببس هلضفو هريخ ىلع جاوزلا اوأرو 5006
 ,ليصحتلاو ملعلاب يتارتحالاو لعافتلا نع مهلاقوعم ًادْيَقو ,فينُملا ٍفيرشلا بلطمل
 ًاداهتجا «ةلمجلا يف مهب ٌصاخلا سفنلا ٌظَح ىلع معألا َريخلا اوُرَئآف «زيزعلا بيبحلا
 . 0"2اليبس هللا ناوضر نم دايدزالل مهيلع ٌلضفأو ءاليصحت مهل منغ كلذ نأ مهنم
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 رانيد فلأ ًةأرما هيلع ٌتْضَرَع يِرَْجّسلا رصن ابأ ظفاحلا َّنأ "4 ربخلا يف مدقتو (5)
 ينع طقس ٌتجوزت ىمو «ملعلا ٍبلط يب ناتْسِحِس نم تجرح :لاقو ىأف ُهَمِلخَتِلو اهجوزتيل

 . ايش ملعلا بلط باوث ىلع ٌريوُأ امو مسالا اذه
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 ملعلا نع َتَلْعَش ثرْثَك اذإ قئالعلا نأ َرِكنُي نأ انم ٌدحأ ٌنِكمي الو - 41

 نم :لقن مل نإ لغاوشلا ىوقأ نم اهيلإ امو ٍدالوألاو ةجوزلاو جاوّزلا ٌقئالعو . هليصحتو
 يف ةروهشملا ًةملكلا يفاحلا ٌرْشب مامإلا لاق ىتح ,سانلا نم ريثك دنع ملعلا نع عطاوقلا
 . ")«ءاسنلا ذاخفأ يف ملعلا عاض» : ىنعملا اذه

 ًاريثك َّنأ ىلإ ةراشإ ,«ءاسنلا ذاخفأ نيب ملعلا َحبُد» ٍظفلب ةملكلا هذه ىَوِرُثو
 دالوألاب هلغاشمو هتايلوؤسم وأ هعّتم نم هب لصتي امو جاوزلا مهب - فقو ,ءاملعلا نم

 !لحمضاو مهيدل ٌملعلا رَمَضف .ملعلا ةعباتم نع , مهريغو

 ,ةيونعملا ِهِتايلوؤسمو «ةيداملا ِهِتايلوؤسمب ليقث ٌدْيَق جاوزلا نأ كش الو
 وه (ى .دبألا ىلإ وأ «ةريثك ًاتاقوأ ملعلا نع ٍفارصنالل اهّيّيسُي يتلا ٍتافاطعنالابو

 نع فرص جوزتم لكلو هُعباتُيو ءملعلا بحي ءملِع بحاص رجوزتم لكل مولعم

 !هنم مرو ملعلا
 نيدلا يقت مامإلا هاكح ام :جاوزلاب دييقتلا نم َلِقُن ام فيرط نمو -4

 :رابكلا نيثدحملا ةمئأ دحأ ةمحرت يف ٍ,«يلجملا تاقث بيترت» هباتك يف يكبسلا

 ,يوبنلا ثيدحلا رن دلب ىلإ دلب نم لحي ناك يذلا ,.(يرصبلا دشار نب رَمْعَم)
 ىقبُي نأ رايدلا كلت ٌلهأ َبْغَر نَمَيلا يف َلَح املف ءهنم هدنع نكي مل ام هيلإ عَمجيو
 ناكو «مهترداغم نم هب هوعنم ًادْيق هل اوراتخاف ءهلضفو هملع نم اوبسكيل .مهدنع

 ىلإ ةدوعلاو ةلحرلا نع هسّبَح هل ًادْيَق تناكف .مهنم ةأرما هوجّوز نأ وه ٌُديقلا كلذ

 . ةايح ا رخآ ىلإ مهيدل رمتساف لوألا نطولا

 ًءاعنص نكس ٌّيرصب «ةورُعابأ ىنكي ,دشار نب ٌرَمْعَم» : هتمجرت يف ٍلجِعلا لاق

 ,كرابملا نبا هنع ىَوَر ءلاجرلا ءالقع نم ناكو , حلاص لجر ةقث ءاهب جّوزتو ءْنَمَيلا
 . ءاعنصب هنم عِمسو ,يروثلا نايفس هيلإ لخرو

 هوُدْيَق :لجر مهل لاقف .مهرهظأ نيب نم جرخي نأ اوهرك ءاعنص لخد اّملو

 . ىلاعت هللا همحر 167 ةنس تام ىتح مهدنع ماقأف .(هوُجْوّرف

 )١( ص يراقلا يلع ةمالعلل «عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصملا» باتك يف امك ١١١ .
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 ضعب ٌلوق : ةليقث تايلوؤسمو ٌّدْيَق جاوزلا نأ ىلإ هب َرِشَأ ام ٍفيطل نمو 4
 ها ٍ / : ءافرظلا

 هباَقَع يف اورات» هوكّسمأ ابثذ نإ
 ةياذع | يف هوعدو هوُجوَز :خيش لاق

 هلو هيف بيرال ٌدْيَ : هيلع ُبترتيو هنع أشني امو هب لصتي امو ٌجاوزلاف

 ملعلل هغارف نم ٌمطَتقَتو .ًايونعمو ايدام لجرلا ةايح نم ةريبك ٌبناوج ٌذخأت تايلوؤسم
 ءاملعلا نم ريثك يف كلذ َدِهوُش امك !ًاعطق هيف دايدزالا وأ ملعلا نع هعطقت دق لب ًاريثك

 .هيلع َةَبوْزُعلا مهضعب رثآ اذلف «ءايكذألا
 .باَزُعلا مالعألا ٍةمئألا ءالؤه نم ٍةفئاط َمجارت ٌقوسأ اذه ٌدعبو

 « نيرسفم نم «ةدّدعتم تهاذمو .ةفلتخم روصع نم .نيدلا مولع 5 مهم ىذتقملا

 «نيدهزتمو «نيخّرؤمو «ةابدأو «نييوُحنو ,نييوغلو «نييلوصأو .ءاهقفو ءنيئّدحمو

 ليبس يف ءاهقاشَمو وعلا ٍدئادش ىلع اوُرَبَص نيذلا نم .مهاوس ريثكل جذاملاك نوكتل
  مهنع هللا يضر ' مهِسفن أ ٍةَداَذَل ىلع مهريغ م عَن اورئآف «هنم دايدزالاو ملعلا ليصحت

 معاز همعز ا ةبوزعلل ةوعدلا اذه ينعي الو ؛هلهأو ملعلل اونسحأ امب مهيلإ َنَسح

 نوكت نأ «(بارعلا ء ءاملعلا) نم مهل ُمجرتأ نم رايتخا يف تيت دقو ١

 ًةَضاين ةْشاّيِج ٌةيكولُسلاو ٌةيملعلا مهتايح نوكت نأو «ةزفاح ةملَعم ةهَجوُم مهتريس

 «(ةبوُرُعلا الخ) مهب ءادتقالاو ءاستئالا اهئراق سفن يف ُثَعِبَت «رثآملاو لئاضفلا عاونأب

 .ىوقتلاو حالصلا ىلإ هٌُدُسَتو .هب ٌباهتلالاو ملعلا ٌبُحو َريخلا هتيصخش يف ٌعبطتو

 ًءالغ ةمئألا كئلوأ مجارت لالخ نم (!مويلا ملعلا ٌبالط) َدّهشيِلو - 47

 اوراتخا نيذلا «.ءالبنلا ٍءاحلصلا ءالضفلا ٍءاملعلا ٍءالؤه دنع َس هّنَحفرَو ملعلا

 نأ َءاغتبا .مهتايح ٌلوُط هتياعرو هتعفنمو هِتَعتُمو جاوزلا سن سنأ نم مهيسفنأ نامرح

 لوصح ىلع انورثآف ,مهّدعب نمل هغيلبتو هتمدخ نمو « هليصحتو ملعلا نم اودادزي

 مالسإلاو نيدلاو ملعلا نع هللا مهازجف مه ةيرّذلاو ,لشلاو .دالوألاو ةجوزلا

 «نيقيدصلاو نييبنلا عم ءنيعلا رؤحلاب هراوج يف مهمركأو ءازجلا َريخ نيملسملاو

 .ًاقيفر كئلوأ َنّسَحو ,نيحلاصلاو ءادهشلاو
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 .«يرصبلا بيبح نب سنوي نمحرلا دبع وبأ :باَّزُعلا ءالعلا نمف ٠97

 هدلوم» : هتمجرت يف ,27نايعألا تاّيقو» يف ناكّلَح نبا ىضاقلا لاق «يوحنلا ٌبيدألا

 نع بدألا ذخأ كلذ ٌريغ هتافوو هتدالو ف ليقو ”١87 ةنس تامو 4٠ ةنس

 . برعلا نم َعِمَّسو ,هيلع َبلغأ وحنلا ناكو . ةملس نب ٍدامحو «ءالعلا نب ورُمَع يأ

 وحنلا 5 لايق هلو ءاّرَقلاو يئاسكلا هنم عمسو ءاريثك ةهيوبيس هلع ىؤزرو

 ًءابدألا اهماتني ةرصبلاب هتَقْلَح تناكو .ةسماخلا ةقبطلا نم ناكو ءابب درفني ٌبهاذمو

 . ةيدابلا ٌلهأو برعلا ًءاحصفو
 4 14 2. ةءو مول 8

 «نينس رْشع بيبح نب سنوي ىلإ تسلج : يوحنلا يراصنألا ديز وبأ لاقو .«”هظفح

.45:5 09 

 «ةنس نيرشعو «ةنس نيعبرأ :نيمدقتملا دنع خويشلا ىلع ةبلطلا ٌةذملت تناك اذكه (؟)

 ةقيقد نيسمح ال هَعبَر وأ هرثكأ وأ راهخلا لوط سردلا ٌسلجمو ىلاع دج ملاع ُبلاطلاو «نينس َرْشَعو

 .ةمئألا ةمزالمب ًةمئأ ٌةبلطلا كئلوأ ادغف !ةقيقد نيعبرأو اسمح وأ

 اصلا ِتاساّرُكلاو فحّصلا نمو «ةدودعم ُقئاقدو ,ةدودحم ٌرهشأ ٌةساردلاف مويلا امأ

 .ةضيرع يواعدلاو .دوقفم ءالعلا يدي نيب روضحلاو .مضه وأ مهف وأ ةشقانم نود اهنم نوقلتي

 !هب نيرجاتملا هيلإ نيبستنملا ءالؤه رثكأ نم ىلاعت هللا ىلإ يكتشي ٌملعلاو !ضَرْعأ ُباقلألاو

 ةديبُعوبأ وه «ةنس نيعبرأ (بيبح نب سنوي) هّحيش مزال يذلا ءاذه ىَنَتُملا نب رَّمْعَمو
 ظحاجلا هيف لاق يذلا .ملعلا يف ُمامإلا .709 ةنس ىفوتملاو ٠١١. ةئس دولوملا .يوحنلا يرصبلا

 مولعلا عيمجب ملعأ ّيعاَمج الو يجِراحح ضرألا ين نكي مل» :  ءاملعلا ىلع ِءانثلا يف هب كّبسحو

 :هخيش ىلع هتذملت تناك مامإلا لحفلا اذه .باتك ٠٠١ وحن هل تافلؤملا نم َكَرَت دقو .«هنم

 . ةنس نيعبرأ

 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» يفو 2.1١55 ص يرابنألا تاكرملا يبأل «ءابلألا ةهزن» يف ءاجو

 ذيملت .بيدألا يوغللا يرصبلا (سنوي نب ديعس) يراصنألا ديز يبأ مامإلا ةمجرت يف ١

 ةنس 4135 نع 15١6 ةنس قوتملو ١١9. ةنس دولوملا .(يعمصألا) خيشو .(بيبح نب سنوي)
 - ىلع ٌبكاف .ديز يبأ ةقلح ىلإ ٌيعمصألا ءاجف ءديز يبأ دنع انك : ينزاملا نائثعوبأ لاق» : يلي ام



 جوزتي مل «ةنس 88 بيبح نب سنوي شاع :يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ لاقو
 يناعم ُباتك :بتكلا نم هلو .لاجرلا ةثداحمو ملعلا ٌبّلط الإ ٌةّمه هل نكت ملو رست لو
 ٌباتكو .ريغصلا رداونلا ٌباتكو .لاثمألا ٌباتكو ,تاغللا ٌباتكو .ميركلا نآرقلا

 . (ىلاعت هللا همحر .رعشلا يناعمو .ريبكلا رداونلا

 لَبَجلا «هيقفلا ثّّدحملا «دباعلا دهازلا ٌمامإلا : باَّزُعلا ءاملعلا نمو - 5
 نمحرلا دبع نب ثراحلا نب ُرشب رصنوبأ ءهرصع يف ريظنلا ُميدع ءاَضّرلا ٌةقثلا

 .20(يفاحلا رشب) مساب روهشملا يدادغبلا مث يِزَوْرَملا

 نع ّذخأو «ثيدحلا اهب ٌعِمَسو ءاهنطوتو دادغب لّرنو 2٠5١ ةنس ورم يف دلو

 ,كرابملا نب هللا ٌدبعو «ديز نب دام :مهنم .اهريغو دادغب يف نيريثك ويش

 ءضاَّيِع نب ليضُفلاو ءشايع نب ركب وبأو ,سنأ نب كلامو , يدهم نب نمحرلا دبعو
 . مهريغو

 «يبرحلا ميهاربإو «لبتح نب دمحأ مهنم ءرابكلا ةمئألا نم ةعامج هنع ىورو

 متاح نب دمحمو ميظعلا دبع نب سابعلاو ءيِطَقَّسلا ٌّيِرَسو ,برح نبريهزو
 .نورخآو

 ٌظفلو ءةنس نيرشع ذنم انُمَّلعُمو انُديسو انّسيئر تنأ :لاقو ءهيدي نيب سلَجو هلّبقف هسأر

 .(ةنس نيسمخ ذنم : ناكلخ نبا

 هللا يضر كلام مامإلا ةمجرت يف .45 :8 يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعأ ريِس» يف ءاجو

 .هنم ُمّلعَتَي ةنس نيثالث لجرلا ىلإ ُفِلتَي ٌلجرلا ناك :لوقي ًاكلام ٌتعمس :يبنعقلا لاق» :هنع
 .«ةنس نيثالثو ًاسمخ ًاكلام ُتسلاج : عفان نب هللا ٌدبع لاق

 امإلا ٌلوق 517:١. لبنح نب دمحأ مامإلل «لاجرلا ةفرعمو لّلِعلا» باتك يف ءاجو

 امإلا همِزَل دق ناكو يشب نب - ميَّشُه تام ام دعب ةّيلُع َنب ليعامسإ انْ : هنع هللا يضر

 .«ٌةجاحلا نوكت نأ الإ لجن ال « موي ّلك نينس َرشَع - نينس عّبرأ

 و

 دمحأ

 دمحأ مام

 مم
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 «نايعألا تايفو»و ىه٠١ ك5: ا/ بيطخلل «دادغب خيرات» :هذه هتمحرت رداصم )١١(

 رجح نبال «بيذهتلا بيذهت»و ا ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا»و قعدنا ناكلخ نبال

 . 18 ص (يجرزخلا ةصالخ»و :«غ5:١



 5١و"

 «سانلا لّرّتعا مث ,22فّعضو َقّنَوو حّرَجو لّدَعو هعّمسأو ٌتيدحلا ٌعِمَسو
 ىوقتلاو ةدابعلاو دهزلا يف مالعألا نم َّلَع راصو ثدي مو 0 لغتشاو

 هفشقتو هكُسْنو هيداهزو هتدابع يف .ةمئألا نم دحاو ريغ هيلع ىنث ذأ دقو . عرولاو

 تامو . ًامادإ اهلعِجأف ةيفاعلا ركذأ :لاقف ؟زبخلا لكأت ءىش يأب هل ليقو .هعروو

 .رمعلا نم ٌةنس نيعبسو عّبَس نع ةرجهلا نم 771 ةئس ىللاعت هللا همحر
 انأ :لاقف ,عرولا يف ةلأسم نع لبنح نب دمحأ لثُس :ناهام نب دمحأ لاق

 نب يشب ناك ول !دادغب هلع نم لكآ انأو عرولا يف مّلكتأ نأ يل ليال هللا ٌرفغتسأ

 ماعط نم الو دادغب ةَلْغ نم لكأي ال ناك هنأل ءهنع كبيجي نأ حّلَص ,ثراحلا

 امو رشب الول :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :نيعأ نب دمحم نب نسحلا لاق . 2"داوَسلا

 !ةلطغ يف انكل ءانل هرافغتسا نم وجرن

 :لاق ؟ثراحلا نب ٌرشِب كئيجي :دمحأل ليق :يزارلا ثيللا نب نسحلا لاقو

 تعمس : يِذوّرَملا ركب وبأ لاقو .هيلإ ّبهذن نأ ٌنحأ نحن , خبشلا نوُنعُي ال

 . طق هّتمّلك ام :لاقو «سنأ هيف ناك دقل :لاقف «ثراحلا نب رش ٌركذو هللا دبع ابأ

 .  بُشححف هتُماَشُمو هتدهاشمو هّتسلاجمب يفتكي دمحأ مامإلا ناك : حاتفلا دبع لاق

 دهزلاو ةدابعلا نم هيلع ناك ام ىلع يأ  رشب َيوَق امنإ :دمحأ مامإلا لاقو

 اليْعُم ناك نم سيل «لايع هل نكي لو ُهَدَُحَو ناك هنأل  ةيلاعلا لئاضفلاو عرولاو
 ٌعفدَي ناك نم جوزتلا ٌسانلا كَرتولو ,ٌتلكأ ام ٌتيلاب ام ّيلإ ناكول .هّدحو ناك نمك

 ءاذكو اذك نم ٌلضفأ ًازبخ هنم ُبْلْطَي ًأطخسَتُم هيبأ يدي نيب ّيبصلا ًءاكبَل ؟ودعلا

 ؟00ٌبزعألا ُدّبعتملا هقحلي نأ نيأف

 يبهذلل (ظافحلا ةركذت» يف ام اهنمو «نيثدحملاو لاجرلا بتك نم عضاوم يف كلذ ءاج )1(

 ءاظفاح انقتم ديزي ناك :يفاحلا ٌرشب لاقو . . .» :(يرصبلا عْيَرُز نب ديزي) ةمجرت يف 0١

 .«هثيدح ٍةحص ّلثمو هلثم ُتيأر ينأ ُملعأ ام
 هللا يضر رمع دهع ىلع نوملسملا اهحتتفا يتلا اهعايضو قارعلا ىَرُق : انه ُداَوَسلا 2')

 . 7/7: «نادلبلا مجعم» يف امك .هنع

 50:1 لبنحلا حلفم نبال «ةيعرشلا بادآلا» باتك نم ةثالثلا عطاقملا هذه تلقن) (5)

 .(0559؟50و ؟هغو



 في

 الإ «ةمألا هذه يف ريظن هل نكي مو هللا همحر تام : هوم هخلَب موي دمحأ مامإلا لاقو

 نب دمحم لاقو .ل هع كرت امو .هّرمأ مت دق ناك جوزتولو .سيق دبع نب رماع
 :تلق ؟لاجرلا أ :يل لاقف ؟لجرلا اذه يف لوقت ام : لبنح نب دمحأل تلق : ىلا
 ىلع هنم َدَعَق مث ءضرألا يف احْنُر زكر لجر لكم الإ يدنع ِهّلَدَم ام : يل لاقف ءرشب

 دمحأ مامإلا لوق ىهتنا ؟هيف ُدُعَقَي ًاعضوم ٍدحأل ُكَرَت لهف ءَناَنّسلا

 : ىَمْلَس يبأ نب ريَهُز لوق هيف قّدصَي اذه ىلعو

 اولأي ملو اومالي ملو اولعفي ملف 2مهوكردُي يكل موق مهّدعب ىَعَس

 هّبشُي ناك يذلا يبرحلا م ميهاربإ مامإلا ه هذيملت هيلع ىنثأو :حاتفلا دبع لاق

 تججرخأ ام : يبرحلا مي ميهاربإ لاق «لقاع َحّْدَم يف َليِق هّلثم ٌتيأر ام ًءانث لبنح نب دمحأب

 لك يف نأك ٠ كسل ةيبِغ هل فرش ام هرب نم هئاسلل طفش الو نم اقع تأ كادغب
 هلقع نم صن امو َءالَقُع اوراصل دادغب لهأ ىلع هّلقع ّمِسُق ولو ءالَقَع هنم ةرعش
 . ةنس نيسمح هبِقَع سانلا ءىِطو «ءيش

 درفتو .دهزلاو ٍعرولا يف هرصع ّلهأ قاف نمم رشي ناك : يدادغبلا بيطخلا لاقو
 , سفنلا ٍفوزغو .«بهذملا ةماقتساو .ةقيرطلا نسحو . لضفلا ,عاونأو ( لقعلا روفوب

 ٌعِمَس ام لكو «ةياورلل هّسفن بِصني مل هنأ الإ ] «,ثيدحلا ٌريثك ناكو «لوضففلا طاقسإو
 . ةركاذملا ليبس ىلع وه امنإف هنم

 ًاثيدح الإ يوري سيل ءلَبَج ,ٌدهاز : ثراحلا نب ٌرِشب : نطقرادلا ظفاحلا لاقو

 .هنع يورَي نمث ةّيلبلا نوكت امبرو ءاحيحص

 هتزانج يف عمتجا ءرشب تام نيحو :ريثك نبا ظفاحلاو يدادغبلا بيطخلا لاقو

 دعب الإ هب يف رقي ملف جفلا ةالص دعب جرخأت ,مهيبأ ٍةَرَكَب نع دادغب ٌلهأ

 تيأر : ينال ديمحلا دبع نب ىيحي لاق . لوط هيف ًافئاص ًارامن ٌراهنلا ناكو قَمَتَعلا

 فّرش هّللاو اذه : ةزانجلا يف ناحيصي ءرشب ةزانج يف ينيدملا نب ٌلعو راّتلا رصن ابأ

 ٍةَوْذَع نم ٌتَجِرخَأ ,ةميظع ةزانج هل تناك : يبهذلا لاق .ةرخآلا فرش لبق ايندلا



 كلب

 , 21)ىهتن نا . ماحزلا نم ليللا ىلإ هربق يف ٌلصحِي ملف

 ناهذأ يف زوكرملا نأل ؛ (يفاحلا ٍرشب) ةمجرت يف ةلاطإلا ضعب ٌتلطأ امنإو

 «نيحلاصلا َنيِلّمغملا نم لّمَعُمو ؛«شيواردلا نم شيورد يفوص) هنأ سانلا ضعب

 . هنع يضرو ىلاعت هللا همحر ءاهئاحّلّصو اهئاملعو ةمألا ءالقع رابك نم ناك هنأ ٌمقاولاو

 ريرج نب دمحم رفعج وبأ ٌدهتجملا ٌمامإلا :ِباَّزُعلا ءاملعلا نمو < 6

 «خرؤملا «ءىرقُملا ,راظنلا , يلوصألا .هيقفلا .ثّدحملا ءرسفملا حلا . يربطلا

 ٍمماج «ققدملا ققحملا ,ءرعاشلا «ةيوارلا «بيدألا « يضورغلا « يوحنلا . يوغللا

 ًانيدو الع ايندلا ةمئأ ٌدَحأو ,قّلطملا ٌدهتجملا ٍ,رثأملاو فيناصتلا وذو ءرخافملاو ٍمولعلا

 دنع (درفملا َمَلَعلا) همسا راصو .قافآلا هترهش ُتقّبط دقو .دايج ٌفيلآت ةرثكو ًاظفحو

 . قالطإلا

 0 هو ةعساو ةجرت  يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا هل مجرت دقو

 : لوقأف :(9لاعت لا هجر نيليلجلا نيخرؤملا نيم نع ورئاحلا ةرارلا

 «نينس عبس هرمعو نآرقلا ظِفَحو 2778 ةنس ناتُسرَبَط دالب نم َلُمآ ٍةدلب يف َدِلَو
 «ةنس ةرشع اتنثا هٌرمُعو ًاعفاي ملعلا بلط يف لَحّرو ءنينس ست هرمشو ثيداملا بتكو

 ةنس لبنح نب دمحأ ةافو دعب دادغب لخدو .ةلحرلاب هوبأ هل حمس نيح 5 ماع يف

 دالب لاجف «ءاملعلا ِءاقلو ملعلا ليصحتل ل مالسإإلا ميِلاقأ فوطو هقلي ملف 8١"

 اننيب :نيعيتبملل نيعرشتملا بناج نم .فلسلا يف لاقي ناك ءدهشملا اذه ىلإ ًارظنو )١(
 نم ناك نم هيف فشكني :هتزانج عبيشتو ملاعلا توم موي نأ ىلإ اذهب نوريشُي .زئانجلا موي مكنيبو
 ماعلا عييشت نع سانلا راسحناب كلذو «حالطلاو ةعدبلا لهأ نم ناك نمع حالصلاو ةنسلا لهأ

 . عبتملا عّرشتملا ملاعلا عيبشت ىلإ مهيابقإو مهيافجناو .عِتبمل
 )١( «دادغب خيرات» يف 154-177:17.

 .95-- 40:14 «ءابدألا مجعم» يف (”)

 .01 517 نم ,ةحفص ١4 يف «باّرُعلا ءاملعلا» يباتك يف هل ٌتمجرت دقو (:)
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 هللا ةمحر هتافو نيح ىلإ اهب ماقأو ءدادغب نطوتسا مث ءرصمو ٌماشلاو ٌقارعلاو ناسارخ
 ًادوهشم َأَّذف ًامامإ ادغ مث .هبابش لّبَتقم يف وهو ملعلا يف ةمامإلا ماقم زاح دقو . هيلع

 .روهدلا رم ىلعو روصعلا لك يف ؛هيلإ اعوجرم ءهل
 ُمَجِرُيو .هلوقب ْمُكَحي .ءاملعلا ةمئأ َدَحأ ناك : بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 لهأ نم ٌدحأ هيف _ هكراشي ملام مولعلا نم عمج دق ناكو .هلضفو هتفرعمل .هيأر ىلإ

 يف ًاهيقف يناعملاب ًاريصب «تاءارقلاب ًافراع « لجو زع هللا باتكل ًاظفاح ناكو .هرصع
 ءاهخوسنمو اهخسانو ءاهويقسو اهجيحصو ءاهِقّرطو نْئّسلاب ًاملاع ءنآرقلا ماكحأ
 ٍلئاسمو ماكحألا ف ,نيفلاخلا نم مهّدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأب افراع

 . مهرابخأو سانلا مايأب ًافراع ,مارحلاو لالحلا

 يآ ليوأت هوجو نع نايبلا عماج» : هلثم ٌدحأ فّنصُي مل يذلا ٌروهشملا ٌريسفتلا هلو

 .«ممالاو كولملاو ءايبنألاو لسرلا خيرات» خيراتلا يف روهشملا باتكلا هلو ««نآرقلا

 رأ مل ةرابألا نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع تباثلا ليصفتو راثآلا بيت د

 نم ٌرايتخاو .ةريثك ٌبتك هعورفو هقفلا لوصأ يف هلو !هّمتُي مل هن أ الإ فانعم يف هاوس

 .هنع تظْفَُح لئاسمب َدَّرفتو . ءاهقفلا ليواقأ

 ىلإ ٌلجر رفاس ول :©0هيقفلا ينيارِفسإلا دمحم نب دمحأ دماح وبأ مامإلا لاق
 نب ركب وبأ مامإلا لاقو . ًاريثك كلذ نكي مل ««ريرج نبا ٌريسفت» هل ٌلّصْحَي ىتح ءنيّصلا

 ضرألا ميدأ ىلع ملعأ امو .هرخآ ىلإ هلو نم هيف ُثرظن : : هيلع فَّقَو نأ دعب ةميزخ

 .ريرج نبا نم ملعأ
 .ةنس نيعبرأ ثكم ريرج نبا نأ يكحب َيِمِسْمَّسلا ثعمسو :بيطخلا لاق

 رفعج نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ هُديملت ثِّدحو . ةقرو نيعبرأ اهنم موي لك يف بتكي

 : «ريرج نبا مغ خيرات» هب لصَو باتك وهو ,«يةّلّصلا» باتكب فورعملا هباتك يف ءِناَعْرْفلا

 ُنبا وهو يفوت نأ ىلإ ملحلا َْلَب ذنم « هتايح مايأ اولّصح «ريرج نبا ذيمالت نم ًاموق نأ

 ةرشع ٌعبرأ موي لك ىلع اهنم راصف .هتافنصم ٌقاروأ اهيلع اومَسق مث ةنس نيناثو تس

 . قلاخلا ةيانع نسحب الإ ٍقولخمل أيهتي ال ءيش اذهو .ةقرو

 )١( ص يف 148 ربخلا ىلع ًاقيلعت (ينبياَرَفْسإلا) ظفل طبض مدقت 7١0.
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 ٌبحاص ىضاقلا ٌيرَجْشلا لماك نب دمحأ  لماك نب ركبوبأ هُذيملت ىكحو

 سانلاب ٌتيَّلصو «نينس عبس يلو نآرقلا تظفَح :رفعج وبأ يل لاق :لاق  ريرج نبا

 نيب يننأ مونلا يف يبأ يل ىأرو .نينس عست نبا انأو ثيدحلا تبتكو «نينس ينامث ُنبا انأو

 نيب يمرأ انأو «ةراجح ةءولمت ةالخم يعم ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي

 يتنوعم ىلع بأ صّرَحف . هتعيرش نع ٌبْذو هنيد يف حّصن َربَك نإ هنإ :ربعملا هل لاقف هيدي

 .ريغص ذئنيح انأو ملعلا بلط ىلع

 امع ٌلَأسُيو ,تارم ليللا يف انيلإ ٌجُرْخَيف ,يزارلا ديمُح نب دمحم دنع ُبتكن انكو
 ىرق نم ةيرق يف ناكو «يبآلوُدلا دامح نب دمحأ ىلإ ىضمن انكو .انيلع هؤرقيو «هانبتك

 ّقحلنف ديم نبا ىلإ َريِصَن ىتح !نيناجملاك وُدْعَن مث ,ةعطق ّيرلا نيبو اهنيب ءّيّرلا

 بيرك وبأ مهنمو .نيثدحملا نم ددع نع اهيف ٌبّتكف «ةفوكلا ىلإ هتلحر يف ٌراَصو

 . ثيدحلا باحصأ رابك نمو قّلخلا ٌسِرَش اذه ناكو ِيناَدُمَحْلا ءالعلا نب دمحم

 ةَحْوح باب نم علّطاف ,ثيدحلا باحصأ عم هراد ّباب ٌترضح :رفعج بأ لاق
 نوسمتلي ثيدحلا ٌباحصأو . ريبكلا بابلا ىلع ريغصلا ُبابلا :ٌةخْوَْحلا هل
 مث .ضعب ىلإ مهّضعب َتْقَتلاف ؟ينع بّنك ام ًظفحي مكيأ :لاقف ءنوُجِضَيو ّلوخدلا
 :تلقف ءُهَلَسف اذه :اولاقف معن :تلق ؟هنع تبتك ام ظفحت تنأ :اولاقو ّيلإ اورظن

 .اذكب اذك موي يفو ءاذكب اذك موي يف انَتْثَّدح

 يأ هب نوعمسُي سانلا ناكو هثيدح نم هنكمو «هتثادح ىلع هّردق فّرَعو هيلإ ٌلخَدف

 ةنيدم ىلإ داع مث .ثيدح ٍفلأ ةئم نم رثكأ بيرك يبأ نم ّعِمَس هنإ :لاقيف «  هببسب

 ىورو .نآرقلا مولع يف ذخأو اهب هقفتو ةدم اهب ماقملا مزلو اهب بتكف دادغب : مالسلا

 أرق :لوقي ابلعث تعمس :دهازلا دحاولا دبع نب دمحم رَمْعوبأ لاق «بلعث نع رعشلا

 . ةليوط ةدمب يدنع سانلا رثكي نأ لبق «ءارعشلا رعش يربطلا رفعج وبأ لع

 لحاوسلاو ماشلا دانجأب خياشملا نع هقيرط يف بتكو ءرصم ىلإ جرخف بّرغ مث

 ةيقب اهب ناكو .نيتئمو نيسمخو ثالث ةنس يف طاطسفلا ىلإ راص مث ءاهنمرّبكأو «روغثلاو



 عا

 بهو ٍنباو يعفاشلاو كلام مولع نم مهنع ةباتكلا ٌرثكأف .ملعلا لهأو خويشلا نم

 . نيتئمو نيسمخو تس ةنس يف رصم ىلإ عجر مث «ماشلا ىلإ داع مث ,مهريغو

 ناكو ءاهسامتلا نع هّسفن ُمُفرَي ءاهلهألو اهل ًاكرات ايندلا نع ًافزاع ناكو

 .ثيدحلا الإ فرعي ال يذلا ثّدحملاكو .نآرقلا الإ فرعي ال يذلا ءىراقلاك

 اذإو .مولعلل ًاعماج ,تادابعلاب ًالاع ناكو .باسحلا الإ فرعي ال يذلا بياحلاكو

 . اهريغ ىلع الضف هبتكل تدجَو «هريغ بتكو هبتك نيب تعمج

 .هيسلاجمل ةرشعلا نَسَح «هنطاب يف ًافيظن ,هرهاظ يف ًافيرظ رفعج وبأ ناكو
 .هِسبلمو .هلكأم يف بدألا ليمج .هلاوحأ عيمج يف ابَّذِهُم «هباحصأ لاوحأل ًادقفتم

 امبرو «ةبعادُم ّنسحأ مهّبَعاد امبر ىتح «هئاوخإ عم ًاطسبنم .هسفن .لاوحأ يف هَّصُخي امو

 هقفلاو ملعلا نع جرحي ال ام ىنعملا كلذ يف يِرِجُيف ةهكافلا نم ءيشب هيدي نيب ءيج

 . ملِع نّسحأو دج ٌدَجأك نوكي ىتح «لئاسملاو

 كلذ نوكيو ءاهيف لأسُي ةميلولا ىلإو ءاهيلإ ىعدُي ةوعدلا ىلإ يضمي ناك دقو
 لكأيف ءارحصلا ىلإ مهضعب عم جرخي ناكو ,هروضحب ًافيرشو .هلجأ نم ًادوهشم ًاموي

 هلَغاشتل ءٌّدحأ هيلإ ُلْخدَي ٌداكي ال ,سلجملا دعب هّلزنم لخد اذإ ناكو .مهعم

 . مهم رمأ يف الإ ءفينصتلاب
 ناكو «ناك ملع ّيأ نم هيف ضن امبًاَيِلَم رفعج وبأ ناك : لماك نب ركب وبأ لاقو

 ٌدجلا بحي ناكو تام نأ ىلإ اهُربوُي الو ءملعلا لهأب قيلت ال يتلا قالخألا نع ًافقوتم

 . طق لالح الو مارح ىلع ليوا ُتَْلَح ام :رفعج وبأ انل لاقو . هلاوحأ لك يف

 ريغ يف هتايح نم ةقيقد عاضأ هنأ هنع َرْيَأ امو» :)يلعدُرُك دمحم ذاتسألا لاق

 ةرضحب ناك هنأ .تاقثلا ضعب نع ايركز نب ىفاَعَملا ىَوَر «ةدافتسالاو ةدافإلا

 اذه هل ٌركُذف ءاهنم ّلقأ وأ ةعاس دعب يفوتو .هتوم لبق ىلاعت هللا همحر يربطلا رفعج يأ
 هذه يفأ :هل ليقف .هبتكف ًةفيحصو ةربحم ىعدّتساف ,دمحم نب رفعج نع ُءاعّدلا
 . ىهتنا .«تامملا ىتح ملعلا سابتقا َعَدي ال نأ ناسنإلل يغبني :لاقف !؟لاحلا

 )١( ص «دادجألا زونك» يف ١١7 .



 ا

 الو .هلوح ةجوز ال ًابّرَع دنس م85 نع ٠" ةنس لاوش نم نيقب عبرأل يفوتو

 ىلع لهي الو سي ال ام «ةلفاحلا ِتافّلؤملاو ملعلا نم ىقبأو فّلخ امنإو «هّدعب هل َدَل
 تناك لب «ةّرابلا هب ةرّكذملا ةيقابلا هتّيرذ .ةردانلا ةريثكلا ُهفيلآت تناكف ءرهدلا هجو
 .دالوألاو لّسْنلا نم هب ًاريكذت ٌمودأ

 اهبحاص هب فصتا يذلا لضفلاو ِءانثلا ُلوُط هاضتقا ءانه ةمجرتلا هذه ٌلوطو
 :بيطلا وبأ لاق «هيلع هللا ٌةمحر يربطلا ريرج نبا ُمامإلا

 ري 6 0ك 0 يع يي 2

 ُلابْنَي لاّبثتلا ىلع ةءانثلا نإ ِهِسبال لوط يئانَث لاطأ دقو

 نب مساقلا نب دمحم) يرابنألا نب ركبوبأ مامإلا : ِباَّزعلا ءاملعلا نمو 5

 دولوملا ,يدادغبلا .ظفحلا ُرْحَب ظاَفَحلا «ةيوارلا ,بيدألا ءرّسفملا « يوحنلا (دمحت

 . ىلاعت هللا همحر 778 ةنس قوتملاو 777١.« ةنس

 دقو  ةمعطألا نم تابّيطلا لوانت نم هتايح لوط ماعلا ٌمامإلا اذه عنتما دقل
 نأ دعب  ءاسنلا بارتقا يف َدِهّرو ,هظفح ىلع ٌءاقبإ  كولملا دئاوم ىلع هل ْتَمَّدُق
 يف ًةبوجعأ ناكف هملعل هِغّرفت ىلع ًاظافج هتيبو هاد لالحلا ٌءكانسحلا ةأرملا تلخَد

 نم رثكأ ىوس هياعب نم هيد الو ٌلسن هل نكي ملف .هداهزو هيأت يفو .هملع ينو .هظفح
 ىلع ملعلا ىلغأ ام هرم هللف !ةقرو فلأ نيسمخ نم رثكأ ىلع اهفاروأ ٌديزت ءًافلؤم نيثالث

 :©9)هتمجرت نم ًائيش كيلإو !هبلق

 ةمئألا نم ًامّلاع َعِمَس .هل اظفح مهرثكأو ,بدألاو وحنلاب سانلا ملعأ نم ناك

 فئنصو ءةنسلا لهأ نم اريخ نيد الضاف ًاقودص ناكو كلذ ّلْثم هنع ىَوَرو «هنامز يف

 . ءادتبالاو ففقولاو «لكشملاو ثيدحلا بيرغو «.نآرقلا مولع يف ةريثك ابتك

 «نآرقلا يف ًةدهاش ءرعشلا نم تيب فلأ ٍةَمم ٌتالث - رَكَذ ايف  ًظفحي ناكو
 هبتك يف ءاذكه هنع ُبَّتكُي ام لك يف هتداع تناكو ءباتك نم ال هظفح نم لمي ناكو

 .راعشألاو ريسافتلاو رابخألاو ةيوحنلاو ةيوغللا دئاوفلا ىلع ةلمتشملا هيلامأو ةفئصملا

 «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإو» ء.185 181: بيطخلل «دادغب خيرات» نم )١(

 00:١. ناكّلَخ نبال «نايعألا تايفو»و ء7٠7 ”:7 يطفقلل
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 هيلع قلق هيبأ جاعزنا نم اوَأرف . هنودوعي هباحصأ هيلع لخدف «ةرم ضرّمو

 جِعزنأو أو ٌقلقأ ال فيك : مهل لاقف ءركب يبأ ةيفاع هل اًوَجرو ءهَسفن اوبّيطف .ًايظع ًارمأ

 , 0)ًابتك ِء ٍءولمت يريح ىلإ مهل راشأو «نورت ام ٌعيمج ًظفحي نم ِةَلِعل

 ظفحي هنأ ثّدحو .نآرقلا ريسفتو رعشلاو وحنلاو ةغلل سانلا ظفحأ ناكو

 : سنوي نب سابعلا وبأ هذيملت لاقو .اهديناسأب نآرقلا ريسافت نم ريسفت ةئمو نيرشع

 يلاقلا يلع وبأ هذيملت لاقو .ظفحلا يف هللا تايآ نم ةيآ يرابنألا نب ركب وبأ ناك

 ةئم ثالث ركذ ايف  ظفحت يرابنألا نب ركب وبأ ناك  :روهشملا بيدألا مامإلا

 .ًاقودص نيد َةَقُ مث ناكو «نآرقلا يف ًةدهاش ِتيب ٍفلأ

 ةيابخ يف «ملعأو هيبأ نم لضفأ ناك :«هباتك» يف ميدنلا قاحسإ ْنِب دمحم لاق

 «نيحللاصلا نم اعِرَو كلذ عم ناكو .ظفحلا ٍةعرسو ةحيرقلا ٍةدْوَجو ةنطفلاو ءاكذلا

 .باوحلا ةعرسو ةهيدبلا روضح يف ّلثملا هب ُبَّرِضُي ناكو ةَّلَّر هل ٌفَرعت ال

 يضارلا دالوأ ىلإ ُدّدرتَي يرابنألا نبا ناك :لاق «يضورَعلا نسحلا وبأ ىكحو

 «ةمخضلا ةريبكلا ةّرَلا وه ٌبُْحلاو .(ّبُح) وه فوذحم ٍفوصومل ٌةفِص انه يريجلا (1)
 نم لايمأ ةثالث ىلع تناك قارعلاب ٍةنيدم (ةريجلا) يف عّنِصُي ناك هنأل :.(يريج ٌبُح) :هل ليقو

 اهيف ْتَقْلأَتَو «ةرذانملا برعلا كولم ًةرضاح تناكو .ديعب دهع ذنم اهيف ٌتَلْخَد دقو «ةفوكلا
 يلهاجلا رصعلا يف يف ةدوهعملا «ةفلتخملا ٍتاعانصلا يف ًاًيقُرو ًاراهدزا ُتَدِهَشو ءاهعاونأب ٌةراضحلا
 :ليقف اهيلإ ٌتَبِسْنو «باّبحلا ٌةعانص اهيف ٌتِقَتَأَف «رمخلا ٍناندو لالققلاو رارجلا ٌةعانص راسو هدعبو

 ٌركذ يوط مث «برعلا نم ًاعومسم سايقلا ريغ ىلع (ٌيِراح ٌبُح) و .سايقلا ىلع (يريج ٌبُح)

 فورعملا ءيشلا يف سانلا ةداع ىلع ًاراصتخا ِةَفّصلا ىلع رصتقاو ,كلذ راهتشال (ٌبحُح) :فوصوملا

 .(ّيِراح) و «(ّيريج) :ليقف «مهدنع
 هَدْيِس نبا مامإلا هركذ امك ءَّنَّدلا نم ٌربكأو ٌبُحلا نود ٌةّلُقلاو ءَّنّدلاو ِةَلُقلا نم ٌربكأ ُبُحْلاَو

 ناكو .باّبِح :هُعمجو ,مهدنع تناك يتلا ةظفاحلا ةيعوألا ٌربكأ ُبحلاف 88:1١ «صّصخملا» يف

 دقو .عايضلاو ٌفلتلا هيلع نوفاخي امو ٌقاروألاو ّبتكلا (باّبحلا) يف نوظفحي ميدقلا يف ءاملعلا

 «باّرُعلا ءاملعلا» يباتك يف ًالوطم هتنّيب اك .هطبضو (يريج) ريسفت يف نيققحملا نم ٌةفئاط َطِلَغ
 . ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةعبطلا نم ه0 هال ص
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 ناكف « 754 ةنس يفوتو 0777 ةنس عيوب ءردتقملا نب دمحأ يسابعلا ٍةفيلخلا هللاب

 يأ  نقاح انأ :اهل لاقف « ؟ايؤرلا ريسفت نم ءيش نع ٌةيراج ُهتَلأس دق مايألا نم ًاموي

 ارُبَعُم راص دقو داع دّغلا نم ناك املف «ضَم مث  لْؤَّبلل ءالخلا ٍتيبل باهذلا ىلإ جات

 . ءاجو  ايؤرلا ريبعت يف  ينامّركلا ٌباتك سّرَّدف هِموي نم ىضَم هنأ كاذو ءايؤرلل

 نسحلا وبأ ىكح .ًاعضاوتم ًادهاز هظفح عم ناكو :قاقدلا دمحم نب ةزمح لاق
 ٍدانسإ يف هّدَروُأ أسا فّحصف «ةعمجلا موي هئالمإ سلجم يف ُهرضح هنأ ينطقرادلا

 .ناَّبح :لاقف ناّيح وأ ءناّيح :لاقف ناّبح ناك امإ .,ثيدح

 نأ هتبهو .ْمُهَو هتلالجو هلضف يف هلثم نع لَمحي نأ ٌتمظعأف : نسحلا وبأ

 هّنفٌرعو ُهَمهَو هل ثركذو ٍلمتسملا ىلإ تدق ءالمإلا ٍىضقنا الف ف ل هنو

 ركب وبأ لاقف .هسلجم ةيناثلا ةعمجلا ٌترضح مك . ٌتفرصناو هيف لوقلا باوص

 يف اذك ثيدح انيلمأ ال «ينالفلا مسالا افحص انأ نيرضاحلا ةعامح فرع : يلمتسملل

 اَنأ ٌباشلا كلذ ٌفّرعو ءاذك وهو «باوصلا ىلع ٌباشلا كلذ انّهّبنو ,ةيضاملا ٍةعمجلا

 .لاق (ى هاندجوف لصألا ىلإ انعجر

 دنع يرابنألا نب ركب وبأو انأ ثعمتجا :لاق «يضورغعلا نسحلا وبأ ىكحو

 ةيِلَف هل يّوسُي ناكف «لكأي ام حابطلا فَّرَع دق ركب وبأ ناكو .ماعطلا ىلع هللاب يضارلا

 ءانغرف مث «ةّيِلَقلا كلت ٌجلاعُي وهو .هبياطأو ماعطلا ناولأ نم نحن انلكأف : لاق «ةسباي

 «ةقر اهجُسَن يف بايث يه شيلا ىلإ انمقو ماقو ءًئيش اهنم لكأي ملف ءاَوْلَحَب انت

 شيخ يف نحن انمنو «شييخلا يدي نيب مانف ء ناّتَكلا ةَقاَشُم نم ظالغ اهطويخو

 .رصعلا ىلإ ًءام برشتي ملو هيف سفانُي

 يأ َبحلا نم ٍءاب هءاجف «ةفيظولا «مالغ اي :لاق ءرصعلا دعب ناك املف
 ! نينمؤملا َريمأ ايا: : ًةحيص ٌتحصف هرم أ ينظاغف ٠ جلاب لّمزلا ءاملا كّرتو « ا ةيباخلا

 نأ جاتحي اذه ؛نينمؤملا ريمأ اي :ٌتلقو « هتربخأف ؟كّْتَّصِق ام :لاقو , يراضحاب رم

 يف ُهّل :لاقو كِحضضف :لاق ءاهترشع نسي الو اهّلتقَي هنأل «هسفن ريبدت نيبو هنيب ٌلاحي

 .هًرِضَي نلف هل ًافِلآ راصو ةداعلا هب تّرَج دقو ّهَّذَل اذه



 "م٠٠.

 دق :تلق « يظفج ىلع يِقبَأ :لاق ؟كسفنب اذه لعفت مل «ركب ابأ اي :تلق مث
 نب دمحم لاق .ًاقوُدنَص َرشع ةثالث ظّمحأ : :لاق ؟ظفحت مكف «كظفح يف ٌسانلا رثكأ

 .هّدعب الو هّلبق ٍدحأل ْظَْحُي الام اذهو : يوحنلا ىميمتلا رفعج

 ا ءبيطل كنإ امأ : را لا

 !توملا

 ةيراج ىأرو «  ءامإلاو ديبَعلا نم َقيِقّرلا يعاّيب  نيِساَحنلا ىلإ | اموي ٍىضمو

 راد ىلإ ثيضم مث «يبلق يف تعقوف :لاق «فصولا ةلماك ةروصلا ةنسح ضَرعُت

 هبابسأ ٍضعب َرمأف « هتفّرعف ؟ةعاسلا ىلإ تنك نيأ : يل لاقف .هللاب يضارلا نينمؤملا ريمأ

 ّرمألا ٌتمِلَعف ءاهتدجوف ٌتئجف يل زنم ىلإ اهلمحو ءاهارتشاف ىضَمف  هناملغ يأ

 . ىرج فيك

 «لْمَحلا نم ِكِحَر ًةءارب َنيبتأ يأ ِكئريَتسأ نأ ىلإ قف ينوُك :اهل ٌتلقف
 نع يبلق لغتشاف ؛يلع تْلتخا دق ةلاسم بْلطأ ٌتنكو , اه ٍضيحلا لولحب كلذو

 يبلق لغ *ّت نأ اهرْدَق سيلف ؛نيساخشنلا ىلإ اهب ضماو اهُذُح : مداخلل تلقف ! يملع

 اذإو ءلْقَعو َّلَخَخ كل لجر تنأ :ُتَلاقف ءنيفرحب هُمّلكُأ ينْعَد :تلاقف

 نأ لبق ِهيِنفّرعف ءأحيبق ًانظ يب سانلا َّنّطَي نأ ْنَمآ مل «يبنذ يل نيت مو ينتج خأ
 : ْثلاقف «يملع نع ينتْلَعَش كنأ ريغ ءِبْيَع يدنع كل ام :اهل ٌتلقف ٠ ينج رخُت

 . يدنع لهسأ اذه

 ىلحأ ٍدحأ بلق يف ُملعلا ّنوكي نأ يغبني ال :لاقف ءهرمأ هللاب يضارلا ْعّلبف :لاق

 . هيلع ىلاعت هللا ةمحر .«!لجرلا اذه ٍرِْذَص يف هنم

 يسرافلا يلع وبأ :هرصع يف ةيبرعلا ٍةمئأ ٌمامإ : باّزُعلا ءاملعلا نمو 7

 هللا همحر ةنس 864 نع الا/ ةنس ىوتملو 2788 ةنس دولوملا .(دمحأ نب نسحلا)
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 ىسرافلا : هتبسن يف لاقيف «سراف دالب نم (اَسف) ةنيدم يف دلو . (')ىلاعت . وَالمْسَوِي 

 .اهب ماقأو 8017 ةنس اهلخدو دادغب ىلإ لحر مث .ملعلا َبَلطو ْ

 «نامعنلا ةر ةَرَعَمو سلبارطو بلح رازف ماشلا لخدو «.نادلبلا يف رادو لاج مث

 ةنس بلحب ماقأو  4١هنيب ترجو «نينس عبس وحن نادمح نب ةلودلا فيس ريمألا دنع

 «بلحب يوخنلا هْيَولاخ نبا ةموصخب َنجتماو «سلاجم يبنتملا بيطلا يبأ رعاشلا نيبو
 ٌةماقإلا يلع يبأل بِطَت ملف .هدنع مهرَّنآو ةلودلا فيس ٍءاصّلخن نم ملاعلا اذه ناكو

 كانه .

 258 ةنس زاريش ةنيدم دّرَوو «سراف دالب ىلإ عّجرو بلح ةنيدم يلع وبأ كر

 ْتّلعو .هدنع مّدقتو هُيَوُب نب ةلودلا دضع كِلَملا ىلإ ًاعطقنم ًاماع نيرشع اهيف تف
 يف يوخنلا يلع يبأ مالغ انأ : لوقي ةلودلا ٌدضع ْكِلملا ناك ىتح ءوحنلا همّلعو «هتلزنم

 ٌدضع ىلوتسا املو ,«ةلمكتلا» ٌباتكو «حاضيإلا» باتك هل يلع وبأ فنصو ءوحنلا

 . ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ًالقتنم يفوت نأ ىلإ اهيف ماقأو ءاهيلإ يلع وبأ داع «دادغب ىلع ةلودلا

 يلكرزلل «مالعألا» و 2171١:١ ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» ةمحرتلا هذه رداصم )١(

 .راجنلا ميلحلا دبع روتكدلاو ,«يدجنلا ىلع :ةذتاسألا قيقحتب «ةجحلا» هباتك ةمدقمو ؛«

 .راجنلا يلع دمحم ذاتسألا ةعجارمو .يبلش حاتفلا دبع روتكدلاو

 مامإلا خيشلا ةينك يف فيرحت نم «لضافألا رابكلا ءالؤط عقو ام هيلع هيبنتلا يغبني امو

 نم «ةبحلا» باتك هيلع َعِوس يذلا .517* ةنس قوتملا (نسحلا نب ديز) يدنكلا ِنْميلا يبأ

 ةطوطخملا يف يذلا عامسلا يف ُهتينك ٌتَعقو دقف ٠ .عبطلا يف اهيلع اودمتعا يتلا ةطوطخملا ةخسنلا

 نب نسحلا نب ٌديز َبَتكو ...و :اذكه مهتمدقم نم 78 78 / ص يف  هوتبثأ ام ىلع

 . ىهتنا . ةئمتسو تس ةنس نم ةجحلا يذ يف نيميلا وبأ يدنكلا ديز

 مهسفنأ نيققحملا مالك يفو ه هولقن يذلا عامسلا مامت يف اذه دعب (نيميلا وبأ) ظفل ءاجو

 يلع امو «نيئئمطم هوتبثأ نيب فيرحت وهو !!ميملا دعب ءايب (نيميلا وبأ) : تاّرم سمح ًارركم

 نب نسحلا نب ديز نيميلا يبأ) ىلع 14 ص يف اوقّلعف !ًالاغيإ فيرحتلل رارقإلا يف اودازو « نيّرِقُم

 مهركذ مهوأف .0748 ةاعولا ةيغُيو ١:/1947. ءارقلا تاقبط يف ُةتمحرت» : مهوق (يدنكلا ديز

 نوكسو ءايلا مضب ِنْمْيلا وب أوه لب .كلذك سيلو !اهيفوه كلذك هنأ هتمحرتل نيردصملا نيذه

 . هفرعاف .اهدعب ميملا



 ا

 «بالطلا ٌرضاحيو .ءاملعلا سلاجي .دالبلا يف هتالاقتناو هتالحر يف يلع وبأ ناكو
 يف لئسو «بتكلا اهريغ ينو اهيف فلؤيو ؛هيلإ هجوت يتلا ةصيوعلا ةلئسألا نع بيجنو

 اهيف فئصف «ءاملعلا رابك نم ةريثك ةلئسأ ءاهريغو ,.ةرصبلاو .دادغيو .زاريشو .بلح

 ,«تايدادغبلا» لثم .هيف ْتَمَلُأ يذلا دلبلا ىلإ اهتبسنب اهاّرسو «نيلئاسلل ٌةباجإ ّبتكلا
 .«تايزاريشلاو»و ««تايبلحلا»و ,.«تايرصبلا»و

 فلؤيو .هلهأو ملعلا مدخي .ةنس نيعست وحن شاعف يلع يبأ رمع يف هللا كرابو

 تناك امنإو .بقعُي ملو جوزتي مو «ةديرفلا فيناصتلا ةيبرعلا .مولعو ٍنآرقلا مولع ف
 70 وحن تغلب دقو ءاذه انموي ىلإ هدعب تيقب يتلا هفيناصتو هتافلؤم : هلسنو هتيرذ

 . ًاياتك

 نمو .يسرافلا يلع يبأ مامإلا ةذمالت صخأ نم ّىنج ُنبا مامإلا ناكو

 همولع نم سابتقالاو هيلع ِءانثلاو «هركذب هبتك ف ضافأ دقو هب نيفوغشملا

 نم هولخب هدرفتو ِهْغرفتو هِتبوْرَع ىلإ راشأ دقو .هملع بعوتسي داكو «.هفراعمو

 يف سايقلا ةفرعم يف يلع يبأ ةوُق نع ثدحتُي وهو 27« صئاصخلا» هباتك يف لاق

 هلْلِع ًةحئاز «ةنس نيعبس ةقيرطلا هذه ىلع ماقأ» : اليصأتو ًاديعقت هب هتناتمو .ةغللا

 .«دلو هنع ُةَقاَتعَي ال ء  ِهَدِصْقَم : : ينعي هّمَدَسو همه هلعجو هُقَلُك هنع ةطقاس

 ٌديِشي وهو لاقف .«بستحملا» هباتك ةمدقم يف هِتبوزع ىلإ ًاضيأ ينج ُنبا راشأو

 .هركف حورسو ءهيرِس ولخب . .0( :هفراعم ٍةرازغو ِهِملع ومس ببس نيبو هب

 . هيلع ىلاعت هللا ةمحر . ىهتنا .«هسفنب ِهِدوُرفو

 ىلع ٌملعلا اوُر ا نيذلا ٍباَّرُعلا ِء ءاملعلا نم ةسمخلا ءالؤه ركذب انه يفتكأو

 يباتك يف ًاملاع نيثالثو ٌةسمخ مهنم ٌتركذ دقو ؛نيريثكلا مهاوسل جذومنك ءجاَوَّزلا

 ١ 09ثلالا؟ا.



 نين

 ”مهرابخأ ىلع ٍفوقولل هتعلاطُم ىلإ ديزتسملا ءىراقلا ٌليحأف ««باّرُعلا ءاملعلا»
 ُتَّدحُملا يكمل حيجُن يبأ نب هللا ٌدبع راَسَي وبأ : مهم ءٌرابكلا ُةمئألا مهيفو

 .ءىرقملا ظفاحلا مالسإلا خيش يفوكلا ينحل يلع نب َنيَسُح يلعوبأو ءٌرّسفمل
 نب هللا ُديِبُع ٌيِزَْجّسلا رصن وبأو «ثّدحملا ظفاحلا يفوكلا يِرسلا نب ُدانَه ٌيِرسلاوب أو

 يلع نب ليعامسإ يرصبلا يزارلا ْناَّمَسْلا ٍدْعَس وبأو .مامإلا ظفاحلا ِةْنّسلا ُمَلَع ٍديعس

 كرابملا نب باهولا دبع يطاغألا تاكرملا وبأو ,ءىرقملا هيقفلا ثّدحملا ظفاحلا

 دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ باشخلا نبا: : مهيفو .دادغب ُثّدحت ملاعلا ظفاحلا يدادغبلا

 نب ّرصن ٍلبنحلا نيدلا حصان حتفلا وبأو .بيدألا ثّدحملا ءىرقملا يسفملا يدادغبلا

 يطفقلا نيدلا ٌلامج ٌريزولاو «قارعلا ُهيِقف يدادغبلا يمل نباب ٌفورعملا ناّيِتف

 نيدلا ييحم يونا مامإلاو «خرؤملا يوحنا ٌبيدألا فسوي نب لع نسحلا وبأ

 ةيميت ٌُنباو .ءايلوألا ُمّلع ةودقلا ُتَّدحُملا ٌُهيقفلا ٌيقشمدلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ

 ,دهتجملا هيقفلا دقانلا ظفاحلا مامإلا ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ مالسإلا خيش
 .ذاذفألا ٍرابكلا ٍءاملعلا نم مهاوسو

 : نماثلا بناجلا ىلإ اذه دعب لقتنأ

 ثالث «جاوزلا ىلع ملعلا اورثآ نيذلا باَّزعلا ءاملعلا» :باتكلا اذه بط دقو )١(

 هنم ةعبارلا ةعبطلا ٌتددعأو .هقيفوت نسُحو ىلاعت هللا لضفب ديعب نمز نم هْحَسُن تَدَِنو ,تاعبط

 ءريزغلا ملعلاب نيفورعملا نيروهشملا «نيرصاعملاو نيرخأتملا نم ةريثك مجارت اهتاقباس ىلع ةديزم

 . مهيلع ىلاعت هللا ةمحر .نيتملا فافعلاو .ةرهاطلا قالخألاو ,ةعطاسلا ىوقتلاو

 ءانفلاو ملعلا ٍقْشِع ناولأ نم ًانولو «بيجعلا راثيإلا جذامن نم ًاجذومن هيف دهشي هئراقو

 . هليبس يف ةيحضتلاو «هيف



 نماثلا بناجلا
 «تايتتقملاو تاكولمملا عيبو ريثكلا ٍلاملا ٍلذب يف مهرابخأ يف

 .خويشلا ءاقلو ٍلاحترالاو ملعلا ٍليصحتل

 تافّلؤملا نيودتو ِقَرَّولاو بتكلا ِءارشو

 ,تاّقشملاو دئادشلا ىلع رْيّصلا ٍفونص نم ٌبناجلا اذه َدَحُي نأ نكي 0

 هللا لاق دقو ءاهتجاح عفادب هب ٌةَقّلعتمو ءاهترطفب لاملل َةَعاَّزن َسْفْنلا نأ انمِلَع اذإ

 ةقلاخ وهو  هتلبجو ِهتييوَط نع ٌفِشكيو َناسنإلا ٌفِصْيوهو ,ميركلا هباتك يف هناحبس
 .لاملا انه يخلاو .©204ٌديدشَل ربخلا ٌبْحل هنإو# : ١ - هتعيبطب ملاعلاو هناحبس

 هليصحت يف سوفنلا ت تَيِقَش دقو - مّركو ٍءاخسب هل ُلْذَبلاو ,لاملا نع لختلاف

 ىلع يْمَملا َةَقشَم قوي ام ءسانلا نم ريثك دنع ,سفنلا ىلع َِقَشَملا نم هيف - هعمجو

 يلايللا ٍرْهَّسو ةريثكلا تاعاسلا ,عوُجلا لع رَّصلا ة ةَقَشَمو «ةَعس ةعساشلا تافاسملا مادقألا

 . ةلواطتملا نامزألا

 ءاّبحأو ٍةوخإو ءانبأو ٍءابآ نم ّلَتَق مكو ءحاورأ نم ,لاملا ُبُح َبَمذأ مكو
 ىلع لاملا ٌناسنإلا َرْئاَف «ةّبحملاو ةبارقلا ٍةفِطاع ىلع لاملا ٌبُح ىَعَطف .ءابرقأو َدِعابأو
 «سوفنلا ىلع .لاملا يقارف ةقشمل كلذو «ىبنجألاو ديعبلا نع ًللضف !بيبحلاو بيرقلا

 ٠ . بولقلا يف هتبحلو

 لك هعيطتسي الو ءدحأ لك ىلع ًالهس سيل ٠ ءلْذَبو ءاخسب لاملا نع جورخلاف
 عجارت مث .دصقو ماقف .ريخلا يف للملا ٍلْذَب ىلع ٌتُحو َطْشُن ٍناسنإ نم مكو .ناسنإ

 :بّيطلا وبأ لاق !دَعَفو
 8 0 0 مَ 0

 ممتمب هل لاعف لك امو لعافب ليمجلل واه لك امو

 )١( ةيآلا «تايداعلا ةروس نم 4.



 م

 ءاملعلا ربَص) يف لدي - جول ذه نم هلُذَف «نولوقي اك حورلا ٌقيقش لاملاو

 «مّلِعلا يِباسُي ال ًاصيخر هْوَأَر وُنَذَي نيذلا ٌءاملعلا ناك نإو .(دئادشلا ىلع

 امو َمّلِعلا اومِنَع ذِإ نيحَِف ًءايخسأ هب اوداجف ؛ اهليصحتو ةفرعملا يِزاوُي الو
 ٍذوذشل كلذ

 نم لاملا ّبَُح دقفل الو «ةايحلاو عفنلا نم ِهِقومب مهنم ٍلهجل الو «لاملا ةّيِجاركب مهيف

 ىلع ةحاجرلا لك ِهِتَحاَجَرو .مهيولق يف هَزَعَمو «مهيدل مّلِعلا ٍءالَغِل اهنإو مهسوفن

 . مهينامأو مهنيِزاوم يف .لاملا

اوُنَّذَب نيذلا ءالعلا ٍةايح نم بناجلا اذه ٍضرعغ يفو 48
 ليصحت يف لاملا 

 يغارو ملعلا ةبلط نم نيروسيملل فاد ةزؤاح جاك مهيديأ تحت لخّد نيح ملعلا

سفن أ ديوزتل «مركو ٍءاخسب للملا اولذبي نأ :هّدعبو رصعلا اذه يف
 ريمعتو ءملعلاب مه

 بّرطَتو طسبنتو ءدوجلا رابخأ عامسب دوج ةيناسنإلا سفنلا نإ .بتكلاب مهئازخ

 انئالعك ,لثامألا _لضافألا نم هعوقوب تعمس اذإ «بغرتو بح ام رابخأ عسب

 كلذ ىلإ دشرأ دقو «بوغرم لك هليصحت يف َلَّذَب «بولطملا ْمظِع هل ناب نمو

 : ىلاعت هللا همحر لاق ثيح ,2)هركذ قباسلا ٌيوحْنلا ماشه نبا ُمامإلا

 ٍلْذَبلا ىلع ْرِبْصَي ءاَنَسَحلا بطخي ْنَمِو  ِهِلْئنب ْرَفْظَي ,ملجلل ٌريطَصَي ْنَمو

 ُمدقتملا .ىلاعت هللا همحر نْئَمحملا ُهيقفلا يرهاظلا مزح نبا ٌمامإلا لاق ُهَلبقو

 :29هركذ

 باص ميش لك نم ىلغأ ملا ري من
 !ُبارّتلا هيلع ىَتُْم 2 ىتح ُحِلْنُب سيلف

 :بناجلا اذه يف ءالعلا ٍرابخأ ضعب ةمدقملا هذه دعب ٌقوسأو

 )١( ربخلا يف /ا١ .

 ) )0ربخلا يف 1١59 .



 نمل هباتك يف . ىلاعت هللا همحر نايلس دمحم خيشلا يضاقلا ىكح ال

 نأ هيفو ,("0هّتمَّدق يذلا .(نيعم نب ىيح) مامإلا َربخ ركذ نأ دعب ,١2)(ءاملعلا قالخأ

 «ّيَرلا جارخ ىلع راص مث «كلام نب هللا دبعل ًابتاك (نيعَم) ُهدلاو ناك نيعم نب ىيحي

 ىلع ىيحي هلك هقفنأف , مهرد فلأ نيسمخو ٍمهّرِد ٍفْل َفْلأ (ىيجي) هنبال فلخو تامف

 .(!ُهَُسِبلَي ُّلْعَن هل َقْبَي ل ىتح .ثيدحلا

 : هدعب ناميلس دمحم يضاقلا لاق مث

 ليلجلا يعباتلا «كلام مامإلا خيش (ِيأرلا ةعيبز) مأ هتعنص ام اذه ْنِم ٌرثكأو»

 َفلَأ نيثالث هيلو ميلعت ىلع تقفنأ ة ةأرملا هذه نإ , ىلاعت هللا همحر ١ ةنس ّقوتملا

 7 ٌلَعَي و ءوزغلا ىلإ جرخو ردكنملا لآ لَم خور اهُجْور اهدنع اهَمَّلخ .رانيد
 - هل (ًيتَرَتش ا دق ُهمُأ تناكو ,َةَحَيْشَملاو ةلوجرلا (ةعيبر) ُهدلو لّمكتسا نأ دعب الإ

 5 اهعيِنَص ٌلجرلا َلَحَأَف ءاهذدنع ُهَفَّلَخ يذلا هيبأ لامي ةخيشملاو ةلوجرلا

 هباتك يف ناكّلَخ نبا يضاقلاو «دادغب خيرات» يف بيطخلا اهقاس ٍةفيرط ٍةَّصِق يف ءاهتراجت

 :لاقف ,29(نايعألا َتاَيَفَو»

 لمح (ةعيبر)و , ةيمأ ينب مايأ ناسارخ ىلإ ِثوُعْبلا يف جّرخخ ةعيبروبأ َحِوَرَف ناكو

 .رانيد فلأ نيثالث ةعيبر ّمأ هتجوز دنع فلو هّمُأ نطب يف

 هذي يفو ءًاسرف بكاروهو قس نيرشعو عبس دعب ُهدْلِ ةرونملا ةنيدملا مد

 ! ؟يلزنم ىلع مجمع هللا ٌودَع اي : : لاقو ةعيبر جّرَحف هْحئرب َبابلا مقَدو كرت حمر

 لك َبّبلتو اًبئاوتف ! يتَمْرُح ىلع تلخد لجر تنأ «هللا ٌوُدَع اي : ْخوُرَف لاقو ال لاقف

 . ناريجلا عّمتجا ىتح .هبحاصب |مهنم ٍدحاو

 , ٌجيجضلا ٌرثكو «ًةعيبر نونيعُي اوتأف ؛ َةَحَيْشَملاو سنأ نب , كلام ريخلا ْغّلَبف

 . مهلك سانلا تكس كلامب اورصَب املف «ناطلسلا َدنع الإ كتقراف ال : لوقي |ههنم لكو

 )١( ص ١67.

  (3.انه مَّدقت ايف ١ا/ال ربخلا وهو

 )*( «دادغب خيرات» يف بيطخلا 4: .57١«نايعألا تايفو» يف ناكلخ نباو 1١: 2.1١87



 اناكحي

 ء«يراد يه : خيشلا لاقف ءرادلا هذه ريغ يف َةَعَس كل خيشلا اهيأ : كلام لاقف

 اذهو « يجوز اذه : :تلاقو َتَجَرْخف همالك هأرما تَعِمَسف ,.نالف ينب ىلْوَم خورف انأو

 اذه :لاقو «لزنملا خوف لخَدو ءاّيكبو ًاعيم اًقئتعاف هب لياح انأو ُهقَلَح يذلا ينبا

 .رانيد فالآ ةعبرأ يعم هذهو ,كدنع يذلا لاملا يجرخأ : لاق معن :ٌتَلاقف ؟يببا

 . مايأ دعب ُهجرخأ انأو هُننَقَد دق لاملا :تلاقف

 ديز نب ٌنَسَحلاو كلام هاتأف .هيَقْلَح يف سّلَجو .دجسملا ىلإ ةعيبر جرح مث

 يف َّلَصَف ٌجُرْخآ : خورف اهجوزل هم هّمأ تلاقف هب سانلا قّدخأو .ةنيدملا ٍلهأ ٌفارشأو

لإ رف, ء لصف جرف . ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم
 اهاتأف ءةرفو فلس ى

 نب ةعيبر اذه : هل اولاقف 5 اذه ْنَم :لاقف هيف هوبأ ٌكَّسف .ةيو ةوسنْلَ

 ىلع كّدلو ُتيأر دقل ل لول لاو ؛كوم ل عير« ودل: :لاقف

 : كيلإ ُتَحَأ ايف : :همأ تلاقف ءاهيلع هقفلاو ملعلا له لهأ نم ًادحأ ٌُتيأر ام ةلاح

 ينإ :تلاقف ءاذه لب ِهَّللاو ال : لاقف ؟هاجلا نم هيفوه يذلا اذه وأ «رانيد فل نوثالث

 ناميلس دمحم ىضاقلا هلقن ام ىهتنا . (هِتعّيض ام ِهّللاوف :لاق ىيلع ُهَلك ّلاملا ُتَفّقْنَأ دق

 . ةريسي ةدايزب

 مث ءاهيلع َتْفَو املأ ةياكحلا هذه ُتَسَسا دفا : : حاتفلا دبع لاق ل ١

 ةياكمملا هذه ٍعْضَو نع فنك دق لاعت هللا همحر يبهذلا لا دبع اا مالا قرصا

 ةعيبر) ةمجرت يف ١«. )(مالعألاو ريهاشملا تاقبطو مالسإلا خيرات» هباتك يف اهبِذكو

 :لاقف ءهسْفَن (يأرلا

 انثّدح : هيف ملك دقو .(ةسّلاَجملاو ٌبحاص يرونيّدلا ناورم نب دمحأ 3

 ,ةنيدملا ٍلهأ ةَحَيْشَم ينَتَّدح لاق .ءاطع نب باهولا ٌدبع انئَّدح «بلاط يب يبأ نب ىيحب

 .؟585:8 )١١(
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 ّيبهذلا ظفاحلا قاسو .«. . .ناسارخ ىلإ ِثوُعبلا يف جَرَخ «ةعيبر َدِلاو ًاخو رف نأ
 :اهّبِقع لاق مث ءاهمامتب ةصقلا

 :هوجول ٌةبوذكم اهنكل «ةّبجعُم ًةياكج :تلق»

 كلذ ناك لب .ةنس نيرشعو عبس نبا وهو ةَقْلَح هل نكي مل ةعيبر نأ :اهنم

 ءاهقفلا نم مهريغو راّسَي نب َناميلسو .ملاسو «مياقلا ّلئم ٍةنيدملا خويش تقولا
 . ةعبسلا

 .دْعَب دَلوُي ل وأ ًاميِطَق كلام ناك َةَنَس نيرشعو عبس َنبا ناك امل هنأ : يناثلا

 اهجرخأ اغإو ,سانلل ْتَجّرَخ نكت مل  َةَوُسلَقلا يأ أ  ةليوطلا نأ :ثلاثلا
 نبا وهو هرم ٍرِخآ يف نوكيف اهّسِبَل دق ناك نإو ءاهسيأ ةعببر نظأ اف اف ءزوصنلا

 ُمالك ىهتنا .رثكأ و أ رانيد ُفْلأ نس يرشلو علا بلي ذك ع الا
 لحم اهأل ءاهيلع هيبنتلل ةياكحلا هذه تدروأ امنإو .ىلاعت هللا همحر يبهذلا ظفاحلا

 ناميلس دمحم يضاقلاو ناكلخ نبا يضاقلل عقو | ٠ .اهتقيقح ملعُي ال نمل اهب ٍرارتغا

 . رصعلا اذه بانك ضعبوامهريغو

 نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلل ءاهِضْقَنو ةياكحلا هذه ِدْقَن ىلع تْمَقَو مث كح
 اهدانسإ نع تفشك دقو ,2)يناعمسلل «باسنألا» باتك يف اهيلع هقيلعت يف يِمّلَعُملا
 مكحلا ىلإ ىهتناو .  اهيلع تكسو هيف بيطخلا اهقاس ذإ («9«دادغب خيرات» يف
 همكح ٌقفاوتف , عقاولا اهتافانملو اهدانسإ يف عضولاب نيمهتملا ضعب ٍدوجول ءاهقالتخاب

 دعس وبأ ظفاحلا كلذ ىلإ راشأ دقو .ىلاعت هللا اهمحر يبهذلا مامإلا مكح عم
 عم ٌنوكي (ئاد اذكهو 0 . . يكخواا : هلوقب «باسنألا» يف اهَدَروُأ امدنع يناعمسلا

 . لْفْعَي نم هنع ُلْفْعَيو هكِرْذُي نم ُهُكردُي «هنالطب ٌليلد ٍلطابلا ربخلا

 تكل تا: 5 )١(

 . 5١:8 (؟)



 ا

 يف .29يبهذلل «لادتعالا نازيم»و .2>(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 6 #٠"

 َتَّدَح ؛مالعألا ُدَحَأ ,ماشلا ُتّدحم ؛مامإلا» :(يِصْمجلا شاّيَع نب ليعامسإ) ةمجرت

 هللا همحر 187 ةنس تامو 2٠١5 ةنس دلو .ريثك ٌقْلَخ ُهُريغو شمعألا ِءامدقلا نم هنع

 . ىلاعت

 ءاملعلا نم ناكو ءًاداَوَج ًاليبن ًاِشَتحم ناكو «بايثلا ةنازج ألوف روصنملا ىلع َدَقَو

 عطق مث أرَ امبرو «ليللا يحي ناكف ءانراج ليعامسإ ناك : ناّيلا وبأ لاق .نيلماعلا

 ,بابلا يف تيدحلا ٌرُكذأ : لاقف كلذ نع هتلأسف « عَجَر مث  ةالصلا نع فقو يأ -

 نم تئرو :لوقي ليعامسإ تعمس : حلاص نب ىيحي لاق .©0هقّلعأو ًةالصلا طق

 . «ملعلا بلط يف اهتقفنأ .رانيد ٍفالآ ةعبرأ يبأ

 ليقطلا نب هللا دبع نب دايز) ةمجرت يف ,27(بيذهتلا بيذهت» يف ءاجو :٠

 :(يثوكلا يئاكبلا

 :  يفوكلا يِدوألا سيردإ نب هللا دبع - سيردإ نبا نع « مدآ نب ىيحي لاق»

 دمحم نب حلاص لاقو .نيتّرم ًءالمإ هيلع ىلمأ هنأل ,هنم قاحسإ نبا يف تبث ٌدَحَأ ام

 دنع هنم حصأ ٍَحأ دنع قاحسإ نبال  «يزاغملا» ٌباتك سيل :  ةَرَزَج ُبقلملا -

 . باتكلا هنم ٌعِمْس ىتح قاحسإ نبا عم ٌرْوُدَي جرخو ةراد عاب ًادايز نأ كلذو «.دايز

 . (ىلاعت هللا همحر ١47 ةنس دايز تام

 لعل (ةّيِضُملا رهاوجلا ليذ»و ,.2”بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو 8٠6

 ٍذيملت ينوكلا ينابيشلا نسحلا نب دمحم دهتجملا هيقفلا مامإلا ةمجرت يف .2يراقلا
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 .همئالي يذلا بابلا يف ُهَعضأل .ُةّبتكأ يأ (")
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 نخل

 يل كّرت» : هلو .ىلاعت هللا همحر 6 ةنس ىوتملاو 17” ةنس دولوملا ةفينح يبأ مامإلا

 افلأ رْشَع ةسمخو رعشلاو وحنلا ىلع ًافلأ رْشَع ةسخ ٌتقفنأف , مهرد فلأ نيثالث يب دَأ

 . «هقفلاو ثيدحلا ىلع

 (ءالبنلا مالعأ ريس» و 27 ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت» يف ءاجو "5

 هللا همحر « يرصملا , يّقتعلا افلا نب نمرلا دبع هلا دبع يأ ةمجرت ين 27 يبهذلل
 كلام ىلإ تَرفَس يف مساقلا نبا ّقفنأ :لاق حاضَو َنبا نأ» ."9هركذ مدقتملا «ىلاعت
 يتنثا زاجحلا ىلإ ٌتجرخ : :لاق مياقلا نبا نع انغّلبو» : يبهذلا لاقو ,«لاقثم تفلأ
 . «رانيد َفلأ ةرم لك يف ٌتقفنأ ىًةرم ةرشع

 مصاع نب يلع) ةمحر ت قف أ يملا «(ظافحلا ةركذت» 5 ءاجو  م٠ا/

 لاق ٠١5. ةنس دلو .ءنَسْحلا وبأ .ظفاحلا ٌمامإلا .قارعلا ٌدْيسم» :(يطساولا
 . يقوتلا ديدش ناكو .ٍ عرابلا ريخلاو حالصلاو نيدلا ٍلهأ نم ناك : ةبيش نب بوقعي

 .ريثك ٌقلخو ىديمح نب ٌدِبَعو ءِلْهَّذلا ىيحي نب دمحمو «لبنح نب ٌُدمحأ هنع ْثَّدَح

 :لاق , مهرد ٍفلأ ةئم يب أ لإ عد : لوقي مصاع نب لع تعِمَس : نيِغَأ نبا لاق

 ناك : يدنكيبلا رفعج نب ىيحي لاق . ثيدح فْلَأ ةعمب الإ ًاهجو كل ىَرأ الف بهذ

 . (ىلاعت هللا همحر ١ ٠ ةنس فوتو . ًافلأ نيثالث نم ٌرثكأ مصاع نب يلع دنع ٌعمتحي

 هللا ديب نب ماشه) ةمح رت ْق 27 يبهذلل «(ظافحلا ةركذت» 5 ءاجو ا

 هنت يذلا .مالعألا ٍدَحَأ يفنحلا هيقفلا .ىلاعت هللا همحر 7١١ ةنس ىفوتملا (يزارلا
 نب ٌنَسحلاَو يزارلا متاح وبأ هنع ّذخأو .نسحلا نب دمحم مامإلاو فسوي يبأ مامإلاب

 ةئم َعْبَسو ًافلأ َتيِقَل :لوقي هّتعمس رصن نب ىبوم لاق» :ٍلي ام .ةقبطلا هذهو ةفرع

 .؟عغم:5" )١(
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 نشل

 نيرشعو ىدحإ ةنس ماشه تام . مهرد ٍفلأ ِةئِم ْعْبَس ملعلا بلط يف ينم جّرخو ( خيش

 . "07(نيتكمو

 نب دمحم) مامإلا ةمجرت يف ,©9يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ءاجو

 هللا همحر 755 ةنس ىفوتملاو 215١ ةنس دولوملا ءيراخبلا خيش (يدنككيبلا مالَس

 « يِدنكيِلا يراخبلا مالَس نب دمحم هللا دبع بأ ٌدقانلا ظفاحلا مامإلا» : لي ام « ىلاعت

 « ّيمرادلا دمحم وبأو «يراخبلا هنع ْثَّدَح 2لاّوَج لاَخَر «ىَراخُب ترحم

 ملعلا ةيعوأ نم ناكو ءربنلا ًءارو ام لهأ نم ٌقلَخو « . . . .لصاو ُنِب هللا ُديَبعَو

 .رّتألاو

 رسكنا :لاق «ينْيِمَْكلا رْشَبُم بم نب دمحم نع « يدنقرمسلا فسوي نب دمحم ىَوَر

 هيلإ تّراطف ,رانيدب ّمّلَق : ىداني نأ َرْمَأف « خيش سلجم يف يِدنكيبلا مالّس ِنِب ٍدمح ُمّلق

 . مالقألا

 ملعلا بلط يف ٌتقفنأ :لوقي مالَس نب دمحم ٌتعمس :لكوتملا نب ُلهس لاقو

 .«أفلأ نيعبرأ ِهِرْشَن يف تقفنأو ءًافلأ نيعبرأ

 ظفاحلل «راصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم» يف ءاجو ٠“

 نب فلخ) ةمجرت يف ,««*يرزحجلا نبال «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ» يفو , ”يبهذلا

 هللا همحر 5١59 ةنس قوتملاو ٠6١« ةنس دولوملا ,(يدادغبلا راّزبلا يدَسألا ماشه

 دواد يبأو ملسم مامإلا خيش ٠ « مالعألا دحأ لضافلا ِدباعلا ثّدحملا ٍءىرقملا «ىلاعت

 : ةقبطلا هذهو يبرحلا ميهاربإو

 أطخ وهو ,(نيتثمو ىدحإ 7١١ ةنس) هتافو خيرأت 008:7 «نيفراعلا ةيده» يف عقو )١(

 «مالعألا» يف ىلاعت هللا همحر يلكرزلا ةمالعلا هيلع ُهَعبات دقو «(نيرشعو) طوقس نع ءىشان

 . يبهذلا ظفاحلا هخّرأ مك 77١ ةنس ٌباوصلاو , 4

 5 م1

 50و11 5

 قفل 5



 ضو

 نم باب لع ٌلكشأ :لوقي ماشه نب َفَلَخ َتعِمَس : ءىناه نب ُناَدَمَح لاق»

 . هتُقَذَح ىتح مُهْرِد تفلأ نيِناَن ٌتَقَمنَأَف وحنلا

 ُهدلاو هل فّلخ 777 ةنس قوتملا ,نيعم ّنب ىيجي ّمامإلا نأ "7مّدقتو ١
 ّلعَن هل َقْبَي ] ىتح ,ثيدحلا ىلع ُهّلك هَقَقنأف ,مهرد َفْلَأ نيسمحو مهرد ٍِفْلأ َفل

 ننابكلا ءاّرَقلا ةفرعم»و ."يّرملل «لامكلا بيذهت» يف ءاجو 65
 ديلولا بأ (يقشمدلا يِمَلَسلا راَمَع نب ماشه) مامإلا ظفاحلا ةمجرت يف , 7 يبهذلل
 دواد يبأو يراخبلا خيش .دهازلا رمعملا ءاهللاعو اهثّدحمو ءاهئرقُمو قشم مد بيطخ
 : ىلاعت هللا همحر <45 ةنس قوتملاو « ٠١67 ةنس ٍدولوملا .مهاوِس مم يئاسنلاو

 تعمس :يناّسغلا ضيَفلا نب دمحم نع يعّبَرلا ناريلس نب دمحم ركب وبأ لاق»
 |لف .جحلل ِينَرهجو .ًارانيد نيرشعب هل تيب يبأ عاب : لوقي رِيَصُن نب راَمَع نب ماش
 هتاف ءابنع هلأسأ نأ ُديرَأ لئاسم يعمو «سنأ نب , كلام سلجم ُتيتأ ةنيدملا ىلإ ترص
 . مهبيجم وهو هنولأسُي سانلاو , مايق ٌناملِغو ,كولملا ةئيه يف هتيب يف سلاج وهو

 :هل ٌتلقف كَم امع لس : ثيدحلا باحصأ ضعب يل لاق ٌسلجملا ىضقنا الف
 ! هلمحا مالغ اي !َناّيْبَّصلا ىلع انْلَصَح :لاقف ؟اذكو اذك يف لوقت ام هللا دبع ابأ اي
 نيمّلعُملا رد لْث ٍةَرِِب ينبرضف كرْذُم مالغ ٍذموي انأو  يبصلا ْلَمْحي اه ينَمَحف
 ؟هذه كَتَعَجْوُأ كيكبُي ام : سنأ نب , كلام يل لاقف , يكبأ ٌتفقوف ةّرِد ةرشع َعْبَس

 لا ينعب

 :لاقف ! ينتب رضف ,كنم عامسلابو كب ُفّرشتأ يب ةجوو ,هلزنم عاب يبأ نإ :تلق

 . ينباجأف لئاسملا نم يعم ناك امع هتلأسو ءاثيدح ٌرشع َةَعْبَس ينئَّدحف ءُبّتكا

 )١( ريخلا يف لالا١.
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 كن

 ٌتلخد : لوقي راّمَع نب ماشه ُتعِمَس : (9ةرَرَج ظفاحلا دمحم نب حلاص لاقو

 :لاقف «ينئّدح لب ءال :ٌتلقف أَرَقا :لاقف «ينئّدح : هل ٌتلقف «سنأ نب ؛ كلام ىلع

 بهدف :لاق ءرشع ةَسخ ُهبرَضاف اذهب بهذا َلاعت مالغ اي : لاق تدار الف ٠ أرقا

 . هئيرض دق : :لاقف « .هيلإ يب ءاج مث «ةرد ةرشع سمح ينبَرضف يب

 , لج ين َتُلَعْج ال «مْرُج ريغب ةَّرِد ةرشع سمح ينتبرض ! يِتمّلَظ دق :تلقف
 ينئّدحف :لاق ءًاثيدح ٌرَشع ًةَسمخب ينئّدحُت نأ ترام : ثلق ؟هرامك اف : كلام لاقف

 :لاقو كلام َكِحَضف ؛ثيدحلا يف دو ٍبْرَّصلا نم دز : هل ٌتلقف ًاثيدح ٌّرْشع ًةَسمخب

 .(بهذا

 مدقت يذلا (يلهّذلا) ةمجرت يف ,©9 يبهذلل «ظافحلا ةركذت» يف ءاجو
 نب ىيحي نب دمحم هللا دبع وبأ ,روباسين ظفاح ,مالسإلا خيش ,مامإلا» ,9هركذ

 ملعلا ُةَحَيْشَم هيلإ ثْهَتنا .لْمُذ ينب َلْوَم ُْهَّذلا ,يروباسينلا دلاخ نب هللا دبع
 انك :ركسع نب لهس نب دمحم لاق . ننسلا ٍةعباتُمو ٍنيدلاو ةنايصلاو ٍةقثلا عم ناسارخب
 سانلا بّجعتو دمحأ هيلإ ماقف ؛ٍلْهّذلا ىيحي نب دمحم لخدف «لبنح نب دمحأ دنع

 لاقو .هنع اوبتكاف لَّْذلا يأ هللا دبع يبأ ىلإ اوبهذا : هباحصأو هِدالوأل لاقو ءهنم

