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 مننا
 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 . نييبنلا متاح دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نملاعلا بر هلل دمحلا

 ًاسورد هتيقلأ ىذلا ( ىعفاشلا ) باتكل ةيناثلا ةعبطلا ىه هذهف « دعب امأ

 )١19545--١940( ماع قوقحلا ةيلكب هاروتكدلا مسق ىف ةعيرشلا ةبلط ىلع
 « ةبلطلا زواجتت مل ذإ « ىشنلا ةدودحم « ددعلا ةليلق ىلوألا ةعبطلا تناك دقو

 نكي ملو « نشحابلاو ءاضقلا لاجر نم ةصاخلا ضعبو انءالمزو انءاقدصأو

 . نيسرادلاو ءارقلا روهمخ نم ألملا نيب باتكلا عيذي نأب حمسي اهددع

 ةحيحص روص رشنن نأ اندرأ انأل « ًارييغت ةعبطلا هذه ىف ثدح ملو

 « ىلوألا ةعبطلا ىلع ىضم ىذلا نمزلا نألو «٠ سورد نم هانيقلأ امل

 انألو « ركفلا ديدرتو « رظنلا ةدواعم نم هيف نكمتن ىكل اليوط نكي مل
 ةفينح ىلأ ىف انبتكف « ةمنألا نم هريغ ىف ةباتكلاب نمزلا كلذ ى انلغش

 . رييغتلاو نزولاو رظنلا ىلإ انعفدي ام دقنلا نم دعب انيلإ ءىجي مل « كلامو

 اذإ ىتح داكت وأ رييغتلا نم ةيلاخ ةعبطلا هذه هللا نذإب نوكتسف

 هب انعفتنا « مهداشرإب انودمأو « صيحُملاو صحفلاب ماركلا ءارقلا الو انت

 « اناطخ ددسو « هيضري امل ىلاعتو هناحبس هللا انفو « ةيلاتلا ةعبطلا ىف

 . ليبسلا ءاوس ىلإ انادهو

 ةرهز ونبأ دمحت ١1 ىلوألا ىداح
 رهز وبا دم ١و4ملا ةنص سرام



 متازطران اس
 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هللا دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو « نييبنلا

 ةصالخ ىه « هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلل ةسارد هذهف دعب امأ
 تسرد « ماعلا اذه ىف ( هاروتكدلا ) مسق ةبلط ىلع سورد نم هيقلأ ام

 اهفنتكا امو « ىلوألا هتأشن تسردف « هنيوكت رصانعو « ىعفاشلا ةايح اهف

 نم هيلع هب هللا "نه اه تنيب امو « ثادحأ نم اهسبال اهو © ر أ نم

 « هرصع تسردو « نامزلا اهفهرأ اياجس نم هب صتخا امو « بهاوم
 ظ هدوع ماقتساو ء هومن هيف لماكت « ىتالسإلا مااعلا رصع ناك فيكو

 ء تناك اَبأ هيف هقفلا عيباني نم ىقتساو « اذه نم لمن فيك تنيبو
 ذخأ وأ « هنع ذخأ الإ هرصع ىن رثأ هل ناك ًايبقف كري ملف « اهفقث اميحو

  هنع ذخألا نم ىلاعلا كلذ ةلحن هعنمت ال ء هبتك سرد وأ « هتباحص نع
 دقف .« ءاذغلا كلذ ةميق همبت نكلو « ءاذغلا هيف لقن ىذلا ءاعولا همهس الف

 نع ذخأو « ىاالكلا مهبهذم هيلإ ضغب نإو « ةلزتعلا ضعب نع ذخأ
 انثمم نم كلذ لكلو . ىسايسلا مهكلسم كلسي مل نإو «ء ةعيشلا ضعب
 . نايب لضف

 « هرصع حورو هسفن نبب ةبواحنلاو . هصئاصخو هتايح تنيب اذإ ىح
 هل ءارآ ىلإ ةحضاو ةزجوم ةماملإ ىف ترشأف « هئارآ نايب ىلإ تهجتا

 ةفالحلا ىف هيأر ىلإ ىأ « ةيمالسإلا ةموكحلا ىف هيأر ىلإو « ةديقعلا لوح
 . نوكت نللو

 ريكألا ظحلا هل ناكف « ههقف وهو « دلاحلا هرثأ ىلإ كلذ دعب تهجنا مث

 . ةساردلا هذه نم ةدوشنملا ةياغلاو « دوصقملا ضرغلا وه ذإ « دوهمحملا نم



 اك 0. 00-7

 3 اللوح نيخرؤملاو ءاملعلا لاوقأ تشقانو 3 هبتك ةياور الوأ تسرد

 . ملسلا قحلا ىأرلا هتيأر ام تررقو « لدج نم اهوحن ريثأ امو

 ىلا ةيهقفلا لوصألا  امهدحأ : نيرمأب كلذ دعب تينع مث

 هذهم ىعفاشلل نيدم لوصألا لع نآل ٠ كلذ نايبب تينعو « اهجرختسا

 نمو « ملعلا كلذ عضاو ريتعا دق  اهنايبو ال هصالختساب نأل « دعاوقلا

 نألو « هنايب ىلإ سانلا قبس ىذلا ءدبلا نيبن نأ هسردن نحنو ىعفاشلا قح

 « هطابنتسا ىف اهم ديقت ىتلا هبهذم لوصأ ىه اهنيب ىلا طابنتسالا دعاوق
 انضفتساو ٠ ىحاونلا كلت انلصف كلذلو « بهذملا كلذل ةسارد اهتساردف

 . ليصفتلا نع لامحإلاب نغتسن ملو « اهنايب ىف

 فيكو © هارعام ضعب انيبف