 20 ثيدحلا يف نينمؤملا ٌريمأ ناك : دواد يبأ نب ركب وبأ

 : لوقي - يلهذلا  ىبحي نب دمحم تعمس :نايفس نب نّسحلا نب نيسحلا لاق
 ينتلبقتساف ةرصبلا تيت تأو ءًافْلأ نيسخو َةِِم ملعلا ىلع ُتْفَمْنَأو «تالخر ثالث ُتلحترا

 يف ناطقلا ديعس نب ىيحي ةافو تناكو . ل «!دلبلا باب ىلع ناطقلا ىيحي ةزانج

 نيعمج أ مهيلع ىلاعت هللا ٌةمحر ,1944 ةنس رفص

 اعبت انه اهتدروأ امنإو ,ملعلا بلط يف هنمث قافنإل ءىش عيباهيف سيل ةيلاتلا ةياورلا هذه (1)
 . ملعلا بلط يف طايسلا لمحت نم اههيف امل«ةقباسلا ةياورلل

 .ه 5( 5:35١

 .47 ربخلا يف (5)

 نب ركب وبأ) نع فيرحت وهو «(دايز نب ركب وبأ لاقو) :«ظافحلا ةركذت» يف عقو (5)
 «ءالبنلا مالعأ ريس»و .7754 ص يطويسلل «ظافحلا تاقبط» اهنمو ,باتك ريغ يف امك (دواد يبأ

 0١6:9. «بيذهتلا بيذجمت»و 7



 فلل

 «(رَجْنَس نب دمحم) ةمجرت يف 27 يبهذلل «ظافحلا ةركذت» يف ءاجو "65

 رَجْنَس نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع بأ ُريبكلا ظفاحلا : ىلاعت هللا همحر 55 ةنس ىفوتملا

 :رَجْنَس نبأ لاقو .ةقث رَبْنَس ُنبا : متاح ي ىبأ نبا لاق .(دنسملا» ٌبحاص «ناجرجلا

 بوقعي وبأ هيقفلا مامإلا ىدمحأ مامإلا ٌبحاص وه  ٍجحَسْوَكلا ٌقاحسإ يعمو تْلَحَر
 ناكف ,رانيد فاللآ ةعست يعمو ء١0160 ةنس يفوت ؛ يزورملا روصنم نب قاحسإ

 هنع يّدْوَأ انأ او .دلب لك يف ٌحوزتيو « ثيدحلا يل ُبْبكي يأ يل قروي قاحسإ

 . «ىلاعت هللا همحر اهيف تامو ءرصم لامعأ نم ةّياَطَق ةيرق نكس رَجْنَس نبا نإ مث .رهمل

 (ةبيش نب بوقعي) ةمجرت يف ,29 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريِس» يف ءاجو "6
 هللا همحر 717 ةنس ىفوتملاو 18١.« دودح يف دولوملا ,يدادغبلا مث يرْصَبلا ّيِسوُدَّسلا
 : ىلاعت

 ءريظنلا ميدعلا ءريبكلا هدنسملا» ٌتحاص .ةقثلا ٌةمالعلا ٌريبكلا ٌظفاحلا»
 ٌركذَي . دّلجم ةئم يف ءاحجل لَمَك ولو «ًادلجم نيثالث نم وحن هِديناسم نم مث يذلا , للعمل
 ىلع مّلكتيو ,ثيداحألا لِي ٌحَضوُيو ,هاور ام ُركَذَي مث «ةافوتسم يباحصلا ةريس ًالوأ

 «هدنسم» يف رظانلا نإ ثيحب .ٍفاش ِبْذَع ديفم .مالكب .لّدعيو حّرجيو .لاجرلا

 .هنم ليال

 ,2 مامَح ىلع ًاروطسم ةبيش نب بوقعي ٌباتك ناك ول : ينطقرادلا نسحلا وبأ لاق

 . عامس ىلإ هيف ٌصخشلا ٌرِقتفَي ال : ينعي .بتكي نأ َبَجَول
 يف تناكف ءرصمب ْتَدِهوُش هنم ةريره يب نسب ةخسن ّنإ : ليق :بيطخلا لاق

 « سابعلاو .رامعو .دوعسم نباو ٍةرْشَعلا ُدنسم :هل رّهظ يذلاو ء.ءزج يقم

 هل دهوش هنأ ينغلبو :  يبهذلا لئاقلا_ تلق . يلاوملا ٍضعبو ناوُرَغ نب ةّبتُعو

 .رافسأ ةسمخ يف «للع ُدْنسُم»

 .هالق:؟ 1١

 .هالال: ؟ «ظافحلا ةركذت»و 474 - غ95:1؟ 5
 ناكم هنأل ركذلاب ملا صخو 74١:14. «دادغب خيرات» يف (مامح) ظفلب وه اذكهو (5)

 .بتكُي نأ َبَجَوَل هيلع َبِتُكول اذه عمو نهتم



"6 

 ةبيش نب بوقعي .لزنم يف ناك هنأ ينْعْلَب :لاق ,يرهزألا ينثدح :بيطخلا لاق

 :لاق . دئَسُملا» هل نوضُيِبُي نيذلا نيقاّرولا نم هدنع ناك نمل اهّدعأ ءًافاحل نوعبرأ
 ٌبوقعي ناك دق :  يبهذلا لئاقلا - :ٌتلق .رانيد يفالآ ةرّشَع هنم جر ام ىلع مل

 امل :لاق ء كس هّديفح ْنِإ ثيحب ٍ,.ةرفاو ةمرحو ةمشجو ةميظع رلاومأ ٌبحاص

 ُهُرمُع لاط هنأ َرَكَذَف «يل اهاّبخو .ًابهذ يباوخ ةثالث يل آلمف ءّياوبأ دَمَع ٌتدِلُو

 .(!جاتحاو «ٌتّيِبفو اهقفنأو

 ,20يناهبصألا مين يبأ ظفاحلل «ناهبصأ رابخأ ركذ» باتك يف ءاجو 5

 نب دمحم ُنِب ُدمحأ ينيدملا رفعج وبأ» :2771/7 ةنس ىفوتملا (متْسُ نبا) ةمجرت ف
 . «دتسملا» فنصو َنيّفارِعلاو ٌرصِمو ماشلاب بتك «متْسُر نب يِدهَم

 نيعبرأ ذنم اندلبب ثدي مل :هَدْنَم نب ىيحي نب دمحم لاق : ناّيَح نب دمحم وبأ لاق

 . ًاثيدح هنم ٌرثكأ ناهبصأ يف نكي مل « عايض ٌبحاص «ةوزثلا ٌرِهاظ ناك .هنم ُقّنوُأ ةنس
 .مهرد ٍفلأ ٍةئم ثالث نم ًاوحن اهيلع َقَّقنأ ,حاحصلا لوصألاو بتكلا ٌبحاص
 ٌَباتك هبتك نم دقتفا . داهتجاو ةالص ٌبحاص «ةنس نيعبرأ ذنم شارف هل فَرعُي م

 هيف ٌفَّرِصَت نوكي نأ ةيشخ ًاطايتحا يأ هتءارق كرف هيلع ّدر مث .ةصييبق

 .(  فّرصتم

 رماع نبا مامإلا ةمجرت يف , "27ضايع يضاقلل «كرادملا بيترت» يف ءاجو ” 

 ةنس دولوملا «يسلدنألا (ينانكلا رماع نب فسوي نب رمع نب ىيحي ايركز يبأ) يكلاملا
 ْ : ىلاعت هللا همحر 589 ةنس قوتملاو 8١,

 ةّسوس نطوتساو «ناوّرقلا نكَسو ,ةبطرقب أشن ناّيَج ٍلهأ نم يملأ (

 نم ةيقيرفإب ٌعِمَّسف لَحَرو .هريغو بيبح نبا دنع ّملعلا ٍبَّلَط ُهُرْبَق ابو ءًاريخأ

466:1١١( ١( 

 اهَخّرَأ اذكهو .«نيتئمو نيعبسو نيتنثا ةنس» :ةرابعلاب ميعن وبأ هتافو خّرأ اذكه )١(

 يِرْعَت نبال «ةرهازلا موجنلا» يف عقوو .777 ةنس تاَيَفَو يف زاجيإب هل مجرتو ««ربِعلا» يف يبهذلا

 . هينتجاف طلغ وهو .711/ ةنس تاّيفو يف ُهٌركذ ا يِدرَب

 . ةصقانلا توريب ةعبط نم 7717/5: و .برغملا ةعبط نم 650# "هال:: (5



 ضلحا

 حمر نباو ءريكب نبا نم رصمب ٌعِمسو 29 يرفحلا ءايركز يبأو .نوعو «نوئحس

 . بهشأو مساقلا نباو بهو نبا باحصأ نم مهريغو ,ةلمرحو

 «قوزرم نب رصنو , يرهزلا بَعصُم يبأ نم اهريغو زاجحلاب اضيأ عمسو

 يف ىيحي ٌقفنأو : يثناكلا لاق . . مهريغو «شفخألا نارمع نب دمحأو «بساك نباو

 .رانيد ٍفالآ ةتس ملعلا بلط

 .داّبَللا نب ركب وبأو ءدمحم هوخأ مهنم .قلخ هيلع هقفتو .سانلا هنم َعِمَس
 ,يسلدنألا دلاخ نب دمحأو .ِناّيبإلا لا سابعلا وبأو ءفسوي نب رمعو .برعلا وبأو

 ةقث تبت ٠ هقفلا يف ًامامإ ناك : برعلا وبأ لاق . هتقو يف ُةلحّرلا تناك هيلإو «مهُريغو

 َديدش ًانقْتُم ِهبتكب ًااع ءىَوَر امل ًاطباض .راثآلاو هقفلا يف بتكلا َريثك 2ندبلا يق

 . هقفت هبو «نوئحس باحصأ ءاربك يف هُدادعو «ملعلا لهأ ةمئأ نم .اهل حيحصتلا

 . «ىلاعت هللا همحر ةّسوُسب يفوتو

 ةمجرت يف 220 يكبسلا جاتلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف ءاجو "4

 «يِزَوَرَملا ىسيع نب دمحم نب نادبع دمحم يبأ مامإلا ثّدحملا ظفاحلا هيقفلا (نادْمَع)

 مو. ةئس قوتملاو 7٠١ ةنس دولوملا ,دهزلاو ظفحلا يف هِمساب ُلَثملا ٌبَّرِضُي ناك يذلا
 : ىلاعت هللا همحر

 دعب ورم يعفاشلا ٌبهذم ٌرّهظأ يذلا وه ُناَدْبَعو :يناعمسلا نب دْعَسوبأ لاق»

 نم يِدارُملا عيبرلا نع  «.يعفاشلا بتك لمت رايس نب دمحأ نإ راَيَس نب دمحأ

 . سانلا اهب ٌبجعأو ءوُرُم ىلإ

 هلاق ,ناوريقلاب هراد دنع ٍةَرْفَُح ىلإ ةبسن .ءافلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب :يِرْفَلا (1)

 : 77141:37 توريب ةعبط يف عقوو «برغملا ةعبط نم 4١6 : : «كرادملا بيترت» يف ضايع يضاقلا

 .فيرحت وهو .ميجلاب يأ (يرفجلا)

 ةرطفلاب ًاهقف ءىلتمم هيقف هنأ امنم لكب داريو .سفنلا هيقف :لاقيو ,ندبلا هيقف :لاقي (1)
 . ةقلخلاو

 .5؟58:5 5
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 ًةعيض عابف هنع راّيَس نب ُدمحأ اهعْئَمف ءاهحسي نأ دارأو نادّبَع اهضعب يف رظَنف
 باحصأ نم هّريغو ٌعيبرلا كّردأو ءرصم ىلإ ٍجّرَخو ءوُرَم ىرق نم ةيرق : دٌرِجوْنجب هل
 .مهنع لمحو «هّريغ هكردي ملام ِءاهقفلاو خياشملا نم ُكَردأو .هّبتك َحَسنو .يعفاشلا

 .ورَم ىلإ عّجَرو رصم لهأ نع ّبتكو .قارعلاو ماشلا ىلإ لحرو

 رّدَبعاف «مودقلاب ًانهمو ًاَّلسم هيلع لخدف .ءايحألا يف راّيس نب دمحأ ناكو
 كلذ يف يلع َةْنِم كل َّنِإف ,رذتعت ال :نادّبَع لاقف .هنع بتكلا عْنَم نم رايس نب ٌدمحأ
 ءرصم ىلإ ٌجْرخَأ تنك امو «كلذ ىلع ثرصققا تنك ّبتكلا ّيلإ َتْعفَدول كنأ كلذو
 . «راّيس نب ُدمحأ كلذب حرْفف , يعفاشلا تاحصأ كردأ تنك الو

 «(سْيَرْضْلا نبا) ةمجرت ف 27 يبهذلل (ظافحلا ةركذت» يف ءاجو "5 8

 هللا دبع وبأ ٌدِيسملا ظفاحلا» : ىلاعت هللا همحر 545 ةنس ىفوتملاو ٠٠١« ةنس دولوملا

 لئاضف) باتك ُفنَصُم ءيزارلا ُقَجَبلا سيّرضلا نب ىيحي نب بويأ نب دمحم
 «ةرصبلا اهَتمِدَق ِةَمْدَق ٌرِخآ :لوقي بويأ نب دمحم ٌتعِمَس : ءاملعلا ضعب لاق ؛«(نآرقلا

 . «مهرد ٍفالآ َةرَشَع نيِقاّرولا َةَرْجَأ تيد

 ركب يبأ) ةمحرت يف .22ىبهذلا ظفاحلل «رابكلا ءارقلا ةفرعم» يف ءاجو ' ”

 "93 ةنس دادغبب قوتملا «هنامز يف ِءاَّرقلا خيش ميحرلا دبع نب دمحم (يناهبصألا
 : ىلاعت هللا همحر

 ىلإ ٌتلَحَر : ميحرلا دبع نب دمحم لاق :اًّسلا نب نسحلا نب يقابلا دبع لاق»

 ينعي ! ىهتنا . (ًةمتَح نيناث ىلع اهتقفنأف .ًافلأ نونامث يعمو «  ناهبصأ نم  رصم

 كلذ لجأ نم َقْفنأو «ةرم نيناث تاءارقلاو نآرقلا خويش ىلع هتءارقب نآرقلا َمتخ هنأ

 .هيلع هللا ٌةمحر ! حبر امب هانغأ ف ,مهرد فلأ نينامث

 يف ,«©9يناعمسلل «باسنألا»و ,2”بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاجو 29 ١
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 ةنس قوتملا «يدادغبلا يِرصَقلا ورمَع نب سيمر نب رفعج نب دمحم ركب يبأ ةمجرت
 ناك .دادغب لامعأ نما قريبه نبا ٍرصق ىلإ ةبسن : يرصقلا» : ىلاعت هللا همحر

 هنع ىَوَر ءاهيلإ ٌبِسْنف «هتافو تح لإ اهب ماقأو ّرصقلا لزن ًايدادغب سْيَمُر نب
 فالآ ةثالثب دادغبب نيداّدحلا ٌفَص تعب :سّيَمَر ُنبا لاق . ينطقرادلا نسحلا وبأ

 . «ثيدحلا ىلع اهّلك اهُتقفنأف «رانيد

 ةمجرت يف .2©)يطفقلل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ» يف ءاجو

 ةنس دولوملا «يفوكلا يوغللا يِوحّنلا يدَّسألا ريرلا نب دمحم نب يلع :(يفوكلا نبا)
 : ىلاعت هللا همحر "5/8 ةنس قوتملاو « 14

 نم ُثاَحب ٌرْقنُم ,ةياورلا ٌقِداَص «بتكلل ةعامح ةيوار ءطخلا حيحص «ملاع»

 هب نيصتخملا ٍبَلْعُت سابعلا يبأ باحصأ

 ملعلا بلطب اذه هّدلو لغتشاو «ةفوكلا لهأ نم راسيلا يِوَذ ٍلهأ نم هوبأ ناكو

 اهفرصف رايد تفلأ نيسمح نع ًادئاز  لاقُي ايف - هل فّلخ هوبأ تام الو . هموي نم

 كلذ نم فّرصو ,ةباتكو ًاخاسنتساو ٌءارتش ثا بتكلا .ليصحتو «ملعلا بلط يف اهلك

 . ةَعِساَو مهيلع ُهَتاَقَفَتِو .مهنم ًايِشْعَم هلزنم ناكو .ملعلا ٍبَلَط ِءارقفل ًاحلاص اءْرُج

 د لموت اذإ ءاذه اننامز يف اهنم ٌدوجوم او .ناقتإلاو ةدوحلا ةياغ يفف هبثك امأفا

 نم ًاصوصخن ًاعِضْوَم اهنم عون لكل نعي هترثكل تناك دقو «ةبغرو ِثْحَبو فيت لع

 نع اذإ مولعملا هعضوم ىلإ هديعيو «هيلط اذإ هدجيل باتكلا .لؤأ ىلع هُينكيو ,هنئازخ

 . هّلاعفأ ىسأ ناك ايف .هللا همحر .هنع

 رعشلا يناعُم يف دحاو ٌفينصت الإ هل ري ملف ,فينصتلا نع تئاوفلا ُهبلط هّلَعَشو
 . (كلذ يف ءالعلا ٍفالتخاو

 مامإلا هيقفلا ظفاحلا (جّلْعَد) ةمجرت يف ,.©297«ظافحلا ةركذت» يف ءاجو ٠
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 ةنس دولوملا ءلّذَعُملا يزجسلا قاحسإ يب أ ٍجْلْعَد نب دمحأ نب رب َجْلْعَد ,دادغب ثّدحم

 : ىلاعت هللا همحر "01 ةنسس قوتملاو كت

 ثيدحلا لهأ ىلع ٌةيراج ٌتاَقَّدَص هل ناكو «ةياورلا روحُبو ملعلا ِةيِعْوَأ نم ناك
 .ناتسجِسو قارعلاو ةكمب

 :بيطخلا لاق .رانيد َفلأ نيثالثب ةّيساّبعلا راد ةكمب ّجلْعَد ىرتشا : مكاحلا لاق

 نيب لعَجو هيف ٌرظنَيل ةَدَقُع نبا ىلإ | «ريبكلا دنسملا»  ُهَفنَصُم ثََب َجلْعَد نأ ينل

 ,لاملا نم اَرَدِ يفارأو مراد ُجَلْعَد ينلخدأ : ُةيَوْيَح نبأ لاق . ارانيد نيتقرو لك

 . «ةيافك يف انأ :ٌتلقو هّنركشف .َتْعِش ام اهنم د : لاقف .20ةاّشَعُم

 70 ةنس دولوملا «(يقّزوجلا) ةمجرت يف .27(ظافحلا ةركذت» يف ءاجو 64

 نب دمحم ركبوبأ .ُدَحوألا ٌمامإلا ظفاحلا» :ىلاعت هللا همحر 88 ةنس قوتملاو
 حيحصلا» ٌبحاصو .روباسين ُتّدحُم ءلّدَعُملا "0 يقّرْوَجلا ينابيشلا ايركز نب هللا دبع
 فلأ ةئم ثيدحلا بلط يف ٌتقفنأ :لاق هنأ هنع يور .«ملسم حيحص ىلع جّرخملا

 . «ًامهرد ٌتِبَسَك ام .مهرد

 يف .«9يكلاملا نوحرف نبا يضاقلل يِبَمْذُملا جابيدلا» يف ءاجو 0
 فورعملا , يكلاملا يسلدنألا يينّلبلا لولُم نب فسوي لوم فلخ > مساقلا يبأ) ةمحرت

 حرش يف فّلأ امل هنإ :ىلاعت هللا همحر 557 ةنس قوتملا (لْيِرَبلا :لاقيو «يلاَرملاب

 هب اوعفتناو ةرظاتُملا يف ٌةَبلطلا هّلَّمعتسا ,«بيرقتلا» : همس ًاباتك اهراصتنخاو «ةنودملا»
 ءًافيلأت تاتكلا اذه ٌلمكأ املو ,(ةنودملا» ظفل يف نمر يب نبا لقت ىلع هيف لّوَع

 . ةّيَلِقِص ًةنيِدَم هنم ٌةخسن ٌتْلَخَد

 ةّيَلَقِص ُهيقف هٌزِقّصلا ُيشرقلا يِمُهَّسلا نوراه نب دمحم نب قحلا ٌدبع ناكو

 نوكيو ءاياطعلا يف ُمّدقُيو .هب ُلَماعتُي .لاملا نم ٌرادقم هيف سيك يهو ةَرْدَب ٌممج ُرَدِبلا )١(
 .دوهعلا فالتخاب فلتخي «رانيد ٍفالآ ٌةعبس وأ .مهرد فالآ ةرشع وأ .مهرد ُفلأ هيف
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 نضرب

 ءأرق الف ُدْعَب ةيَلَقِص نم لَحَر دق نكي مل «55 ةنس ةيردنكسإلاب ٌقوتملاو ءاهُاعو
 !هنمث هل سيتي ملف ُهَءارش دارأو هنسحتسا .هباتك نم هيف ُهَلَحدَأ امو هِلاوقأ ىلإ هيف رَظَنو
 . كلذ دنع سانلا هيف ّسفانتو «ٌباتكلا الغف !هارتشاو ٍهِراد نم َجئاوح عابف

 ,ِةليل نم ًاهيقف َنوكي نأ دارأ نم :لوقي هيقفلا ّدمحأ نب ماشه نب ديلولا وبأ ناكو
 . ٍلْيَرَبلا باتكب هيلعف

 مامإلا ةمجرت يف ,2307بجر نبا ظفاحلل «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ءاجو را

 .يلوصألا .هيقفلا ,ءىرقملا ,يدادغبلا (ليقع نب يلع) يلبنحلا ليقع نب ءافولا يب |

 لضافأ ن نمو .مالسإلا يف مالعألا ةمئألا دحأ .نونفلاو مولعلا يذ ,مّلكتملا .ظعاولا

 «ىلاعت هللا همحر 2017 ةنس ىفوتملاو 57١«. ةنس دولوملا ,مدآ ينب ِءايكذأو « ءملاعلا

 : هتصالخ ام

 يناسل َلَطعَت اذإ ىتح « يم نم ًةعاس َعيِضَأ نأ يل لحي ال نإ : لوقي ناك هنأ»

 0 .يتحار لاح 5 يركف ٌتلمعأ ,ةعلاطم نع يرصبو ءةرظانمو ةركاذم نع

 انأو ملعلا ىلع يِصْرِح نم ُدِجَأل ي ينإو هُرْطَسُأ ام يل رط دقو الإ ضْمَأ الف ة «حرطنُم

 .ةنس نيرشع ناو ذجأ تنك ام شل نينا رع يف

 ىلع ءاملاب ةيسحتو كغكلا ٌففَس راتخأ ىتح . ٍلكأ تاقوأ يِدِهُج ةياغب ٌصقأ انأو

 اهكردأ مل ةدئاف ريطست وأ ؛ «ةعلاطُم ىلع ًارفوت , غضَملا ِتْواَقَت نم امنيب ام. لجأل ءزيخلا

 اهيف ٌرَهَتْنَت ٌةميِنَغ وهف ٌتْقَولا وه ِء ءاملعلا عامجإب ء ءالقعلا دنع ٍليصحت لَجأ نإو . هيف

 . ةفطاخ ٌتاقوألاو «ةريثك ٌفيلاكتلاف ءصَرُفلا

 لاغتشالا مئاد ليقع نبا مامإلا ناك : يزوجلا نبا خيشلا هتذمالت ٌذيملت لاق

 هباتك لّعجو .قئاقدلاو ضماّرغلا نع ثحبلاو ءرِطاعلا رطاخلا هل ناكو «ملعلاب

 . هّياعقاوو هرطاوخل ًاطاَنَم «نونفلا» ب ىّمسملا

 وحن «مولعلا عاونأ يف يف ةريثك ٌفيناصت ليقع نبا مامإللو :بجر نبا ظفاحلا لاق
 ةريثك دئاوف هيف ءادج ريبك باتك وهو «نونفلا» ٌباتك هفيناصت ٌربكأو «ًافينصت نيرشعلا

.١ "50-1١55: )١١( 



 فحل

 ءوحنلاو «نيدلا لوصأو .هقفلا لوصأو «هقفلاو .ريسفتلاو .ظعولا يف .ةليلج
 هل ْتَعَفَو يتلا ُهَتاسلاَجْحو ُهتارظانم هيفو .تاياكحلاو ,خيراتلاو ءرعشلاو «ةغللاو

 .هيف اهدّيق .هركف ٌجئاتنو هرطاوخو

 ىأر نم ينئّدح «باتكلا اذه نم ٌربكأ ايندلا يف فّئصُي مل : يبهذلا ظفاحلا لاق

 ُنامث وه : مهضعب لاقو :بجر نبا ظفاحلا لاق .ةئم ,عبرألا دعب الفلا َدّلجملا هنم

 . «ةدلجم ةئم

 ءىرقملا «(يربكُعلا كرابملا نب هللا دبع) ةمجرت يف ©"7بجر نبا ظفاحلا لاق مث

 « ىلاعت هللا همحر 078 ةنس قوتملا «لاّين نباب فرعُيو دمحم يبأب ىنكملا يلبنحلا هيقفلا

 ىلع َةّقفتو «.. . « يِبنيَزلارصن يبأ نم ثيدحلا  ٌعِمَس» : 0 يسوي نع

 هيلع راشأف .َيبنحلا ًاعفاش ُبَحصَي ناكو ءِينادّرَرلا دعس يبأو «ليقع نب فما

 تاتكو .(«نونفلا» تاتك هنمثب ىَرتشاو !هل اكلم عابف « ليقع نبا بنك ء

 . (ىلاعت هللا همحر ةّنّسلا لهأ نم ًاريخ ناكو «نيملسملا ىلع اههفقَوو 0

 عاب دقف ءًاضيأ ةرخآلا رومأ يف ُههقفأ ام !هيقفلا اذه ٌرَد هلل : حاتفلا دبع لاق

 هللا ٌناوضرو «هيلإ هللا ّنّسحأ .ىقبيو هيف ٌرجألا ٌرمتسي ام ىَّرَتْشاو «ىفيو ُبَرْحي ام

 . هيلع

 ةمجرت يف .©22”بجر نبا ظفاحلل «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ءاجو "0

 يوحنلا مامإلا ,يدادغبلا يلبنحلا باشخلا نب دمحأ نب هللا دبع دمحم يبأ ٍباَّشَخلا نبا
 هللا همحر 0517 ةنس ىفوتملاو « 5947 ةنس دولوملا .بيدألا ثّدحملا ءىرقملا رَّسفملا يوغللا

 : ىلاعت

 ناكو الإ ,ثيدحلا باحصأو ملعلا لهأ نم ٌدحأ تمي مل هن هنأ راجنلا نبا َرْكْذ»

 . ملعلا بتك نم ُهُمُكولخي ال ناكو .هدنع خياشملا ٌلوصأ ُتَلصحف ءاهّلك هبتك يرتشي

 .ءىش هذنع نكي ملو «رانيد ةئم سمخب ًابتك ًاموي ىرتشا هنأ هنع َركَذو

 )١( «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف ١: ١806.

 ١9:1١ 5؟,.



 قف

 ءاذك  دقنف «رانيد ةئم سمح تعلبف .هراد ىلع ىدانو ىضم مث «مايأ ةثالث مهلهمتساف

 ةئم سمخب هعابو ء  بتكلا ٌبحاص يأ اهّبجاص دَّصقف :باوصلا لعلو

 ةهشأ ضم امو .رادلا  بتكلا بحاصل يأ هل تيقبو «بتكلا نمل : ٌّقوو .رانيد
 ةينومأملا طابر يف ٌثكرَتف ءاهرشع الإ قبُي لو اهّرثكأ ٌعيِبو َتقَرفتف .هبتك فقوب هيلع

 .افقو

 ليذ»و .©20يبهذلل «ظافحلا ةركذت» و «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ءاجو 4

 9 يومحلا توقايل .«ءابدألا مجعم» .29يلبنحلا بجر نبا ظفاحلل (ةلبانحلا تاقبط

 ْثَّذحملا ٍءىرقملا .(راطعلا لهس نب دمحأ نب نسحلا) يناذّمْها ءالعلا بأ ةمجرت يف
 خيش .دهازلا لاّخرلا ,ةباّسنلا خّرؤملا .يوغللا بيدألا .يلبنحلا هيقفلا «ظفاحلا

 : ىلاعت هللا همحر 059 ةنس قوتملا « 588 ةنس دولوملا ,ناذمه

 خويشلا رابك نع ىّقلتو ءَناَذَمم َدِلُو ,مالسإلا ٌحيش .ءىرقملا ةمالعلا ا
 ىلإ داع مث ءاهئالع نم ريثك قلخ نم عمسف «تارم برأ دادغب ىلإ لحترا مث

 ٌلوصألا لح دق ناو ءاهيف هبتك ٌعيمج ٌفقّوو «ةنازخو بتكلل ًاراد ٌلِمَعو ,ناذَمه

 يف هنامز لهأ ىلع ْرَأو «ةربتعملا طوطخلاب .ناسحلا ٌرابكلا ةردانلا ٌبتكلاو .ةريثكلا
 ,هطخب هبتك ام ٍناقتإو ,خسنلا ٍةدْوَجَو ءعِمَس ام لوصأ ليصحت عم ,تاعامسلا ٍةرثك

2 

 .ًايَرْعُم أطقم الإ ًائيش ُبتكي ناك ام هنإف

 هقفنأو ُهِرَو ام ٌعيمج عابف ءراجتلا ءانبأ نم «هل ًانيِهُم .لاملا بح نم ًافيفع ناكو

 ءايشام تارم ناهبصأ ىلإو دادغب ىلإ رفاس ىتح ءًايشام ريثكلا راسو «ملعلا بلط يف

 نيثالث دحاولا مويلا يف يشمي ناك ؛ يلا يف ًةبيجع ةوق يتوأو (هرهظ ىلع هبتك ٌلِمَحي
 ٌرْبخ لكآو ,دجاسملا يف دادغبب ٌتيبأ تنك :لاق «ملع لك يف ظَح هل ناكو .ًاخسرف

 .ةّرذلا يأ . نْحّدلا

 40:17١. «البنلا مالعأ ريس»و )1( 174:1١
 هه: 5( 51:1١"



 ففي

 ,دادغب يف يقيلاوجلا نبا ُبتك ْثَعيِب : ينْلَعلا رّفظم نب ةحلط مامإلا لاق
 اهارتشاف .ًارانيد نيتسب اهنم ٍةعطق ىلع اًوًدانف ءِيناذَمَلا ءالعلا وبأ ظفاحلا اهرضحف

 جرخف .سيمخلا موي ىلإ سيمخلا موي نم ٌراظنإلاو «ًارانيد نيتسب ءالعلا وبأ ظفاحلا
 :لاقف «ارانيد نيتس تغلبف هل راد ىلع ىدانف لصوف ناَزَمه قيرط لّبقتساو ظفاحلا

 مث اهَضَبَقف ًارانيد نيتسب رادلا اوعابف ءاوعيب :لاق .كلذ نم َرثكأ ْعُلِبَت :اولاق ءاوعيب
 .ةّدَم دعب الإ هلاحب ٌّدحأ رْعْشَي ملو ,نمثلا قوف سيمخلا موي اهلخدف .دادغب ىلإ عجر

 نم اهناردج عيمج ٍةنيدم يف «هتوم دعب مانملا يف يِْؤُر هنأ ينغلبو : يزوجلا نبا لاق
 لاق ؟بتكلا هذه ام :هل ليقف ءاهتعلاطمب لغتشم وهو ّذَحُن ال ٌبتك ُهَّلْوَحو ,بتكلا

 .©7يناطعأف ءايندلا يف هب ٌلغتشأ تنك امب ينَلَعِشَي نأ هللا ُتلأس
 ةريثكلا ِهِمولعو هلئاضفب ُهترهش ٌتَراطو «برغملاو قرشملا نم ُءاملعلا هيلإ لَحّرو

 . قافآلا يف

 بزغلاو ٍقّرشلا يف حيّرلا َبوُبُه ّبَهو ٍنطوم لك يف سمشلا َرِيِسم ٌراسف

 «دئاصقلا ٍرَرُغ نم يه ٍةديصقب هَحّدمو .برغملا ىصقأ نم ٌلجر هيلإ لَحَرو
 يف ِهْيمَدَف ىلع راس هنأو ءَقاَشَملاو بعتلا نم هباصأ امو هيلإ ِهِتَرْفَس يف هّلاوحأ ركّذو

 : ! لوح َةَّدَم هيلإ هتلحر

 ٍدنَّسلاو مّلِعلا يف ٍةبغر اذ ناك ْنَم دْعُب ْنِمو برق ىلع كيلإ ىَعَس

 يبرغملا «ينانَب دمحم نب دمحأ يضاقلا بيدألا هيقفلا ةمالعلا انخيشلو :حاتفلا دبع لاق )١(

 تارم هنم اهُّتعمس ءاهتعلاطمو بتكلاب قّلعتلا يف ٌةفيطل ٌتايبأ هب َمّتمأو ىلاعت هللا هظفح « َّيطاَبرل
 نم ْعَلَب دقو 21407 ةنس لاوش نم 75 سيمخلا موي يف اهرخآ .برغملاب طابّرلا هتنيدم يف ةددعتم
 :لاق ءهيلإ هللا نسحأ هًرصب ٌفُكو نيتنس الإ ملا رمُعلا

 امب ٍنوُيُعلا عاتمإو اهينكاسو انجلا َتْمَر اذإ
 ُديِرت ام نمت ٍدْلُخلا ٌرامِث  اهيف سؤدرِفلا ُهَنَج َكّبْتُكَ
 ُديِحَت ال كحوُرَف ْعَبْشَت الو ٍتقو ّلك اهنم َحِوُرلا ٌذَغو

 ُديِبَت ال ًارايث فطقآو ُدُعف ًاَينَج كيلع ُنامَّزلا َتاَف نإو
 ٌديِفتسُي اهاذغ نم كّلّمَف اَهاَنَج نع ٌّلختلا كاّيإو



 ضيان

 (هِدَنّسلاو ٍطْيَغلا يف ُهُبئاكر ْثْلَك دقو ميركلا َكاَنْعُمب خانأ ىتح مه هد
 ِدَذَم نم َءاش ام ُهَُبْلَق ىَعَو نكل ُهُلِمانأ ٌتَعوأ امو ىَرْنَأ كاذل

 ماه

 ٍدَحَأ نم معبّرلاب ام :َيِدوُنو الإ ٌدَحأ مكريغ تحب خانأ امو
 ٍدَمَّصلا ٍدحاَولا يخول كاَوِس ينْبَأ ال براغملا ىصقأ نم ٌكتدصق دقو
 «0يججألا ةَناَرْبَعلا نع ُتيِنَغ دقو ٌةَلِجار َلجِر ىوِس ٌتيطتما امو

 يش ريض تامزع ىف ياس نع اهل تشع ؟0ركب كشر لهو
 ٍدَبألا ٍرباغ يف نكت مل ةوظُحو ٍبْلَط يِذِل يلق نكت مل ُهيانِ
 ٍدهتجم َرِيَس لوح َةَّدُم َراَسو لجر ُهّمأ ٌربَح كّلبق ناك له
 لَ يف هنم ميقم ٍقارعلا ىصقأ يف كنإ لكلا  َكِيَدَل  ِءاآلَعلا ابأ

 يِدَن ماَعلل ُضْوَر ٌرِهازأ تخاف امك ٍدالبلا يف ركذ كل اَشَق دقو
 ةحيصن يف دبكلا ةَتْفَل» ةفيطللا هتلاسر يف يزوجلا نبا مامإلا لاقو 89

 : هلاح أدتبمو هِتأشن نع ِهِدّلَول اثدحتم ,ودّلَولا

 يل اوعفد تغلب الف «لاملا نم ًافولأ فلو ًارسوُم ناك يبأ نأ .ينب اي ملعاو»

 ابتك اهب ُثيرتشاو ريناندلا ُثذخأف ءاهّلك ُةَكِرتلا هذه : يل اولاقو ءِنْيَراَدو ارانيد نيرشع

 نم ءيش يل لبي لو ءملعلا بلط يف اهنمث ثقفنأو ٍنيرادلا تعبو ,ملعلا بتك نم
 ا نم نادلبلا يف ٌفوطَي جرخ الو .طق ملعلا ب بلط يف كوبأ ٌلَذامو .لاملا

 قتي ْنَمو» دادّسلا ىلع يرجت هرومأو طق ًائيش هنم ّبْلْظَي ٍدَحَأ ىلإ َةَعْقُر ثَعَب الو
 معمل

 .(©9 «ٌبِيَتَحي ال ٌتيح نم ُهَقُرْريو اجرت هل ُلَعْجي

 غنقاو ءاهلهأل لّذلاو ايندلا بلطل ضرعتلا نم كِضرِع ٍةنايِص يف يب اي دهتجاف

 نم ٌمساولا ضقفخنملا :ٌطْيَعلاو .حْفَّسلا نم الَعو لّبَلا نم كلباق ام :ٌُدَنَّسلا )١(
 يف) :ًافرح 1١5:8 «ءابدألا مجعم» يف عقوو .لاالتلاو داهولا كيلإ ٌتعطق : ىنعملاو .ضرألا

 ىلع رطخي ال امب (دّنّسلا) هريسفتو .(فّنُعلا) هرارقإ يف ًابَجَع ًاطلغ ُةَقّقحم طِلَغو !(دَنّسلاو ٍفنُعلا
 !!لاب

 .ةيوقلا ٌةقانلا : دُجألا َُنارْيَعلا (5)

 .8 ةيآلا «قالطلا ةروس نم (؛4) .اهلثم اهمدقتي مل يأ (5)



 ضيف

 يل سيلو ٌحبصُأ تنك دقلو ءدَحأ ةلبعتسيي مل ٍلْقبلاو بحلب عنق نم : ليق دقف ع

 يقزر قاس هنكلو .ءطق قولخمل ىلاعت هللا ينلذأ ام «لكأم يل سيلو ىبسمأو .لكأم

 يلاح تلآ ام ىَرَت دق انأ اهو .حرشلا لاطل يلاوحأ َتْحَرَش ولو «يضرع ةنايصل
 / , 0"2)(هيلإ

 ةالصلا اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا ةرايزب تفّرشت املو :حاتفلا دبع لاق 7

 ماعلا اذه لئاوأ يف تعرَف دق تنك , 1184 ماع رخاوأ جحلا نم ةيناثلا ةرملل «مالسلاو

 يونكللا يلا دبع مامإلل «ةلماكلا ةّرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا» باتك ٍةعابط نم

 ىلإ اهيدهأل ؛ خسنلا ضعب هنم يعم تبحطصاف فيلع ٌتقّلعو هّنققح نأ دعب . يدنهلا

 . ةرونملا ةنيدملا يف ءالجألا يخويش ضعب

 دمحم ححيشلا «بيرألا يعذوللا هيقفلا ثّّدحملا ةمالعلا انحش مهتعيلط يف ناكو
 دق ناكو «هلزنم ىلإ ةرايزلاب ُهئدصَقَف «ةرجه لا رادب ٌرواجملا ,يدنهلا يجتببملا ملاع رْدَب

 ٍةعلاطملا نع هبَبَحو ءًاحيِطَس شارفلا يف ءاقلتسالا ممزلاف دِعْقُملا ضرملا هب لَرَن

 . («ةلضافلا ةبوجألا» باتك نم ًةَحسن هل ٌتمَّدقف بحي اك ملعلا ٍءاقتساو

 ٌباتكلا اذه ٌتيرّتشا دقل : يل لاقو .نسحلا ءانثلا هيلع ىنثأو هلمقتو هب بحرف

 يك ةعلاطملو ةءاقلا ىلع رد يب ام ارت يك انأو رون نبدا ىلإ لص ام نيح نب

 مهل ريخ يهف ,ملعلا َبْنُك يترسأو يدالوأ َتْرَوَ نأ هئارش نم ٌتدرَأ ينكلو ءديرأ

 اهلجأ نمو ءابنم ٌتدفّتسا ءًايلاغ ًاسْرَد يدنع ٌةملكلا هذه تناكف .للملا نم اثاريم

 . ١786 ةنس ةرونملا ةنيدملاب يفوتو ىلاعت هللا همحر خيشلا نع ربخلا اذه انه تركذ

 ءهبتكو ملعلا ٍنأشب ريثكلا لاملا .لذب يف ةدّدعتملا ةريثكلا ٌحذانلا هذه ١

 خيراتلا بتك يفف «نيلحارلا ءاملعلا رّيِسو نيمدقتملا رابخأل عّبتتملا رظن يف ًةليلق نع
 .بناجلا اذه نم ىصحت ال يتلا بئارغلا ٌبئاجعلا مجارتلاو

 ٍ.لْذَبو ِدّيلا ٍطْسَب ىلإ «مَمملا َرْفَحو ,مئازعلا َدْحَش انه هَّقُّس امب ٌتدَصَق امنإو
 «مئادلا ٌركذلا هنإف ءهِتالآو ِهِبَتكو ملعلا ليصحت يف ءراسيلاو ىتغلا هللا هاتآ نمم للملا

 برشملاو لكأملا يف .شيعلا نم ٍةَعَس يف هلضفو هملع روهظو هغوبن دعب ناك دقف )١(
 .180/: 5 «ظافحلا ةركذت» يف هتمجرت يف يبهذلا ظفاحلا هركذ امك ؛ةحابملا عَتُملاو سَبْلَملاو



 ضف

 ريخلا  تابتكملاو بتكلل نيفقاولا  انةءابآ انع هللا ىَرَجو ,ظوفحملا را رخفاو

 امو اومَّدق امب .ميعنلا تانج يف ميركلا هراوجب مهُمَركأو ءاوُلَذَي امب مهيلإ نّسح

5 

 بناوجلا َّلُج امهيف ٌتَعمتجا . نيعماج نيّربخ ركذب ةيناثلا ٌبناوحلا هذه ميخأو

 بناوجلا بلغأ يف اهلوخدل .«تاحفصلا هذه رخآ يف امهداريإ تيأر اذلف ,ةمدقتملا

 ليصحتل ضرألا يف فاوطُتلا ةرثك اهيف ءاج ,ةعماج رابخأ ةثالثب اًمهعبتأ مث . ةقباسلا

 . تاظحللاو تاقوألا ىلع ٍظافحلا ةَدِشو ةريبكلا ةريثكلا ٍفيلآتلا ةَرْفَوو «ملعلا

 ا ربخلا

 ىلاعت 9 همحر

 ُْق لْعَي يب ٌنباو ,(20(دادغب خيرات» يف يدادغبلا ٌبيطخلا لاق _ ”#؟

 نيدلا سمشو ««20«(ةاورلا هابنإ» يف ىطفقلا نيدلا ٌلامحو ,20(ةلبانحلا تاقبط»

 دولوملا (يبرح لا قاحسإ نب ميهاربإ) ةمجرت يف :«©0«ةلبانحلا تاقبط رصتخم» يف يسلبانلا
 يف ُمّلَعلا ٌمامإلا وهو «ىلاعت هللا همحر ةنس 817 نع دادغبب 580 ةنس ىفوتملاو ,.198 ةنس

 :بيطخلا لاق .ةغللاو بدألاو ثيدحلاو هقفلاو ٍدهزلاو ملعلا

 ًاظفاح .ماكحألاب ًاريصب ؛هقفلاب ًافراع يدهزلا يف ًاسأر ,ملعلا يف ًامامإ ناكو
 ًابتكو «ثيدحلا ٌبيرغ» تفنص «ةغلل ًاعاَج «,بدألاب ف هِلَّلِعَل م «ثيدحلل

 :بيطخلا لاق مث . «ةريثك

 اهب ينتءاج نإ ,نيفيغرب َةنَس نيثالث يرمُع نم َتّيتفأ :يبرحلا مي ميهاربإ لاق»

 . ةيناثلا ةليللا ىلإ َناشطع ًاعئاج ُتيِقَب الإو تلا ىنخأو أ يم

.”١15 )1١( 
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  )9.لوعدنا

 ) )4.؟9غو ه١ ص



 اضغو

 يتأرما ينتءاج نإ «ةليللاو مويلا يف بفيغرب يِرْمُع نم ةنس نيثالث تّينفأو

 ىرخألا ٍةليللا ىلإ ّناشطع اعئاج تيِقَب الإو «هتلكأ هب يتانب ىدحإ وأ

 ناك نإ نيرشعو اين وأ ار ناك نإ ةّرع ةَرْشَع عبرأو ٍفيغر صن لكآ َنآلاو
 رهشلا اذه يف يراطفإ ٍماقف ًارهش اهدنع ْتَماقأف يأرما ْتْضَمف يتتنبا ٌتْضِرُمو الَقَد

 ٌةقفن ٌتَماقف «نيقنادب ًانوباص مهل ٌتيرتشاو مامحلا ٌتلخَدو !فصنو نيقنادو ٍمهردب

 .فصنو ٌقِناَوَد ةعبرأو ٍمهردب هلك ناضمر ٍرهش

 هذه نم ٌفرعن انك اما :لوقي يبرحلا ّمِي َميهاربإ ٌتعِمَس :ريكب نب مساقلا وبأ لاق

 .ةيوشم ناجؤلب ىلأ ف تايه دقو شع ىلإ ريع نم ؛ىجأ تنك .انيش ةخبطأل

 ش 0000 .لجف ةقايوا "نبق
 ىلع يبرحلا مي ميهاربإ عم ًاسلاج ًاموي ثنك :تيملاب ٌفورعملا طايخلا يلع وبأ لاق

 دق ًةلجِف يدنع نإ ,كلغش ىلإ ْمُق 5 يلع ابأ اي : يل لاق انحبصأ ن نأ ايلف «هراد باب

 .«اهترّرجب ىّدغتأ موقأ ءاهرضخ ًةحرابلا ٌتلكأ

 ٍدَحأ ءداَجنلا ناَلَس نب دمحأ ىلإ هدنسب ٌيدادغبلا ٌبيطخلا ىَوَر مث مم
 ىلاعت هللا همحر نيركاشلا ءارقفلا ءاهقفلا دحأو .نيمّدقتملا ةلبانحلا ةداسلا نم نيئّدحملا

 ميهاربإ ىلإ ٌتْيَضَمَف .ةديدش ةقاضإ َتَفَض أ :يعيطقلا داجنلا ناهّْلَس نب ُدمحأ لاق»

 ينو ةنوعُملا ٍءارو نم َهّللا نإ كَرْدَص قضَيال : يل لاقف هيف انأ ام هثيأل يبرحلا

 ! مهتوُق يلايع مِدَع نأ ىلإ ةقاضإلا يف يرمأ ىّهَتنا ىتح ًةرم َتَفَصْأ

 ؟نيتيرصلا نيتاهب منصن فيكف ُنيضَن كايإو انأ ين وأ ْبَه : : ةجوزلا يل تلاقف

 جٌرفتنو ! ُهَنَهَْ وأ عيل ىتح كيتك نم ًائيش ٍتاهف . هيلع ٌربصن ام ىلع نابت ال امهنإف

 ينيرظنأو ًائيش امل يِضرَتقا :اه تلقو ءبّتُكلاب يسفن ٌتَحَّشو ءكلذب ٌتنِيَضف هب

 1 . ةليللاو مويلا ةّيقب

 هب مدأتي هِيَوْسَأو مادإلا ءيِدَر نم يأ ءيرُملا ٍرَكَع نم ُعَنصُي ٌمادإ :ءابلا مضب ُنّبلا (1)
 . ١١١ ص يف ١0 ربخلا يف ًاقيلعت ُهطبض مَّدقت دقو . مهرقفل ًءابرغلا



 نفل

 (لف ءرظنلاو ,خششلل هيف ٌسِلجأ ُثنكف «يبتك هيف يراد زيلهد يف تيب يل ناكو
 «ناريجلا نم لجر :لاقف ؟اذه ْنَم : ٌتلقف ءَّبابلا قدي ُقاَداذإ ةليللا كلت يف ناك
 :ٌتلقو ًائيش ائيش جارّسلا ىلع َتببَكف «لخدأ ىتح جالا :ىفطَأ لاقف «لخذآ :ٌتلقف

 ًاماعط اننايبصل انحلصأ اَنِإ : يل لاقو ,ةريبك ةَّرَص هيف َعَضَوَف ٌريِلْهَدلا لخدف «لخدآ

 ةّرصلا بناج ىلإ هَّعَضوف ءرخآ ٌءيش اذهو ,بيصن هيف ٍناَيْبَّصلِلِو كل نوكي نأ انببحأف

 . فرصناو ينكرتو لجرلا ٌفرعأ ال انأو «كتجاح يف هفرصَت :لاقو ةريبكلا

 ٌةَرِصلا اذإو «,تءاجو تَجرسأف ءجارتسلا يجرم :امل ٌتلقو ةجوزلا ٌتوعدف

 ٍةَّرَصلا بناج ىلإو .ماعط نم نول ٍطَسَو لك يف اطَسَو نوسمخ هيفو «ةميق هل ٌليدنم

 انْيَضَق ُدَعلا ناك املو ءاولكأي ىتح َنايِبَّصلا يهبنأ :ةجوزلل ٌتلقف «رانيد ُفلأ هيف سيك

 1 .لاملا كلذ نم انيلع ناك انْيَد

 كلت ٍدَغ نم يراد باب ىلع ٌتسلجف «ناسارخ نم ّحاحلا ءيجب ٌتقو ناكو

 ٍلزنم نع ُلأسَي وهو : سار اقذف نال اهيلع ناب ذو ٌلاَمَح اذإو «ةليللا

 ٍناذه : لاقو نيلمحلا ّطَحف «يبرحلا ميه تلقف تلقف لإ ىهتناف «يبرحلا م ميهاربإ

 نأ ينْفْلَحتسا دق :لاقف ؟وه ّنَم : تا ٍلهأ نم ٌلجر كل اًمُهذفنَأ نالمجلا

 . لماحللو |مهلسرمل هللا ٌتوعدو هنم اهتذخأف ,وه نم لوقأ ال

 ٍهابنأ ىلع ةاوّرلا ءابنإ» باتك نم «(ايناَسارُخ ًاقَرَو) :ةملكلا هذه َةُحِص ثدفتسا (1)
 .اهئابنأو بتكلاب ملاعلا ,يبلحلا مث يطفقلا نيدلا لامج ريزولا ةمالعلا مامإلل ١57:١., «ةاحنلا

 ٌةبتكم هل ّنوكتو .هل ةجوز ال ًابّْزَع هتايح لوط ٌشيعَي نأ راتخا يذلا ءاهئانتقاو اهئارشب مّرْغُملاو
 هل تناكف 1/١ ربخلا يف كلذ ٌركذ مدقت امك .هيضرُتو هّسفن التو ؛هيوؤتو هُسْنْؤَت ةعماج ةسيفن
 .ىلاعت هللا همحر اهرابخأو بتكلاب هرصع يف سانلا ملعأ نم ناكو «ةرماعلا ٌةبتكملا

 اهانعم مُهَفو ةملكلا هذه باوص يف اهِتْنُم ارّيحتم ءروكذملا هباتك ىلع يفوقو لبق ٌثنكو
 !لّضفت يقفلا دماح خيشلا «ةلبانحلا تاقبط» حيحصت ىلع فقاولا نأ ًةصاخو ءاهانبم ٍةَحِصو

 َلْوأ اهُئبوصف .(ًايناسارخ) ٌظفل اهعم نكي ملو !واولا ىلع ةمض عضوب !(اقرو) :اذكه اهلكَسف

 مث «روظنم نبال «برعلا ناسل» يف امك هب ُعَمتنُي ام ُقْزّرلاو «(ًاقْرِر) : ةيناثلاو ىلوألا ةعبطلا يف رمألا
 ءاهانعم يف هابتشالاو ٌةرْيلا ىنع ُتْلاز «(ًايناسارخ ًاقَرَو) ٍظفلب «ةاورلا هابنإ» يف اهيلع ٌثفقو امل
 ْ .دادّسلا ىلع هلل ٌدمحلاف ءاهيف ُباوصلا يل ٌنيبتو



 ماه يمان دف. اناث هع. عاق دو هو دو دى هش هه هاه هامه اه هاو د. ده د. هاو واف .اه هاه هاه ةاه اواو هاه اه هاو

 ًادج ٌريبك َنْوَع ,مِدْعُملا ريقفلا ملاعلل (يناساّرُخلا قّرَولا) نم  نيلمَج ىلع  نيّلْمج ًءادهإو 222
 عفدل هدنع ٍزّبحلا ٌليدع ءهملِع نيودتل ملاعلا دنع قّرَولا نأل «نامزلا كاذ يف ٌعيفرلا هُعقوم هل
 يف ًادّدرتُم مايأ ةثالث َيقبو عاج امل «االال ربخلا (يسدقملا رهاط نب دمحم) ربخ يف هارتس امك «هعوج

 مأ ٍقَرَولا ءاريش يف همف يف هلم مث ! ؟قّرولا ىف يف مأ زبخلا يف هفرصُيأ .هعم يِقَب يذلا مهردلا ِفْرَص

 .يتأي ام رخآ ىلإ !!ًاعيمج ٍقرولاو ٍزبخلا نمو هنم َمرُحو هعلتباف ! ؟ربخلا
 .دحوألا ةمالعلا ظفاحلا وه» :(ٌيِرْوّصلا) ةمجرت يف :1١١5. «ظافحلا ةركذت» يف ءاجو

 هنع ثَّّدح 44١. ةنس يفوتو «1#// ةنس ُهُدلوم .ٌيِروَصلا ِلِجاَّسلا يلع نب دمحم هللا دبعوبأ

 صرحأ نم ناكو ءدايعألا الإ وصلا ُدُرسَي ًاقودص ناكو :بيطنخلا لاق .نورخآو ٌبيطخلا ركب وبأ

 يف بتكي ناك هنأ ينثّدح لقتل حيحص .طخلا ٌقيقد ناكو هلابك مهياكأو ,ثيدحلا ىلع سانلا

 ىهتنا .«أرظَس نينامث يناَسارخلا  قّرَولا يأ  ٍذَعاكلا ِنْمُث نم ٍةَهَجولا
 ٌفورعم َّنأش هل ناك .(راسارخل قّرَولا) نأ :ًاضيأ يبرحلا مي ميهاربإ 0 اذه دافأف

 نع 7١ ص «ِتُسِرُهْفلا» يف ميدنلا نبا ثَّدحت دقو .سماخلا نرقلا ىتح «نامزلا كاذ يف مهدنع

 .هعاونأو ِهِعْنُصو يناَسارخلا قرولا

 وِدَلَب ىلإ ال هتهج ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم .عّسوتلا ىلع (ناسارخ) ىلإ َقَرَولا مهئبسنو
 (ك ناسارخ نْدُم نم يهو ءاهيف ُمَنصُي ناك ,ريغال دْنقْرَمَس ةنيدم وه يناَسارْخلا قّرَولا أشنم َّنإف
 «يناسارُح ُقَرَو :ليقف .ناَسارُح :ةهجلا ىلإ فيضأف .«عالّطالا دصارم» و «نادلبلا مجعم» يف

 . يماش :اهدالب نم ٍدلب يف عنصُي ام لك يفو «ماشلا دالب نم ٍدلب نم يتأي نم لك يف مهلوق ٌدح ىلع
 سماخلا بابلا) يف ,5 "و 07١ ص يبلاعثلل «بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث» يف ءاج

 -ُقَرَو يأ  ُدِغاَوَك» :ىلاعت هللا همحر هّلوق (نكامألاو ٍنادلُبلا ىلإ ُبَسْنُيو ٌفاضُي اهيف نيعبرألاو
 الإ ءاهيف نوبتكي ٌلئاوألا ناك يتلا دوُلجلاو رصم ٌسيطارق ْتَْلُطَع يتلا اهصئاصخ نم يه َدْنقْرَمَس
 هنأ «كلاملاو كلاسملا» ٌبحاص َركذو .نيّصلاو َدَنَقْرَمَسِب الإ ُنوكت الو ءُقَفْزأو ٌنّسحأو ُمَعَنأ اهنأ

 ةعقو يف - ١0 ةنس قوتملا حلاص نب دايز ٍممهابس يبس يف .دنقرمس ىلإ نيّصلا نم عقَو

 ٍلهأل ًارجتم ثراص ىتح ٌةَداعلا ٌتّرمتساو ُةَعْنَّصلا ْترْثَك مث «ٌديغاوكلا ذَعتا ْنَم : حّلطأ

 .قافآلا يف ٍنادلبلا عيمج اهم ٌقافترالاو اهريخ مَعَف .دنقرمس

 :  اهيف ءارعشلا ضعب لاق ءرصم سيطارقو
 ريب نم ُهَّلم ٍجَدْوَه ىلع ِهاَنثلا َسوُرَع كيلإ ُتلَمح

 ىهتنا .«ريرحلا ّنيِل ّيطلا ىلع نيلي 2"رصِم سيطارق نم ٍجَدْوَه ىلع
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 «ىثعألا َحّْبُص» رظنا :نادلبلا ةيقب مث دنْرَمَسو نيصلا يف قّرَولا ٍةَعاَنِص ٍنأشب ٍةفرعمللو
 .اهدعب امو :87:7 يِدنشقلقلل

 «ةيلصألا مهتجاح نم هنأل كلذو .ًايدق سانلا يف ٌةفورعم ٌةَنُس ءاملعلا ىلإ قّرَولا ٌءادهإو

 يف 007 ص يزوجلا نبال «دمحأ مامإلا بقانم» يف ءاج .مهظفح ٌظفاحو .مهيلع ُنِدعَم وهو
 .نيئحملا نم ٍةعام ىلإ ينم واكب نيا نم لعب جو : هبا حلاص لاق» : 4١ بابلا

 . ىهتنا .هُدَرف «يب أ ىلإ رطَمِقِب هّجوو «هريغو  نيعم نب - ىيحي مهيف
 بلاط ُهَحَنْي ام ٍلضفأ نم ناكف !ٌقالمإلاو ٌرقفلا نامزلا كلذ يف ةبلطلا ىلع بلاغلا ناكو

 .ةّبلطلا ةقاط نع اهنامثأ .عافتراو تاودألا هذه ٍءالغل ءٌربحلا وأ مالقألا وأ ٌقرَولا : ملعلا

 يئاسكلا بحاص يوحنا رّمْحألا ةمجرت يف ,17#و 817:7 يطفقتلل «َةاَوُرلا ٍهابنإ» يف ءاج
 . تاناخلا ضعب يف ٍةقيض ٍةفرغ يف نُكسَي قُم اريقف ناك هنأ 014+ ةنس ىفوتملا « (كرابملا نب ّلع)

 شرفو «راد ىلإ َلِخدَأ » ءاهبادآو ةيبرعلا مهمُلعُيل ديشرلا دالوأ ىلع ىلع يئاسكلا هفلختسا ملف

 روما ةعامجلاو «ٌماتلا ٌلمجتلاو ةليمجلا ُةََيَلا هل تراصو ء شيخو ٍشرفب هيف يذلا ٌتيبلا هل

 ٌمّسوُيو «ُبِئطلا هنم حفني .كولملا .لزانمك الزنم اور هلزنم ىلإ ةَبلطلا رضَح اذإو ءّيِرَّسلا ُماعّطلاو

 .«ًاركاش الإ هنع ٌدحأ ٌلِصْفنُي الف ءًروُرسو ارش مهريو دادملاو .مالقألاو ٍقَّرَولاو ٍلكأملا يف مهل

 كاذ يف ملعلا بالط يديأ يف قّرَولا ٌةرودن هنم كل ٌفِشكنيل .فيرطلا ٌريخلا اذه كيلإو

 : هنمث عافتراو هِئالغل .نامزلا

 ٍرْصَن نب ميهاربإ قاحسإ يبأ) ةمجرت يف .141:7 يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاج
 .ينوكلا يعجشألا نمحرلا ديّبُع نب هللا ٍديَبُع بحاص .يدادغبلا مث لصألا يذمرتلا «(ثيللا يبأ

 ىلإ ٌفِلتخن انك : يقرا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع ٍسابعلا وبأ لاق» : 8*5 ةنس قوتملا

 نيعم نب ىيحيو ُدْمحَأ : يبأو انأ «نيتئمو َةَّرْشَع تس َةَْنَس ثيللا يبأ نبا : رصن ِنب ميهاربإ

 نم انيلع هأرقي ناكف «يعجشاألا َريسفت هنم عمسن سلجم ريغ يف «لبنح نب ُدمحأو حون نب ٌُدمحمو

 .ةريبك ٌةفيحص
 ُلْضَأ اهنأك ٌةفيحصلا هذه «قاحسإ ابأ اي :لاقف «يبَأ  باّذَك هنأ يأ هل َنِطَف نم ُلّوأف

 . يبأ ٌتَكَسف .ًاخسن يل بَ ناتخسن هل تناك .معن :لاق ؟يعجشألا

 يعجشألا ءالطاب خيشلا اذه ىلإ انواَنَع َبْهَذ ب يأ :يبأ يل لاق دنع نم انجرخ املف
 !؟ناتَحْسن هل نوكي نأ ةنكمي ناك : نيأ نم «ءهنم انعمسو 9 دقو لَصوُي ناكو ًاريقف اجر ناك

 ةيورلا يف رباج نع ريبزلا بأ ثيدحب َتّدح ىتح ًاروتسم ُهُرمأ لزي ملف «تككساو ًائيش لقت الف



 قرف

 ربق ىلإ ُتْيَضَمو «يبرحلا مي ميهاربإ دنع نم ُتمقف :2داَجنلا ناهَلَس نب ُدمحأ لاق
 انناريج نم ٌروُجع ينقل ذإ ,قدنخلا بناج ىلإ يِشمأ انأ انيبف تفرصنا م ف دحأ

 ينتطعأ اهتوم َلْيَق كَم َّنِإ :تلاقف ءاهتربخأف ؟ًامومغم كلام ءٌُدَمحأ اي :يل تلاقف

 هيطعأف ًامومخم ًاقيبضُم ينبا ٍتيأر اذإف «كدنع هذه يئبخأ : يل تلاقو , مهرد ٍةئِم ثالث

 .ّيلِإ اًهْتَعفدف اهعم ٌتيضمف اهايإ كّيِطعُأ ىتح يعم لاعتف ءاهايإ

 يف هتمجرت يف بيطخملا ىكَح امك اذه داججْنلا ناَلَس نب ُدَمحأ ناكو ل

 اذإف ّةمقُل هنم ُكّرتيو ,فيغر ىلع ٍةليل ّلك ٌرِطفُيو ىرهدلا ْموصَي - ©" )(دادغب < خيرات»

 السا ا لا كن لقا «فيغرلا كلذب قّدصت ةعمجلا ٌةَليل ناك

 ُباَّذك :لاقف نيعم نب ىيحي ُهبَّذكف ء  هبذك ٌرمأ فشكتناف .ةبوذكملا ثيداحألا نم هريغو

 !هللا هظفخ ال «سانلا ٌتيدح ٌّقِرِسَي ٌتيبخ

 جَرَح ثيللا يبأ نب ٌميهاربإ نأ . يعجشألا ٍبّتك رمأ يف ُنُظأ يذلاو : يقَرْوَّدلا نب ٌدمحأ لاق

 ّبتك ىرّتشاف «هتوم دعب ّيعجشألا لاّيِع ىلإ ىضَمو ؛ةفوكلاب ٌرمف ,رصن نب ٌدمحأ ِدَّلَو عم ةكم ىلإ
 . ىهتنا .(!اهم رحت دعو يعجشألا

 يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعأ ريس» و .”5:4 يومحلا توقايل «ءابدألا مجعم» يف ءاجو

 انثدح :رصان ُنبا» : يلي ام «ىلاعت هللا همحر يدادغبلا بيطخلا ظفاحلا ةمجرت يف ءالال8

 هَتَقْلَحِب بيطخلا ىلع أرقأ تنكف 21405 ةنس يف قشمد ٌتلخد :لاق .«يوغللا يزيربتلا ايركز وبأ

 نأ ٌتببحأ :لاقو «يلإإ َدِعَصف ,.عماجلا ةَرانَم ٌنكسأ ٌتنكو ,ةعومسملا بدألا بك : عماجلاب

 .ًامالقأ اذهم يرتشت «ةبحتسم ٌةيدهلا :لاقو ّةَقَرَو جّرخأ مث ةعاس انثّدحتف كتيب يف كروز

 .ًايهذ ثكأو أ كلذ نم ًاوحن َمّضَوو ىرخأ ةرم َدِعَص مث «ةيرصم حاحص ريناند ٌةَسْخ اذإف « ضو

 .«ًادغاك هب يرتشت : يل لاقو

 يفوتو 27017 ةنس دلو ,هنامز يف ةلبانحلا ةداسلا ءالعلا دحأ دباعلا ثدحملا هيقفلا وهو )١(

 . ىلاعت هللا همحر "58 ةنس

 .ك5:١1955 (؟



 نضض

 : يل تلاقف ءهيِمّلك َكُمَع اذه : ميهاربإ ال لاقف ءاهّرامخ اههجو ىلع ْتّقلأو

 ماعطاانل ام َرْهَدلاوٌرهشلا !ةرخآلا يف الو ايندلا ينال ! ميظع ٍرمأ يف نحن معاي

 فلل ِرْدَب عم ُدِضَتعملا هيلإ ة ةَحَو لق ٍسمألابو ! حلملا انمِدَع امبرو , حّلِمو ةسباي ٌرسك الإ

 !ليلع وهو !ًائيش امهم ذخأي ملف نالفو ٌنالف هيلإ َهّجّوو !اهذخأي ملف رانيد

 معن :تلاق !؟رقفلا تْفخ امنإ ةّيب ايا: : اهل لاقف مستو اهيلإ ميه اربإ ٌتفتلاف

 ٍءرج فلأ َرشَع انثا كانه : لاقف بنك اذإف َتَرَظنَ ,ةيوازلا كلت ىلإ يرظنا : امل لاقف

 ناك نمف « ءمَهَرِدِب ُهنيعيبت ءزجب .موي ّلك يِهجوف تم اذإ « طخ اهّنبتك «بيرغو ٍةغل

 .«!ريقفب وه سيلف مَُهَرِد فلأ َرْشَع انثا هدنع

 (>(دمحأ مامإلا بقانم» يف يزوجلا ن ٌنباو هدنسب يدادغبلا بيطخلا قاس مث

 ىلع َتيوَق فيك : يبرحلا مي ميهاربإل لجر لاق» : : لاق بيَشألا نارْمِع يبأ ىلإ ًاضيأ هدنسب

 يوحَلب ! َيِمَدو يِمْحَلِب اهيلع ُتيِوَق :لاقو يبرحلا مي ميهاربإ َبِضْعَف ؟بتكلا هذه عمج

 .(! ىمدو

 همدو دِمحلب اهَعَمَج فيكو ِهدُكب برحلا َقّلعَت انفرع اذإ : حاتفلا دبع لاق # 85

 ىتح كبتك نم ًائيش ٍتاه» : قّبَس امك هل تلاق نيح هتجوزل ٌبيجتسَي نأ ُلَفعُي فيكف
 ُعيِبَي الو «هّبايث ٌعيِبي ملاعلاو ءاهب شيعي يتلا (هايالخ) ملاعلا ُبْتُكف .«ُهَتَهُرن وأ ُهَعيبن
 يف ملاعلا ُدْجَحو ,هِسّيك يف رجاتلا ُدْحَع :«ملكلا غباون»هباتك يف يرشخمزلا لاق دقو «هّباتك

 . هِسْيِراَرَك

 ُهحَنَب ةقئاضلا ّنِهّسَت ام َلّوأَف ,ةّراضُملا ٌرئارضلا يه ِءاسنلا دنع ُبتكلاو
 «ناوعألاو ُناوخإلا يه ءاملعلا دنع ُبّكلاو ,تيبلا نم اهجارخإو اهْيَب ىلإ نهّريكفت

 بتكلا يقارف ىلع اوربصي ملو .رقفلاو .يرعلاو عوج ىلع اوربص ةقئاضلا مهتّسم اذإف

 . (يباتك ايندلا نم يبوُمْحَمْف) !اهجارخإو

 .ه08 ص )١(



 فشلا

 : يناثلا ربخلا

 ىسدقملا رهاط نب دمحم ظفاحلا ٌريخ

 ١ ىلاعت هللا همحر
 دولوملا ,.(يسدقملا رهاط نب دمحم لاوجلا ثّدحملا ظفاحلا) ةمجرت يف ءاج "07

 ٍةقحلملا 2001 ةنس ّجحلا نم هتدوع دنع دادغب يف ىفوتملاو «448 ةنس سدقملا تيب يف
 ظفاحلل «ظافحلا ةركذت» يفو ل «نيحيحصلا لاجر نيب عمجلا» هباتك رخآب

 :يتأي ام . ")رجح نبا ظفاحلل «نازيملا ناسل» و .29يبهذلا

 يل ف يشم رهاط نب مع ناك :لوقي خياشما عب ُثعمس : يناعمسلا لاق»

 نيرشع رابغلاو ليللاب ماوّدلا ىلع يثمي ناكو ,«9اخَسْرَف َرْشَع َةَعْبَس نم ًابيرق ٍةدحاو
 قف نيلاحرلا ٌدَحَأ وهو ءا بهذملا ٌيرهاظ يأ  بمهذملا ٌيِدْواَد ناكو ,«00خسرف

 .ةرمعلاو جحلا ٌريثك ءرْمّسلا يف ريّسلا ٌيِوَق ناكو .ثيدحلا بلط

#7 0 

 85:5 )5؟ 5 .1١نم5١ .

 دقو .تارتم وليك ةسمح ٌوحن ُْلبَيو ,ةعاسلا فصنو ٍةعاس وحن ِمَدَقلا يشب ٌحسرفلا (5)

 . 771/ ربخلاو ١6 ريخلا ىلع اقيلعت هديدحت مدقت

 ةقيرط كلتو .ضرألا يف ٍفاَوْطَتلا ٍةرثك عم «ةريثكو يملا ٌميرس ناك هنأ كلذو (6)

 تعمس :ىلاعت هللا همحر هّسفن رهاط نب دمحم لاق دقو «ليصحتلاو بلطلا ِءادتبا يف ٌةمزال ةبحتسم

 54١( ةنس ىوتملا .لبنحلا يوّرْها دمحم نب هللا َدبع مالسإلا خيش ظفاحلا) يراصنألا ليعامسإ ابأ

 ةمجرت نم ىهتنا .«ةءارقلا َميِرَس «ةباتكلا َميِرَس .يثملا َعيِرَس َنوكي نأ ُبجِي ُتّدحملا» :لوقي
 04:١. بجر نبال (ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف (يورهلا)

 ًاضيأ ملعلا بلاط يفو ِثّدحملا يف ثالثلا ٍتافصلا كلت ىلإ ٌفيِضُأ انأو :حاتفلا دبع لاق
 .لق نإو يلاغلا نمزلا نم ٍةدافتسالاو ٍتقولا بسكل .لكألا َميِرَس نوكي نأ يهو ٌةعبار ٌةفِص

 ءزبخلا ,لكأ ىلع كعكلا ّلكأ ٌراتخَي «ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ليقع نب ءافولا وبأ مامإلا ناك دقو

 بسك ىلع كلذب ٌرفوتيف ءزبخلا غضم مم ِةَذُم نم ّرصقأ تقو يف ُهلُكَأَف ٌكعكلا ّلُبَي ناك هنأ كلذو

 هريخ  تئش اذإ  رظناو .7 ربخلا يف مدقت اى هّتدافإو ملعلا ليصحتو ةعلاطملل تقولا

 - ىلع هتقّلع اهيفو 205 5:7 ص (ءاملعلا دنع نمزلا ةميق» :ةأمسملا يتلاسر يف ,كلذ يف باَجْعلا



 نيا

 قارعلاو ةريزحلاو زاجحلاو ماشلا دالبو ةيماشلا روغثلاو رصكي ثيدحلا مم عميس

 دادغبو ةكمو تلحو ل قشمدو سدقملا تيبو سيئتو ةيردنكسإللاو ناسارخو سرافو

 لثم هرصع يف لَحر ًادحأ ُنّظأ امو هوُرَمو ةارهو روباسينو َدِمآو ,ناجرُجو ناهبصأو
 . ةروثنملا ٍءازجألاو ديناسملاو رابكلا تافتصملاو بتكلا نم اريثك هطخب بتكو .هتلحر

 ناسل» و «ظافحلا ةركذت» اهيباتك يف رجح نبا ظفاحلاو ىبهذلا ظفاحلا لاق

 ْ ْ . «نازيملا

 دادغببو ةَّدِعو ًءاَقْرَو نب نامثع ٍيبأو ءرْصَن هيقفلا نم هدلبي عمّا

 نب ٍدعس نم ةكمبو ءامهتقبطو روُقنلا نبا نيَسُحلا يبأو «ينيفيرّصلا دمحم يبأ

 ُةَبحصو «٠ «ينيطحلا ٍجاّيهو «يعفاشلا نمحرلا دبع نب ٍنسحلاو «يناجْنّرلا يلع
 ةيردنكسالابو ؛لاّبَحلا قاحسإ يبأ نم رصمبو «ثيدحلاو فوصتلا يف هب جّرختو

 دمحم نب نيسحلا نب يلع نم َسِْئِتبو «يوارْفّصلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نم

 يف 757 ربخلا يف هنم فرط مدقتو ؛55١ ١44 ص يبساحملل «نيدشرتسملا ةلاسر»

 737٠١., ص

 راهغلاو ليللا يف يشمي ناك .يسدقملا رهاط نب دمحم اهيشمي ناك يتلا ٍةَفاسَملل ًاحيضوتو ءاذه

 هيملق ىلع اهيشمي ءرثم وليك ةئم وحن يشمي ناك يأ .مهدنع لايمأ ةثالث خسرفلاو .ًاخسرف نيرشع

 هللف !َقِلقُملا مَهاو قرْحُملا ٍقْوّشلا لهأ نم الإ ! عقي ام ,زيزع بيرغ ءيش اذهو !هرهظ ىلع هبتكو
 !؟مهدنع ّملعلا ىلغأ ام مه

 يسدقملا رهاط نب دمحم مهنم ناك «نوليلق ٌدارفأ اهب ٌرّيمتَي َةَبِهْوَم هيلع ةَوُقلاو ىيشملا ٌةَعرُسو
 ديما لقنب مهمايقل .هيف ءايوقالا يشل يعيرس ًاصاخ ًايركت نومركي ًاميدق اوناكو . ىلاعت هللا همحر

 مغ ١ يزوجلا نبال «مظتنملا» يف ءاج .نمز ٍرصقأ يف عيرسلا

 مم ٍةاَعَسلا ىلإ جاتحاو عاملا ةَحاَبَسلا ُعجشُي ناك  يسابعلا  ةلودلا ْزِعُم َّنِإ»

 يف هنيب اَجبوُيف مهّلَعجَيل - هلمح فخ امو ّديربلا ٌلقنَيو ِهْيَمَدَف ىلع ٌريِسَي يذلا حفلا وهو اس

 ايكو هل رهتشاو «َبئاغرلا يْعّسلا ٍةَدوَج ىلع ىطعأف ءّيّرلا يف ٍةلوُدلا نكَر هيخأ نيبو  دادغب

 | .«اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم ؛ ميلا يف اخَسْرف نيئالثو ًافُين اهنم دحاو لك ىَعْسَي
 سيكروك 0 (ةيمالسإلا روصغلا يف ٌةاَعَسلاو َنوؤاّدَعلا) َلاقم تعش اذإ  عجارو

 .717/ ربخلاب يشملا ىلع ٍةوقلا كد قبَسو 57:1١7/847. ةنسلا (فطتقملا) ةلجم يف داٌوَع



 ني

 نع ءءاّشولا ىسيع نب دمحأ نع داّدحلا دمحأ نب دمحم هَّدَج نع هثّدح «داّدحلا

 .هخويش ٌربكأ وهو «ةّبْعُز : ِداَكَح نب ىسيع
 ةريزجلابو . يكم نب نسحلا نم بلَحبو «ءالعلا يبأ نب ب مساقلا بأ نم قشمدبو

 نم روصبو ءَنوُدْعَس نب نيسحلا نم ٍةَبَحّرلابو ,يميمتلا دمحم نب باهولا دبع نم
 نم َروِباَسْينبو «ةفئاطو ُهَدْنَم نب باهولا دبع نم ناَهَبْضَأبو . يمشاهلا هللا ديبع نب يلع

 دوعسم يبأ نب دمحم نم ةاَرببو ءامهوحنو .فلخ نب ركب يبأو .بحملا نب لضفلا
 دمحأ نب مساق نم َدِمآبو ءةدَّعْسَم نب ليعاسإ نم ناَجرجبو «هريغو يسرافلا
 .دعاص نبا نع .سنشج نبا نع هئّدح ,طايخلا يناهبصألا

 جْنَشْوُبِبو ءرافحلا لاله ّبحاص يصفحلا كلملا دبع َنب يلع ذابارّتْسْأب يقلو
 نب دمحأ روتيدلابو ةَبْغَش نب كلملا دبع ةرصبلابو .فيفع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ٌبحاص بيطخلا يلع نب ليعامسإ ٌيَرلابو لآل نب ركب يبأ بحاص دابع نب ىسيع

 دمحم نب يلع زاريشبو ءرفظملا نب كلملا دبع َنب دمحم َسْحَرَسبو « يّكْزُملا ايركز يبأ
 . يطورشلا

 ءدمحم نب نيسح مساقلا ابأ ةفوكلابو لجعل ميه اربإ نب دمحم َنيِوُرَقب َيِقَلو

 ديعس نب دمحم َناَمْرَكِبو .نسحلا ّنب دمحم ْوْرَمو «يِرْقُملا دمحأ نب هللا َهَبِه لصوَملابو

 ,يضاقلا هللا دّييُع َنب َرَمْع دنواهتبو .هيقفلا دمحم نب َنَسحلا ذورلا وريو «مكاحلا

 نب ةَقدَص طساوبو «يئيبّدلا ًاداَرِط ةثيدحلابو «يفوّصلا يلع نب دحاولا دبع ِناَذَمِمو

 يمّلَحلا نسحلا َنب يلع دابآ دَسَأبو . يخياكلا دمحأ نب دمحم ةَواَسبو يّوَتُملا دمحم

 ناتّسِربَط .لمآبو ءلّدعملا دمحأ نب , كلملا دبع َنيياَرَفسِإبَو «بيطخلا نسحلا ابأ رابنألابو

 لضفلا ابأ ماطسببو «ناكيج نب دمحم َنب َرَمُع زاوهألابو .يرصبلا دمحأ نب لضفلا
 . يقهيبلا دمحأ نب ّنسحلا دْرَجَدْرَيبو . يكلُهسلا

 ٌتكرت ىرخأ ٍنادلب يف عِمَّسو ,ٌثيدحلا اهيف َعِمَّس دق ًةنيدم نوعبرأ هذهف
 . «اهّركذ

 ُتبتك :لوقي ّيسدقملا رهاط ّنب دمحم ظفاحلا ٌتعمس : يِفَلّسلا ظفاحلا لاق
 ٌتبتكو .ةرجألاب يأ ةقارولاب ٍتارم َعْبَس «دواد يبأ» و «ملسم» و «يراخبلا حيحص»



 مك

 . ّيرلاب قيرافتلا ىوس «ةقارولاب تارم َرْشَع (هجام نبا نئس»

 كغ ةرمو «دادغبب ًةرم :نيتّرم ثيدحلا بلط يف َمّدلا ٌتْلُب :رهاط نب دمحم لاق

 يف طق ةباد تبكر امو !كلذ ينَقِحَلف اهب رجاوهلا ٌرَح يف ايفاح يشمأ تنك ينأ كلذو

 ,دالبلا ثتنطوّتسا نأ ىلإ .يرهظ ىلع يبتك لجأ ٌتنكو .ةرم الإ ثيدحلا بلط

 . لاؤُس ريغ نم ينيتأي ام ىلع شيعأ ٌتنكو ءًادخأ يبلط ,لاح يف ُتلأس امو

 هجرخأ يذلا «يزارلا ةَعرُر بأ ثيدح لجأل ناهّبصأ ىلإ ٌسوُط نم َتْلَحَرو
 ُتْدَدَش ٌتحبصأ املف «ليللاب ةلاّحرلا نيئّدَحملا ضعب هب ينَركاذ ©” حيحصلا يف ملسم

 خيشلا ىلع ٌتلخد ىتح هنع لثحأ مو .ناهبصأ ىلإ تجرَخو 0 يلحَر لع
 ّيلإ َعَفَدو ,ةعْرُر يبأ نع .ناطقلا ركب يبأ نع «هيبأ نع . هيلع هتأرقف ,(0ورمَع يبأ

 توق يل نكي ملو ءيتْوُق َةليللا كلت لإ ّمَقَو ناك امو ءَنيَتارْثَمُكو ةفغرأ َةنالث ورْمَعوبأ

 لهأ رثكأ باب) يف قاقّرلا باتك لئاوأ يف «54:11/ «هحيحص» يف ملسم هاور اموه )١(
 ينثدح .ريكب نبا انثدح ةَعْرُر وبأ ميركلا دبع ُنب هللا ُديِبُع انثدح» :لاق .(ءارقفلا ةنجلا

 :لاق للا ل ا ا ا ل

 لّوحتو «كتمعن ذ لاَّوُر نم كب ٌدوعأ نإ مهللا :ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ِءاعُد نم ناك

 .«كِطَخَس عيمجو .كِتمَقَ ٍةَءاَجُفو «كتيفاع

 ةَعْرَُز بأ نع ملسم هاور ثيدحلا اذه» :«ملسم عيت حرش» يف يوونلا مافإلا لاق

 .ثيدحلا اذه ريغ هنع هحيحص يف ملسم وري لو ءاظنح مهرثكأو مدارلا ٍظافح ٍدَحأ «يزارلا

 .«نيتئمو نيتسو عبرأ ةنس «نينس ثالثب ملسم دعب ينو عانس ٍنارقأ نم وهو

 ؛(يرهظ ىلع يبتك ُلمحأ ٌُتنكو) :لاق دقو ءهرهظ ىلع هبتك َجْرَخ عضو :ينعي (5)
 اك !َنيَناَرثَمُكو ٍةفغرأ ةثالث وِرْمَعوبأ هل َمَقَد ىتح !هب ُدّوزتَي ًاماعط الو ءاهبكري َةّباد ُكِلَمي نكي لو

 .ابيرق هلوقيس
 هللا دبع يبأ ظفاحلا نبا باّمولا دبع ورُْمَعوبأ «ريبكلا ُدِنسملا ٌةقثلا ُتَّدحملا خيشلا وه (*)

 تامو 788 ةنس دلو .يناهبصألا يِدْبَعلا ْهَدْنَم نب ىيحي نب ٍدمحم ظفاحلا نبا .قاحسإ نب دمحم

 ءانسع :قلخلا تيط ةيلطلا لغ حورلا َليوط ناكو «ةريثك ُهُلئاضف ,قاعت هللا همحر 17/6 ةنس

 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ رّيِس» يف هتمجرت نم ىهتنا .لهارألاوبأ :هل لاقي ناك .ًاعضاوتم
5:16 :. 



 فيفي

 ىلإ تدغع الف .دادغب ىلإ ٌتجرخ مث ,ديرأ ثنك ام َلَصَح نأ ىلإ | هتمْزَل مث هريغ

 .ىلاعت هللا همحر قوت دق ناك ناهبصأ

 لهأ نم لجر ينءاجف ««أءزج» رصمب لاّبحلا قاحسإ يبأ ىلع أرقأ ًاموي ٌتنكو

 كلذو ءماشلا نم لّصو دق كاخأ نإ : هيف لاق ًامالك لإ م ّرسأو .سدقملا تيب نم يدلب

 ٌتطّلّتخاف ةءارقلا يف ثذخأف ءاهب ٍسانلا _لتقو سدقملا تيب كارتألا .لوخد دعب

 ينَريُت نأ دب ال :لاق ءريخ :ٌتلق ؟كلام :قاحسإ وبأ يل لاقف !أرقأ نأ ينكمي لو

 0 لاق «نينس : تلق ؟كاخأ رت ل كل مكو : يل لف ةتريخأف «لجرلا اذه كل لاق ام

 احصأ اي مكّصرح مظعأ ام :لاقف .«ءزجلا» ّمِتُأ ىتح :تلق ؟هيلإ ُبَمَدَنال

 .فّرصناو ؛دمحم ىلع هللا ّلصو ٌسلجملا مت دق !؟ثيدحلا

 ريغ يعم قي ملو «يب َفاَضف «هئارظنو داّدحلا نب دمحم يبأ ىلع هدم ٌسيْنتِب ٌتمقأو

 هتفرص نإ درت ٌتنكف « ةباتكلل ِيِقَرَو ىلإو زب ىلإ ُجاتحأ .مويلا كلذ يف تنكو ! مهرد

 اذه ىلع ىضَمو ازبخ يل نكي مل قرولا يف فرص نإو !ةباتكلل ُقَرَو يل نكي مل زبخلا يف

 !اهيف مّعطأ مل نهيلايلو مايأ ثالث

 هيف ٌبتكأ ن نأ يّثكمي م ُقَرَو يل ناكول : يسفن يف تلق عبارلا .مويلا ةركُب ناك ملف

 تعلبف َِّزبخلا يرتشأل تجرخو « يِوف ف مهردلا ٌتلعجف ءعوجلا نم يب امل ًائيش

 أو سيئ يتفاعل 370 باطخ ْنب رهاط وبأ يني !ُكِحضلا يلع عقوو !مهردلا

 ٌفّلحف .هريخأ نأ تيبأو يلع حلف .ريخ :تلق ؟ككحضأ ام :لاقف !ُكَحضأ

 يف يل فّلكتو :هلزنم ينلخدأو يديب ٌذَحأ .تربخاف ؟كحضف مل قلص : قالطلاب

 ام مويلا كلذ

 فعلك لب ل اصلا اردو تجرح يل ثوةكا

 يأ يبحاص نإ :لاقف ءاذه وه : :لاقف ينع ُهَلَأسف ,نولا نب فرعي سيتي ناك

 ُتْوَهَسو .رانيد عبر اهُميق َمهارد َةَرْشَع مْوَي لك هيلإ َلِصوُأ نأ رمأ سيت ريم

 «باسحلا يف نكي م ًاقْرِر هللا َلهَس دق : :لاقو . نءاجو مهرد لم تال هنم ذأ هنع

 ِتقو ىلإ عامتجالا نم هيلع نحن ام ىلع ُنوكنو كدنع ٌنوكي :ٌتلقف .ةصقلاب ينربخأو



 ضنا

 كلذ ينلصي كلذ ّدعب ناكو ءلَعْفَف يرمأب رقي نم يف سيل , يدحو ينإف ١ يجو رخ

 ىهتنا . ماشلا ىلإ ٌتجرخ نأ ىلإ ُرْدَقلا

 دحاو لك يف تعمتجا نيذللا نيماجلا نيرا نيله دعب ٌقوأو 0

 «ضرألا يف فاوطتلا ةرثك اهيف ءاج ,ةعماج رابخأ ةثالث  ةمدقتملا بناوجلا لج اهنم

 ءاملع ة ةثالث نم ,تاظحللاو تاقوألا ىلع ٍظافحلا ٌةَّدِشو «ةريبكلا ةريثكلا ٍفيلآتلا َةَرفَوو

 اهوُعَرَذو «ملعلا ليصحتل ايندلا اوفاط نيذلا .ءالضفلا ءاملعلا كئلوأ نم «َءالجأ

 ىلع اهوفاطف «ةراّيط الو ةرخاب الو ةراّيَس الو ٌراطِق نكي مل موي ءَاعْرَذ مهمادقأب
 مهنم عاَمّسلاَو مهل ةهفاشملاو .مهنع يقلتلاو «ءاملعلاو خويشلا ٍةاقالمل , مادقألا

 خويشلا ةرثك يف املو ,دئاوعلا ميركو «دئاوفلا ميظع نم يقتل اذه يف امل :كلذ
 ميظعلا ريخلا اذهو . تادادعتسالاو بهاوملا ,عونتب ,عافتنالاو ,تادافتسالا ليزج نم

 لوأ يف هيلإ ةراشإلا تَقّبَس امك .سانلا ةَماَشُمو ءٍنادلبلا يف ةلحرلاب الإ ٌققحتي ال

 , (2)باتكلا

 ٌءىرَقُم ٍيناثلاو ءيِقِرْشَم ثّدحُم مهدحأ «نوفاّوطلا ٌةثالثلا ٌءاملعلا ءالؤهو
 يباَوَجو نادلبلا يفاوط نم مهريغل ّجذاهن نوُحّلصَي « يماش خرؤم ثلاثلاو «يبِرْغَم

 رظناو «ىرَت ام ةثالثلا ءالؤه نع أرقاف ,باتكلا اذه يف مهضعب ٌركذرَم نيذلا «قافآلا

 َنئابلا َّنْوَبلا ٌتدهاش دقف .لوقت نأ تئش ام كلذ َدعب ٌلُقو !ىرت ْنَم َمويلا كّلوح

 !لوصألاو عورفلا نيب عساشلا

 :ثلاثلا ريخلا

 ناّبِح نب متاح يبأ يقرشَملا ثّدحملا ٌربخ
 ىلاعت هللا همحر

 : 20 «ءالبنلا مالعأ ريس» و ,2"2”«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاق

 ءيتْسُبلا ّيِميِمَتلا ناّبِج نب ُدمحم متاحوبأ ءُتِّدحملا ٌةمالعلا ّمامإلا ظفاحلا وه»

 .هرخآ يف هيلع هتقلع امو ١ ربخلا يف )١(

.65١:" )5( 
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 لقيط
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 امتأو ةيّرخ نب ركب ابأو . يلصوملا لي ابأو «نايفس نب ّنَسحلاو . يئاسفلا

 . ناسارخ ىلإ رصم نم نْوَصحي ال

 . موجنلاب الاع .راثآلا ٍظاَفَحَو «نيدلا ِءاهقف نم ناكو «دنقرمس ًءاضق يلو

 ثيدحلاو .هقفلا يف ملعلا ةيعوأ ن نمو «لاجرلا ٍءالقع نم ناكو . ملعلا ٍنونفو «بطلاو

 ءاهيف ٌرقتساو ا ةنس يف تسب هِذلِب ىلإ ةليوطلا هَتلحر نم داع . ظعولاو .ةغللاو

 عاونألا» هباتك يف لاق « «هبتك عامسل هيلإ ًةلحرلا تناكو - ًاباتك نيتس ُبراقي ام فّنصو -

 تلق . . خيش يملأ نم ٌرْثكأ نع انبتك انلعل :  (هحيحص)» ف يأ «ميساقتلاو

 ةيبرعلاو «هقفلا نم هيلع ناك ام عم مما نكتلف اذك :  يبهذلا لئاقلا

 .(«فيناصتلا ةرثكو « ةرهابلا ٍلئاضفلاو

 :ٍلي ام (تسب) ف ,20(نادلبلا مجعم) هباتك ف يومحلا توقاي ةمالعلا لاقو

 ءا نآلا ناتسناغفأ دالب نم ةارهو نيِنْرْغو ناتسجس نيب ٌةنيدم : مضلاب َتْسْب»

 راهنألا ةريثك ةريبك يهو «جازملا ةراحلا دالبلا نم يهو . لباك لامعأ نم اهئظأو

 .رهاظ اهيف بارخلا نأ الإ «نيتاسبلاو
 نب ٌدمحم متاحوبأ مهنمو . . .مهنم ءالضفلا نايعأ نم ًةعامج اهنم جرخ دقو

 ثيدحلا نم ًارثكم ناك «نِقتملا لضافلا ةمالعلا ُمامإلا « يميمتلا ذاعم نب ناّبج
 «هريغ هنع زَجع ام ثيدحلا مولع نم جرخأ ,ديناسألاو نوتملاب املاع . خويشلاو ةلحرلاو

 نيب ام خيش يفلأ نم رثكأ نع انبتك انلعل : «عاونألاو ميساقتلا ىلع حيحصلا دنسملا»

 .ةيردنكسإلاو شاشلا
 ذَحَأو «ةيلاعلا ٌديناسألاو ءاملعلاو ةمئألا كّردأو «ةي ردنكسإلاو شاشلا نيب رفاس

 ٌذَملتو همزالو ,.2)ةميزخ نبا ركب يبأ ةمئألا مامإ نع هيِناَعم ىلع صوغلاو ثيدحلا َهقف
 2و م

 . دوجولا ةزيزع اهنأ ريغ «ثيدحلا باحصأل ةدع هفيناصت تراصو هل

.5١ 6:١١( ١ 

 )( ةعبطو 231:1 كيسبيل ةعبط يف «نادلبلا مجعم» يف عقو « (ّصوغلاو) :هّلوق
 يجناخلا ١ « رداص ةعبطو ١:  281١6«نوكس مث ةحتفب ًالوكشم «(. . .ضزرلاو) ىلإ ًافّرم



 3ع

 نسحلا ابأو .يضاقلا ميهاربإ نب قاحسإ دمحأ ابأ :(تسب) :هدلبب َعِمَس
 . يِمراَّذلا دعس نب نامثع نب دمحم ركب ابأ : ةاّرهمو . يتلا ديلا نب هللا دبع نب دمحم

 ديزي ابأو ءينَدْعَسلا نامباس نب دومحت نب هلل دبع : نمحرلا دبع ابأو هللا دبع ابأ :ورميو

 بعصم نب دمحم نب نيسحلا يلع ابأ : ج جنس ةيرقبو . ينيِدَملا دلاخ نب ىيحي نب دمحم

 قنا برص ذم شا دعو ينل

 ميهارإ نب , قاحسإ ّنِب دمحم سابعلا ابأ روبات . نيم يدع نب دوعخ

 اير قاحسإ نب يملا ب ةمع هلا دبحابأ :ناضأبو

 ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأو ,عشاح نب ىبسوم نب نارمِع : ناجرجبو

 «يرقملا ناذاع نب لضفلا نب سابعلا مساقلا ابأ : ٌيّرلابو . نييِناَجْرجلا ءناَّزولا
 جاجحلا نب ةراّع نب دمحأ ةراّغ ابأ : جّركلابو . يزارلا مِلْسُم نب نسحلا َنب لعو

 . يناهبصألا قاحسإ َنب نيسحلاو .ظفاحلا

 :زاوهألابو و ظفاحلا يهز نب يبجي نبدمع نب دحأ رطجاا :رّتْسَتبو . يزاوهألا

 ّنب نيسحلاو .رهز نب ةمح لقْيابأ :ةلبألبو .بيطخلا بوقعي نب دمحم سابعا اأ

 حب نب ايركذ ىبحي ابو «يحتا بالا نب لضقلاةفيلخابأ : :رمتلابو

 نب رفعج دمحم ابأ : طساوبو .يباَطَخلا رمع ّنب ميركلا دبع ديعس ابأو يجاّسلا

 ميو ٠ .رصتنملا نب ؛ ميمت ِتنب نبا يطساولا دمحم نب ليلخلاو .ناطقلا نانس نب دمحأ

 : طِساو ىَرَق نم ٍةيرق سُباَس رْمعبو . يِجلَصلا قوزرم نب ةبطخق نب هللا دبع : 33

 قيفآلا ةمالعلا انذاتسأ ىلإ هيف تعجرف .هبيوصت ىلإ دتهأ ملف !ًاديقعت لكشلا هداز فيرحت وهو
 .هب هللا عتمأ يل هبوصف ءاقرزلا ىفطصم خيشلا
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 َنب ميلا دمحأ ابأو « يخلبلا بيَعُش نب دمحم ّنب ٌدماح سابعلا ابأ :دادغببو
 دمحم ابأ :ةفوكلابو .يوْغَبلا زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع مساقلا ابأو ءيِرْوّدلا

 يروباسينلا رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ركب ابأ :ةكميو .لَجَبلا ناديز َنب هللا َدبع

 نب ّلضفملا ديعس ابأو «ءاهقفلا فالتخا يف «فارشإلا» باتك ٌبحاص ههيقفلا

 . يدنجلا ميهاربإ نب دمحم

 ابأ :لصوملابو .ءاّرَماس ركّسَع يركسعلا ديعس َنِب لع :ءاَرَماَسبو
 21 رباج ابأو «يدلبلا نيكّسملا نب ٌنوراهو .يلِصْوَملا ىننملا نب يلع َنب ّدمحأ

 دلبيو .يلصوملا بيجملا دبع نب َحْوَرو ءيلِصوَملا نايح نب زيزعلا دبع نب يلع

 يِلِصْوَملا مُئْيْها نب ميهاربإ نب يلع :راجنس

 حّرسم نب هللا دبع نب كلملا دبع نب دلاخ نب َدمحأ ردب ابأ : رضُم رايد نم اطَرَماَغْرَسِبو

 .يناَرحلا

 : ةقرلابو . يدادغبلا خؤرَف نب ٍميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم : ةقفارلابو

 ىظفاحلا نانس نب ديعس َنب َرَمُْع : : جينممو .ناطقلا ديزي نب هللا دبع َنب نيسحلا

 . يناجرجلا نارمع نب دمحأ نب لع :بّلَحبو . يخوثتلا رماع نب ْعَبْصألا نب َحلاصو

 . يصيِصملا لاله نب نسحم نب دواد نب ٌدمحأ بلاط ابأ : ةّصيِصَملاِبو

 ديزي نب دمحم : سوسرطبو . ظفاحلا هللا دبع نب فيِصَو يلع ابأ : ةّيكاطنأبو

 .ينُدألا نالَع نب دمحم : ةنّذأبو . يِسوُسَرْطلا ةّيمأ يبأ نب ميهاربإو «يقرّدلا

 َنب دمحم :توُريِببو .يوادّْيّصلا نايلس نب ىفاَعُملا بأ َنب دمحم :َاَدْيَصِبو
 نب هللا دّيَبُع نب دمحم :صُمِجبو .لوحكمب فورعملا يتوُريَبلا مالسلا دبع نب هللا دبع
 . بهارلا يعالكلا لضفلا

 نب دمحأ نب رفعجو .ظفاحلا ءاَصْوَج نب ريَمْع َنب دمحأ نسحلا ابأ : قشمدبو

 ِتْيَبلابو .ظفاحلا ِيناَغْرَفلا ٌنيِكْرَأ نب ٌبجاح سابعلا ابأو ,يراصنألا مصاع



 كافي

 نب دمحم ركب ابأ : ةلُمّرلابو . بيطخلا يِسِدقّملا ملسم نب دمحم َنب هللا َدبع : ٍسّدَقَملا

 . يناللَقْسعلا ةّبيَتُق نب نسحلا

 نب دواد ّنب ديعسو « َيئاَسْنلا لع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع ابأ :رصمبو
 ةقبطلا هذه لهأ نم َةريثك ًةعامجو ,لّدعملا ناميلس نب نيسحلا َنب ّيلعو .يرصملا نادرو
 ىهتنا .«مهانركذ نم ىوس

 :نادبألل ٌبَصَنو ,نادلُبلا يف ٌفاوط :ًايدق هيبغار نم ملعلا ٌليصحت ناك اذكه
 .ءاملعلا ٍءاقل نم ثابوعصلا مهنمت الو .عاخرتسا الو ةحار ال .نامزلل ٌبُسَكو
 نم ُهَْوَقْلَي ام لك مهيسنتو ,ديزملل مُهوُدَحَت نيدلا ةمدخو ملعلا ٍليصحت يف مهينامأو

 . ءانعو بعت

 : عبارلا ربخلا
 يلَذَْلا مساقلا يأ َيبِرْغَملا ءىرقُملا ٌرَبَخ

 ىلاعت هللا همح

 َ ىلع راّبكلا ءاّرَقلا ةفرعم» يف ىبهذلا ظفاحلا لاق ٠
 ,(9«عءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ» يف يِرّزَجْا نبا ظفاحلا ءاّرَقلا مامإو ."0«راصعألاو
 ةنس ىصقألا برغملاب دولوملا « يقرشملا مث يبرغملا يرَكْسَبلا (يلّذملا مساقلا يبأ) ةمجرت يف
 : لي ام «ىلاعت هللا همحر 6 ةنس روباسين يف ىصقألا قرشملاب قوتملاو «06

 ٌريهشلا ملَعلاو لاَحرلا ٌريبكلا ٌذاتسألا يذلا مساقلا وبأ :يبهذلا لاق
 نب ٌفسوي :ةمساو .تاءارقلا بلط يف ايندلا فوط نم دَحَأ ءلاّوجلا ءىرقملا

 . برغملاب ةَدْيَلُب (ةَركْسَي) و ءيركسبلا يبرغملا ةراّبج نب يلع
 يف هُئلحر تناكو ء  قرشملا ىصق ةأ يف كربلا دالب ىلإ برغملا ىصقأ نم لَحَر

 ٌركأ وهو شاقل بحاص يديزلا مساقلا يبأ ىلع ناّرَحب أرقف ءاهّدعبو 476 ةنس

 ٍةعامجو داّدحلا دشار نب ورُمَع نب ليعاسإ ىلعو .قشمدب يزاوهألا ىلعو .هخويش

 )١( 9:١؟:-_"":.
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 نقب

 بحاص يكلاملا ميهاربإ نب دمحم نب نسحلاو هَّراَرَط نب ٌيِدْهَم ىلعو ءرصمب
 « يطساولا يلع نب ٍدمحم ءالعلا يبأو .يرصملا يلع نب ّدمحأ ٍةمئألا جاتو ««ةضورلا»

 .ينيِزراكلا نسحلا نب ٍدمحمو

 ةمألا هذه يف ًادحأ ُمّلعأ الف «تاءارقلا بلط يف دالبلا فاط : يِرّزَجلا ُنبا لاق
 يف «لماكلا» هباتك يف لاق «هلثم خويشلا نم ّيِقَل نم ّيِقَل الو «ةتلحر تاءارقلا يف لَحَر
 رخآ نم ءاخيش نوتسو ةسخو ٍةئم ثالث ملعلا اذه يف تيِقل نم ةلمجف :تاءارقلا

 هذه يف يلع ُمَُدقْي ًادحأ ٌتملعولو .ًارحبو البَجو ًالامشو ًانيمي ةناَغْرَف باب ىلإ برغملا
 . هتدصقل مالسإلا ٍدالب عيمج يف ةقيرطلا

 دقو  الْوكاَم نبا ٌريمألا لاق .بلطلا يف تاداسلا َمَمِه ىَرَت اذك :ٌتلق

 ماظن ريزولا هررق دق ناكو ةقفلاو مالكلا مهفيو ىوحنلا ٌملع ٌسْردُي ناك : - ُهْيِقَل

 لّلِعو فرصلاو وحنلا يف ًامّدقم ناكو .دافأو نينس دعقف هروباَسِينب هتسردم يف كْلملا

 ناكو .لوصألا هنم ُذخأيو يريسَقلا مساقلا يبأ سلجم ضحي ناكو .تاءارقلا

 ىلإ 58 ةنس ُهروضح ناكو ,هنم ُديفتسيو ٍتاءارقلاو وحنلا لئاسم يف ُهُعِجارُي ُيِريَسُفلا

 . يفوت نأ

 مهتَّدِعو .«لماكلا» هباتك يف ِتاءارقلا مهنع ذَحَأ نيذلا ُهَحويش ركَذ دقو
 : ءاجهلا فورح ىلع َنيَِتَرُم مهركذأ اذ انأ اهو ءًاخيش 5

 ءاجر نب دمحأو .دادغبب بيطخلا نب ميهاربإو «ٍليرإلا دمحأ نب ميهاربإ

 نب دمحأو «ءطساوب نالَع نب دمحم نب دمحأو دادغبب رَفَّصلا نب دمحأو نالَقْسَعِب

 «ناقرِطاَبلا لضفلا نب دمحأو ,ةيردنكسإلاب يلع نب دمحأو ءرصمب مشاه نب يلع

 بيطخلا دمحم نب دمحأ ةَعْرُرز وبأو ءرصمب سيفن نب دمحأو ءَناذَمَس لال نب دمحأو

 «يئارداملا دمحم نب دمحأو , يِضَرْملا حتفلا نب دمحأ نب دمحم نب دمحأو

 ةدرم نب نسحلا نب دمحم نب دمحأو ,ناهبصألا ميعن يبأ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأو

 «ءرورسم نب دمحأو «دنقرمس كاكّسلا دمحأو ةّلبألاِ يجاحلا دمحأو , يجنأملا
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 ,فوُسرَأب ناّيلُع نب ليعاسإو .بلحب رْيَطلا نب ليعامسإو ديلا نب ليعامسإو
 . ناَوَريقلاب داّدحلا ورْمَع نب ليعامسإو

 ءيناَتْسرْهّسلا دينو ءاَدْيَصِب رضخلا نب عماجو هِيناَقَمْرَّشلا ليعاسإو
 نب يلع نب نسحلاو ءَناَجْرْجِب ةيكم نب ناّسَحو «ةرصبلاب زيزعلا دبع نب يِشْبَحَو
 يلع نب نسحلاو ,قشمدب يزاوهألا مي ميهاربإ نب يلع نب نسحلاو ,رصمب يلكاملا ميهاربإ
 نقر افاّيب روصنم نينيسحلاو .ةفوكلاب شيش نب نسحلاو ,يخوُماشلا

 يديزلا يلع نب ةزمحو «لوُقاَع ِرْيَدِب نيسحلاو ةقّرلاب بتاكلا نب ةمِلُسُم نب نيسحلاو
 . ساَقب يتْبّسلا يلع نب هللا ٌفَلَحو ءاَدّيَصِب دمحأ نب رضخلاو ءَناَرَحِب

 يدابقلا ناعم .سدقلاب ةداعس نب ديعسو ءروصب ةمالس نب مْيَلُسو

 كاك يبلحلا قلاخلا دبعو ءناّرَحب ٍعماجلا مامإ ذهل نب ةقّدصو لف رمست

 نمحرلا دبعو ءيوَرَقلا يلع نب نمحرلا دبعو ؛يزارلا لريصفلاو أ دمحأ نب نمحر لا دبعو
 .ديمحلا دبع يخأ نب زيزعلا دبعو ةّيِقذاللاب تنَوَدلا نب رتاسلا دبعو َناَرُمْرَها
 نب هللا دبعو ناَحمَس نب هللا دبعو .ةيوجلا نب هللا دبعو داَمَر يبأ نب زيزعلا دبعو

 . عرقألا

 مساقلا وبأ دمحأ نب هللا دبعو نسيب :دب ينابلجلا دمحم نب نسحلا نب هللا دبعو

 نب هللا دبعو «بيبش نب هللا دبعو ْناّنَّنلا نب هللا دبعو ءناَذاَش نب هللا دبعو «لآلدلا

 نب كلملا دبعو .روباس نب كلملا دبعو «عِراَذلا يئاريطلا دمحم نب هللا دبعو «ةرينم

 نب كلملا دبعو «سدقلاب ديعس نب كلملا دبعو يِواَمّرلا كلملا دبعو ءاَسْفِ لع

 ميهاربإ نب دحاولا دبعو .طاّيمِدب رداقلا دبع نب دحاولا دبعو ءراطعلا ٌةيودِبَع

 . ينياقلا مناغ وبأ

 .يكلاملا ميهاربإ نب دمحم نب نامثعو «لآلدلا يلع نب نائثعو .كلام نب نامثعو
 نيسحلا نب يلعو .يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلعو « يكدروجلا دمحأ نب ّللعو

 نب لضفلاو .ديعس نب ورمَعو .برغملا سلباَرْطَأب رمنلا نب يلعو ءَنؤرّْزاكِب
 .ناهبصأب ُهّللا ًَءاَش امو «رابنألاب ساَرِف نب لضفلاو , يدوراجلا لضفلا يبأ

 نب دمحمو ءاَّرَقلا هللا دبع نب دمحمو ءاراخبب يذاباجونلا نب دمحأ نب دمحمو



 انقذ

 نسحلا نب دمحمو ءِليِبْنْزلا يلع نب دمحمو «ناّداش نب مساقلا نب دمحأ نب هللا دبع

 نب دمحمو ,يضاقلا لغَبلا نب دمحمو «ينيزراكلا نيسحلا نب دمحمو ءرصمب يزاريشلا

 دمحمو «توريبب ليعاسإ نب دمحمو ةّلُمّرلاِ ضيبملا ليعامسإ نب دمحمو « خيش يبأ

 نارمَس نب دمحمو «.يرتحبلا نب دمحمو «ةبحرلاب مّلعملا دمحمو .قشمدب فاكسإلا

 .بلحب ورْمَع نب دمحمو ءيِوَرَقلا

 ؛ يِقِلَصلا يلع نب دمحمو .بوقعي نب دمحمو .ةعاس نب دمحمو

 «يناّدزوجلا يلع نب دمحمو ناجل دمحمو .دحاولا دبع نب دمحمو « يِسواَحلا

 .رفعج نب قورسمو «يِزُدنُهَملا دمحأ نب روصنمو «ةرصبلاب لضفلا نب كرابمو

 داّدحلا رصن يبأ نب رصنو ءنامّرَكِب زارط نب يدْهَمو .َتْفٌرَيِجِب يدِشْرُملا مناغوبأو

 . ةريزجلاب ةفيلخ نب نابهوو «دنقرمسب

 زاب نب كلا دبع وهو راطملا دمحأ وبأو « سجينب نب هللا ِدْبَع نب فسويو

 قشمدب ٌنيَسَحْلا نب دمحم يئانجلا رهاط وبأو «سينتب باّشَحلا نيسحلا وبأو ع مدقتملا

 ةمسا رورسم نب رصن وبأو و ةّرَعَملاِب بّذهملا وبأو .دجملا وبأو «يئاَرّداملا نسحلا وبأو

 «يريِعشلا رفعج وبأو .ةرصبلاب ديعس نب وِرْمَع وبأو .طساوب ءاجروبأو .دمحأ

 . ةرصبلاب مدقتملا 0

 وهو يضاقلا مصاعوبأو .يقيلاّوحلا نيسحلا وبأو .كارشل نب مالا وب

 وبأو .جّركلاب مناغ وبأو ءزاوهألاب يركسعلا مساقلا وبأو «ميهاربإ بولا دبع

 نب مساقلا وبأو ءءاضيبلاب بوقعيوبأو ءمصألا نسحلا وبأو ءراجنِس نب نيسحلا

 . يريخلا نسحلا وبأو .طاريق نب رصن وبأو «نادبع

 نب لضفلا بأ ءزاريشب رهاط وبأو ,مدقتملا يناجشونلا دمحم نب دمحأ ةَعْرُر وبأو

 مساقلا وبأو «يجنلملا هللا دبعوبأو هللا ُدبع وه عراذلا دمحم وبأو ءَنادْبَع

 رهاط وبأو ,يرهوجلا دعس وبأو «ديشوك ُنب ِهّللا ٍدبعوبأو «لآلدلا دمحأ نب هللا ُدبع

 نب دمحم ءالعلا وبأ يضاقلاو .دمحم نب هللا دبع وهو راطعلا مساقلا وبأو ,«فوشكملا

 . يطساولا بوقعي نب ىلع



 نا

 ةمئأ اوسيل : ينعي نيلوهجم مهرثكأ ناك نإو هخ ويش تركذ امنإ : يبهذلا لاق

 . ملعلا بلط يف ءالضفلا نه تناك فيك ملعتل «  نيروهشم

 : سماخلا ٌربخلا
 يقشمدلا ركاسع نب مساقلا يبأ ظفاحلا ريخ

 ىلاعت هللا همح ر

 نب نسحلا نب يلع) مساقلا وبأ ُلاَحّرلا ثَّدحملا ظفاحلا ٌمامإلا وه 0
 خرم وهو ٠ «ىلاعت هللا همحر 01/١ ةنس اهم ىوتملاو ,.4494 ةنس قشمدب دولوملا ,.(ركاسع

 اذه ناك دقف .ةريبكلا ةريثكلا هبتك رئاس ىوس ًادّلج نيناث يف ماشلا قشمد ةنيدم

 رجعت ,قيلآتب ةيمالسإلا ةبتكملا ىلع داجف «هّتقو نم ِتاظحللا ىلع ظفاحي مامإلا

 اهرًرحو ِمَلَقو هديب اهَمَلأو ءهدحو اهبتك دقو !اهعبط نع مويلا ةيملعلا عماجملا

 ةيقاب ةيآ سانلل اهجرخأو ءاهّبترو اهقّسنو ءاهنم َبَحَتنلاو ءاطوصأ عجور ءاهقَقحو

 يف ةّمحلا ذافنو ,ةفرعملا ةرفوو .ظفحلا َةَعَّس يف .بيجاعألا ةبوجعأ ناك هنأب ةقطان

 .هيسكو تقولا ٍظفحو .ةشهدملا تافنصملا ٍةرثكو .فيلأتلا ىلع ةردقلا

 قلعتي ام ىلع اهنم ًارصتقم ,بتك ةثالث نع هتمجرت نم ًازيجو ًافَرَط انه قوسأو
 . تاظحللاو تاقوألا ىلع ظافحلا ةدشو .تافلؤملا ةرفوو .فاوطتلا ةرثكب

 ناك» : هتمجرت يف «7'2«نايعألا تاّيقَو» يف ناكّذَخ نبا يضاقلا خرؤملا لاق ١
 ىب َرَهَتْشاَف ٌثيدحلا هيلع َبَلَع «ةيعفاشلا ءاهقفلا نايعأ نمو «هتقو يف ماشلا ٌتّدحم

 يقلو «دالبلا ّباجو فّوُطو َلَحَرو «هريغل قفتي ملام هنم ّمَمَج نأ ىلإ هبلط يف لابو
 ْغَلَب دقو  ةلحّرلا يف يناعمسلا نبا ميركلا دبع دْعَس يبأ ٍظفاحلا قيفر ناكو . خياشملا

 29 مَّدقت اك خيش ٍفالآ ةعبس مالسإلا راد يف مهيقل نيذلا يناعمّسلا خويش ُدادعت

 . قشمد ىلإ عجر مث دادغبب عمس .ديناسألاو نوتملا نيب َعَمح ًانْيَد اظفاح ناكو

 فيناصتلا فنصو .27لابجلاو ناهبصأو ةاَرّهو روباسين لخدو «ناسارخ ىلإ لَحَر مث

 ١١( ريخلا يناعمسلا ةمحرت يف (5) "مهنا 57 .

 )( ثتاذ «(روباسين) هانكس يف دئادشلا نم هاقال ام ىلإ ركاسع نبا ظفاحلا راشأ دقو



 "اب

 عمجلا يف ًاظوظحم :ثيداحألا ىلع مالكلا ّنسح ناكو ,جيراختلا ٍجّرحخو «ةديفمل

 قّسْن ىلع وهو ,بئاجعلاب هيف أ ءادلجم نيناث يف «قشمدل خيراتلا» فنَص .فيلأتلاو
 هنكلو «ءهيف مهركذ نميف هطرش ثيح نم «يدادغبلا بيطخلل  «دادغب خيرات»

 .  ةعونتم تادافإو ٌالومُشو ًاعاستاو ًايجح ٌهفاعضأ

 ظفاح يرذنملا ميظعلا دبع دمحم وبأ نيدلا يكز ةمالعلا ظفاحلا انخيش يل لاق

 هِرمأ يف ثيدحلا لاطو .ًادلجم هنم يل ّجّرْخَأو ,خيراتلا اذه ٌركذ ىَّرَج دقو ءرصم
 ىلع َلَقَع موي نم خيراتلا اذه عضو ىلع َمَّرَع الإ ّلجرلا اذه ّنظأ ام :ِهِماظعتساو
 ناسنإلا هيف َممجي نأ نع ٌرصقُي ٌرمعلاف الإو ءتقولا كلذ نم عمجلا يف َعّرُشو .هسفن

 . ")هّتلاو لاغتشالا دعب باتكلا اذه َلثم

 يف هتمجرت يف امك .ًارجضتم ًامّلاتم لاقف ,قشمد هدلب يف هفلأي مل يذلا ,ديدشلا دّرَبلاو ريثكلا_جْلتلا

 .ا/": 117“ (عابدألا مجعما

 ٍنَكَس الو لْسُي ٍبَحاص نم هيف ام ٍدَلَب نم َروِباَسُيَت ُهَللا ّسّدَق ال
 نطَولاو بابحألاو للا ِةَقْرُقل ١ َقَرُح نم بْلَقلا يف يذلا ميِحَجْل الول

 ِنَدَبلا ٍرِهاظ يف ِهِتَّدِش زاثآ تَرَهَظ يذلا ٍدْرَبلا ِةَدِش نم َتِمَل
 أ ملو ٌرُدَعأ مل ٍدْهَعلا ىلع نأ اوُقِيو ىَوَملا ٍدْهَع ىلع اًوُمْوُ موق اي
 «ىلاعت هللا همحر لاقف .ةَدِعابتم ضرألا يف ٍتالُحِرو ,ةلصاوتم ٍرافسأ نم هل ناك ام ركّذو

 : 17١ ص (يرتفملا بذك نييبت» هباتك رخآ يف امك

 ٍفِئاَنَتو ٍدِفاَدَك نيب َنْيَرَفَس -ىَتْملا ٍبَلَط يف ُتْرَفاس يذلا اَنأو

 ٍفِئاَطلا دودحُح ىلإ َناهبصأ ٍةنيِدَم ريغ ٌتْقَوَط يذلا انأو

 ٍفَراعَتُملا انماشو قارعلا 9 هِنّذُم ٌرثكأ ( ٌتلياع دق قرا

 َفِلاَوُمو ٍفِلاَمُ لك ُتيِقّلو َةسيِفُن لك رافسألا يف ٌتْعَمَجو

 يفرط عم يِِلات اهيف تقفنأ ام ِدْغَب نب دحأ نس تعب
 ةنس ةينميملا رصم ةعبط نم «نايعألا تايفو» يف (هيبنتلا) ىلإ ًافرحم (هّبنتلا) ظفل عقو )١(

 (لاغتشالاب) دارملاو 1١. :7 سابع ناسحإ قيقحتب توريب يف رداص ةعبط نم هبيوصتو .

 ٌلوصح :(هّبنتلاب) دارملاو .ثيدحتلا وأ سيردتلاب ملاعلا ابق هدعب امو سماخلا نرقلا لهأ ةغل يف
 اذه يفو «ةدافتسالاو لاؤسلاب هيلإ نيديفتسملاو سانلا ٌدصق اهنع ءىشانلا ءةرهشلاو ركذلا ةهابن

 .ريثكلا جاتنإلاو قيقحتلاو فيلأتلل ملاعلا عُرفت اهعم ُبْعْضَي ةريبك ٌةَلْعْشَم كاذو
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 ناسنإلل عستي ىتمو .لوقلا اذه ةّيقَح َفَرَع هيلع فقَو نمو .ٌّقحلا لاق دقلو

 راتخا يذلا وه  خيراتلا نم يأ  َرَهَظ يذلا اذهو .هّلثم عضّي ىتح تقولا

 «ةنسح ٌفيِلاَوَت هريغ هلو ءاهرصَح طبضني داك ام ٍتادْوَسُم دعب الإ اذه هل حَص امو

 ةهاع

 يبأ ظفاحلا ٌتافلؤم ْتَداز دقو .ناكّلخ نبا يضاقلا مالك ىهتنا .«ةعتمم ءازجأو
 ا .ًادلج نيناث يف «قشمد ةنيدم خيرات» اهُدحأ .ًاباتك نيسمح ىلع ركاسع نب مساقلا

 . هركذ قبس

 ظفاحلا مامإلا» : هتمجرت يف ,27«ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا ظفاحلا لاقو  ؟
 فيناصتلا بحاص ءركاسع نب مساقلا وبأ .ةمثألا رخف .ماشلا ثّدحم .ريبكلا

 هيخأو هيبأ ءانتعاب 20٠85 ةنس يف ٌعِمَسو 48 ةنس لوأ يف دلو .«ريبكلا خيراتلا»و

 عمسف «نيرشع ةنس يف لَحّرو «قشمدب . . . نم عمسف .هللا ةبه نيدلا ءايض مامإلا

 .و «هروباسينب ...و «ةفوكلاب ...و «ءةكمب ...و «دادغبب ... نم

 نم ًاثيدح نيعبرأ  (ةينادلُبلا نيعبرألا» ٌلِمَعو قاربهم . . . و ءورمب . . . و ,ناهبصأب

 نوناثو فيتو ٠ خيش ةئم ُثالثو ٌفلأ ٍهِخويش ُدَدعو . ادلب نيعبرأ نم ًاخيش نيعبرأ
 . #08 ةنس قشمد ىلإ هتدوع تناكو - .ةأرما

 دَّدَع مث  «يناعمسلا دْعَس وبأ ةلحرلا يف ُهَّبحاص مهنمو «ريثك ٌقلخ هنع ثّدحو

 سلجم ةئم ٌمبرأ ملعلا باوبأ يف لمأو « -ًاباتك نيسمح وحن ُتَعلبف ُةفيِلاوت يبهذلا
 .  فيلأت ةباثمب اهنم سلجم ٍءالمإ لكو  ةيناثو

 ةعامجلا ىلع ًابظاوم هللا همحر يبأ ناك :مساقلا نيدلا ءاهب ثِّدحملا هُدَلو لاق

 نم  ةيقرشلا ٍةَرانَملا يف ٌُفكتعيو « موي ّلك ناضمر يف ُمتْخِيو ةعمج ّلك ْمتْي :ةوالتلاو
  نابعش نم  فصنلا ةليل ييحيو .راكذألاو لفاونلا ٌريثك ناكو ,  قشمد عماج

 ةبصخ فيلآتب ءاج اذه عمو «قافآلا يف هركذ (هْبَنِ) و (لْغتشا) دق ركاسع نبا ظفاحلاو

 هد هّللف ءِتاَّظحَّللاو ٍتقولا ىلع ِهِظافحل الإ كلذامو ءهشاع يذلا رمعلا نم َعَسوُأ «ةريثكو

 اكو .ديرُي نيح ديري اهيف لوخدلا ىلع هاوقأ امو !ملعلل هقوشو هَدّلَج ٌّدشأ امو !هتميزع ىضمأ ام
 . هيلع ىلاعت هللا ةمحر .ديري

.١1 458:8 )١( 



 نك

 نيعبرأ ذنم لغتشي مل !بهذت ٍةظحل ىلع هّسفن ٌبِساحِي ناكو ءركذلاو ةالصلاب نيديعلاو
 ِهِتَهْرُن يف ىتح عيمستلاو عمجلاب الإ  ثيدحتلاو ةياورلاب ةخويش هل َنِذَأ ذنم يأ .ةنس
 . هتاولخو

 دادغي يف ركاسع نب مساقلا وبأ ىم ىَمسي ناك ام : : يناذَمملا مالعلا وبأ ظفاحلا لاق

 تلق : : ىَرصَص نب بهاوملا وبأ لاقو . هكاردإ ٍنَسْحو ودقوتو هئاكذ نم ران ةلعش الإ

 اوكري الق» : ىلاعت هللا لاق ءاذه لقت ال :لاق ؟هسفن َلْثِم ىأر انّديس له :هل

 :لاقف 20ه ْثَّدَحَف ُكِبَر ِةَمْعِنِب امأو» :ىىلاعت هللا لاق دقف :ٌتلق , 2374 مكَسفنأ

 .قّدَصل لم َرث مل ينْيَع نإ :لئاق لاقول

 هيف عّمتجا ام هيف عّمتجا نم الو .هّلثم َرأ مل :لوقأ انأو :بهاوملا وبأ لاق مث

 نم الإ لوألا فصلا يف تاولصلا موزل نم «ةنس نيعبرأ ةدم ةدحاو ٍةقيرط موزل نم

 ليصحت ىلإ علطتلا مّدَعو .ةجحلا يذ رشعو ناضمر رهش يف ٍفاكتعالاو ءرذغ

 نم بصانملا بلط نع ضّرعأو .هِسفن نع كلذ طَقسَأ دق ءروُدلا ٍءانبو كالمألا
 نع يبنلاو فورعملاب رمألاب ُهَسْفَن َذَحَأو ,هيلع ٌتْضِرُْع نأ دعب اهابأو «ةباطخلاو ةمامإلا

 ىهتتنا .«مئال ٌةمول هللا يف هذخأت ال ءركنملا

 ٍق 0 نيكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا نيدلا جات مامإلا لاقو

 نم ًادحأ ملعن الو ءركاسع نب مساقلا وبأ ,ةمآلا ظفاح ,ليلجلا مامإلا» : هتمحر ث

 لهأ مامإ ءاهُمداخو ةَنَسلا ٌرصان وهو «كلذب رّهتشا وه امنإو ركاسع ىّمسُي ٍهِدوُدَج

 .نيبلاطلا ,لاحر طحت ٠ ظافحلا ٍةذباهجلا ماتو ءهنامز يف ثيدحلا

 امهو .هل نيبحاص لمعلاو ملعلا ريغ ذختي ال ,مولعلا تاتشأ ىلع هّسفن عمج
 ٌناقتإو «ةّدلاتلاو ةَفيرطلا هيدل ٌتوّنسا ٌطْبَضو «ةّدراش هنع ٌبيغت ال ظْفِح ِهِبَرَأ ىهتنم

 وه مكَسفنأ اوُكَرُ الف © اهّدعب امب ةيآلا ظفلو ةضز ةيآلا ءمجْنلا ةروس نم ١١(

 . 4 ىَقَتا نمب ْمّلعأ
 )١( ةيآلا ءىحضلا ةروس نم ١١.
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 ل

 هيدي نيب مهّلك سانلا َكّرَتو اهب ىَرْثَأ ملع ٌةَعَسو .هقاف نكي مل نإ ُهَقَبَس نم هب ىّواس
 . ةقاف يوذ

 نونامثو عضب ءا ءاسنلا نمو « خيش ةئم ثالثو ٌفلأ هخويش ةَّدِعو ,قئالخ ٌعِمَس
 ,ناهبصأب ٌعِمَسف ذ ءمجعلا دالب ىلإ لحتراو «ةنيدملاو « ةكمو «قارعلا ىلإ لحتراو «ةأرما

 ,ناغمادو , ماطسيو ,دّرجورسخو ءقهِيَبو «ةئهيمو ء«زيربتو ءورمو .روباسينو

 , جنشوبو .غبو .نوبو «ءةارهو 2 يجو فاِباَدَسَأو ءَناَذَمهو ءَناَجْنَرو , يرلاو

 ءناكْشُمو ءناقّدابْرَجو : ٌّيَوحو ءدنرَمو «رّيْبَأو ءناَنْمِسو َناَقوُنو « سخرَسو

 . شيجّزأو «ناولُحو هرواذْوُرو

 دالبلا نم“ اهريغو «نيسكامو ,«نيدرامو ةبحّرلاو «ةقفارلاو ءرابنألاب مم َعِمسو

 ىف ُهّيِطَم ٌلِمكُي ءرادلا ّيئان كفني ال .ةقرفتملا ٍميلاقألاو .ةعساشلا ٍندملاو «ةريثكلا

 برآملا غولب َريغ ىري ال ُمْرَعو «هَسينأ هَذَحَتا ّىقث الإ هبحصُي ال ًاديحو رافقلا يصاقأ

 . ةسيفن ةجرد

 وبلا بلل اذه قحتسي نم ٌفرعن ام : يسوطلا لضفلا وبأ بيطخلا هخيش لاقو

 تهتنا نمو ٍ.هتقو يف نيثدحملا مامإ وه :راجنلا نبا لاقو . (ظفاحلا) بقل ينعي هاوس

 نسحو «لبثلاو ةقثلاو ,ثيدحلا مولعب ةماتلا ةفرعملاو ءناقتإلاو ظفحلا يف ٌةسايرلا هيلإ

 . نأشلا اذه مت هبو «ديوجتلاو فينصتلا

 عم ًاموي ٌتنك :لوقي «نيمألا نب باهولا دبع انخيش ٌتعمسو :راجنلا نبا لاق
 ِءاقلو ثيدحلا بلط يف يشن «يناعمّسلا نب دعس يبأو ركاسع نب مساقلا يبأ ظفاحلا
 ءزجلا ىلع فاطو ءًائيش هيلع أرقيل يناعمسلا نبا هفقوتساف .ًاخيش انيقلف .خويشلا

 ءزجلا ام :ركاسع نبا هل لاقف ءهُرْدَص قاضو هدجي ملف ,هتطيرخ يف هغامس وه يذلا

 رصن يبأ نم ُهَعِمَس «دواد يبأ نبال «روشنلاو ثعبلا» باتك :لاقف ؟هغامس وه يذلا

 ُكشلا :راجنلا نبا لاق . هّضعب وأ هظفح نم هيلع ُهأرقو ,نزحت ال :هل لاقف « يِبنيزلا

 .انخيش نم
 لب .ماشلا ظفاح وه :ُّتْنَقَن ٍهَطَح نمو .يوونلا نيدلا ييحم خيشلا هيف لاقو

 .تّبلا ُةقثلا ًاقلطم ٌمامإلا ءايندلا ظفاح وه
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 ةريثك ًابتك عميس دق يبأ ناك :لاق ءمساقلا دمحم وبأ ظفاحلا هذلو ىكحو

 ناكو .ريزولا نب ىلع يأ ظفاحلا هقيفر خس ىلع هنم أداهتعا اخس اهم لّصي ل

 . اجلا رمقلاءوش يف هل بحاص عم ثدحتيوهو ؛يلايلا نم ليل همسف

 يقيفر نأ ب ُبَسحأ تنك !تلَّصَح ينأك امو ُتلَّصَحو !تلحر ينأك امو ٌتلَحَر :لاقف

 بتكو .(ملسم»و «يراخبلا حصا لثم ءاهتعمَس يتلا بتكلاب مَدَقَ ريزولا نبا

 . اهم ُهتماقإو ور هانكس تقفتاف .ءازجألا يلاوعو .«يقهيبلا»

 ٌلوصوو ناجل اوراف نب فسوي :هل لاقي .رخآ قيفر لوصو لمؤأ ٌتنكو

 ىلإ اهنم تهجوتو قشمد ىلإ ٌتْلَصَو اعر : يل لوقي هنإف ,يدارملا نسحلا يبأ انقيفر

 !ًالاث ةلحرلا نم َّدُب الف «قشمد ىلإ ءاج مهنم ًادحاو ىرأ امو .سلدنألا يدلب

 . يلاوعلاو ءازجألا نم تامهملاو ,رابكلا بتكلا ٍليصحتو

 «.بابلا هيلع َّقَدو «هيلإ هباحصأ نم ْناسنإ ءاج ىتح ةريسي مايأ الإ د

 مِدقو «هلزنم يف ُهلزنَأو هاقلتو هيلإ يبأ لَن عاج لق يدارملا نسحلا وب أ اذه :لاقو

 ءاديدش احرف كلذب يبأ ح حرفف «تاعومسملا بتكلا نم ةءولمت طافسأ ةعبرأب انيلع

 هافكو ءابعت ريغ نم «هيلإ ةتاعومسم لوصو نم هل هرسي ام ىلع هناحبس هللا ركشو

 ءاهنم هدوصقم ىلع أ ىتح .خ خسنتساو ْحّسْنَف بتكلا كلت ىلع َلّبقأو ,رفسلا ةنوؤم

 ىضرو ىللاعت هللا همحر ءايندلا كلم ىلع لّصح هنأك ءاهنم ءزج ىلع لصح املك ناكو

 . ىهتنا . (هنع

 كدئادش نم هوقال امو «ءايلعلا خيرات نم تاسّبق وأ تاحْفَص هذه ه6"

 امك حاورألاو جهملا هليبس يف اولذب دقو هيقلتو ملعلا ليصحت يف ٌبعاتمو لاوهأو

 مهيلع هللا ة ةمح رف ٠ ىمهَدعَب نمل ادا ًةمئألا اوناكف ىولان ىتح ربصلا ّدشأ اوررصو ءانيأر

 . ميظعلا هناوضرو

 ناربألا رايخألا كئلوأ نع ءرابخألا هذه ماتخ يف َدِروُأ نأ ٌتنسحتسا دقو
 َوُمْسَيِل ,ملعلا بلاط هيلع نوكي نأ يغبني ام اهيف َمُمج يتلا ءيناَجّرَجلا يضاقلا ةديصق
 . تام لا َدعبو ةايحلا يف هب ٌسانلا ٌمفتنُيو هُرْذَق َلبْنَيو ,تاماقملا ىلعأ ىلإ هُملِع هب



 كك

 هيقفلا «يناجرْجلا زيزعلا دبع ُنِب لع نسحلا وبأ يضاقلا ةمالعلا وهو 758
 906 ةنس دودح يف دولوملا ءيّرلا ةاَضُق ىضاق ءَنِسْحُملا رعاشلا بيدألا يعفاشلا
 يبنتملا نيب ةطاَسّولا» باتك ُبحاص «مىلاعت هللا همحر 747 ةنس ّيّرلاب ىفوتملاو
 : ملعلا ليصحتل نادلبلا يف ِهِّلَقَتو هِفاوطت ًةرثك ٌفِصَيوهو يبلاعثلا هيف لاق ,«هموصخو

 .ماشلاو ِقارعلا ٍدالب | خيودتو . ضرألا ٍعطق ف ريضخملا ٌفلخ هاَّبِص يف ناكو»

 لامكلا يفو الع مولعلا يف هب راص ام بادآلاو مولعلا عاونأ نم سّبتقاو ءامهريغو

 ردو ,ملعلا ة ٍةَقَدَح ٌناسنإو .كلفلا ةردانو «نامزلا ذرفو «ناَجرج ة ُةَئَسَح وهف ءًاملاع

 مظنو ظحاحلا رثن ىلإ «ةلقم نبا طخ ْعَم ٠ رْعْشلا ِرَكْسَع سرافو .بدألا جات

 . «هاطاعتي ام لك ين ٍناسحإلاو ناقتإلا دق مِظنَيو . يرتحبلا

 ومسو ملعلاب ٍرازتعالاو «(يألا ملاعلا» فصو يف ٌءامصعلا هتديصقو 1
 اهدادعت يف تفّلّتخاو . ميلعتلاو قالخألا ٌبتكو بدلا ُبتك اهتلقانت ةروهشم ةمطا

 نيدلا زعل «هلهأ ريغ ىلع هب ُنونضملا» :هيف اهيلع تفقو ام ععسوأو ءاهظافلأو اهبيترتو
 ءًاتيب ٠١ يناجنزلا اهدروأ دقف ءيديّبْعلا يفاكلا دبع نب هللا ٍديَبُع حرشب .يناجنّزلا
 باتك نم انه اهلقنأ انأف ًاتيب 5 غلبت اهنأ روكذملا حرشلا ةيشاحب ٍةقيلعت يف ءاجو
 .2292يدرواللل «نيدلاو ايندلا بدأ» باتك نم َرشع سداسلا تيبلا ٍةدايزب ,20يناجنزلا

 نيذه ريغ يف  اهتيأر يتلا تاياورلا ضعبب ًاذخأ ١7و # تيبلا يف ليدعت عم

 . ىنعملا عم ًاقاستا ٌرثكأ نيباتكلا

 (جحأ ّلَّذلا ٍفِقْوَم نع للجر اًوَأر اهنإو ضابقنا كيف :يل نولوقي
 امركأ سشنلا ةَزِع ُهَتَمرِكأ نمو مهدنع ٌناه مهاناد نم ّسانلا ىرأ

 غلا لمست رحل َسْفْن ّنكلو ىَرَأ دق :ُتلق ُلَبعَم اذه : ليق اذإ انعم ةنايّصلا ٌدتعأ لذلا نع ابناج يضرعب ازاحنم ٌتلِز امو لش ل | كرْيَص عمطَم ادب املك تنك نإ ملعلا َقَح ٍضقأ مو

 هاَمِل وأ َمِيِف :اًدِعلا لاوقأ َةقاَخ اَميِشَي ال ام ضعب نع اعز
 الص )١(

 .17 ص (5)



 السُم ميثللا ٍبْيَع نع حض
 بأ مل ّرمألا ينتاف ام اذإ يفإو

 هتلبق ًاوُفَع ءاج نإ هنكلو
 ٍةريثك ظوظح ع يوطخ ضبقأو

 ًاسباع ٌكجاضُأ نأ ىسفن ُمركُأو
2 

 لست م قا يلي بط مكر

 مَع حلا ىلع تناك ٍةمعِن مكو
 يجي ملعلا ةمدخ ْق ”لذنيأ ِس

 هل ٍدينجأو ًاسرغ هب ىَقْشأَأ

 ِفَْعَتُم نق نع ضاَرَل ينإو

 اهمنإف .باك ملعلا دن ل نإف

 مُيئاص ةوناص ملعلا ّلهأ ن

 اوُسْندو اوناهف و نكلو

 ينرِفَتسَي يل خال قرب لك امو
 ُتبَأ ل فلا نرطضآ ام اذإ نكلو

 اَرْكُم ضرعلا راو هلأ ل اذ

 امّظَعُملا ّسيئرلا ناك نإو هيلإ
 امّرغَم رحل هذتعي منْعَم مكو

 م ُْكِلِمَي سيل وُدْعَيو خوري
 اََسْبتَم ًاكحاض اقلط حبصُيو

 (ا)اَمّركتو َةَفَع ًاعوج تام ولو
 املظأو هامج شرحت مل نيح ابك

 (ظَعل سوفنلا يف هوُمُظَع ولو
 دير 9 ىتح عاطالاب هايم
 أىنم هاضرأ تال نم لك الو

 00 مهتم مث ًادجْنم يركف تلق

 ءابدألا ةَفحم» تاتك ف اهيلع ٌتفقو مّدعب ٍناتيبلاو ٍضاَرَل ينإو : ةثالثلا ٌتايبألا هذه )1(

 نمحرلا دبع نب ماب بيدألا ثّدحُملا هفّلْو .«يرايخلا ةلحرو» مساب فورعملا ««ءابرغلا ةَولَسو

 هيف ةديصقلا ٌربكأ دروأ دقف دقف .ىلاعت هللا همحر ٠١١807 ةنس قوتملاو ١٠١737 ةنس دولوملا «يندملا يرايخلا

 ةثالثلا تايبألا هذه اهيف دروأو ء(هنم ًاطخ) سيردإ نب دمحم يعفاشلا مامإلا ىلإ اهبستو 20 رسو

 .ًاوفع ءاج ام اذإ نكلو « يئتاف ام اذإ ٍنإو : نيتيبلا اهذدعب ٌدَروأ مث ىوناهأ نكلو : كانه هلوق دعب

 ةديصقلا َّنأ «هلهأ ريغ ريغ ىلع هب نونضملا» باتك ىلع ٍةقيلعت نع ةديصقلا ٍداريإ لبق مَّدقت ايف ثركذو

 . ملعأ هللاو ءاهنم تايبألا هذهف ءأتيب 44 غلبت

 .رظنملا ُةيركلا وهو ًأمُهَج راص :مهجحتو .ةهجو :هاّيحم (5)

 - .دُجن ةهج ًاهجنتم :(ًادجنم)و . ةقافلاو يقالمإلا ٌةَدِش انه هب دارأ ء(يضلا) :هلوق ()
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 (عنأو لإ ىدسأ دق :ُتلق اذإ  وركذب ٌصْعَأ ال ام ىَرَأ نأ ىلإ
- 

 .ءامصعلا ةقئافلا ةديصقلا هذه َدروأ ن أ دعب .ىلاعت هللا همحر يكبسلا جاتلا لاق

 ! هَعَنْصأو ُهَعلبأ ام ٌرعشلا اذه ِهَّلل» : ىلاعت هللا همحر يناجرُلا نسحلا يبأ يضاقلا ةمجرت يف
 نكيلف اذكهو !هَعِمَس ْنَم َُعِمَس ول ُهَعَفنأ امو !هَعِضْوَم ِءاَروَجلا ماَه ىلع ىلعأ امو
 هل َريِظن ال يذلا ٌمظنلا ُنّسحِي مظانلا اذه لثمو .هيقف َّلك ُبَدَأ الق ًالإاو-

 .«هيومتلاب ل صلاخلا هنهذ ىلع ِءانثلا ميظعب ٌفصنملا ٌقِطنَي اذه دنعو .هيبش الو

 .نآلا ضايرلا ٌةنيدم اهنمو .برعلا ةريزج نم زاجحلا دالب قرش يف ًابيرقت قت ةريثك دالب يهو
 ةئيدملاو ةكم اهنمو .برعلا ةريزج برغ يف قت ةريثك دالب يهو .ةماهت ةهج ًاهجتم : (اهتم) و
 ٌرَوَعلا هنع مفدي نم مهنم دجي نأ َةَيْغْب ءالامشو ًانيمب سانلا ىلإ ٍتفلتلا نع ةيانك هنم اذهو .ةَّدجو

 .رقفلاو

 يلع َقبطأو ءتضلا يب لزن اذإ ينإ لب ,كلذ لعفأ ال ينإ : نيريخألا نيتيبلا نيذه يف لوقي

 شخ ليزي لَ تكي نمع احا .ًاركفم اقف ًارهاس .لاوطلا يلايللا تي نم تسل قالمإلا
 ٌحَمْشأ ينإ لب ءمهنم فورعملا ءادسإ هلوبق يف ًةضاضغ ُيألا ُدِحي ال نيذلا .ءالبنلا ٍماركلا نم

 . سفن ءابإو مشو ملعلل ًازازعإ «ءاوأللاو ٍةدشلا َقوف يربصو يدلجتب ولعأو
 ٌنوكي فيك َربصلا هيرأ ٌتيو  هؤادتعا فيك ُبطخلا ينيرُي تابو



 كرد نيمدقتملا انئابآو ,نيقباسلا انئاملع ةايح نم ةريسي َّذَبُن هذهف دعبو 6

 نولكأيو ءىّرَطلا نوفحتليو .رقفلا َنورّتدَتي .مهنم نيريثكلا شيع ناك فيك :اهنم
 «دئادشلاو ٌبعاصملا نوطتميو «ىنغلاو لمتنا راهظإ عم «ةقافو ًامْدُع ٌليلقلاو َّنِشحلا

 ملعلا ليبس يف كلذ لك .هل مهترباصُم نم ُلملمتي ٌريصلا ٌداكي ىتح نوربصيو

 . هليصحتو

 ٌركشلاو دمحلاو «ىلاعت هللا نع اضرلا مهسوفن ةرارق يف كلذ ىلإ نوعمجي اوناكو

 هللا يضرف .هلهأو ملعلا ةبلط نم مهدعب نمل ةحلاصلا ةودقلا اوناك ىتح ؛هناحبس هل
 . ءازجلا ٌريخ مالسإلاو نيدلاو ملعلا نع مهازجو «مهنع

 رَبِع نم ,تاحفصلا هذه انديفت ام ضعب ىلإ اذه نم ٌصّلخأو 5
 ءاهُمقَو انيدل َمظَعَو ءاهُعْمَس انل باطو ءاهّسْرَد انل ّذَل عئاقو هذه :لوقأف ,تاظعو

 ٍةنسو هللا باتك ٍةمدخ ليبس يفو «ىلاعت هللا ناوضر ةاغتبا ءاضرو ربصب انؤابآ اَهَلَمحتو

 هب ٌفنشُيو «مالسإلا يف ءاملعلاو ملعلا خيرات هب ُبّيطُي ًارطع تناكف ءامهمولعو هلوسر

 . مايألا ٌرَم ىلع ٍنامزلا ٌعُمس

 عماجملا ٌريِرَج اي انتعمج اذإ مهلثمب ينئجف يئابآ ككئلوأ
 امو مهتايح ٍدئادشو ءاملعلا ريص نع ًارابخأ تاحفصلا هذه يف اندهش "1

 نم ًاريسي ًارْزَن الإ اهترثك لع تاحفصلا هذه تسيلو « «ليصحتلاو ملعلا ليبس يف ِهْوَقال
 هلَّذب ام ىَدَم كرد  مهرابخأ نم انأرق وأ انعمس ام ِةَّلِق ىلعو «بناجلا اذه يف مهخيرات

 «تايحضتو نحو َدئادش نم ه هولمحت ام ىَدَمو «ملعلاو ةفرعملا ليبس يف مالسإلا ُء ءالع

 . 9)ءانبألا مارك ىلإ ىَدمم .ءابآلا مراكم نم ٌةَقاب هذهف

 )١( داؤف دمحم روتكدلا ةمالعلا .يمالسإلا ثارتلا ىلع رويغلا ريبكلا ملاعلا ذاتسألل -
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 نيب ام ةَجومتملا اياطَملاو ةَذِغملا َلاَحرلا» : تاحفصلا هذه يف اندهش -4
 كاذ ٌلَحرَيو كاذ نع لأي اذه لح ءاهيونجو اهيامشو ءاميرغو ةرومعلا قرش

 عبارلا ءاقللا يف اهلاق ٌةملك .«يبرعلا ثارتلا خيرات» : ميظعلا باتكلا بحاص ءنيكزس

 اهنم ٌفطقَأ .ملسملا ُباَّشلا ىلإ اههججو , 1799 ةنس ضايرلا يف , يمالسإلا بابشلل ةّيماعلا ةَوُدنلا

 : ةيلاتلا ّلمجلا

 : ملسملا ُباَّشلا اهعأ»

 ىوتسم ْنوُد تناك ٍةراضح يوذ موق يفو «ةيساق ٍةيِب يف ءاج دق مالسإلا َّنأ ٌفِرعَت تنأ

 ٍعمتجملا ٍراشتنا ىلإ َتّدأ يتلا ةيلصألا عفاودلا نع ٌلَءاستت امبرو .ريثكب ةرصاعملا ةراضحلا

 لك ٍذخأل ِةّيِمار .ملعلل ٍةشطعتم ِةَم َةمَأ ٍءاشنإ ىلإو سُنَدنألا تح َناريإ نم ءْنْرَق لال يمالسإلا

 . ىرخألا ممالا ىدل ٍفراعملاو مولعلا يف ُدَجوُي ام

 اذه هب ءاج ام مامتهالا نود «.ةماع ٍةروصب ديدحلا ٍنيّدلاب هلك اذه َلّلعُت نأب يفتكت ابر

 .سفنلاب قتلا هتعمل ُنيدلا اذه ىطعأ دقل ىملعلاب ٍءالؤه قلعت ىلإ ىّدَأ امم .هيقيتْعُمِل ُنيدلا

 َدْهّزلا ُهقَتْعُم َمّلَع اك ةماعلا ةّيهافرلل « يْعَسلاو ةيحضتلاو «عمتجملا اج درا ةيلوؤسمب روعشلاو

 .فّدُملا اذه قيقحتل ٌحْلصَت يتلا ًءىدابُملا هاطعأو ةقَرتُملا ةايحلا يف

 بلطلا اذه يف ّحلأو «ةفرعم نم رشبلا هيلإ َلَصو ام منعت ِدْرَقلا نم ًاضيأ ٌنيدلا بّلط دقل

 يف اكبُم ًاعّمتجم  مالسإلا روهظ دعب ٍنْرَق بفصن ةدمو  خيراتلا َدِهَش دقف اذهل ةجيتنكو ةدشب

 نم هيلع ٌلوصحلا هل ىنستي ام لك ملعتي امنإو «بسحف ةباتكلاو ةءارقلا ُمّلعََي ال وهو ملعلا بلط

 . . مولعو فراعم

 هات يحس «ةّصاخلا هِتايح يف ٌدهاز :ملاعلل ٌجذومت ةريصق ٍةدم دعب ٌروطت :عمتجملا اذه يف

 ميلعت يف ةريبك ٍفادهأ قيقحت ىلع ِهِتَرْدُقب ٌقئاو «عبشُت ال ةفرعملل ٍةبغرب ةفرعملا ىلع ٌصيِرَح «هريغ
 .ةايحلا فورظ ىتش يف ههجاوت يتلا بعاصملا ليلذتو «عمتجملا ميظنتو «مولعلا

 : ملسملا باشلا اهمأ

 ءاج يذلا ُنيدلا َحَّبصأ فيك تيأرل «ىلوألا اهنورق يف ةمألا هذهل ةراضحلا خيرات تسرد ول

 «ملعلاب ًابوحصم هروهظ نم ةريصق ٍةرتف دعب اهحالصإو ةيرشبلا ةايحلا ميظنتل ايهإ اماظن

 تناك فيك َتيأرلو . ظاَعْولا ظعاومو ٍءاَبَطُخلا بط يف َمكحتو ءماَكُحلا ٍروُصُق يف ُملعلا مكَح ْذِإ
 . ملعلا بلطلو مولعلل ٌركارم ٌدجاسملا

 - نم ّلقأ يف كانه ْتَأشن فيك َتيأرل ,عمتجملا اذهل ةيفاقثلا ٍةايحلل كِتسارد يف َتقّمعت ولو



 اناني

 تّلاط نإ ٍتيقحت ةءارق اهأرقو ,هيلع اهعِمَس ًارافسأ ٍرخآلا نع ٍدحاو لك لحي

 ةزاجإب ّلقألا ىلعوأ ءاطوانت خشب عَجَ ةمزالمل َتَرُصَق نإف « ؛ نيشلل هم نزال

 ةفْرَط وأ .ةظعوم وأ «ِتيب ٍرطَش ةياور :اهّلقأ دئاوف عم ؛ .اهيطعأ ةصاخ وأ ٍةَماع

 . ©20(لاب ٌتاذ ٌةدَهاشُموأ
 مهركذ ُبيِط الم نيذلا ءاملعلا نم ًاريثك َّنأ  تاحفصلا هذه يف اندهش 48

 ةبيجع ةيرقبعو «ةردان ًةيملع تاقاطو قَد ةيتاذ تهاوم اوتوأو «براغملاو قراشملا

 اهوُلذبَي مهع :أ اوُرَعَش انيح ؛ ءايازملا هذه تديازتو ءلئاضفلا هذه مهيف َتَت دق ,ةشهُدُم

 ٌىدابمو ٍةغللا نيناوق ٌْعَضوُتو .بناجألا مولع ْمَجرُو ُدَحْوَت ثيح «ةّيبَدأ ةّيملع ٌةَنيِب :بفصنو ِنّرَق
 يف كاذنآ هلثم دَجوُي مل َىَوَتْسُموُدذ .يراضح ٌممتحم شيِعَي ثيحو «ةلسارملاو ٍةبحصلاو مالكلا

 . ملاعلا نم ىرخأ ٍءاحنأ

 هنبا عم ُلَحَرَي ناك ّنَّسلا َريبك ًاصخش نأ فيك :ًالثم دهعلا كاذ بتك يف أرقت ملأ

 «ةرصبلا راوجب ةيرق ىلإ ًالثم ناسارخ نم ءرخآلا هبناج ىلإ يمالسإلا ملاعلا بناج نم ءوِديفح وأ

 ,ةصاخلا ِهيئيب يف ُدَجوُي امب يفتكي ملسملا ّلجرلا نكي ل .كانه روهشم ملاع ىلع ٌدملتتيوأ َعَمسَل

 اذه يف تاقشملل ًايطختم «بعاصم لاب ًانيِهّتسُم «٠ ملعلا نم هيلع ٌلوصحلا هنكمي ام لك َّدْخَأ دارأ لب

 . ليبسلا
 يه ملعلل شطعتلا اذه ٌجئاتن تناكو . يمالسإلا عمتجملل ا ارْصْنُع ُةليضفلا هذه تناك

 دقو «ىرخأ تائيب يف ٌترْثأو ةماع تناك لب ,ةدودحم ٍةئيِب يف رصحنت مل يتلا «ةيملعلا تازاجنإلا

 .ةَّذِع ٍنورُق ىَدَم كلذ ىلع ُرمألا ٌرمّتسا

 كلذ عمو ءقّلَقلاب ًاءولمتو ًابرطضم ناك هنأ تيأرل «نورقلا كلتل ّيمايسلا ٌوجلا ٌتسرَد ول

 دوكرلا ٍدْهَع ىتح َتََكَم .ةميلس ٍسسُأ ىلع دنتسي ناك هنأل .عيرسلا هروطت يف ّمّلِعلا ٌرمتسا دقف

 .نورق يضم دعب الإ نولوؤسملاو ء ءاملعلا هب رْعشَي مل امم .ةرجملا دب نمل ٍنرقلا يف

 نرقلا يف أدب دق « يحيسملا يبرْغلا ملاعلا ىلع ةيمالسإلا ةراضحلا ٌريثأت نأ ىلإ ٌريشأ نأ وأو

 اهتاسّسْؤمل عساولا دديلقتلاو ةيمالسإلا ةراضحلا مولع ذخأ دعب  ىّدأ ام «يرجملا عبارلا

 ةعيرس َىطْحِب ءابوروأ يف يرجه لا رشاعلا نرقلا يف ملعلا نم ةديدج ٍةلحرم ٍءْدَب ىلإ  ةفلتخملا
 .(يمالسإلا ملاعلا يف دوكرلا بابسأ ةفرعم نود

 أ خيشلا نئفتملا قّقحملا لضافلا ملاعلا خألل ةملك نم اهفورحب ةسبتقم )١(

 بتك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا» نم لوألا ٍرْفّسلل هتمدقت يف .يرهاظلا ليِقَع نب نمحرلا دبع
 50١. ص «يليبشإلا قحلا دبعل ماكحألا



 نان

 َُرَشو ءاضّرلا روعش مهرَمَعف هِرشَنو مالسإلا ٍةرصْنو ءاهجابتأو ةعيرشلا ةمدخ يف
 .ةياغلاو ٍدِصقَملا

 ,سبلملا يف ٍفْشََّتلاو ءبَضّنلاو .عوُجلاو ٍرقفلا نم هيلع مه ام نأ اًوَأرو
 . فويسلاب هيلع مهولتاتل كولا هب ملول يذلا :لجاعلا ميمنلا نم ءْزْج : ٍنكسملاو

 لئمألا ٌقيرطلا وه ليبسلا هذه يف َءانفلا نأ اوأرو , مهبهاوم تّداجو ء مهسوفن تَباطف

 . الجآو الجاع اولان ام ِّللو مهُرَد هلق هللا ناوضرل

 دودح يف دولوملا «(يِرَوَنْيَذلا دمحم نب دمحأ) ينّسلا نب ركب يبأ ظفاحللو

 : تايبألا هذه .١2)(ةعانقلا» : هباتك يف «ىلاعت هللا همحر 75 ةنس ىفوتملاو «785 ةنس
 0 مع اع

 د ادبأ دقي نم يننأ ال ينمِيِقُي ٍتْوَقِب ايندلا نم َتيِضَر

 الج هب لِ ىلع َنيِعُي ُهَنأل الإ َتوَقلا ُموُرَأ ٌتسلو
 ذم كل نم ليلا يفر اهميعت بّيطب ايندلا هذه اف

 ةريثكلا فيناصتلا يذ ريرحنلا قّقحملا ءريبكلا ةمالعلاو مالا مامإللو ١

 نيدلا ٍدْعَّس .هرصع يف لوقعملاو ةيبرعلاو ةغالبلا مولع خيش .ةقّقحملا ٍةحّفنمل
 15 ةنس ناسارخ يف اًسْن يحاونب ٍةدلب َناَرتْمت يف دولوملا (رَمُح نب ٍدوعسم) ينازاتفتلا

 : هلوق ىلاعت هللا همحر 1/45 ةنس دْقْرَمَسب ىفوتملاو

 بِلاطملا تالِضْعُم نم ٍةَرَد ىلع يرطاخ ركفتلا ِرْحْب 5 ضاخ اذإ

 بئاتكلاب ال بتكلاب ىُملا ٌُتلْنَو (”اوَوَحام لين يف ضرألا ٌكولُم ٌتْرَقَح

 نع َفَّشكو مكحلا ِةَّذَل قوف ملعلا ِةّذَل نأ نيبو .داجأو اذه يف قَّدَص دقو
 !ُهَمَمَش ّدَشَأ ام ُهُرَد هلل ءاهنوُد اوكلم امو ضرألا ُكولُم ىَرت ءاّش ٍةحعاش ٍةلِاع سفن

 !هدنع َبُّكلاو َمّلِعلا ّلغأ امو

 )١( ص ١٠6.
 رفعج يبأ يضاقلا ةمجرت يف « ١1517 ص يونكلل «ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا» يف (1)

 ًاعِرَو ًادهاز .ءاهقفلا نايعأ نم ناك» : ىلاعت هللا همحر 5١5 ةنس قوتملا ,(دمحأ نب دمحم) يِفَسنلا

 يف عوف !لايجلا ةرثكو لاما ءوسو لابلا قي نم .ًامومهم ٌةليل تاب هنأ ىَكَحب ًاعوُنَق ًاريقف ًاففعَتُم

 !؟كولملا ٌءانبأو ُكولملا ني أ :لوقيو هِراد يف ٌصُقرَي ماقف هب ٌبجعأف .هيهذم عورف نم عرف هرطاخ

 . «تبجعتف اهّربخأف تجوز ةتلأسف



 نايل

 «تاذفان مئازعو « تايحضتو تاالوطب :تاحفصلا هذه 5 اندهش ١

 ضيبألا ٌمهيف ءراطقألاو ٍتائيبلا يفلتخم ءرايدلا يدعابتم سانأ نم َتّعقو
 يقرشملاو « يقارعلاو يناسارخلاو «يرصملاو ّيماشلاو , يمجعلاو يبرعلاو .2”دوسألاو

 ََوْسَأ ناك نم ضعب غوبُت يف اهتفارطل «نيربخلا نيذه جذومنلا ليبس ىلع كل ٌرُكذأو )١(
 :لئاضفلاو مولعلا نم ةلمجل ًاعماج .ًاقوفتم ءًالاع ءَنوُللا

 ةمجرت يف 248:١ «ظافحلا ةركذت»و 2/8: يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريِس» يف ءاج ١

 ناكو «ىلاعت هللا همحر 1١ ةنس ىفوتملاو «ةرجحلا نم 71 ةنس دولومل «(يّكلا حاَبَر بأ نب ٍءاطع)
 ٌهَوُدَقلا «مالسإلا خيش 'ملإلا وهر : يلي ام الضفو ءًاعَرَوو .ًايلعو .ًاهقف نيعباتلا تاداس نم
 ةدوعج ٌديدش  ًالفْلَفُم د دوسأ ناكو « يملا .مهالوم يشرَقلا دمحب وبأ مرح يتفم ,مّلَعلا

 . «ءاطع نم ٌلضفأ ًادحأ ثيأر ام : ةفينح وبأ لاق «٠ ءملعلا ٌريثك ؛ ءًاحيصف .  رعشلا

 -_ يبون ِءاطع وبأ ناك :دواد وبأ لاق» ٠٠١ :ال رجح نبال «بيذهتلا بيذهت» يف ءاجو

 نوُعابُيَف رصم ىلإ نوبل ىراَصت ةبوثلا ٌلهأ ناكو ءرصم هلب نم يونجلا ءزجلا نم ةّيؤُنلا دالب
 لاق .باّتُك َمّلَعُم ًءاطع ناكو :نيعم نبا لاق «  ليبانزلا يأ  لّتاكَملا ُلَمعَي ناكو ء اهب

 . ملح يبأ نب , ةرسيم تنب ةَبيِبَح لْوَم وه : ينيدملا نبا
 لهأ ضعب ٌتعمس .ةكمب أشنو «  ْنَمّيلاب ٍةدلب  ٍدَنَجلا يِدّلَوُم نم ناك» :دعس نبا لاقو

 بويع ُهَنِس  ُدْعَب َيِمَع مث ءَجّرعأ لش .ّسطفأ .ٌرّوعأ ءَدّوسأ ٌءاطع ناك :لوقي ملعلا
 . جاجحلا برح يف ريبزلا نبا عم ُهَدِي ٌتَعِطْقو .«ثيدحلا َريثك ءًالاع ءًاهيقف ًةقث ناكو ء  !طقف

 ٌدجسملا ناكو .ءاطع الإ سانلا يتفي ال جحلا مايأ ةكم يف يدانملا حيصَي ةيمأ ينب نمز يف ناكو

 . «ةالص سانلا نسحأ نم ناكو «ةنس نيرشع ٍءاطع شارف

 ضريح يِدْمَّصلل «تاّيفولاب يفاولا»و 25١:5 توقايل «ءابدألا مجعما) يف ءاجو  ؟

 ءيناّسغلا (ريبْرلا نب ميهاربإ نب يلع نب دحأ) ما نب ديشرلا يضاقلا ةمجرت يف ءاهدعب امو

 ةنس ىفوتملا «ديشرلاب ُبَّقلُي ناكو ءَنَسَحْلا بأ يب أ ءنيَسحلا يبأ ديشرلا يضاقلا «يرصملا ٍيناَوْسألا

 اتاك ناك .مولعلا نم ةريثك نوعف يق اضف رعدلا ٍدارفأ نم ناك» :يلي ام «ىلاعت هللا همحر

 ءًاراقيسوم ءابيبط .ًاسدنهم ءًاخّرؤم ءايقِطنَم ءأيضوُرَع أئِشْنُم ءأيوغل ءأيوخن ءًاهيقف ءأرعاش
 هدِلوَمو ءنيِديجملا لئاوألاب اهيف قحتلا ثنو ءمظنو ,ٌكيلآت هلو ًاننفتم .  ًاًيكلَف يأ مجم

 حّدمو ءاهكولُمب لصتاو ءاهب ماقأف رصم ىلإ اهنم ٌرَجاهو ءرصم ديِعَص نم ةدلب يهو ناوسأ يف
 . مهدنع َمّدقتو ءاهءارزو
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 )يرغملاو

 «سنج نود سنج ىلع رصتقي ال «ةعيفرلا ةيملعلا تاماقملا َلْيَن نأ انفّرعُت ىهو

 لك لب موق نود موق الو «قرع نود قرع الو .نول نود نول الو .دلب نود دلب الو

 هبهاوُمو دج ردقب عفتراو لان : لّبقأو غّرفتو «ربطصاو َبأدو .دهتجاو دج نم

 :نابيجعلا ناديرفلا ناتيبلا ناذه ىلاعت هللا همحر هِرعِش غيلب نمو

 يلهأ مُهتبيَح يلهأ نم ٌربلا ىلع ْمهلجو ياني دِزي مل ولو

 اهتاهف ماركلا هب نيت امم ةيقب «نامز“ ايا كدنع ناك نإ

 ّجْمَس ءوْجَولا م َمُهَج ءقدلجلا َدّوسأ رظنملا َحيبق ملعلا نم ِهِتلزنمو ,هلضفو هِتلالج ىلع ناكو

 : اري ؛عوترلا ةنلكم ءطوسبم ٍفنأو ةظيلغ ٍةَفَش اذ «  اهَعِشَب يأ  ةقلخلا

 ينَسْحْلا يي يسيردإلا ٌزيزعلا ٍدمحم يبأ نب.دمحم هللا دبع وبأ فيرشلا ينثدح :توقاي لاق

 :لاق 0 « يديعصلا

 ءدحاو ل يف ةرهاقلاب ٌعمتجن : ءيِمَليَدلا ُلاميَلُس ُهيقفلاو رْيبَُرلا نب ٌُديشرلاو انأ ٌتنك

 فاَبَص بوبهو ؛هاَبِص ِناّبِإو «هبابش ٍناوُقَنُع يف كلذ ناكو .هل انراظتنا لاطو ءٌديشرلا انع باغف

 . مويا يلع ىَرَج اهعااولأست ال : لاقو مّسبتف ؟انع كب أطبأ ام : هل انلقف «رابنلا ٌمظعم ضَم دقو انءاجف

 اذإو «ينالفلا عضوملاب ميلا تورم :لاقف هيلعااجسللاو «ٌمئمتف ,كلذ نم َّدُب ال :انلقف

 ةفيرظ ء  ًادج نسُحلا ٌةغلاب يأ  قلَخلا ٌةَناَّسُح ءرظنملا ٌةْكيِضَو ءهجولا ٌةحيِبَص ٌةّباش ٌةأرما

 ثيدبلو ١ ٍعقومب اهنم ٌتعقو يننأ ٌتمُضوتف  هِسفن يف يل ٍعمطُم َرْظَن لإ َتَرظَن «ينتأر الف ؛لئامشلا
 ! !يبسفن

 اراد ٌتّلخد ىتح .ىرخأ نم حرختو ة 1ك يف ٌلخدَت يهو اهب ءاهفرطب يل تراشأو

 :ةيِدانُم اهْيَديِب ْتَقَفَص مث ءهِماَت ةليل يف رمقلاك هوجو نع َباَقْنلا تَعَفَرو ,ٌتلخدف ىلإ تراشأو

 ٌتكَرَت «شارفلا يف َنيِلوُبَت ٍِتْعَجَر نإ :اه تلاقو هَمَق ُةَقْلِف اهنأك ٌةلفِط اهيلإ تلرنف هناذلا تس اي

 . ِكلُكأي يضاقلا انّديس

 انو تدير اع قنا مادأ «يضاقلا انديس ّلضَف هللا ينُمّدعأ ال :تلاقو لإ تملا مث

 . يندملا | عفان ٌىراقلاو ريبُج نب ُديعس ٍدوسلا ِءاملعلا نمو .(!قيرطلا ىلإ يدتهأ ال لجخ ناي

 يف ةاكلخ وبا يضاقلا هاكح ام «قافُرلا نيب تافداصملا ليمجو «قافتالا بيرغ نمو )١(

 :(يبارعألا ٍنِبا) هرصع يف ةيبرعلا لهأ مامإ ةمحرت يف « 547:١ «نامزلا ِءانبأ ٍءابنَأو نايعألا تاّيقو»

 د ةيوارلا "ةياسنلا :يوشتلا يوغللا ..قوكلا' +يارغألا نبآب :فورعملا دايز: نيانمع هللا دبع يبأ



 "كك

 ةعباتمو ءبأَّدلاو ٍداهتجالاب الإ لانُث ال ةيلاعلا ٌمراكملاو تاماقملاف .هيلع هللا لضفو

 :لاق اك «بلطلاو ذحلا
 7 ءةرر 4 0 كرو م مي

 !الاحملا توجر :داهتجا ريغب رومالا ياعم يجرمل لقف

 مهتنسلأ ٍفالتخا ىلع ,ةقفاوتملاو ةهباشتملا عئاقولا هذه مهنم َتَعَفَو دقو
 تاقرافملا هذمل حملي ال مهرابخأ يف رظانلا نكلو , مهناطوأو مهنامزأ لعابتو « مهناولأو

 َدَحوف مهّلقصو , مهتيوست ّنسحأف مهاَوَس يذلاوه مالسإلا نأل كلذ هرَّثأ ّيأ
 :لوقي مهنم ٍدحاو لك .لاح ُناسلو «بيجعلا ديرفلا نيوكتلا اذه مهنوكو « مهتريس

 ميمت وأ سيق اورختفا اذإ  ُهاَوِس يل َبأ ال ُمالسإلا يبأ

 . ىلاعت هللا همحر 77١ ةنس قوتملاو 16١., ةئس دولوملا «عرابلا بيدألا

 لاق .مهيلع ميو .نيديفتسملا نم ٌريثك ٌقْلَح هّسلجم ضحي ناكو» :ناكلخ نبا لاق
 أَرقُيو ُلأسُي ناكو ,ناسنإ ِةئم ُءاهُز هرضحي ناكو ,يبارعألا نبا سلجم ٌُتدّماش :بلعث سابعلا وبأ
 ىلع ّلمُأ دقلو ا بنك هبي ثيارام نس ةرفع عطب هلو «باتك ريغ نم ُبيجُيَف .هيلع
 هنم ْرَّزغَأ رعشلا ملع يف ٌدَحَأ َرْيْملو «لامجأ ىلع لّمَحي ام سانلا

 باجيِبْسْإ نم :لاقف ؟تنأ ديأ ني: اههدحأل لاقف «ناثداحتي نيلجر ًاموي هسلجم يف ىأرو

 دالب ىصقأ سُلدنألا نم :لاقف ؟تنأ نيأ نم :رخآلل لاقو ء ا قرشملا دالب ىصقأ يف ةنيدم

 دشنأو كلذ نم بجعف عا برغملا

 ٍناَمِلَتأف تسلا يِقَتلَي دقو | انني مَا َفَّلأ ٌىَش ِناَقْيِفَر

 : يهو «تايبألا َةيِقَب هّسلجم ٌرضح ْنَم ىلع ىلمأ مل
 ٍناَجِه نيِحلاَصلا يف ٌبَسَت امل هيي ِةّيسيق ىلع انْ
 ٍنالجرلا ِنَم م ٍضرأ يأ اننيب رّيّسلا َبناج َتَحْرَأو تلاقف

 يناهّيف يتَرْسُأ امو ميت | ُهُمْوَقَف يقيفَر ام اق ٌتلقف

 .«ِقافَِتاَيف َّشلا يِتَتلَي دقو اَنَنيِب ٌرِهَّدلا َفّلأ ََش ِناقيِفَر

 عماج ناحبسف «قارعلا بلق نم (ةفوكلا) يف ,ىصقألا ٌيِبِرْعَملاو ىصقألا ٌيِقِرْشَملا ىَقَتلاف
 .قافتالاو ِءاقللا ٍرَّدقمو «قاوشألاو بولقلا

 ناكلخ نبا اهطبضو .ةّرمهلا حتفب «نادلبلا مجعما ف توقاي اهطبض (باجيبسأإ) و

 . (اهموق ٌةَليِقَع هّنْيِقَن بَسَحلا ةيرك :ٌناَجِه ةأرما) و .اهرسكب



 ضل

 يفو .طقف دحاولا ثيدحلا بلط يف َةلحّرلا : تاحفصلا هذه يف اندهش  ”ه“

 ىلإ حاتحت ٠ ءرفسلل هيف ٍةكرح َّلك ٍنامز يف «ةّماع .ملعلا بلط ينو ءةّصاخ ثيدحلا بلط

 يتلا ًةلحارلا وأ مادقألا ىلع ؛ةديعبلا تافاسملا عطقو قاشملا ,لمحتو ريّصلاو د دلجلا

 !بطَعو ٍبَّضَنو ٍبْعَت نع اهل ٌُبكارلا فَي ام

 (اااَدّيلا ٌفك وأ سْنَعلا َعاَرِؤالِإ اَدَّسَوَت ام َتاَب ٍراَس ّبَر اي
 ظ5

 : يناَذَملا نامزلا ٌميدب لئاضفلاو ٍظفحلا ٌةبوجعأ لاق امكوأ

 ايازم نم يه .فلسلا اهب ماق يتلا ٍةفَّصلا ىلع ملعلا بلط يف ٌةلحرلاو
 نم تناكو ,اهلثم مالسإلا لبق سانلا يف دّهعُي ملو ,ةيدمحملا ةمألا هذه صئاصخو

 هعمو ثرْيوُحلا نب كلام هيلإ لَحَر امل «٠ .ملسو هيلع هللا لص يبنلا دهع يف موي وأ

 .©9ةليل نيرشع هللا لوسر دنع اوماقأف .نوبراقتم َةَبْيَش

 :ىَورُيو .هلئاق ْملعُي لو ءويبت ُفْرَح (ي) ظفل نأ ىلع ءوحنلا دهاوش نم ثببلا اذه 0(
 ُةقاَنلا :اهّدعب ٍنوتلا نوكسو «نيعلا حتفب ٌسْنَعلاو .ىلعأ ىلوألا ةياورلاو .( سيلا َعاَرِذ الإ)

 ةظفلو . ةّرفُش اهَضايب ظلام يتلا بالا ام :اهّدعب ةانثملا ءايلا نوكسو .نيعلا رسكب ٌسْيِعلاو . ةبْلٌصلا
 .اليل ًارفاسُم يشمي يذلا (يراسلا) و ءريثكتلل انه (ّبْر)

 انيتأ :لاق «ثرْيَوحلا نب كلام نعو» : هّظفلو «يراخبلا حيحص» يف ثيدحلا (؟)

 انقّتشا انأ نظف «ةليل نيرشع ُهَدنع انمقأف «نوبراقتم ٌةبَّبَّش نحنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مكيلما ىلإ اوعجرأ :لاقف ءأيحر ًاقيِقَر ناكو فانربخأف انلهأ يف ٍمنكرت نمع اًنَلأسو ءانلهأ

 مث .مكّدحأ مكل َنّدؤيلف ٌهالصلا ُتّرضح اذإو ءيلصأ ٍنومتيأر امك اوُلَصو ,مهورمو 0
 .«مكربكأ مكُم

 :هحيحص نم عضاوم ةعست يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا هاور

 ًاضيأ هيف 7 ١ .(دحاو رفسلا يف نّدْؤيل :لاق نم باب) ١١١:1 ناذألا باتك يف ١
 ًاضيأ هيف 4 .نيقيرط نم هدروأ .(ةماقإلاو ةعامج اوناك اذإ رفاسملل ٍناذألا بابو

 ةءارقلا يف اووتسا اذإ باب) :١7١ ؟ ًاضيأ هيف 5 .(ةعامج امهقوف اف ٍنانثا باب)
 - داهجلا باتك يف 1 .(نيتدجسلا نيب ثْكّملا باب) ٠0:7 ًاضيأ هيف 5 .(مهّربكأ مهُمؤيلف



 لل

 نب هللا دبعل قشمد ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم يراصنألا هللا دبع ُنِب ٌرباج لَحَر مث
 رصم ىلإ ةنيدملا نم ٌيراصنألا بويأوبأ َلَحَرو ءاههبنع هللا ىضر يراصنألا سيّنأ
 ظفاحلا نّوَد نيذلا ىلإ .مهُريغو امهريغ اذكهو 20 |هنع هللا يضر رماع نب ةَبَقُع
 ٍدحاو ثيدح ليصحت يف اولحر نيذلا نيئّدحملا نم مهتلحر ٌرابخأ يدادغبلا ٌبيطخلا

 . «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» : هباتك يف .هيوار نم ٍهِعامسو

 تَراص ىتح ِريَّسلاو .خيراتلاو لاجرلا ٌبتك مهلاحترا رابخأب ْتَحَمْط نيذلا ىلإ
 نم :ةثراوتملا ةلوادتملا ةملكلا اولاقف ءهِمُهَقو ملاعلاب ةقثلا ٍِطْرَش يف ًاساسأ ةلحرلا

 هيلعب َةَقُب الف لَحَرَي م

 ةفاش ٌةيعص ًةلحرم ملعلا ليصحت حرم نأ تاحفصلا هذه يف اندهش 5

 ربصي الو ؛لاجرلا ٌتامَّرَع اهمامأ ٌريمحنتو ءربصلا ميزايح اهغولب نود عطقنت ءادج
 ىلع ًامزاع نذل ًاقئاذ .ملعلاب ًامّرْعُم ناك نمم ,لاطبألا ُذاذفألا الإ اهزايتجا ىلع
 يلع انديس لاق دقف «يناوتلاو لّسكلل ملستسم ريغ ! ّيقالألا هليبس يف يِقَل ولو هليصحت

 . قوقحلا ُمّيِض يناوتلا عاطأ نم : هنع هللا يضر

 هظفحو همهف يف ةريثك تابوعصو ُقاَشَم هِليصحت يف .هلوقعمو هلوقنم ملعلاو
 ٍناصغأ ثاذ ةرجش مولعلاف .رخآ ملعب ةديعب وأ ةبيرق ٌةلِص هل ملع لك ّنأل ,هناقتإو

 ٌلِصتي ام َنِقتُي وأ ملي نأ َنوُد اهنم ًاملع ُء ُجرملا َنِقتي نأ ٌنكميال .ةقناعتم ٍنانفأو ةكباشتم

 ,(00هب

 .(مئاهبلاو .سانلا ةمحر باب) 4:1١ بدألا باتك يف 4 .(نينثالا ِرْفَس باب) 35

 ٍناذألا يف قودصلا دحاولا ربخ ةزاجإ يف ءاجام باب) 77١:1 داحآلا رابخأ باتك يف 1

 .بدألا باتك نم انه ةروكذملا ةياورلاو .(ضئارفلاو موصلاو ٍةالصلاو

 ملعلا باتك يف .هللا دبع نب رباج ٌربخ .17:1 «هحيحص» يف ٌيراخبلا ىَوَر امك )١(
 بويأ يبأ ريخ رجح نبا ٌظفاحلا ىَكَح اكو .(ملعلا بلط يف رْفّسلا يأ جورخلا باب)
 «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» ٌباتكو ١9/6:1١. «يرابلا حتف» نم .هسفن بابلا يف « يراصنألا

 ةكالفلا» هباتك يف .ىلاعت هللا همحر يرصملا لع نب ُدمحأ نِجَّدلا ظفاحلا لاق ١(
 ءاهرْسُأب مولعلا ىلإ ٌرِقَتْفُم يعرشلا ُمكُحلاَو ٌةنسلاو ٌباتكلا» ١: ص ءارقفلاو رقفلا يأ «نوكولفملاو



 ضلت

 ّرقفلا نوهجاوي ِهَبالّطو ملعلا َلاجر تاحفصلا هذه يف اندهش 4

 ءرخآ انيح َبئاونلاو ِتابَقَعلاو ء.ىرخأ ةرات شطعلاو َعوجللاو ّيرعلاو «ةرات قالمإلاو

 ءوض ىلع ليللا يف ٌملعلا علاطُي نيدلاو ملعلا ةمئأ ضعب تاحفصلا هذه يف اندهّشو

 !جارسلا تيز ءارشل لاما ٍهِدَقفل «سراحلا جاريم

 ه

 : هنايبو

 ملِع ىلإ ٌرِقتفُي «ودارفإ لاح يف ِهِتُحِصو .هب ُلَدَتسُي يذلا ِدَرْفُملا ٍظفللا ىلإ رظنلاب هنأ
 ىلإ رِقتَْي هلولدم ىلع ٍظفللا قيبطت يفو ءوحنلا ملع ىلإ ٌرِقتفُي بيكرتلا ٍةحِص يف رظنلابو فصلا

 ىضتقمل ٍظفللا ِةَمَباَطُم ىلإ ٌعِجرَي امم اهوحنو هريخأتو ِهميدقتو هِرامضإو هِراهَظِإ يفو .ةغللا ملع

 ؛عيدبلا ملع ىلإ :اهوحنو هتراعتساو هتيانكو هزاجمو هتقيقح يفو يناَعَملا ملع ىلإ لاخلا

 .نايبلا ملع ىلإ : ةلالدلا حوضو يف ٍةفلتخم ٍقّرُط يف ٍدحاولا ىنعملا ٍداريإ ىلإ رظنلابو
 ينو .هقفلا لوصأ ملع ىلإ :كلذ وحنو ِهِلَمجحو هدّيقُمو ِهِقْلظُمو هّماعو ٍهّصاخ ىلإ رظنلابو

 ٍفورح ىلع هلوزن يفو ءريسفتلا ملع ىلإ ِهيناَعَم حاضيتسا ينو «لوزنلا بابسأ ىلإ ٍنآرقلا عقاوم

 بادآو لّدجلاو ٍقطنملا ملع ىلإ ةلدألا بيترتو هب لالدتسالا يفو ,تاءارقلا ملع ىلإ ةددعتم

 لوصأ ملع ىلإ هقفلا طابنتسا يفو «هقفلا ٍ ملع ىلإ هتطساوبو هنم ٍةدافتسملا ماكحألا يفو .ثحبلا

 . هقفلا

 ,خسانلاو «ثيدحلا ٌملعو ءاهّظفجو «ةنسلا ةياور َمْلِع ُمِزلتسَي ةّنُسلا يف ٌرظنلا َّنِإو

 زابخألاو مهِتاّيفَوو مهليدعتو مهجّرَجو « مهباسنأ هبَتْسُمو مهاقلأو مهانكو ةاورلا ءاوسأو . خوسنملاو

 . مالكلا ملع ىلإ رقتفي هناحبس ميكحلا عراشلا يف رظنلا نإو « صصقلاو

 ,ليبس ىلعوأ مازلتسالا ليبس ىلع اّمِإ «هب قّلعتمو ضعبب اهضعب طوبرم مولعلا َّنِإ مث
 .طئاسو وأ ٍةطساوب ولو لئاوألاو ءاكحلا مولع نم ةلمج مزلتست ةروكذملا مولعلا هذهو .دادمتسالا

 َملعو «يقيطامترالا وهو ,باسحلا ّملع : ةلوهجملا ٍتارارقإلاو ضئارفلا ٍةطساوب هقفلا مازلتساك

 ةحابإو هريغو ٍفوخملا ضرملاب اهانعم يفامو ةيصولا ماكحأ فالتخا ةطساوبو «ةّلَباقملاو ربجلا

 1 . بطلا ملع ىلإ هوحنو ضَرَملاب مميتلا
 نم وهو ةلبقلا ٍةفرعم نييعت مازلتساكو .يقطنملاو ٍةضايرلاو ةعيبطلل مالكلا ملع مازلتساكو

 وحنلا يف رعشلاب داهشتسالا مازلتساو .تقولا .لوخد ة ٌةفرعم كلذكو «ةئيطا نم ةفئاط ملِع هقفلا

 ضعبب اهضعب ةطَترُم اهدجت مولعلا رئاس ست .لاونملا اذه ىلعو .ضورعلا 2 ريسفتلاو

 .فيحصت نم هيف ام ًاححصمو ًاصخلم ىهتنا .«دادمتسالا وأ مازلتسالاب



 ل

 نم هيدلو .ملعلا ليبس يف هيلع شيعي بئرا قروب ُعنَعَي نم مهيف اندهّشو
 ىنغأ نم ناكلو رد لاملاب َرِمْعل .ىنغلاو لاملا ليصحتل هفرص ول ام ءاكذلاو لقعلا

 عنقي نم مهيف اندهشو .ملعلا ليصحت لجأ نم ىنغلا ىلع رقفلا ّرْثآ هنكلو 0

 ٌدوبنمو ضرألا شيشح لاوطلا مايألا لوانتي نمو ءابب ىّذغتَي امشي زبخلا ةحئ

 . 20 !هب ٌتاتقي م

 )١( «يفاولا وحنلا» عيدبلا هباتك ةمدقم يف نسح سابع ذاتسألا ٌققحملا ةمالعلا لاق ١:27

 :هنيوذتو هديعقتو وحنلا ملع ٍءاشنإ يف طقف  ٍةاَحْنلا ِء ءاملعلا دوهج نم ٍبناج نع ُتَّدحتَي وهو

 ,.هذعاوق نوت وتيشيو ,هّلوصأ نوعمجت ءانفالسأ نم ٌةرقابعلا هل غرفتي نأ ًابيِجَع سيلف»

 ديال صو ,ردان_صالخإ يف ءًانيكر ًاغاش .هاّيْنِب نوعفريو

 ُرِدقَي الف ءرْقَفو فعضو ضَرَم نم ,مهريغ ىلع يرجي امب مهيلع يرجي ٌنامزلا ناك دقلو
 جاب مهئارغإ يف حَجنَي ال ُنمزلا ناكو ءمهاوس ىلع ٌرِدقَي ناك امك هيف مه ام مهعازتنا ىلع

 ٍداَوْرو مناغَملا ٍبالط نم .سوفنلا ىضْرَمو مئازعلا ٍفاعِض ٍءارغإ يف حبني ناك امك .ةايحلا
 . عماطملا

 مهيلع ُعَقَيالف ءٌتوملا مهُدّصرتُي دق لب «لاوطلا ٍتاعاسلا مهوُلهأو مهؤايلوأ مهُبقرتُي دقلو

 بلط يف ةرطخُم ٍةلحر وأ «ةرظانم ٍِناديم وأ .فيلأت ةَسْلَج وأ ءْتْحَب ةعاق وأ ءسْرَد ِةقلَح يف الإ

 .وحنلا
 .مهجاورأ ب باهذب مهراثآب ُبَّهْذَي الو , مهعم ٍمهُملِع عَ ال ا رْفَظَي نيح ثوملاو

 نوراتخيو , مهّذعاوق نولجسُيو «مهّنوحُب نونوديف لب نم ُهَنَدَع مويلا اذهل نوُدِعُي اوناك ْذإ

 ٌفارشإ ,مهيِهاوُم دّدَعَتو مهتِشْنَت ىلع نوفٍرشُيو « ميظعلا رمآلا اذهل مهنوئيبي ,مهذيمالت نم َءافَلُخ

 .نيمألا ينولا ٍذيملتلا ىلع ريدقلا عرابلا ذاتسألا

 ريمعتلاو ِءاشنإلا َنادْيَم نأ ٍةقثاو ,ةنئمطم سْفَب ايندلا اوُعُدَو ءمُهُلَجَأ ءاج اذإ ىتح
 «لاثملا يذتحيو .بردلا ىلع هس ًاحلاص ًافّلَخ مهةارو افلح مهنأوأ ءهناَسْرُف نم لح م يوْحْنلا

 . لئاوألا هكردُي مل امل ًاكاردإ ٌعّرسأو هيقباس نم احن َرفوأو ًأَّظَح ٌدعسأ ناك امبرو

 غبان ةيارلا ىّقَلَبو «هِنادْيَم يف مهُرَمُر ْتَلاوتو ,ةاحنلا ٌفئاوط ْتَيَقاعت عيفرلا َجْبَملا اذه ىلع

 ِهحّْرَص ةماقإ يف ءتاَفاَرَّزو ىدارف ءنيبئاد نيصِلُُم اوُقَباستو « َّيِعَمْلَ َرْثِإ ٌيعَمْلاو «غبان نع

 ٍلهأ ىلإ لَصَو ىتح .ساسألا َنيِكَم ةَماَعّدلا َديِطَو .ءانبلا ٌقِماس هوماقأف .هناكرأ ٍديبشتو
 - «.فالسألا هب ىتّتعا ام ٍطْرَف نم .ًايوق ًاخسار ةضبنلا ٌروصُع :اهنوُمسُي يتلا «ةثيدحلا روصعلا



 ملك

 : ملعلا ,ليبس يف عوج َنايسنو َعوُجْلا مهنم : 0 ٍةمئأ ضعب لَعَج دقل لب

 ٌيوغللا (ليّمش نب رضنلا) يرصبلا يزاملا نسحلا وبأ ناكف ٠ ءملعلا ذل لوصحل اطرش
 ال :لوقي ©")هركذ مدقتملا رعشلاو بدألاو ٍثيدحلاو ةيبرعلا يف مامإلا ظفاحلا ُتّرحملا
 يف هتمجرت يف يبهذلا ظفاحلا هلقن .هعوج سيو ٌعوجي ىتح ملعلا َةَذَل ّلجرلا د

 . 229(ظافحلا ةركذت»

 «نيدلاو ٍةعيرشلا َةَمَدَح َلاجرلا كئلوأ ُباتني هّلاثمأو اذه َّلك اندهش “5
 نيب نيدلاو ملعلاو حلا ٌنيزاوم َتّلتخا الو ,مهُمئازع ثناكتسا الو ءمهُمَمه َتَنَو اف
 كلتب اورثأت اف , مهتانامأل سانلا ىعرأو ,مهنيد ىلع سانلا ٌصرحأ اوناك لب « مهيديأ
 مهماكحأو مهتاطابنتساو مهئارآ يف «بيبالتلاو سافنألاب دخت يتلا تامّرألاو دئادشلا

 . ىهتنا .«ءانثلا َدلاخو ريدقتلا ميِظَع انم اوُقَحتساف ةياَعّرلا ٌعلاب هيلإ اوهجَوو

 هيلع اوناك امو «طقف ٍةاَحْنلا دوهج ىلإ ةفطاخ ةراشإو «ةزيجو ٌةَمْيَلُك هذه : حاتفلا دبع لاق

 ٍةاورلاو نيرسفملا نم ةفّلؤملا فولألا نم مهريغ دوهجب كلاب ايف وحنلا غ نيودت ليبس يف ُهوَقال امو

 هذه يف ٌحلنإلا مدت نيذلا «. . .نيخّرؤملاو ِءابدألاو نييوغّللاو ٍءاهقفلاو نيمّلكتملاو نيئَّدحملاو

 رققو يَرخو عوُج نم ءاهنيودتو مهمولع ليصحت ليبس يف هوُقْلام ٍضعب ىلإ تاحفصلا
 !تاَدباكمو

 ةلجب) يف ةروشنم ٌةلاقم .ىلاعت هللا همحر نيسح دمحم دمحم روتكدلا لضافلا ةمالعلا ذاتسأللو

 ناونعب 2١50١ ةنسل رشع يداحلا ددعلا نم 74 ١74 ص . ضايرلاب (ةيبرعلا ةغللا ةيلك

 : 195 ص يف هّلوق اهيف ءاج «بيرغتلاو ةلاصألا نيب ةيبرعلا ةغللا هقف»
 اهل اوعضوو «ةيبرعلا اوناص نيذلا نأ وهو .كش هيف هَعزانُي ال ملسملا هدقتعي ٌءيش انه اهو»

 نوُلَمَعَي اوناك :اهيَنَس ىلع اهب نيقطانلا َةَنِسْلا ٌتَماقأو ,نورقلا هذه َلاوَط اهْتَظِفَح يتلا ّدعاوقلا
 .-كلذك نولمعي اوناك اهتاودأو ةعيرشلا مولع ٍداَوُر لك لب :ٌتلق - .قيفوتو ةياعرو هللا نم ةيادبم

 «ءيش ُهَداَقَت ُقوُعَي ال يذلا ءذفانلا ٍقداصلا هدعو قيقحت لإ لئاسولاو تاودألا اوناك مهنأل

 هيغل ظفحب الإ ُهظفح نوكي لهو . «نوظفاح هل اّنِإَو ركذلا انْلّرَن نحن انإ» : ىلاعت هلوق يف

 ٍةديقعلا ةلزنم مِلْسُملا نم ُلِزنَي هنأل ءركفلا قطنمو ثحبلا جهانمب هل َةلِص ال ْرْمأ اذه

 (همو هيف نيملسملا ريغ ُيأر ناك اهم ءكش اهيف ُهُعِزانُي الو «ناهرُب ىلإ ٌجاتحَت ال يتلا ٍةمّلَما
 .«هنأش نم نيوهتلا وأ هِجارْطا ىلإ وعدت ٌسجاوهو سواسو نم ِهِلاب ىلع رطَخ

 )١( ربخلا يف 154 . )٠( ١4:1". عطقملا يف هّلقن قبسو ١74 ص 140.



 اهي

 عم اول الو .ءاءادعأ وأ اوناك ءاقدصأ «ءارقف وأ اوناك ًءاينغأ ءسانلا نم مهريغ ىلع

 كِل ِكِلَم مساب ْتَمْلُأ امأ مهبتك يف اوعضيل .مهيلع ضَرَعُي َييفولا املا : : مهرقف ِة ٍةَّدِش

 . ("ريمأوأ

 ىلع نّردُت مل .ميظعلا مالسإلا مولع نأ :تاحفصلا هذه يف اندهش ه1
 أمظو مدلاو محللاب َتْنْوُد امنإو ءرامثألاو راجشألا لالظ تحتو .رامنألا ٍفافض
 59 يْرُعلا لِظ يفو .هّسفن ٌءِيِضُي داكي ال يذلا جارّسلا ىلع يلايللا ٍرّهَّسو .رجاوحلا
 ةقحالتملا ٍةلصاوتملا لَحّرلاو «بارتغالا دلب يف ةقفنلا عاطقناو .بايثلا عيبو
 راطخألاو بوطخلا ٍةاقالمو ءرافسألا لاوهأ لع ريصلاو ,ةقناعتملا ةيصانلا ٌّقاشملاو

 ,لولُحو .رافسألاو ةيلاغلا ةزيزعلا بتكلا ِدّقَفو ,راحبلا يف ٍقّرعلاو دّيرلا يف ِهيِتلاو
 تراقألا ةقرافمو !رادلاو ٍدالوألاو ةجوزلاو ٍلهألا نع دعبلا عم ,ماقسألاو ضارمألا

 : لوقي مهنم ٍريثك . لاح ٌناسلف «رارقتسالا ٍدقنو باحصألاو بابحألاو

 !ينالخ ٍطاطْسُفلاِبو نيَتَمْقَرلاِب انأو ىّوهم لا ٌدادغبو يلهأ ماشلاب
0000 

 ةوُف نم َّنَهو امو « مهنيد ةناَّم نم صقن امو ,اهلهأ .ملع ٍةنامأ يف كلذ لك رثأ اهف

 .ناوهلو ّلذلا .لوبق ىلإ  اهِتوْسَق عم  ٌةقناخلا ٌةقِئاَضلا مُهْبَعَضَح امو ,مهتميكش

 مامإلا ةمجرت يف 200:١ «نايعألا تاّيفو»و ١7:1 «ءابدألا مجعم» يف ءاج )١(

 ةنس ىفوتملا ءيناّيتلا نبا وأ ناّيَتلا نباب فرعُي ,يوغللا يسلدنألا رَمُم نب بلاغ نب مات بلاغ يأ
 ةنايدلاب ًاروكذم ءاهداريإ يف ٌةَقِثو .ةغللا يف ًامامإ ناك :لاقف ٌيديَمَحْلا هركذ» :ىلاعت هللا همحر 47
 .سلدنألا دالب نم ةّيَرَملا يف تام .عرولاو

 ًاراصتتخا ُهَلثم فلؤي م .ةدافإلا مس «ينيعلا حيقلت» هانم .ةغللا ف عماج باتك هلو

 هللا دبع نب دهام ءشيجلا ابأ ريمألا َّنأ كلذو .هملع عم ِهِنيِد ىلع ُلُدَت ّدّصِق هيف هلو ءأراثكإو

 اهب نكاس بلاغوبأو ةّيِسْرُم ىلع ِهِتبَلَغ مايأ اذه بلاغ يبأ مامإلا ىلإ جو ,يرماعلا

 ع يو هلأ امم : هتمّدقم يف يأ  باتكلا اذه ةمجرت يف َديِزَي نأ ىلع .ةّيِْلدنأ رانيد

 . دهاجم شيلا يبأل

 «ٌبذكلا ُتْرَجَّبسا الو ٌتلَعَف ام ايندلا ءلب يل َلدَبو هَّللاو :لاقو ءلَعفَي لو ٌريناندلا ٌدَرف
 ٍسيئرلا اذه ِةَمَه ٌبَجعأف : يديَمُحلا لاق ةّماع بلاط لكل نكل ءةصاخ هل هعمجأ مل ينإف

 . «اهيهازنو للعلا اذه ٍسفنل ٌبَجعآو ءاهولعو
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 : ىلاعت هللا همحر نَرْوَّزلا يلع نب ُدمحَأ رصَن وبأ لاق

 ٌلدلاِب بتارَملا ّزع يِرَتْشَ ال لِ ًاعيمج ايندلا لبق الو
 ,لخكلا ُهْنِم اهتْيَع يف ىَرْت الثل ةقلخ عمادُملا ءالْخك ٌقشع ّدعَأو

 هراكملاب ةطونُم «يلاعملاو مراكملا نأ تاحفصلا هذه نم اندهش

 ةقشملا نم ٍرسج ىلع الإ اهيلإ ٌريعي ال عادعصلا تابقعلاب ةفوفحتو «بعاصملاو

 ليلحلا يعباتلا لاق اكو ءٍبَصْنلاو ٌلجلا ةلحار ىلع الإ اهيفايف عطف الو «بعتلاو

 يف ملسم مامإلا هنع هاور امك « .مسجلا ةحارب ملعلا عاطتسي ال :ريثك يبأ نب ىيحي مامإلا

 , ()(هحيحص)»

 ةَجَحَملا ىلع َريِسَي نأ هيلع ٌبجاوف «ةمئألا ءالؤه يقارم ىلإ هُّسفن ٌتَحَّمط نمف

 بورض نع كقنت ال اهئادتبا يف يهو ءاهوضاخ يتلا ِتارَمَعلا ضوخَيو ءاهوكلس يتلا
 ةهّركُم وأ ًةعئاط ُتَفِيِسَو ءاهيلع ٌسفنلا ٌتَهركُأ ىتم نكلو ,يّذأتلاو ةيهاركلاو ةقشملا

 تضفأو ءاهِتَدَجَي ءانبأ ُر ريغ ُهَرَعوتسا ام تّنالتساو ءاهتّدشو اهئاَوأل ىلع تربص : اهيلإ
 ٍميعنو «ميرك ٍماقمو «ِةقّلأتم ةعيفر ٍِقْدِص ٍدِعاقمو ةَقِنَوُم ٍضاير ىلإ هذه اهتلخر نم

 ,روفصُعلاب ّيبصلا ٍبِعَل ةَّذل لثم : ماقلا اذه ةذل لبق اهْنَعَلَب تناك ةذل لك ُدجت «ميقُم

 :لاق امك .روصقلا بابرأو كولملا تاذَل ىلإ ةبسنلاب

 ُبَهْذَم يل اهّدعب ام ةياغ ىلإ ىومحلا يب ىّمانت دق ّْنأ ىَرأ ُتنكو

 4 !ُبَعلَأ تنك امنإ ينأ تنقيب اهتسحح ُتْلّياعو انّيقالت الف

 بلطلا يف هّدهج لذ اذإ ملعلا بلاط نأ : تاحفصلا هذه نم اندهش 4

 هللا ُتيَي ال ,تابقعلاو َباعَصلا تبلاغو .بعاتملاو ٌّقاشملا لمحتو «ليصحتلاو

 «ليوط ٌريص ٌغوبنلاف «ٌعوبنلاو قوفتلا هنع ٌفلخَتَي الو هّقح ٌسانلا مضي الو .هاعسُم

 : لذا لاق اك

 )١( (سمخلا تاولصلا تاقوأ باب) يف ةالصلا باتك يف  1١7*:0يوونلا مامإلا حرشب .
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 «0ليوط اهُعَلَظَم ُءادْعَص ال ْمّلْعاف ماوقألا دايس َّنِإَو

 .ةيجافرلا لْتساو ءةحارلا َحورتساو «يناوتلا ٍبحاصو «ينامألا ىبرت نم امأ.

 تابلقت ُهُيَلَعَشو .ليرطل مونلا ٌبحتساو «سبالملا لّمْجَتَساَو ,معاطملا ٌذَلتساو

 مامإلا لاق !هنع ُهَرْفْنَأ امو ءهنم ملعلا َدَعِبأ اف ,ليصحتلاو ذخألا نع لوصفلا

 : ىلاعت هللا همحر ٌّيوغللا سراف نبا

 اًنْشلا ُدْرَيو ٍفيرَخلا سيو  ٍفيِصَملا ُرَح َكِيِذْوُي ناك اذإ

 ! ؟ ىت ىتم يل ْلُك ملعلل َكّدْخأف عييبّرلا ناَمَز ٌنسح كيهلُيو

 : ةئيطخلا رعاشلا ٌلوق هيلع ٌقٌَدِصَي يذلا كاذو

 ! يساكلا مِعاطلا تنأ كنإف ُدُعقاو اهتيْعبل ٌلَحْرَت ال مراكملا عد

 :لئاقلا لوق تحت ًاضيأ ٌلْخدَيو

 ! ٍديِرْتو ٍةَعَصِقِل ًالاجرو الاجر بورحلل هللا ٌقلَخ

 «نيزرابلا ٍءالعلا نم ةغلاب ةرثك نأ تاحفصلا هذه يف اندهش كال

 «نيرومغملا ٍسانلاو «نييفيرلاو نييفّرحملا رس أ نيب نم اوُعَبَ دق «نيروهشملا مالعألاو

 راَجنلاك ٍفّرحلل ءاهب اوفِرُع يتلا مهئاباستنا كلذ ىلع لدَت اك ءَنيِمدْعُملا ٍءارقفلاو

 ناَّرجلاَو ٠مل «ناّمّسلاو نزاّبخلاو ءاّوكلاو ءراّصقلاو  غابّصلاو داَّدَحلاَو

 ٍنادلُبلاو ىَرَقلل وأ . . .لاّمَقلاو «يروُدقلاو ءكّمَّسلاو «ساورلاو ءباّصقلاو

 ..و ينيربجلاو , يَّدلاو « يكبسلاو ءيريِفَسلاو «يفذاتلاو «يبابلاك ةريغصلا

 ,ملعلا ٌبلط لَعَج امنيح ٠ . مّلعتم لكل ملعلا حاتأ ءفينح ا مالسإلا نأ كلذو

 .«ملسم لك ىلع ة ةضيرف ملعلا ٌبَلط» : ةيعرشلا فيلاكتلا ٍنِمِض يف هررقو .ةدابع

 ءءاش نمل ,لمحتلاو .عامسلاو ٍروضحلا حابم ناجح ُهَعَرَشو .ًاضيأ ةدابع هَميلعت لعَجو

 «ميلعتلاو مّلعتلا ّرَقَم يه ىلاعت هللا توُيب ٌدجاسملا  رثكألا بلغألا ىلع تناك ْدِإ

 ربصلاو لصاوتملا بأدلاب الإ ْعَلِبُت الف «يقارلا ىلع اهُدوُعص دتشي ةيلاع قيرط اه يأ )1١(

 . ليوطلا



 انضر

 عنُم و وأ ٍبجَح َنوُد ءاهيف ىَقلَت يتلا سوردلا نم ةدافإلاو اهوخد ٍملسم ّلك عيطتسُيو

 . تارم سمح موي لك اًوخد هيلع لب «بيرغو ّيدّلَبو دوَسأو ضيبأ نيب زيت وأ

 ممألا نم ريثك دنع ةيملعلا لهاعملا هيف َتَرَصَتَقا يذلا تقولا يف ءاذه لوقأ»

 ٍنوللاب ٍةرّيمتم .سانلا نم ٍةنيَعُم ِتاَِف ىلع ءرصعغألا هذه يف  نويبوروألا مهنمو
 . 20(يناكملا ٍءاتنالاب وأ قرعلاب وأ

 ١ ٌتّمظاعت امهم  دئادشلا َّنأ تاحفصلا هذه يف اندهش وامتدّت  «

 ًادادتماو ًادادتشا نوكت ام ىوقأ اهنإ لب ءاهباَصُم ىلع ُدلخُت الو ءاهباحصأ ىلع مودت ال

 ةءانهو جَرفو ةءالّمو رسي نع .ًاجالبناو ًاجارفناو ًاعاَسِقنا نوكت ام ُبرقأ ءادادوْساو

 ٍةَدْشلا ٍةَوِرَذ دنع .ناسحإلاو هّللا نم ُنوعلا يقتأيف «ةءاضو ٍةقرشُم ةّيخَر ٍةاَيحو

 .قداص ٌرِجف . قساغ .ليل ّلك ٌةيامن اذكهو «ناحتمالاو

 ٌرئاس وه ْنَم ريّسلا ٌبِغ ُدَمحيو يضقنت مث ٌةَعاس الإ يه اف

 دبع داع د د4

 9 ِحَرَملا ىلإ ةاندأ ٍرمألا ُقّيضأف ًاجّرَق رظتناف ٌرْمُأ قياضت اذإ

 باتكل هميدقت يف .فورعم داوع راشب روتكدلا ذاتسألا مالك نم سبتقم عطقملا اذه )١١(

 . 178:١ يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعأ ريِس»

 ىوتملا ةّياَدلا نباب ٌفورعملا ءيرصملا بتاكلا فسوي نب دمحأ بيدألا خّرؤملا دروأ (1)
 يف ةبيجع ًارابخأ :(ىَبَقُعلا نّسُحو ةأفاكملا» :ديرفلا بجعُملا هباتك يف «ىلاعت هللا همحر 4٠ ةنس
 13٠١١6 ٠١5 ص يف لاق مث «(حيبقلا ىلع ىلع ةافاكملا) يف اهّلثم ًارابخأ مث «(نّسحلا ىلع ةافاكملا)

 : ةيقاعلا يأ ( ىّبقُعلا ٌنسَح) وهو ,باتكلا نم ثلاثلا بابلل ادهم

 دب ال مت : :اهَّدِض نع  ِةَّدَُسلاو ة َةّمْعلا فاشكنا يأ  ةلاحلا َر َروُفُس نأ ٌناسنإلا عدا

 دنع سلا مزالي ام ُدَشأ ةعيبطلا ٌرَوَح نكلو .رابنلا نع ٌرِفسُي ليللا الجنا نأ َمِلَع اك .هنم
 ْنَعت م اذإ َسْفنلا َّنأل .ةئخملا تّدادزاو َقَّلِعلا ٌتدَنْشا ءءاَوّدلاِب جلاعُت مل اذإف ,ثراَوكلا لوزن

 .اهكلهأف ُسأَيلا اهيلع نوت ءاهاَوق ني اب دئادشلا دنع

 نسخ ِهِرْبَص ٌةرَمَت ناكف ريَصف يبا ْنَم ٍرابخأ باب  بابلا اذه رابخأ يف ركفتلاو

 نسحب «لجو رع ّبّرلا عم بّذدألا نسحو رْيَّصلا ةمزالُم ىلع اهُثَعِبَيو ّسْفنلا عجعشي امم ىَبَقعلا
 . ىهتنا .«ناحتمالا ةياهن دنع .ناسحإلا ٌةاتاوُم ِق نظلا



 م١

 نم ُكِلُي ال َأروْعُم ًاريقف هتايح أدب نم تاحفصلا هذه يف اندهش

 قّنوملا ُمجرملاو «ةّمألا يف مّدقملا مامإلا وهو الإ هّبراش ٌرطو هُراذِع ّرضخا |مف !ًائيش ايندلا
 . بناج لك نم قزرلاو ريخلا باوبأ هيلع َتَحِتُف دقو «مهتعيرشو مهغيد يف سانلا دنع

 «(ةقرشم هئياهخ تناك ,ةقرحم هتيادب تناك نم» نأ «ةايحلا يف ةدرطم َةَنس هذهو

 بلاطب فيكف .حلفأو حجت ايندلا رمأ وأ نيدلا رمأ يف هلوازي ام مكحأو دوج نم َّنأو

 ٌةَدِش اَهوأ ناك عئاقوو ًارابخأ (ىَقُعلا نسُح باب) يف دّروُأ مث د .ىلاعت هللا همحر قّدص دقو

 َّن) :ِهلوق َةَحِص َتَبتأَ , مهل ًارماغ ًاهِعَنو ًريُم ًاحْبُص اهّرِخآو ءاهباحصأ ىلع اَيكْدُم ًامالظو ةكلاح

 :باتكلا رخآ يف لاق مث .(ناحتمالا ةيابن دنع ,ناسحإلا ةاَناَوُم

 ُةَعِقْوَم هب ُنسحِي ,ماعطلا لبق ٌعوجلا ُهبْشَ «بهاوملا َلْبَق ُدئادشلا :رهمجْرِزُب لاق : ةمتاخو

 . هلوانت ُهَعم َّذَلَيو
 يأ  فُرتَتلاو ءشّيَعلا نم ُدِسْفُت ام رادقمم سفنلا نم ٌحِلْضُت ُدئادشلا :نّطالفأ لاقو
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 .شيعلا نم ٌحِلصُي ام ٍرادقمب سفنلا نم ُدِسْفُي  ةفرتلاو ُفَرَتلا

 كيلإ ُهْنَدُهَأ قيدص َّلك نع ُهَّلآو «ُدئادشلا كيلإ ُهّنَدهأ قيدص لك ىلع ظِفاح :ًاضيأ لاقو

 اهيف ىَرَت :راهتلاك ٌةَّدّشلاو ُهُلواَنتَت وأ ُهْرِرصَت ام هيف ُلّمأتت ال :ليللاك ُهْقَرَتلا :ًاضيأ لاقو

 . كريغ َيَعَسو كَيْعَس

 .ةمعنلاب ُهاَرَت ال ام هب ىرَت ّلْحُك ةَّدُسلا :ريِشَدْرَأ لاقو
 2 ف امهّرَعصأ «نائيش ٍةدَّشلا يف رمألا ٍةحَّلْصَم ُكالِمو :  ُّلؤملا رفعج وبأ لاق

 - ٌلجرلا َدَّمَص اذإو .هِقْزاَرو هكلام ىلإ هضيوفت ٌنْسُح اهُمَظعأو هُبوُنَي ام ىلع اهبحاص

 0 ةبوُتَم هل ٌبَجوُي امب الإ | هنحتمي مل هنأ َمِلَع .هقلاخ وحن وركفب

 . ةعباتتم َدئاوفو  ةلصتم حارا ف هللا م اذه عم

 نع َرصَق ايف هماقمب مِربو هُعْنَصَت دازو هلئاذر ُتَرْثَك ؛ةقيلخلا َءاَملت ةركف ٌدَبْسا اذإ اًمأف

 . هٌئطْخُم نأ ُهّلعل ام ووركملا نم ٌفاخو .هموي يف يضقنُي نأ ىسع ام ٍنَحملا نم لاطتساو ,هليمأت

 يهو .رئاصبلا ِهِديِبأتو «رئارتسلا يف امب همّلِعل هّبَر نيبو لجرلا نيب ًةاجانُملا ُقٌّدِصَت امنإو

 . ةحلصملا نع ٌةجراخ ةّيذألا ٌةريثك ههابشأ نيبو ٍلجرلا نيب

 بيرقت يف ٌةبغرلا هيلإو هِقْلَخ نم ٌءاشي نم هب ُبيصُي .هنم سأيلا دنع يتأي ٌحْوَر ىاعت َِللو

 .«ليكولا معنو يبسح وهو ءلْوّسلا هيلإ ٌلواطت ام ٍلضفأ ىلإ | عوجُرلاو ءرمألا ليهُستو ءحَّرْفلا



 ففي

 ءهنع فلختي ال هللا نوع نإف ءعنصي امب ًءاضر اهّتحنجأ ٌةكئالملا هل ٌعّضَت يذلا ملعلا
 . هنم هعّرسأ ام لب

 رقفلاو هراكملاو دئادشلا ىلع ربصلا يف ًاسورد تاحفصلا هذه يف اندهش 0
 ءانقلمأ اذإ قلمتلاو يقافنلا نع َدْعُبلا : : اهنم ملعتن نأ يغبنيف ٠ «قيضلاو يْرُعلاو مْدعلاو

 يف ًةيحضتلاو .قحلا ىلع ربصلا نأ :اهنم َمّلعتنو «نيتملا ةوقلا وذ ٌقاّررلا وه هللا نإف
 . حلاصلا ملاعلل يوامسلا دادمإلاو يملإلا نوعلا حاتفم امه « هليبس

 يبس ماكحلا دي نم لاملا نع ةّفِعلا نأ تاحفصلا هذه يف اندهش 4
 لوبقلا عضوو «ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاب ٍناسللا ٍطاسبناو «رئاصبلا ةرانتسال

 .هكولس يف حلصأو .هبحاص ىلع ُكّربأو هلل ىضر أ ليلقلا ٌبِّيطلا ٌلالحلاف « ضرألا يف

 . لوخدملا ريثكلا نم

 عم ه هوبشملا وأ مارحلا نع فعتي يذلا نأ تاحفصلا هذه نم اندهش ع1

 ًابيط لوقيو ًابّيط لكأيف ,لالحلا ٌرهاطلا ّبّيطلا هللا هضوعي ءرقفلاو ةجاحلا َةَّدِش

 بولقلل ًءافش همالك نوكيو .«سانلل َرمثملا َريخلاو .لوبقلاو عفنلا همالك يف هللا ٌلعجيو

 . حاورألل ًامسلبو

 ولو ,رهدلا هجو ىلع هّلهأ ٌرَكْذُي ملعلا نأ تاحفصلا هذه نم اندهش _-7
 ةايحلا رهاظم يف مهب قل امنإف , مهم ّقحل ُمُدْعلا ناك اذإو ,نيزوعم ًءارقف مهتايح يف اوناك

 ةرطعلا ٍةريّسلاو «نّسحلا ركذلاب ًءاينغأ مهتوم دعب اوشاع مهنكلو «ةلئازلا ةيضاملا

 ًءايحأ كلذب اولازي ملف .دئادشلا دنع ريصلاب عرذتلا يف مهدعب نمل ةنسحلا ةودقلا اوناكو

 :اوتاف نإو ٍةديمحلا مهقالخأب قلختلا ْتْمَي مو ءاوتام نإو سانلا يف

 رّيَّسلاو بّتكلا ُلامَج ٍتامملا َدْعَب 2 مُهو ٍةايحلا يف اوناك ضرألا يذ لامج

 :رخآلا لاق اكو

 !تاومأب ًاتاومأ ٌنِحلُي لهجلاو 2 مُهّركذ مملِعلا ييحيف موق تومي
 ,ةريفولا َلاومألا َلَّذَب ْنَم ٍءاملعلا نم :تاحفصلا هذه يف اندهش "1

 ,هليصأتو هنيتقو .هليصحتو ملعلا لْين ليبس يف ,ريناندلاو مهاردلا نم َةَفَلْوملا فولألاو



 انافر

 هيلاغو ,لاملا ٍزيزع نم ُهَلَذَب ام ىأرو «هتالحرو هِلجأ نم هرافسألو هَتاَوَدأو هتك ِءاريثو

 نم َلَّصَح ام لباقمب «ًاديهز ًاليلق ًاصيخر راطخألاو رافسألا بوكر عم  هريزغو

 ٍراسَملاو ىنغلا نم هيلإ ّبحأ ناكو .ملعلا عم رقفلا ٌراتخاف ,ءالعلا ِءاقلو ةفرعملاو ملعلا

 هيلع ناه «بْلطَي ام فّرَع نم»و «صيخرلاو سيفنلاب ةفرعمو هنم ًازييق , لهجلا عم
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 ٌبهويو ٌعاَبُي ام ىلغأ ُملعلاو

 ٍتاّذللاو «لالحلا ةحابملا ٌعَنملا كر نم : : تاحفصلا هذه يف اندهش "5

 وي ال ناكف ءًانيِقْلَتو ًانيودتو «ًايلعتو اليصحت ٍملعلا يف كمهناو ةبْبحملا ةعورشملا

 يرق ًايرست الو ةجْوَر الو ءًابارش الو ءًاماعط الو ءاسنأ الو هَذَل ملعلا ىلع

 .ًاماَمِل الإ ش *ارف ةعجض الو ءْنَدَب ةحار الو «ًابيِبَح الو

 عم <

 ةعْلاطُملا نم ىَورَت الو «ملعلا نم 4 بشت ال ُهَسْفَنو راهن بأدأو هليل طَقيأ

 ظقيتسيو «مان اذإ ملعلا ىلع ُمانَي ؛ « قثعتلاو حبلا نم كت الو ؛لافتشالا نم نال

 يف هدنع ِءىيش َلّوأو « ماَوّدلا ىلع بَل َميِزَو هبل َريِمَس ملا ناكف .ماق اذإ ملعلا ىلع

 . مانملا يف هدنع ٍءيش ٌرخآو ٍةظَقيلا

 ًاروعشو «ًانامزو ًاناَنَج ُهتَقَرَتغ يتلا هتبوبحم يف « ٌيِباَمَحلا ٌرعاشلا لاق امك كلذو

 رهاظلا :هنم يه امنإو ءاهريغ هرطاخب رمي الو ءاهاوس هبلق يف نكي ملف «ًانادجوو

 : مانملاو ةظقيلاو ٌنطابلاو
 عع 5 هَ 2 يمه م 2 - 6 .٠ .٠
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 5 اَذَغو «بئاغرلاب يظحخو «بئاجعلاب ءاج ةلزنملا هذهم هدنع ملعلا ناك نمو

 يف تاحلاصلا ثتايقابلا رْثاملاو «نيرخآلا 5 ٌنَسحلا ركذلا هل دلو ءًامامإ سماع

 حرش يف جاهبإلا» هباتك ةمدقم يف «ىلاعت هللا همحر يكْبّسلا نيدلا يقت مامإلا اهلاق (1)

 .هقفلا لوصأ بتك نم 9 «جابنملا



 ا

 ةمئألاو .ءالقعلا رابكلا ٍءالعلا نم ةريبك َةَلُث تاحفصلا هذه يف اندهش 5

 ءابدألا» «نييوحنلاو نييوغللاو ءنيئَّدحملاو نيرّسفملو «ءءالبنلا ٍءاهقفلا

 ٍايدزالا نع مهل الغاش ُهوأَر ذِإ ء مهل لميت دقو ٍجاوزلا نع اوُفَرَع دق « . . .نيخّرؤملاو
 بابشلا ّنِس يف .اهقاَشَمو اهتابوعصو ةبوزغعلا اوضتراف ءليصحتلاو ملعلا نم
 ةجوزلا ٍرمأب نولوغشملا ٌعُرْفَي ام ٌرثكأ ملعلل اهب َنوُعُرْفَي ممأل «ةخوخيشلاو ٍةلوهكلاو

 امي ٠ ءمهِسْفن أ ىلع مهريغل ٍراثيإ لهأ كلذب اوناكف ءامهتياعرو (هقوقحب ٌلِصتي امو ٍدَلَولاَو
 لّبقتو « مهنع هللا يض رف ةيقابلا ةيملعلا راثآلا نم اوكرت امبو ءاوٌررَصو اولّمجتو اولمحت

 . مهتم

 ءاملعلا دنع نمزلا ةميقو تقولا َءالغ تاحفصلا هذه يف اندهش ٠” 

 ضئارفلا ٍِءادألو .مانملاو ماعطلل ءًاقيقد ًاييسقت مهتاقوأ اوُمْسق دقف .نيقباسلا

 ِكْرَن عم .فيلأتلاو ةعلاطملاو .ميلعتلاو ليصحتلاو «مايقلاو دجهتلاو «لفاونلاو

 .ماعطلا نم ِنْوَّدلاو «نِشخلا ,شيعلاب اضّرلاو ,ةيويندلا لامعألاو «ةيمويلا . لاغشألا

 ِتقولا بسك ىلعو «ملعلل ْغّرفتلا ىلع ًاصرج « . . .نكسُملاو سابّلاو بارشلاو

 . بوغرم مظعأو بولطم ّرعأ مهدنع ّملعلا َّنأل هيف

 ءتاَّذلملا ٌبّيطأ : ملعلا ليصحت ليبس يف ٍتاحارلاو َتاَّذلَملا َكْرَت اودجوف

 ٌقاهرإ ! كلذ يف ناك ولو قوشعمل بيبحلل مِهْعَرَُ امي اوُحِرْمَف «تاّيحتسملا منغأو

 ماعطلاو بارشلا بياطأ ٌتيوفتو ليلا ٌراهسإو «مانملاو ٍةحارلا ٌنامرجو . ماسجألا
 ريكو ,ركذلا مهتم ٌباَطف ٠ موق نم ىلإ قورعلا اؤدسأو ؛مهّدعب نم مهراثآب ونقف
 .رجألا مهل لزجأو ءركشلا مهل

 هلاع نم سانلا هذخأي ٌّنحلا َملعلا َّنأ تاحفصلا هذه يف اندهش 1
 نيذلا يلاوملا نم وأ  تاتويبلا تاداس نم ماعلا كلذ نوكي نأ نيب زيبمت نود «هِظفاحو
 َدعبف «ةداهشو ِهلماحل ٌعيفر ٌبَسنو «ةدايسو ٌفّرَش هتاذ يف ُملعلاف .تاداسلا مهتقتتعأ

 لوم وأ .ًاقيقر وأ ارح هنوك وأ .هسنج وأ ه رصنع ىلإ تقلي ال هلقان نم ةنامألا توبث

 ىحت ةعيفر ٌةَّدُس ملل .ًاتشوشحم وأ ًاطّسبتُم وأ ًافْسقتُم وأ «ًاينغوأ ًاريقف وأ ءًاقتعُم وأ

 : ءاظعلاو ُكوُلُملاو .ءاربكلاو نوربكتملا هل عضخَي لْذَع مكَحَو ءهابجلا اهل



 "ا

 مكحتل ِكولُملا ىلعو 2 ىرّولا ىلع نوُمكحيَّل َكولُملا َّنِإ
 :©7(ةداعسلا ٍراد حاتفم» هباتك يف لاق ذإ مّّيقلا َنبا ّمامإلا ىلاعت هللا محرو

 ءِدَيلل نوداقني ال ام حلل سانلا ُداقنَي اذهل ديلا ٍناَطلُس نم ُمظعأ ملعلا ٌناطْلُس

 .هدوفَتو بلل رأت ُةجحلاَف نَدَبلا اهل ُداقني امإف ُدَيلا امآو «بولقلا امل داقنت هَل نإ

 تحن ٌروهقم ليلذ ءامل عضاخ ُهَبلَقَف ةرباكملاو ٌدانعلا رهظأ نإو .ءتفِلاخُملا ُلْذُتو

 .اهناطلس

 .عابّسلا ٍناطلُس ٍةلزنمب وهف ءهب ُساَسُي ُملِع هعم نكي مل نإ واجلا ناطلُس لب

 ملعب ةَرْذق هنإف ةبحلا ٍناَطلُس فالخب .ةمحر الو ملع الب ٌةَرْدُق ءاهوحنو ٍدوُسألاَو

 امإو ؛هناطلُسو ِِجُح ٍفعضي ام وهف جلع يف ٌرادتقا هل نكي مل نمو .ةمكجو ةمحر و

 ةرهاق «لطابلا ىلع ةرهاظ ءاهَسْفَن ٌةرصان ُةَبحْلاف الإو هل ٍفيسلاو ديلا ٍناطلَس رِهقل

 .(هل

 .لاحو مويلا انلاح نيب ةريبكلا ةقرافملا :تاحفصلا هذه يف اندهش  ما/؟

 يف رافقلاو يفايفلا نوعطقيو .ليإلا طابآ نوب رضي اوناك دقف , ميدقلا يف ملعلا بالط

 ءًالاع اوَقِلي ىتح كلاهملاو بعاتملا يف نوعقيو .مادقألا ىلع ايشم رجاوه او يلايللا

 . بيدأ نم اوّقلتي وأ «هيقف نع اوذخأي وأ ًاثّدحم اوعمسي وأ

 خافتناو «نيرورغملا ٌرورغ مهنم دهشت الف «نوتماص مهو مهنم نوكي كلذ َّلك

 29 مويلا سانلا ضعب نم هب ىلبت يذلاك ,باقلألاو تاداهشلاب اورتغا نيذلا ءنيعّدملا

 )١( ص 14.
 ايندلا بدأ» : ميظعلا عفانلا هباتك يف .ىلاعت هللا همحر يدرواملا نسحلا وب أ مامإلا لاق (؟)

 ص ؛نيدلاو ١ هنأل ًارَصَقُمو ًالقم هيف ناك نم الإ ارخَتفُم ُهكردأ ابو ًابَجْعُم ملهلاب دج القد

 !هَرثكأ هيف .لوحخدلاب لان هنأ ٌبَسحيو ىَرْدَق لهي دق

 كاردإ نع ٍرَجَعلاو ,هتياغ دْعَب نم مَلعَي وهف ًارثكتسم هنمو .ًاهجوتم هيف ناك نم امأف

 حش أع هم لن نسف «رابشأ الث مهلا : يبعشلا لاق دقو هب ٍبْجُعلا نع ُهَّدُصَي ام . هتياهن

 . هَل مل هنأ مِلَعو « هّسْفَن هيلإ َتَرْغَص يناثلا َرْيَشلا هنم لان نمو ! !ُهّلان هنأ نظو هفنأب

 . ىهتنا .«أدبأ ٌدَحأ ُهّلاَي ال !تاهيهف ُتلاثلا مك



 مالك

 هتمظعل عضختيو ,راظنألا هي ام هناقتإو هترثكو ملعلا ةّقد نم - هلل مهمحر - اوتوأ دقو
 تمصب ,كلذ لك اونّوَدف «بابلألا ووذ نوفصنملا نوُدجُملا هباعيتساو هقيقحتو هتناتمو

 ربق يف طري ال يذلا ءريصبلا قيقدلا حلاصلا نطفلا ةنامأو ءملاعلا عض ضاوتو ,دباعلا
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 ٍءاهتلا دنعو «ةيلكلا ِهِلوخد ِءْدَب دنع ُهَلاح ىكَح ْذِإ ,نيرصاعملا ضعب قَّدَصو ٌفَّضنأو
 :اهيف هتسارد

 ارورغم ًللهاج اهنم ٌتجرحخو ًاعِضاوَتُم ًالهاج اهيف ُتلخدو
 :ةياور يفو

 اروتكد ًالهاج اهنم ٌتجرخو
 بصنمل ًالالغتسا وأ .ئادجتسا وأ ؛ًءاريث :ٌباقلألا كلت اوحنُم نيذلا ٌرفنلا كئلوأ ّنَظ دقلو

 وه ُبَقّئلاف «لهجلا نم اوُجّرَخَو ,ملعلا اولَّصَح دق مهل اهِحْنُم ٍدرجمب مهنأ ,قاقحتسا نود هوُقُلست
 !هب اوزاف دقو ,مهُملا

 نيفرتعملا نيبمانلا نيَّدِجملا دوهج نيب ةنزاوملا نم ةقداص ٍةروص ىلع كَعِلطُأ نأ ب ٌتحأو 0١(
 نيدلا سمش ظفاحلا لثم .ةثملا مهتافلؤم ُدادعت ٌرّواج نيذلا ملعلا ةمئأ ضعب ٍدوهجو «مويلا انم
 .نيضاملا ةرقابعلا ةمئألا ىلع !نيلواطتملا انم نيعَّدملا لاح اهنم دهشتل ىلاعت هللا همحر يبهذلا

 قشمد ةعماجب بادآلا ةيلك ديمع .يناغفألا ديعس ذاتسألا عّبتتملا نقتملا تلا ملاعلا لاق
 ريسو باتك نم ةجرختسملا ؛(اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا) ةمجرتل اهبتك ىلا هتمدقم يف .ًاقباس
 :يلي ام :ىلاعت هللا هظفح لاق ,يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعأ

 ٌدَرفتي (ءالبنلا ريس) :رّدَصملا اذه نأ الإ ءنيخّرؤملا مالعأ نم نوريثك ةشئاع ة ةديسلا مجرت»
 دوهج مظِع ىلإ راشأ مث .«ةيثيدحلا ةهجولا نم ةيئف ةمجرت اهنإ ءرخآ ٍردصم يف تسيل ايازمب
 :لاق نأ ىلإ ؛بايلآلا ٌشِهدُي امب ةيمالسإلا ةراضحلا يف خيراتلا ةمدخ يف مهنفت غلابو نيثّدحملا

 هب ماق يذلا ءزِجْعُملا ميظعلا دوهجملا نع لجَع ِة ةلمجم ةركفب ٌءئراقلا َجرخي يكلو»
 ةديسلا نع هباتك يف يثكرزلا مامإلا نأ ٌركذأ .«ءالبنلا ريس) ف يبهذلا ةصاخو «نوثّدحملا

 .ًايوار رْشَع ينئا : اهنع ةاورلا نم ركَذ ««ةباحصلا ىلع ةشئ ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا» : ةشئاع
 ىلع عالّطالا دعب «ةلواطتم ماوعأ يف يف مهءارسأ ٌتعمج .ًايوار نيناث نم ًاوحن مهيلع ٌتفضأ ين ىنأو
 ءيش اهيف نوكي نأ ٌنَظُي ال يتلا ىتح .ًادج ةريثك رداصم ىلعو ,ةعوبطملاو ةطوطخملا تاقبطلا بتك
 امب ٌتيتأ ينأ ىرأ انأو «نيعستلا ىلإ اهنع ٍةاورلا ٌدَّدع : ءانَعلا اذه دعب ٌتلصوأف .ةشئ ةشئاع ةديسلا نع



 ففي

 ديعبلاو يصاقلا اندو ,لئاسولا تنالو ءلبّسلا ٌتَرَسيِت هلل ٌدمحلاو  مويلاو

 «مئازعلا تَرتقو ءممحلا َتْنَو : هلك ٍرسْملا اذه عمو «ناكملاو نامزلا ُداعبأ تيوطو

 !ىرت ام ىلإ اهلهأو ةيمالسإلا مولعلا يف ُلاحلاو  غوبتلا باغو ,جاتنإلا ت تفعضو

 راهظإ مهمه نيذلا ,يلاعتلا» ٌباحصأ .نوعّدملا مويلا سانلا يفّرْثك : اذه عمو

 ةَوْعَرو ذوذشلاو ٍططشلا ٍةرثكب داهتجالا ٌءاعّداو !فلسلا ٌليهجتو , مهمّلاعتو مهملع

 ُناونُع : حيبقتلاو حيرجتلا ةرثكو «اعتلاو «مالكلا يف ةوغرلا نأ مهنم انظ «مالكلا

 . 290! يتأيس نمو َمّدقت نم ىلع يملعلا قوفتلا

 ادورخأل الو نولؤألا هب تأي مل

 !ةئملا وحن نيعستلا ءالؤه ىلع داز دق هارأو «يبهذلل ةلاسرلا هذه أ تأ ذكأ 4 يننكأو

 كلذ يف أَفَظنا ىتح ,كلذ دجأ دك دكأ مل :لوقأ ! . . .فورحلا ىلع ىلع ًةبترم معئاسأ ٌدروأ هنأ ينشهدأو

 ذيمالت رغصأ نم نوكن نأ مال انْذَهَج امهم !يلاثمأ نم ًافولأو ينأ تفرعو حملا ُوُّزلا
 هللا مهاتآف ,ةمدخلا هل اوصلخأف .ملعلا ةمدخ ىلع مهَسفنأ اوَُقَو دقل «ثيدحلا لهأ نم انيخرْؤُم

 .  ةشهدملا بئاجعلا هب ينعي  «تازجعُملا كلذ يف
 اذه يف اهبادآو ةيبرعلاب ملعلا ٍناكرأ ُدَحأ عيلضلا ققحملاو ريبكلا بيدألا ةمالعلا لاقو

 ماق يذلا يريطلا ريرج نبا مامإلا ريسفتل هتمدقم يف .ىلاعت هللا هظفح ركاش دومحم ذاتسألا رصعلا

 وأ ام ٌفاعضأ !نواهتلاو ٍرْجَعلا نم اوُنوُأ ٍنامز لهأ نحنو» 11 ص مايق ٌريخ هتمدخو هقيقحتب

 . «!ةّوَقلاو حلا نم مهقالسأ

 اع لع فلسلا ملع لَ هباتك يف «ىلاعت هللا همحر يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق )1(

 نأ اونظف ء - مالكلا ةرثكب يأ اذهب نيرخأتملا نم ريثك َنيُف دقو» الو 58و 575 ص (فلخلا

 . ضحم ٌلهج اذهو !كلذك سيل نمم ُملعأ وهف نيدلا لئاسم يف ُهُماصِخو ُهَلادجو ُهُمالك رجَك نم

 دوعسم نباو ذاعمو ىلعو  ناثعو  رمعو ركب يبأك .مهئاملعو ةباحصلا رباكأ ىلإ رظناو

 .هنم ْمّلعأ مهو «سابع نبا مالك نم لقأ مهُمالك :اوناك فيك .تباث نب ديزو
 وعبات كلذكو .مهنم ُمّلعأ ةباحصلاو «ةباحصلا مالك نم ٌرثكأ نيعباتلا مالك كلذكو

 . مهنم مّلعَأ نوعباتلاو .نيعباتلا مالك نم ٌرّبكأ م نيعباتلا

 ٌدبعلا هب ْمُهَفَي .بلقلا يف ُفّذقُي ٌروُن هنكلو «لاقملا ةرثكب الو «ةياورلا ةرثكب ُملعلا سيلف

 يبنلا ناك دقو . دصاقملل ٍةلَّصحم ةزيجو ٍتارابعب كلذ نع ُريعُيو «لطابلا نيبو هنيب هب ريو .ٌّقحلا

 م ةرثك نع يبغا درو اذهلو ًاراصتخا مالكلا هل َريصتخاو ءملكلا عم اوج يو أ ملسو هيلع هللا لص
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 .لاقلاو ليقلا يف عّسوتلاو , مالكلا

 لعل - نيرخأتلا نم لوقلا يف سوت نم ضعب يف نودتتعي !سانلا نم ٍةلَهَجب انيلتبا دقو
 ٍصخش يف ْنْظَي نم مهنمف ,مّدقت نم مّلعَأ هنأ  ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هب ينعي

 ,هلاقمو هنايب ةرثكل ,مهّدعب ْنّمو ةباحصلا نم مّدقت نم لك نِم ُمّلعأ هنأ هصخش يف :اهلعل

 .نيعوبتملا نيروهشملا ِء ءاهقفلا نم ْمّلعأ وه : لوقي نم مهنمو
 ,مهّلبق ناك نمم ًالوق ٌرثكأ نيعوبتملا نيروهشملا َءاهقفلا ءالؤه َّنأل هّلبق ام هنم مْرلَي اذهو

 قيرطب ًالوق مهنم ُّلقأ ناك نمت ّمّلعأ مه اوناك .هلوق عاستال مهم ملأ مهّدعب نم ناك اذإف

 ةباحصلاو نيعباتلا نم مهّلبق نممو مهتقبطو كرابملا نباو ثيللاو يعازوألاو يروثلاك «لوألا
 . مهّدعب ءاج نمم ًامالك لقأ مهلك ءالؤه نإف ءًاضيأ

 روصقو لهجلا ىلإ مهل ةبسنو مه 3 ٌةَءاسإو .حلاصلا فلسلاب ميظع صقنت اذهو

 منإ : ةباحصلا يف هلوق يف هنع هللا يضر دوعسم نبا قَدَص دقلو . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ! ملعلا

 3 ةراشإ اذه يفو .ًاضيأ رَمُع نبا نع هوحن يورو .ًافلكت اهّلقأو الع اهقمعأو ًابولق ملا بأ
 .ًافلكت ٌرثكأو الع لق مهّدعب ْنَم َّنأ

 ٌنامز مكّدعب يتأيسو .هوابطخ ليلق «هؤاملع ٌريثك ٍنامز يف مكنإ :ًاضي :ًاضيأ دوعسم نبا لاقو

 . مومذملا وهف سكعلاب ناك نمو .حودمملا وهف هلوق ّلَثو هُملع رك نمف .هؤابطخ ٌريثك «هزاملع ٌليلق
 سانلا ٌلقأ نميلا ٌلهأو .هقفلاو ٍناَمِإلاب نميلا لهأل ملسو هيلع هللا لص يبنلا َدِهَش دقو

 ,جاتحملا ِرْدَقلا نع مهتنسلأب نوريعُيو , مهمولق يف عفان ملع مهملع ْنكل , مولعلا يف ًاعّسوتو ًامالك

 . عفانلا ٍملعلاو ةقفلا وه اذهو . كلذ نم هيلإ

 ٌبْسنَي الو .دحأ ىلع هب ٌرَحْفَي الو ,ملعلا يعدي ال ُهّبحاص َّنَأ : عفانلا ملعلا تامالع نمو

 الو .هسفنل ًابضغال هلل ًابضغ هيف ملكتي هنإف ٠ ءاهّلهأو َةّنُسلا فلاخ نم الإ , لهجلا ىلإ هريغ

 دحأ ىلع اهتعفرل ًادصق

 هِملع لضف ٍراهظإو ! سانلا ىلع هملعب ربكتلا ىوس ُلْعُش هل سيلف :عفان ني هلع نم امأو

 .اهئدرأو لاصنملا حبقأ نم اذهو !مهيلع كلذب َعفتربل مهِصقنتو .لهجلا ىلإ مهتبسنو .مهيلع

 بجو هسفن ٌبُح هل ُبِجوُيف !وهسلاو ٍةلفغلاو لهجلا ىلإ ءاملعلا نم هّلبق ناك نم بَسَن امبرو

 !فّلَس نمب هنظ ًةءاسإو !اهب هنظ َناسحإ :اهروهظ
 نم فّلَس نمب ٌّنظلا نونسحيو .مهسفنأب ٌنظلا نوئيسُي ءاذه دض ىلع عفانلا ملعلا ُلهأو

 - مهبتارم غولب نع مهِزُجَعِبو .مهيلع فَّلَس نم لضفب مهيفنأو مهولقب نورِقُيو .ءالعلا



 ضخ

 ّيعباتلاو ريبكلا َّذَقلا مامإلا ةملك ءماقمل اذه يف ةروأ ذأ ُ نيسحتسأو اا

 ينزاملا يميمتلا ,ناَبَع نب نابز) ءالعلا نب وِرْمَع يبأ ءريرحُنلا ّيرقبعلا مّ
 ٌدَحَأ وهو «ىلاعت هللا همحر ١54 ةنس قوتملاو ,ةرجهلا نم ٠١ ةئس دولوملا ,ء يرصبلا

 «تاءارقلاو .ميركلا نآرقلا مولعب هرصع لهأ ملعأو ةعبسلا ٍءاَرْقلا ةمئألا

 ِءاحصفلا برعلا نع اهبتك يتلا هتك تناكو .وحنلاو ءرعشلاو .بدألاو «ةيبرعلاو

 ٍةايح يف ًاسأر ناكو ,فقَّسلا نم بيرق ىلإ هل ًاتيب ْتألم دق .مهّيِقْلو مهطلاخ نيذلا

 .رهازلا لوألا رصعلا كلذ ٍءاملع نيب ًامَّدَقُم ء«يرصبلا ٍنَسحلا مامإلا

 فّلَّسلا .لاحو هلاحل ةبسنلاب  لوقي هنع هللا يضر ليلجلا مامإلا اذه مال:

 بيطخلا هنع هاور ام : يناثلا نرقلا ٍفَصتنم ف يفوت دق وهو ىّلبق اوناك نيذلا

 يف يرابنألا تاكربلا وبأو .2"”(قيرفتلاو ٍعمجلا ماهوأ حضوُم» هباتك ةحتاف يف يدادغبلا

 ىهتنا .«!لاوط ٍلخت .لوصأ ف ٍلقّبك الإ ىضَم نميف نحن ام» : (90(ءاّلألا ة ةهزنا»

 تفرع ْنَم وهو  ءالعلا نب ورحت يبأ مامإلا ٌلوق اذه ناك اذإف اله

 هخيش لوق ٌعمساف .ماع ْئِمو ٍفلأ نم ٌرثكأ نم ُهَلاَق ءهِفَلَس لاحو هلاحل رظنلاب

 اهيأ :ِدّوْسأْلاو ةمقلع نع لئُس دقو ةفينح يبأ ٌلوق نسحأ امو ءاهتبراقُم وأ اهيلإ لوصولاو

 َرَكذ اذإ كرابملا نبا ناكو !؟مهنيب ُلّضفُت فيكف مهَرُكذن نأ لهأب نحن ام ِهّللاو :لاقف ؟لضفأ

 :ٌدِشني فّلَس نم قالخأ

 ِدَعَقُملاك ٍىِشَم اذإ ٌحيحصلا سيل مهركذ عم انركِذِل نَضِرعَت ال

 ًّظ «مالكلا ٍقّفشتو .لاقلا يف ُهمّدقت نم ىلع الضف هيغل ىأر اذإ « عفان ريغ ُهُملِع ْنَمو

 نم رّقتحاف ! قبس نمع هب ٌصخ ٍلضفل «ىلاعت هللا دنع ةجردلا وأ .مولعلا يف الضف مهيلع هسفنل

 'ملجلا قي هيلع اجا !همّدقت

 مالكلا دارأ ولو هلل ًةيشخو اعَرَو ناك انإ ءفّلَس نَم مالك َهَلِق نأ نيكسملا ْملعَي الو

 هلل نأ متملع امأ : نيّذلا يف نؤّرامتي مِهْعِمَس .موقل سابع نبا لاق امك .كلذ نع رجع امل هتلاطإو

 ءالبنلاو ُءاَعَلَطلاَو ٌءاحصفلاو ُءامَلْعلا 2 مهنإو مكب الو ع ريغ نم هللا ٌةيشحخ مُهتتكسأ ًادابع

 . «ءامّلعلا

 ١١( ١:ه.

 3١. ص (؟)
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 ءىراقلا ,ريسفتلاب هرصع يف سانلا مّلعأو «ريبكلا ّيعباتلا «( يكمل ِرْمَج ِنب ٍدهاَج)
 نبرمع انديس ةفالخ يف ٍدولوملا ءنِقتُملا ِثَّدحُملا ملاعلاو «عرَولا ٍدباعلا هيقفلا

 دقف ,ىلاعت هللا همحر ٠١ 5 ةنس ىفوتملاو ,ةرجحلا نم ١ ةنس يف .هنع هللا يضر باطخلا

 باتك هجو ىلع ًابوتكم هتيأرو  (ريبكلا  خيراتلا» يف ةمئيحخ يبأ نبا هنع ءاور امك لاق

 الإ ,مويلا مكيف ٌدهتجملا امو ءنومّلعتملا الإ قبب ملف !ءاملعلا تهذ)» :  طوطخم

 . ىهتنا .«مكلبق ناك نميف ٍبعاللاك

 ليلجلا يعباتلا مالك يف . لوقلا اذه نم ةريخألا ةلمجلا تءاجو "5
 (ةيلحلا» يف هتمجرت يف امك 258 ةنس ىوتملا .ةكم لهأ صاق (يئملا ريّمْع نب ديّبُع)
 ()هيعن يبأل

 نايفس نب بوقعي ظفاحلل « خيراتلاو ةفرعملا» باتك يف ءاجو  االال

 ,ليلجلا ّيعباتلا مامإلا ءامهّركذ قباسلا نيمامإلا ٍنيذه رصاعم ةمجرت يف 29 يِوَسَفلا

 ٍنايِتْخَّسلا ناسيك نب بويأ) : ءاهقفلا ديس ءليبنلا عماجلا ةّجحلا ْثَّدحُملاو

 :ليام «ىلاعت هللا همحر ١7١ ةنس ىوتملاو .ةرجهلا نم 58 ةنس دولوملا .(يرصبلا

 :لاق ؟لقأ مأرتكأ مويلا مّلِعلا : ينايِتْحّسلا بويأل ليق :  ٌهُديملت  ديز نب ُداَمَح لاق»

 ىهتنا .«رثكأ مويلا لبق ناك ٌملعلاو !رثكأ ٌمويلا مالكلا

 نم هنإ !باوجلا اذه ّقَّدصأ امو !ريبعتلا اذه ّرَجوأ امو !ٌصيخشتلا اذه ّقَدَأ امو

 . نيصلخملا بولق نم رجفتت يتلا ةمكحلا عيباني

 ٍءالضفلا ٌدَحَأ ,يقشمدلا ٌيرعشألا دعس نب لالب ليلجلا يعباتلا لاقو "4

 ًابطاخم «ىلاعت هللا همحر ١١ ةنس دودح يف ىفوتملا .داّهُزلا ءاحّلّصلا تاقثلاو ءداّبُعلا

 ءرصقم مكُدهتجمو «بغار مكدهاز» : مهّلبق ناك ْنَم نيبو مهنيب ًانِاوُمو .هرصع لهأ
 . 9كرابملا نب هللا دبعل «دهزلا» باتك يف امك رتْغم مكلهاجو . لهاج مكملاعو

.559:” )١١ 
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  8,خويشو «نيدلاو ملعلا ٍناكرأ ِةّلجألا ٍةمئألا ءالؤه ّلوق اذه ناك اذإف
 رظنلاب ّمويلا انلاثمأ لوقي اذارف .ماع ٍِةثِم ثالثو ٍفلأ وحن نم «نيملسملا مولعب ةفرعملا
 كّرْئسف !؟اولاق ام مهلضفو مهملع يف اولاق نيذلا , لّوألا مهِفّلَس لاحو مهياحو انلاحل

 يف سانلا ضعب اهيلع يتلا .ةضيرملا ةضيرعلا يواعدلا نم كظفحو .كوفعو مهللا
 !رشع سماخلا ٍنرقلا لئاوأ انرصع

 نب دمحم  يزاَريشلا يناَوَّدلا نيدلا َلالج مامإلا ُهَّللا محرو أسْعَد 
 تافنصملا ٌبحاصو .هرصع يف تالوقعملا ٌمامإو .سراف ضرأب مَجَعلا َمِلاع ّيعفاشلا

 ةنس دولوملا «ةعيفرلا  287٠١ةنس ىفوتملاو  4١14ٌءاملع هيلإ لحترا يذلا ءةنس 88 نع

 لوقي ناك هنإف ءهيلع ةذملتلاو هنع مولعلا يقلتل «ربغلا ءارو امو ناسارحخو مورلا لهأ :

 ْنأ اًوَصْوْأل !فاللجألا نم انرئاظن مهّدعب فل هنأ ,فالُسألا ٌءاملعلا ملعول»

 ضور» يف اك . .«مهروُدَص يف ام طق اورهظُي مل لب ,مهروُبُق يف مهَعَم مهّبتُك نفد

 .©90ّيِسامألا مساق بيطنخلا دمحم ةمالعلل «راربألا عيبر نم بختتنملا راّبخألا

 نمو اهبِرغم ىلإ اهقرشَم نم ,مالسإلا راد نأ تاحفصلا هذه يف اندهش 0١
 يف نولقنتي «نيلاوجلا نيلاخرلا ءاملعلا ءالؤحل ةدحاو ملع راد تناك : اهلامش ىلإ اهيوُنَج

 ُلّقنَتي اك ءاهخويشو اهئاملع نع نوذخأيو ءاهسرادمو اهعماوج ف نوقلتيو ءاهراطقأ
 ءزجاح مهبجحي الو « عنام مهعنمي الا ؛ةدحاولا ةسردملا ٍفَرُغ يف مويلا ٌلافطألا

 َتاّيوُه مهخويش ٍنادلب نيبو مهنيب قّرفَت : الو .دويق ٍمِهَّدُصَت الو ءدودح مهدت الو

 عقاولا وه [ى دِلوَملا نطو يه تسيلو مالسإلا يه ةيسنجلا تناك دقف تاّيِسْنِج و أ

 !! مويلا

 مدق ىلع ةمئاقو ,قاطن عسوأ ىلع ةيمالسإلا نادلبلا نيب مهنم تالحّرلا تناكو

 ًةقث الف لحرَُي مل نم :اولاقف ءليصحتلا لامكتسا يف مهدنع اطْرش تّدغ ىتح «قاسو
 دجاسملاو سرادملا كلت مهلبقتست تناكو .فاوطتلاو لاحرتلا مهنم ٌرْبَكف .هملعب
 ِةَعَس نم اونكمتف ءاهيلهأ عئانصب مالسإلا ُدالب مهيلع ونحتو ءاهيفقاو ٍتاريخب ُطُبُرلاو

 )١( ص 6١.



 انكي

 , مهفراعم تعؤونتف «ءاملعلاو خويشلا نم فولألا لب تائملا ءاقلو «ضرألا يف فاوطتلا

 اهيف اوءاجو «مهُفيِلاَوَتو مهُمولع تّرهدزاو ,مهُمهاَفَم تصحو « مهبهاوم ْتلماكتو
 .باجُعلا سِهدُملابو دْهشلاو ديلا

 يف فقولا ماظنب ًارظنم :ًابرمو أجمع ءًابرغو ًاقرش مالسإلا رايد يف هلك اذه ناك
 هذه نم ٍنامرحلاو ,فلختلاو لهجلاب ةملظم ةيبوروألا برغلا نادلب تناكو ؛مالسإلا
 .نآلا لاحلا تبلقناف «لهانملا كلتو فراعملا

 ,ةعيدب ةفينم ٌكلاسمو «ةعيفر ًةيِلاع ًابادآ : تاحفصلا هذه يف اندهش "8

 .مهنيب ٌلدابَتُتو ,مهتبَحاَصُم يف ُميِشَنو .مهسِلاَي يف ُروُدَن «ةّبلَطلاو خويشلا ٍةريِس نم
 عم ةبلطلا ٌبادآو «ةبلطلا عم خويشلا بادآو .خويشلا عم خويشلا َبادآ انذهشف
 ةدافإلا سلاجمو .ميلعتلاو مّلعتلا ِتاقَّلَح يف «ةبلطلا عم ةبلطلا ٌبادآو .خويشلا

 . يقلتلاو

 هبي مهرِهاظُم 5 «نيملعتملاو نيملاعلل ةحلاص ٍةَوُذُ جذامن مهيف انيأرف

 . . مهياحرتو ٍمهطَحو .مهجاورو مودع مهبراشمو مهلكآمو «ملعلل مهيِقاَستو
 « مهنم ندا لقال «ةعومسملا ةدّرْعُملا لبالبلاو ,ةعومجملا ةرطعلا راهزألاك مهف

 . مهنع نيعلا ٌمجرت الو

 ناك امب ,2'ىلاعت هللا همحر ديعلا قيقد نبا مامإلا مهانع نيذلا مهو 8

 :اهيف مهعامتجا لضفو اهلهأو ملعلا سلاجم سلاجملا كلت فصو يف ُهُدِشنُي

 الج تثلم اهلك اسوفن تدجو  ارئاز تئج املك موق هللو
 َلِع مهضعب نم موقلا ضعب ٌداَدزَيِو ٍةفيرط لكب اوؤاج اوعمتجا اذإ

 )١( ةنس يفوتو 25706 ةنس دلو «يرصملا يريَمَملا يلع نب دمحم حتفلا وبأ وه ”٠/2

 :هباتك يف ٍناَسْمِلَتلا يِرَقَملا دمحم نب دمحأ نيدلا ٌباهش خرؤملا اهدروأ ةيلاتلا ٌتايبألا هذهو

 ةءاضإ» باتك ققحم نم ًاقيلعت تءاجو .748:5 «ضايع يضاقلا رابخأ يف ضايرلا راهزأ»

 يبافلا ِبّيّطلا نب دمحم ظفاحلل «سوماقلا ٍةءاضإ ىلع سوُماَّنلا ةَقاَضإو سوُماَرلا ١:  218٠نود
 .امهنم ٌتْرَمخاف «ةرياغُم نيتياورلا نيبو ءاهلئاقل ِوْزَع



 3 ال يرلا كلذ نم مهلكف ىلا ٍةضْوَر يف ملعلا سوؤك اوقاست

 َلِس اهُلِقعَتِو ًابْرَح اهصبلف توطنا دق لادجلا ِظْفَل لع ٌسوُفُن
 ىنزملا تيتا ىشا هنأ ل ما نغ م لج نم كذ اني

 اجيِرأ ىكذأ هعومجمو ٌىَذش هل ٌك بيطلا لثم ككئلوأ

 !انلثم ْتَمَقلعه «مهلثم ُالَسَع ُسلاَجَملا كلت تناك :وداشنإ دعب ُلوقي مث

 ٌقوفتو «تاراَهّملاو غوبنلاو بهاوما ونت تاحفصلا هذه يف اندهش 64

 كلذ يف ىلاعت هللو .ءاشي نم هيت ؤي هللا لضف كلذو «ضعب ىلع ٍذاذفألا ِءاغبنلا_ضعب

 هللا دبع وبأ خيشلا ناك دقو «نساحملاو ايازملا لك قل ,ماعلل ٌمتجت (ّلقو «ةغلاب ٌةمكح

 ُتَّدحملا ُهيقفلا مامإلا «بيطخلاب ٌريهشلا يكلاملا ِناَسْمِلَتلا قوُرَرَم نب دمحأ نب دمحم

 :لوقي ىلاعت هللا همحر 8١/ ةنس ةرهاقلاب قوتملاو ٠ ةنس ٌدولوملا «لاَحرلا دِيسملا

 يف رخآلاو .هّيءارق يف مهدحأل كرابي نأ مالسإلا ء ءاملع يف ُهَنْنَس ىرجأ هللا َّنِإ»

 هتدابع يف ٍرخآلاو «ا بتكلل هع يأ هعمجو هس يف ٍرخآلاو .هميهفتو هئاقلإ

 ليزن يسافلا  ايندلا مامإو هتقو يف برغملا ظفاح ُيِسوُدِبَعلا ٍ مساقلا وبأ يديسو

 هعمجو ءهخسنو «هئاقلإو ,هّيءارق يف هل كَرابو هّلك كلذ هل هللا عمج نمم سنوُت

 .هدادمإو هِماركإب ءاش نم صخو .هدابع ىلع ظوظحلا مّسق نم ناحبسف . ()(هتدابعو

 لهألا اورداغو ,نطولاو لهألا اوقراف ًاسانأ تاحفصلا هذه يف اندهش 6

 اهيقنو ةعيرشلا مولع ليصحت ءارو ايعس «لاوطلا نينسلا نادلبلا يف اوحاسو .«نكسلاو

 ,مهّدعب نم ةحارل اوُبِعتف .كلذ يف مهرامعأ اونفأو ءاهلهأ نع اهيقلتو ءاهطبضو

 دئادشلا اوقّلو ,ةليوطلا ةريثكلا ٌرافسألا اورفاسو ءمهَرْنُأ ىَفَتقا نم ِةَعَدِل اوُبِصْنو

 ىلاعت هللا همحر يناتكلا يحلا دبع انخيشل «تابثألاو سراهفلا سرهف» نم ربخلا اذه )١(

 «نيرْسْنلا ةضور» نع ًالقن «(يمونسلا يلع نب دمحم : يسونسلا نبا) ةمجرت يف 5
 نأ هيف :هثركذ ام دعب يناتكلا انخيش هنع هلقن امك ربخلا ٌةيقبو يناَسْمِلَتلا دْعَص نب دمحم

 .مايقلاو يراخبلا ظفح يف هيلع حيف نم هاو ءدحاو موي ٍرامن يف يراخبلا حيحص أرق مساقلا ابأ

 نم خسنو ءدحاو ِرْفِس يف اهُرثكأ ٌرثكأو أ ْخَسُن ناث هنم خَسن نست هنأو «ةءارقو ًامهفو اَخْسَن هيلع

 .ُدَعلا هيلع ينأي الام هقفلاو ثيدحلا بتك نم امهريغ خسْنو ءْخسُن ٌعسِت ملسم حيحص
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 نم ٍةدازتسالاو .لاجرلا ٍءاقلو ءلاَوْجَْتلا ةَعَباتُم نع كلذ مهعنمي ملف .ةكلهُملا ةكلاحلا
 . ةنيدمو ٍةيرقو ٍدلب لك يف اهوُبْلَطَت يتلا ةفرعملا

 امو ءالصأ كلذب مهّدعب ْنَم ىلع اوني لو ءراضف كلذ يف مهيفنأل اودهشُي و

 مهأَمَظ ناك امو  ؛ مهتفرعمو مهتعيرشو مهتم ْ ٌّقَح يف نيرصقُم نوتوُي مهَسفنأ اودجو
 ملعلا ىقح نم ًاريسي اءْزَج الإ .راحسألا ىلإ ىّرسملاب مهرَهسو ءرافسألا يف رابنلاب

 اوتام ىركلاب سانأ مهاوِس ْنَمِم' ُمهِلْيِل ٌءايحإ مُهاَّيحَأف اوتام

 .ءاملعلا ءالؤه ٍنوؤش ” يف ٌبئارغلا ٌبئاجعلا تاحفصلا هذه يف ادهش 1
 ّلك ٌباذعتسا نأ اندهشو ,لاوهألاو ٍدئادشلا ىلع ربصلا نم مهتاحفص َتْعِلُم نيذلا

 . مهبتك يف اهأرقت 7 يتلا (ةيملعلا ةملكلا) قيقحتل لب ٠ .ملعلا ليصحتل ل مهنم ناك كلذ

 راظنألا اهيلع تّررّواعت دق .بتكلا يف اهوُنُوَد يلا (ةيملعلا ةملكلا) هذهو

 ,0"2تقرتحاو تَبِضَن ىتح ءروُصُعلا رم ىلع رارقإلاو ُدَقنلا اهيلإ َهّجوتو راكفألاو
 متاخلا يف «ةليمجلا متاخلا ٍةرَجَحك :اهليبَس يف تلِذُب يتلا دوهجلا كلت دعب تناكف

 .ربكألا حرفلا ةليل يف ديلا كلت اهّسَبلَت «ةليمجلا 0 «ليمجلا

 ءاهيلع ضضارتعا الف ,تامَّلسملا نم (ًةيملعلا ةملكلا) كلت ٌُتَحَّبصأ اذلو

 رصعلاو ءاهيلع قدا ءامل ةساردلا نم اهدوُجو تفوتسا دق يهف ءاهيلإ ُهَجوُي َدَقن الو

 يدامت ىلع ةرّرقملا ٌةرطَقُمْلا ةروصعملا ةَسوردملا ٌةَءورقملا ٌةملكلا يهف ءاهائيمو اهانعمل

 لطلا َعوُقُو مُهَفلاو بلقلاو عمّسلا ىلع ُمقَت كلذلف «لوُحُملاو ٍداَقْلا _عُباتتو «نورقلا

 (رئاظنلاو هابشألا» هباتك يف .ىلاعت هللا همحر يفنحلا هيقفلا ميَجُن نبا مامإلا لقن )١(

 لوصأو وحنلا ٌملع وهو .قّرَتحا امو ّيِضَن ٌمْلِع :ةثالث ٌمولعلا» :اهنم (ىتش دئاوف) «407 ص

 ملع وهو «قّرتحاو ّجضَت ٌملعو ءريسفتلاو نايبلا ٌملع وهو .قّرّتحا امو ّجِضَن ام ٌملعو ؛هقفلا
 نبا خيشلا ةيشاحب 4:1١" هلوأ يف «راتخملا ردلا» بحاص هلقنو .ىهتنا .«هقفلاو ثيدحلا

 هيفف 217 ص «ثيدحلا مولعو ةنسلا خيرات نم تاحمل» يباتك ىلع هتقلع ام رظناو .نيدباع
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 اعانتقا ٍسْفنلا َبناوج التو ءاَضّرلاو ٌلوبقلا رخو ,ىشطعلا ,ضرألا ىلع ىَدْنلاو

 .ًارورسو ًاروُبُحو

 ّنظَن الو ,نيقباسلا انئاملعو انئابآ بنك يف (ةيملعلا ةملكلا) َرّْدَق يخأ اي ٌفرعاف

 صحف الو «سيسأت الو َقمْع ال ,مويلا ءاملعلاو سانلا بلغأ مالك (سنج) نم اهنأ
 ةّيِفَحَص سانأ نم «ةّيِفَحَص ٌتاملك ىه اغفإو ءصيِصْرَت الو َدَقَن الو 0

 مايألاو  ةريثكلا لايمألا ينمي ناك نم تاحفصلا هذه يف اندهش "م1

 نع ٍةلمج يّقلت وأ ,ثيدح لاىتسا وأ «ةظفل .حيحصت وأ «ةملك ليصحتل «ةليوطلا
 تناكف .ناكملا كلذ يف لئاقوأ رملاع نع لق لوق نم يثوتل وأ ءةَرَشابُم 0

 ِعنُص نم اهنأك «مهيدل يتلا لئاسولا عضو ءمهِمْدُعو مهِرَقَف ىلع ًةيملعلا مهن

 ٌقاوشأ اهيلإ مهْوُدْخَي ,ةقيقحو ًاقدص الإ تناك ام اهنكلو هرَمَّسلا ثيداحأ وأ لاخلا

 تاغلابملا نم مويلا سانلا ضعب هَّدُعَي ام اهم اوُعَنَص «مهسوفن يف ٌباَذِع ٌلامآو ةقرحم

 ىلع هللا ةمحرو ءاوُرَكَب امو اورهَس امو ءاوُرَبَص امو اولَّذَب ام ىلع مهُرَد هّللف !ريطاسألاو

 . ةميظعلا ةقراخلا ٍةنمؤملا مئازعلاو ةميركلا ةرهاطلا ٍداسجألا كلت

 ٍبَضَعالو محل يف ٌلئاضفلا كلت ْتَنبن ام هللا عنُص ٌبئاجع الول

 لك ْمَحَي نوقباسلا انؤالعو انثمئأ ناك فيك تاحفصلا هذه يف اندهش -4

 اهقَقحن ةيملعلا ةملكلا وأ ةلمجلاب «ماهتهالا لك هصاصتخا ٍنِمض يف - مهنم ٍدحاو

 ليللا اهلجأ نم ٌرّهسي دقو .حيحصلا اههجو ىلع ايدي ءاهيف ٌتّيثَتي وأ اهطبضُي وأ
 بتكلا نم ٍتارشعلا َنوطب اهتمالس لجأ نمو اهتحص نع ٍفشكلا يف بقي هّلك

 َحيِرتسَيف .باوصلاو احلا ىلع اهَميِقُيو ,لّلخلا و أ لْلزلا نم اهتم ىتح .رافسألاو
 ٍبَصَن نم هّيِقَل ام لك كلذب سيو ,ةداَعّسلاب فظل ٌةَحْرَف هَرَمْغَتو .هّبلو ُهبلق كلذب
 ةغْيصلا يف لطخلاو أطخلا نم : ُهَيِمَلِعلا ٌةملكلا ُْتَمِلَس ْذِإ ّذكو رْهَّسو بعتو

 .دلبلاو لهألا ةقرافُمو ةحارلاو لاملاو رمعلاب وه ىًّحض ولو «نومضملا وأ و

 ٍةملكلا يف ِهِفيلاَكت ًءالغو صيحمتلاو طبضلاو وتلا ىَدَم ُملعَت اذهبو 64
 فرصلاو وحنلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف ءاهّسْرْدَت يتلا ةيملعلا
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 ٍتاَقَد  نورقلا يل يلاوت ىلع  ْتَقُد دقو الإ اهيف ٍةملك نم اف « . . .ةغالبلاو ةغللاو
 بُقاعت ىلع ْتْيَلُقو ءاهظفل بيذشتو ءاهاَمْرَم قيقدتو ءاهانعم ٍديدحت يف .تاقَدو
 كلت ْتَحِبصَأ ىتح ءاهازغمو اهتغيص ٍطبض يف ءتاّرمو َتاَرَم  لوحفلاو ٍءالعلا

 ٍةملكلا ةميق ٌفرعاف «نيملسملا كدادجأو كئابآ بتك يف الإ هّدجت ال ءيش كلذو

 ىىانعو فيلاكتو تاقوأو ناهذأو دوهج نم اهيف اولّذَب مك ُركذتو ءاهؤرقت يتلا ةيملعلا
 ,ةميوق ًةميلس  نورقلا َربَع كيلإ َتَلَصو ىتح .هتعيرشو هنيدل ةمدخو هلل ةَدابِع

 سانلا ٌرثكأ ّنكلو! ساملألاو ؤلؤللا جارختسا ٍفيلاكت نم ءاهفيلاكت يف ىلغأ يهف

 !نولهجي اذهل
 لاسم ٌتقّقح وأ ءًاثحب ٌتبتك وأ .ًاباتك فلا كنأ َفّداص اذإو "6

 هللا َّنَم يذلا اذهف ءاهِدوُجُو طبانو ءاهرْذُع وبأو ءاهخيرات ُْدَب كنأ كسفنب نظن الف
 ىلإو «نيلوألا ٍدوهج ىلإ هيف تذنتسا دق : - ًاديدس ًاباوص هتيأر | ناك نإ هب كيلع

 ام ائيش تنك ام مهالولف .ًاقيقحتو ًاطْبَضو ءاقيسنتو اعمج ؛ ,ملعلا يف مهيزافتو مهغوبن

 اوُحتفو ,كينيع اوُرصَبو كِيَحاَنَج اًوُشاَر : مهراثآو مهريَصو مِهِلضَفو ٍمهملعب مهو
 رْعْشَت مل وأ ٌترَعَش مِهتاََسَح نم ٌةَنَسَح تناف ءكَمُهَفو كَّلَقَع اودّدَسو كيد

 ضعب نأ يكخ» :20(ةبخنلا حرش حرشا هباتك يف يراقلا يلع ةمالعلا لاق

 راصف «نينس ثالث يف ُهبنَرو هذيمالت ُدَحأ ُهَبَذه مث «ةنس نيئالث يف ًاباتك فّنص ٍءاملعلا

 هل لاقف ُنيباتكلا مهيلع ضّرَعَف , سِلْجَت لهأ نم َناسحتسالا هب داراف .نسحأ
 وم

 ل ُهُفْتَصُم الولف «ةنس نيثالثو ثالث يف ٌباتكلا اذه تنأ َتْفَنَص اه : ءافرظلا ضعب

 !مالكلا اذه َقَّدصأ امو معن .« هَل

 - ًاسلتخم ًاخسام ًاخسان بتكت اهيف نيقباسلاو نيمّدقتملا ىلع ىلاعتت نأ راذحف
 (ان) ٌلِزَنَت الف .رخاوألا هعطتست ملو لئاوألا تاف ءيشب تيت تيتأ كنأ كّسفن ىرتو ًافّلْؤم

 نم لاح يه امك ,ةعامجلا نون ضرمب ٌباصُتق ,ءكنهذو كملقو كناسل نم (نحنإ)و

 !نيملاعتملا نيهفاتلا بلاحطو نيغرافلا فناعز نم ىرت

 )١( ص ١6١.



 انف

 يف َةَوْرَذلا مالعألا ٌةمئألا كنئلوأ ْمَلِب فيك :تاحفصلا هذه يف انيأر 0١
 ةيموكح ةلزنم وأ ,مهيلع ُرَد ةيدام ٍةافاكم وأ .مهيلإ ُّمَصُي عيجشت نود «ملعلا
 هيف اوبكر امم مهدارُم ىراصقو مهم ناك اغإ ءاهب نوثبشتي ةيويند ٍةفيظو وأ ءاهنوبقتري

 مهين نس َرْشْنو «مهباتك ٌرْصْنو .مهير ءاضرإو .مهنيد ةمدخ :لولذلاو ّبعصلا
 َناكملا : ماركإلاو زازعإلا نم اوُلَحَو ءايندلا يف هولّمْأ ام اولانف ءمهمالسإ مولعو
 رادلا يف ىلاعت هللا دنع مهو 1” مهيلإ مهياعن ميدقت ىلإ ِكولملا ُءانبأ َقَّباست ىتح « عيفرلا

 ىلع َرطخ الو «تعمس ُنذَأ الو ثأر نيعال ام :دومحملا ماقملاو رجألا نم ةرخآلا

 .رشب بَْلَق

 ٍدْلُخلا ُباحر مُهْنَمَلَت ىتح ,ةينافلا ٍرادلا هذه عادل ُنويعلا مهنم ٌتَضوغأ امو

 يطفقلل «ةاَحنلا هابنأ ىلع ةاوُرلا هابنإو و «10:15 بيطخلل «دادغب خيرات» يف ءاج )١(
 «يفوكلا (دايز نب ىيحي) ءاّرَقلا مامإلا ةمجرت يف .758:1؟ ناكلخ نبال «تاّيفولا»و ؛« 4

 ٍنونفو َةغللاو وحنلاب مهملعأو نييفوكلا مامإ «ىلاعت هللا همحر 7٠١1 ةنس ىفوتملاو ١1415., ةنس دولوملا
 :ىلي ام ءوحنلا يف نينمؤملا ٌريمأ :هيف ُلاَقُي ناك ىتح بدألا

 ىلإ ضبمي نأ ٌءارفلا دارأ ًاموي ناك |لف قوحنلا ِه يبا ُنَقَلُي ءاَرَقلا لكو دق نومأملا ةفيلخلا ناك

 نأ ىلع احلطصا مث ءاهُمَّدقُي اّمأ اَعّرانتف .هل اهبامّدقُي ِءاَرَملا لْعَن ىلإ ارّدتباف .هجئاوح ٍضعب
 .اهاَمّدَقَف هةَدْرَف اهنم دحاو لك َمَّدقُي

 كلذ هيلإ َمَفَرَف . رابخألاب هيتأي لجر يأ ربح ٌبحاص ٍءيش لك ىلع هل نومأملا ناكو
 ًادحأ ٌفرعأ ام :لاق ؟سانلا ٍرَعأ نم :هل لاق هيلع لَخَد (لف ءهاعدتساف ِءاَّرَقلا ىلإ هّجَوف بخلا
 ىتح «نيملسملا ِدْهَع اّيِلَو هيلع : ميدقت ىلع لئاقت ضيم اذإ ْنَم «ىلب :لاق «نينمؤملا ريمأ نم ْرَعَأ

 .ةدرَف هل ْمّدقُي نأ (هنم ٍدحاو لك َيِضَر

 اقّبَس ةَمْرْكَم نع اههعفدأ نأ ُتيِشَح نكلو .كلذ نم امهَعْنَم ُثدرأ دقل ,نينمؤملا ريمأ اي :لاق
 نّسحلل كَسمأ هنأ سابع نبا نع َيِوُر دقو ءاهيلع اصرَح ٍةفيرش نع امههّسوفن َريمكأو ءاهيلإ
 نيذهل ُكِسْمأ :رضَح نم ٌضعب هل لاقف .هدنع نم اجّرَخ ىتح |ههّيباكر امتع هللا يضر نيَسْحْلاو
 الإ لضفلا لهأل َلضفلا ٌفرعي ال ,ءلهاج اي ٌتكسا :هل لاقف ؟امهنم ُنَسَأ تنأو اههّيَباَكِر ْنيَنَدحلا
 1 1 .لضفلا اووُد

 ُهالَعَف ام عُضَو امو ءًابنذ كتَّْرلأو ءًأبتَحو ًامَْل كّبعجوأل كلذ نع امهتعنم ول :نومأملا هل لاق
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 ءءالبلاو َءاقشلا اوُسَنو .ءانهلاو ميركتلا اوُقَلَف «ةيقابلا رادلا يف اهُروُح مهّتآبقتساو

 : ليق (ى مهل ناكف

 ('ااّسَبَت ىتح ُنوزحملا َسّبَع اف امّدقملا َءاَرَعلا كاذ اَحَن ٌُءاَنَه
 تايافكلا ٌسفانتو «مّماو بهاوملا َيِراَبَت تاحفصلا هذه يف اندهش -5

 يف . . . .دوسأو ضيبأو « يمَجَعو ِبَرَع لك نم مالسإلا حانَج تحت ,تايرقبعلاو
 مأ ,تاياغلاو لوصألا نم مولعلا كلت تناك ًءاوس ءاهمولعو ةرهطملا ةعيرشلا ةمدخ

 يف ةغوبنو ةتيرقبع لَّذَب ذاذفألا ٍةَعَبْلا ءالؤه نم ٍدحاو لكف .تاللآلاو عورفلا نم

 ملعلا لِصَي قح ,نيدئاكلا ديكو «نيثباعلا ثبع نم ِهتنايِصو .همولعو نيدلا ةمدخ

 ُتَدغو ءُقَوُم ًالماكو ىّفَصُم ًالَسَع .فالسألا نع موقت اك .فالخألل مهنم
 .ذْئاذّلو اعَبُم مهرابخأ عامتساو ءزفاوح مهنع ٌثيداحألا

 ٌرامسأ ٍباَبْحألا نع ٌتيدحلا َّنإ هيكاسو ٍنامْعَن َتيداحأ هيإ
 ُء 6

 ا من ل ان ا

 ُدْعَس اي ِكِئيِدَح نم ينْدزف ًانوئب  يّندِزف امنع ُدعس اي يتثَّدحو
 ُدْعَب ُهَل سيلو َلْبَق ُهَل سيلف  ٌهريغ ٌُبلقلا ٍفرعَي م َىَوَه اَهاَوَ
 ٌدوهجلاو ءبيجعلا ريصلا َناولأ :تاحفصلا هذه لالخ نم اندهش "4+

 ةيمالسإلا ةبتكملا هذه ٌتَّداَش يتلا ,ةعدبملا ةريبكلا َلوقعلاو «ةقراخلا مئازعلاو «ةراّبجلا
 هتقرحأ ام عمو ءالاوط ًامايأ ةلجِد ام َدّوَسو اهنم بهذ ام عم ,9©2نيقفاخلا تألم يتلا

 سيلف ءامهلعفب ٍةَسارفلا ٌةَليَِح يل َتَنبَت دقلو ,ءامهرهوج نع نيبو ءامهرْذَق نم عقر لب ٠ ءامهِفَرش نم
 دقو ءملعلا ِهِمْلَعُمَو .ودلاوو .هياطلسل ٍهِهَضاوت نع : ثالث نع ًاريبك ناك نإو لجرلا ٌربكي

 . (ايف كبد نس ىلع مُهرِد فالآ ٌةرشع كلو .رانيد ّفلأ نيرشع هالعف امب اهتضّوع

 ُعَلَطَم وهو 1/58 ةنس ىفوتملا .(دمحم نب دمحم) يرصملا ةَناَبُن نبا رعاشلل تيبلا اذه )١(
 ِكِلَم ٍدّيؤملا ٍناطلسلا هيبأ ةافو يف ءلضفألا َناطلسلا ًايّزَعُم 97 ةنس يف اهلاق ,ةعئار ٍةديصق

 .هّدعب ةنطلسلا يف هفالختساب هل ًائيَهُمو ةاَح

 «نوبول فاتسوغ روتكدلا وهو ءريهش يسنرف خرؤمو ءريبك يبرغ ثحابل ةداهش كاهو (؟)
 . مالسإلاو نيملسملا ينعت انه ُبّرَعلاو .5755 ص «بّرَعلا ةراضح» روهشملا هباتك يف لوقي ذإ



 ناك

 يف مهِثْيَع يف رثتلاو لوْعَملا يديأ هّنَفلَتأ ام عمو «ةريثك ًارهشأ نابسألاو شيتفتلا ُمكاح
 .©"0ًاداسف مالسإلا دالب

 ْممأ كانه تناك اذإو ءثحبلا ىلع ُبرعلا اهب ْمَدقأ يتلا ةمهلا نم َبَجَعلا يضقي ٌناسنإلاو»
 . ُلَمَتْحم ام ىلع ّبرعلا تقاف ةمأ دجت ال كنإف .كلذ يف ُبَرَعلاو يه تّواست دق

 ,اهيف ةسردم ةماقإو دجسم ٍءاشنإ ىل ىلإ مُهَمَمم اوفرص ةنيدم ىلع اولوتسا ام اذإ | اوناك ٌبرَعلاف

 ىَوَر ىتلا نورشعلا ٌسرادملا اهنمو ,ةريثك ّسرادم اهيف اوُسّسأ ًةريبك ةنيدملا كلت تناك ام اذإف

 .ةيردنكسإلا يف اهدهاش هنأ م177١ ةنس قوتملا ٍليطتلا نيماينب

 تاعماج ىلع .. .ةّبَطْرُقو ةّلطْيَلَطو ةرهاقلاو دادغبك ىربكلا نامل َلامتشا اَذَع اذهو

 . يملعلا ثحبلا ىلع دعاسي ام لك ىلعو «ةينغ تابتكمو َدِصارَمو تاربتخم ىلع ةيوتح
 يناثلا مُكَحلا ةفيلخلا ةبتكم يف ناكو .ةماع ةبتكم نوعبس اهّدحو ةّينابسأ يف برعلل ناكف

 دقو .برعلا وخّرؤم ىَوَر اك سراهفلا نم ًادلجم نوعبرأو ًةعبرأ اهنم «باتك ٍفلأ ٍةئم ُتِس َةَبْطْرْب

 ةّيكَلَملا ةّسْنَرَف ةبتكم يف عمجي نأ ةنس ِةئم عبرأ دعب عطتسي مل ميكحلا لراش نإ :كلذ ٍدَّدَصِب ليق

 . «توهاللا ملعب ًاصاخ نوكي اهثلث داكي .دلجم ةئم عست نم ٌرثكأ

 بأد نم «ءاملعلا انفلس ةريس يف هاندهش ام ىلإ .تاَحل نم قّبَس ايفو انه تعمل )١(
 : مث «ريظنلا ٌمطقنم ٌءانَغ ةيمالسإلا ةبتكملا هب اونغأ . .بيجع رْبَصو ,ديازتم ٌدجو « لصاوتم

 5 عيلضلا يوغللا يوحْنلا ققحملا ةمالعلل .ددصلا اذه يف ةعّتام ٍةبهسم ٍةملك ىلع ٌتفقو

 انأف ٠١.  ه ص «ثيدحلاو ميدقلا نيب وحنلاو ةغللا» هباتك ةمدقم يف اهبتك .نسح سابع

 :هيلإ هللا نسحأ لاق ءاهتيمهأل اهوطب اهُدروُأ

 نأ ٌرَدَقلا ىَرَجو .تالصلا قثوأب ةيبرعلا ٍةغللا نيبو ينيب ُمايألا َتَلَصَو دقف ءُدعبو ...»

 ةءارقو ءاهمولع ٍةسارد يف ٌلاوُطلا نينسلا ّيِضقأ نأو .أييلعتو ًاّلعت اهيلع نيفكاعلا نم نوكأ
 لب ءٍبْضُني ال ٍدِرْوَم مامأ ينثدجوف ءابب نيلغتشملا مالعألاو ءاهئانبأ نم ٍذاذفألا ٌحئارق هب ْتّداج ام
 هذه يف رّثألاٌربكأ امل «ٍناتبيرغ ٍناترهاظ ُهَتلَوانت اميف يل ادب دقو .قامعألا ٍديعب «تابّتَجلا ,حيسف ٍرْحَب

 .  ماقملا اهتبسانمل ىلوألا ركذب انه يفتكأ  .اهعورفو ةغللا

 ٍطابنتساو ءاهِتاََش مَلو ءاهوصأ عمج يف نولوألا اهَذَب يتلا ةزجعملا ٌةيانعلا كلتف :ىلوألا امأف

 ةيحضتلاو «ةيفاولا ةطيحلاو , ةيعاولا َةظَقَيلا نم نيتم جايسب اهتطايحو .ةيعرفلاو ة ةماعلا اهماكحأ

 اذهب اوبرضف .لاصتالا ٌتابسأ َتْْرَعو قّيمالا ٌتَعاشو .ةلاهجلا اهيف ٌتَبلغ روصُع يف «ةيلاغلا

 - حذكلاو رباصلا ربصلاب مهل ٍةداهشلا ىلع خيراتلا اوُرَهَقو .رهدلا ىلع اهاقبأو ,لاثمألا ّنسحأ
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 .ًاراجتئاو َةَبْسِح .لئالجلا يف ِءانَقلاو «بئادلا

 ءاهوفّلخ يتلا ةضيفتسملا بتكلاو ءاهوكرت يتلا ةريبكلا عجارملا نم اذه ىلع ُلَدَأ لهو

 قطنت ةيآ اهروطس نم رطس لك يفو ءبتكلا ٌروُدو ٌنئازخلا اهب ٌجوُمت يتلا ةيبدألاو ةيملعلا ٍسئافنلاو

 ٍةرفوو «ةنامألاو ءِطبضلاو .يرحتلاو «ةقّدلا نم .لمكألا مهبيصنب ٌفرتعتو , مهلضفب

 نوُحرَرَي تقو يف ,ردان ٍصالخإو حامل ٍءاكْذو حجار لقعو .بقاث مهن ىلع لدن « ليصحتلا

 ةنواعملا لئاسو نم مويلا هب منن ام نيمورحم .ةنشخلا ةايحلا لاقثأو كْنْضلا شيعلا ٍءابعأ تحت هيف

 حيباصملاو رباحملا الو «ةبيرق مالقألا الو ءةرضاح مهيدل ٌقاروألا الف ٍزاجنإلاو ٍدادعإلا ىلع

 اهتنوشخ ىلع  مهلقنت لِئاسو الو .ةدوجوم ةيملعلا ٌمجارَملا الو ةلْهَّس  ةيئادب تناك نإو

 .ةّدعم  اهتوُسقو
 مهنم قَّدَص دقو .لومأملا ْتََّرَق ْتَصّلَخ اذإ َةّنلاو «ةياغلا َقَّقح قَدَص اذإ مزعلا ٌنكل
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 بيجع لك كلذ ءارو نم ناكف «ةينلا ٌتّصّلخو «مْزعلا

 ُلَمَع اذهأ :هّسفن ٌلِئاسُيو ىرمألا ُهُمَظاعتيف ءاهوكرت يتلا عجارملا ٍدَحَأ مامأ فقيل ءرملا نإو
 ُلِمَع اذهأ : هلؤاست يف ٍفاحلإلا ىلإ ُهُعفدَيو ءافقرم يف ُهُبِْغَيل ٌكشلا َّنِإ لب ؟ةعامج ُلِمَع مأ هدّرَف
 ءَتاَعاَمَجلا هب َمويلا ُءوُنَت يذلا ءبعلا ّلمحتت نأ مهنم ةعامج عيطتست فيك ذإ ؟ةدحاو ٍةعامج
 اهيف ٌتْلطب روصع يف ةيفيلأتلا تازجعملا ٌرهظَتو ةقاطلا ىلع يصعتست يتلا َباعَّصلا َلْلّذتو

 ! ؟تازجعملا

 يتلا .ةرهابلا ةيفاقثلاو ,ةعونتملا ةيوغللا ٍراثآلا كلت نم ُهَتِجاَفُي نأ ُْتَبلَي ال باوجلا َّنكل
 َناَدَف ءاهتمدخب هللا ىلإ اوبّرقتو « مهتايح اهيلع اوفقوو ,ءمهتغلل مهَسفنأ اوُبَهَو ٍدارفأ نع ٌفشكت

 .ناكمإلا لاحت يف ٌلاحُملا ٌلحدو  ّيِصَعلا َّلَّدو ءديعبلا مه

 ءملاعوأ ,يوخحن وأ «ٌبيدأ وأ . ٌيِوَعُل مهنم اهل يتلا بتكلا ءامسأب ًادحاو ابن أرقتل كنإو

 ىلإ ةرشعلا ٌرواجتت َتافّلؤَم .ًاعم ٌباجعإلاو ُبَجَعلا كب ُدَِتِسَيف .مهمولع نم اّم ٍةيحان يف
 لئاسملا ٍديرف نم اهيف «,تائم فُحَّصلا نم يوحي ءزج لكو .ءازجألا ُدّدعتم اهنم ّلك ؛تارّشَعلا

 هباعيتساو ِهِمهفتب ُنأشلا فيكف «هتءارق ٍدرم نع ُهُدِعقُيو .هدادعُت نع ءرملاُرجعُي دق ام اهِسيِفَنو
 .هياكحأ طابنتساو .هعورُف ٌصالختساو ُهَفيلأتو ٌُهَعْمج لب

 «يناغألاك ءاهنم روهشملا ِءامسأ ٍدْرَسو ءاهرصَحو ءعجارملا كلت نم ليبسب نآلا تسل
 ءلّصفملاو .هيوبيسل «باتكلا»و .«سورعلا جاتو .صّصخملاو .برعلا ٍناسلو ء«يلامألاو

 5 «ةيوحْنلاو .ةيبدألاو «ةيوغللا عجارملا تاهمأ نم اذه ريغو ءاهحورشو «ةيفاشلاو ءدجورشو
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 . . ةيغالبلاو

 ىرُي .ٌبَجعَيو ىرُيل .«سوماقلا حرش سورعلا جات» ٍةمَّدقم ىلإ ءىراقلا ٍةلاحإب يفتكأ ينكل
 ةيوغللا .عجارّملل نوكي نأ ُبَجعَيو «هباتك ٍدادعإ يف ُفلؤملا اهيلع دّمَتعا يتلا عجارملا َءامسأ

 ِتائِم اهنم ءزج لك يوحي يتلا .ةريثكلا ءازجألا تاوذ .بتكلا نم ٌُديدعلا ُدَدَعلا كلذ اهَدُْحَو

 نود عجارملا ضعب ىلإ ىَدَتها هنأ :نم .هتمدقم يف ُثْلؤملا ُهَلَّجس ام مغرلا ىلع ,تاحفصلا
 فئازجأ ُدَّدعو هيلع علطَي ملام نوكي نأ ىبسع ايف ءريثكلا نود ليلقلا ىلع َمَقَوو ءضعب

 . .ماكحأو .َدِعاوقو ,ثوحبو © صوصن نم هروطس هيون امو ,هْفئاَحَصو

 ىوَح .ديزي وأ ةحفص ةئم برأ ءزج لك يف .ماخِض ٍءازجأ ٌةَرّشع «سورعلا جات» ةباتك اذه

 نم ريثكل ةقاط الو .هرصخب انلاثمأل َلَبِق ال ام ءاهيرادجو ءاهدفاورو ءاهيوصأو «ةغللا ةدام نم

 !هلئاسم ٍدادعإ وأ ءهليصحت وأ رّيدتب ٌنظلا اف .هجُمصتب نيفقثمل نيرصاعملا

 هّساَوَح مركأ مايألا هتبلس «ريرض وهو ُه ةيحاص ُهَمْل «هديِس نبال «صّصخملا» ُباتك اذهو

 اهنم «ةليلج ًابتُك سانلل جرحي نأ ٌراهقلا ىَّمَعلا هعنمي ملو نوثحابلا كملعلا هيلإ اتي ام َسْمْنو
 ةغللا لوصأ نم اهم «ةحفص ةئم ثالث ٌةبارُق ءزج لك يف .ًاءزج رشَع ةعبس يف «صّصخملا»

 انرصَع اميس الو , ةفلتخملا روصعلا يف نييوْغُللا لبق هلعج ام «ةايحلاب اهياصتا يحاونو ءاهصئاصخو
 ءامسأ ىلإ ةجاحلا ٌدتشت ثيح .دّدجتملا ٍراكتبالا نينافأو .ةثدحتسملا ةراضحلا ٍناولأب يهازلا

 هيلإو ُتْوَعلا هنمف «هلاثمأو «صّصَخملاو دنع الإ اهم انل ّقأو ءاهتالولدمل لئالدو ءاهتايّمسمل
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 نونفب ةلفاح ,ةمخض ةدلجم اهنم لك ءاءزج نيرشعو ٍدحاو يف «يناغألا» ٌباتك اذهو

 .ًاوُفَص ًادِرْوَم مويلا ىتح ٌلازي الو . . .رابخألاو حّلُملا ٍبَّذعأو ,تايوغللا ٍفئارطو .بدألا
 ِهِرَصَح ىلإ ليبس ال ام . . .اذهو ...اذهو ...اذهو .نونفلاو بادآلا ُداَوَر هيلع محازتي

 . هفْضَو ِزَجوُب ماملإلا وأ
 .مهتغلل اوصلخأ  مهباوث هللا لزجأ  نيقباسلا انءاملع َّنِإ :لوقي نأ زجاعلا ٌدِهجو

 ةيحضتلا ٌلئاسو اوُدَفْنَتساَو ءالبلا ٌريخ اَوّلبَأ دقو مهايند اورّداغو ,داهجلا َّقَح اهنيدايم يف اودهاجو

 راربألا فحص يف مهءامسأ اولجسو .مهل َءاعّدلا اوصلختساو .مهيلع ةانثلا اوبجوتساف «ةهيزنلا

 .نيدلاخلا

 اَحَص (ملف «نافرعو ٍةياده سوم مهعّلطأو هِتاوُفَغ نم ٍةوُفَغ يف مهب َداج رهدلا نأ حلاو
 . ىّتبمل ٌونُدو ةياغلا ٍبرُقب شبت «ةديدج ًةوفغ هنم ُبقترن انكرتو . ىطعأ ام َبْلَسو .حّتَم ام ٌدرتسا



 نذذ

 ةيمالسإلا ةبتكملا هذه ٍةَمظَع ريم ,تاحفصلا هذه لالخ نم اندهش ٠8

 مئازعلا كلت الول .عطقنت ال يتلا ةرثكلا هذهب نوكت تناك ام اهنأو ءاهَتَعَس َريسو

 .همولعو مالسإلل اهّدوجو ْتَبَهَو يتلا ,ةيكزلا سوفنلاو .ةرهاطلا ٌبولقلاو «ةيناميإلا

 ميسا رومألا يف رسفلا نم هيلع اوناك ف ء مهنيبو اننيب ٍقرافلا ٍةظحالم َعَم

 ١ لئاسوو تاالصاوملاو ٍءوضلاو .ماعطلاو ءاملا نأش ف « ةيمويلا ٍنوؤشلاو

 ل.ل يوان ِءاقتساو أ ءاَشِرو وْلَدو ٍديدش ٍدهُجب الإ ًءام الف ءاهب ّلصتي امو

 مهُبَحصَي ةوض الو «ماري اك ٍرْسْيو ٍةلوهُسب ماعط الو !ءانعلا نم كلذ يف ام ىفخي الو

 ُهتاودأو ملعلا لئاسو نكت لو ءاوبغر ثيح مهلقَت ةراّيط وأ ةراّيس الو ءاؤاش ثيح

 . ناكمو قيرط لك يف مهل ةرّسيم

 ٌءادعألا هلضفل َنَعْذَأو او هل مم َعضخ يذلا «باَجعلا بجعلاب واج اذه لك عمو

 نمو هِمَّلَق نم ىضمأ ُهَتَمِزَعو « هيسج نم ىَوقأ مهنم ريشك همه تناكو .ءاقدصألا لبق

 . بَرَأَم هنع ٌدنَي لو ءبَلطَم هيلع َزَعَي ل ٠ ,هّلاح هذه تناك

 يذلا ءَديِدَملا ضيرعلا ليوطلا َءاَنَعلا اذه تاحفصلا هذه يف اندهش “64

 لب «ةحارلا لبس سرادلل تثَعيُم دق مويلاو ءهرشنو ملعلا ليصحت يف انؤابآ هيلع ناك

 ةريسي ةفئاط الإ مهللا .ءانرُق انمايأ يف مهل ٌفرعأ الو ءًادادنأ اننيب ءاملعلا كئلوأل ىرأ ال ينإ

 اوُلئامو « َنيَسيِفَتلاب هْوَدَتفاَو هل مهَسفنأ اوبهو ءاهوحنو ةّيبْرْعلا دالبلا يف ثيدحلا ملعلا لاجر نم

 هذه مهيديأ ىلع ماعلل ناكو ءاودارأ ام مهل ناكف ,ةيحضتلاو ٍبأدلاو ربصلا يف ىَمادقلا انءاملع

 .©20لبق نم ضرألا اهدهشت مل يتلا ةّيناملا

 َتَقلطَأو «ةينوكلا تاساردلل ٌثَعطقنا مهل هللا رفغ  نيقباسلا انءاملع نم ةفئاط نأ ولو

 ةّيداملا َريغو َةّيداملا اهاوق ٌمدختستو ءاهّلئاخد ٌصِلختسَتو ءاهرارسأ ٌفِشكت «ةعيبطلا ءارو اًنوقع

 .فلختت ملوأ ءَتَقِبَسف ةراضحلا نيدايم يف ثَقَباَسلو «ُثَداز وأ اهّريغ هكردأ ام كلذ نم ٌتَكردأل

 .«كلذ لفكي ام ءءاكذلا عطاسو «ةرّباثُملا ميظعو «ةبغرلا قداص نم هللا اهحنُم دقف

 دمحمو .يِوتْكّللا يحلا دبع دمحم :كنودف ءانئالع نم نيرخاتملا قحب نسح سابع ذاتسألا فحجأ :تلق (1)
 دنع نمزلا ةميق» يباتك رخاوأ رظنا «يطويسلاو .يراقلا ًايلع :مهّلبقو .يناتكلا يحلا دبع دمحمو .يوناهتلا يلع فرشأ

 . «ءاملعلا



 ضلي

 ةساردلا ٍةنكمأ يف نآلا ٌسُرْدَي وهف «ةايح لاو ملعلا نوؤش نم ٍنأش لك يف ةّيهافرلا لبس
 ءًافيص ليلبلا .معانلا درابلا ِءاوشلاو ,ةءاضولا راونألاو ,ةفّيكملا ٍءاوجألا تاذ ةحيرملا

 .جارخإلاو ةيانعلاب ةمودخملا ةعوبطملا ُبتكلا هل ُمّدَقَتو اتش .حيرملا ءقادلاو

 ُمّدقَ دهاعملا ضعبو ةَعَتُمو ةلوهُس اهلضفأو بيلاسألا رسيأ ىلع ةفّلؤملا .ليمحلا

 . ًاناجم نيسرادلل ّبتكلا

 ىصقأ ىلإ ولو ُُلئاسوو رْفَّسلا ٌبابسأ ِهِدَلَب نع لجارلا .سرادلل نآلا ْتَرَّسَيَيو
 ٍرهشلا ةفاسم .عطق نم ٌنكمتي وهف .ةلماش ٍةحارو َةلِهْذُم ةعرس .برغلا وأ قرشلا

 َّنأ نيح يف ءاهنوذ وأ ةعاس يف ٍعوبسأ ةفاسم .عطق نمو ءدحاو موي يف ايدق ٍنيرهشلاو

 ىلع َلّصحَيل ,لاوطلا يلايللا يشميو .لاوهألاو َدئادشلا كلذ يف يقالُي ناك ُهََلَس
 «ليلج ملاع نم اهاقلتي ٍةيملع ٍةلأسم وأ ءهنم حسني وأ م ار باتك وأ .دحاو ثيدح
 .نيدلاو َملعلا هنع ُذأيو ُهُماَسُي «ليبن ثّدحُم و وأ

 ىلإ ةتروص هيف ُدَهْشَيو هتيب ,لخاد يف قومرملا ملاعلا توص ْعَمسَي نآلا سرادلاو

 نم ًاريوصت ٍطوطخم وأ ءًاكلمت عوبطم باتك ىلإ لوصولا نع ٌرِجعَي الو ِهَتْوَص بناج
 ٌروصِي هتكيِرَأ ىلع ٌءىكتم «هتيب ف ٌسلاج وهو ,ةديعبلا وأ ةبيرقلا ةماعلا تابتكملا

 َصَقَن ال لصألاك هيدل وه اذإف .ةعاس فصنب ,رهش يف ُهْمَلَس ُهُبتكي ناك يذلا ٌباتكلا

 . فيرحت الو فيحصت الو ةدايز الو

 !©)رباج يخأ َناّيَح مويو 2 اهروك ىلع يمي ام ناتش

 نيرباصلا .َنيفّلؤلا نيلماعلا .نيقباسلا ٍءالعلا ىلع ىلاعت ِهَّللا تامحَرف
 .اوُرَثآَو اوفلخو ءاوٌرَباصو اوُريَص نيذلا «نيبستحملا

 ميمر ماظِعلاو كسِم ٌرشنلاف 22مهصوخش بارتلا يف ٌبيغو اوتاَم

 يتلاسر رخآ يف ,فيرحتو فيحصت نم هيف عقو امو هانعم َنايبو تيبلا اذه حرش رظنا )0(
 ١09. 160 ص «نيثدحملا دنع ثيدحلا عامس خيرات نم ةقرشم ةحفص)»
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 دعب «ىلاعت هللا همحر يدادغبلا يلبنحلا ليقع نب ءافولا وبأ مامإلا لاق _5

 رادلا ىلإ  سانلل ٍنامزلا ةكربو سماخلا ٍِنرقلا ةمئأ اوناك نيذلا  ِهخياشم لاقتنا هركذ

 : ةرخآلا
 دوجولا يف مه ىضرُي نأ «موُلعلاو لاكشألا كلت ىلع مه قلاخلا ءىدبملا اشاحو

 يتلا ٍةَحْمْللا كلتبو «كلاملا وهو ءصََّصْعلا عاونأب ٍةبوُسَملا «ةريسيلا مايألا كلتب

 مهْعَمت ٍةفايِضب الإ مهل َيِضَر ال : ِهللاو ال « مقالَعلاب َتَجُم دقو ءايندلا يف اهوشاع

 ةَقْرف الب عامتجاو «تومالب ٌءاَقَيَو رويت الب ميعن : : هناحبس همركب قيلت ةدئام ىلع
 مبا ال

 . (ةّصغُن ريغب تاذلو

 (ةلبانحلا تاقبط ليذ»و .20يزوحلا نبال «مظتنملا» نم ًاصخلم ىهتنا

 . لاعتملا .ميركلا بنج يف «لاق [يف قّدَص دقو ««29بجر نبال

 اهمدب تّداشأو ءداجمألا هذه انل تنب اب يتلا داسجألا كلت ىلع ىلاعت هللا ٌناوضرف

 . قيدصو ٌردع ّلك هقؤفتو هلضفل عض ام : اهلوقع ٍةلعشو اهنويع ٍروُنو

 ًالمعو ًاملع :ءاملعلا كئلوأ ُفْلخَت نم هيف لعجو «ملعتملا انبابش يف هللا كرابو
 يف قحلا ةملك َرصْن مهل َنكمو .هليصحت يف ًانابَوذو «هيف ًافيلأتو ملعلل ًارشنو «ةريسو

 «حاورألاو ٌبولقلا مهب ّحورتستو .لوقعلا مهب َرينتستو «نويعلا مهم ّرَمَتأ ءضرألا

 .نونمؤملا حرفيلف كلذبو

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو .نيملاعلا بر هلل ٌدمحلاو

 .ًاريثك ًايلست

 باتكلا اذه ةمدخ نم ٌتغرف :ةّدع وبأ دمح نب حفل دبع ىلاعت هللا ىلإ رقفا هغماج لوقي

 رئاسلو هلو ل رفغي نأ ٌلوؤسملا لا .هتاوعد حلاصب يفركذي نأ هب عَن نم وجرأو

 .نيمحارلا محرأ وهو ةنسحَأ نوعبسيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم هايإو ينلعجيو «نيملسملا

 ١١( 5١6:9؟.

 50:1١ 5ل.



 ؟ 6

 ءْنَدْنَل ةنيدم يف .١947 ةنس َةَدْعَقلا يذ نم 1١ ءاعبرألا موي يف ةثلاثلا ٍةعبطلل هِيمدخ نم ٌُتعَرَفو

 ةعجارُم ةَّيغب .ةعبطملا ىلإ هميدقت نع ٌتفّقوت مث ءهنوعو هلضف ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يف للا لضفب كلذ يل رسبت ىتح !نينس رْشَع نم ٌرثكأ راظتنالا ٌسيبَح َيِقبَف .هيف عضاوملا_ضعب
 .تاحلاصلا مَن هيمعنب يذلا هلل ٌدمحلاو 1404 ةنس رفص نم ١ يف ءادّنُك يف رفوكناف ةنيدم

 ا



 تاعوضوملل ىلامجالا ىوتحملا

 باتكلا ةعابطب ىنتعملا ةمدقم

 ىلاعت هللا همحر فلؤملا ةمجرت

 ةئلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 تافاسملا

 تاَذاَّذّللا رئاسو ةَعّدلاو ةحارلاو مونلا رجم يف مهرابخأ يف يناثلا بناجلا

 عيبو هترارمو شيعلا فظشو رقفلا ىلع ربصلا يف مهرابخأ يف ثلاثلا بناجلا

 تاسوبلملا

 تاعاسلاو َمايألا : رجاوهلا يف شطعلاو عوجلا يف مهرابخأ يف عبارلا بناجلا

 تابُرعلا يف تاقفنلاو ٍلاملا ِدافّتو مئادلا يِرُعَلا يف مهرابخأ يف سماخلا بناجلا

 جورخلاو اهعيب وأ ءاهب ٍباِصُملا وأ بتكلا دقق يف مهرابخأ يف سداسلا بناجلا

 تاّملُملا دنع اهنع

 ليبس يف تابوغرملا نم وهو جاوزلا مهكرتو مهلتبت يف مهرابخأ يف عباسلا بناجلا
 تادافتسالاو ملعلا نم دايدزالا

 تاينتقملاو تاكولمملا عيبو ريثكلا لاملا مهلذب يف مهرابخأ يف نماثلا بناجلا

 اهيف تاعماج رابخأ ةثالث امهولتي بناوجلا نم مدقت ام لجل ناعماج ناربخ

 تاقوألا ىلع ظافحلاو ةريبكلا فيلآتلا ةرفوو ضرألا ىف فاوطتلا ةرثك

 هتنمضت ام اهيف صلختسا ةحمل نيسمخ وحن اهيفو ةمتاخ
 تايلاغلا ىناعملاو دئاوفلاو تاظعلاو ربعلا نم تاحفصلا هذه

 سراهفلا

 لأ

 ةحفصلا

 ل_ 006م

 موا

 !١ ه

 ١9 1ظا/

 نورشس ل

 _١١ مع

 ١4-1١1١

 ١5" 156م

 نر لش او
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 ١ ةينآرقلا تايآلا 0

 ؟"  ةيوبنلا ثيداحألا 0

 *  ع راعشألا 0

 تافيحصتلاو تافيرحتلل ىوتحم عنص ىلع تمزع تنكو

 ءباتكلا اذه يناهيلإ ٌتِهّبتو .بتكلا ضعب يف ُتَعقو يلا
 .هريكو باتكلا عاستال ًارظن .,كلذ نع ٌتلدع مث

 )١( قيلعتلا يف ٌدراو هلبق ام نأ ىلإ ريشي (ت) فرح :ةظحالم .

 اراد



 ةينآرقلا تايآلا ١

 باتكلا يف اهدورو بيت رت ىلع

 0 . . .ساثلل ْتَجِرخأ أ َرَْخ
 9 . .ىوقُتلاو ٌريلا ىلع اوُواَعتو
 ٠١ .راذفم هد ميش كر

 نو . نوركفتي مهلعل ٌصّصَقلا صُصُق

 ١ م ...ةرم مهبل يف اكد
 ا . . لّسرلا هاب زب كيلع نا
 ١ .ُهَللا ىَدَه نيذلا كئاوُأ
 8 ت .ءاشي ام ُنلْحن ُهَللا
 مم ل . ادْشُر َتمّلُع امم يَمّلَعُت نأ ىلع َكُعِتُأ له

 "م . . .ةرحصلا ىلإ انْيوُأ ْدِإ َتيأرأ

 0 . . .ِنيَرْحَبلا عمت َعلْبَأ ىتح ُحَربأ ال ُهَنَفِل ىموم لاق ذو
 14 . ميقتسم ٍطارص ىلإ اشي نم يِدَي ُهَللاو

 09 تد. . .ُهنِم اهانغَرَت مث َةَمْحَر اَنِم ّناسنإلا انقذ ْنْئَلو

 انك .رهشأ ةعبرأ ضرألا يف اوُحيِسف

 "م . . . يُبَر يل رْفَغ امب نومّلْعَي يموق َتْيَل اي
 نع . نْودَعوُت امو مكفزر ِءامَّسلا ينو

 "0 . . .هللا ليبس يف مهاومأ نوُقِفنُي نيذلا لَكَ
 "1 . . .تانُيبلا نم انلزنأ ام نومّتكَي نيذلا نإ
 7 .ٌديدشَل ريخلا بحل هنإو
 ضلت . . .ًاجَرْخت هل ُلَعْجج هللا قي ْنَمو

 انك



 . مكَسفنأ اوُكَرت ال
 .ْتَّدَحَف كبَر ِةَمْعِنِب امأو

 ت .نوظفاحل هل اّنإو ٌركذلا انْلَّرَن نحن ان

 كل

 نيا

36> 

 نضكا
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 ةيوبنلا ثيداحألا ”٠

 باتكلا يف اهدورو بيترت ىلع

 . .دبعلا ِنْوَع يف ُهّللاو
 .ٌبحأ ْنَم عم ُهرَلا

 . .ةديّبَع ابأ انيلع رُمأو كي هلل ٌلوسر اَنَثَعَب

 اف نون و ةروص لع لجو ع هللا قل

 . .ًادْرُم ادرج ةنجلا :ِةّنجلا ٌلهأ ٌلْخَدَي

 ت ِدُحَأ ألم مكيحال ناك ولف يباحصا يل اوُعَد

 . مارحلا رهشلا نوحي اوناكو ٍرافِغ انموق نم انجرخ
 . .ةارُع ةمايقلا موي ّسانلا ُهَللا رشي

 تا. انف يفتت ةدنجم دانجأ ءاومملا يف حاورألا نإ

 . . ماشتتف يقتلت ةدئجم ٌدونُج حاورألا

 .ةنحلا لعبد هلا لإ هلال همالك رخآ ناك نم

 . .ًاثالث وأ نيب َلاَع نم

 ت .رانلا ىلإ رعشلا ٍءاول ٌبحاص سْيَقلا وّرما

 ت .لستغيلف ةعمجلا قأ نم
 . .باذعلا نم ةعطق ٌرْفَسلا

 . .اهيف ناك اهلامجو اهنيدل ةأرملا ٌلجرلا جوزت اذإ

 . . عبرأل ةأرملا حكت
 . موجحملاو مجاحلا رطفأ

 . . ةكئالملا نم ألمب تررم ام

 . . .ثالث يف يمأ ُءاَفِش

١5 

1١١ 

1١ 

 لدذر

1١/1 

١/ 

 ليحل

 لحلب

 الحا



 .اذك ةعاس الو اذك موي اومجتحت ال

 . .ثيدحلا نم ةريره وبأ ٌرثكأ : نولوقي سانلا نإ

 ت .ذاحلا ٌفيفخ ٌنمؤملا

 . .تنأ نم :لاقف ٌزوجع لي ىبنلا ىلإ تءاج

 . ذاحلا ٌفيفخلا نيتئملا سأر يف مكريخ

 تا... .كتمعن لاَوُز نم كب ُدوعأ ينإ مهّللا : هلك هللا لوسر ءاعد نم ناك

 تت.

 ت .. .نوبراقتم َةبَّبُش نحنو لك هللا لوسر انيتأ

 . ملسم لك ىلع ًةضيرف ملعلا ُبلط

35 
 نير

 الحا ب

 ؟1/
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 راعشألا

 «0)ةيفاقلا ةياعر ىلع ةبترم
 كلعلا مكحتل ِكولمللا ىلعو ىَرَولا ىلع نومُكحَيَل كولملا نإ

 : ينميلا يديبرلا جرا رمع نب دمحأل
 ِءاهقفلا مئالع يف يل لاق ة؟ميقم تنأ نيأ رقفلل تلق

 ِءاخإلا مُعطَق لع ٌريزعو ٌءاخإل مهيبو ينيب نإ
 ويو قيقعلاب ٌمويو ىوْزحب موي

 اهنم تايبأ ىلافلا نّسحلا يبأل

 ًاهُجْوَأ ٌسِلاَجَْلا تَلّدبَت مغ
 ع 7 2 0

 ىلال ىوّسب ةفوفحم اهتيأرو

 ُنيَه ٌلكلاف دولا كنم ّحَص اذإ

 ا
 | ممل ري مل نم

 ًابحُرَم : نولوقي يَمَع ولد 7 ناكو

 اهِئامَلُع نم ٌُتدهَع نيذلا َريغ
 اهئاتفو اهرودص ةالو اوناك

2 . 0 

 ٌبارت بارتلا ٌقوف يذلا لكو

 باصي ِءيِش لك نم
 ٌبارتسلا هيلع ىثحي

 !ٌبِحْرَم تام ًارِسْعُم ينوأر الف

 ا

١ 

 م5

576 

 فرق

 ا د

 ١65

 ةّيمكحلاو ةيبدألا راعشألا نم .(تاحفصلا) :باتكلا اذه يف ةدراولا ٌراعشألا تناك ان (1)
 تيبلا َتابثإ ُتْرَيخا :ةيلاعلا ةيقارلا راكفألاو .ةيماسلا يناعملا تاذ .ةراتخملا ٍةبختنملا ٍةدرفملا ٍتايبألاو
 ٌونِص ثيبلل ناك اذإو «بتكلا ضعب يف ْلَعفُي اك هنم ريخآلا رطشلا ىلع رصتقأ مو ,ىوتحملا اذه يف هلماكب
 عضاوملا ضعب يف ءاج دقو هل دهشتسملا ىنعملل ًالامكإ .اعيمج ةثالثلا وأ نينثالا ٌتبثأ هعم اًركُ ٍناوْنِص وأ
 نأ ىلإ ٌريشأو ءاهنم نيِلّوألا نيتيبلا ركذب يفتكأ تاعوطقملا هذه ٌلثمف ,تايبأ ةثالث ىلع ٌديزت رعشلا نم مط
 اهنم ٌتايبأ مهضعبل وأ نالفل :لوقأف ءانه اههعم ُتّركُذ ًةيقب امه

 ظفحلا وأ َعوجرلا دارأ نم سيم ةديفم اهنكلو «باتكلا تاحفص ٌريثكت اهيف ةقيرطلا هذه نأ ٌظَحلُيو
 امل «ةايحلا سورد نم ٍسرد وأ .باتك وأ ,ٍةديصق عقوم عقي تايبألا كلت ضعب نإ ,دهاشلا تيبلل

 . باتكلل تاحفصلا ضعب ٌةدايز اذه ,لجأل ٌرفتْغُيف .ةيلاغلا ةغيلبلا .مكحلاو ماسجلا يناعملا نم ُهنمضت

 ع*ء؟



 ىوه ا ب ىهانت دق نأ ىرأ تنكو

 انس انيقالت ملف
 هِسْفْن م ُءاَيْلَعلا نكت نمو

 و 8

 تنياعو

 درو ٌعْساو تئش ءيش يأ ُبِلْطا :ٌتلق

 نطوم لك يف سمشلا ٌرِيِسَم راسف

 :ينازاتفتلا نيدلا دعسل

 يرطاخ ركفتلا رحب يف ضاخ اذإ

 اووَح ام لين يف ضرألا كولم َترَفَح

 ٍةَعْحَه لك يف ِتنأ ٍءيش رخآأ

ِ_ 

 و

 دقفك باتكلا دقفو

 ٍعيبرلا نامز نسح

 ٌبهذم يل اهّدعب ام ةياغ ىلإ

 ٌبَعلأ تنك امنإ ىلأ ٌتنقيت
 ٌببحم اهيف ُهاقلي يذلا لكف معه“ ١ 8 يل

 ٌبهويو ععابي

 هبيصي ايف ربصلا دنع ُفَرعُيو

 ابئاّصَعلا ٌريِسكلا مظعلا لمح اك

 ابَرَطْضُم ضرألا تابّتَج يف دارأ

 ابدألاو ّملعلا الإ َدراَوَلا هنم

 برغلاو ٍقرشلا يف حيرلا ٌبوِبُه ٌّبَهو
 ٍبَصَع الو محل يف ُلئاضفلا كلت

 بلاطلا ٍتالِضُْم نم ِةُرُد ىلع
 بئاتكلاب ال بتُكلاب ىلا ُتْلِبو

 يبوبُه دنع ٍتنأ ٍءيش لوو

 بَتكلا ٌعاضأ دق نم َلْوَه ايف

 اوتام ىّركلاب سانأ ُمُهاَوِس ْنْمو

 0 راةولع م هي

 اتشلا 2دربو افيرخلا سيو
 !؟ىتم :يل لق ملعلل كّدخاف
 ِتاومأب اتاومأ ٌقِحلي لهجلاو

 اضفنا

 ”51؟
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 اكدر
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 قي

 :يضّرلا فيرشلل
 هيلي لوحنلا يف مسج لكلو

 : يِفَلَسلا ظفاحلل

 لهأ نم انأ
 7 5 ع و و

 وجرأو ترج

 : سراف نبال

 ٌريخ تلق ؟كّلاح فيك اولاقو
 انلق ٍرْدّصلا ُمومُه تمحدزا اذإ

 يسفن  ٌسينأو يره  يميدن

 : يتبل يعي نبال
 ٍنطْوَم ٍةقرفب لِفحَت الو ٌبرغف
 اقِرْفَم لَ ام كسملا ٌتارتغا الولف

 : يِّزعلا قاحسإ يبأل

 بدأ نع هانغأ نمل ّنبَجعَت ال

 0 َتأشن * رضرأ يف كثكم كافخأ

 ُتْنَعَط ْنِإ  هديعب / ين

 كيرش هل سيل هللاب يقي

 اهّبدَدَس دق ٌةَعْوَج لإ

 ينتدزف امنع ُدْعَس اي ينتثدحو

 ريغ ُبلقلا فرعي مل ىوَه اها
 :يَرَعلا ءالعلا يبأل

 و عع

 ُتَرِسُك هل ٌءاب نإ ُدَجوُي ٌرِبَصلا

 ةكملا نزوجأ نأ

 ا يف لح اع ٌددلا ُتارتغا لولو

 جرسلا نع ينغُي ىمَعلا نإف لْهَج
2 

 جَجّللا ف ردلا ٌرْذَق ُفَرعُي سميلو

 جرملا ىلإ هاندأ رمألا ُقَيضأف

 يجف حم ليلا عنو ينك
 ٌحِراَج بلقلا يف وهو يمسج رهاوظ

 حاجنلاب ةةفيلخلا دنع نمو

 ٌدجاو ّيبنج نيب ماعط لكو

 ُدْعَس اي كثيدح نم يندِزف ًانونُج

 ُدْعَب هل سيلو لبق هل سيلف

 مب 28

 ِءابلا 2 ٍنوكشب هنكل دوقفم
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 : يبلهملا ريزولل

 ةايح قوملا ىلع تضر ولو

 ٌديِزْلا كّروعأل ىَوْلَبلا نم

 اوديري مل يِشْيَع لثم شيع

 اهنم ٌتايبأ يطابّرلا ينائَب دمحأ يضاقلا انخيشل

 اهينكاسو 2 َنانجلا تمر اذإ

 اهيف  سوّدْرِفلا ٌهْنَج كّبتُكف

 ٍنَدَب نمو ِتْيَم نِم كوادف يسفن

 تاب راش بر اي

 ًاريَخ هيلإ َريسملا
 همم َنوُد ىىَّفلا ُلُقلا صقَي دقو

 عم انركذل

 ادّسوتام

 ُهَّللا ىَرَج

 "0 نضِرْعَت ال

 ٌديفي امي نش عاتمإو
 ٌديرت ام ينحت ٍدلخلا ٌرامث

 اًدّسجلاو ٌقالخألاو ٌركذلا َبّيطأ ام

 اَدَيلا ٌفكوأ سْنَعلا عارذ لإ

 اراك اًياَطَلا َكَرَت 2 نإو

 أ َعالَط ّلُقلا الول ناك دقو

 . ةقيدحلا ف 5 ماص
 ىعذأ ِتوملا امش ىلع ينارأو

 اوُركُذ نإو اوُدُع نإ سانلا كئلوأ

 ٍدَعَمْلاك ىْشَم اذإ ا

 يّدحتملاو تيمتسملا ةَموَص

 دنهو ٍلْنِس هَل .مالسالا خيش

 ٍدوُدْعَم ريغ وْعَلف مهاوس ْنَمو

 :اهنم ٌتايبأ يناذمهلا ءالعلا ابأ حدمي قرشملل برغملا نم نيلحارلا ضعبلو

 دعب نيو ٍبْرُق ىلع كيلإ ىعَس

 دقو ميركلا كانفمب خانأ ىتح

 الاجر بورحلل ُهَللا -نّلَخ

 لع ىبأ هانج اذه

 ضقنت مث ٌةَعاَس الإ ّيِه (ف

 ٍدَنَسلاو مَلِعلا يف ةبغر اذ ناك نم رشحلل

 ِدَنّملاو ٍطْيَغلا يف ُهئاكر ْتَلَك

 ديرو ٍةعصقل الاج

 لَحأ ىلع | ْتْيَنَج امو

 رئاس وه ْنَم ريسلا بغ دمحم

 : يناَجْرجلا ز نيل دبع نب يلع يضاقلل
 ىنغلا عوضخلاب ٌلّصوت اولاقو

 امّرَح 3 لالا نيبو ينيبو

 هنكاسو ٍنامْعَن ٌتيداحأ هيإ

 رقفلا وه عوضخلا نأ اوُمِلَع امو

 رْهّدلاو ةيبألا ىبضن :قغلا لع

 ُراَمْسَأ بابحألا نع ٌتيدحلا نإ
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 ٍفَرَط يف هرملا ٌرْكِف لغلغت
 :اهنم تايبأ يعفاشلا مامإلل

 نس الولف يرطمأ
 اتوُق ٌمَدعأ تسل ٌتْسِع نإ انأ

 ٌريَصلا هب ثتاغتساف ٌريَّصلا َرباص

 اوُكَلَب دق نوعاسلاو دجملل ُتْبْيَد

 مهرثكأ لَم ىتح ّدجملا اوُدَباكو
 هلكآ تنأًارمتدجملا بسحت ال

 َتْيَِرَس

 لََج ًاكلام ايحأ ةقفت اذإ

 ًاعِضاوَتُم ًالهاج اهيف ٌتْلْخَدو

 فلا بكم نع ملعلا بسكب نش

 ىنِغلاو لهجلا نم ظَح مهل راصو

 :اهنم تايبأ يوَمحلا توقايل
 يل رمتس متسا مث ُكشلا ٌفوقو ٌتفقو

 هب ام بلقلابو يلهأ ْنِم ٌتْعْدَوَف

 : ةّيهاتَعلا يبأل

 ىتِغلا هل ىجرُي ّرقفلا نأ ّرت ملأ

 رياح هيف تفرع هيلع نم
 وه

 ارب 2 روركت رابآ يضيفو
 و 3 ل 00

 اربق مّدعأ تسل ثم اذإو

 ٠ وقم مب دمع

 اربيص ريص اي روبصلا لاقف

 اَرُرألا ُهَنْوُد اًوَقْلأو ٍسوفنلا َدهج

 ارْيَص ْنَمو ىقوأ ْنَم ّدجملا َقناعو
 اربّصلا َنَعْلَت ىتح دجملا غلبت نل

 ارَمَّسلاو يتلا انْدِمَحَف اندالب
 ارَعَش نإ َليَلَّصلا َكِلملا ٌرشْنيو 8 0 3 509

 ارورغم االهاج اهنم تجرخو

 ٍرِئاَضِب سيلف اهنم هتاف ف
 رباَقْلا ٍنوطُب يف تارّسَخ مكو

 رياج يحخأ َناّيَح ٌمويو

 ٍرغث  ٍداَدِسو

 ارْقَملا نم هيلع ىشخُي ىتخلا نأو

 تاآلك

 تالثلبلك

 فون
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 أ يرئازجلا نونحس دمحأل

 ٍةَذَم دعب انترُر دق ٍةدغ ابأ

 هَل ٍتاحفص ىلع

 (هقيرط ىضرأ اال ِناقلخ
 أرطب نكت الف ٌتميغ اذإف

 يتَتْيمَر ذإ ينيدَصَْأ دق تنك ْنِإف

 ايرط اهِلْضَو

 مهو ٍةايحلا يف اوناك ضرألا يذ لامج

 :قاّرَولا دومحمل

 امأ رقفلا تبئاع اي

 هلضف نمو ٍرقفلا

 يغبت هللا

 ٍفَرَش نم

 ِءانثلا سور كيلإ ُتلَمَح

 ٍسيطارق نم جوه ىلع

 ربصلاب كردي ّملعلا َّنأ نيب

 ِرقفلا ٌهلَّذَمم ىخلا رطب

 ريسلاو بتكلا لاَ تامملا دعب

 : يناَجْرُجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلل
 َهَّذَل ٌتمّطت ام

 نم ّرعأ يش سبيل
 يف ُّلَّذلا اغإ

 : يلافلا نسحلا يبأل
 هال

 ٍسوهم لك سيردتلل
 اولْمتَي نأ ملعلا لهأل

 اياَرُه نم اَدَب ىتح َتَلِرُه دقل»

 ىتح شيعلا
 ملعلا

 الا ةطئاخت

0 
 ردصت

4 - 

 م6

 تيبلل ٌتِرِص

 يختبأ |(

 اسيئر ازيزع شو مهغَدف س

 ٍٍسْرَدملا هيقفلاب ىّمسَت ديلب

 سلجم لك يف عاش ميدق ٍتيبب
 م

 «ٍسِْفُم لك اهماس ىتحو اهآلك

 سئابلا ريقفلاو ٍةفيلخلا نيب

16 
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04 

 يساكلا مِعاطلا َتنأ كنإف ُدُعقاو اهيل ُلَحْرَت ال مراكملا عد

 عباصألا بويغلاب هيلإ ْتَمْوَأو ُهَقيِدَص لق ِءرملا لام لق اذإ

 ٌعِماَجمْلا ريرج اي انتعمَح اذإ مهلثمب يىنتجف يئابآ كئلوأ

 اَجَولاو ٌباَصْوألا يبأ بْن ٌّبَر اي الترم ترق دقو ىتنب لوقت
 اًعَبطْضُم رمل تنحل ّنِإف امون ىضيمّتغاف ِتيَّلَص يذلا لم ِكيلع

 : اهنم تايبأ َيِوَدهْلا داّدحلا نسحلا يبأل

 ُماَقا تحت نم -رسُمُشلاك ٌةَحْفَص ْتَربأو تلاق
 حاملا نم ابي ام رج آ يمحو  رتافدلا تعب

 : اهنم تايبأ يكلاملا يلع نب باهولا دبع يضاقلل

 ُفَعاَضُمص ٌمالس ينم ال ّقُحو ٍنِطْوَم لك يف دادغب ىلع ٌمالَس
 ُكِراَعَل اًهُيينج ْىطَشِب ّنإو ال َلِق نع اهتقراف ام هللاوف

 اَنْنَك ُفَمكُت فْوَسو يضمت َفْوَس لإ كبيصت ٍةْنِش ني سبل 2
 اًفطَت مث اهبل وُلْعَِي زر اثلا ّنِإف ُبيحّرلا كْعْرَذ ْنِضْي ال
 ىَفْشَأ نيح ُهَئاَجَن تَقاوف ِك للا ىلع ىَفْشَأ ناك نم انيأر دق

 :اهنم تايبأ ركاسع نب مساقلا يبأل

 ٍفِئاَنَيِو ٍدِفاَدَق نيب َنْيَرَفَس ىَتُّما ٍبَلَط يف ثرفاس يذلا انأو
 ٍفِئاَطلا ٍدوُدُح ىلإ َناهبصأ نِم ٍنيِدَم ريغ ُتْفٌوَط يذلا انأو

 يّرَعلا قاحسإ يبأل
 ُقَلْعُم يعاوُدلاو ِثِعاَوَبلا باب َةَورَض تلق ٌرعشلا تكرت :اولاق
 شي َحيِلَم الو لالا هنم ىَيترُي ميرك الف زايدلا تَلَخ

2 

 !ٌقَرْسُيو ٍداَسَكلا عم هيف ُناَخيو ىَرَيْشُي ال هنأ بئاجعلا نمو

>38 
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 : يروثلا نايفسل

 ُهَنوُد ُبابلا قل اع كيفكُيس
 يِدتْخَتو ٍِتاَرُق ِءاَم نم ُبَرْشَتو

 اًمأك اْوَّسَجَت مه اَم اذإ ىْنَجَن

 : ىعاَرلا هيقفلا هللا دبع ىبأل

 اوُأَشَن دق يحلا َباَبَش َتيأر اذإ

 قَلِج يف .عايشألا ىَدَل مهارت الو

 ٌجَمْض ْمُُمَأ ُمّلعاو كنع ُمُهْرَدَ
 :هيقفلا يليحلا دمحم يبأل

 مهعيدوتل
 قاَرِفلا
 ىعمدأ

 انْرَرَب نو

 سووك انيلع

 ٌلاوهألا فّداقَتَت

 اوُراَذأ

 يننأاكف يب

 ُقدْرَجَو حل ماوقألا هب نو

 َباَحْصَأ ضراعت

 عاونأب

 قبلا ديرملا

 َنئَت ”صيقخلا َتِِلط

 اًقَرَولاو ربحلا َلالِق َنوُلَقَْي ال
 اًمّستا ام ٍرابخألا حلاص نم َنوُعَي

 :اهنم تايبأ رمع نب دومحم يرشحزلل
 ل َذَلأ مولعلا حيقنتل ِيرَهَس

 : ىكلاملا باهولا دبع ىضاقلل

 ةبيَط لامل ,لهأل ٌراد ُداَدَْب

 اهِتْقْزأ يف يشأ َناَرَْح ْتْنِلَط

 : يربطلا ريرج نبال
 ملعي مل َتْرَسْعَأ اذإ
 ًءام يل ظفاح يئايح

 لذبي ُتحَمَس ينأ ولو

٠ 

 ٍقانِع بيطو ٍةَيناغ لْصَو ْنِم
 ٍقاَس ِةَمادَم نم لخأو ىَهْشَأ

 ٍقيضلاو ِكْنَّضلا ٌراد سيلاًفَمللو

 قيدنز ِتْيَب يف ٌفحصُم يىننأك

 يقيِدَص
 يتبلاطُم يف يرو يقيفَر

 ٍقيرطلا ّلهس ىتغلا ىلإ ُتنكل

 يقيدص نم يوُدَع اهب َتْفَرَع

 تناك ْنِإو

 يقرحت .لوطل ىّنَرو

6 
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 ام ىنلانأف

 اهتَرْبَع َنيَبلا لاسأ
 امل خيِصأ

 هاسو ع

 انسحب ْتَهأَل ْتْعْيِص ول ُثتيداحأ

- 

 2 مم 2 عد

 اني كنم ِءايَلَعلل َنّدَك الو

 :ىبنُلَبلا سيردإ نب دمحمل

 يذلا ِقْرّرلا لت

 ُلوط يئانث َلاطأ دقو

 : ةريبه نب ىيحي ريزولل

 ُهَقيدَص لق ِءرملا َلاَم لق اذإ

 : يزاَريَّشلا قاحسإ يبأل
 00 0 7 و

 رخ ىلْيَذب َترِفَظ نإ كّسَت

 ِهِسِبال

 نبل نم ِناَبْعَق ال مراكملا كلت

 ٍرومألا يلاَعَم يّجَرْل لقف

 م

 ينُميقُي توقب ايندلا نم تيِضَر
 ُهنأل لإ َتوُقلا ٌمورأ ٌتسلو

 اهميِعَت بيب ايندلا هذه ف

 يكاسمإ دينفتلاب لُمْوَت تناك

 يكابلا اهنْفَج يبلق َحَرْفف َتَكَب

 تالاآلك

١4 

 <533ا/
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 دمج يللا مَ ينلأت
 : درب نب راشبل

 ينم حوُرلا َكَلْسَص َتلّلَت دق
 يئثيدح تنك تقطن ام اذإف

 : هّلوق ًاضيأ هلو

 نم ٌءاكذلاو ًاَنيِنَج ٌتيِمَع

 الوأ 4 يحيو اديور ينمي

 مم 4

 تنك تكس ام اذإو

 اليلحت ُليلخلا
 اليلغلا

 :اهنم ٌتايبأ يديِهاَرُفلا دمحأ نب ليلخلل
27 

 ةعس 5 هنع نأ ناميَلَس غلبأ

 دَحَأ ىَرَأ ال نأ ,ىبضب حش

 ٍَلْذِب ًاعيمج ايندلا لبق الو

 : يوحنلا ماشه نبال

 هلْيِب رفظي ولجللا ,لمصي نمو

 .؟يرطلا بيطلا يبأل

 ضاج باش اْلََع اذإ نق

 لام اذ ٌتْسل ينأ َريغ ٌىِغ يفو

 لاح ىلع ىَقْبِي الو ُالْزُه توي

 0 - 5 مه

 لذلاب بتارملا ْرِع يرتشأ الو

 لخكلا ةنم اهنيغ يف ىرت الئ

 هِلْذَبلا ىلع ربْضَي ءاّنسحلا بطخي نمو

 َُّذ اخ اايوط ًارْهَد 5 ًاريِسَي

 لساغلا غارف ىلإ توّيَبلا اوُسِبَل

 :اهنم تايبأ رمع نب دومحم يرشغزلل

 يلئاضن ّلَع يِدُت له ليلخ

 ىلع ْتَرْقَو امّدعب يقحب يل نمو

 ,لهاج لك ىلع ْعَفرُأ مل انأ اذإ
 لثامألا قوقح ايندلا اهيِذاَرأ

 :اهنم تايبأ رمع نب دومحم يرشحمزلل
 نمم ًايكْشُم ل ىرأ الو َنامزلا وكشأ

 حبار ٍةقفصب يل ْنَم اترسح اي

 يلاح ةقرو يِيَعُش ىَرَي

 لالا شسأر لضفلاو رجتم يف

 : يرصملا يناّسغلا ريبزلا نب ديشرلا يضاقلل

 لهأ ُمِهْتبِسَح يلهأ نم ٌّربلا ىلع مهليمجبو ٌمُئاحِإ زي مل ولو
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 ماسجألا اهدارم يف  ْتَبِعَت ًارابك لشٌسوُفنلا ِتّناك اذإو

 0 , : سراف نبال

 مرضت ران ٍءاشحالا يفو ءاذ ىوس  لئاقب تسل ثيغلا َناذَّمه ىَقَس

 !ٌمّلعأ ُتنك ام َنايسِن اهب ٌتْدَقأ ٍةدلبل ةاعّدلا ىِفْصضَأ ال ّيلامو
3 56 

 !مَهَرِد يتب ٍفوَج يف امو ُنيِدَم يننأ َريغ ُهّتسحأ يذلا ٌتيِسَن
 معطلاو نوللاو ُحيَرلا اهنم ٌباط دقل ةةقيِنَأ صضايرلا ُلْثِم مهُسِلاَت

 : يجرعلل وأ يموزخملا دلاخ نب ثراحلل

 :ةيحت ممالَّسلا ىَدْهُأ الجر مكَباَصص نإ « ُمِيَلَسَأ
 مم . ه6 و # وه

 ملسلا | ِكءاج  ذإ  هنهيلف مكملس ٌدارأو ِهَتْدَصقَ

 : يرتحبلل

 مِلظُم ٌُدَوْسَأ هنم يلخر ٌعِضوَم» ابرغمو اقرش ضرالا ءاضأ ٍرْدَيو
 7 7 05 و* 2 ووو مم 0 8 0س -

 ميمر ماظعلاو كسم رشنلاف مهصوخش بارتلا ي بيعغو اوت

 : يرصملا ةتاّبن نبال
 اَّسِبَت ىتح ُنوزحملا َسَبَع اف اَمّدَمْلا َءاَّرَعلا كاذ احن ُءاَنَه

 :اهنم تايبأ ديعلا قيقد نبال

 َتْدَجَو ًارئاز تئج املك موق وهللو
 0 هماو 0 ع 2

 الج تئلم اهلك اسوفن

 املِع مهضعب نم موقلا ضعب ُداَدْرَيِو ٍةفيرط لكب اوؤاج اوعمتجا اذإ

 :اهنم ٌءمصع ةديصق يناجُرُجلا زيزعلا دبع نب ىلعل
 امَسحَأ َّلَّذلا ٍفِقْوَم نع الجر اور اَِّإِو ٌضابقنا كيف :يل نولوقي

 امركأ سفنلا َةّْرِع ُهُتَمركأ ْنَمِم مهَدنِع َناَه ُمُهاَناَد ْنَم ساثلا ىرأ

 مداق َةَقحُم ٍبْرَقلا يف هب نو ٍرِفاَسُم دار دمُبلا يف هب هنأت
 :اهنم تايبأ يبسدقملا مئادلا دبع نبال

 ,ملقلاو ساطرقلاب َيِفَلِإ ٍدْعَب نم ملف نعو ساطْرِق لمح نع تْرَجَع
 ملأ ام ريغ نم ىرولا مولع اهيف ةدلحم نم افلأو افلا تبتك

 7” ال/
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 لعافب ليمجلل راه لك امو

 َسِلْفُم ءرملاو ِءرَلا يف تعّمَتِجا اذإ

 ال مالسإلا يبأ هاوس يل بأ

 | 1 جرس نب سابعلا يبأل
 ةَجَح َنيرْشِع ٌذنم يِداْؤُف ٌقيصَ

 هلثم ةراعإ يلثم ىلع ٌريِزَع
 اهرسأب ٍمولعلا فانصأل

 :يملدنألا ةراص نبال

 ف ةكيَأ يهف ةقارولا امأ

 ةريِإ ةلاحب اهّبِحاَص | ّتْهّبَش
 : يدرب رفظملا يبأل

 ِرْذَي ملو يرْهَد يل ٌركنت
 هؤادتعا تيك ٌرْهَّدلا ينير تابف

 لعغلا

 اهنم تايبأ برعلا ءارعش ضعبل

 اننيب رّثَّسلا ٌبناج ٌتَحْرأو تلاقف

 َماَر ُءرملا الغ ام اذإ

 ُهَل لاف لك امو

 ُةَمِعو ِنامُقُل ٌةمكحو

 ال هيلع ٌيِدوُنو

 ميمت وأ سييقب اورختفا اذإ

 يمه نع ُحّرفملاو ينُهذ ُلَقْيَصو

 مظن نمو بفيطل مل نم هيف 0

 ًءاوُس اناّرأ

 ْمرَت مل اذإ ريخب اَنِإف

 ُناطوأ ٍةبرُعلا ىف  ُلاملاو

 ناريجو ناوخإ سانلاو

 ُنومَت ٍناِمّزلا ٌُثادحَأو ُّرِعَأ

 نوكي فيك َريّصلا هيرأ تبو

 عق؟
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 ضل

 تا"

 الذل

 /ا١6

 تت”:

1 

 تالكاأ



 ١2غ

 2" تي ىلإ يوأي ال ِتامّزَعلا ٍتتْشُمو
 نأك ىتح ىّوَنلا

 ٍدَلِب نم َروِباَسْيَن هللا َسّدق ال
 ٍقّرُح نم ٍبْلَقلا يف يذلا ُميِحَجْلا الول

 : ينبطلا ناورم يبأل
 رع لأ ينتشوَتحا اذإ نإ

 :ةَِلْعُم ممالقألا َرضَحِب تدان

 انأو ىوحلا ٌدادغبو يلهأ

 : يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل

 ٌنِماض يمك َّنَش يذلا نإ

 اف ًاليلق ًاريخ |( يتْمَرَح
 : اهنم تايبأ يلافلا نَسحلا يبأل

 اهئعيو ًالْوَح نيرشع اهب ُتْسِنَأ
 7 م و ناك امو

 نب دمحمل

 يب ُّقْشَي ِرْفَم / لّفشت مل ٌدمحلا كل

 انتو ٍدُمَحلاو ملعلل يتعرف

 يناَسلا ريبْزلا نب ديشرلا يضاقلل

 اي كدنع ناك نإ

 امنإوريقفلاوههيقفلا نإ

 ًابيرغ ٌتومأ نأ ُهَّللا ىضَق ْدَق

 ٍناَعَم تايم يداؤت يف

 .ماشلاب

 قب ٌنامْز

 ٍناريج
 ٍناطوألا

 الو ٍلْهأ الو نكس

 ىلإ ُهتلحر نبل

 رانلاو ىلإ ةةعرْتُم

 ٍناريْنلا

 ٍنابْرَقلا

 ٍنكَس الو ِلْسي بحاص نم هيف ام
 نطولاو بابحألاو ٍلهألا قرف

 نربخأو أروط يئَّدَح َنْبتكي

 «نَْبَل نم ِناَبْعَف ال ٌرخافم ا يذه»

 ينالخ ِنيتَمقرلاب ٍطاَطْسُملاِبو

 ىتح ٍقّررلل
 يف ُكَداز

 ينينخو اهدعب يِدَجَو لاط دقل

 نوجّسلا ف ينَدَلَخ ولو
٠. # 

 ويد

 ينيهلُيو يِداؤف يْفِطُي غب الو
 ينيدهت تلز امو يبلق يل تحلصأو

 : يرصملا ي

 اهتاهف ماركلا هب نيب امت
 اهفارطأ تعّمجت ريقفلا ُءار

 اهيلإ ًاهْرُك ُقاَسَُأ ٍدالب يف
 !اهيلع باججلا ُهَيآ ْتَلَزَ

 تال“

 قفز

 ت'“عا/

 أء٠ات

 نذوب

 لدا

5353 

 لدح

 تككت

 ك١
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 بهذ نع ُهاَوهَع نم َنيَع ْثَمَس اذإ

 :اهنم تايبأ ىكلاملا رصن نبال

 ِءاوّيرا ىلإ شاطِعلا لصي ىتم

 ٍدارم نع رِغاصألا يني ْنَمو

 مهِضرأب َنوُرِسْوْلا ٌلاجرلا ميقي

 اولأي ملو اوُمالُِي ملو اولعفَي ملف

 اَوَس كيدل ايندلا يف ُبْرُثلاو ٌرَلف

 اًياكرلا نم ٌراحبلا
 اياَوُْزلا يف ٌرباكألا َسَلَج دقو

 ًيِماَرمْلا نيرتقملاب ىونلا يمْرَتو

 تقتسا اذإ

5 
 ةنيحنل

 قول ن

 لهم 1١ ١”

 الددو



 اهوفلؤمو بتكلا -ائء

 .تا7١7 : متاح يبأ نبال يعفاشلا بادآ

 .تالكؤ١ ءت165 10١ 2155 .تا4 :يلبنحلا حلفم نبال ةيعرشلا بادآلا

 . 1448 ءتا14١ا/ :ةرهز يبأل مزح نبا

 . تاا”ا/# : يكبسلا يقتلل جاهنملا حرش يف جاهبإلا

 .تاا/+ :يشكرزلل ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا

 © :يونكلل ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا

 .تا"4 :مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 . ١5 :يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ
 .تا777 77١, : عيكول ةاضقلا رابخأ

 . 73١7 :يناريسلل نييرصبلاو نييوحنلا رابخأ

 .تال٠ : يِفَلّسلل رْفَّسلا مجعم» نم ةجرختسم ةيسلدنأ مجارتو رابخأ

 .7155 2355١ ه8 :ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبطل ىسلبانلا راصتخا

 .84 :يناعمسلل راحبلا بوكر يف راطخألا

 . تاالاله ,”ه7 :يدروالل نيدلاو ايندلا بدأ

 .88 :يناعمسلل بّسحلا لاعتسا يف بدألا

 . :5 :يراخبلل درفملا بدألا

 .75 :يزاريشلا دمحأ نب فسويل نادلبلا نيعبرأ

 ."5/8 :ركاسع نبال ةينادلبلا نوعبرألا

 . 517 :ٍليلخلا ىلعي يبأل دالبلا تاقبط يف داشرإلا

 .9/8 :راجنلا نبال راعشألا عاون أ يف راهزألا

 .تالثاك كال يرقَملل ضايع يضاقلا رابخأ يف ضايرلا راهزأ

 .تا7187 : يرشغزلل ةغالبلا ساسأ

 .تا19١ا/ ١١2ا/ :ةيكلاملا ةداسلا هقف بتك نم ةيدسألا

 .88 :يناعمسلل رافسألا نع رافسإلا



 ااا

 .تا85 : ميَجُن نبال رئاظنلاو هابشألا

 741١. :رذنملا نبال فارشإلا

 .تا85 :يسافلا بيطلا دمحمل سوماقلا ةءاضإ ىلع سومانلا ةفاضإو سومارلا ةءاضإ

 .5194 2تنا575 تالا” ء.تا١5 :ذقنم نب ةماسأل رابتعالا

 .تاللا ءتالعأ 751 2ت1935 2114 .تا1؟4 228 :يلكرزلا نيدلا ريخل مالعألا

 .تا 7١4 :ةلاحك اضر رمعل ءاسنلا مالعأ

 .ت 7 :ميقلا نبال نيعقوملا مالعإ

 .؟ال4 كالا كالا ثتناكم : خابطلل ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ

 .17 :يواخسلل خيروتلا مد نمل خيبوتلاب نالعإلا

 .تا"١861 .تا٠98 :يناهبصألا جرفلا يبأل يناغألا

 . 37” : يمجعلا نبا طبسل طالتخالاب يمز نم ةفرعمب طابتغالا

 .45 :دْيشَر نبال حيحصلا عماجلا دنسب فيرعتلا يف حيصنلا ةدافإ

 .88 :يناعمسلل نيتاسبلا نينافأ

 .7الا/ ءتالالد لال نا :سييلفأ
 . 176 :ينيّوجلا نبال بدألا ةعانص يف بهذلا ريسكإ
 .ت 1١ :ًآلوكاَم نبال لاكإلا
 7١. :يناَريَسلل عطقلاو لصولا تافِأ
 .تا17١ :يزاريشلل ىنكلاو باقلألا

 . ١74 :ضايع يضاقلل عاملإلا

 .84 .ت ملال :يناعمسلل يلامألا

 .51 :سراف نبال يلامألا

 .تالو٠ ءتا19١ :يلاقلا يلع يبأل يلامألا

 .ت 545 :يركسعلل لاثمألا

 .؟٠584 :بيبح نب سنويل لاثمألا

 .١؟1؟ :يرذنملا ظفاحلا ةلاسر عم ةدغوبأ حاتفلا دبعل ثيدحلا يف نينمؤملا ءارمأ

 .تا5١١ :يعفاشلا مامإلل مألا

 .88 :يناعمسلل ءالمتسالاو ءالمإلا

 01117 تس 7175 تسال كاكا لكك اكخك تتاامأل لاكو لكم كك : ىطفقلل ةاورلا هاينإ

 ااا لاتلاا ١ تسل للتب لا لتس اال كالا

 .177/7 ءتا59١ :ربلا دبع نبال ءاقتنالا
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 قالك ثتتتااوا ءلالؤ .ثتال76 لح لال ع ءالف ءالا ىالك تا “ل١ :يناعمسلل باسنألا

 للا لك كالا تن 7غ

 .917 :راجنلا نبال نادلبلاو ءابآلا ىلإ نيئّدحملا باسنأ

 . 175 :ريزولا نب ميهاربإ نب دمحمل قلخلا ىلع قحلا راثيإ
 ركل : يسرافلا يلع يبأل حاضيإإلا

 .تا9١١1 :ينيوزقلل حاضيإلا

 .46 :يناعمسلل ىراَخُب ِروُحَب ٌراَخُب
 ل756 اتالم كس اؤ75 ءكلو'١ 5١ ءك5١ ف4 205 2.65٠ :ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا

 "ل لل

 .707 :يسرافلا يلع يبأل تايرصٍلا

 ”00 : دواد يبأ نبال روشنلاو ثعبلا

 .507 :يسرافلا يلع يبأل تايدادغبلا

 اتالكأ ىلا : يطويسلل ةاعولا ةيغب

 .تا09 21١8 :يرثوكلل ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس يف ينامألا غولب

 . 7784 :ينيعلل ةيادطا حرشب ةيانبلا

 .تاا١٠ :فئار دمحأل :ءادوسلا ةباوبلا

 ت

 ءتاادال ءتالالا“ ءتالكو تاما ءاتادال اثتما تام : يديبزلل سورعلا جات

 .تالكؤا بتاع اتم كولا ءتاك5م6 لتس

 . 594 :يربطلا ريرج نبا خيرات

 لول تس ضتك مضض هلا لا" تنم 07 : يبهذلل مالسإلا خيرات

 . م : يديّمحلل سلدنألا خيرات

 ءتالم4 كلم .تالالك 59 ته ككل تن 175 1117 : يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات

 ت15 01750 011 ت17 لتس 5 الل ا#5 كلا للك لق لا

 لاأ5 ل65 لئن لكك لتس اة تس ااؤ# اتتاو١ تن5446 لتس ل6

 لت ماا القال للا بثتسا» للك للكل

 .تال01 05٠١ :نيكُزِس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات
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 .تا١١ :ميدعلا نبال بلح خيرات

 ٠٠١. :يطويسلل ءافلخلا خيرات

 78٠١. :ةمثيخ يبأ نبال ريبكلا خيراتلا

 .7548 2.47 249 28١ :ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات

 .91 :راجنلا نبال مالسلا ةئيدم خيرات

 .88 :يناعمسلل ورم خيرات

 . ١١5 :مكاحلل روُباَسُيَن خيرات

 .89 :يناعمسلل ةاورلا نم نيرخأتملل ةافّولا خيرات

 .تالؤا/ 2750١1 #17 :ركاسع نبال يرتفملا بذك نييبت

 .44 :يناعمسلل ايادهلاو اياحتلا

 .884 لال 4١«, ال4 :يناعمسلل ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا

 0 للا : يبلاعثلل نسحلا حيبقتو حيبقلا نيسحت

 . تاه : يرايخلل ءابرغلا ةَوْلَسو ءابدألا ةفحت

 .86 :يناعمسلل (نيديعلا) وأ ديعلا ةفحت

 .88 :يناعمسلل رفاسملا ةفحت

 .88 :يناعمسلل ايادهلاو فحتلا

 .تا1617 .«ت 5” :يطويسلل يوارلا بيردت

 لكك نتال0 4 7 ت1 تل تسع هد قا ثتاد1 26١ 56 :يبهذلل ظافحلا ةركذت

 ءككال كلكم كلأ كلا اثتالخأل قلك قل ءترحال ثتمال لالخ ىللال ىلع كال

 2575 2٠١ .سشاأؤم ك5 تس1975 ال51 19٠ كلم لحد كوأل نكالم كلاكم

 دا اتاكنا تكتم كال كام الكا لكك لكلا اللا تلا اا

 ل 1 ل تالا 1 تمام للا للكل خا لال لاك لا الخال

 .3555 تس” "4

 .تااالال ,تا5*1 21١١ .14 :ةعامج نبال ملعتملاو ملعلا بادآب ملكتملاو عماسلا ةركذت

 .88 :يناعمسلل ةرصبتلاو ةركذتلا

 .34ا/ : ٍلجعلا تاقث بيترت

 ءل١1 كاك ل7 هسال١5 ل19 ثتالا18 2116 ه5 311 :ضايع يضاقلل كرادملا بيترت

 .تاكلاك ءلاو للا تازوال كالا كالا كك قال

 15١. :رذنملا نبال ريقفلا ىلع ينغلا فيرشت

 1١. :رْبَز نبال غلا ىلع رَفَفلا فيرشت
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 . 151١ :يبارعألا نبال ّينَعلا ىلع ريقفلا فيرشت

 تاكل :اشاب روميتل برعلا دنع ريوصتلا

 4م : يِذوُرملا ميهاربإل ةقيلعتلا

 .تا5١ :يجونرّزلل ملعتلا ٌقيرط ملعتملا ميلعت

 /١١7. :متاح يبأ نبا ريسفت

 .تاالالا/ ,594 : يربطلا ريرج نبا ريسفت

 .تا59 :ريثك نبا ريسفت

 .7١؟ : يراخبلل ريسفتلا

 .تا1357 2751 9*7 0141 3٠ :يزارلا متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ٌةَمِلقت

 . تا :يليبشإلا قحلا دبعل ماكحألا بتك ىلع ليقع نب نمحرلا دبع يبأ ةمدقت

 .44 :يناعمسلل نافْيَّضلا ىلإ ناّمحلا ميدقت
 نضل شلل :يليربلل ةنودملا حرش رصتخم يف بيرقتلا

 8١١. :يبسرافلا يلع يبأل ةلمكتلا

 كد : يجان نبال ناميألا ملعم ةلمكت

 .تا ١74 : موتكم نبال ةاورلا هابنإ باتك صيخلت

 . 7017 : يبويألا نيسحلا نب روصنم يبأل لئالدلا صيخلت

 .تال51/ :ناّيتلا نبال نيعلا حيقلت

 . ١77 : يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت

 . 7905 :يربطلا ريرج نبال . . .راثآلا بيذهت

 مؤ للف لحل لفكمز' لالا لكالش لاو ءتال١٠ ١ م5 :رجح نبال بيذهتلا بيذبت

 ,تالهؤ ثتالظاال ل08 لتس

 ."17 0318٠ 317 : ىَّزملل لاكلا بيذبت

 7535١. ال١ .تا56 : يرهزألل ةغللا بيذهت

 . 1الا/ :يناَعْنّصلل راكفألا حيضوت
 . 7١84 :ينادلا ورْمَع يبأل ريسيتلا

 ث -

 .تا144 :ينوُبلا دمحأ باهشلا تبث

 .تا594 .تاد١0 :يبلاعثلل بوسنملاو فاضملا يف بولقلا راث

 ْج

 .تا8 :ريثألا نبال لوصألا عماج

 2.11١5 ١14. 25494 ت8 .11/ :ربلا دبع نبال ملعلا نايب عماج



 يح

 . 595 :يربطلل نايبلا عماج

 .ت 47 :يطويسلل ريغصلا عماجلا

 .تا”ه :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا
 ءتال"5 2175 211١١ ءتدا١ .ءتا48 :بيطخلل عماسلا باداو يوارلا قالخأل عماجلا

 .تاهدا'ءتا١6

 .تا١117 : يثراحلل ديناسملا عماج

 ١51. .119 :متاح يبأ نبال ليدعتلاو حّرجلا

 .78 :مُهَجلا يبأ ُهْرُج

 . 7١ :يناريسلل برعلا ةريزج

 "ضنا : يسدقملا رهاط نبال نيحيحصلا لاجر نيب عمجلا

 . 398 : يكبسلا جاتلل عماوجلا عمج

 .تا756 27585 :ديرد نبال ةرهمجلا

 .917 :راجنلا نبال نيعباتلا ةفرعم يف نيرظانلا ةنج
 117 :ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيلعتب ليدعتلاو حرجلا يف ةلئسأ نع يرذنملا ظفاحلا باوج

 .تا17 ,51/ :ىيشرقلا ظفاحلل ةيضملا رهاوجلا

 .ت 7144 :ةيسونسلا ىلع يروجابلا ةيشاح

 .تا8١ :راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح
 .640 :يناعمسلل مامتإلا عم ةالصلا بفيفخت ىلع مامإلا ُثَح
 .88 :يناعمسلل نيديلا لسغ ىلع ثحلا
 تاكا : يسرافلا يلع يبأل ةجحلا

 .تا١117 :يرثوكلل يضاقلا فسوي يبأ مامإلا ةريس يف يضاقتلا نس

 .تا78/4 :نوبول فاتسوغل برعلا ةراضح

 ." : يردنكسإلا هللا ءاطع نبال مكحلا

 .ت 1949 :ناخ نسح قيّدصل ةطحلا
 1 : يسرافلا يلع يبأل تايبلحلا

 4١. :يناعمسلل ةوالحلا

 ."86 ك5 015 لاا :ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح

 . 7١ : يطوفلا قازرلا دبعل ةعماجلا ثداوحلا

 .719 :ظحاجلل ناويحلا



 في

 .4 :يناهفصألل ةديرخلا

 .تا744 :تايز بيبحل ةيقرشلا ةنازخلا

 .0* :'قِج نبال صئاصخلا
 .تا٠74 :يجرزخلل لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ

 .84 :يناعمسلل ماّحلا لوخد

 .91 :راجنلا نبال ةئيدملا رابخأ يف ةنيمشلا ُرَرّدلا
 .تا884 .ءتا179 : يفكصحلل راتخملا رّدلا

 .88 :يناعمسلل ريبكلا تاوعدلا

 .88 :يناعمسلل ةيورملا تاوعدلا

 تدل : ينيسح ا دمحأل رفاسملا ليلد

 . تا 7847 : يِزٌرخابلل رصقلا يمد
 .819 215 :نوحرف نبال بهدا جابيدلا
 .تا9١1 :يرتحبلا ناويد

 . 754 :ةيراّبْملا نبا ناويد

 .تا؟144 :دّرب نب راشب ناويد

 . 7١17 : ماَسَب نبال ةريخذلا

 .816 :ميَِعُن يبأل ناهبصأ رابخأ ركذ

 .489 :يناعمسلل لخَر بيبح ىركذ

 .7148 ؛91/ :راجنلا نبال دادغب خيرات ليذ
 .481/ :يناعمسلل دادغب خيرات ليذ

 .806 : يراقلا ىلعل ةّيِضُلا رهاوجلا ليذ
 للكا ل١ ءثتتكالا ءنل55 لكالا؟ تن1428 تاه 5 ءال4 :بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ

 3545 اا

 .تا1944 :ظافحلا ةركذت لويذ

 رر



 عء”؟

 7١5. :يبطاشلل تاءارقلا يف ةيئارلا

 4١٠. :يناعمسلل ةراسخلاو حبرلا

 .517”7 604١ ءتن غ0 245 لال : يدادغبلا بيطخلل ثيدحلا بلط يف ةلحرلا

 .تا284 .ت ١79 :نيدباع نبال راتخملا ردلا ىلع راتحملا در

 .84 :يناعمسلل لئاسولاو لئاسرلا
 .تا84 :ةيميت نبال ةيرمدتلا ةلاسرلا

 .تا*4 :يبساحملل نيدشرتسملا ةلاسر

 6٠. :يناعمسلل بايترالا عفر

 ١6١. :رجح نبال رصم ةاضق نع رصإلا عفر

 78١. :يبسامألا دمحمل راربألا عيبر نم بختتنملا رابخألا ضور

 . 47 : يكلاملا دمحم نب نسحلل ةضورلا

 . 1 :راجنلا نبال ءايليإ دجسم يف ءايلوألا ةضور

 .ت 881 :يناسملتلا دعَص نبال نيرسنلا ةضور
 .تا18١1 : يكلاملا ركب يبأل سوفنلا ضاير

 تاه : ميقلا نبال داعملا داز

 78٠5. : كرابملا نب هللا دبعل دهزلا

 .تا١١١ :يناعنصلل مالسلا لبس

 .تا6١١ :يبرعلا نبال نيديرملا جاريم

 .504 .٠ ت14 :ةناّبُث نبال نويعلا حرم
 4١. :يناعمسلل دعس يبأب ىنتكا نمل ّدَعلاو دعسلا

 .84 :يناعمسلل بابحألا ةولس

 .تا1917 21945 :وطسرأل يعيبطلا عامسلا

 ,تاا781” :روصنم نب ديعس نئس

 تفرغ 257 :هجام نبا ننس

 ,”لو تن١755 ل٠5 2756 :دواد يبأ ننس

 .116 2114 23117 الك قا : يمرادلا ننس

 .ت 744 :ىبونسلل ةّيِسوُنَسلا



2 

 . 174 :ىبسرافلا رفاغلا دبعل قايّسلا

 للم تالا لال١ لتن56 ءاتد4 ءتد5 فدو اسوأ 6م : يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريِس

 للا للم لكاآ5 ءككأال لو" ل١9 اتامحدمح تالا لله ثتا'"ه اثتتا١٠ ١

 تالا ءتسالالا لالا “ثا بسلا" للااأ لاك لتساو١ /لتسسالدو» لل:

 ,تاالالا ءتنالال١ ءتن 0059 "+

 7١4. :يبطاشلل تاءارقلا يف ةيبطاشلا

 .تالو٠ :اهحورشو ةيفاشلا

 .تا191/ ١21ا/ :فولخم دمحمل ةيكزلا رونلا ةرجش

 .تال5 ءتا'١١ :يلبنحلا داعلا نبال بهذلا تارذش

 .تالثع بتااال4 ءت 15 ت9 : يديبّزلل ءايحإإلا حرش

 .تا514 41 : يقارعلا ظفاحلل ةيفلألا حرش

 . 078 :ينيرْوُشا رصنل سوماقلا ةجابيد حرش
 .885 :يراقلا يلعل ةبخنلا حرش حرش
 تكلل اتاوال ءثتمال ءكتن 15 ءتوا١ ءتا”4 تنال" تن :١7 يوونلل ملسم حيحص حرش

 تاكد : يعرذألل ةيواحطلا ةديقعلا حرش

 . 708 :يفاَريَسلل هيوبيس باتك حرش
 .ت 59 :يركسعلل فيحصتلا هيف عقي ام حرش

 .519 :يلاربلا ةنودملا حرش

 . 707 : يفاريسلل ةيديردلا ةروصقملا حرش
 ٠١١. : يدادغبلا بيطخلل ثيدحلا باحصأ فرش
 . تا*”ها/ : ماكحألا بتك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا

 .تا١٠11 :شاّقنلا دمحمل رودصلا ءافش
 .ت 199 يجافَحلل ليلغلا ءافش

 .تا١٠ :يريمحلا ناوشنل مولعلا سمش

 ١7". :يسرافلا يلع يبأل تايزاريشلا

 تالا : يِدْنْسَْلَلل ىشعألا ٌحِبُص

 .تا167 .تا١ :يرهوجلل حاحصلا

 718 :نابح نبا حيحص
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 كك ءالل ءالال ىلا بتنالال لالا ىو" لفك الف ءتنال4 لال 275 :يراخبلا حيحص

 الا لتاموال لول لول مالو لكلال ىللد تن1944 ,تتااؤ4

 .819 :يقّرْوَجلل ملسم حيحص ىلع جّرخملا حيحصلا

 تا 011١١ 44 ل“ ثتالال لالا ءت 17 24) 2.5٠ ءاتنالإ لل" 051 :ملسم حيحص

 راوي الما للالك للالم لكل١ كحول ابن 1ا/ل للك

 .84 :يناعمسلل ةقادصلا يف قدّصلا

 .54 :نادمح نبال ىتفتسملاو ىتفملاو ىوتفلا ُةَفِص
 . ت81 :ةدغوبأ حاتفلا دبعل نيثدحملا دنع ثيدحلا عرس خيرات نم ةقرشم ةحفص

 ." :يزوجلا نبال ةوفصلا ةوفص

 .484 :يناعمسلل ىحضلا ةالص

 .تاو8 0٠ :لاَوكْشَب نبال ةلّصلا

 .794 :يناغْرَفلل ةلصلا

 . 7١7 :يفاريسلل ةغالبلاو رعشلا ةعانص

 .ت 748 :داوع ليئاخيمل دادغب ةراضح نم ةقرشُم ٌرَْوُص

 .894 :يناعمسلل ضيبلا مايألا ُموص

 . ١54 :حالصلا نبال طلغلاو لالخإلا نم ملسم حيحص ةنايص

 تاكا لال 11٠ ءتاث"ال كه 55 :يزوجلا نبال رطاخلا دْيَص

 ض
 . 5/7" لتمر 006 : يواخسلل عماللا ءوضلا

 0 : يوُقدألل ديعسلا علاطلا

 . تا" : يطويسلل ظافحلا تاقبط

 تالا ال5 الالم ل١75 5١94 .58 :ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط

 .تا8 : يجرشلل صاؤخلا تاقبط

 )ال8 لالا“ ل55 0115 تن 24١ ٠١5 ال4 308 :يكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 قضوا اس ك117 لكك لال كاكا السا دال لكك كك1ك تنس 54 20155 للك»

 "ل15 لاك ككل بتل 7555 ك4

 .تادح : يونسألل ةيعفاشلا تاقبط



 ضل

 .تا191/ :يناوريقلا برعلا يبأل ةيقيرفإ ءالع تاقبط

 .ت 45 :يزاريشلا قاحسإ يبأل ءاهقفلا تاقبط

 .تا01 : يرزجلا نبال ةيابنلا ٌةياغ وهو ءارقلا تاقبط

 .؟8١5 .تالا :دعس نبال ىريكلا تاقبطلا

 18١. :رابجلا دبع ىضاقلل ةلزتعملا تاقبط
 .88 :يناعمسلل بلطلا بدأ يف بهذلا زارط

 .تا56١7 :نيمأ دمحأل مالسإلا رهظ
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 .تاللو 4*5 2.574 44 71 : ىبهذلل ريعلا

 . 79 :ناديز يجرحل تاقولخملا بئاجع

 .88 :يناعمسلل َةَلُزُعلا ّزِع

 . 77 275 :يلوُسَرلا ليعاسإل كوبسملا ُدَجَسَعلا

 .91 :راجنلا نبال يّقِئافلا ٌدقعلا

 . 508 :يواحطلا ةديقع

 .تا1940 ١ 78١, :لبنح نب دمحأل لاجرلا ٌةفرعمو للعلا

 . 1 :يناوريشلل فلسلا ءاملع
 .707 ءتا198 تلك“ ءتال86 ءتالالا ءتا٠74 :ةدغ وبأ حاتفلا دبعل ِباّرَعلا ءاملعلا

 85 : حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 5١٠. 285 :يناعمسلا ميحرلا دبع يلاوع

 .91/ :راجنلا نبال يلاوعلا

 .9/8 :راجنلا نبال دئاوفلا نويع

 سيصل : يرّزَْلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةيابنلا ةياغ

 .تا179 :يسولالل بارتغالا بئارغ

 .ت 169 :طاوطولل ةحضاولا صئاصخلا رّرُع
 .775 :يبرحلا ميهاربإل ثيدحلا بيرغ

 .تا784 ات 78 :ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ

 .تا84 :ديّبُع يبأل ثيدحلا بيرغ



 كفي

 . تا787 : يرشغزلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا

 . 78٠ .الال4 : يراقلا يلعل ةيانعلا باب حتف

 لال 0518 .424 تول الا ءتنالم تنال[ ءتلالال ءتال” :رجح نبال يرابلا حتف

 تب 3

 .8 :ايركز يضاقلل يقابلا حتف

 .704 2745 141 : يواخسلل ثيغملا حتف

 .تا9 : يخونتلا نّسحُملل ةدشلا دعب جرفلا

 .84 :يناعمسلل ماشلا ينكاس ىلإ مارغلا طرف

 .تا١77 :يدادغبلا رهاقلا دبعل قّرْفْلا نيب قرْفلا

 . 71 :يفارقلل قورفلا

 . ت8 : مزح نبال ءاوهألاو للملا يف لّصفلا

 7١". :ليقع نب ءافولا يبأل لوصفلا

 تالا : ماعلا يبأ نبال هباحصأو ةفينح يبأ لئاضف

 4٠. :يناعمسلل ماشلا لئاضف
 .849 :ٍناعمسلل حيبستلا ةالص لئاضف

 هضم :سْيَرُضلا نبال نآرقلا لئاضف

 .تا١71 :يلزتعملا رابجلا دبعل لازتعالا لضف

 .88 :يناعمسلل كيَّذلا لضف

 . تالا :يلبنحلا بجر نبال فلخلا ملع ىلع فلسلا ملع لضف

 .89 :يناعمسلل ةرلا لضف

 4٠. :يناعمسلل سي لضف

 .تاا"ا/ل :بيطخلل هقفتملاو هيقفلا

 .تالاال ءتال56 0116 ءتالا١ ءتا184 .177 : يجلَّدلل نوكولفملاو ةكالفلا

 .3151 795١ .تا785؟ :ليقع نب ءافولا يبأل نونفلا

 .تالا9 .تا4 :ميدنلا نبال ٌتُسِرْهِفلا

 . 77+ :يدابآزوريفلا ٌتُسِرْهِف

 .تا87 ,تا1949 :يناتكلل تابثألاو سراهفلا ٌسِرْهَف

 .89 :يناعمسلل دئاوملا دئاوف

 .708 : يوْنُكّللا يحلا دبعل ةيفتحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا
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 .3ل1 ت47 ت١٠ 48 :ىبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوف

 .ت 4” :يوانُملل ريدقلا ضيف

 َق
 ءتاالا ءتاآثال لتا١١ ءتا54 تملا تامه تا” :يدابازوريفلل سوماقلا

 7/7 اتم 30537 اتم 7”/ لتس 7173373 تس 187 ءتس 1823١ ت4

 .تام+ :يَِشحلل بطر ةاَضُ
 . 1١67 :يوحنلا ماشه نبال رطقلا

 .ت 78 :نولوط نبال عْمّشلا يف درو اهيف عْمَّدلا تارطق
 .47/ :راجنلا نبال ريبكلا دنسملا يف رينملا رمقلا

 ."08 : يرونيدلل ةعانقلا

 .تا47 .تا4غ :ةدغوبأ حاتفلا دبعل ءاملعلا دنع نمزلا ٌةميق

 َُك

 .786 ت75 :ريثألا نبال لماكلا

 .74» :يلَذُا مساقلا يبأل لماكلا
 تا :هيوبيسل باتكلا

 41١7 ١١4. :ةمثيخ يبأل ملعلا باتك

 1١6". :يفوكلا يئاَوّسلا ةبقُع نب ةصيبق باتك

 . 5949 :ايؤرلا ريبعت يف ينامركلا باتك

 .تاا197 0195 :وطسرأل سفنلا باتك

 .تاا179 :يرشخمزلل فاشكلا

 .تالالك :ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك

 6 : يدادغبلا بيطخلل ةياورلا ملع يف ةيافكلا

 .91 :راجنلا نبال لاجرلا يف لامكلا

 .91 :راجنلا نبال ماكحألاو نئسلا يف مامإلا زنك

 .ت 795 :يلع درك دمحمل دادجألا زونك

 .ت 4 :ذقنم نب ةماسأل بادآلا ُباَبَل

 تالكك /لا5و اتالالا ان ام# تاما بثتاالا اثتما :روظنم نبال برعلا ناسل

 ,.تالول



 771 ل ءتا174 2تا١151 ت١1 :رجح نبال نازيملا ناسل

 59٠. :بيبح نب سنويل تاغللا

 .تا88”7 :نسح سابعل وحنلاو ةغللا

 .7785 :يزوجلا نبال دبكلا ةتفل

 9٠. :يناعمسلل قارعلا نكاس ىلإ قاتشملا ةتفل

 . ١8 :يزوجلا نبال نيحلاصلا تاياكح يف طَّللا

 .تا784 :ةدغوبأ حاتفلا دبعل ثيدحلا مولعو ةنسلا خيرات نم تاحمل

 .91/ :راجنلا نبال فلتخملاو فلتؤملا

 ١95. :وطسرأل ةعيبطلا دعب ام

 .ت /١191 :ةيكلاملا ةداسلا بتك نم طوسبملا

 .91 :راجنلا نبال قرتفملاو قفتملا

 10١. : تلا نب رَمْعَل ةرصبلا بلاثم
 .8010/ : يرَوتْيَدلل ةسلاجملا

 . 738 :يج نبا عيماجم

 .5الا/ ءكال1 3177١ : يطسجملا

 . 7١ :لصيفلا ةلجم

 .ت "55 :ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةلجم

 .تن 745 :قرشملا ةلجم

 .تا78 :يمالسإلا يعولا ةلحم

 .تدا :يناديملل لاثمألا عمجم

 .تو3 : يمثيهلل دئاوزلا عمجم

 .7511 27١ : ينج نبا عومجم

 ١57. : :يوونلل عومجملا

 .تا9١١ :يناهفصألا بغارلل ءابدألا تارضاحم

 00 : 2 يلا

 ار 2 ل لا ل ا مبا رنا لكمال ثّدحملا

 تام : مظعأ طيح

 .تااا/ : مكحلا دبع نبال رصتخملا

 خا
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 .تااقا/ : يقربلا رصتخم

 048 : يقرخلا رصتخم

 .تا747 :يينّرُا رصتخم
 ةضفإ : يملبانلا نيدلا سمشل ةلبانحلا تاقبط رصتخ

 .تالؤ١ ء.تالؤ١ ءتا7944 :ُهَدّيِس نبال صّصخملا

 ١١١. 278 :ميقلا نبال نيكلاسلا جرادم

 7194 ءتاوا/ : يكلاملا هقفلا يف ةنودملا

 .تال89 ءتا0*7 ءتا6 :يدادغبلا نمؤملا دبعل عالطالا دصارُم

 .تاها/ : يهابنلل اَيلعلا ُةَبَقرلا
 .تا١7151 211/5 :يدوعسملل بهذلا جورم

 تاك : يطويسلل ره

 .تالآلال :ةدغوبأ حاتفلا دبعل نآرقلا قلخ ةلأسم

 .ه6 .01 :لبنح نب دمحأل لئاسملا

 .تا#ا4 : ةبَداَدرخ نبال كلاملاو كلاسملا

 .89 :يناعمسلل ةحفاصملاو ةاواسملا

 .تتاكممك عل كت : مكاحلل كردتسملا

 .تالاا ت١4 :يلازغلل ىفصتسملا

 .تا)للا 055 ت5 ء.تالا# :دمحأل دنسملا

 . 71١ ,709 :ينيدملا نبال دنسملا

 .519 : ٍجّلْعَدل ريبكلا دنسملا

 .816 .714 188 :يِسوُدّسلا ةبيش نب بوقعيل لّلعملا ريبكلا دنسملا
 ."114 :رَجْنَس نب دمحمل دنسملا

 1 : مكسر نبا دنسم

 .تا؟80 :ىلعي يبأ دنسم

 .تا437 :رازبلا دنسم

 تدم :دَّلُخع نب ّيِقَب دنسم

 . تا3741/ : يراقلا لعل عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصملا

 . تا#"07 .*057 :يناجنزلل هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا

 . 197" ه5 :غابدلا ديز يبأل ناميإلا ملاعم

 794١. :بيبح نب سنويل ميركلا نآرقلا يناعم



 رح

 59١. :بيبح نب سنويل رعشلا يناعم

 76٠. :ًاضيأ سنويل نآرقلا يناعم
 .ت 1١١9 :يبابعلل صيصنتلا دهاعم

 . 777 :رجح نبا مجعم

 .9ا/ :راجنلا نبال مجعملا

 4١, 4٠. :يناعمسلا ميحرلا دبع رفظملا يبأل مجعملا

 تامع كمذا .ثتاالك كالك لالا تزال للاخ لاله كال : يومح لا توقايل ءابدألا مجعم

 كام اتاككأ لكك" تن1508 تال: 7 ات اك١1 لتنال: ل5١ تس 5 0

 تب 7151/3594 ات ل ءتلاالا ء,تر #54 كالا كالا

 .تا188 .تا١ :ريِش ىّدأل ةيسرافلا ظافلألا مجعم

 .ت 45 :يناربطلل طسوألا مجعملا

 تالف 2تناالال ثن6١56 .ثتاثالال ثتالالا ,تاثال ىف ءتا55 :توقايل نادلبلا مجعم

 تالا للف للككأ ثتاسالأؤا كأل لاك ءتسالأا# تسلا

 .84 :يناعمسلل نادلبلا مجعم

 .تا١11 :يجنؤُتلا دمحمل برع سراف يبهذلا مجعملا
 . 3517 97 .تال» : يفْلّسلل رفّسلا مجعم

 .88 :يناعمسلل خويشلا مجعم

 .864 يناعمسلا ميحرلا دبع مجعم

 .ت 45 :يناربطلل ريبكلا مجعملا

 .تا١7 :رُخلا ليلخل سورال مجعم

 .98 : يفّلّسلل ناهبصأ ةخّيْشَم مجعم

 .41* : يِفَلّسلل دادغب ُةَحَيْشَم مجعم

 .تاللح : يروُبجلل ةيراضحلا تاحلطصملا مجعم

 .ت لال” : طيسولا مجعملا

 ”*١٠١. هت 50 :مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم

 .تاا١٠١ ءتا١٠ا/ :حالصلا نبال ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم

 ."17 "11 ءاثا7؟ 5١ 5١4 1١" 5 :يبهذلل رابكلا ءارقلا ةفرعم

 38 : يِوَسْفلل خيراتلاو ةفرعملا

 .تا15 : يِوَمْلَعلل ديفتسملاو ديفملا بدأ يف ديم لا

 ١9". :قاحسإ نبال يزاغملا



 دغر

 .تا184 : يزّرَطُملل برغل

 .تاما 2157 : ماشه نبال ينغملا

 .46 :ةمادق نب قفوملل ىنغملا

 .71/6 .ا9ا/ :ميقلا نبال ةداعسلا راد حاتفم

 .ت 505 :يناهفصألا بغارلل نآرقلا تادرفم

 .تال٠4 :هحورشو يرشغزلل لّصفملا
 . 7١ : يطفقلل ديعس يبأ رابخأ يف ديفملا

 .تا7860 ءت 4“ :يواخسلل ةنسحلا دصاقملا

 .86 :يناعمسلل ءارمألا يدي نيب ءالعلا ماقم

 .تا949١ :يريرحلا تاماقم

 7١7. :سراف نبال ةغللا سيياقم

 ١55. «5ا/ :نودلخ نبا ةمدقم

 .,تاالال١ اله :ةيادلا نبال ةأفاكملا

 .تا745 .تا89١1 :يديبعلل ىمابعلا رصعلا يف ةيبرعلا سبالملا

 "05006 :ناهيلس دمحم ىضاقلل ءالعلا قالخأ نم

 .تا 780 :ميقلا نبال فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا

 .88 :يناعمسلل كسانملا

 . 370 : يمنيه رجح نبال ةفينح يبأ بقانم

 .تا١٠11 158 219 : يمزراَوخلا قفوملل ةفينح يبأ بقانم
 .تا777 : ّيِرْدُرَكلل ةفينح يبأ بقانم

 للا لترا كالا كلم لالال للدرك : يزوملا نبال لبنح نب دمحأ بقانم

 .98 :راجنلا نبال يعفاشلا بقانم

 ءتالث7 #2117 ءتا57 ءتا١16 .تا59١ يقهيبلل يعفاشلا بقانم

 الك : ديم نب دبع دنسم بختنم

 .344 ت5 2.1945 .18 : يزوجلا نبال مظتنملا

 .تاللو نا“: ثتتازالف الم صو ما" : يميّلعلل دمحألا جيمملا

 .تا167 : يطويسلل يِوّسلا جينملا

 18٠. :ىضترملا نبال لّمألاو ةينْلا

 .8ا/8 :يدادغبلا بيطخلل قيرفتلاو عُمْجلا ماهوأ حضوم

 .تاا191/ 231١17 :كلام مامإلل أطوملا

 3١04. لتا1806 2554 ثت1194 21١6 تاك :يبهذلل لادتعالا نازيم



 قضي

 .تالا١ :يِدرَب يِرْعَن نبال ةرهازلا موجنلا

 .ت "50 :نسح سابعل يفاولا وحنلا

 9١. :يناعمسلل ناطوألا ىلإ عوزنلا

 .71/41 2تا71494 2تا758 21751 27١1 : يرابنألل ءابلألا ةهزن

 .58 :راجنلا نبال ىرولا ةهزن

 .51 :يرصملا ةلاضف نب لضفملا ةخسن

 .تا184 ءتام١ :يخونتلا نّسحملل ةرضاحملا ُراَوْشِ

 .78 :يناَّرَقلل لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن

 .148 «ءتا141 :يرْقَملل ٍبْيَطلا حفن
 .94 :يِدْفَّصلل نايمعلا تكُن يف نايْمهلا تكن
 .777 :يرشخمرلل مِلكلا غباون

 . ١79 :يلاقلا يلع يبأل رداونلا

 . 1١٠ :ىسوم نب نوراه رصن يبأل رداونلا

 598٠. :بيبح نب سنويل ريغصلا رداونلا

 5٠. :ًاضيأ هل ريبكلا رداونلا
 تاه :سورَدْيَعلل رفاسلا رونلا

 .تا787 .ت 45 :ريثألا نبال ةياهلا

 005 : يتكبتتلل جاهتبالا 0

 ه

 تالا : يدادغبلا ليعامسإل نيفراعلا ةيده

 .89 :يناعمسلل ةيدهلا

 . 7375 :رجح نبال يراسلا يّذَه

 و

 .تالدؤ ءتالال /ن 193196 14١ ء.تا55 164 .ءتا6١ :يدْفٌّصلل تاّيفولاب يفاولا

 .807 :يناجرجلا نسحلا يبأل هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا

 ءتالدال متاه4 تالله 011 ءتده ءتاممال ءاله ىو ءتا“١ :ناكّلَخ نبال تاّيفولا

 2,تاؤد 2.تا446 لمذك لذا ثتاالك ثتتالالم لالا ثتتاكال ل56 تام



 قرات

 لوكا تسائل ثتتتكضام مكاكم لكك“ ىلالكلا نثدالا نيس #5١ لكك” للكل

 تالوسا "نب لثدك تراك اتاكانإل اثتساؤو لاردخ ترك للكخ لتكذت 2؟561/

 ,تالمال ءتالقأال ءتل 36٠

 . 7١ :يفاريّسلل ءادتبالاو فقولا
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 51١. :ّلِقّصلا رَفَظ نب دمحمل عوُبنيلا

5 
 يعول



 مالعألا كك

 نبا

 25٠ 1١9« :نمحرلا دبع يزارلا متاح يبأ نبا

 لكل ككل ءكافه ملأال لال

 ١5" هتالكك 1

 78٠. : ةمثيخ يبأ نبا

 ا .م 548 :يناتسجسلا دواد يبأ نبا

”0 

 .37 :ايندلا يبأ نبا

 .819 :نيِنْمَز يبأ نبا
 ١١١. ءت 4١ :ركب وبأ ةبيش يبأ نبا

 .135 : يدزألا ةرْفَص ىبأ نبا

 . ت 84 : ةيهاتعلا يب نبا

 5١١7. :َنوُرَصَع يبأ نبا

 .تا18 : ماوَعلا يبأ نبا

 .57 :يسلبارطلا لماك يبأ نبا

 ىو ىلا نلوم دلعي يبأ نبا

 هدفه

 ءت45 (.تنالك تال :ريثألا نبا

 تاكل نلكد ءتساا ١

 ت4 : يعمصألا خأ نبا

 هلا :يِدؤألا سيردإ نب هللا دبع سيردإ نبا

 5١9. ,07 :قاحسإ نبا

 .١١1ا/ :ثعشألا نبا

 .م 1١١ :دمحأ ديعس وبأ ثّرحملا يبارعألا نبا

 275١ :دايز نب دمحم بيدألا يبارعألا نبا

 تكا تملا“

 3” : ٌنيْعَأ نبا

 . 7١8 :ينافكألا نبا

 594(2 .5948 م ؟910/ :ركب وبأ يرابنألا نبا

 خلل

 . تاكربلا وبأ :يف يرابنألا رظناو

 .91/ :يلاعملا وبأ ىبلابلا نبا
 .تام 787 :يوحنلا يربكعلا َناَهْر نبا

 .178 2م 115 :يدادغبلا حتفلا وبأ ناَهْرَب نبا

 .؟١ا/ : ماَسُي نبا

 .تا98 .تا١٠٠3 :لاوكشب نبا
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 ١948. :هللا ديع وبأ ةطب نبا

 .97 :رصن باطخلا وبأ رطَبلا نبا

 تالا "15 :ريكب نبا

 .185 2188 :لولهُبلا نبا

 مقر دعب م فْرَح عضوب (مهنم هل ٌثمجرت نم) ىلإ ُترشأو .زاجيإب مالعألا ضعبل ٌتمجرت )١(
 .قيلعتلا يف ُهّلِبق ام دورو ىلإ ٌريِشي ت ٌفْرَحو .ةمجرتلا اهيف تءاج يتلا ةحفصلا

 يتأب (يربص ىفطصم نب ميهاربإ) مساف «لوألا مسالا دعب (نبا) ظفل ءارسألا بيترت يف َيِعوُرو
 دق نيروكذملا ضعبو .(نيَسُح دمحم دمحم) لبق أي (يضاقلا فسوي نب دمحم)و «(يذورملا ميهاربإ) لبق

 عجارملا هيلإ لصيل .يقيلاَوَجْلاو يربطلاك هتبسن وأ .هبقل وأ هتينك وأ همساب «ةثالث وأ نيعضوم يف ةركذ رركأ
 . هنهذ ىلإ ردابتي امي



 قف

 .تام#مغ , 7١١ :ةلودلا زعم هْيَوُب نبا
 .ت م 141 :هللا دبع ناّبتلا نبا
 . ماتا 7517 :يسلدنألا مات ناّيثلا نبا

 .تالاو : يِدْرَب يرْغَت نبا

 تالا .تنال*» : هللا دبع «ينوئْمللا تيت نبا

 .تا٠ :هوخأ ناتني :تيوُت نبا

 ,تالالا لد“ قرح تالة :ةيميت نبا

 .ت ا" :نيتلا نبا

 . 585 :باهولا دبع ناّبجلا نبا
 1١4. : جيرُج نبا

 ءم5106 21975 2١9١ :يربطلا ريرج نبا

 للود لوز ملقا" للك4 ل

 ,تالالا/ اوال 1
 887 65 1١ : يرّزجلا نبا

 770 :سنشج نبا

 ءتا)1 611١ .44 :نيدلا ردب ةعامج نبا
 تال تنال

 170 , 179 : يبطرقلا لَدْنَج نبا
 نا فل : حتفلا وبأ فج نبا

 .877 1517 : َيَقيلاَوجْلا نبا
 لالا د5 تاك 8 05 :يزوجلا نبا

 للكل لاك للا فك ءمقف

 نلالال لوز للود ملزخ تالا

 لانو تالا لله اس1 ا

 لرب نسوا تالا لالا ل5

 نك 00 ا يل ب ل

 .48 :بجاحلا نبا

 ءم 988 237٠ :متاح وبأ يتسبلا ناّبِح نبا

4 

 .تا145 :يدادغبلا ليلا جاججح نبا

 . 370 :يمتيهلا رجح نبا

 2ءتا”5 24 .8 ال :ينالقسعلا رجح نبا

 تقال للك اتالو تنك تلال"

 تاالهف لالم لكك ءكأكو م5 6

 للكو لكلك لس اا55 لكك

 ىلالإ لالالالا لتساو١ لالالا" ,(”448

 تاكل لتتم 086

 لاله ,تالذا .تال١٠٠ تالف :مزح نبا

 50د لككأال ل4 م1417

 5١. :ةرمح نبا

 .818 : ةَيوُيَح نبا
 .تادؤ ءمآ5ا١ اثتنا١41 : ةبضاخلا نبا

 ١١”". :يوحنلا هيولاخ نبا

 .94 :زابخلا نبا

 . 78٠ .م 519 : يزورملا شارخ نبا

 774 745 219417 :ركب وبأ ةيزخ نبا

 .م 5371١ 01 : هللا دبع باشخلا نبا

 .711 :ينيطْنَسُفلا بيطخلا نبا
 1١46. .م ا :نودلخ نبا

 .74 :يزاريشلا فلخ نبا

 تت امال للم للم ل5 ثتنالا :ناكّلخ نبا

 لملم اثتتا66٠ تال" نل"لاك فاح

 مك بثتتاكالك كالا ثتاكال لكعو

 تكد" للكل للك ثتسا56 كمال

 تاككنك تكامل تكا9 لككآ١ ككل

 كرك تكرر لككو لاتباد5 تن”

 تالكأ تاواأال لتالؤ١ 0م

 ثتالككو ثكل "ن5 للك لككك

 .تالؤال ثتنالكا

 . 7١ :روصنم وبأ نوريخ نبا

 .تا١74 :ركب وبأ ُهَساَد نبا



 .تالالا ءتمالال»٠ ,م الاله :ةيادلا نبا

 .75584 273١7 لت 54 :دْيَرُد نبا

 .تاا175 : هللا دبع هيَوُسْسَرَد نبا

 .م5875 2ت2 1١88 .9/8 :ديعلا قيقد نبا

 .م 5548 2.3754 :يدادغبلا ناهدلا نبا

 .م 7١1 : لِصَوَلا ناهدلا نبا

 . 19لا/ : ميهاربإ ليزيد نبا

 ءتادم تن65٠1 ال: : يلبنحلا بجر نبا

 نك لد اتناالا لكك كالا

 59485 تم الا لتر 0م لولا
 لمال

 .730/0 كحك كق4 : كيَرر نبا

 .م 515 :ينيدملا رفعج وبأ متسر نبا

 .915 م19 تام : ديشَر نبا

 715 : حمر نبا

 .م ١8" :يدادغبلا يرّصقلا سيمر نبا

 . تالا“ :يمورلا نبا

 .م ١59 : هللا دبع رْبَّز نبا

 .م 1١8" :يوحنلا يدسألا ريبزلا نبا

 .17 :دمحأ ركب وبأ هيوجنز نبا

 «م 194 !21١ :يروباسينلا يعفاشلا دايز نبا

 .تالا” لوم

 51١. :ينيرّتتُشلا ةراس نبا
 .4/ : يعاسلا نبا

 .تا)6١1١ 2م 117 :يناوريقلا نونحس نبا

 . 516 5١7, : يدادغبلا ركب وبأ جاّرسلا نبا

 .مات 787 21١ : جير نبا

 ,.تا'ه9 251١8 تالا :دعس نبا

 .6١ا/ :تّيَكَّسلا نبا

 م : ةنيكُس نبا

 نب ميركلا دبع ديعس وبأو دَعَس وبأ يناعمسلا نبا

 لل 34 51 :(باسنألا» بحاص دمحم

 فضي

 ىلا لع ءالش ماله الا الا الا

 قل قع هال تتم ه5 لى" ىلا

 ءلالك ثتساداأ ءكاثمى .كتن الاه لم

 كالا 55 اتا14 لك550 تاو

 تا لا فا 4 للا ل

 ٠"

 :(هدلاو) روصنم نب دمحم ركب وبأ يناعمسلا نبا

 475 ىلا للا للا

 : (همع) روصنم نب دمحأ مساقلا وبأ يناعمسلا نبا

 435 ىلا

 : (هدج) دمحم نب روصنم رفظملا وبأ يناعمسلا نبا
 .لكف تك تح

 دج) رابجلا دبع نب دمحم روصنم وبأ يناعمسلا نبا

 .ا/4 : (هيبأ

 28١ : (هنبا) ميحرلا دبع رّمظملا وبأ يناعمسلا نبا

:8 

 .م ال :ركب وبأ سلا نبا

 .تالؤ١ ءتا71944 :هَدْيِس نبا

 .تام١1 :دمحم نيريس نبا

 ءاو5 .تا44 .م١1 :يلع وبأ انّيِس نبا

 .تاآةا/

 . 50١ : عفاش نبا

 ءتاك45 237١7 298 :يبتكلا ركاش نبا

 تاكألا

 6٠. :ةمّرش نبا
 . 371 : يرَجّشلا نبا
 .تاما194 :دمحأ ةنحشلا نبا

 ءتا١٠؟ :نسحلا وبأ ينزالا رضنلا ليمش نبا

 الكاك ول لالا ملالا لكم لول

 71١. :ينيرّثَّسلا ةَراَض نبا
 .870 : دعاص نبا
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 ءتال١5 2٠١ ا/ 45 :ورمَع وبأ حالصلا نبا

 4 ١37306.

 : يزارلا بويأ نب دمحم ِلَجَبلا سْيَرُضلا نبا
 .مال/

 .تا78 :نولوط نبا

 .517 م 71١ :يوَمَحلا لِقَّصلا رَّمَط نبا
 .تا'"85 (.ت ١79 :نيدباع نبا

 . 5١ 5 :ءىراقلا رماع نبا

 .7115 .م 16 : يكلاملا ينانكلا رماع نبا

 ل5١ .44 ء؛تاله ء3كا/ ءال :ربلا دبع نبا

 ١4. كالا“ س4

 .م4 : يمدقملا مئادلا دبع نبا

 .م4 :يناوريقلا سودبع نبا

 .1405"7 .755 :راطعلا دمحأ وبأ هّيوُدبَع نبا

 .796 ءتا١1* :يبلحلا ميدعلا نبا

 ال5 ءال :نسحلا نب ىلع مساقلا وبأ ركاسع نبا

 لككأل لكك لالخ لرد لح ىف

 "هد ل14 4 مال

 6١. :يلع نب مساقلا نيدلا ءاهب ركاسع نبا

 لما

 :نسحلا نب هللا ةبه نيدلا ءايض ركاسع نبا

4" 

 .7” :يردنكسإلا هللا ءاطع نبا

 17١. :فيفع نبا

 .819 :ةدّفُع نبا
 .تا756 :يلبنحلا دامعلا نبا

 21٠١ 759١٠. :ركب وبأ شايع نبا

 تلا : يموسلا باللَغ نبا

 ء54 5 :دمحأ نيسحلا وبأ سراف نبا

 .554 دال نكد" ماقال

 .تااالا :ءاَّرملا نبا

 ١19". :يكلاملا نوُحرَف نبا

 .71/ : كَرْوُف نبا
 .75 :قازرلا دبع يطَوُفلا نبا
 .881/ :سوُداق نبا

 ماكو : يقتعلا نمحرلا دبع مساقلا نبا

 اكلم شلل 00 0 د
 . ١91 : عناق نبا

 لتا1ك84 ءاثتل 4* : ةّبيَتق نبا

 .ت 188 .44 :نيدلا ققوم ىسِدْقَلا ةماَدُق نبا
 م1 : يردنكسإلا سِقالَف نبا
 ءلكا١ .ءتو15 ءاله طلال :ميقلا نبا

 3/6 ءتامخ6 نا

 ١5”7. :بساك نبا

 ١5 ق8 تده9 ه5 2.6٠ :ريثك نبا

 تالله ءتاو7 لد١ 775 ١

 2.1017 تاكل ١

 . 860 :هللا دبع وبأ ديشوك نبا

 ,"0 : لال نبا

 .315 2تا191 175 :ركب وبأ داّبللا نبا

 , #8 ع : هللا دبع نابللا نبا

 844 77٠ :نامثع نابّنلا نبا
 .51 :لّمؤملا نبا

 . 177 #3 :هجام نبا

 ءتالثك قال ءتال#“ ءالا :الُوُكاَم نبا
 31 “م

 7١7. 159 :دهاجم نبا

 .م 749 : يدزيلا هّيْوُمْحَم نبا

 .ت 191 :فولخم نبا

 مهو لول م05 2115 ه١ :ينيَِلا نبا
 1١8٠. :يلزتعملا ىضترملا نبا

 . 7١86 :نسحلا وبأ نابزرملا نبا



 .م 7817 :دمحم ٍناَسْمِلَتلا قوزرم نبا

 كمو١ كلككك تو : ٍلبنحلا حلفم نبا

 .تاقثا ءتاهد

 .م 757 214 :يناهبصألا دمحم ءىرقْلا نبا
 "7 :ةلَقم نبا

 .م ١١ :دمحأ رمع وبأ يبطرقلا ٌيوكملا نبا

 .م 5ا/* : يلع نب رمع نقلا نبا

 . م 31795 (6"77 :باهولا دبع هدنم نبا

 0 رشا : ىيحي نب دمحم هّدنم نبا

 2م 54 :قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ هّدنم نبا

 تل 5 عم

 .75 : ميهاربإ نب نايفس هّدنم نبا

 .56 :ايركز وبأ هدنم نبا

 2151١ 5١”. :ركب وبأ رذنملا نبا

 .تال784 2تاا١ا/4 :روظنم نبا

 .707* :نيدلا حصان يلبنحلا يلا نبا

 . 51: دمحم نب ميهاربإ نارهم نبا

 .م 556 :دمحم نب نمحرلا دبع ناَرهِم نبا

 .6؟ : يجان نبا

 .تاالاثا 417 :رصان نبا

 .م تال 01194 2.تا 144 : يرصملا ةنابُن نبا
 28٠١ 24١ :دومحم نب دمحم يدادغبلا راجنلا نبا

 لك كككا##خ قال فك ىلآ ىلا

 تولع شل

 .تا84 : يفنحلا هيقفلا ميَجُن نبا

 .تالاكو لوح تمدح : ميدنلا نبا

 .م561/ : يكلاملا رصن نبا

 .م 5١5 :يقشمدلا يلصوملا سيفن نبا
2 

 .9ل١ :ةطقن نبا

 شرخ

 17١. :ريمت نبا

 .مالكا : كرابملا نب هللا دبع لاّين نبا

 . 754 : ةّيِرابْطا نبا

 714 : ةريبه نبا
2 

 "06 ءتال١8 م16 . يوحنلا ماشه نبا

 .م ١١١ :ميهاربإ نب دمحم ريزولا نبا

 1١١". :حاضو نبا

 ١5". 27945 :بهو نبا

 وبأ 7

 .706 27614 :قتسف دمحأ وبأ

 . 7788 :ةرمح نب قاحسإ وبأ

 لب ماع ال :لاّبحلا قاحسإ وبأ

 .تا١٠ 7 :يعيبسلا قاحسإ وبأ
 27518 2م 7817 2.73١6 : يزاريشلا قاحسإ وبأ

 /تاالود ءتبا 4

 .تا9١5٠ ,.108 ,م 48 : يَّزْعلا قاحسإ وبأ

 .تا5 :ريّزُغ نب باهإ وبأ

 .755 : يراصنألا بويأ وبأ

 7037" : يطافألا تاكربلا وبأ

 .17 :لاّبحلا ءاقبلا وبأ

 7١0. :يليعاسإلا ركب وبأ

 . مل 11 : ميحرلا دبع نب دمحم يناهبصألا ركبوبأ

 لا : يدايإلا ركب وبأ

 تال :ينالقابلا ركب وبأ

 . 786 :فلخ نب ركب وبأ

 .تا0١١ :يبرعلا نب ركب وبأ

 . 777 :يلع نب ركب وبأ

 . 7545 :يرجشلا لماك نب ركب وبأ

 .تالالا/ 170647 «4؟ت "4 : قيدصلا ركب وبأ

 .47 :يسوطلا ركب وبأ



 ءءء

 .718 :ريزولا يدّيِعلا ركب وبأ
 .”م :ناطقلا ركب وبأ
 1954 .تاللم : يكلاملا ركب وبأ

 .م ٠١1 :يليبشإلا نيَسُحلا نب دمحم ركب وبأ

 :زازبلا يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ
 778 ماك17 هل مالا كك

 .781 016١ :يِذْؤُرملا ركب وبأ
 تا : مامت وبأ

 .8غم :كارشلا نب مالا وبأ

 باتك بحاص فسوي نب دمحأ رفعج وبأ
 .تالالا الالم :«قافاكملا»

 .780 :يريعشلا رفعج وبأ

 .11 82001 م٠ :روصنملا رفعج وبأ

 ."08 :دمحأ نب دمحم يفسنلا رفعج وبأ

 .تال# الا :يناذّمَلا رفعج وبأ

 .تالثا# الث : مهجلا وبأ

 . ت51 :يرماعلا دهاجم شيجلا وبأ

 ترك فض ا مل 20 يزارلا متاحوبأ

 917 :ينوباصلا نب دماح وبأ

 . 185 : يدايزلا ناسح وبأ

 ا : يرهزألا خيش ناسح وبأ

 . 77 :يرعشألا نسحلا وبأ

 .8140 :مصألا نسحلا وبأ

 .91/ :نابلب نب نسحلا وبأ

 7١14. :ليذه نب نسحلا وبأ

 نسوا ل05 164 :يناجرجلا نسحلا وبأ

 "01 ما
 , "70 :بيطخلا نسحلا وبأ

 ."16 : يريخلا نسحلا وبأ

 .744 798 :ىضوُرَعلا نسحلا وب
 56١ : ينالقسعلا نسحلا

 ا

 2 وبأ

 .91/ :يفارغلا نسحلا وبأ

 .7506 754 :يلاقلا نسحلا وبأ
 .55 «م 7 :ينيوزقلا ناطقلا نسحلا وبأ
 .740 : يئارذلملا نسحلا وبأ

 . 170 :يناوريقلا يعشاجملا نسحلا وبأ
 0١". :يدارملا نسحلا وبأ

 .تادال :ىبلدنألا ىهاّبنلا نسحلا وبأ

 .14 .17 :يوْذَنلا ينَسَحلا يلع نسحلا وبأ
 اا : ىماّوّولا رمع دلاو نسحلا وبأ

 03 :راَجْنِس نب نيسحلا وبأ

 ."*غ :روُقتلا نب نيسحلا وبأ

 6 : يقيلاوجلا نيسحلا وبأ

 "44 :باَّشَخلا نيسحلا وبأ

 . 78 :يناسارخلا ٍلكُعلا نيسحلا وبأ
 75٠١, :هللاب يدتهملا نب نيسحلا وبأ

 .77 :يناجرجلا دمحم نب رمع صفح وبأ
 .تدح :بّيطلا نودمح وبأ

 1 : يرونيدلا ةفينح وبأ

 18111734 87.51 11/: مامإلا ةفينح وبأ

 لات قات خملتل تناول 15 2تاو”؟

 ,تالالإ ثتالوؤ للا لكد”؟ ان ؟غ١

 ١74. :ىسلدنألا نايح وبأ

 .1154 ءتا١١» : يئاسنلا ةمثيخ وبأ

 .تا777 : يمّيَلْعلا باطخلا وبأ

 #21١7 15١. .م 78 :يناتسجسلا دواد وبأ

 .تالدوذو للثاآا؟ للاكأاأ اتناك ل46

 .تا4 :ىسلاّيطلا دواد وبأ
 . 1/5 :ىسيع نب مساقلا فّلُد وبأ

 ا : يجنشوبلا دمحم نب ليهس رذ وبأ

 ءتا47 24١ .40 "94 :يرافغلا رذ وبأ

 تن ك7

 .ت "09 :ءاطع دلاو حاَبَر وبأ

 .80”7 :ءاجر وبأ



 .97 4١. :يوّرهلا زعملا دبع حْوَر وبأ

 .تاالا#“* :ريبزلا وبأ

 ءتا57 م1751 .*8 :يزارلا ةَعْرُر وبأ

 فض

 .7١7؟ :ريغصلا ةَعْرُر وبأ

 "6 : يناََشوُتلا ةَعْرُر وبأ

 .م 567 :يراخبلا ايركز وبأ

 رفحا : يرفخلا ايركز وبأ

 0 : يكمل ايركز وبأ

 .ت 1940 :يروباسينلا ايركز وبأ
 ١54. تن ١ 4ال :ةرهز وبأ

 256١ :سنوي نب ديعس يراصنألا ديز وبأ

 م 8

 . 19 :غابدلا ديز وبأ

 .تا747 :ىبسؤبدلا ديز وبأ

 .م ت 785 :يناشافلا دمحأ نب دمحم ديز وبأ

 .7171 :ينادَربلا دعس وبأ

 ."50 :يرهوجلا دعس وبأ

 . 07" م 51/ :يزارلا نامسلا دعس وبأ

 .تا148 :يريَحْبلا ديعس وبأ
 .174 :يفاَّرْيَّسلا ديعس وبأ

 4م: يعفاشلا ناكْلَم نب نمحرلا دبع ديعس وب

 .11 ءعتا١* :ةملّسوب

 51١9. ككم : طانحلا باهشوب

 .777 :ناّيَح نبا خيشلا وب

 و : ينيدملا ىيجحي نب دشرم قداصلا وب

 تالا :تلصلا وب

 .54 :دومحم نب دمحأ رهاط وبأ

 "عم لا : يئانجلا رهاط وبأ

 أ

 أ

 رأ

 7١6. :ةّماش وبأ

 أ

 أ

 أ

 أ

 ."الال :يتيقاوملا باطخ نب رهاط وبأ

 "عم : يزاريشلا رهاط وب بأ

 .506"5 :فوشكملا رهاط وبأ

 .تا١56 .ماتا154 :يربطلا بيطلا وبأ

 704 01*27 ,791/ : يبنتملا بيطلا وبأ

 .780 :دحاولا دبع يضاقلا مصاع وبأ

 .مو0 ءتاله :نارهم نب عّيْفُر ةيلاعلا وب أ

 .711 :ينايبإلا سابعلا وبأ
 .تا)5١1 2متا5١١1 :مصألا سابعلا وبأ

 1١97. :يركبلا سابعلا وبأ
 .91 :يرهاظلا نب سابعلا وبأ

 .ت 49 :راََع نب سابعلا وبأ

 . 798 :سنوي نب سابعلا وبأ

 .تالا١ 7318 279486 :بلعث سابعلا وبأ

 541١. :يناَغْرْفلا بجاح سابعلا وبأ

 .91/ : يثورافلا سابعلا وبأ

 ١١9 :يبرغملا سابعلا وبأ
 . 516 :دهازلا يِعمْوصلا هللا دبع وبأ

 . ١78 :يغارملا هيقفلا هللا دبع وبأ
 .917 :يناّدُحلا زاّرقلا نب هللا دبع وبأ

 تم : يلماحملا هللا دبع وبأ

 مم : يجنملا هللا دبع وبأ

 .تا”ها/ :يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ

 . 7١ :يدنوابنلا نمحرلا دبع وبأ
 : يبطرقلا دمحأ كلملا دبع وبأ
 .تتزذك نك" لك حارجلا نب ةديِبُع وبأ

 .م 7584 255٠9 لالا :ىنثملا نب رَمْعَم ةديبع وبأ

 .؟75 2151١ :ةيهاتعلا وبأ

 .7784 :ءاقرو نب نامثع وبأ

 .7559 :نانّذَع وبأ



 قي

 .15"3 تا 191/ :يناوريقلا برعلا وبأ

 .تا7١١1 : يفقثلا ليِقَع وبأ

 .7585 27١8 2106 ال٠ :يرعملا ءالعلا وبأ

 381 37 م77 :يناذملا ءالعلا وبأ

 .71405 :يطساولا دمحم ءالعلا وبأ

 . 7١9 :ةكوش نب يلع وبأ

 0١". :ريزولا نب يلع وبأ
 737177 : طاّيخلا ىلع وبأ

 2مال٠٠ م1517 2178 :يسرافلا يلع وبأ

 ا

 ءتال54 154 2158 :يلاقلا يلع وبأ

 1598 لت

 .57 :يروباسينلا ىلع وبأ

 .تامك ءتمم١ : يخونتلا نّسحُما يلع وبأ

 م4 : يمشاه ا يلع وبأ

 .8م9 :بّيشألا نارمع وبأ
 افا : يدُهُم نب رَمَع وبأ

 . 598 :دهازلا رَّمُع وبأ

 1١19. : يِماغْلا فسوي رّمُع وبأ

 "6 :ديعس نب ورمع وبأ

 «تم44 2١14 :ينزاملا ءالعلا نب ورمع وبأ

 .م 10/4 4

 .7514 ٠ تالال١ :يناَّذلا ورْمَع وبأ

 75١. :ينابيشلا ورمَع وبأ

 .97 :لدعلا دمحأ بلاغ وبأ

 .740 :مناغوبأ

 .48 : يمَدألا دمحأ حتفلا وبأ
 . تاله تالا“ ءالا؟ «مالا ءا/ل*: يساورلا نايتفلاوبأ

 ."140 :نادبع نب لضفلا وبأ

 ."70 : يكلُهَّسلا لضفلا وبأ

 .14 :ينيارفسإلا فاكسإلا مساقلا وبأ

 , "اه :ءالعلا يبأ نب مساقلا وبأ

 .751/ :ريكب نب مساقلا وبأ

 . 771 :يلّبجلا نب مساقلا وبأ

 .*5 :نادبع نب مساقلا وبأ

 .9» :يلِقَّصلا ماحَفلا نب مساقلا وبأ

 .770 :دمحم نب نيسح مساقلا وبأ

 . 777 :زازخلا مساقلا وبأ

 7١5. : يكَراّذلا مساقلا وبأ

 ."44 :لألدلا مساقلا وبأ
 .17”7 : يديزلا مساقلا وبأ

 .7817 :يِسوُدْبَعلا مساقلا وبأ

 .7140 :يركسعلا مساقلا وبأ

 ٠١54 :راطعلا مساقلا وبأ

 . 7847 :يريشقلا مساقلا وبأ

 .م 747 : يِرَكْسَبلا يلَّذْا مساقلا وبأ
 .١1؟ :نطق وبأ

 .م 0١ :ديز نب هللا دبع ةبالِق وبأ

 .786 :يناَّذَمْلا بيرك وبأ
 ."80 :دجملا وبأ

 ١7١. :ةرحم وبأ

 .م 94 :يلبنحلا يميمتلا دمحم وبأ

 .ت 84 : يديزيلا ىيحي دمحم وبأ

 . 70 : عّيبلا نب دمحم وبأ

 817# :داّدحلا نب دمحم وبأ

 .16# :َناّيَح نب دمحم وبأ

 . 75١6 :هللا ديبع نب دمحم وبأ

 . 738 :(نيمرحلا مامإ دلاو) ينيوجلا دمحم وبأ

 8١١. :يمراّدلا دمحم وبأ
 1 : عِراّذلا دمحم وبأ

 ."7 4 :ينيِفْيرَّصلا دمحم وبأ

 1٠”. :يدزألا هْيَوَريِش هللا دبع دمحم وبأ



 . :7١ :يِوَلَعلا دمحم وبأ

 .موك :دمحم يجابلا ناورم وبأ

 .تال؟ ءالا 2/١ : يزارلا ىجبلا دمحأ دوعسم وبأ

 . ١87 :يناسارخلا ملسم وبأ

 تاما :ينالوخلا ملسم وبأ

 .815 :يِرْهُزلا بعصم وبأ
 .تا١١٠ :يعزانقلا فرطملا وبأ

 2175 م #١ :ينيوجلا نيمرحلا مامإ يلاعملا وبأ

 تاكو تن1198 لاله

 .تا١٠* :ريرضلا ةيواعم وبأ

 . 7١١ ,ا/٠ : يرهزألا روصنم وبأ

 . 7١7 :زازرلا روصنم وبأ

 .47 :وُّزَغ نب دمحم روصنم وبأ

 .7894 2949 :ىَرْصَص نب بهاوملا وبأ

 .840 :ِبّذهملا وبأ

 .7405 :طاريق نب رصن وبأ
 .745 :رورسم نب رصن وبأ
 .79457 :راّتلا رصن وبأ

 70١. 5171 :يبنيزلا رصن وبأ

 .807 ءتا185 م01 : يِرَجّسلا رصن وبأ

 75١. : ٌيرهزألا خيش رصن وبأ
 .ت 158 :يبارافلا رصن وبأ

 535 : يمحاللا رصن وبأ

 ١173١. م4 :نوراه رصن وبأ

 ل95 2158 ال 5 :يناهبصألا ميَعُن وبأ
 كي

 17 :بَرْيَز نب ميِعُن وبأ

 .م 19/7 :نيكُد نب لضفلا مين وبأ

 7١7. :ساؤون وبأ
 ءلو5 ءتال١# تال الا# :ةريره وبأ

 511 تلح مكلال ثتناالا

 قو

 .تا١77 :فأآلعلا ليّذُها وبأ
 ءم 77١ .ت 787 :يلبنحلا ليقع نبا ءافولا وبأ

 خا ل

 .75 ماله :يِزْجّسلا لوألا دبع تقولا وبأ

 ١9٠. :ىضرفلا ديلولا وبأ

 57١. :يكلاملا هيقفلا ماشه نب ديلولا وبأ
 .07 : يعالكلا ٍبُْهَووبأ

 .80”7 :بوقعي وبأ

 تالعل : يمر بوقعي وبأ

 .م تا189 :يطيرشلا بوقعي وبأ

 ءالإ ءتال66 2186 :ٍلِصْوَلا ىلعي وبأ

84©. 

 :ناهيلا وبأ 51١ ١9”.

 تمالك وال : يدنكلا نْمّيلا وبأ

 ءتال"7 1١7 0تا7١٠31 :ىضاقلا فسويوبأ

 306# ءكالك لك م ءتالالاع

 أ

 .تاله ,ا"4 ."# :مالسلا هيلع مدآ

 . 33707/ : سايإ يبأ نب مدآ

 .ت م ١889 :يبسولآلا

 .141 : يّرْجآلا ميهاربإ

 74١. :يسوُسَرطلا ةّيمأ يبأ نب ميهارُبإ

 .تالا#ا١ ءت م٠7 :ثيللا يبأ نب ميهاربإ

 . 77 :يليزإلا دمحأ نب ميهاربإ

 18١. .تا١6٠ :مُهْدَأ نب ميهاربإ

 .ت م 177 : يميمتلا حاّرجلا نب ميهاربإ
 ١19. :بيبح نب ميهاربإ

 .3147 :بيطخلا نب ميهاربإ

 . 1917 :جاجَّرلا ٌّيِرَّسلا نب ميهاربإ

 ٠١١. :يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ



 ءغغ

 .ت م 08 : يِراّيخلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 2.5١ 575١. :زيزعلا دبع نب ميهاربإ

 .ت م 179 :يقوُسّدلا رافغلا دبع نب ميهاربإ

 .تا771/ : يريص ىفطصم نب ميهاربإ

 0و١ تتاكد تاغ : يبْرَحلا ميهاربإ

 للكل كال ماا لاا ا

 الل كل تاا١

 . د : يِساَمْلَسلا ميهارب 1

 4 : يذلا مي ميهاربإ

 14 : يعحنلا مي ميهاربإ
 ء44١ :يلزتعملا يرصبلا ماظْنلا ميهاربإ

 2.7571 75١ م8

 .تا)560 .تا155 :يبلحلا يلالهلا ميهاربإ

 ١ :ملسم حيحص حراش يْبالا

 ه :سيلبإ

 .تامم1/ : هللا دبع نب دمحم ركب وبأ يِرَمبألا

 8 : يباحصلا بعك نب ّيِبَأ
 ١64. :دمحم رفظملا وب

 .5147 .م 580 :دمحأ سابعلا وبأ يدرويبألا

 .تا7ؤال ء,تا١١ .تا"*٠ :سابع ناسح

 أ يِدويبألا

 ِإ
 .تا6١٠7 :نيمأ دمحأ

 .95 :ةئيكس ىبأ نب دمحأ

 .تالالا ءتاالا١ : يقروَدلا ميهاربإ نب دحأ

 "5 :يسلدنألا دلاخ نب دمحأ

 .”41 :يناّرحلا دلاخ نب دمحأ

 04 :يلبنحلا نادمح نب دمحأ

 ءتال4 .ءتال#“ 2.١ :مامإلا لبنح نب دمحأ

 هه 6+ م07 2.57 256 اتا*م

 لكن مككال لكك صحف فم مال فك

 لالا/ لالك للكأ عدا كوع لاذ

 تقل لكالم لكلا لكلا لالا لكلا

 لأ لذ للذلاك كول لود كالا

 يا لتس 0 "ثا: للكاا

 .ت 70 :دواد نب دمحأ

 ١ : ىصيصملا دواد نب دمحأ

 3 : ءاجر نب دمحأ

 .تا١١؟4 :دايز نب دمحأ

 . ١77 :لّدعملا ديز نب دمحأ

 0 : ملسم ٌقيفر ةمّلَس نب دمحأ

 . 775 : يطساولا نانس نب دمحأ

 .3317/ ءاث15 رايس نب دمحأ

 .تاى6 : ليجلا حلاص نب دمحأ

 .*"47 :رقصلا نب دمحأ
 .147 :نولوط نب دمحأ
 . 347 :يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ

 او : يردنكسإلا لع نب دمحأ

 77 : مشاه نب يلع نب دمحأ

 34 :ِنَرْوَّزلا يلع نب دمحأ

 .757 :يرصملا يلع نب دمحأ

 75٠. :ةراََغ نب دمحأ

 7١5. :شفخألا نارمع نب دمحأ

 يتب ٌبحاص ينميلا يديبّزلا دّجرْلا رمع نب دمحأ

 .م 6 : (رقفلا ِءاخإ)

 .70 :ديزي نب رمع نب دمحأ

 نا 4١*.
 ه :داّبَع نب ىسيع نب دمحأ

 ه :ءاّشولا ىسيع نب دمحأ

 "4 ل لضفلا نب دمحأ
 .746 198 : ٌيَرَجّسلا لماك نب دمحأ
 .”877 : لال نب دمحأ

 .791 :ناَماَم نب دمحأ

 تالا : يطابرلا ينانب دمحم نب دمحأ



 1١". :ريهز نب دمحم نب دمحأ

 .84 :نلَع نب دمحم نب دمحأ
 17١. :نيساي نب دمحم نب دمحأ

 1 :ىسخرَسلا دمحم نب دمحأ

 8 : ىضَرَفلا دمحم نب دمحأ

 .848 : يئاراداملا دمحم نب دمحأ
 ."4» : يناَجَشْوتلا دمحم نب دمحأ

 5٠. :نازولا دمحم نب دمحأ

 .747 : يجنأملا دمحم نب دمحأ

 .”01/ : يِرَونْيَدلا ناورم نب دمحأ
 "10 5 :رورسم نب دمحأ

 . ١78 :موتكم نب دمحأ

 .111/ :روصنم نب دمحأ

 .تاالا :رصن نب دمحأ

 .87”7 :سيفن نب دمحأ

 75١5. 2ت1848 .تا78 :اشاب روُمُيَي دمحأ

 . 787 : يجاحلا ٌدمحأ

 .م : يبلحلا راجحلا دمحأ

 تل : ىنيسحلا دمجحأ

 ا :فئار

 .168 259 :اقرزلا دح

 دمحأ

 أ

 1١6. :يرئازجلا ءنونحَس دمأ

| 

 .تالل5 :ركاش دمح أ

 تاه ١ : يفنحلا يواَطخَطلا دمحأ

 . 714 : يقشمدلا يبتكلا ديّبُع دمحأ

 .تامالال“ : كرابملا نب يلع يوحّْنلا رمحآلا

 .تا18؟ :لطخألا

 .تا28 ت١4 :ريِش يّنَأ

 تاكو : يعرذألا

 .تا191/ 1945 1960 :وطسرأ

 غم

 .تالالا :ريِشَدْزَأ

 .تما١ :فسوي نب دمحم يِدْزألا

 ١6”. .تا56 :يرهزألا

 ءتا75 01١4١ ءتم :دقنُم نب ةماسأ

 .م154 تا
 814٠. :يضاقلا ميهاربإ نب قاحسإ

 14٠. :يِلِصْوْلا ميهاربإ نب قاحسإ

 . 7375 031لال :هيوهار نب قاحسإ

 .118 :م1117/ :تاَرَفلا نب دسأ
 ا : ينهيملا دعسأ

 .؟0١ :ُكَدْبَع نب دمحم نب ميهاربإ ينييارفْسإلا

 ءم ٠١5 :دمحم نب دمحأ دماح وبأ يييارْفْسِإلا

 .1355 للدك للعم

 1١. 4 :ةّيمأ نب ليعارسإ

 .ت 747 :يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ

 .884 :ديّتجلا نب ليعامسإ
 .844 :ريطلا نب ليعامسإ
 . 57 077 :يلوُسَرلا سابعلا نب ليعامسإ

 .47 : يكلاملا رابجلا دبع نب ليعامسإ

 .544 :ناّيلع نب ليعاسإ

 .تال١6 :ةّيَلُع نب ليعامسإ
 ه :بيطخلا لع نب ليعامسإ

 ."414 ,":؟ :داَّدحلا ورْمَع نب ليعاسإ

 .804 م6١11 :يصمحلا شاِّيَع نب ليعامسإ

 8١. :لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ
 .80 :ةدَعسُم نب ليعاسإ

 ١ :دهازلا ليعامسإ

 884 :ييناَقُمْرَشلا ليعامسإ
 .ت 1184 :ةيعفاشلا تاقبط بحاص يوَنْسألا

 .تالاله . 41 : ىِعَحْنلا ديزي نب دوسألا
 .«16 :ديعس نب هللا دبع يِدّنكلا جشألا



 عك

 .تالالا ءتمالا» : هللا ديّبع يعجشألا

 ."15 :بهشأ

 . 5548 :داوجلا يناهبصألا

 ءتا86501560 (.تا94  :يعمصألا

 .تاكمك ءالالا

 .تا148 :نيدلا ٌليصأ
 .806 م ه٠ :نارهم نب َنايَّلَّس شمعألا

 . 187 :نوميم ىثعألا

 .تالالا :نوطالفأ
 .ت 54 :يرمعلا مركأ

 .178 : مادُم مأ

 "لك : يأرلا ةعيبر مأ

 . ١78 :مساقلا ةنبا بنيز ديؤملا مأ

 .تا8١7 .تا١٠ :سّيقلا ؤرما

 .تا١١٠٠ :تْلَّصلا يبأ نب ةيمأ

 . #47 :ديز نب ةيمأ

 .تا١٠/ :ىبابعلا نيمألا

 ”2,5٠١ :نمحرلا دبع تاكربلا وبأ يرابنألا

 ءتاكمذك اتاكد "5١9 مكاك

 خا

 .١١؟ :كلام نب سنأ

 سين : 4١ 4١.

 .تالال4 تنم : يعازوألا

 .ت 47 : يراصنألا يلوح نب سْؤأ
 6-0 : ٌيقوألا

 .155 :لكوتملا نب بويأ

 .مال١8 0156 :ناّيتحَسلا ناَسْيَك نب بويأ

 ا

 ءم ١47  :نايلس ديلولا وبأ يجابلا

 ١15. ل4

 .تا؟44 :يروجابلا

 .ت 787 :يزرخابلا
 . دوعسم وبأ :ٍلجبلا

 7360175 تن 049 : يرحب

 كا 70 تن "5 اال ل0 277 : يراخبلا

 ملاكا لللك تالا كغ ىو# للف

 لالال كالا بثتتنلالا للا" لالا

 قكلال لللو تلوح ءلكلمحك نلالل

 للا "لا كمه و لتناول لاالال لككك

 تب 5815 اتم 301 لتس للا للا

 .887 لال :دِضَتعلا كولمت رْذَب
 ."557 :يناَذَملا نامزلا عيدب
 .98 الا :نيدلا يكز يلاّزربلا

 .م 585 ءتا147 :ركب وبأ يناقرُملا
 .تا191ا/ : ىقربلا

 :يبلحلا يمجعلا نبا طبس نيدلا ناهرب

 7/7“ نتن 14

 .776 2م 7319 :فلخ مساقلا وبأ يلّيرَبلا

 ع١ .مالإ تاغ” :دمحم ركب وبأ رازبلا

 #57 ما

 .تالالا ثتتدا :رهمج رزب

 .تا١٠٠ :رعاشلا حتفلا وبأ تّسَبلا

 تاك 0

 .تاالا/٠ :فورعم داّوَع راشب

 . 1973917 341 م16 * ت20 1 437: يناحلا رشب

 .تااا/ل١ :يرصملا يكلفلا ُسوُمِيَلَطَب

 17١. :عيِنَم نب دمحأ يوْغَبلا
 0107١ 781١. :دمحم نب هللا دبع يوغبلا

 . 17 : نمحرلا دبع يوغبلا
 هو تدم مده : يسلدنألا دلحم نب َيِقِب

 .لق* تكمله لك"

 تالا :دمحم نب راكب

 . 77٠0 : يزورملا َناَدْمَح نب ركب



 .7ال48 :بّتاكلا يركب

 . 1095 :ركب يبأ دلو نم : يركبلا

 .م 8٠١ :يقشمدلا يرعشألا دعس نب لالب

 .ت م79 : يليطتلا نيِمايْب

 .١؟١ :دسأ نب زم

 ع :ليهُس رذ وبأ يجْنّشؤوُبلا

 .ت ١99 :مساقلا نب دمحأ نوبل

 .*41 : هللا دبع نب دمحم يوريبلا

 .م ١؟ :ناَحيرلا وبأ يمْزَراَوخلا يقوُريبلا

 7٠١. :رفعج نب ىبحي يِدْنُكيلا
 لالا للو) 2تالؤ4 5*1 : يقتل

 "ه١ تاكا

 .مك١ :ينارعشلا دمحم نب لضفلا يقهيبلا

 ََت

 ءمال٠ :ىلع نب ىيحي ايركز وبأ يزيوتلا

 تالا لاآلك#

 .م 1917 215١ :رفعجوبأ يذمرتلا

 . ١ 77* للكو :ثّلحملا ىسيع وبأ يذمرتلا

 .91 :يلبنحلا نيدلا يقت

 . 557 :يزارلا مامت

 758٠. :رصتنملا نب ميمت

 4 : ناَجْرُجلا ميمت

 .م4 :دمحم وبأ : يلبنحلا يميمتلا

 .715 :اباب دمحأ كبتتلا

 .تام6 ىلإ يلع نب نّسحملا : يخونتلا

 ت9 : يزوتلا

 ْث

 1 : ينانبلا تباث

 ءتا١٠٠ 03151 .تاد١ :روصنموبأ يبلاعتلا

 7017 اتا

 .851 718 2798 :سابعلا وبأ بلعت

 عال

3 
 247 37 ,77 :يباحصلا هللا دبع نب رباج

 75 تل ال» ح56 55

 .07"3 ات 75844 ١94 .تا١٠5 :ظحاحلا

 .تا ٠٠١ :سونيلاج
 ."554 :رضخلا نب عماج
 تا : هير ةَماَتَج

 .تا٠05 :ةبلعت نب ةَعيَّبَص نب ٌردحج
 . 1817 :رجاتلا يناجْرُجلا
 . 7817 :سابعلا وبأ يناجرُجلا
 زيزعلا دبع نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا يناجرُجلا

 ,م9015 "ه١ 2.505 21١64 :رعاشلا

0 

 .؟9 :ناديز يجرج

 .54 :يلَجَبلا ديمحلا دبع نب ريرج

 .08"7 . ١845 :رعاشلا ريرج

 .م 6 :زيزعلا دبع نب يلوُرَجْلا

 74٠. :يراصنألا دمحأ نب رفعج

 74٠. :ناطقلا ناّنِس نب دمحأ نب رفعج
 .م 175 : يِوَسَفلا هَيْوُنْسُرُد نب رفعج
 .م 18٠١ : يدادغبلا يفقثلا رشَبُم نب رفعج

 .595 :دمحم نب رفعج

 .تال١5 ءتا١٠7 : يكمربلا ىيحي نب رفعج

 00 : يِرِفغتسُْلا رفعج

 .ا/ :رْمَتْشَق نيدلا لامج
 .تا1919 :ثّدحملا نيدلا لامج

 .18 : ياددغبلا دْيَُجلا

 ."44 :يناتْسرْهشلا ديلا
 877 ,71» : يقيلاوحلا نبا : يقيلاّوجلا

 .*40 :نيَسُحلا وبأ : يقيلاوجلا
 .777 .م 71١ :بوقعي نب ميهاربإ ٍناَجْروُجْلا



 غم

 .م 819 :ركب وبأ يقّروجلا

 هللا :نمراك هيزوج

 .تا57١؟ تاما :يرهوجلا

 3 :ةفيلخ يّجاح

 : يموزخملا دلاخ نب ثراحلا

 تام,

 116 : يلكعلا ديزي نب ثراحلا

 .تاال' : يثراحلا

 6١ت

 2537 .ت 40 : يروباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا

 ل" لا الا نكد ملل 006

 لتكمل 2ككال ابن ا755١ 6

 351١95 اتا 4

 1١". : يخلبلا دمحم نب دماح

 .تا774 :يقفلا دماح

 .549 :هيف َطِلُغ وار مسا نابح
 .”814 :زيزعلا دبع نب ىشبح

 .تا8١7 :يمظعألا نمحرلا بيبح

 . 1 :يناَورْيَشلا ناخ نمحرلا بيبح
 .تا7454 :تايزلا بيبح

 .تااله9 :ةرسيُم تنب ةبيبح

 .تا١٠* :نومأملا خيش دمحم نب جاجَح

 . 751 :دمحم نب ىلع يوَدُهملا دادحلا

 .تا780 :ةفيذح

َ 7 4 
 .75 :يرازفلا سيق نب رحلا

 8١". :ةلمرح

 تا : يريرحلا

 11 : يمدقلا نيدلا ماسح

55: 

 .00 :دمحم نب ناسح

 .7514 :ةيكم نب ناسح

 تا : هير ةناّسح

 .717/4 .59 :يرصبلا نسحلا

 .7 47 : يكلاملا ميهاربإ نب دمحم نب نسحلا

 .159 :ركب يبأ نب نسحلا

 .تا١17١ :كلام يبأ نب نسحلا

 .770 :يقهيبلا دمحأ نب نسحلا

 .59 :يقوصلا يزورملا دمحأ نب نسحلا

 0000 844# :شيّشُح نب نسحلا
 /١1”3. :ديز نب نسحلا

 .9#8 :نايفس نب نسحلا

 81٠١. :ينابيشلا نايفس نب نسحلا

 .تاا١ال5 :ناذاش نب نسحلا

 ."75 : يعفاشلا نمحرلا دبع نب نسحلا

 89١ :ةفّرَغ نب نسحلا

 .744 237457 : يزاوهألا يلع نب نسحلا

 744 : يكلاملا ميهاربإ نب يلع نب نسحلا

 .تا741/ .11/7 : يلع نب نسحلا

 .741 : يخوُماشلا يلع نب نسحلا

 . 591١ :يزارلا ثيللا نب نسحلا

 .191 :ٌُنيْعَأ نب دمحم نب نسحلا
 .7ا"6 :هيقفلا دمحم نب نسحلا

 7370 : يكم نب نسحلا

 .تا1948 :يدنقرمسلا نسحلا

 71٠. :يناهبصألا قاحسإ نب نيسحلا

 .#ا6# :نودعس نب نيسحلا

 717 :نايفس نب نسحلا نب نيسحلا
 81١". :ناطقلا هللا دبع نب نيسحلا

 "7: :يوارْفّصلا نمحرلا دبع نب نيسحلا

 تامل : يلع نب نيسحلا



 عئ

 .807 لال "4 ءتااله :ريفخلا .947 : يرْسبلا نبا ىلع نب نيسحلا

 56 : يسوطلا لضفلا وبأ بيطخلا .807 : ىفشُجلا ىلع نب نيسحلا
 ق٠ ءتا46 .44 ,#ال :يدادغبلا بيطخلا 055 : يربطلا ىلع نب نيسحلا

 لحل قال ىال اتال# ىلا قفا 3-0 : ماطسب نب دمحم نب نيسحلا

 ثتلللك للم لكك ىلا" للا 54٠. : ىجنسلا دمحم نب نيسحلا

 تا” يتادإ ءتا788 .تالالال 53 :ةمّلَسُم نب نيسحلا

 تامم بثتاالك ككأف فككم ككال ."514 :روصنم نب نيسحلا

 للكل كو لوا» لحل تن 000 : يلوُقاعرُيَدلا نيسحلا

 لوم 515 تتكك) للك لالا "+4: ةْيطُحلا

 للك كه تامل تن 4 ا : ةييتع نب ىلا

 لوز لاو لوا تلال ١ تما .تا 89 :ةبطرقب ةفيلخلا يناثلا ُمكحلا

 للا كدت للثدرللا للثدك اتبااا/ .751 :نسحلا نب نيسحلا ىميلحخلا

 ضني ضل شلل شن ضلت .تا45 :نايلس ىبأ نب دامح

 نمو نسل سعل تدلل تالاف 3ر6 وع لد :ديز نب داع
 تالكوال لالا لكلا .784 ١ ٠١. :رانيد نب ةمّلَس نب دامح

 .17 :يزيربتلا بيطخلا .9415 :هللا ةبه نب دامح
 .تا4 : يجافخلا .تامرثك ءتدا : ةيِواّرلا دامح

 54٠. :يطساولا دمحم نب دّالَخ . 7437 :ديمحلا دبع نب ىيحي يناّحلا

 .777 :ركب وبأ لالخلا .817 :ءىناه نب نادم
 4 : يتبّسلا يلع نب هللا ٌفَلَخ . 7/4 :ينالَجرْفَسلا يدمح
 2م 8١١ :يدادغبلا يدَسألا ماشه نب فلخ ."44 :يديزلا ىلع نب ةزمح

 "1 .5949 :َقاّقَّدلا دمحم نب ةزمح
 . 7١7 :ظوفحم نب ةفيلخ تاكل مالو : مزح نبا ذيملت يديَمَحلا

 21117 ءتا18 :يديهاَرفلا دحأ نب ليلخلا 7-0 :فُحصم وار مسا نايح

 .تالثال 0 م َخ

 5٠”7. :يطساولا دمحم نب ليلخلا . :١ :هللا دبع وبأ يزاّبحلا

 .5 :َلْغَيوبأ ليلخلا .ت 7058 :نينمؤملا مأ ةجيدخ

 .م 1 :ةَردْيَح نب نايلس نب ةمّئيخ 1945 :يقرخلا

 . 777 :ديشرلا نوراه ةجوز نارٌرْيخلا .ا/١ :يِزَوَرملا يلع نب ةميّرخ
 د ت5 : ينشخلا

 .م 7١4 :دواد نب يلع ِيناَراَّدلا .#"145 :دمحأ نب ريضخلا



 قب

 ء5١٠ 2.195 .19 :نسحلا وبأ ينطقرادلا

4 711 718. 

 : ننسلا بحاص نمحرلا دبع نب هللا دبع يمرادلا
 ١15. كا" ءالك ا

 .784.:نامثع نب دمحم يمرادلا

 . 1١884 :هللا ديعوبأ ينْوُراَّدلا

 2م185 .تا١١ا7/ :يرهاظلا يلع نب دواد

 2.195١ تامق كحح “كمال

 1417 :قارُع نب دواد
 . 7707 : يرفعجلا دواد

 .7/ ال5 :نمحرلا دبع ٌيِدوُواَّدلا

 .م 7847 :يدادغبلا ُّيِجاَجَدلا

 كم :لّدعملا يزجّسلا دمحأ نب َجْلْعَد

 م8

 :يناهبصألا دحاولا دبع نب دمحم قاقدلا

 .ماتامال

 ءم ١55 :يرصملا يلع نب دمحأ يبدا

 تاكل ثتتا75560 اتاا١1 ءنس 4

 . 79097 31175 :لبجلا كِلَم نبا ٍلجِعلا فّلُذ
 .9/ : ىطايمدلا

 516 :ذاداواد

 .م 78١ :نيدلا لالج ِناَوَّدلا

 0 :دامح نب دمحأ يبالوُدلا

 . ةفينح وبأ : يِرَوَنْيَدلا

 .95 :لماك نب ركاذ

 . 178 :يناربطلا بحاص ِيناَوْكَّذلا
 مو ,58 ,ه50 2736 ,لال :ظفاحلا يبهذلا

 ىال تك تعد تكف كا" كل بتعدد

 ىا الق الك للم للا" بتتالا ال"

 لل“* قح قرح قت ق5 ىلال تملا

 لال ثتلسااد» لكاكك فككم كاع

 لكم يثنالأك انا: لكزال لكك

 لقال لقكد١ اتادح .تاالف لكك

 لآ لثدو لكك سن59

 فرط شل الا ل ل

 ثنا” لله لالا لتلك لكلا

 لاو تاه لاكو١5 لك57/ 0

 تا لت

 للا ل” لدا للكل للكل 1

 للا كالا لكم خا: للك" كاك

 للا لالالا" بثترالالا تلا 55

 للك5 للكا5 "904 لكل لاتع ك

 تن 5خ0 كك

 تالالع للثكك تلا ولا 2248م

 تب 3”/ا/ اثر ولك

. 

 م1117 : يروباسينلا ىيحي نب دمحم ىلهذلا

 ل ل

 2.35 :هدلو دمحم نب ىيحي يلهذلا

 ر

 80٠0. م 5494 , 598 :يبابعلا هللاب يضارلا

 .تا9١٠ .تا6 :يناهفصألا بغارلا

 : نمحرلا دبع نب نسحلا يضاقلا ُيِْمْرهماَرل
 تزور لدي ىلعف ىلعكا قف
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 .١81؟ .ءتا780 :ركب وبأ يعَبّرلا

 تاكو :سنأ نب عيبرلا

 ء"ثا5 .تاا١5 :يدارملا نايلس نب عيبرلا

1 

 .50م »ال ىم 995 : يئارلاو يأرلا ةَعيبَ

 1١8. :لئاو نب ركب نم لجر

 تا :نيزر



 5١. 4 :يقشمدلا يَرَعْلا ٍفيِطَل نب ُأَشَر
 .تا6٠95 .م 09 :يضاقلا ريبزلا نب ديشرلا
 . 7017 : يقشمدلا يلصاوحلا ديشر

 .ت ااا" : ةلودلا ُنكَر

 .44 .97 :رداقلا دبع يواَهّزلا

 .تا186 :َحاّرجلا نب داَوَر

 0/٠١ :يناَتْسِهّدلا ميركلا دبع نب رمع ُيِماَوُرلا

 .تالم تالا ءالاك مالا

 17١. :ةداّبع نب حور

 4١. :لِصْوَلا بيجُلا دبع نب حور

 .؟١55 :بيدألا يشايرلا

 َر

 م6 : يِماَحشلا رهاز

 تاك .ءتا5 .تا'74 :ىضترملا يديبزلا

 ت5“ كو لتاث١ اتاالا ء.تادال

 كالا" ءاتب 75560 ءتاكو6 ءاتا"هال

 تل 4

 .م٠6 : ىيحي نب دمحم ينميلا يديبزلا
0 

 .م تا 707 :يشرقلا راكب نب ريبزلا

 .ت 704 :ةيفوكلا ٌيِدَع تنب ءاقرزلا

 .تا#ا/5 :نيدلا ردب ىشكرزلا

 قالك .ثتتالا5 ىح :نيدلا ريخ . لكلا

 تالا لتلك ككل 0

 .تاث+ : ّيِجوُنْرَرلا

 18 : هَيْوَلَد نب ايركز

 4٠". : يِجاَّسلا ىيحي نب ايركز

 ءتالا*“ ءت 57 :رمع نب دومحم يرشغغزلا

 تاما تاما 2.159 ١159. مالم

 ةيضضن

 ,م5١١1 .تا١٠* :باهش نب دمحم يرهزلا

 ت4

6١ 

 7917 : ىَمْلُس يبأ نب ريهز

 51١. :برح نب ريهز

 تام : حلاص نب دايز

 .تا05 :نمحرلا دبع نب دايز

 :ينوكلا يئاكبلا لْيَفطلا نب هللا دبع نب دايز
 م4

 ١ 1/ : يبلغألا هللا ةدايز

 .تءاالالا/ :تباث نب ديز

 .م 774 :يناساّرحخلا ٍباَبحلا نب ديز

 .":5 : ِلِصْوَلا يلع نب ديز

 ال :بنيز

 .؟١١ :يبسوتلا نيدباعلا نيز

 سس
 .558 :ةنيدملا خويش نم ملاس

 . 5" ءتا19494 :يبلحلا يمجعلا نبا طبس

 ءتا4١٠ 2941 ال4 48 :نيدلا جات يكبسلا

 ءتالعو ملك لالا" لكك للك

 دز لك5 تاكو كلوا مل

 0 ا ا لب

 لكلا لكك تاك1غ4 ك1 اا

 نان احا

 .تاالالا* ء,81/ ءتا"9 :نيدلا ىقت ىكبسلا

 لكل ثتنكوت مقل :رصن وبأ يِزُجّسلا

 75٠١. :متاح وبأ يناتّسِجّسلا

 . ١4 :لئاو نابْحَس

 7١15. :هيقفلا مامإلا يكلاملا نونحَس

 ءتا994 44 .4ا ءت 45 2317 :يراخُسلا

 .تارزم الا للكوو لكزا ام

 .؟١94 : يِطَقّسلا ُيِرّسلا
 .م 5 : ينازاتفتلا نيدلا دعس



 0 كدر

 .884 38 :ِناَجْنَّزلا يلع نب دعس

 اذ : يرصملا يلع نب دعس

 .تاالال١ : يقشمدلا «يناغفألا ديعس

 تالا ملل# :ريَبج نب ديعس

 . 787 :يرصملا دواد نب ديعس

 .754 :ةداعس نب ديعس

 .037 :صاعلا نب ديعس

 .67 :ريزعلا دبع نب ديعس

 .م6 :بّيسملا نب ديعس

 .4 :بوقعي نب ديعس
 .؟816تا141/ م 158 ما" : ةنيْيَغ نب نايفس

 ءم117 1١5, ت4 2017 :يروثلا نايفس

 تكرم 19 ,كاه ءلو6 تا

 .تالالا احلال

 .تا78 :نيكسم نب مالس

 .تا"848 :لضفألا ناطلسلا

 .754 :داَدّشلا يبأ نب ناطلسلا

 38 37 م١9 .تال٠ :رهاط وبأ يفَلَّسلا

 مالم نوال 15

 . 75١ :مصاع نب ةمّلَس

 .1119 011١ :لْيَهُك نب ةمّلَس
 .ت ١199 : يوَّلَعلا ميهاربإ نب نايلس

 ت4 : خيش يبأ نب ناميلس

 .تا784 :راّزبلا قاحسإ نب ناهيلس

 .358 :راسي نب ناهيلس

 .تا'٠ :هيقفلا يِمْلْيَّدلا نايلس

 .584 :ةمالَّس نب ميِلَس

 1١6. :راَّنَع نب روصنم نب ميَلُس

 للا : يزارلا ميَلُس

 .194 :يِمِسْمّسلا

 .784 : يداّنعلا ناعمَس

 016 : يلع وبأ ٌيجْنّسلا

 .371// ءالالث ءتا7 847 : يلع نب دنَس

 «م تا90ت 14١ :يلع نب دمحم ىسونسلا

 تاع

 .تالم :دّيتس

 711١. :لكوتملا نب لهَس

 .تالخك' 89 0756# لازا١ 0156 : هيوبيس

 .م 7١7 0317م : :ديِعَس وبأ يفاريّسلا

 .701 لتا1945 2تا196 :ةلودلا فيس

 ءتال57 03٠١ ءتا55 ءتا47 : يطويّشلا

 اش #7١ تاكد 7١١ ءتلام#ل

 تا

2*٠ 

 سس

 .م 509 57ه :دواد نب نايلس ٍنوُكَّذاَّشلا

 .تا84 :ميكحلا لراش

 :ىشاشلا ١75 .

 م 7١14 :هُييِف نب مساقلا ءارقلا خيش يبطاشلا
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 7١. :يلبنحلا عفاش

 ءتاا5ل انا5١: تح : مامإلا يعفاشلا

 ءله5 لد" لله للعمل ل9 ك5

 قل ثتاالك لال ملال" لدا
 كك اتناك كلا ىكل# دو

 تل 37 لااا ثا5 1515 تما

 . 315 :بساحلا ملسأ نب عاجش

 .917 :ركب وبأ ىشيرشلا
 .3 :قيرّغلا نسحلا وبأ فيرشلا

 .م 587 2141 :ىضرلا فيرشلا

 تاكد 5 : ىضترمل فيرشلا



 ,م 1517 :يضاقلا يعخنلا هللا دبع نب كيرش

 فرقا شرا بس

 م51 تا5:260 : جاجحلا نب ةبعش

 5١ ,م 50 .494 :ليحارش نب رماع يبعشلا

 .تالالمه نكالا

 ةرضفشإ : يسلبانلا نيدلا سمش

 .تا1949 :يناهيلا يجرشلا دمحأ باهشلا

 . 717“ : يرصبلا نابيش

 .تا1١/” :باقلألا باتك بحاص يزاريشلا

 21548 ,م 541 235١6 :قاحسإ وبأ يزاريشلا

 رك للك

 ص

 0 ير : لبنح نب دمحأ نب حلاص

 541١. : يخونتلا ْعّبْصَأ نب حلاص

 ."ا1 ال094 03146 :ةرزج حلاص

 .76”7 :يلوتملا دمحم نب ةقدص

 ."44 :يناّرحلا بذهملا نب ةقدص

 . 79/ا/ :ريمألا يناعنصلا

 :نيدلا حالص يدْفّصلا

 2١955 9١21ه 2ءاتا5ك5 2 اتن 6+:

 ,.تالهؤ .آالا .ثتتا*ال

 قرا تام

 .تا744 .تا189 :يدّيَبعلا نَسَح حالص

 .تامالا19 :دمحم هللا دبع وبأ يِرْوّصلا

 .2 : ىيحي نب دمحم ركب وبأ يلْوّصلا

 ض
 7١14. :ينيسحلا هللا ديبع نب نيدلا ءايض
 .48 :يسدقملا ءايضلا

 ّط

 18٠. :ريمألا يعاّرخلا هللا دبع نب رهاط
 تدك : يعباتلا سوواط
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 م١151 2.195 05١ :ريرج نبا :يربطلا

 لوم للفك ملكك“ لؤك4 كل

 "الا لكوال
 ءالو#» ,م1718 .تا45 :مساقلا وبأ يناربطلا

0 
 .تا194 :رصن يبأ نب قازرلا دبع يِسّبطلا
 .تم٠ل٠ : هللا ةدايز نب كلملا دبع ينّبطلا
 "0*8 : يئْيبَّدلا داَرِط
 .57» : ينْلعلا رَّفظم نب ةحلط
 76١. :كلملا نيكتغط

 .تا١١٠ :نامثع يبأ نب رفعج يِسِاّيطلا

3 
 .تالال1 ت04 :ةقيدصلا ةشئاع

 ١56. :لوحألا مصاع

 ١١5. :يصمحلا هللا دبع نب رماع

 .597 :سيق دبع نب رماع

 .ت 49 :يعّمْسملا كلملا دبع نب رماع

 .ت 44 :يِبِلْغَتلا رماع
 .تا١١٠ : ماوَعلا نب داّبَع

 71١5. :هنع هللا ىضر سابعلا

 . 791/ : يرهوجلا ديعس نب سابعلا

 . 794١ :ميظعلا دبع نب سابعلا

 81٠. :ناذاع نب لضفلا نب سابعلا

 .ت م 11 :ىسرافلا ديلولا نب سابعلا
 .تالؤا ن4 تادف : نسح سابع

 .تالالك : يروُدلا سابع

 .تا59١1 :«صيصنتلا دهاعم» فلؤم ىبابعلا

 . 737 : يرصبلا ىلعألا دبع

 .78 : يِجْنَشْوُبلا يراصنألا هللا دبع

 . 707 : يكملا حيجت يبأ نب هللا دبع

 ١١١. «4ا/ :لبنح نب دمحأ نب هللا دبع



 قت

 74٠. : يقيلاَوَجلا دمحأ نب هللا دبع

 ."5 :لآلدلا دمحأ نب هللا دبع

 .تالا"» : يقرْوّدلا دمحأ نب هللا دبع

 .تا١٠؟ :يفوكلا سيردإ نب هللا دبع

 .7515 :عرقألا نب هللا دبع

 .857 2.46 44 :سْيَنَأ نب هللا دبع
 716 : يرَب نب هللا دبع

 ." 44 : ةّيَولا نب هللا دبع
 .8584 :نابلجلا نسحلا نب هللا دبع
 «م 178 :يسلدنألا يدْيبزلا دومح نب هللا دبع

8 . 

 . تا” :رانيد نب هللا دبع

 .ت 989# :ريبزلا نب هللا دبع

 "غ0 : يلجبلا ناديز نب هللا دبع

 .”845 :ناحمَس نب هللا دبع

 .81414 :ناَذاَش نب هللا دبع

 .ما6 : ةَمُرْيُش نب هللا دبع

 75 :بيبش نب هللا دبع

 .ت اغا” 25١ :تماصلا نب هللا دبع

 .تثا١٠ 7 :ناسارخ ريمأ رهاط نب هللا دبع

 ءتا# 5٠ "5 :سابع نب هللا دبع

 تاالا" لالا #20 م11

 ,تاللال ثتالالا .تالالال

 . 7١8 :يِدَع نب هللا دبع

 .67 :ءالعلا نب هللا دبع

 ٠١. 4 :كلخا ماظن وخأ يلع نب هللا دبع
 .تالال4 تالا" :رمع نب هللا دبع

 6” 07 :خورف نب هللا دبع

 84٠. :ةبطخق نب هللا دبع

 .م 8 :ةعيط نب هللا دبع

 ١5". 1/8 : كلام نب هللا دبع

 ولا م6 26 : كرابملا نب هللا دبع

 00 مالا اتاك: ١

 .358خ٠ تالال4

 تن

 تالا :نيريس نب دمحم نب هللا دبع

 .5؛5 : ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 . تاما :ليجلا دمحم نب هللا دبع
09 

 .*44 : عِراّذلا يئاَرْيطلا دمحم نب هللا دبع
 .717 :ىبسدقملا دمحم نب هللا دبع

 7” : يدعسلا دومحم نب هللا دبع

 تلف : يْزَوْرْلا دومحم نب هللا دبع

 2تاك5 ءتاله4 ءتا"4 :دوعسم نب هللا دبع

 تالالم4 .ثتالالا/ "5 48

 .414 :ةريزم نب هللا دبع

 تاكا : عفان نب هللا دبع

 .تاممه تن 5 : يروُبجلا هللا دبع

 7١١. :ينْوّصلا هللا دبع
 .8117 م11 : يزورملا ُناَدْبَع
 73717 :اَقَّسلا نسح نب ىقابلا دبع
 8 : يوَرَهلا رابجلا دبع نب ىقابلا دبع

 ٠١"”, تام : ديم نب دبع

 46 : يراَوُخلا رابجلا دبع

 .تاالها/ :ٍليبشإلا قحلا دبع

 .تا9448١ :ةيطع نب قحلا دبع

 .م 719 :ُلَقّصلا دمحم نب قحلا دبع
 .تال" 01١ :راجنلا ميلحلا دبع

 .تا١٠1١ :يناّحلا ديمحلا دبع

 .تا47 ءت 144 :يناَتكلا يحلا دبع
 .تالو1 مهرج 58 : يوْتْكّللا يحلا دبع
 .54 : يِبّلحلا قلاخلا دبع

 .تادا/ :لخادلا يومألا نمحرلا دبع

 ."44 :يزارلا دمحأ نب نمحرلا دبع



 .754 :يناَغاَبلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 .14"5 :يوَرَقلا يلع نب نمحرلا دبع

 لكامل : يقتعلا مساقلا نب نمحرلا دبع

 ءلكاك للاكل كحال

 ."6 :فيفع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 8١. :زاّزَقلا ينابيشلا دمحم نب نمحرلا دبع

 79٠. .١31ا/ : يدهم نب نمحرلا دبع

 . 37١ :يلمتسملا سنوي نب نمحرلا دبع

 ."44 :َناَرُمْرْغا نمحرلا دبع
 27377 ,ها" ,.56 :ينايلا يناعنصلا قازرلا دبع

 .73131 م1550 ل”:

 .884 :برذلا نب رتاسلا دبع

 تكا : يمساق مالس راتسلا دبع

 .7141 :ديمحلا دبع يخأ نب زيزعلا دبع

 .”غ4 :دامر يبأ نب زيزعلا دبع

 .م 5١6 :يبسافلا دمحم نب زيزعلا دبع

 8١. :اَنيِنَم نب زيزعلا دبع
 4"١33. الا : يسرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع

 .ت م ١917 :ىسرافلا دمحم نب رفاغلا دبع

 0 : يوُريسلا رافغلا دبع

 . 707 : يدزألا ديعس نب ينغلا دبع

 ء15 3ك ء)5 2.1١١ :ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 ترالال لل[ ثتنلم اتا: لكم لع

 للمخ اثتتكالا" بتتنالا؟ كاخ ىلا

 م تاكل لكك ل8

 الم كالا لاتتال6 لاكأ .تادح

 تل# لالا دال لكواك لكذا

 ترا را ةضضر ضب ةضكن

 .تالكأ : يِبَّلُش حاتفلا دبع

 . 7170 م 774 :يناليجلا رداقلا دبع

 78١. :يينقشطلا رداقلا دبع
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 .تا١71 :يدادغبلا رهاقلا دبع

 4٠". :يباطخلا رمع نب ميركلا دبع

 .ت 86 :يدادغبلا نمؤملا دبع

 "04 : يوخنلا معنملا دبع

 .95 :بيلك نب معنملا دبع

 ١544. :لوسرلا مَع بلطلا دبع
 . تا78 :يفاو ديجملا دبع

 .770 :لّدعملا دمحأ نب كلملا دبع

 .م 119 :يسلدنألا بيبح نب كلملا دبع

 "45 : يواَهّرلا كلملا دبع

 .7514 :روُباَس نب كلملا دبع

 ."4+ :ديعس نب كلملا دبع

 هناي :ةبغش نب كلملا دبع

 ."4ه 5غ :راطَعلا ُهَيْوُدْيَع نب كلملا دبع
 ."54 :يلع نب كلملا دبع

 .م 184 :يناوريقلا نطق نب كلملا دبع

 .7814 :ينياقلا ميهاربإ نب دحاولا دبع

 قناع :يفْوّصلا يلع نب دحاولا دبع

 .7885 :رداقلا دبع نب دحاولا دبع

 .47 :يعفاشلادمحم نب دحاولا دبع

 . 7١7 : يطاغألا باهولا دبع

 05١”. :نيمألا نب باهولا دبع

 ,701/ :ءاطع نب باهولا دبع

 .7190 :يميمتلا دمحم نب باهولا دبع

 .ت 5" :فيطللا دبع باهولا دبع

 .تما : يجلاّشلا دع

 .881 ءتم ٠“ :ينوكلا يعجشألا هللا ديّبُع
 .؟45 :يفّريَّصلا دمحأ نب هللا ديّبُع
 .تا59١ :راريغ نب هللا ديبُع

 ."ه7 :يفاكلا دبع نب هللا ديّبُع

 71١. :لصاو نب هللا ديّبع



 عك

 . تادال : ىيحم نب هللا ديَّبُع

 55 :ايركز يبأ هدنم نبا مع هللا ديبع

 .م98 :ةكم لهأ ٌصاق ريَمُع نب ديّبُع

 .14# :َناوُزَغ نب ةبتُت

 .م6١١ :نمحرلا دبع مساقلا نبا يقتعلا

 .؟5١ ٠١" ل لال ]1

 ت٠7 :يحَّمُجلا ميهاربإ نب نامثع

 .ت االالا/ ءتاله :هنع هللا يضر نامثع

 6 :لآلدلا يلع نب نامثع
 .78414 : كلام نب ناثع

 "45 : يكلاملا دمحم نب نامثع
 .تدال :ريمألا ةّيِظَح ُبَجَع

 . 3817 :(تاقثلا» بحاص ىجعلا

 .تا314 417 :ظفاحلا ىقارعلا
 تاما لحل لكالا : يجْعلا

 .م ١١7 :ريبزلا نب ةَوُرْغ

 ."ه7 :يناَجْنّرلا نيدلا زع

 . : ياَبيَصُقلا َتَّزِع

 .ت :49 :دمحأ وبأ يركسعلا

 .ت 4١ :لاله وبأ يركسعلا

 ."01 :هْيَوُب نب ةلودلا دضع

 ءم5١١ تا :حابر يبأ نب ءاطع

 تنم 84

 2.188 018 21١ :مِلْمُم نب َنافَع

 .ت 4 :ثراحلا نب ةّبقُع

 .751 :رماع نب ةبقع

 .7١١؟ :ةمركع

 .تا74 041 : يِعَحْنلا سيق نب ةمقلع
 تالا : يراَوْسألا يلع

 : ٍلِصْوْلا مي مسماربإ نب يلع
 ت9 :هلع ف بلاط يبأ نب يلع

 تلال لل للا: تسول كة عل

 354 : يناجّرجلا دمحأ نب ىلع

 .740 2744 : ٌيكدروجلا دمحأ نب ىلع
 . 1517 : يمزراَوخلا دمحأ نب يلع

 .1414”7 :يدحاولا دمحأ نب يلع

 .44 :رآالَّسلا نب قاحسإ نب ىلع
 .179 :دغجلا نب يلع

 . 75154 :برح نب يلع

 ك1 ٠ .اقيقش نب نسما نب يلع

 1 : يزارلا نسحلا نب يلع

 ؛ يحل نسحلا نب يلع
 ."1414 :نيسحلا نب يلع

 .8184 :دادحلا نيسحلا نب ىلع

 .749 :يوْنّزَعْلا نيسح لا نب يلع

 .547 :لّدعملا نب نيسحلا نب ىلع

 851١ :يركسعلا ديعس نب ىلع

 ه :يصْفحلا كلملا دبع نب ىلع

 فنا 0

 0 : يطوُرشلا دمحم نب يلع
 ."45 :رمنلا نب يلع

 .تاككك ات ا70 توم : يواطنطلا يلع

 ل؟ملك 07095 تامل للالف : يراقلا ىلع

 .تالولا

 704 597م104 177 51١ : ينيدملا نب ىلع

 .تالعأ : يدجنلا يلع

 ه0 #6 :يلبنحلا نمُيلا وب أ يميّلعلا

 76 4 كالا

 .45 :يناهفصألا داعلا

 7١8. :رساي نب راَّنَع

 4٠" : عِشاجُم نب نارمع
 . 775 :رقشألا صفح نب رمع



 2415 ت9 :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 58٠. بتنالالا/ لتس 5951١ 2537/ ات

 "4 :نائس نب ديعس نب رمع

 ال٠ :يماوَرلا يناتْسِهّدلا ميركلا دبع نب رمع

 ْ .تاالد ءتالا' للا مالا

 3170 :ىضاقلا هللا ديّبَع نب رمع

 016 : ناكيج نب دمحم نب رمع

 4٠". :يناَدْمْلا دمحم نب رمع

 . 3718 95 :ينادُمَحلا ٍجاّيَه نب رمع

 5١5. :فسوي نب رمع

 .تا7؟0/8 :ةلاحك اضر رمع

 ."18 :ديعس نب ورمَع

 ت4 : يِبِلْغَتلا ورْمَع

 تال :كّلا ديِمَع

 78٠١. : يِدْنَفْشُطلا هللا ةيانع

 .158 :بُشْوَح نب ماَوَعلا
 . 179/7 :ةليمح يبأ نب فوع

 :نوع 3731١6. ْ

 .تا66١ :سورَديَعلا

 ضر :ةبغز دامح نب ىسيع

 .لا/ ءاله : يِرْجَّسلا بيعش نب ىسيع

 تال : يعيبّسلا سنوي نب ىسيع

 . 109/8 :ينونايَبلا ىسيع

 .9ا/ :ةيفقثلا سمشلا نيع

 . 731/4 :نيدلا ردب ينيعلا

 :يسلدنألا يبراحملا ب دبع نب بلاغ
 / .تم4

 ١56. :ناطقلا بلاغ

 .؟0717 :يدنَغ

 *6ا/

 2175 23115 ءتنالا# الا :دماح وبأ يلازغلا

 .7507 ت١1 .تا982تا١4

 .تا0942158.م 68: قاحسإ وبأ رعاشلا يزغلا

 .تا 7848 :نوبول فاتسوغ

 ف

 2195 .م 190 ,.تا8١1١ :رصن وبأ يبارافلا

 .148 ثتتاقال

 تا :رشَب قوراف

 .تا7857 :اهنع هللا ىضر لوتبلا ةمطاف

 .116 م4 :نَسَحلا وبأ يلاغلا

 .586 23756 :ءاَّرقْلا

 8١, :لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ يوارفلا

 .تماقكم ىلا

 . ١18 : هقباس ديفح معنملا دبع نب روصنم يوارفلا

 .١؟١ :يربرفلا

 .١٠؟ 3١١ :ةَلَمْرَح وبَأ دوسألا ّيبوُنلا جرف

 1١9١. :ديلولا وبأ ىضَرْفلا

 .194 4 :دمحم وبأ يناغْرفلا

 مو دال سدح د خور
 2310م59942701:نايفس نب بوقعي يوَّسْفلا

 اك شل

 .”414 :يدوزاجلا لضفلا يبأ نب لضفلا

 776 :يرصبلا دمحأ نب لضفلا

 84٠. : يِحَمُجلا باّبُحلا نب لضفلا
 ١/7. :لهس نب لضفلا

 .7414 :سارف نب لضفلا

 .7176 :بحملا نب لضفلا

 .تا١1 :دمحم نب لضفلا

 78١. ءتا191/ :ضاّيِع نب ليْضُفلا
 11١6. 2114 : يِّبَّضلا َناَوّْرَغ نب ليَضُف
 0 :«سوماقلا» بحاص يدابازوريفلا
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 .ماال4 كالا" ثتالك'ك س8

 وى

 . 7١9 : هللاب رداقلا

 . 9١ا/ : حلاص يبأ نب مساقلا

 .770 :طايخلا يناهبصألا دمحأ نب مساق

 .تا184 :مالس نب مساقلا

 .تا55 :يدادغبلا دواد نب مساقلا

 "04 :دمحم نب مساقلا

 .ت 45 :نغُم نب مساقلا

 0 : يروُرَرْهّشلا دمحم ركب وبأ يضاقلا

 .ت 749 :يِزوُرَوْرْلا دمحم نب نيَسُحْلا ىضاقلا

 م4 : يراصنالا ايركز يضاقلا

 ءتاكلا 8 : يلزتعملا رابحلا دبع يضاقلا

 ت4

 ء«تا8١7 211١5 57 .11 :ضايِع يفاقلا

 كلكم .كزال نكد كاك: لالا" ل14

 لت مات "اه خا ١ تلو كول لالا

 تدك : يِمْحّللا دايز نب دمحم ىضاقلا

 ضف ل :ناميلس دمحم ىفاقلا

 8م
 .516 ,م107 :ينوكلا يئاَوّسلا َةَبَُع نب ةّصيبق
 ت:4 اتالم : يسوُدَسلا ةماغد نب ةداتق

 تكد ءتالكال
 11١. ,م 119 2115 :ينآلغبلا ديعس نب بين

 ءالل :«قورفلا» بحاص يكلاملا هيقفلا يناّرقلا

 م
 .تا)ا# .51/ :رداقلا دبع ظفاحلا ىئرقلا

 تاكو :رسفملا يبطرقلا

 .م١17 : يوكل نب دمحأ رمع وبأ يبطرقلا

 4١. :دمحم نب نمحرلا دبع زاّزَقلا

 .ت 1١9 .97 :جرفلا وبأ ينيوزقلا

 .تا/1 : يلع نب دمحم يرسم

 .74 :دمحم نب ديّبُع ءالعلا وبأ يرق
 ١/. :معنملا دبع يِريْصُقلا
 .م 197 :نمحرلا دبع نب دمحأ يرصقلا

 2.1١16 :ديزي نب عاقغقلا

 تاكل : يبنْعَقلا

 ك8 048 : يلع نب نيدلا لامج ريزولا يطْفِقلا

 كا ك5 كد اتادال 9

 تا” تن*657/ ١ ا

 ت11 فض 2م "الإ كال

 ا ةرشرلا شلل ومع

 تن "مالا تر

 .تالا"٠ :«ىثعألا حبص)» بحاص يدْنَمَمْلَملا

 .7+ :يناهبصألا دمحم نب ليعامسإ ةّنّسلا ماَوِق
 ا :دومحم نب هللا دبع ُماَوَقلا

 َُك

 ةضلحأ : يثناكلا

 تام : ةَّرَع رثك

 .74 : يلع نب دمحم روصنم وبأ يعاّرْكلا

 .59 :دسأ نب يلع نب دمحأ يخّركلا

 .تا177 : يِرَمْرُكلا
 . 7849 :ينامّركلا

 .تا""٠ ,584 : يئاسكلا

 .مالكك : يربطلا ٍلَْفْشُكلا

 .م 550 :يرصملا يوفذالا نيدلا لايك

 .ء18١1١ :دهاز دمحم يرثوكلا

 ند مادل) اتاكالا .تتالؤم

 كو رح كالا كالو

 .تا78 4 :داوَغ سيكرؤك

 ,54 :يزورملا روصنم نب قاحسإ حَسْوَكلا
 .مالاع ىو

 تاال'



 ل

 . تال 0 70 : يحلا دبع ييوَنّْللا
 ءتال#لا” 2.1١١5 201١5 :دعس نب ثيللا

 .تالالا 49

 . 759 :رفظملا نب ثيللا
 م

 ءتا١٠؟ .م ٠١١ :يسابعلا ةفيلخلا نومأملا

 للالك كالا كالا ءكك5 تسل#

 ثتامال ءكلالال ءالالك كلالو

 .تا88”7 .(9ا/ :ةامح كلم ديؤملا

 . 785 :نسحلا نب ليمج ينارذلملا

 ءا165 .م١18 .تا9 :نامثع وبأ ينزاملا

 .تاكلكك لنا:

 1١15 ءتمه5 ه5 65١0. :سنأ نب كلام

 ملكم ثككل لكك ثكلح كلال

 سلف للحج دال لكك لو اكل

 لا لا

 .757 :يباحصلا ْثرْيَوُخلا نب كلام
 1١8. :رانيد نب كلام

 .07 :ةيكلاملا تاقبط خرؤم يكلاملا

 .تالالم ءاله* 5١6. :نسحلا وبأ يدّرؤاملا

 .80*7 :لضفلا نب كرابم

 .95 :شوطعملا نب كرابملا

 .184 ١18١ :سابعلا وبأ دّريملا

 . 7١7 :يدادغبلا ركب وبأ َناَمَرْبُم

 .191 :ميّشُه خيش دِلاجم
 .مال86 اثتت45 : يكملا ربج نب دهاجم

 .تا'47" :يسهبلا بلهم نب دجملا

 .تا774 :دسأ نب ثراحلا يبساحملا
 .706 1817 :نسحلا وبأ ُيلماَحملا
 .تا948١ :بحملا نب نيدلا بحم

81 

 .تا184 ءتم١ :يخونتلا نّسحملا

 6 :فاكسإلا دمحم

 .تالذآ : يِوْئاَهَتلا يلع فرشأ دمحم

 .تالا/١ :يجنؤُتلَأ دمحم
 .تاله :يتفملا ينيسحلا نيمأ دمحم

 .118 2تا 41/ :ةرهز وبأ دمحم

 76ه تلال : يهتريملا ماع ردب دمحم

 ةفراع : يلجلا ميهاربإ نب دمحم

 ءتالا :يراخبلا قاَرَو متاح يبأ نب دمحم

 قضي دق

 . 1017 : يِّبَضلا ذاٌحش يبأ نب دمحم

 .810 : خيش يبأ نب دمحم
 تالت :يسيردإلا دمحم يبأ نب دمحم

 . 770 :يسرافلا دوعسم يبأ نب دمحم

 4١. :يواَدْيَّصلا قالا يبأ نب دمحم
 78: :دادحلا دمحأ نب دمحم

 .775 :يزارلا دمحأ نب دمحم

 . 775 : يغعاكلا دمحأ نب دمحم

 .74غ :ينذاباجونلا دمحأ نب دمحم

 .م : يسلبلا سيردإ نب دمحم

 14١". :يدادغبلا قاحسإ نب دمحم

 4١"8. : يِفَقْتلا جارسلا قاحسإ نب دمحم

 .750 :يتوريبلا ليعاسإ نب دمحم

 ١١١. :غئاصلا ليعامسإ نب دمحم

 .840 :ضُْيْْملا ليعاسإ نب دمحم
 .711/ :بويأ نب دمحم

 .”6 : يرّتخُبْلا نب دمحم

 .ت دال :ىضاقلا يرِفاَممْلا ريشب نب دمحم

 3-5 : ىضاقلا لْغَبلا نب دمحم

 تالا :يناَمْملَتلا دْعَص نب دمحم

 8٠١. :يميمتلا رفعج نب دمحم



 قل

 .97؟ :يركسعلا رفعج نب دمحم

 59١. :متاح نب دمحم

 .780 :َناّبِح نبا خيش نسحلا نب دمحم

 .47 :ُةَيْوُدَف نب نسحلا نب دمحم

 /1١1. 2118 21١١9 :ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 5١٠١ مكن للكل اتسم ل

 .3506 : يزاريشلا نسحلا نب دمحم

 .787 :ينالقسعلا نسحلا نب دمحم

 .تا١117 2.119 :شاقنلا نسحلا نب دمحم
 "6 2757 :ينيزراكلا نسحلا نب دمحم

 .تا١7ا/ :نيسحلا نب دمحم

 4١". : يمّلُّسلا نيسحلا نب دمحم

 . ١40 :يزارلا ديم نب دمحم

 .٠181م 18١ . 55 : يروباسينلا عفار نب دمحم
 5718١. :ريهز نب دمحم

 .97 :يلالهلا ةداعس نب دمحم

 . ١/5 : يدقاولا بتاك دعس نب دمحم

 3710 :مكاحلا ديعس نب دمحم

 .م ١١" : يدنكيبلا مالّس نب دمحم

 ٠١٠١. .ت 494 :يجمجلا مالس نب دمحم

 .7140 :ةَعاَمس نب دمحم

 .750 :يوَّرقلا نارمس نب دمحم

 م54 : يناجرُجلا رَجبْنَس نب دمحم

 .71* :ركسع نب لهس نب دمحم

 ءم5١١1 ت١٠ :يرهزلا باهش نب دمحم

 .تالوه

 ءتا909 275٠١ 99 :ىسدقملا رهاط نب دمحم

 73151 16 تع 7 ملال

 .تا985 :ىسافلا بّيطلا نب دمحم

 . 118 : يراصنألا هللا دبع نب دمحم

 4١". : تسلا هللا دبع نب دمحم

 .544 :ناَذاَش نب هللا دبع نب دمحم

 .84 :ءاَّرفلا هللا دبع نب دمحم

 . 318 :ييناَقْؤُلا ليلجلا دبع نب دمحم

 . 179 :يِماَّسلا نمحرلا دبع نب دمحم

 . 770 :رفظملا نب كلملا دبع نب دمحم

 .78506 :دحاولا دبع نب دمحم

 141١”*. : يعالكلا هللا ديبع نب دمحم

 84١. :ينّدألا َنّلَع نب دمحم
 ."عم :يناَدْرْوُجْلا يلع نب دمحم

 "6 :ٍليِبنُرلا يلع نب دمحم

 "56 : يقْيِلَصلا يلع نب دمحم

 ."87 : يطساولا يلع نب دمحم

 .84* :يوَّسنلا رمع نب دمحم
 .80”7 :ورَمَع نب دمحم

 1١١7. :ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 71١. :يناّسغلا ضيفلا نب دمحم

 .78 :يفْوّصلا مساقلا نب دمحم

 .711 :ةروسق نب دمحم

 1١. :ينْيِمْرَكلا رَشَبُم نب دمحم
 . 7937 :ىنثملا نب دمحم

 .م 151 :يسوطلا دمحم نب دمحم

 4١. : يدادغبلا دومحم نب دمحم

 84٠. :يوَسنلا دومحم نب دمحم
 .34' ماك :ينايِغزأألا بيسملا نب دمحم

 .197 :يرَبرَبلا داّمح نب ىموم نب دمحم
 .7غ٠ :يناقرؤهلا لُقْرَت نب رصن نب دمحم
 .تا1/94١ :يربطلا رصن نب دمحم

 اال“ لؤو7 م١191 :يِزَوُرَْا رصن نب دمحم

 .تاكثآك ءتن 8

 .تالال» حوت نب دمحم
 .197 2191١ :يناّيْوُرلا نوراه نب دمحم



 281١ .174 م١1 :لّْهَذلا ىيحي نب دمحم
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 71١. :ينيدملا ىيحي نب دمحم

 4١". :يقّرَّدلا ديزي نب دمحم

 8٠"7. :بيطخلا بوقعي نب دمحم

 . ١١6 :مكاحلا خيش بوقعي نب دمحم

 .740 :يبرقملا يلذهلا خيش بوقعي نب دمحم

 1١". :يدنقرمسلا فسوي نب دمحم

 .١1؟5؟ :يراخبلا بحاص فسوي نب دمحم

 .ت 747 :يضاقلا فسوي نب دمحم

 ت4 : يميَدُحلا سنوي نب دمحم

 .546 :ئسواخلا دمحم

 م5 : يسوُتلا نيَسُح رضخلا دمحم
 88١. :يبامألا مساق بيطخلا دمحم

 . 5178 لالا لالا 2154 :خابطلا بغار دمحم

 .تالثثأ :راجنلا يلع دمحم

 .711 :يناثكلا رمع دمحم

 .تالهو 2005١ :نيكزِس داؤف دمحم

 . ت71 :يقابلا دبع داؤف دمحم

 ."40 :يناجّشْؤُلا دمحم
 ."5 : يلع دْرُك دمحم

 .تالك56 :نيسح دمحم دمحم

 . ١١17 : يكلاملا فولخم دمحم

 .310 :ملعملا دمحم

 .تا”76ا/ :دشانلا دمحم

 .تا145 :يعيطُلا بيجت دمحم
 .78 : يمْرَراَوُخلا دمحم

 .تاالالا/ :ركاش دومحم

 ١١١. :قارولا دومحم

 ١١5. :دمحم نب ناورم

 15١ 0١1 :ركب وبأ يِذْورم

 عكا

 . 7388 03/ ل278 :ريهز وبأ يِذْوُرَوَرملا

 .تا7857 :لوتَبلا ءارذعلا مّيْرَم
 .817 كم١ #17 د ىزما
 .تا 5٠١ :لخشتيف قرشتسملا

 .7311* : يسابعلا ءيضتسملا

 .م ت 744 .تا١14 :يبسابعلا هللاب نيعتسملا

 .178 2151 : يِعخنلا ورمع نب رينتسملا

 4١". :يِسوُلُفلا بوقعي نب دَّدَسُم
 .تا١١2 :يِشَبَحلا َةَهَربَأ نب قورسَم

 .م 44 ءتا١4 :ينادْمْللا عدجألا نب قورسم

 .”806 :رفعج نب قورسم

 .تا١54 0.11/4 ءال :يدوعسملا

 250 .57؟ :حيحصلا بحاص مامإلا ملسم

 ىاظ ثت17 ىك) .48 تاو للل»

 لام ملا5 للا" 19 ك1 ا

 ءتاقأل كرم ءلز' اكالك ثتلالا

 لله كك للثكا١ 2اتنا'ه1+ تس8
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 .135 :راّتلا يلع نب فّرشُم

 08 : يطيقنشلا دمحم نب ىفطصم

 .تالع٠ 2758 2.1١ :ءاقرزلا ىفطصم

 .م 5151/ : مالسإلا خيش يربص ىفطصم

 . 77177 : كروتاتأ لاك ىفطصم

 .تالح : يِزّرطملا

 .تاالالا/ :ذاعم

 . 195 :ايركز نب قالا
 .تا708 .ءتا7ها/ :نايفس يبأ نب ةيواعم

 .تد5 : يمرضحلا حلاص نب ةيواعم

 .87 ,اا/ : ىسابعلا دضتخملا
 .تالم : ةاورلا دحأ رمتْعُم

 147 : يخركلا فورعم



 عك"

 .تالا“ع 5١١, ىسابعلا ةلودلا زعم

 ىلا 2 ل" للا :نحرلا دبع يمّلَحا
 ترسل تل

 .م 7817 586 : يرصبلا دشار نب رَمْعُم

 .م186775 211/١ :ةديبع وبأ ىنثملا نب رَمْعَم

 .”05 11/8 :نيِعم نب ىيحي دلاو نيِعُم

 1١6. ,م 115 :ىّبُضلا مَسْقِم نب ةريغُم
 8 ؛ يتلا ددع نب لطفل
 .54 :يرصملا ةلاَضَف نب لّضفملا
 .تا8875 11 :نيدلا باهش يناسملتلا يرَقَلا
 .م 517 :يماشلا يعباتلا لوحكم

 . 71/١ :لداعلا كلملا

 . 78 :لماكلا كلملا

 .اا/٠١ :دوعسم كلملا

1 

0 

 .ت 47 :فوؤرلا دبع يامل
 .40 157 9 :ميظعلا دبع يرِذْلا

 .تا786 :روصنم

 "6 : يِزْدْنُهَفلا دحأ نب روصنم

 . ١١6 :يوارفلا ديفح معنملا دبع نب روصنم

 . ٠١6 :يناسارخلا راَّمَع نب روصنم

 .3094 908 .تا744 :ىبابعلا روصنملا

 .3ل/ تدم ىلإ الو :ملاس يجان ةرينم

 .تام 74 :ىِسْنهَبلا نسحلا نب بُلَهُم
 035 :ةزمح ىلعي وبأ يسلم

 ,م 108 : يدألا دمحم نب نسحلا ريزولا يهل

 ا للا

 ."87 :ةرارط نب يِدْهَم
 .78405 :زارط نب يدهم

 . 718 ؛تا11/5 :ىسابعلا يِدِهملا

 4 : يرهملا

 ةقرلت فش : ىسيع نب ىسوم

 .تال :ةبقُع نب ىبسوم

 31١. :رصن نب ىسوم
 لك بتاالو اال : مالسلا هيلع يبنلا ىسوم

 قيس ضع دقي
 . 3١1 :يدادغبلا فيطللا دبع نب قفوملا
 .تا158١١/1 ت17 : يكملا يِمْرَراَوُخلا قفوملا

 . ت74 :داوَع ليئاخُيم

 .تاد١ :«لاثمألا عمجم» بحاص ناديا

 78٠١. : يِدنَمْشَطلا ةيانع ريم

 ن
 77١. :يلبنحلا يِسنبانلا
 . 11 :هللا دبع وبأ ميكحلا يلتاَثلا
 . 77/7 :بلح بحاص رصانلا

 تراث : يندملا عفان

 .م "لا كللال 4 :ناهيلس نب دمحأ داجنلا

 817 الو 17 17 الم : يئاسنلا
 .تاال44 : مامإلا يِفَسْنلا

 .تا١٠٠ :ينميلا يريَملا ديعس نب ناَوُشَن
 . 7388 2777 :كيرش هرّْزع يذلا ينارصنلا

 . 515 :يسدقملا ميهاربإ نب رصن
 ١١١. :يدنقرمسلا دمحأ نب رصن

 .750 :دادحلا رصن يبأ نب رصن

 3١1. :قوزرم نب رصن

 78غ :هيقفلا رصن
 . 37 :ينيروشا رصن
 ل36 ءك407 ت١١ :ليَمُش نب رْضْنل

 موك ككع كالا مالا
 7١4. :هللا دبع وبأ يُقتل
 ءتا١# .متا١٠37 :ريزولا كّلْلا ماَظِن

 #51 ا
 .8"غ7 :شاقَنلا



 .759 :ديهشلا نيدلا رون

 ءتالإ .ءتلالا“ ءتناا# مال :يوونلا

 ءتاؤال ءل15 ءل5؟ قفح تا

 60 ل لا
 ١98. 2.1945 :ركبوبأ يروباسينلا

 :نيسحلا نب دمحم روصنم وبأ يروباسينلا

 .م 01

 نلالال 2.558 :متاح يبأ قيفر يروباسينلا

1 . 
 هه

 5١"7. :نيكسملا نب نوراه

 06 : يوخنلا ىسوم نب نوراه

 ءتالالك ١1/١٠). ء.تا١٠؟ :ديشرلا نوراه

 تالا اللا هتااالك

 54١. :يبيصنلا ىيحي نب مشاه
 فرات : يرق دمحأ نب هللا ةبه

 .741 : ٌيطَقّسلا هللا ةبه

 4١. :يدّيَسلا هللا ةبه

 54 :يلَّذُملا

 )"8 945 :نسحلا وبأ اًّيِكلإ يسارملا

 .تماق6

 . تام 77 : يراصنألا ليعامسإ وبأ يورحلا

 .ةال 48 :زعملا دبع حور وبأ يوره لا

 .ما30 ال :روصتم وبأ يور
 .751 م 55١ :هّيودع نب رْمِش يوّرْملا

 .ت م 764 :ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه

 .م 81١ :يزارلا هللا ديبع نب ماشه

 .818 ىم"ا؟ .07 :راَّمَع نب ماشه

 ءاالا ءكت #٠١ ءتا١١٠+ :ريِشُب نب ميْشُه

 تاكد لالا

 "اه 2755 :رافحلا لاله

 ذب

 .808 : يرّسلا نب دانه
 .*4 : ينيطحلا ٍجاّيَه
 84١. :يِرْوُدلا نب مثيحلا

 .ت 45 .ت 4؟ :نيدلا رون يمُثيها

 و

 .187 203417 2314١ : :ىسابعلا قئاولا

 60١ : يبساّرلا عداو

 .م ٠١# :مصاع نب يلع يطساولا

 . ١9/5 231ا/8 ,م ١/5 :رمع نب دمحم يدقاولا

 .م 7417 : يخْلَبلا نسحلا يلع وبأ يشخولا
 ."141 :ظفاحلا هللا دبع نب فيِصو

 .تال6و :نّرْعلاد فلؤم طاَوطَولا

 .؟١15 ككال ملكك : حارجلا نب عيكو

 . 1 : يلع نسحلا وبأ يجلاولولا

 ."50 :ةفيلخ نب نابهو

 .150 :ريرج نب بهو

 .تا١١٠ :ْرَرْهَو

 2 ي

 لالا ءال“ نى“ ءتاك :يومحلا توقاي

 كال كال" .بتاالا م6 3

 .تاو:“” 2١9١8 .تالالال بتالالك

 ت15” تآككؤا 56١5 ءتسا

 كلو نت كك4 تاكا اتناكمم

 ,كل# كالا كالا لككأل .الكك

 ,تالكأ لتنهو ل6 تلال

 .509 :مدآ نب ىيحي

 .70ا/ :بلاط يبأ نب ىيحي

 .758 01١١ :ريثك يبأ نب ىيحي

 .تا ءت ٠١7 ت١٠ :مثكأ نب ىيحي



 تك“

 . ”١ : ءانبلا نب ىيحي

 .45 :شوب نب ىيحي

 .67 :ةرمح نب ىيحي

 .17976 ءتااا/6 : يكَمرَبلا دلاخ نب ىيحي

 . تام 781 :دايز نب ىيحي

 0١٠. :ديعس نب ىيحي

 .م /31١1, ١7" :ناطقلا ديعس نب ىيحي

 ةركحا : حلاص نب ىيحي

 ١95. :رمع نب ىيحن

 .ت هال :ىضاقلا رَمْعَم نب ىيحي

 الخال فال مك قا كال :نيِعم نب ىيحي

 كلم لك": لا ماا ءتالالاا

 مدس ور للكاألا تل 6

 .تالدهك 2اتنالالا

 .506 م5 : ٍلبنحلا ةريبه نب ىيحي

 0 : يثيللا ىيحي نب ىيحي

 .161/ :ديزي نب ىيحن

 .تال) : عْيَرُر نب ديزي

 . 187 :بيدألا يديزيلا

 م57

4# 
 يحل

 ء186 2186 :يِسوُدَّشلا ةبيش نب بوقعي

 .تالاد مابا ١

 75١. : يِزْجّسلا ثيللا نب بوقعي

 .96 :مالسلا هيلع فسوي

 ./5 : يزاريشلا دمحأ نب فسوي

 .57 :يّبجلا رحب نب فسوي

 .810 :سجينب نب ٌفسوي

 .تا١٠ 1 :ةيطع نب فسوي

 1١940. :ساوقلا رمع نب فسوي

 0١". :يناّيجلا اوراف ُنِب ُفسوي

 .م١ :ُكاَفَخلا كرابملا نب فسوي

 :يناهبصألا دمحم نب نسحلا رصن وبأ يتراَنؤُيلا
 ما

 01 :ريكب نب سنوي

 59٠. .م 789 :يرصبلا بيبح نب سنوي

 ١6١. :ىلعألا دبع نب سنوي

 .تا١١٠ : هللا دبع نب سنوي

 .تا54 :بٌدؤملا دمحم نب سنوي

 .تا149 :نيدلا فرش نسحلا وبأ يِنينويلا



 عجارملاو رداصملا لااا

 بلحب يمالسإلا ثارتلا ةبتكم اهتروصو .9١/؟ ةداعسلا . متاح يبأ نبال يعفاشلا بادآ ١

 ! خيرات نود

 . 11448 رانملا ةعبطم .يلبنحلا حلفم نبال ةيعرشلا بادآلا  '؟

 . خيرات نود « ةيبرعلا ةفاقثلا راد .ةرهز يبأل مزح نبا ل 7

 ١55١١. ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ةعبط . يكبسلا يقتلل جابنملا حرش يف جاهبإلا

 . 1108 قشمدب ةيمشاهلا . ىثكرزلل ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا  ه

 .4*14 ةرهاقلاو 1864 بلح .يونكلل ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا 5

 ١4٠١. توريب قافآلا راد . مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 . 11949 ةماقتسالا .عيكول ةاضقلا رابخأ م

 ناسحإ روتكدلا اهجرختسا . يِفَلَّسلل «رَمَّسلا مجعم» نم ةجرختسم ةيسلدنأ مجارتو رابخأ 1

 .14517 توريب . سابع

 ٠ قشمدب لادتعالا ةعبطم .ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبطل ىسلبانلا راصتخا ١705٠.

  0١يبلحلا يبابلا ىفطصم . يدرواملل نيدلاو ايندلا بدأ 1779 .

 . ١1/4 ةيناثلا ةعبطلا ةيفلسلا . يراخبلل درفملا بدألا 1

 ٠ ةرهاقلا . يرَقّملل ضايع ىضاقلا رابخأ يف ضايرلا راهزأ 1751 .

 .الا دنافروأ ةعبطم . يرشحغمزلل ةغالبلا ساسأ 84

 ىفطصم ةعبط نع ةروصم «توريب ةيملعلا بتكلا راد . ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا 6

 . يبلحلا يبابلا

 ةرازو عبط .يبافلا بيطلا دمحمل .سوماقلا ةءاضإ ىلع سومانلا ةفاضإو سومارلا ةءاضإ

 7*١5. برغملاب فاقوألا

 ١١ ةدحتملا تايالولا .ذقنم نب ةماسأل رابتعالا ١97١.

 . 1589 توريب ةثلاثلا ةعبطلا .يلكرزلا نيدلا ريخل مالعألا كه

 . 111784 قشمدب ةيمشاهلا .ةلاحك اضر رمعل ءاسنلا مالعأ 48

 ٠ ةداعسلا .ميقلا نبال نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ ١77/4 .
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 . 150 بلحب ةيملعلا ةعبطملا . خابطلا بغار دمحمل ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ
 . 1749 قشمدب يقرتلا . يواخسلل َخيِرْوَتلا لهأ ّمَذ نمل خيبوتلاب نالعإلا
 .اهدعب امو ١787 ةيرصملا بتكلا راد عبط . يناهبصألا جرفلا يبأل يناغألا

 16٠. بلحب ةيملعلا . يمجعلا نبا طبسل طالتخالاب َيِمَر نم ةفرعمب طابتغالا
 . خيرات نود ةيسنوتلا رادلا .دْيشَر نبال حيحصلا عماجلا دنسب فيرعتلا يف حيصنلا ةدافإ
 . 7381 دنهلاب نكّدلا دابآ رديحب ةيناثعلا فراعملا ةرئاد .آلْرُكاَم نبال لاىإلا
 . 1589 ثارتلا راد . ضايع يضاقلل عاملإلا

 .ةرهاقلا ةعبط نع ةروصم خيرات نود يبرعلا باتكلا راد .يلاقلا يلع يبأل يلامألا

 ١140١. توريب ةعبط اهنعو ١1907« نديل ةعبط .يناعمسلل ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ 69

 ١5١١. توريب . يرذنملا ظفاحلا ةلاسر عم ةدغوبأ حاتفلا دبعل ثيدحلا يف نينمؤملا ءارمأ ا
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 . 19/4 ةيرصملا بتكلا راد . ىطفقلل ةاورلا هابنإ
 ١765٠. دهاعملا .ربلا دبع نبال ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف ف ءاقتنالا

 . 1787 ,دنهلاب نكدلا دابآ رديحب ةيناثعلا فراعملا ةرئاد . يناعمسلل باسنألا
 . ١01١ ةداعسلا .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 . 1784 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم . يطويسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 . ١"هه ةداعسلا .يرثوكلل ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس يف ينامألا غولب

 . ١591 دنهلاب روشكلون . ينيعلل ةيادهلا حرشب ةيانبلا

 . ١85 نامع ءاوللا راد .فئار دمحأل ءادوسلا ةباوبلا

 . ١70 ةيريخلا .يديبزلل سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات
 . 1741 فراعملا راد ةعبط نع ةروصم «توريب ناديوُس راد . يربطلا ريرج نبا خيرات
 .(هنم طوطخملا مسقلا) يبهذلل مالسإلا خيرات

 . ١759 ةداعسلا .يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات

 . ١407 ضايرلاب دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج عبط .نيكزس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات
 . ١0١ ةيرينملا . يطويسلل ءافلخلا خيرات
 . 0*1 قشمدب قيفوتلا ةعبطم .ركاسع نبال يرتفملا بذك نييبت
 ١1٠١ دادغب ةيقارعلا فاقوألا ةرازو عبط .يبلاعثلل نسحلا حيبقتو حببقلا نيسحت

 . ١ا/4 ةيملعلا ةبتكملا . يطويسلل يواونلا بيرقت حرش يوارلا بيردت

 . ١اله دابآ رديح ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةثلاثلا ةعبطلا . يبهذلل ظافحلا ةركذت
 ةنس دنهلاب نكدلا دابآ رديح عبط .ةعامج نبال ملعتملاو ملاعلا بادآب ملكتملاو عماسلا ةركذت
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 . خيرات نود تورس اهنع روصو 01

 . ١م ةرونملا ةنيدملاب رادلا ةبتكم . ىكبسلل ىلجعلا تاقث بيترت

 ١17817 توريب «ضايع يضاقلل كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 .اهدعب امو ١45 ىصقألا برغملاب طابرلاب ةيكلملا ةعبطملاو

 ١94١7. ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل .اشاب روميتل برعلا دنع ريوصتلا

 140١. توريبب يمالسإلا بتكملا . يِجوُنْرَّزلل ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت

 . 1786 توريبب سلدنألا رادو 1707 دمحم ىفطصم ةعبطم .ريثك نبا ريسفت

 . 115 ركاش دمحأو ركاش دومحم قيقحتب فراعملا راد ةعبط .ريرج نبا ريسفت

 . ١371/١ دابآ رديح . يزارلا متاح يب بأ نبال ليدعتلاو حرجلا ةمدقت

 ماكحألا بتك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا» :ناونع نمض ليقع نب نمحرلا دبع يبأ ةمدقت

 . ١4٠ «ٍليبشإلا قحلا دبعل

 . خيرات نود ةيرينملا . يوونلل تاغللاو ءاسألا بيذب#

 . ١3١706 نكدلا دابآ رديح «ةيماظنلا فراعملا ةرئاد .رجح نبال بيذهتلا بيذب#

 . (طوطخم) . يِّزملل لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت
 .اهدعب امو ١88 ةعابطلل ةيبرعلا ةيموقلا راد . يرهزألل ةغللا بيذبت

 . 71755 ةداعسلا .يناعنصلل راظنألا حبقنت حرش راكفألا حيضوت

 . ١7١85 رصم ةضهن راد . يبلاعتلل بولقلا راث

 . 7*١5 ضايرلا ,ناحط دومحم قيقحت .بيطخلل عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 . 1705 ةيرصملا بتكلا راد . يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 . ١3١9/١ نكدلا دابآ رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد . متاح يب بأ نبال ليدعتلاو حرجلا

 روصو ١1777 دنهلاب دابآ رديح عبط . يسدقملا رهاط نبال نيحيحصلا لاجر نيب عمجلا

 ١1٠0. توريبب اهنع

 دنهلاب نكدلا دابآ رديح ةعبط نع ةروصم ةعبط توريبب رداص راد .ديرد نبال ةرهمجلا

3375 . 

 عبط .ةدغوبأ حاتفلا دبع قيلعتب ليدعتلاو حرجلا يف ةلئسأ نع يرذنملا ظفاحلا باوج

 ١5١١. توريب

 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطمو *2١ دابآ رديح .يشرقلا ظفاحلل ةيضملا رهاوجلا

 .ولحلا حاتفلا دبع قيقحتب 4

 . ١١170 يبلحلا يبابلا ةعبطم .ديحوتلا ملع يف ةيسونسلا ىلع يروجابلا ةيشاح
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 . ١154 راونألا ةعبطم . يرثوكلل يضاقلا فسوي يبأ مامإلا ةريس يف يضاقتلا نسح
 . يبلحلا يب بابلا ىبسيع ةعبطمب ١77617 ةيناثلا ةعبطلا .نوبول فاتسوغل برعلا ةراضح

 ةعبطملا .ةبيجع نبال (مّمِهلا ظاقيإ) حرشب .يردنكسإلا هللا ءاطع نبال ةيئاطعلا مكحلا
 . 18١ ةيلامحلا
 .ةرهاقلا ةعبط نم ةروصم ١4٠٠. يبرعلا باتكلا راد . ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح

 . 51"1/ ةداعسلا . يطّوفلا قازرلا دبعل ةعماجلا ثداوحلا
 . 1846 ةيناثلا ةعبطلا يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .ظحاجلل ناويحلا
 . ةيرصملا بتكلا راد ةعبط نع ةروصم «توريب ىَدّْشا راد . انج نبال صئاصخلا
 ١949. توريب ةئلاثلا ةعبطلا .لاجرلا ءامسأ يف يجرزخلا ةصالخ
 .171/7 قالوب ,ىفكّصحلل راتخملا ردلا
 171١9. قالوب . ىنيسحلا دمحأل رفاسملا ليلد
 . 101 دهاعملا ةعبطم . يكلاملا نوحرف نبال بهذا جابيدلا
 . 19517 فراعملا راد . يرتحبلا ناويد
 . ١59 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل .درَب نب راشب ناويد

 1917١. ةنس نديل عبط .ميعن يبأل ناهبصأ رابخأ ركذ
 . 1887 دنلاب نكدلا دابآ رديح عبط .يراقلا يلعل ةيضملا رهاوجلا ليذ
 .١"م5؟ ةيدمحملا ةئسلا .لبنحلا بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ
 . 1407 قشمدب قيفوتلا ةعبطم . يطويسلاو دهف نباو ينيسحلل ظافحلا ةركذت لويذ
 . 191/8 .دادغب رشنلل ديشرلا راد . يندملا يرايخلا نمحرلا دبع نب ميهاربإل يرايخلا ةلحر

 . 148 توريب ةعبطو ١89 دجملا عباطم . يدادغبلا بيطخلل ثيدحلا بلط يف ةلحرلا
 . 177/7 قالوب .نيدباع نبال راتخملا ردلا ىلع راتحملا در
 . 95*1١ ضايرلاب مامإلا ةعماج ةعبط . ةيميت نبال ةيرمدتلا ةلاسرلا
 . ١8 ةثلاثلاو 191١, ةيناثلا توريب . يبساحملا ثراحلل نيدشرتسملا ةلاسر
 .19601/ ةيريمألا ةعبطملا .رجح نبال رصم ةاضق نع رصإإلا عفر
 ١78٠١. قالو . يسامألا دمحمل راربألا عيبر نم بختتملا رايخألا ضور

 *١40. توريب يمالسإلا برغلا راد . يكلاملا ركب يبأل سوفنلا ضاير

 .1ا/٠ ةيدمحملا ةئسلا .ميقلا نبال داعملا داز
 . 1"م6 دنهلاب نويكلامب فراعملا ءايحإ سلجم .كرابملا نب هللا دبعل دهزلا
 . 181 يندملا ةعبطم . ةتاّبث نبال نويعلا ٌحْرَس
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 . 1585 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .يقابلا دبع داؤف دمحم ةمدخب ُهَجاَم نبا نئس

  - 0١دمحم ىفطصم ةعبط ديمحلا دبع نيدلا ييحن قيقحتب ةيناثلا ةعبطلا .دوادىبأ ننس 1759 .

 . ١785 ةينفلا ةعابطلا . يمرادلا ننس 0

 ٠ - ةماقتسالا . يروجابلا حرشب ةيسونسلا 10١7 .

 ١40١. توريب ةلاسرلا ةسسؤم . يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس 4

 . ١749 اهتعبطمو ةيفلسلا ةبتكملا .فولخم نبال ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش

 175٠. ىيبسدقلا ةبتكم .يلبنحلا داعلا نبال بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش 577

 ٠١ ةينميملا . يديبزلل ءايحإلا حرش ١1١.

 .1100 رصمو .1704 ساف .ثيدحلا حلطصم يف يقارعلا ةيفلأ حرش - 4

 . 11*١1 لوبنطصاب توخإ ةعبطم .يراقلا يلعل ةبخنلا حرش حرش 648

 ٠ ة ملا . يوونلل ملسم حيحص حرش 1410 .

 ١ ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك ةعبط . يعرذألل ةيواحطلا ةديقعلا حرش ١795 .

 . 1587 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم . يركسعلل فيحصتلا هيف عقي ام حرش 5

 ١١ ةيرينملا ةعبطملا . يجافخلل ليلغلا ءافش ١/ا١ .

 .ةيرصملا ةعبطلا نع ريوصت ضايرلاب بتكلا ملاع ةعبط . يريمحلا َناَوُْشَنل مولعلا سمش 4
 . ١771١ ةيرصملا بتكلا راد عبط . يدنشقلقلل ىثعألا حبص 65

 . 1175 باتكلا راد .راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحتب يرهوجلل ةغللا يف حاحصلا 57

 .هركذ يتلا «يرابلا حتف) هعم عوبطملا يراخبلا حيحص ١

 .هركذ مدقتملا يوونلا حرش هعم عوبطملا ملسم حيحص 46

 . 178٠١ يمالسإلا بتكملا قشمد .نادمح نبال يتفتسملاو يتفملاو ىوتفلا ةفص 848

 ملقلا راد عبط .ةدغوبأ حاتفلا دبعل نيثدحملا دنع عامسلا خيرات نم ةقرشم ةحفص

 .١5١؟ توريب

  0١بلحب يعولا راد . يزوجلا نبال ةوفصلا ةوفص 1589 .

 ةفاقثلا تاروشنم داوع ليئاخيمل ىسابعلا رصعلا يف دادغب ةراضح نم ةقرشم رّوص

 ْ .1941 دادغبب مالعإلاو

 ١ يمالسإلا برغلا راد . حالصلا نبال طلغلاو لالخإلا نم ملسم حيحص ةنايص ١554.

 نود رصمب ةثيدحلا بتكلا رادو ١178٠. قشمدب ركفلا راد . يزوجلا نبال رطاخلا ديص 4

 . خيرات

 . 1700 يسدقلا ةبتكم . يواخسلل عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا 65
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 .19455 ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا . يوُقدالل ديعسلا علاطلا 5

 . 147 ىربكلا لالقتسالا ةعبطم . يطويسلل ظافحلا تاقبط ح7

 . خيرات نود ةيدمحملا ةّنسلا ةعبطم .يلبنحلا ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط 4

 ةققحملا يبلحلا يبابلاو .1785 ةينيسحلا .يكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 89

87 . 

 . ١78١ ةيقارعلا فاقوألا ةرازو عبط . يونسألل ةيعفاشلا تاقبط

 ١ - ةيسنوتلا رادلا .يناوريقلا برعلا يبأل ةيقيرفإ ءاملع تاقبط 1١9454.

 ١ توريب يبرعلا دئارلا راد . يزاريشلا قاحسإ يبأل ءاهقفلا تاقبط ١5٠1١.

 . 177/5 توريب رادو رداص راد .دعس نبال ىربكلا تاقبطلا - 37

 . 1817 سنوت ةيسنوتلا رادلا .رابجلا دبع ىضاقلل ةلزتعملا تاقبط 4
 .8+1 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنمل .نيمأ دمحأل مالسإلا رهظ #

 . ١785 تيوكلاب ةموكحلا ةعبطم . يبهذلا ظفاحلل ربغ نم ربخ يف ربعلا - 5

 . ١864 دادغب نايبلا رادو يمالسإلا ثارتلا راد . يلوُسَرلا ليعاسإل كوبسملا دجسعلا # 7

 ةبتكملا ةعبطو 2187 ايكرت يف ةرقنأ ةعماج ةعبط .لبنح نب دمحأل لاجرلا ٌةفرعمو ُلّلِعلا 9
 ١5٠5. لوبنطصاب ةيمالسإلا

 ١4٠5. توريب ةيناثلا ةعبطلا .ةدغوبأ حاتفلا دبعل بازعلا ءاملعلا - 9
 ةروصم ١4٠7. توريب ةيملعلا بتكلا راد . يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ١4١
 . ١057 ةرهاقلا ةعبط نع

 ١١ دادغب ردنباشلا ةعبطم .يسولآلل بارتغالا بئارغ 1117 .

 . 1149 ةيفرشلا ةعبطملا . طاَوْطَولل ةحضاولا صئاصخلا رّرُغ - 5
 ١4 دادغبب يناعلا ةعبطم . ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ 191 .

 . ١185 دنهلاب نكدلا دابآ رديحب ةيناثعلا فراعملا ةرئاد .ديّبع يبأل ثيدحلا بيرغ - 4
 . خيرات نود يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم . يرشغزلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا - 65

 . لوألا ءزجلا ١817 ليصألا ةعبطم بلح .يراقلا يلعل ةيانعلا باب حتف 7

 ١147 - قالوب .رجح نبا ظفاحلل يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف  170١ةيفلسلاو 18٠.

 . ١7015 ساف ةعبط .ايركز يضاقلل يقابلا حتف 4

 . ١08 دنهلاب ونكل . يواخسلل ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف - 4

 ١5١ - توريب رداص راد . يخونتلا نّسحُملل ةدشلا دعب جرفلا 148 .



 عءالا

  6١ةرهاقلا ةعبط نع ةروصم ,توريب ةفرعملا راد . يدادغبلا رهاقلا دبعل قرِفلا نيب قّرْفلا .

 /1١711. ةيبدألا . ةزح نبال لحلو ءاوهألاو للملا يف لّصِفلا - 5

 ١5 (طوطخ) ماوعلا يب بأ نبال هباحصأو ةفينح يبأ لئاضف .

 . 1848 ةيسنوتلا رادلا . يلزتعملا رابجلا دبعل لازتعالا لضف 4

 نود ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ عبط .يلبنحلا بجر نبال فلخلا ملع ىلع فلسلا ملع لضف - 06

 . خيرات

 . 1789 ضايرلاب ميصقلا عباطم .بيطخلل هقفتملاو هيقفلا 57

 . 17:75 بعشلا ةعبطم . يَلَّدلل نوكولفملاو ةكالَقلا - 7
 .1487 توريبب ةيقرشلا ةبتكملا . ليقع نب ءافولا يبأل نونفلا - 8
 . خيرات نود نارهط .دٌدجت اضر قيقحت ميدنلا نبال تسرهفلا - 9

 ٠- ساف .يناتكلا يملا دبعل تابثألاو سراهفلا سرهف ١785 .

 ١ - ةداعسلا .يِوَتُكّلل ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا 1774 .

 . 19174 توريب رداص راد . يبتكلا ركاش نبال تايفّولا تاوف -

 ١ - دمحم ىفطصم .يوانملل ريدقلا ضيف 1105 .
 ٠"١7. ةيرصملا ةينيسحلا .يدابآزوريفلل طيحملا سوماقلا 16

 . ١7/7 راطعلا تزع ةعبط . نحلل ةبطرق ةاضق 6

 ةبتكمو . خيرات نود تيوكلاب يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد . يِرَوْيَّدلا ركب يبأل ةعانقلا -

 . 94*١5 ضايرلاب دشرلا
 ١4٠١. توريب ةسماخلا ةعبطلا .ةدغوبأ حاتفلا دبعل ءاملعلا دنع نمزلا ةميق - 017

 ١5٠7. يبرعلا باتكلا راد .ريثألا نبال لماكلا 64

 . ١457 ةثلاثلا ةعبطلا توريبب بتكلا ملاع .هيوبيسل باتكلا - 8

 . 1780 قشمدب ةيمومعلا ةعبطملا . يئاسنلا ةمّئّيَخ يبأل ملعلا باتك

 . ١97 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم . يرشغزلل فاشكلا 0

 . 175١ لوبنطصإ عبط .ةفيلخ يجاحل نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك - 7

 ١١ دابآ رديحب ةيناثعلا فراعملا ةرئاد . يدادغبلا بيطخلل ةياورلا ملع يف ةيافكلا /١701 .

 . 1/٠ قشمدب يقرتلا .يلعدُرُك دمحمل دادجألا زونك - 5
 .اهنع تروصو ١54 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .ذقنم نب ةماسأل بابلألا بابُ ١

 . خيرات نود توريبب رداص ةعبطو 11٠٠١. قالوب .روظنم نبال برعلا ناسل 5

 . 1179 دنهلاب دابآ رديحب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد .رجح نبال نازيملا ناسل 7
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 ةرهاقلاب ةيفلسلا ةبتكملاو ١4٠١. ةيملعلا بتكلا راد توريب . نسح سابعل وحنلاو ةغللا

 /١181.

 .1807 توريب يمالسإلا بتكملا . يزوجلا نبال دبكلا َهَنفَ
 . (طوطغ) . يزوجلا نبال نيحلاصلا تاياكح يف طقّللا
 ١5٠5. توريب ةدغوبأ حاتفلا دبعل ثيدحلا مولعو ةنسلا خيرات نم تاحمل

 .ضايرلا يف ردصت يتلا لصيفلا ةلحم

 . مامإلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلك اهردصت يتلا ةيبرعلا ةغللا ةلحم
 .تيوكلا يف ردصت يتلا يمالسإلا يعولا ةلحم

 . ١778 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطمو 17٠١. ةيريخلا ةعبطملا .يناديملل لائمألا عمجم

 . ١517 يبسدقلا ةبتكم . يمثيهلا نيدلا رونل دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 . 1755 يوخألا نماضتلا ةعبطم . يوونلل بذهملا حرش عومجملا

 .ةعبطم مسا الو خيرات نود توريب عبط .يناهفصألا بغارلل ءابدألا تارضاحم
 . ١91 توريب ركفلا راد . يِزُمْرْهمارلل لصافلا ثّدحملا
 .قالوب ةعبط نع ًاروصم خيرات نود توريب ةديدجلا قافآلا راد .هّدّيِس نبال صّصخملا

 . ١اله ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم .ميقلا نبال نيكلاسلا ٍجِراَدَم
 .17/ا" يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .نمؤملا دبعل عالطالا دصارم

 . 145/ يرصملا باتكلا راد . يهابثلل سلدنألا ةاضق خيراتب نونعملا ايلعلا ةَبَْرلا
 ١9١4. سيراب عبط . يدوعسملل بهذلا جورم

 . خيرات نود يبلحلا يبابلا ىسيع . يطويسلا مامإلل ةغللا مولع يف رِهْزملا
 حاتفلا دبعل ليدعتلاو حرجلا بتكو نيثدحملاو ةاورلا فوفص يف اهرثأو نآرقلا قلخ ةلأسم

 . ١91١ توريبب ملقلا راد .ةدغوبأ
 . 1775 نكدلا دابآ رديح . مكاحلل كردتسملا
 .177 قالوب .يلازغلل لوصألا ملع نم ىفصتسملا

 . ١178 ةينميملا ةعبطملا .لبنح نب دمحأ مامإلل دنسملا
 ءاملع نم يديّبْعلا هحرش .191* ةداعسلا ةعبطم .يناجنزلل هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا
 . ةرجهلل نماثلا نرقلا

 . 1188 غابدلا ديز يبأل ناميإلا ملاعم

 . /١751 دمحم ىفطصم ةعبط .ىبسابعلل صيصنتلا دهاعم

 . ١06 نومأملا راد . يوَمَحلا توقايل ءابدألا مجعم
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 198٠. توريب نانبل ةبتكم .ريِش يّدأل ةيسرافلا ظافلألا مجعم

 .هتاعبط نم اهريغو 177 ةداعسلا .يومحلا توقايل نادلبلا مجعم

 . 1794 دادغبب ةيقارعلا نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رشن . يفَلّسلل رْمَّسلا مجعم

 . 191/7 نانبل ةينوج يف ةيسلوبلا ةعبطملا .رجلا ليلخل سورال مجعم

 عبط يونسألل ةيعفاشلا تاقبط رخآب .يروُبحلا هللا دبعل ةيراضحلا تاحلطصملا مجعم

 ١791١. ةيقارعلا فاقوألا ةرازو

 194٠. ةيناثلا ةعبطلا توريب نييالملل ملعلا راد . يجنوُلأ دمحمل يبهذلا مجعملا

 . 145 فراعملا راد .ءاملعلا نم ةعامجل ةيبرعلا ةغللا يف طيسولا مجعملا

 . ١1505 ةيرصملا بتكلا راد . يروباسينلا مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم

 . 1701 بلحب ةيملعلا ةعبطملا .حالصلا نبال ثيدحلا مّْلِع عاونأ ةفرعم

 . 1404 توريب ةلاسرلا ةسسؤمو ,17817 فيلأتلا راد . يبهذلل رابكلا ءاّرُقلا ةفرعم

 . 196 دادغب داشرإلا ةعبطم . يِوَسَفلا بوقعيل خيراتلاو ةفرعملا

 ةيبرعلا ةبتكملا قشمد . يِوُملعلا ىموم نب طسابلا دبعل ديفتسملاو ديفملا بدأ يف ديعملا

4 . 
 .1949 بلحب ديز نب ةماسأ ةبتكم . يِزّرطُملل برْما

 . خيرات نود توريبب اهنع ةروصملاو ةرهاقلا ةعبط . ماشه نبال ينغملا

 . 1704 ةيناثلا ةعبطلا رهزألا ةبتكم . ميقلا نبال ةداعسلا راد حاتفم

 . ١1١8١ يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .يناهفصألا بغارلل نآرقلا تادرفم

 .١اله يبرعلا بدألا راد . يواخسلل ةنسحلا دصاقملا

 . يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبط نع ريوصت ناريإب مُق ةعبطم . سراف نبال ةغللا سيياقم

 .17ا/5 قالوب .نودلخ نبا ةمدقم

 . ١769 ةماقتسالا ةعبطم .ةيادلا نبال ةأفاكملا

 ةفاقثلا ةرازو .يديبعلا نيسح حالصل يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا سبالملا

 1١98٠. ةيقارعلا

 . 7181 ةيفلسلا .نايلس دمحم ىضاقلل ءالعلا قالخأ نم

 بلحب ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم .ميقلا نبال فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا

"1 . 
 ١50١. توريب . يمزراَوُخلا ققوملل ةفينح يبأ بقانم

 1450١. توريب . ٌيِرَدْرَكلل ةفينح يبأ بقانم



 . ١99 ةققحملاو . ١49 ةداعسلا . يزوجلا نبال لبنح نب دمحأ بقانم
 . 81*٠١ ةعابطلل رصنلا راد . يقهيبلل يعفاشلا بقانم
 . /١37601 نكدلا دابآ رديح . يزوجلا نبال مظتتملا

 . 188 يندملا . يميلُعلل دمحأ مامإلا باحصأ مجارت يف دمحألا جينملا
 ريوصت اهنعو ١71١5. ةنس دابأ رديحب ةيماظنلا فراعملا راد . ىضترملا نبال لّمألاو يملا

 . توريب رداص

 . 171/4 دابآ رديح . يدادغبلا بيطخلل قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم
 . خيرات نود يبلحلا ىسيع .كلام مامإلل أظوملا

 . 1787 يبلحلا ىسيع . يبهذلل لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 . 14/8 ةيرصملا بتكلا راد . يِدّْرَب يِرْعَت نبال ةرهازلا موجنلا
 ١948١. ةعباسلا ةعبطلا فراعملا راد . نسح سابعل يفاولا وحنلا
 . 1785 رصم ةضبن راد ةعبط . يرابنألل ءابلألا ةهزن

 . 181 توريب رداص راد . يخونتلا نّسحُملل ةرضاحملا راوُشي

 . (طوطخم) ينارقلل لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن
 . 1888 توريب رداص راد سابع ناسحإ قيقحت . يرقَملل بيطلا حفن

 1١91١١. اشاب يكز دمحأ ةعبط . يدفصلل نايمعلا تكُن يف َناّيْمْلا تك

 . ١7859 ةيلكلا ةعبطملا . يرشغتزلل مِلكلا غباون
 . ١55 ةيرصملا بتكلا راد ةعبط .يلاقلا ىلع يبأل رداونلا
 ١5٠7. توريب ةيملعلا بتكلا راد . سورديعلل رفاسلا رونلا
 . ١1787 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .ريثألا نبال ةياهنلا

 8٠*١1 ةداعسلا . يتكبتتلل جاهتبالا لين
 ١96١. لوبنطصإب فراعملا ةلاكو . يدادغبلا اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده
 . ١ 51/ ةيرينملا .رجح نبال يرابلا حتف ةمدقم يف يراسلا ُيَذَه

 . 1١ ايكرت يف زنارف ةعبط . يِدَفَّصلا حالصلل تاّيفولاب يفاولا
 ناسحإ قيقحتب «توريب ةفاقثلا رادو ٠١*2١ ةينميملا .ناكلخ نبال نايعألا تايفو

 . سابع



 باتكلا ةعابطب ىنتعملا ةمدقم

 ىلاعت هللا همحر فلؤملا ةمجرت

 يف ةنودملا رابخألا باختنا يف ةطخلا ىلإ ةراشإلا اهيفو .ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 ةيكرتلا ىلإ ىلوألا ةمجرتو ةيناثلاو ىلوألا ةعبطلا ىلإ ةراشإلاو .,باتكلا اذه

 ىلإو «نيتقباسلا هيتعبط يف باتكلا ىلع ءاملعلا نم ةلمح ءانث ىلإو «ةيدروألاو
 ةعبطلا هذه تفيضأ يتلا تادايزلا

 بناجلاو جاوزلا مهكرت عباسلا بناجلا :نيبناج ةدايزب ةعبطلا هذه ٌزيِم
 لاملا مهذب :نماثلا

 اهدرويف فعضلا وأ ةغلابملا نم ءيش اهب ملي دق رابخألا ضعب نأ ىلع هيبنتلا

 ءّيِكح َلِقُن ءَيِوُر :وحن كلذب رعشت ةغيصب نوثدحملاو نوخرؤملا

 0 ١ ؛ليق

 ةحص ىلع ءىراقلا ةدعاسم هنم يدصق طبضلاو لكشلاب يماتها نأ نايب

 هّيعرسو مهفلاو ٍةءارقلا

 ىلإ ًارظن ةيشاحلا يف اهتاحفصو اهئازجأ .ماقرأو لصألا يف رداصملا ًءامسأ يتابثإ

 يف ًافعضوأ ًاقوثو ريخلا ةميقب رعشُي ربخلا داريإ لبق ردصملا مسا ركذ نأ
 بلاغلا

 حرشو كلذ ةيمهأل ريخلا بحاصل ةافولاو ةدالولا ٍةْنَّس ركذ ىلع يصرح

 ةيمهألا

 دمحم يبأ مامإلا لوق تحت َلْْدَأ الثل ربخلا بحاص ىلع محرتلاب يماهتها
 هللا همحر ءانيلع اومحرتت الو انم اوديفتست نأ مكب ُحْبَقَي :يلبنحلا يميمتلا

 ىلاعت

 يف اهيلإ ترشأ دئاوفل اهباحصأل ينمزلا لسلستلا ىلع ةدروملا ٌرابخألا يبيترت

 باتكلا

 )١( قيلعتلا يف دراو هلبق ام نأ ىلإ ريشي (ت) فرح .

 عا
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 عااك

 اهبنم لقنلا دنع رداصملا ضعب يف اهيلع ٌتفقو ءاطخأ وأ تافيرحت ىلع هيبنتلا
 اهيلإ هابتنالل

 .ةرفغملاو ةمحرلاب مهتاوعد ينوحنمي نأ باتكلا اذهب نيعفتنلا نم يئاجر

 ريخلا هللا مهازج

 تاملك ثالث ٌركذو .باتكلا ىلع ءانثلا تاملك نم هتيقلت ام ضعب ىلإ ةراشإلا

 اهنم

 ليلجلا ةمالعلا ذاتسألا نم ىلوألا هتعبط يف باتكلا ىلع ءانث ةملك ركذ

 اقرزلا ىفطصم

 يوُدُنلا نسحلا يبأ ليلجلا ةمالعلا نم ةيناثلا هتعبط يف باتكلل ظيرقت ةملك

 رئازجلا ةنيدم ملاع نونحس دمحأ خيشلا ليلجلا ةمالعلل ةثلاث ظيرقت ةملك

 لضفب فلسلا ةمئأ تايلك نم ةفئاط اهيفو باتكلل ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ركذو .حالصلاو ريخلا ىلإ سانلا هيجوت يف اهرثأو نيحلاصلا نع تاياكحلا

 ةفينح يبأ مامإلا ةملك

 نيحلاصلا تاياكح لضف يف دّيَدُجلاو رانيد نب كلام :نيمامإلا ةملك

 ىلع رّيخلا اهرثأو نيحلاصلا نع تاياكحلا لضف يف يزوجلا نبا مامإلل ةملك
 سفنلا

 ملعلا باستكال مئازعلا لاعشإ ىلع ًائعاب باتكلا اذه نوكي نأ يئاجر

 مويلا ملعلا ةبلط يبمأتو ءاملعلا قالخأب لمجتلاو مراكملاب يلحتلاو لئاضفلاو

 مهب

 هنم دصقلا نأو هفيلأت ىلإ عفادلا ركذ اهيفو باتكلل ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 اهنيودتو ةيمالسإلا مولعلا يقلت يف ءابآلا ءاملعلا دوهجب ءانبألا ةبلطلا فيرعت

 بئاجعلا اهيفو هجو متأ ىلع مهيلإ تلصو ىتح

 سايقمب سانلا ضعب هدعبتسي دق رابخألا ضعب يف بئارغلاو بئاجعلا عوقو
 [يف كلذ نم جذامت ٌركذو «ةبيجعو ةبيرغ لكل ٌعساو ٌحرسم ايندلا نكلو هملع

 لي
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 يبنلا هنم مِهَطو هباحصأو رباج هنم مِهَط يذلا توحلا ريثَعلا ريخ ١

 الجر َرشع ةثالث هنيع لخاد يف َمِسَوو مّلسو هيلع هللا لص

 امهآر نيتعطق ريعب ىلع تلم ٍةُجْربأو ءأربش ١ اهلوط رصمب ٍةاَدَق ربخ - ١
 00 «هننس» يف كلذ لّجسو نئسلا ٌبحاص دوادوبأ مامإلا

 دشار ُنِب رَمْعَم مامإلا هآر مات ٍلْغَب َرْقو بْنِع دوقنُع ربخ 3

 مهارد ٌةرشع انت ٍةبنعو ,لاطرأ 4 هْنْزَو ٍبَنِع ٍفطِق ربخ -

 ةبيرغ ٍةبيجع روص ىلع تءاج تاتابنلا نم ةلمج ربخ  ه

 :ىلي ايف سانلا دارفأ نم تعقو بئاجع ضعب ٌركذ

 عرسُيو باقبقلا سبلي وهو ءاوملا يف نيبوصنملا نيلبحلا ىلع يشاملاربخ - ١
 . .نادَعمُش يف ةيكلف ةعاس يكلاملا هيقفلا يناَرَقلا مامإلا عنص ريخ

 دمحأ خيشلا ةدهاشمو هب بعاللا ةراهمو ةرعشب طوبرملا ْتوُعْرُبلا رب 5
 هل اقرزلا

 .ةقلخلا ةبيجع رّوَص ىلع ءاهقفلا اهانب ةيهقف عورف ىلإ ةراشإلا

 <38 تدَْلَو ٍةأرماو .نيسأرب دولومو دحاو سأرب نيناسنإ ةقلخ ريخ ٌركذ

 هل ّقبي مو ًادلو ١: هل َتَدَلَو نيريس نب دمحم ةأرماو .نوطب ةعبس يف ًادلو

 (ت) هللا دبع ٌريغ

 ةمتاخ اهدعبو باتكلا اهيلع لمتشا يتلا بناوجلا ٌدادعت

 لوألا بناجلا

 تافاسملا عطقو ملعلا بلط ين ةلحرلاو بصنلاو بعتلا يف مهرابخأ يف

 لوط صفانت ءاهتناو عرذأ " ضرع يف ًاعارذ ١ مالسلا هيلع مدآ لوط

 نآلا هيلع ام ىلإ ناسنإلا

 هنم ملعلا بلطل رضخلل هباهذو رحبلا ىبسوم انديس بوكر
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 (ت) . مهّوحن انيلع بي امو ةباحصلا لضف يف دوعسم نبا لوق

 (ت) .هيلع فقف ةباحصلا ماقُم ولع هنايبو يباحصلل مزح نبا فيرعت
 8 سا سما يللا .

 ةبححو ةبحصلا ماقُم ٍدرفت يف يزوجلا نباو يكبسلا يقتلا لوق
 (ت) .ةباحصلا

 مّلسو هيلع هللا لص يبنلا ىقليل ةكم ىلإ يراَمِخلا رذ يبأ لاحترا

 (ت) . ملسم حيحص يف ثيدحلا طبض يف عقو أطخ ىلع هيبنتلا

 يبنلا سلجم روضحل ةنيدملل لوزنلا يف هل بحاص عم رمع بوانت

 هيلع هللا لص يبنلا لأسيل ةنيدملا ىلإ ةكم نم ثراحلا نب ةبقع ةلحر
 2تو) .هل تعقو عاضر ٍةلأسم نع مّلسو

 سانلا ِةّماشُمو راصمألل ةلحرلا ىلع ضحلا يف دمحأ مامإلا لوق

 2 و

_- 

 يبنلا

 مالك 5 هدوروو .تافيرحت نم هيف عقو ام ركذو (ةّماَشُما) ظفل

 توه .ثلاثلا نرقلل هدعب ْنَم مالكو مّلسو هيلع هللا ٌص

 سانلا ةُماَشُمو ةلحرلا ىلع ضحلا يف ةيناث ةرم دمحأ مامإلا ٌلوق

 ملعلا بلط يف ةلحرلا كرت نم ريذحتلا يف نيعم نب ىيحي لوق

 رمع نم اعمسيل ةنيدملل ةفوكلا نم يعخنلا دوسألاو يِيَحْنلا ةمقلع ةلحر

 اهُدئاوفو ,نودلخ نبا ةمالعلا يضاقلا رظن يف ةلحرلا عقوم

 ملاعلل ةهّبْنَم هنأو لاحترالا ىلع ضحلا يف يَّزَعلا قاحسإ يبأل رعش

 ملعلا بلطل بارتغالا حدم يف يبرغملا يتبّسلا دْيَشَر نبا مامإلل رعش

 ٍةملك لجأ نم نيبيعباتلا يرصبلا نسحلا اذكو عدجألا نب قورسم ةلحر

 ةدحاو

 (ت) .ةدحاو ةملكل قارعلل ديربلا مشاسرإو ملعلاب ةيمأ ينب ضعب ُفَْعَش

 ايل

 م

 نذل

 اذا
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 مهسفنأ ةباحصلا نم عامسلل ةنيدملل ةرصبلا نم ةيلاعلا يبأ لاحترا

 مهنع هوعمس ام

 دحاو ثيدح لجأ نم مايألاو يلايللا بّيسملا نب ديعس لاحترا

 ثيداحأ ةثالث لجأ نم ةمركملا ةكمل ةفوكلا نم يبعشلا لاحترا

 كلذب هزيمت ُبّبسو ًارعشو ًاثيدح هتاظوفحم ةعسو يبعشلا ظفح ةوق

 (ت) .«ظافحلا ةركذت» و «ءالبنلا مالعأ ريس» يف تعقو تافيرحت ىلع هيبنتلا

 هيوار نم دحاو ثيدح ذخأل مايأ ةثالث ةنيدملاب يرصبلا ةبالق يبأ ةماقإ

 ءملعلا يقلتل مالسإلا ٌدالب قنا قيقرلا يعباتلا يماشلا لوحكم فاوط

 هظفح ةوقو

 نم ثيدحلا عامسل ةفوكلا ىلإ يناوريقلا يسلدنألا خوُرَف نب هللا دبع لاحترا

 اهتفارطل اهيلع فقف هنم ٌعامسلا هل تسي ةبيجع ٍةفداصم ٌعوقوو شمعألا

 ثيدح ٠٠١ ٌعامس اهُثيِد تناك ةفينح يبأ سلجم يف هسأر ىلع ٍةّرُجآ ٌطوقُس
 ةكمو ةرصبلاو ةفوكلل هتالحر ُءَّدَبو ,ثيدحلل دمحأ مامإلا بلط ءدب خيرات

 نميلاو

 اهيقل يتلا دئادشلا ضعبو .ملعلا ذخأل مالسإلا ٌراصمأ دمحأ مامإلا فاوط

 ًامهرد ٠٠١ اهادحإ يف ُهُقافنإو الجار اهنم ثالث ٍحبِح سمح دمحأ مامإلا ّجَح

 (دنسملا) عمَج ىتح نيترم ايندلا دمحأ مامإلا فاط : يزوجلا نبا لوق

 تبثتلل الجار دادغب ىلإ روباسين نم دمحأ مامإلل حّسْوكلا بوقعي يبأ ةلحر
 هرهظ ىلع بارج يف اهلمحي وهو هنع اهذخأ يتلا لئاسملا نم

 نع ذخأيل هيمدق ىلع دادغب ىلإ سلدنألا نم يسلدنألا دّلْخَت نب ّيِقَب ةلحر ربخ

 ملعلا ليصحتل لّيحتلا يف شهدم ٌبيجع ٌربخ وهو ,ثيدحلا دمحأ مامإلا

 فرعأل هنع َكّلأسأ ىنعمب نالف نع كُفِشْكأ :سلدنألا ءالع لوق
 (ت) .هلاح

 ءاهيف ةحص ال ِمَقَّسلا ُمايأو اهيف َمَقَس ال ةحصلا ُمايأ :دمحأ مامإلا لوق
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 هئيميب كنع حسمو ةيفاعلا ىلإ هللا كالعأ : دّلحم نب ّيِقْب هؤاعدو هريسفتو

 ةيفاشلا

 ظفل ةباتكب َةودُق اهل ناتسكابو دنهلاب خياشملا ضعبل تاظوفلملا ٌةباتك

 (تل .دمحأ

 ًاماع 85 اتقرغتسا نيتلحر قرشلل سلدنألا نم الجار دَّلُحت نب ّيِقَب لاحترا

 مث برغملا ىلإ قرشملا نم نينس عبس لوألا يزارلا متاح يب بأ مامإلا ةلحر

 7 لك نينس ثالث ةيناثلا مث «قرشملا ىلإ مث لامشلا ىلإ مث بونجلا ىلإ

 يدق ىلع ًايئام

 (ت) .تارتموليكلابو مدقلا ىلع يشملاب (خَسْرْفلا» لوط ديدحت

 خيش فلأ نم رثكأ نع ُهتباتكو ةنس نيثالث يوَسَفلا نايفس نب بوقعي ةلحر

 ثيدحلا بلط يف ّسلدنألا الإ ضرألا ةجو ينارعشلا لْضَفلا ظفاحلا فاوط

 فلأ ةئم مك يف ٌلِمَحي رصمب ناكو مالسإإلا ْنِّدَم ينانيغرألا ظفاحلا فاوط

 مّلسو هيلع هللا َّلص هللا لوسر لاق :هلوق دنع يكبي ناكو ثيدح

 لاوهألا نم هيقل امو رحبلاب هرفس يف ىماشلا ىسلبارطلا ةَمكيْح ثّدحملا ةثراك

 ٌرَسيو نزحيو كحضُي ام اهيفو

 ةنس ٠١ ًموصلا ُهّتمادإو ينيوزقلا ناطقلا نسحلا يبأ ةلحر

 َتْيَشَم : لوقو تارم مبرأ ٌبرغلاو ٌقرشلا يناهبصألا يِرَقْلا نبا فاوط
 ةلاَضَف نب لّضفملا ةخسن) ليصحتل حلملاو زبخلا ىلع ىلع ٌهَرطفو .ةلحرم نيعبس

 اهلبقُي ل ٍفيغرب زابخ ىلع ٌتْصِرُعَولو .(يرصملا

 برغلاو ٌقرشلا ُهْفاوطو ,ةنس 5 (قاحسإ نب دمحم) ُهَدْنم نبا ظفاحلا لاحترا

 المج 40 هتدوع دنع هبتك غولبو .خيش 1٠١ نع ُهدخأو ,نيترم

 (ت) .نيئّدحملا فرُع يف (ةخسنلا) ظفلب دارملا نايب

 (ت) .خيش 5٠٠١ هل مُهّدَحأو خويشلا ةرثكب اوفرُع نيثدحملا نم ةفئاط ٌركذ

 (ّنّصلا) رادقم ُنايبو «ظافحلا ةركذت» يف ضماغ فيرحت ىلع هيبنتلا
 (تإ . ةريسفتو
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 مث يدادغبلا نارهم نبا هخيش ءاقلل نادلبلا يروباسينلا مكاحلا فاوطت

 ىكملا

 تمدقت نمم جاوزلا نع ُهًضارعإو .قافآلا يِزُجّسلا رصن يبأ ظفاح لا فاوط
 هل

 .خيش 7٠٠١ نع ٌدخأو هيمدق ىلع ايندلا فاط يزارلا ناّسلا دْعّس وبأ

 يهف ُهَنمجرت أرقاف «مالسإلا ةوالحب رغرغتي مل ثيدحلا بتكي مل نم :هلوقو

 نينس عبس هذه هتلحر تناكو .ناسارخ ءاملع خيش وهو لامجلا ىعريو

 هيمدق ىلع ماشلا دالبب ةّرعلا ىلإ زيربَت نم يِزيربَتلا بيطخلا ايركز يبأ لاحترا

 ٍهرِهظ قرع ٌدوفنو ؛(يرهزألل ةغللا بيذبت) يرعملا ءالعلا يبأ ىلع أرقيل
 دخسن ىلع

 يوحي هتياهنو هتأشن يف يناتْسِهَّدلا ىماورلا رمع نايتفلا يبأ ظفاحلا ربخ

 م: هخويش نأ ٌركذو دربلا ةدش نم هعباصأ طوقُّس اهنمو بئاجعلاو دئاوفلا
 هيلع فقف

 يلازغلا مامألا ةءارق اهنمو دئاوفلا نم ىيساورلا رمع ربخ يف ام ٌركذ

 هنزحو هتارسحو يناّبغابلا نمحرلا ٍدبعو يناهبصألا يراني رصن يبأ ةلحر
 هلوصو لبق هتومب يزاريشلا فّلخ نب دمحأ خيشلا ءاقل هتاوف ىلع ديدشلا

 هُدئادشو ًافصنو ًةنس مورلا رْسُأ يف هرفس ءانثأ ناتسراملا يضاق عوقو

 ديدشلا دربلاو جلثلا ةباصإ نم هرافسأ ضعب يف يرشحتزلا لججِر طوقس

 نم هيلع ناك امو اهتعَسَو يراخبلا يوار يِزْجّسلا تقولا يبأ مامإلا ةلحر

 بيجاعألا اهيفو «هيلع رافسألا ةقشم نيوبت ْق هيبأ ٌةليحو .لئاضفلا

 تر . مهافطأب امل لاحترالاو اهظفحو ةنسلا يقلت ىلع نيملسملا صرح
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 ندملا رهشأ ركذ اهيفو ةلوطملا هتمجرت ٌركذو راصمألاو ىرقلا لخدو ايندلا َحْوَد
 نم اهيف امل بتك ةعبرأ نع ةريثكلا هتافلؤم ركذو اهراز يتلا نكامألاو
 تاشهدملا

 (ت) .نيقباسلا ءاملعلا مالك يف ناَوُهّنلا) ىنعم نايب
 0 .(دّلجملا)و (ةقاطلا) ىنعم نايب

 مث ناهبصألا يِفَلّسلا رهاط يبأ ةنس ةئم نم ٌرّثكأ رّمعملا ظفاحلا ةمجرت

 ملعلا ليصحتل نادلبلا فاوط يف دئادشلا نم هيقل ام اهيفو ,يردنكسإلا

 ملعلا بلط يف هكامهنا لضفو هليصحت ءادتبا ذئاذل يزوجلا نبا ُفصو

 رهشأ ةعبس قرشملا ىلإ برغملا نم ّرحبلا يجابلا ناورم يبأ ٌبوكر

 ةزفاحلا هتمجرت نم ٌتاعّلَو ةنس 77 يدادغبلا راجنلا نبا خرؤملا لاحترا

 هخسن ام ٌةرثكو ةنس نيسمخ ةدمل رابكلا بتكلا ْحاّسَن يسدقملا مئادلا دبع نبا

 نيترم ثيدحلا بلط يف َمَّدلا لاب بيجعلا ءاّشملا يسدقملا رهاط نب دمحم

 ءاملعلا كئلوأ نم ًادحاو نوكي نأ روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا ٌءاهتشا

 نيثّدحملا

 نب ىيحي يضاقلا دنع مّلسو هيلع هللا لص يبنلا نع ثيدحتلا ةوالح

 (تر . مثكأ
 (ت) .اهيف هرعشو يسلدنألا ينّبَطلا ناورم يبأ دنع ثيدحتلا سلاجم ُفَرَش

 هللا لوسر نع ثدحي نأو ثيدحتلا ٌسلاجم يسابعلا نومأملا ةفيلخلا ًءاهتشا

 (ت) . كلذ يف هرابخأ ٌركذو ثيدحلا ةاور نمو ءاملعلا نم ناك نومأملا ةفيلخلا

 . مهريص َناولأو هبالطو ثيدحلا باحصأ ٌلضف يروباسينلا مكاحلا ٌركذ

 (ت) .ثيدحلا ةّلَقن راطقب ُهَسْفن طبريل ٌتيدحلا للا ماظن ريزولا ةياور

 سفن يف ةدلاخلا اهراثآو اهّدئاذلو ةلحرلا دئاوف يِرُمْرهمارلا ظفاحلا ٌركذ

 لحارلا

 مويلا ملعلا ٍبالَط ٌلوحو ًايدق ملعلا بلط يف نيلاَحرلاو ٍةلْحّرلا لوح ٌةملك
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 يناثلا بناجلا

 تاذاذللا رئاسو ةَعّذلاو ةحارلاو مونلا رجه يف مهرابخأ يف

 هجوتلاب هدرفأو تابوغرملا ىلغأ هل لَّذَب نم لإ هلصحي ال لاغ ملعلا نأ ٌُنايب

 لاوقألا نم هوحنو مسجلا ةحارب ملعلا عاطتسُي ال :ريثك نب ىبيحي ُلوق

 نب ةبعش مهنمو اهنع ملعلاب مهاغتشال ميبايث ةفاظنب ءاملعلا ضعب لهاست
 جاجحلا
 مهدحأ باب ىلع هُدّسوتو ةباحصلا رباكأ نم ملعلا يقلتب سابع نبا ٌمامتها
 هيلع قشي اليك هتلوليق نم ُهَظاقيتسا ًارظتنم بارتلا ههجو ىلع حيرلا يفستو

 هلأس جرخ اذإ ىتح يباحصلا باب ىلع ريبزلا نب ةورع ٌراظتنا

 لْحّرلا ةطساو يف ثيدحلا بتكيو ملعلا يف سابع َنبا رماسي ريبُج نب ٌديعس

 ةيتاذلا هتافص ٌركذو ةنس نيرشع ٌدجسملا ُهُشارِف ناك حاَبَر يبأ نب ءاطع

 حبصُي ىتح ءاشعلا دعب نم ٌتيدحلا ركاذتي يرهزلا باهش نب دمحم

 رجفلل ليللا لوأ نم هقفلاب مَسَقِم نب ةريغمو َناوُزَغ نب ليّضُق ةركاذم

 حبصلا ةالصل ِءادنلا ىتح هقفلاب نيعباتلا نم ٍةعامج ٌركاذت

 يف ثيدحلا ليجستل هتالص ٌمطقَيو ليللا يحي يصمحلا شايع نب ليعامسإ
 هباب

 رجفلل ءاشعلا نم قيقش نب نسحلا نب ىلعل كرابملا نب هللا دبع ةركاذم

 هبابب ُهتماقإو رَحَس لك كلام باب ىلإ يّتَتُعلا مساق نب نمحرلا دبع يجب

 المح هكرت دقو !هفرعي ملف ًاباش هيلع هدلو ٌمودقو ةنس ١

 ةنس نيعبرأو ًاعست ءاشعلا ءوضوب لإ حبصلا لص امَّلق كلام ُمامإلا

 ليللا رخآل ءاشعلا نم ٌتيداحألا لبنح نب دمحأو حارجلا نب عيكو ٌةركاذم

 بلطب حصني هيقفلا ثِّدحملا ماعلاو حتافلا دهاجملا ٌدئاقلا تارفلا نب ُدَسْأ

 تاماقملا فرشأو ِبّنَرلا ىلعأ لينل هليصحت يف ةدباكملاو ملعلا

 ينابيشلا نسحلا نب دمحم نم قارعلاب ملعلا يناورُيَقلا تاّرقلا نب دَّسأ يقلت
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 هرفس دنع ةقفنلاب ُهُدادمإو .ههجو ىلع ءاملا هحضنب ٍهِساعْنل دمحم عفدو اليل

 حبصلا ةالص ىلإ هبتك عم رهسي يسلدنألا بيبح نب كلملا دبع

 رجفلل نوركاذتي نيثدحملا رابك نم هُراَوُزو يفقثلا ديعس نب ةبيتق

 (ت) . ضايع يضاقلل ؛كرادملا بيترت» يف فيرحت عوقو ىلع هيبنتل
 ثيدحلا يقلتل رجفلا لبق هخويشل ُهباهذو لبنح نب دمحأ روك

 ربقلا َلمدَأ نأ ىلإ َملعلا ُبلطأو «ةربقملا ىلإ ةَربحَلا ْعَم :دمحأ ٌلوق

 توملا ىلإ هّلعفيس : ُهّلوقو ثيدحلا سلاجم ىلإ دمحأ مامإلا ٌعارسإ

 ًائيش ُفرعَي ٍذئنيح ثيدح ٍفلأ َةئم لجرلا بَتُك اذإ دمحأ ُلوق

 ًافلأ 7٠١ حيحصلا هنم ٌعِمَسو خيش ٠٠٠١ نم رثكأ نع يراخبلا مامإلا ٌةباتك

 ملعلا نم هل رطخي ام لجسُيل ةرم نيرشع وحن همون نم يراخبلا ٌظاقيتسا
 ةمئادلا ُهئيانعو ٌوّدَع ةأجافم لامتحال دادعتسالاو ةحارلل يراخبلا ٌءاقلتسا

 هيف هتراهمو يمرلاب

 ةتيراج هايإ هتمعطأ امع هلوهذو رجفلل فيلأتلل نونحس نبا مامإلا ٌرهَس
 فيلأتلاب هكامبنال

 (ت) .هّلبق ةداّتَق يعباتلا لوهذ ٌركذو .ملسم مامإلا لوهذ ىلإ ةراشإلا

 ًالاغتشا جارسلا ناخد ىلع ٌريصيو ةلوليقلا رمي يلهّذلا ىيحي نب دمحم مامإلا
 نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحب

 ةسارد ةنس نيثالث ءاشعلا ءوضوب حبصلا يلصي يناوريقلا سوُدْبَع نب دمحم

 ةدابعو

 (ت) .«مالعألا» ين يلكرزلا نيدلا ريخ ةمالعلل عقو شحاف طلغ ىلع هيبنتلا

 هتافول َبّبس يذلا ُهُلوهذو «ثيدح نع ًاثحاب رجفلل ملسم مامإلا ٌرهَس
 حيحصلا ًةمتاخ هدنع ُهُعامسو روباسينب ملسم مامإلا بق حالصلا نبا ةرايز

 انربخأ لاق نُدؤي نأ َلَدَبف مصألا سابعلا يبأ ثّدحملا .لوهذ
 (ت) .٠ . عيبرلا
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 ٌلوبو دغلل ًادادعتسا اهيف مِهتاّيَبو ينيدملا نب يلع سلاجم ىلإ ةبلطلا قبس
 !هنم ماق اذإ هّعضوم بهذي نأ ةيشخ هبايث رخفأ يف مهدحأ

 ةلباقملاو خسنلل ليللاب ُهرهَّسو .همالتحا لبق متاح يبأ نبا ةلحر ٌءادتبا

 غرفُي مل نتنُث تداك نأ دعب ٌةئيِن َةَكَمّسلا ُهَلكأو ,خويشلا ىلع ٍراهنلاب هفاوطو

 هئلثو ةدابعلل ُهَتلثو فينصتلل ليللا ثلث ُلعجَي يسوطلا رضنلا وبأ مامإلا

 مونلل

 ةنس نيثالث رصُحلا ىلع مان هنأ :هثيدح ةرثك ببس نع يناربطلا ٌباوج
 000 20 .٠ 2 ٌُءِ مل *ور

 هنم هعايتراو يمرافلا يلع يبأ ٍةباد ٍدَوُذِم يف يسلدنألا يديزلا دومح نبا ةتوتيب

 يلاَقلا يلع يبأ سلجمل هقيرط يف رطملاب يبطرقلا لَدْنَج نبا بايث ٌقّرْفَت

 دهاجم نبا سلجم ىلإ هريكبت نم هندب حورجب :هل يلاقلا يلع يبأ ةيلست

 ديعلا موي هتيب يف هقيدص نع هلفغأ سردلاب يبطرقلا يوكملا نبا ُكامهنا

 ةايح يف ليللا ٌرثكأ ُهرهَسو فوسليفلا بيبطلا انيس نبال بيجعلا ٌعوبنلا
 بلطلا

 ! عزنلا يف ىتح هتاقوأ ّلك ملعتلا نع ٌريفَي ال ينوُربَبلا ناحيرلا وبأ

 (ت) .باوثلا ًءاجر ٍهِراضتحا ةعاس ملعلا يف هئركاذمو يضاقلا فسوي وبأ

 مونلا ينبلغ اذإ ٌمانأ داع مانأ ال انأ : ُهَّلوقو نيمرحلا مامإ ةمجرت نم تاعّل

 هب ٍدّربتلل ِءاملا ِةناجِإ يف رحلا يف ٌسلجيو ليللاب حسني يسلدنألا يديَمحْلا

 ليللا فصن ىلإ رَحَّسلا نم سيردتلاو لاغتشالا ُمئاد يدادغبلا ناهرَب نبا

 (ت) .اهألمي امب تاقوألا ميظنت موزل يف يزوجلا نبا مامإلل ةنسح ملك

 بيطخلا دنع سردلاو ظفحلل تاقوألاو نكامألا لضفأ نييبت

 (تإ . يبارافلاو يديهارفلاو

 ةركاذملاو ةعلاطملاو ةباتكلاو ثحبلاو ظفحلا تاقوأ ىلإ ةعامج نبا هيجوت

 (ت) .اهنكامأو
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 ًاناسل نيعبس نم ٌرثكأ نسي هنإ :هسفن نع لاق يبارافلا رصن وبأ

 ةيضاملا نورقلا يف ةبلطلا .لاحو ٌمويلا ةبلطلا لاح نيب ةريصق ةنزاوم

 ةبلطلا َلاَسُك نع دعبلا ىلع اهيف ضحي يناعمسلا دعس يبأل ٌتايبأ

 ًارتاف الماخ ٍهريغ لاحو ًارهاس ًادهاج هِلاح نيب اهيف نزاوي يرشغعزلل ٌتايبأ

 مهيف اهرثأ نع ةميلُك :نيقباسلا دنع ِةّمهلا ُوُلُع

 ملعلا بلاط يف ةمه ا ولع رثأ نعو هتمه ولع نع ثدحتي يزوجلا نبا
 نرقلا يف ءالعلا مالك يف لمعتسم (ةرسألا) ىنعمب (ةلئاع) ظفل

 (ت) .سداسلا

 | ثلاثلا بناجلا
 تاسوبلملا عيبو هترارمو شيعلا فظشو رقفلا ىلع ربصلا ين مهرابخأ يف

 تاشورفملا وأ

 رقفلاب ءاملعلا رثكأ فاصتا َبّبس هيف حرشي نودلخ نبا ةمالعلل سيفن مالك

 ينغلا بلاطلا .لومخو ريقفلا بلاطلا حالف يف يعفاشلا مامإلل ةيلاغ ٌتاملك
 ىلع ربصلاب الإ ُملعلا ُكَردُي ال ,سلفمل الإ حلصُي ال ملعلا ُبَلُط :هلوق اهنمو
 لذلا

 .رقفلاب الإ ديرُي ام ملعلا اذه نم ٌدحأ ُغلبَي ال :كلام مامإلا ُلوق

 . . .ْمَلا عْمَجِب هقفلا ىلع ناعتسي :ةفينح يبأ مامإلا ُلوق

 مهفلا ّثِرَو ةقافلاب ملعلا بَّلَط نم : يّرُجآلا ميهاربإ ُلوق

 هّعوج سيو عوجي ىتح ملعلا ةذل ٌلجرلا دجي ال :ليَّمُش نب رضنلا لوق

 «سراحلا ءوض ىلع هتساردب يجابلا ٌراذتعاو يجابلاو مزح نبا نيب ةرظانم
00 . 2 ِ 1 

 لوأ يجابلا رقفو .ةضفلاو بهذلا رئانم ىلع هتساردب هل مزح نبا ٌراذتعاو

 هتايح

 (ت) .بتك ةثالث يف (بهذلا ربانم) ىلإ (بهذلا رئانم) فيرحت ىلع هيبنتلا
 مزح نبا راذتعاو يجابلا راذتعا نيب ةرهز يبأ ةمالعلا ةنزاوم

 قر

 ل

1 

 قع

16 

 لاح

 لحدا



 هتيب يف سيل نم رشتست ال : يعفاشلا مامإلا لوقل يجابلا ٌراذتعا يحيجرت
 [مههُحرشو ضّيبأو ُدَوَسأ ناعون رقفلا نأ ٌنايبو .لقعلا ِهّلَدُم هنإف قيقد

 (...رشتستال) ةبسنو .(لقعلا هُلَوُمرو (لقعلا هّلَدُمِ) ريسفت
 (ت) .يرهزلل

 (ت) .زيزعلا دقفب ةبيصملا نم ٌدشأ رقفلاب ةبيصملا نأ يف ِماّظْنلا ٌلوق

 رقفلا حدم يف تاملكو هل ُهراثيِإو ىنِغلا ىلع ٌرقفلا دمحأ مامإلا ليضفت

 !طقسف يمك يف ناك ٍءيشب لإ ٌبابشلا ٌتِهّبش ام :دمحأ مامإلا لوق

 رف مهرقف :هلوقو ءالعلا رقف حدمب ُهّتاملكو رقفلاب يعفاشلا مامإلا ُسْنَأ

 رايتخا

 هَبْلَ ْنبلا َحَرقأ نم لإ ملعلا اذه يف حلصُي ال :نسحلا نب دمحم مامإلا لوق

 (ت) .(مّبلق ُنبلا َحّرقأ ْنَم) يف ةعقاولا تافيرحتلا ىلع ُهيبنتلاو (ّنبلا) ريسفت

 ثيدحلا نم ريثكلا ِهِلقنو ملعلل هغرفتل ًاببس ناك ةريره يبأ انديس ٌرقف

 َقاَشُم ىلع ريصلاب ةبلطلا امهيف حصني يوحنلا ماشه نبا رعش نم ِناتيب
 ملعلا

 ةقافلاو ٍرقفلا ىلع ِءالعتسالاو عوجلا ىلع ربصلا يف ِنايب

 ملعلا بلاط ةّْزِع يف يعفاشلا مامإلل ُبَسَنُت ٌتايبأ

 ىقغلا ىلإ اهب لصوتلل ٍةلَّذلا نم ِءابإلا يف يناجّرُجلا يضاقلل تايبأ

 ءاقدصألا فشكب ِهِلضف ٌنايبو رقفلل ةرباصُماو ربصلاو ةزعلا يف ىرخأ تايبأ

 ءاهقفلاو ءالعلل ٍرقفلا ءاخإ يف ينميلا يديبّزلا دّجَرُما دمحأل نافيطل ناتيب

 ناك اذإ هايإ مهفّرعتو ًاريقف ناك اذإ مهبيرقل براقألا رجه يف فيطل تيب

 ٌلطعُيو نساحملا يطغيو ءاقدصألا للقيو بويعلا رهظُي رقفلا نأ يف تايبأ
 ش غوبنلا

 نطَو ٍةبرغلا يف َلاملاو نطولا يف ةبرُع ّرقفلا نأ يف ناتيب

 لاا
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 نام هماقإ ءانثأ زّوَعلاو رقفلا ىكشتي يوغللا سراف نبا مامإلا

 رقفلا ىلع توما اهيف لضفي يِوَمَحلا توقاي ةمالعلل تايبأ

 رقفلاو ُقالمإلا هب َّلَح امنيح َتوملا اهيف قمتي يِسْلَلا ريزولل تايبأ
 عيدب ٍتيِبب دئادشلاو رقفلا نم يّرَعلا قاحسإ يبأ رعاشلا ُلُملَع

 (ت) .رعشلا لوق هكرت ببس يف يْعلا قاحسإ يبأ رعاشلل تايبأ

 هل ِهِتقفارمو دوسألا رقفلا نم لملمتلا نع هيف ربعي يرُتْحُبلل غيلب تيب

 قالمإلا نم ُمُربتيو رقفلا نم اهيف ٌرّمذدتِي يرشحتزلل تايبأ
 مهئارسأ ٌركذو قِغلا ىلع رقفلا ليضفت يف اوفّْلأ ءاملعلا نم ةفئاط

 هيف ٌتايبأو لدعألا كلسملا ٌنايبو .ىنغلا ىلع رقفلا ليضفت يف تايبأ

 ريزولا نبال

 اهيلع فقف رقفلا تافآ نايب يف يِحبّدلا ظفاحلا مالك نم لم ّلقن

 (ت» .هّياتك يسَّدلا ظفاحلا هب ىّمَس يذلا (نوكولفملاو ةكالَقلا) ىنعم نايب

 كلذب هل ٌرعشو ءاملاو زبخلاب هؤافتكا مث مايأ ثالث يروثلا نايفس ٌعوُج

 ةجاوز مث تيب يف هَدَجو ماعط نع ُهَربصو يبلحلا يلالحلا ميهاربإ ٌعوج

 (ت) .هنع كَسمُأ يذلا ماعطلا كلذ نم ُهَّلكأو تيبلا كلذ بحاص ِتنبب

 كسملاو بهذلا نم َقِلُخ لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم :يروثلا نايفس لوق
 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ىلإ رظنيلف

 راسيلاو ىتغلا يف َنوُلَُرتَي هثذمالتو ةرصبلاب خوك يف دمحأ نب ليلخلا تكس

 ةميكحلا هتاملك نم ٌفَرَطو ةيلاعلا هقالخأو دمحأ نب ليلخلا ةمجرت نم تاعملا

 كلذ يف امهّرعِشو هنع هؤابإو سراف يلاو بيبح نب ناهيلس عم ليلخلا ٌةعقاو

 (ت) .هيلإ اني ال ام ةفرعم ىلع ةفقوتم هيلإ ُجاتحُي ام ٌةفرعم :ليلخلا ٌلوق

 ةفوكلاب هعيبيو َنبللا ٌبرضَي ناك هنأ ٌركذو ُهَسفن يضاقلا كي رش بيدأت

 هتيب فقس ٌبشخ عاب ىتح ملعلل هبلط لوأ يف كلام مامإلا ٌرقف

 /اه١
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 رقفلا معط هيف ٌقاذُي ىتح ٌرمألا اذه ُلانُي ال :كلام لوق

 هيلع هيبأ ٌراكنإو لاملاب هل ةفينح يبأ ٌدهعتو هتأشن يف فسوي يبأ مامإلا رقف
 حصت ملو هيلع همأ زاكنإو ِهِتَأشن يف فسوي يبأ رقف يف ةيناث ةياور

 اهب شيعي لوف َةنْفَح ةرصبلاب دجي مل ىتح يرصبلا ليّمش نب رضنلا ةقاضإ
 هب لانف نومأملا هور ثيدح يف نحل ٍهحيحصتل اهب ىنتغاف ناسارخل ُهرفسو

 مهرد ٌفلأ ٠

 اهيف بتكيل ةبوتكملا قاروألا ٌروهظ هباهيتساو هتأشن يف يعفاشلا مامإلا رقف

 (ت) .فيرحت نم هيف عقو ام ٌركذو «ةريبكلا رارجلاب (بابحلا) ظفل ريسفت
 سيطارقلا نمثل هرقفل ةّيِمْرَلا ماظعلا ىلع هتأشن يف يعفاشلا مامإلا ٌةباتك

 فقف هل نومأملا ٌةأفاكمو ٌبيجعلا ٌهُراثيِإو يدقاولا رمع نب دمحم قالمإ ةصق
 اهيلع

 (ت) .بيجعلا ُهّدِهُزو دئازلا ُهٌمرك اهيفو يدقاولا ةرس نم ٌتاعَل

 هدنع زبُخلا سكب ًءانغتسا لاّبجلا ِكِلَم نبا ثيدحت نع يئاوّسلا ةَّصييق ُكابإ

 ًاناسنإ 1 نع هتيلوئسمل ثيدحتلا ىلع ةرجألا نيَكُد نب لضفلا ثِّدحملا ٌذخأ

 «نآرقلا قّلَخ ةنحي يف بيجيل هنع ءاطعلا ةفيلخلا ٌسْبَحو مِلْسُم نب ناّمَع ٌرقف
 رهش لك هل ّيمِراع ٍتاّيز ُدهعتو .ًاناسنإ 4٠ وحن هتيب يفو ةباجإلا هؤابإو
 نيدلل ةرصن مهرد فلأب

 نيرشعو ًارطَمِق ١١5 بتكلا نم ىيحي ُفيلختو اهّسَبْلَي لعن هل ّقبي | ىتح
 ةريبك ةّرَج :اّبح

 نم ددع يف اهقيرحتو «ةيبارشلا (باّبحلا) ىنعمو (رطَُمِقلا) ىنعم نايب
 (ت) .بتكلا

 نم ًارانيد 5٠ لوبق نع ٌمنتمي قِلْمملا هيقفلا يلزتعملا يفقثلا رشّبُم نب رفعج
 هتظعومو هللا ىلإ هئاعد ٌلِباَقُم نوكت نأ ةيشخ رجات
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 لل

 ريمآلا نم مهرد 50٠٠ لوبق نع ثّدحملا يروباسينلا عفار نب دمحم ٌءابإ

 يتاشلا ءاتشلا ينو فيصلا يف يّرُعلا هبش يف وهو لجفلاو زبخلاب ًايضار

 هل أرقيل يدوهي نم رانيد ٠٠١ لوبق نع ُمنتمي ٌريقفلا يِوْحْنلا ينزاملا ناثع وبأ

 ةفيلخلا نم هللا هضوعف ,يدوهيلا نم هيف يتلا تايآلا ىلع ةريغ هيوبيس ٌباتك

 رانيد ٌفلأ ةيراجلا هع رعش ٍتيب ِءانغب قئاولا

 (ت) ...الْجَر ْمُكَباصُم نإ موُلَظَأ : يجْرَعلا تيب حرش

 (ت) .«ءابدألا مجعم» يف شحاف فيرحت عوقو ىلع هيبنتلا

 نع زجع ريناند ةرشعب ٌراْزجلا ُهَبلاَط رتقُْا يوحنلا يناوريقلا نَطَق نب كلما دبع

 يف بدألاو ملعلل هنم ًايظعت ةماعلا نم ينارصن هنع اهافوف هيلع دتشاو اهئافو

 نامزلا كلذ
 كور <« 0 57 رماها ل

 . ءاملاب هلبي افيغر موي لك لكأي هتلحرل فيغر ةئمب ٌدوزتي رعاشلا نب جاجح

 ُتلاثلاو ٌتلاثلا يناثلاو ناثلا هيدل امب لوألا رثؤُيف ٌديعلا مهلظُي نيئّدحم ُةثالث

 لوألا

 ديعلا موي هب ٍلماحملا مامتهاو هشيع ٌةنوشخو يرهاظلا يلع نب دواد ٌرَقف

 ملاعل دواد ٌءاردزاو يرهاظلا دواد سلجم ناسّلّيط بحاص ٍةئم عبرأ وحن ٌروضح

 هسلجم يف ريقفلا ملاعلا ٌزيربتو ُهَسلجم ٌَرَّدصَت ريقف

 (ت) .ءاملعلا ٌرابك ُهْسِبلي هنأو هناولأو (ناسليطلا) ىنعم ناي

 ! ىَمرُي يذلا بْنْرَكلا قروب شيعي بلطلا ةايح يف يسلدنالا دلع نب ّنَقَب

 ةباتكلا يقرو (دغاكلا) ٍءارشل ةرم ٌريغ ُهَليوارس دلع نب يقب ُعيب

 (ت) .هيف ِتاغللاو هانعم ُنايبو (دغاكلا) ظفل طبض

 !ءاملاب هيَّذغتو ٌهَبايث ُهٌعيبو بلطلا لاح يزارلا متاح يبأ ةقفن ٌدافن

 نورشع ٍِةْنّسلا يف ُهربجو هقروو ُهَبايثو هتوُق رصمب ناك يِزَوّرَْلا رصن نب دمحم

 ًاههرد

 رصن ٍنباو ةميزخ ٍنباو ريرج نبا:رصمب ٍةعبرألا نيِدّمحملا قالمإ ٌةياكح

 لا

1.4١ 



 هرشنو ملعلا بلط يف نيقداصلل يلإلا

 ةرمو مهارد ةعبرأب رهشلا يف تّوقتي يعفاشلا هيقفلا يذمرتلا رفعج وبأ

 ٍءارشل ُهّصميق عاب ةيتاذلا هلئاضف يف ٌةبوجعألا يناوريَقلا يرْعَقلا رفعج وبأ

 !قرولا

 تفلأ نوثالث هسلجم يف رضحي هيقفلا ظفاحلا يعفاشلا يروباسينلا دايز نبأ
5 1 1 5 3 2 « 8 

 تابح سمخب موي لك توقتبو ابناج الإ ليللا مني مل ةنس نيعبرأ ماقأو ٍةربحم
 هجاوز لبق كلذو

 أرق رهدلا غباونو ملاعلا ءايكذأ ٌدَحأو مالسإلا فوسليف يبارافلا رصن وبأ

 نم رثكأ نسحي ناكو ةرم ٠ عامسلا تاتكو ةرم ٠ وطسرأل سئفنلا تاتك

 ًاناسل

 ًانفتو ًالِعو ّأمَمَّش بيجاعألا نم ةلودلا فيس عم يبارافلا ٌةعقاو

 (ت) .ادهُزو ةراهمو

 .همهفي لو ةرم ٠: وطسرأل «ةعيبطلا دعب ام» باتك أرق انيس نبا ميكحلا

 ,لاملاب ُهَقَدصتو .ًالاح وطسرأ ٌباتك هب َمِهَف يبارافلل ًاباتك ةفداصُم هوارشو
 هلل ًاركش ريثكلا

 راركت ةرثك يف نيقباسلا ءاملعلا ,لاحو ّمويلا ملعلا ةبلط لاح نيب ةنزاوم
 ةرم ٠٠٠١ َباتكلا مهّدحأ أرق ءاملعلا نم ٍةفئاط ركذو دحاولا باتكلل ةءارقلا

 ةرم ١١١ وحنو («ةرم 58٠ وحنو ٠٠206و ال٠٠و ءةرم١٠ وحنو

 ًافينو ءةرم مهو ءةرم 40و ءةرم 5١ نم رثكأو ءةرمال٠و ءةرمالدو
 ةرم ١١و «ةرم 7١و .ةرم نيرشعو .ةرم نيثالثو

 ٌركذو ءملاعلاو بلاطلا دنع رورُسلا بيطأ نم مهفلا َحَرَف نأ نايب

 توه .اهيلع فقف همدعو مهفلا نع ريبعتلا يف مهتاملك

 هيلع ِهِقيفر ٌفطعو .توملا اهيف ىنمتي ًاتايبأ لوقيف رفس يف ُقِلمي يبلهملا ريزولا
 هرقف َقباس فيطل رعشب هل ُهريكذتو هراقتفا دعب هقيفرل َليمجلا ُهْدَر مث

 لحد
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 ع

 بتكلا ْخْسَن ةرجأب هدي بسك نم الإ لكأي ال يوُحْنلا يناريَّسلا ديعس وبأ

 تايبأب َناَذَمم وكشيف ُنيِدلاو رقفلا هكرديو ناَذِمَبِب ميقي يوغللا سراف نبا

 ًايفتكم ٌةبسج هيف نآرقلا ءىرقيو قشمد عماج موي ينارادلا دواد نب يلع
 فافكلاب

 ءوض ىلع علاطُيو هبلط مايأ ةسارجلا ٍةرجأب شيعي ينييارفسإلا دماح وبأ
 ةفيلخلا نأو نيتملكب ُهُلزعَي هنأب ةفيلخلا َدَّدهف ايندلا ره ْتَقَبَط مث ةسارجما

 هَلْزَع عيطتسي ال

 (ت) .َنييارَْفْسَأ اهرهشأو تاغل مست اهيف نأو (نييارفسإ) ةظفل ٌطبض
 نيس ّقَّلمأ بلاطل رجات نم ضرتقي يدادغبلا مث ِلَمْشُكلا دمحم نب نيسحلا

 اهم هل ىعسيف ريناندلاب ءاج يتلا رجاتلا ةيراجب بلاطلا بلق ُنّلعتو ءأرانيد

 بلاطلا اهكلمتيو ًاضيأ

 نْهُد ّنمث ِهِدقْفل رمقلا ءوض يف اهعلاطُيو هّسورد ُقْلعُي يروباسينلا نيسحلا وبأ

 جرس
 نيح ُهَلِجأ هئافاومو اهب ٍهِعوجل دادغب نم يكلاملا باهولا دبع يضاقلا ٌجورخ
 اهّمذو دادغب هرجه ببس يف هل ٌرعشو !انتِم انشِع اذإ : ُهّلوقو هيلع ايندلا ٍةَعَس

 ٌتايبأو «نيغيلب نيتيبب هل هل ير ٌحدمو ةّرماِ باهولا دبع يضاقلا ٌرورُم

 ظقحتو ظفحُت ءاعفرلا سمئاقتب ءاعضولا عفرت يف يضاقلل ةعيفر

 لا ترق فني تك ماب نح نم يمشاهلا يلع وبأ يضاقلا

 «هتانبو هتجوزو هتدلاوو ُهَسْفَن شيعي خسنلاب ُهلاغتشاو ةبضاخلا نبا ٌقالمإ
 !ةرجألاب خسنلا نم َحيرتسيل مانملا يف ةنجلا لوخدب هحُحَرفو

 ةقارولا ُهُمذو نامرحلا نم الإ ظحلا ليلق خاّسنلا قاّرولا يسلدنألا ةراص نبا

 رقفلا نم ًاعَبْشُم هايَحِب رقتسا ىتح نادلبلا يف ْيِقَّصلا رْفَط نبا لقلقت
 بوركلاو

 يف رانيد فصنب شيعي ةيبرعلاو بدألا يف قارعلا خيش يرابنألا تاكربلا وبأ

 نشخلا سبلملاو لكأملاو شيعلاب ىضريو ةفيلخلا نم رانيد 50٠ دريو رهشلا
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 هتجوز باحطصا نع ٍهزجعو ِهرقف دادتشال رصمل ٍلِصْوَْلا باهولا نبا ٌرْفَس
 ها و #4

 ' اهقارفل هواثرو

 ُةشيعو ءارمألل ةبطُخلا يف ءاعدلا نم ًارارف ةبطاش ءىرقملا يبطاشلا ةَرَداْغُم

 ديدش رقفب
 شيعيل هيلع زيزعلا ُهَباتك ٌنَهرَيو اعِقْذُم ًأرقف شيعي ةيبرعلا خيش لوُزَجلا
 يف هكامبنال هبايث لسغل ًاتقو رهشأ ٍةتس يف دي ال يسافلا يوَرَقلا دمحم وبأ

 ملعلا

 مئاهتدش يف رصمل يسنوتلا نيسح رضخلا ةمالعلا انخيش فصو
 اهلخاد ىلع اهجارفنا

 عبارلا بناجلا

 تاعاسلاو مايألا : رجاوهلا يف شطعلاو عوجلا يف مهرابخأ يف

 هب ءاملعلا نم ريثكلا فاصتا ببس ٌركذو مهفلاو ريكفتلا ىلع عوجلا رثأ ناي

 هريغ هظفحي ملام ةظفحو هْنطب عّبْشل يبنلا سلجم ُهُموزلو ةريره يبأ ٌعوج

 ديدشلا ُةعوجو هتبضغأ قح ٍةملكل يدها ةفيلخلا نم يروثلا نايفس يراوت

 مايأ ةثالث

 توملا ىنمتو نيطلا لكأ ىتح ُهْعوجو مؤاشتلا ُهّبيذكتو ماظنلا ميهاربإ ٌرقف
 قحل ةياعر ًارانيد ١" هل هيفلاخت ٍدحأ ٌميدقتو رقفلا دادتشا نم زاوهألل هلاحتراو

 هيلع فقف ةيرحلا

 كلذ ببسب ةالصلا يف هَوُهَسو نميلاب ناك نيح مايأ ةثالث دمحأ مامإلا عوج

 ىتح اوقلمأ نيج خيشلا يبأو يناربطلاو ءىرقملا نبا نم موصلا ةلصاوُم

 هللا مهثاغأ

 هيلع هتنامأو ؤلؤللا َدَقِع ُهطاقتلاو ةكمب يراصنألا زازبلا ركب يبأ يضاقلا عوج

 اهيلإ ٌرحبلا هامر ةريزج يف دقعلا ةبحاص نم هجاوزب تهتنا ةليوط ةصق يف
 دقعلا كالتماب هانغو

 اهدجو اذإ تاذوبنملا لكأي راص ىتح يناليجلا رداقلا دبع دهازلا خيشلا عوج

 ةبيجع ةعقاو يهو .ًارقفو ًاعوج نوكي ام ٌدشأ وهو همأ نم هل ةقفنلا ٌلوصوو
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 ملعلل هبلط ءدب يف اهّيِقَل يتلا دئادشلا نع يزوجلا نبا مامإلا ُثّدحت
 اهدماحتو

 ملعلا ءالغل ّبتكلا عاتبيو عوجي ناك يبهذلا خيش يلصوملا دوعسم نب يلع
 هذدنع

 هب عفتنُي ءيش لك ىلع هدنع ملعلا ءالغ ين مزح نبال ناتيب

 مئادلا هعوج نيب اهيف نزاوي مالسإلا خيش يربص ىفطصم انخيشل تايبأ
 انخيشل اهنأ لاتحاو «بخاصلا رباعلا يدنه لا (يدناغ) عوجو تماصلا

 يرثوكلا

 متاح يبأ نبا شطع لثم ِتاوّلَفلا مهِيطَق لالخ شطعلا يف مهرابخأ

 هقيفرو

 تارم سمح ثيدحلا بلط يف هّلوب َبِرَش هنإ شارخ نبا ُلوق

 (ت) .تامزألاو دئادشلا يف سانلا نم دحاو ريغل عقو هّلوب ناسنإلا برش

 هل ٍءزج 7٠٠٠١ قّرَغو ةكمل رصم نم هلاحترا يف يزورملا رصن نب دمحم شطع

 سماخلا بناجلا
 تابُرُعلا يف تاقفنلاو لاملا دافنو مئادلا يِرُعلا يف مهرابخأ يف

 ةلحرلا يف هتقفن ٍدافنل هتيب عوج هّمَأ َتْعَط جاجحلا نب ةبعش ُعيِب

 هل سيل ذإ ُةُبايث سبيتل ءاضقلا سلجم نع يعخنلا كي رش يضاقلا رخأت

 اهريغ
 - أ 2 م هوي علا هم ٠
 كيرشل ِءاشولا زارطلا لماع ملظتو هقفلا يف جايه نب رمع عم كيرش ةركاذم

 ةعقاو يهو هطوسو هديب ينارصنلا نم هل كيرش ماقتناو هملظ ينارصن نم

٠. 2 ٠. 

 (ت) .كيرش يضاقلا ربخ يف (زارطلا) ىنعم نايب

 (ت) هبيوصتل دتهأ مل «ةاضقلا رابخأ» و «دادغب خيرات» يف فيرحت ركذ

 نم هيرعل بابلا ءارو نم ثيدحلاب هبالط ثدحي يناسارخلا بابحلا نب ديز

 بوثلا

 في

 نفح

 ففي

 نفي

 قل
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 اهنمث ىلع ٌرِطفُيو َكَكَتلا لمعيف هتلحر يف هتقفن دفنت دمحأ ٌمامإلا

 ههابتشال ًاعرو ّلطسلا ُهُكرت مث ٍتوقلل لاقب دنع ُهَلَطَس دمحأ مامإلا ٌنهر

 هريغب
 يناعنصلا قازرلا دبع ضرعو هتقفن ٌدافنو نميلاب نيتتس ّوحن دمحأ مامإلا ٌةماقإ

 ءارشل زابخ دنع هِلعن نْهَرَو يللا ضعب هَسفن هواركإو «هؤابإو هيلع امل
 ليصحتلا نع هغاطقناو هبايث ٌةقرسو زبخلا

 كلذل ثيدحلا يقلت سلاجم نع هغاطقناو هيرغو ةرصبلاب يراخبلا ةقفن ٌدافن

 ضرألا شيشح لوانت ىتح هتقفن ٌرخأتو نالقسع ىلإ يراخبلا جورخ

 نيموي هغوجو هندب َبايث ُهْعيِبو ةرصبلاب يزارلا متاح يبأ ةقفن عاطقنا

 حيرلا فالتخال رهشأ ةثالث هيف مهّسابحناو ٌرحبلا هيقيف هيقيفرو متاح يبأ ٌبوكر

 مهعوجو اهيف مُهُهْيَتو تاوّلُلا يف مهّيْشَمو دازلا ( يفق دقو ربلل مهجورخ مث
 نم دعي ليوط ربخ ف هللا مهثاغأو توما اوبراق ىح ًامايأ مِهُشْطَعو

 بئاجعلا

 اهب ثاتقيو ةرجألاب ّبتكلا خسنيف ُهّتقفن ُفخت يوَسَفلا نايفس نب بوقعي

 اهنمثب لكأيل هصيمق ْيْمُك عيبيف ُهئقفن ُدَقَت يربطلا ريرج نبا مامإلا
 (ت) .ميدقلا نامزلا كلذ يف ماىكألا لاح ُنايبو (صيمقلا ْيّمُك) عيب ةيجوت

 اهنولمعتسي اوناكامو ةريبكلا ماكألا فصو اهيف صوصن ةعبس داريإ

 (ت) .هيف

 (ت) .ماكألا نأشب يعازوألا عم كرابملا نب هللا دبع ٌربخت ١

 (ت) .«نئسلا» بحاص ناتْسِجّسلا دواد يبأ ريخ ١

 (ت) .يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإو يبرحلا ميهاربإ ريخخ # "“

 2ت) جيّرُتس نمب سابعلا ي يبأ يضاقلا ربت  ؛

 تر . يركغلا ناهرب نب يلع نب دحاولا دبع ريخخ

 (ت) .يسنهَبلا نسحلا نب بُلهُم ربخ 1

 فرغت
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 (ت) .يسابعلا دهعلا يف ماىألا ٍةَعَس ركذو يدادغبلا يلع نب دْنَس ربخ #7

 خذابلا ُهُمَمْشو ةعيفرلا هقالخأ ٌفصو اهيف ريرج نبا مامإلل تايبأ

 نيرهش وحن يف دحاو مهرد ىلع شيعي يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا

 نييارفسإب رهش ةدم يف مهردب ِناَقْرَبلا ركب يبأ مامإلا شيعت
 حلملاو زبخلا ىلع رطفيو رهدلا ُموصي ًارقف شاع يِدْرَوْيبألا سابعلا وبأ يضاقلا

 رقفلا ينعي وشما َسْبُل ينعنم َةَّلِع يب :لوقيو ءاتشلا َدْرَب هيقت ًةبج دجي الو

 ينعنم ّةَلِع يب :لوقي يْرُعلاو رقفلا ىلع ناك ِيناَشاَفلا يزَوْرَلا ديزوبأ

 (ت) .وشحملا سل
 ثيدحتلا ىلع لاملا ذخأ ىبأيو شيعلا نشخأب ىضرَي يدادغبلا مئانغلا وبأ

 ىّوقتيل زابخ ناكد بنج سلجيف نالقسعب ًامايأ وجي يشخوولا سابعلا وبأ

 زبخلا ٍةحئارب

 ًاسيلم الو ًاتوق دجي ال ناكف ُهَعلبم يْرُعلاو ٌرقفلا هب ْعَلَب يزاريشلا قاحسإ وبأ
 ةَرك ًاذإ كلت :لاق ًائيش دجي مل اذإف همعطيف هيلع ُنحِي ينالقابل بهذي ناكو
 ةرساخ

 نمل ىمتناو ةّظَخَل ٌدادو ىعار نم هنأب (ّرُخلا) يعفاشلا مامإلا فيرعت
 (ت) . ةظفل هداف

 لدابتُم ايْرْعَف هوخأو وه امهرَواعَتي صيمقو ٌةماع هل ناك يِدْزَيلا نسحلا وبأ

 يربطلا بيطلا يبأ نيتنسو ٌةئم رّمعملا مامإلا ةمجرت نم تاحمل

 (ت) . يعفاشلا
 اهكولي ةاونب هعوج دسيف ًاماعط دجي ال يديبّزلا هللا دبع وبأ مامإلا

 بارتغالاو ةساردلا ٌمايأ ةقفنلا ٍدافن يف (تاحفصلا) هذه عماجل ةعقاو

 ةقافلا دادتشا دنع هل هللا ةناعإو نيترم قشمدب يرثوكلا انخيش ةقفن ٌدافن

 عوجلاو
 هللا ٌداقنإو اليل هرفس ءانثأ ةقفنلا دافن يف (تاحفصلا) هذه عماجل ةيناث ةعقاو

 0" هناحبس ميكحلا هريبدتب قيضلاو رسعلا دشأ يف هل



 اهنع جورخلاو اهعيب وأ اهب باصُملا وأ بتكلا دقف يف مهرابخأ يف
 تاسوبلملا عيبب اهليصحت وأ تاّمِلّملا دنع كلذ وحن وأ

 تيبلاو باتكلاب دارفنالا ٍةذاذَل يف يناجرُخلا ىضاقلل ٌرعش

 اهب مومهلا ةعفدو جاّرسلاو بتكلاب يوغللا سراف نبا مامإلا سانتئا

 ملعلا نم نوديزتسي الو ةياغلا هنوريو ةداهشلل ليصحتلا دنع نوفقي نم دقن

 دهاوشلاب ُهطّلَغ نم ُدّرو ةغل حيحص ريبعت (كّلاح فيك) مهلوق
 (ت) . ةقطانلا

 هبتك قارتحا ببسب (ةطالتخاو) رصم ىضاق ةعيبل نبا بتك قارتحا

 نم اهل ةياقو ناهبصأ قيرطب ليللا لوط هبتك ىلع ِنوُكَداَّشلا ظفاحلا ٌبابكنا
 رطملا

 !ًابارث هتربصو ُهَضَرَألا هتلكأ ْذِإ (دّسملا) هباتكل ىنيدملا نب ىلع ُدقف

 لحمضيو قرغيف ةغللا يف ريبكلا هباتك خشتب ُنِضَي يوغللا يوره ا وِرِمَع وبأ
 هٌدوجو

 نإ ها 7 0 ل ل حي ل 03 مب .٠ د 4

 يعفاشلا بتك اههنمثب خسني نييقيبد نيبوث رصمب عيبي يزارلا ةعرز وبأ

 ٍةدع يف (نيقَبْيَد) ىلإ (َنيِقيِبَد) فيرحت ىلع هيبنتلاو َيِقْيبَّدلا ريسفت
 (ت) .بتك

 (ت) .يزارلا ةعرُر يبأ ربخ نم ةدافتسملا ةسيفنلا دئاوفلا ىلإ ةراشإلا

 .ًادحأ ملكي ال نيرهش اهيلع ُهنزحو دادغبب يمرافلا يلع يبأ بتك ٌقارتحا

 رخآل هيلع هوأتلاو ُنزْحْلا ُهّبِحّصف سراف قيرطب هنم َقِرْس وج نبال (عومجم)
 هتايح

 هؤاكبو ُهتَمِزل ٍةقافل (ديَرُد نبال ةرهمجلا) نم هتخسن يلافلا نَسَخلا يبأ عيب

 هل كرتو ىضترملا ٌفيرشلا اهيرتشم اهدرف اهيف اهبتك تايبأب اهل هؤاثرو اهيلع
 اهنمث
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 هبسن طبضو (ةرهمجلا) نم هتخسن عئاب (يلاملا نّسحلا يبأ) ةمجرت

 (ت) .هِدلب ركذو

 (ت) .هرظناف (يلاقلا يلع يبأ) ىلإ ةعقاولا هذه ةبسنب ءاملعلا نم ريثك طل
 !هنامز يف ءاملعلا ٌسلاجم ءالهجلا ٍرٌّدصت يف يلاَفلا نسحلا يبأل ةفيطل تايبأ

 اهيلع رسحتي وهو رصمب تومي ىراخبب ءزج فلأ ١4 هل يراخبلا ايركز وبأ

 ةفيطل تايبأب اهقارف يثريو ًارارطضا ُهَبتك يبرغملا داّدَخلا نسحلا يبأ عيب

 اهتداعإ مهل هؤاجرو هرفس يف يلازغلا مامإلا بتك لع صوصللا ُطْلست
 فيطل ٍرثنب اهيلع ُفّساتيف ْنَدَع رحبب ُهبتك ٌّقَرْغَت بيدألا رعاشلا سقالق نبا

 ببسب هينيع ٌرونو ُهَّرِصب ُهُدقفو دادغب نافوطب ناهدلا نبا ةبتكم ٌقَرغ
 اهتجلاعُم

 اهيلع ُهثزحو ةرخافلا بتكلا نم دلجم ؛١٠٠5 هدقفب ذقنم نب ةماسأ ٌةعجاف

 توملل

 مامإلا طخب ٍناتقرو هيف ٍدّلتةَمالَسو دادغب قرغب يزوجلا نبا بتك ُقَرَع
 دمحأ

 يناعمسلل باسنألا باتك نم ءزج ٍفالتإ ىلع ىّزعُيو نزحي يِطْفَقلا ريزولا

 سنالق لِعْج
 (ًاطالتخا) هل ُبّبسُي رصحلا تحت ُلْحدَت ال ىتلا نقلملا نبا بتك قارتحا

 اهّدعب

 اهعاب رقتفا اذإو بتكلاب سانلا ىنغأ نم «سوماقلا» بحاص يدابآزوريفلا

 مئادلا هرسحتو رحبلاب هقرغ يف يرثوكلا انخيشل تاطوطخملا سئافن باهذ

 اهيلع

 هملعب ُهٌعافتراو (يطُْسَجملا» باتك ءارشل ةسلجخ هيبأ ةلغب يلع نب ٍدنَس عيب
 نومأملا ٍةَسْلاِجُخ

 باتك ءارشل هيلع يتلا هبايث ضعب يبلحلا راجحلا دمحأ خيشلا ٌعيِب

 بتكلا ضعب ءارشل هيبأ نع اهثرو يتلا هتلاش (تاحفصلا) هذه عماج عيب

 ا
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 باب حتف» باتك ىلع لوصحلل تاحفصلا هذه عماجل ةبيجع ةعقاو

 يراقلا ىلعل «ةيانعلا

 عباسلا بناجلا

 دايدزالا ليبس يف تابوغرملا نم وهو َجاوزلا مهكرتو لثبتلا يف مهرابخأ يف

 تادافإلاو تادافتسالاو فيلأتلاو لاحترالل غرفتلاو هل عاطقنالاو ملعلا نم

 ةايحلا لامتكا يف هتيمهأو مالسإلا يف جاوزلا عضوم ميظع ىلإ ةراشإلا

 (ت) . . .تادابعلا مسق نم دودعم ةيفنحلا ةداسلا دنع ُحاَوزلا

 (ت) .يأرلا ٌلطَعُت رومأ ةثالث ٌركذو اهفارحناو سفنلا قلق يف ةبوزعلا ّيثأ

 بتك يف دروت يتلا ثيداحألا ىلع ٌدامتعالا زوجي ال :ةمهم ةدئاف

 (ت) .بيرغلا

 بالغ ٍِقِلْقُم ءيش يقوشل الإ اهبنع ناسنإلا لمت بعصي ةيلصأ ٌةجاح جاوزلا

 امل هيكرات ِءاملعلا دنع ىلغأ ملعلا نأ الولف رابكلا دئادشلا نم ًارايتخا ُهكرِتف

 هوكرت
 رطاخمب مهملع عم ةيوزعلا رايتخا ىلع ِباِّزعلا رابكلا ءاملعلل ثعابلا ٌركذ

 ةبوزعلا

 لقعلاو عرشلل ٌفلاخت ٌمارح ةفسالفلاو ءاكحلا بهذم ىلع جاوزلا كرت

 نم ِءاوهلاو ءاملاو دسجلا نم حورلا ٍةلزنمب ٍباّزُعلا ءاملعلا دنع ملعلا ٌةروُرْيَص

 ةايحلا

 ملعلا نم دايدزالا نع ملاعلا ٌلغشَت وأ عنمت دق ةيويندلا قئالعلا ٌةرثك

 ٌبِياني ٌرعشو .مهدنع هوُدْيقُيل يرصبلا دشار نب رَمْعَم ءاعنص لهأ ٌجيوزت

 كلذ

 ملعلا نم دايدزالل ةزفاح مهمجارت باّزُعلا ءاملعلا نم ٍفيفل مجارت رايتخا

 نم ٌفّرطو يوخنلا بيدألا يرصبلا بيبح نب سنوي بازعلا ءامللعلا نم
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 ىلع فقِقف يفاح ا رّشب دهازلا دباعلا هيقفلا ثدحملا ٌمامإلا بازعلا ءاملعلا نم
 هتمجرت
 ريرج نبا خرؤملا هيقفلا ثدحملا رسفملا دهتجملا ٌمامإلا بازعلا ءاملعلا نم

 يربطلا

 نب ركب وبأ ةيوارلا بيدألا رّسفملا يوخحُنلا ٌمامإلا بازعلا ءاملعلا نم
 يرابنألا

 فيرحتلا عوقو ىلإ ٌةراشإلاو ءهتبسنو هانعم ُنايبو (يريلا) ظفل طبض
 (ت) .هيف

 يسرافلا يلعوبأ هرصع يف فرصلاو وحنلاو ةيبرعلا مامإ بازعلا ءاملعلا نم

 (بازعلا ءاملعلا) يباتك يف مهل ُثمجرت بازعلا ءاملعلا نم ةفئاط ءامسأ ركذ

 نماثلا بناجلا
 ملعلا ليصحتل تاينتقملاو تاكولمملا عيبو ريثكلا ٍلاملا ٍلذب يف مهرابخأ يف

 تافلؤملا نيودتو قرولاو بتكلا ءارشو . خويشلا ءاقلو لاحترالاو

 تاّقّشملاو دئادشلا يف لخدي اهريغو بتكلا ءارشل لاملا لذب نأ ناي

 ءيش لك ىلع ملعلا عقوم ءاقترا يف مزح نبال رعش

 ةفيرط .ملعلا بلط يف ةصق يهو رانيد فلأ ١ هيلع يأرلا ةعبَ مأ ٌقافنإ
 ىبهذلا ظفاحلا لاق اك ةبوذكم اهنكل ةَّبِجْعُم ةبيرغ

 ملعلا بلط يف رانيد 5٠٠١ يصمحلا ُشاّيَع نب ليعامسإ ثّدحملا ٌقافنإ

 َباتك هنم ْمِمَس ىتح قاحسإ نبا عم َراَدو ُهَراد عاب ينوكلا يئاكبلا دايز
 يزاغملا

 وحنلاو هقفلاو ثيدحلا ىلع ًافلأ ٠" قفنأ ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا

 رعشلاو

 فلأ ١؟ قفنأ كلام مامإلا ذيملت يرصملا يّتَتْعلا مساق نب نمحرلا دبع
 رانيد
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 بلط يف مهرد ٍفلأ ٠٠١ قفنأ قارعلا ٌدِئِسُم يطساولا مصاع نب يلع

 .ثيدحلا

 مهرد ٍفلأ ٠٠١ ملعلل قفنأ يفنحلا هيقفلا يزارلا هللا ديبَع نب ماشه

 (ت) .«مالعألا» يف يلكرزلا ُهَعَباتف «نيفراعلا ةيِدَه» يف عقو أطخ ىلع هيبنتلا

 ألق ىرتش رتشاف ءالمإلا سلجم يف هملق رسكنا ثدحملا يِيكَيلا ماس نب دمحم

 ًافلأ 5٠ هرشن يفو ًافلأ ٠ ملعلا بلط يف قفنأو رانيدب

 ٌفلأ 6١ وحنلا يف باب ملعت ىلع قفنأ ءىرقملا يدَسألا ماشه نب ٌفلخ

 مهرد

 افلأ نيسمحو مهرد ٍفلأ َفلأ قفنأ نيئّدحملا خيش نيعم نب ىيحي

 كلام نع ذخأيل هل ةقفن اهنمث هاطعأو هّراد هوبأ عاب يقشمدلا راع نب ماشه

 هئّدحو كلام هل قرف ىكبف ةدلج ١1 هدلجب رمأف لاؤسلا هيلع رثكأو هيقلف

 ًائيدح

 افلأ نيسمخو ٌةئم ملعلا بلط ىلع قفنأ يروباسينلا ِلْهُّذلا ىيحي نب دمحم
. 

 ِء

 (ت) .يلهذلا ىيحي نب دمحم ةمجرت يف «ظافحلا ةركذت» يف فيرحت ىلع هيبنتلا

 فالآ ةرشع «هدنسم» نيودت ىلع قفنأ يرصبلا يِسوُدَّسلا ةبيش نب ُبوقعي

 رانيد

 مهرد فلأ ٍةئم ثالث وحن هبتك ىلع قفنأ يناهبصألا ينيدلا رفعج وبأ

 (ت) .ينيدملا رفعج يبأ ةمجرت يف «ةرهازلا موجنلا» يف أطخ ىلع هيبنتلا

 رانيد فالآ ةتس ملعلا بلط يف قفنأ ىسلدنألا هيقفلا ىكلاملا رماع نبا

 (ت) . يكلاملا رماع نبا ةمجرت يف «كرادملا بيترت» يف فيرحت ىلع هيبنتلا

 يعفاشلا ٌبتك ْخَسَنو هل ٌةعيض عاب يعفاشلا هيقفلا يَِوْرَلا دمحم نب ُنادْيَع

 رصمب

 (ت) .سْفنلا يقف وأ ْنَدَبلا ُهيقف : عيلضلا هيقفلا يف مهلوقب دارملا ناي

 نيل
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 فالآ ةرشع نيقارولا ةرجأ ىطعاف ةرم ةرصبلا مِدَق يزارلا سْيَرْضلا نبا

 مهرد
 مهرد َفلأ نيناث رصمب تاءارقلا ىلع قفنأ ءارقلا خيش يناهبصألا ركب وبأ

 ىلع اهقفنأو رانيد فالآ ةئالثب هِتاكلتمم عاب يدادغبلا يرّصقلا ركب وبأ
 ثيدحلا

 ملعلا ليصحت يف رانيد فلأ نيسمخ وحن قفنأ يوغللا يوحنلا يفوكلا نبا

 هبكو
 «هدنسم» ىلع فرصو رانيد ٌفلأ نيئالثب ًاراد ةكمب ىرتشا يِزَحّسلا جْلْعَد

 اهوحن
 مهرد ٍفلأ ةئم ثيدحلا بلط يف قفنأ يروباسينلا يتّروَجْلا ركب وبأ ظفاحلا

 يلاًربلل ؛بيرقتلا» باتك ىرتشاو هراد نم ٌجئاوح عاب يُلَقّصلا قحلا دبع هيقفلا
 كرابملا نب هللا دبع ُهَديملت نأ ٌركذو ليقع نب ءافولا يبأ مامإلا ةمجرت نم فرط
 لوصفلا باتكو نونفلا باتك ىرتشاو هل ًاكلم عاب يلبنحلا يرّبْكُعلا
 نيملسملا ىلع امهفقوو هخيشل

 باشخلا َنبا ُهَّذيملت نأ ركذو ليقع نب ءافولا يبأ مامإلا ةمجرت نم ٌفّرط
 اهارتشا بتك ّنمث اهّعفديل رانيد ةئم سمخب هراد عاب يدادغبلا يوحنلا

 عابو .اهَفَقَوو بتكلا ٌراد أشنأو ُهِّرَو ام عيمج عاب ٍلبنحلا ِناذَمْهلا ءالعلا وبأ
 يتيِلاَولا بتك نم ًةلمج ىرتشاو ًارانيد نيتسب هراد

 ُدَحُت ال ٌبتُك هلوحو بتك اهناردج ٌيمج ةنجلاب ٍةنيدم يف هتوم دعب هايؤر

 ءارغ ِة ٍةديصقب هحدمو ةنس هيلإ ىْشُم يبرغم ملاع مهنم :مو هيلإ ءاملعلا ةلحر

 بتكلا حدمي يطابرلا يبرغملا نان دمحأ يضاقلا انخيشل تايبأ

 (ت) .اهب معنتلاو

 بتكلا يف ًاعيمج اهفرصف ارانيد نيرشعو نيراد ٌثِرَو يزوجلا نبا مامإلا
 ملعلا بلطو

 اهثرويل اهتءارق هضرمل عيطتسي الو بتكلا يرتشي ماع رْدَب دمحم انخيش
 هترسأل
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 بناوجلا نم مدقت ام َّلُخِب ناعماج ناربخ
 تاعماج رابخأ ٌةئالث امهولتي

يعلا ةنوشخ نم بئاجعلا هيفو . يبرحل ا ميهاربإ ٌريخ : لوألا ربخلا
 ريصلاو ش

 هيفو ءًاسؤبو ٌةقث ةقئاض نوكي ام ٌدشأ هل هللا ةئاغإ مث « ضرملاو عوجلاو رقفلا ىلع

 ةقئاض ٌركذ هيفو « ىلاعت هللاب هؤانغتساو ءارمألاو ماكحلا لاومأ نع هِتْفِع ُنايِب

 يتلا هايالخ ملاعلا بتك نأ د ركذو دنع اهجارفنا مث ءداّجْنلا ناَّلَس نب دمحأ

 هباتك عيبي الو هبايث عيبي ماعلاو ءابب شيعي

 ةبيجع ةقيرطب فيغرب عوبسأ لك قدصتي ناك داجنلا نالس نأ ٌركذ

 (ت) . يبرحلا ميهاربإ ةمجرت يف«ةلبانحلا تاقبط» يف ءيس فيرحت ىلع هيبنتلا

 ةايح يف قّرَولا ةيمهأو يبرحلل هنم َنيّلْمج ءادهإو يناسارخلا قّرَولا ٌركذ

 هلادهإ ٌحويشو هنادلبو قرولا عاونأ ٌرّهشأو ءهيلإ ةيلصألا هتجاحو ءملاعلا

 قولا قيرطب هريغ لْصأ ٍثّدحم لاحتنا يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ مامإلا ُفشك

 (ت) .كلذب هبذك ٌفاشكناو

 يثملا ىلع دّلجلا نم بئاجعلا هيفو « يسدقملا رهاط نب دمحم ٌربخ : يناثلا ربخلا

 شيعتلل ةريثكلا ٌبتكلا هتباتكو « هيمدقب ضرألا تابنج هفاوطو رجاوهلا ىف

 سوط نم هتلحرو «دادغبو ةكم رح يف هريسل نيترم مدلا هلوبو اهترجأب

 مهردلا هعالتبا مث ًامايأ هعوجو هقالمإو .دحاو ثيدح لجأ نم ناهبصأل

 ريفولا لاملاب لاحلا كلت يف هل هللا ةثاغإ مث !ًاوهس هعم يقابلا

 (ت) .ملعلا بلاطل ٍرومأ ةعبرأ يف ةبحتسملا ةعرسلا ٌركذو (ْخَسّرَفلا) ديدحت

 ِنيَريِهْش ٌركذو ديربلاب مهمايقل مهميركتو نيفلاسلا يف يشملا يعيرس ٌةيزم
 (ت) . مهنم

 خرؤمل سماخلاو يبرغم ءىرقمل عبارلاو يقرشم ثدحمل ثلاثلا ربخلا نأ ناي

 يماش

 ٌةرثكو هتالحر ٌةَعَس هيفو ناّبِح نب متاح يبأ يقرشملا ثّدحملل : ثلاثلا ربخلا

 هتافلؤمو هخويش

 انضغإ
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 يف هتالحر ةَعَس هيفو ٍلَدما مساقلا يبأ يبرغملا ءىرقملل : عبارلا ربخلا
 وحنلا يف ُهنمامإو هخويش ٌةرثكو قرشملا ىصقأ ىلإ برغملا ىصقأ نم تاءارقلا
 هقفلاو مالكلاب ُهتفرعم
 ةرثكو هفاوطت ةرثك هيفو ركاسع نبا ظفاحلا يماشلا خرؤملل : سماخلا ربخلا
 ُةَدِشو هِعومسُم ٌةرثكو هظفح هوقو هيلامأو ٍهِفيلآت ةرثكو هِتاخيشو هخويش
 راكذألاو لفاونلاو تاقوألا ىلع هيظفاحم

 ٌدعشو .ًارعش كلذ ٌليجستو روباسينب دْربلا ةدش نم ركاسع نبا ٌرمذت
 نم هلّصحو هقفنأ ام ةرثكو نادلبلا دعابت عم هرافسأ ةرثك هيف لُجَس رخآ
 (ت) .ملعلا سئافن

 (ت) .ركاسع نبا ةمجرت يف «نايعألا تايفّو» يف فيرحت ىلع هيبنتلا

 هتديصق ٌداريإو يناجْرجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلا ةمجرت نم ةحمل ركذ
 ملاع لكب ٌقيلخ ةغيلب ةسيفن ةديصق يهو (ّيبألا ملاعلا) فصو يف ء ءامصعلا

 اهب ٌعابطنالاو اهظفح ملعتمو

 ةمئاخ
 نم ُتاحفصلا هذه ُهئمضت ام اهيف ٌتصلختسا «ةحمل 06 وحن تاحمل اهيفو
 مّمُّشلاَو ةبيجعلا تايحضتلاو «ةيلاغلا يناعملاو دئاوفلاو تاظعلاو ريعلا
 قافآ عدو هيلع ربصلاو .هتمدخو ملعلا ليصحت يف غلابلا ينافتلاو , عيفرلا
 هب يلحتلل ءانعلا ناولأ لمحو .هليبس يف يخسلا .لذبلاو .هغولبل ايندلا
 مهبعاتمل كدا نيع عمديو , مهرابخأل عماسلا ٌَ ٌشِهدُي امم .هنم دايدزالاو
 3 مهراثآو مهتاوذ ف مهتمامإل لقاعلا ملعتملاو ماعلا ٌعِضْخْيو . مهرابطصاو

 مهطوخد دعب  برعلا لبقت ةعرس يف نيكزس داؤف ذاتسألل ةعماج ٌةملك
 «نيدلاب اهطبرو بناجألا مولعو ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا  مالسإلا
 ءاهبرغو ضرألا قرشب ريصق نمز يف يمالسإإلا عمتجملا يف اهرشنب مايقلاو
 (ت) . مالسإلا ةراضح اهيلع تماق يتلا سسألا ضعب ىلإ ةراشإلاو

 تيب وأ ثيدح وأ ٍةمولعم ليصحتل ةرومعملا فارطأل ءاملعلا لاحترا نع ةحمل
 رعش
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 نيدلا ةمدخ يف اهنأ نيزتعم ملعلل ةعونتملا ةبيجعلا مهتاقاط ءاملعلا لذب نع ٌةحمل
 ملعلا ىلع هنيعي ريسي توقب هئاضر يف ئّسلا نبا ظفاحلل تايبأ ةثالث

 ءاملعلا هلان ام بنجب كولملا هلان ام امهيف رقتحي ينازاتفتلا نيدلا دعسل ناتيب

 هلاح ةوسو هلايع وجو ُهّرقف سني يفنحلا يفَسْنلا رفعج وبأ هيقفلا
 :لوقيو ًاحّرَف ٌصْقرِيف « يهقف عرف ٌمهف هل حدقنا َةَعاس اليل هموم مكارتو
 (ت) !؟كولملا ٌءانبأو كولملا نيأ

 ملعلا ةمدخل مهئاولأو مهسانجأ فالتخا ىلع نيملسملا قباست نع ةحمل
 نيدلاو

 ةسمح عم ٌدوسأ ناك هنأو حابر يبأ نب ءاطع ةمجرت نم ٍِفَّرَط ٌركذ

 (ت) .هاوتفو هلوقل ٌعَضخُم ,نيملسملا ةمئأ َدَحَأ ناكو ةيقلخي بويع

 هنأو «يناَوْسألا يرصملا ناَّسْغلا ديشرلا يضاقلا ةمجرت نم ٍفّرط ٌركذ

 ًادج ةفيرط ةصق هداوس ببسب هل ىّرَج دقو .ًاملع ١ يف ًامامإو ٌدوسأ ناك

 (ت) .اهيلع فق

 بلاطو قرشلا ىصقأ نم يباجيبْسإ بلاط ٌعامتجا :ٌبيجع ققافتا
 ًاقيقر ًارعش هوالمإو يبارعألا نبا مامإلا سلجم يف برغلا ىصقأ نم يسلدنأ
 (ت) . عامتجالا اذه يف

 كلذ يف ٌفيطل ٌرعشو هريغو ثيدحلا بالطل رافسألا تاَقْشُم نم ةحمل

 ًاموي نيرشع هدنع مهواقبو يسنلا ىلإ ِهئاقفرو ثريَوُحلا نب كلام ٌةلحر

 ٌنايبو اهرسأب مولعلا ىلإ ٌرقتفم يعرشلا مكحلاو ةنسلاو ٌباتكلا نأ ٌركذ
 (ت).كلذ

 وحنلا نيودتل ٌةاحنلا اهلّمحَت يتلا ٌدوهجلا نسح سابع ذاتسألا ُنايب

 (ت) .هديعقتو

 ةيادهب نولمعي اوناك لئاوألا ةيبرعلا ٌكملع :نيَسُح دمحم ذاتسألا ُلوق

 (ت) .قيفوتو هللا نم

 دئادشلا نم سانلاب فرحنت يتلا تارثؤملا نم ةعيرشلا ٍةمالس يف ةحمل

 تايرغملاو

 7” هال

 اناني

 "هم
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 مولع ونودُم اهاساق يتلا لاوهألاو بعاتملو تاقشملاب ريكذتلا يف ةحمل

 مالسإلا

 هنم دارأف ْنيَعلا حيقلت» ةغللا يف َفّلأ يسلدنألا َناّيتلا نب بلاغ وبأ
 ىبأف رانيد فلأب هارغأو همساب هفلأ هنأ هلوأ يف بتكي نأ شيجلا وبأ ريمألا

 توج .اهّدرو كلذ

 ةأرملا هِرايتخاو ايندلا كلم هعم لّذلا ِءابإ يف ينّزْوَّرلا رصن يبأل نافيطل ناتيب
 لحكلا ةئم عفدل ةلحتكملا ىلع ًءالحكلا

 ىَرَقلا ًءنبأ وأ ةفيعضلا فّرحلا لهأ ُءانبأ ذاذفألا ءاملعلا نم ًةرثك نأ يف ٌةحمل

 (ت) .كلذ ديؤت ٍتاملك ٌركذو ةديمح ءاوأللا ىلع ربصلا ةبقاع نأ ٌنايب

 رْسُيو ْرِع ةمتاخلا نأو ضراع ٌفصو بلطلا ءدب يف رقفلا نأ يف ٌةحمل

 هتايح يف لهاجلا ركذ ٍتومو هتوم دعب ملاعلل نَسَحلا ركذلا ءاقب يف حمل

 مكحلا ناطلس نم ىوقأ هنأو ملعلا ٍناطلس نايب يف حمل

 نحن يتلا ةضيرعلا ىواعدلا نع مهِدعُبو نيقباسلا ءاملعلا عضاوت يف ًةحمل

 اهيلع

 ملاعلاو لهاجلا نيب ٍقرفلاو مهملعب نيرورغملا يف يدرواملا مامإلا ٌةملك

 نيرورغملا ضعب فصو يف ٌرعشو «ملعلا مجَح يف يبعشلا مامإلا لوقو
9 

 (ت) .ةجنرفلا باقلأب مويلا نيلحتملا

 ةيملعلا نيقباسلا ءاملعلا دوهج مامأ مويلا عضاوتملا فصنملا ملاعلل جذومن ٌركذ

 ةرك 09 نيرخأتملا ضعب نأ ِق بجر نبا ظفاحلل ةياغلل هيجو مالك

 .فلسلا هيلع ناك ام ٌفالخو ضحم لهج اذهو ةيملعألا ناونع مالكلا

 (تإ .دهاوشلاب اذه ُهَْحْرَشو

 ْنَم نمز يف ملعلاو مهنمز يف ملعلا نيب نيعباتلا ءاملعلا رابك نم ٍةعبرأ ةنزاوُم
 مهلاحل ةبسنلاب انلاحب فّرعملا قيقدلا صيخشتلا اهيفف مهتاملك أرقاف مهّلْبَق

 فّلّسلل رظنلاب ملعلا نم فّلَخلا عقوم يف يناّوُدلا نيدلا لالج مامإلل ةملك

 ضن

 اا

 نقلي

 نفح

0/1 

 ا

 فب

 ضمت

 اخ

 نفذ

 انف

 اسضفف

4 

 ناك



 فرغلا تاذ ةدحاولا رادلاك ءاملعلل ناك ًاميدق يمالسإلا ماعلا نأ يف ًةحمل

 ةددعتملا

 .خويشلا عم ٌةبلطلاو ,خويشلا عم ُخويشلا .ًايدق سلاجملا بادآ يف ٌةحمل

 يف ديعلا قيقد نبا مامإلل ٌرعشو .مهنيب ايف ٌةبلطلاو ؛ةبلطلا عم ٌحويشلاو
 سلاجملا كلت فصو

 نيرخآ يف ةلقو سان يف ًةرثك اهعيزوتو بهاوملا عونت ةمكح يف ٌةحل

 اهيلع فقف (ةيملعلا ةملكلا) يف نورقلا رم ىلع تَلِذُب يتلا دوهجلل ٌةعام

 : ملِعو قرتحاو َيِضَن ُملِع ماسقأ ةثالث مولعلا ٌميسقت
 (تإ ...قرتحا امو

 مظاعتت الف كقبس ْنَم ملِع ىلإ اهوقت ٍةمولعم لك دانتسا يف ٌةحمل

 عيجشتلا زئاوجو بصانملا ال نيدلا ٌةمدخ ُهُعفاد نيقباسلا غوبن نأ يف ٌةحمل

 يوحنلا ءاّرَفلا اهخيشل نيلعنلا ميدقتل ٍنومأملا ةفيلخلا يبا ٌقباست

 كلذ ىلع امه هتافاكمو ةفالخلا ةيالو نم ٌّرعأ ميركتلا اذه نومأملا رابتعاو

 (ت) .ًاضيأ ءارفلل هتافاكمو رانيد فلأ نيرشعب

 ُمَتُمو غوبنلل ٌرفاَوَح ربصلا ناولأب نيلحتملا ءاملعلا رابخأ ةءارق نأ يف ّدحل
 عامسألل
 ءاملعلا كئلوأ دوهج ىلع تماق اهتمظعو ةيمالسإلا ةبتكملا ةعس نأ يف ةحمل

 نيرباصلا

 عم نادلبلاب اهعويشو ةيمالسإلا ةبتكملا ةعسل نوبول فاتسوغ ٌةداهش

 ةيمالسإلا ةبتكملا ةمظع نع نسح سابع ذاتسألل ةعساو ةعماج ةملك

 (ت) . . .بابلألا شهدُي لكشب ةّصاخ اهءادآو ةيبرعلا بتك نم هب ْتَيِنْعَأ امو

 اهلئاسوو ةايحلا يف رُّسُعلا نم نوقباسلا ءاملعلا هيلع ناك ام نيب ةنزاوملا يف ٌةحمل

 ةيهافرلا نم مويلا نوملعتملاو ءاملعلا هيلع ام نيبو ًاضيأ ملعلا ٍلئاسوو

 ديعبلا برو اهيحاون لك يف ملعتلاو ِة ةايحلا ٍلئاسو رسيو شيعلا ةلوهسو

 نامزألا عرسأب ملعلا قيثوتو تافاسملا ٌئطو

 نص

 نكذب

 انانلا

 نك

 نك

 اناا

 اناني

 انكيذف
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 هللا ةفايض يف ءازجلا ٌبيطأ نيرباصلا ءالعلل عقوتي ليقع نب ءافولا وبأ
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 : هل رفغو ىلاعت هللا همحر ةدغ وبأ حافلا دبع ذاتسألل تافلؤملاو تاققحملا

 .ةنماشلا ةعبطلا تردص .؛يونكللا مامإلل ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا

 .ةسداسلا ةعبطلا .يونكلل ثيدحلا مولع يف «ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا

 .ةثلاشلا ةعبطلا ءًاضيأ يونكللا مامإلل ةعدبب سيل دبعتلا يف راثكإلا نأ ىلع ةجحلا ةماقإ

 ءيقنلا فوصتلاو قالخألا يف يبساحملا دسأ نب ثراحلا مامإلل نيدشرتسملا ةلاسر

 تعبط ؛ةيطخلا خسُتلاب ةلباقملاو قيلعتلاو قيقحتلا نم ةديزم ةنماشلا ةعبطلا
 .ةققدمو ةحقنمو ةحّخصم ةرشع ةيداسحلا ةعبطلا تردصو ؛«6١4١تووريبب

 .ةسداسلا ةعبطلا .يريمشكلا هاش رونأ دمحم مامالل حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا

 يكلاملا هيقفلل .مامإلاو يضاقلا تافرصتو ماكحألا نع ىواتفلا زييمت يف ماكحالا

 .ةححصمو ةحقنم ةثلاشلا ةعبطلا ردصت «يفاّرَقلا سابعلا يبأ نيدلا باهش مامإلا

 يراقلا يلع ماماإلل يفنحلا هقفلا يف ةياَقثلا باستك حرشب ةياّنِعلا باب ٌحتف

 .ةس يئن اسسسشلا ةعبطلا ترد ص :ةراسهطلا باسقك : لوألا ءزلجلا

 .ةسداسلا ةعبطلا تردص ؛ةيزوجلا ميق نبا مامإلل فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا

 .ةسداسلا ةعبطلا ءاضيأ يراقلا يلع مامإلل عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصملا

 ,ةيناشلا ةعبطلا .يرثوكلا دهاز دمحم ققحملا ماماإلل مهثيدحو قارعلا لهأ هقف

 .ةققحملا ةعبطلا .ةيارلا بصن ةمدقم ىلإةفاضم ةشلاشلا ةعبطلا تردص دقو

 ملقب «ليدعتلاو حرجلا بتكو نيثدحملاو ةاورلا فوفص يف اهرثأو نآرقلا قلخ ةلأسم

 هذه تجردأ دقو ءدقانو ثّدحم لك مهي هباب يف ديدج ثحب وهو «ةدغ وبأ حاّتفلا دبع ذاتسألا

 .ةيناثلا ةلقتسملا اهتعبط تردصو ؛ثيدحلا مولع يف دعاوق باتك ةيشاح نمض ةلاسرلا

 بتك ٌريخ «يجرزخلا ظفاحلل لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ

 .ةسماخلا ةعبطلا ؛:ةدغوبأ ذاتسألل هيَّشحمل ةمجرتو ةعساو ةمدقتب ؛ةرصتخملا لاجرلا

 . ةنماثلا ةعبطلا تردصو ةعباسلا ةعبطلا تدفن «ةدغ وبأ ذاتسألل ءاملعلا ربص نم تاحفص

 .ةنماشلا ةعبطلا ء.يوناهتلا ينامثعلا دمحأ رَّفَظ ةمالعلل ثيدحلا مولع يف دعاوق

 «ةيناشلا ةعبطلا ءًاضيأ ةدغوبأ ذاتسألا ملقب «تاءارتفاو ليطابأ فشك يف تاملك

 .امهيرزاؤمو شيواشلا ريهز ًاقباس هبحاصو ينابلألا رصان تاءارتفاو ليطابأ ىلع ٌّدَر يهو
 .ةعباسلا ةعبطلا ؛يكبسلا نيدلا جاتل نيخرؤملا يف ةدعاقو ليدعتلاو حرجلا يف ةدعاق

 .ةعباسلا ةعبطلا .يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم خرؤملا ظفاحلل لاجرلا يف نوملكتملا

 .ةعباسلا ةعبطلا «يبهذلا مامإلا خرؤملا ظفاحلل ليدعتلاو حرجلا يف هلوق ٌدَمَتعُي نم ٌركذ
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 ,ةعبارلا ةعبطلا «:ةدغ وبأ ذاتسألل جاوزلا ىلع ملعلا اورثا نيذلا بازعلا ءاملعلا

 «تاعبطلا كباس نسع ةيملعلا دئاوفلاو مجارتلاو قيلعتلاو قيقحتلا نسم ةدييزم
 ١41578. توريب يف ةحقنمو ةححصم ةسداسلا ةعبطلا تردصو .515١تورييبب

 .0١"4ةرشعةثلاثلا ةعبطلا .ةدغوبأذاتسألا ملقب ء«ءاملعلادنع نم زلاةميق

 .ةعبارلا ةعبطلا .ًاضيأ ةدغ وبأ ذاتسألا قيلعتب ءيتّسُبلا حتفلا يبأل «مكحلا ٌناونُع» ةديصق

 .ةحقنم ةنماشلا ةعبطلا تردص «يسبهذلا ظفاحلل ؛ثيدحلا حلطصم ملع يف ةظقوملا

 تردص «ةدغوبأ حاّتفلا دبع ذاتسألا ملقب .,ثيدحلا مولعو ةنسلا خيرات نم تاحمل

 .ةئلاثلاةعبطلا نعاذجةديزموةةاشحموةشومةعبارلاةعبطلا

 .ةدغوبأذاتسألا ملقب ءرشع عبارلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا ءاهقف نم ةَّنِس مجارت

 ءربلا دبع نبا ظفاحلل ءاهقفلا ةمئألا ةئالقلا لئاضف يف ءاقتنالا

 .ةيناثلا ةعبطلا تردص . ةيطخ خسن ثالث ىلع ًالباقم ةققحم ةعبط يف ةرم لوأل ردصي

 .ةثلاشلا ةعبطلا «:ةدغ وبأ ذاتسألا هسراهف عّنّصو همقرو هب ىنتعا ءيئاسنلا ننس

 ١4١8. «قيلعتلا نم ةديزم ةيناثلا ةعبطلا ءاشاب يكز دمحأل ةيبرعلا ةغللا يف هتامالعو ميقرتلا

 .ةثلاثلا ةعبطلا «ةدغ وبأ ذاتسألا هب ىنتعا ءيونكللا ًمامالل ركذلاب رهجلا يف ركفلا ةحاّبس

 .ةدغوبأ ذاتسألا هب ىنتعا «يبلحلا يفنحلا ؛«يلبنحلا نبال رثألا مولع وفص يف رثألا وفق

 .ةدغ وبأ ذاتسألا هب ىنتعا «يديبزلا ىضترملا ظفاحلل بيبحلا راثآ حلطصم يف بيرألا ةغلُب

 .ةدغ وبأ ذاتسألا هب ىنتعا «ليدعتلاو حرجلا يف ةلئسأ نع يرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا باوج

 .ةيناثلا ةعبطلا .ةدغ وبأ ذاتسألا فيلأت «؛ةماه ثحابم اهيف ةفيطل ةلاسر «ثيدحلا يف نينمؤملا ءارمأ

 :اهعمو .يونكللا ماماإلل مَّلسو هيلع هللا ىَّلص راربألا ديس ةنس ءايحإب رايخألا ةفحت

 .ًاضيأ يونكللا يحلا دبع دمحم مامالل رايخألا ةفحت ىلع راظنألا ةبخن

 . ةعبارلا ةعبطلا تردص « يرئازجلا رهاط خيشلا ققحملا مامإلل نآر قلاب ةقلعتملا ثحابملا ضعبل نايبتلا

 .ةدغوبأ ذاتسألا هققح ًاضيأ يرئازجلا رهاط مامإلل رثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت

 .ةدغوبأ حاّتفلا دبع ذاتسألل نيثدحملا دنع ثيدحلا عامس خيرات نم ةقرشم ةحفص

 .ًاضيأ هل ءاهيف نيعتي يتلا مولعلاو هتيمهأو دانسإلا لضف نّيبُب ةلاسر .نيدلا نم دانسإلا
 .ًاضيأ ةدغ وبأ ذاتسألل ينطقرادلا نئس لاحب فيرعتلاو «يعرشلا اهلولدم ُنايبو ةيوبنلا ةنسلا

 .ًاضيأ ةدغوبأ حاّتفلا دبع ذاتسألل يذمرتلا عماج مساو نيحيحصلا ْيّمسا ٌقيقحت

 .اضيأدهل .عقيملاموع قيام ملعت يفو ملعلا نع لاؤسلا يف فلسلا جسهنم

 .ًاضيأ هل لاصتا قثوأ ملسملا ةايحب لصتت ةيكولس ةيهيجوت ةلاسر .مالسإلا بدأ نم

 .ريغصلا عطقلا نم ةعباسلا ةعبطلا تردصو ءداتعملا عطقلا نم ىسلوألا ةعبطلا تردص

 :هعمو .حلطصملا بتك عسوأ نم يونكلل يناجرُجلا فيرشلا ديسلا رصتخم حرش يف ينامألا رَّمَظ

 .ةدغ وبأ ذاتسألل «يونكلل ينامألا رَفظ باتك قيقحت يف يوُدَّنلا نيدلا يقت روتكدلا ءاطخأ
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 .ركاش دمحأ ةمالعلل اهيف ّجنرفإلا نيملسملا ُقبسو ةمَجْعُملا سراهفلا ٌمنّصو بتكلا حيحصت

 . يقشمدلا يناديملا يسيّْغلا ينغلا دبع هيقفلا ةمالعلل كاوسلا لضف يف كاَمُشلا ةفحت

 .ًاضيأ يميّتعلا ةمالعلل سانلا ضعب ىلع يراخبلا مامإلا هدروأ امع سايتلالا فشك

 .راغصلا اهيلعأَّشُي يلا ةيمالسإلا ةديقعلا يف يناوريقلا ديز يبأ أنباةلاسر

 .ةحقنم ةسماخلا ةعبطلا تردص «.ةدغوبأ حاّتفلا دبع ذاتسألاةيانعب

 .يرثوكلا دهاز دمحم هيقفلا ثدحملا ةمالعلل زيجتسملا هيغتبي اميف زيجولا ريرحتلا

 .ةيناثلا ةعبطلا .يسْخّرّسلا ةمئألا سمش مامإلا حرشب ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل بسكلا باتك ه٠
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 .يلبنحلا لالخلا دمحم نب دمحأ ركب يبأ مامإلل لمعلاو ةعانصلاو ةراجتلا ىلع ثحلا

 .ةيناثلا ةعبطلا .ةيميت نبا خيشلل ةيلاملا تالماعملا يف امهدعاوق ضعبو ٌمارحلاو ٌُلالحلا ةلاسر

 :اهعمو .ةيميت نبا مالسسإلا خيش مالك نم نيملسملا نيب ةفلألاةلاسر
 ففلاخملاب ءادققالا زوج يف مزح نبامامإاللةماماإلاةلاسر

 .ةصحقنمو ةحّخصم ةينالقلا ةعبطلا ترد ص .عورفلاو ف

 .ننسلا هباتك فصو يف ةكم لهأل يناتسجسلا دواد يبأ مامإلاةلاسر

 .ةسمخلا ةمئألا بتك طورش يف يمزاحلا ركب يبأمامإلا ظفاحلا ةلاسر

 .ةتسلا ةمئألا بتك طورش يف يسدقملا رهاط نب دمحم ظفاحلا ةلاسر

 .ةيناثلا ةعبطلا . ثيدحلا حلطصم ملع يف لئاسر ثالث :مساب ةعوبطم لئاسرلا هذهو

 .ةحقنمو ةححصم ةعبارلا ةعبطلا تردص .ةدغ وبأ ذاتسألل ميلعتلا يف هبيلاسأو َِِي مّلعملا لوسرلا

 بدأ يف مهرايخأو يملعلا مهبدأو فلسلا ةمئألا لئاسر نم جذامن

 .ةحقنمو ةححصم ةيناسشلا ةعبطلا تردص .ًاضيأدهل «فالخلا

 ءهباب يف ٌديرف ةياغلل سيفن ٌباتك . ثيدحلا يف هنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا ةناكم

 .ةسماخلا ةعبطلا تردص ؛ينامعنلا ديشرلا دبع دمحم خيشلا هيقفلا دقانلا ثدحملا ةمالعلا فيلأت

 .اضيأ ينامعنلا ةمالعلل هعوضوم يف عماج باتك ُلوأ .ننسلا هّباتكو هجام نبا ٌمامإلا

 ثّدحملا ةمالعلل ةبوتكملا دعب ءاعدلا ةيلضفأ يف ةبوغرملا ةفحتلا

 .ةسحقنم ةيناثلا ةعبطلا تردص .يدنّسلا يِوَتَلام ئاه دمحم هيقفلا

 ثّدحملا ةمالعلل «ةيوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف ةبولطملا حنملا

 .ةحقنم ةيناثلا ةعبطلا تردص .يبرغملا ينّسَحلا يراّمْغلا قيدصلا نب دمحم نب دمحأ هيققلا

 ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدللا يف نيديلاع فر ةينس

 .ةحقنم ةيناثلا ةعبطلا تردص .ينميلا لدهألا دمحم ديسلا هيقفلا ثّدحملا ةمالعلل

 ؛ينابلألا خيشلا لوقي امك تافلؤملاو بتكلا لهتسم يف ةنس تسيل ةجاحلا ةبطخ

 .ةيناثلا ةعبطلا .ةدغوبأ حاّتفلا دبع خيشلا ملقب ةرّرحم ةرّرحم ةركتبم ةلاسر

 .ةلاغوبأخيشلاةياشسعب .رِبلادبع نبال هديهمتْلاة مدقم



 .حالصلا نبال ءاسطوملا يف ةعبرألا تاغالبلا لسصو يف ةلاسر 51
 .ةلغوبأخيشلاةيانعب . يشناّملل .هلهج ثدحملاعسيالام -

 .ةدغوبأخيشلاةيانعب .يواحطلل ءانربخأو انثدح نسيب ةيوستلا 5

 .ىسافلاس يب نبال .دانسإلا ءانثأ يف لاق فذ ح زوج يف ةلاسر ل٠

 .ةدغ وبأ خيشلا ةيانعب «.ةسرهفمو ةقّقحم ةعبط . ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «نازيملا ناسل

 :ناملس هنبا ةيانعب ًاقيلعتو ًاقيقحت هللا همحر ةدغ وبأ حاّبفلا دبع ذاتسألا

 .ةحقنمو ةديزم ةعساتلا ةعبطلا «يونكللا مامإلل «ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا -

 .ينامثعلادمحأ ريّبش هيقفلا ثدحملا ةمالعلل «ثيدحلا ملع ءىدابم -

 : ةيلاتلا تابتكملا نم ةدغ وبأ حاّتفلا دبع ذاتسألا بتك ُبلطُت
 «سلطأ راد ؛ةيرمدتلا ةبتكملا ءدشرلا ةبتكم ,ناكّيّبعلا ةبتكم «يعفاشلا مامالا ةبتكم : ضايرلا  ةيدوعسلا

 «ةيدادمإلا ةبتكملا : ةمركملا ةكم .رثوكلا ةبتكم ,يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ةبتكم «ديؤملا تابتكم
 .نامزلا ةبتكم .مكحلاو مولعلا ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا . يدسألا ةبتكم ؛ةيلصيفلا ةبتكملا «ةيكملا ةبتكملا

 .قيّدّصلا ةبتكم :فئاطلا . يطيقنشلا ةبتكم ,ديؤملا ةبتكم ءءارضخلا سلدنألا راد : ةَدَج
 . عمتجملا ةبتكم : ربُخلا .ديؤملا ةبتكم ,يفاقثلا نواعتلا ةبتكم :ءاسحإلا .بوُنَجلا ةبتكم : اه
 ةبتكم :ةديرب .يبهذلا ةبتكم :ةزينع .ةرجهلا راد :ةبقثلا . يزوجلا نبا راد يبنتملا ةبتكم : مامدلا
 تارامإلا . ريثك نبا ةبتكم ءةيمالسإلا رانملا ةبتكم :تيوكلا_تيوكلا .عمتجملا ءادصأ

 «سئافنلا راد :نامع ندرألا .ةعماجلا ةبتكم : يسبظ وبأ . ملقلا راد : يسبد_.ةدحتملا ةيبرسعلا

 : ءاضيبلا رادلا .نامألا راد :طابرلا  برغملا .ءاّنغلا راد «مالسلا راد :ةرهاقلا  رصم .يزارلا راد

 .ةيمالسالا رئاشبلا راد :توريب  نانبل . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :دادغب  قارسعلا . ملعلا راد

 . تابتكملا نم اهريغو




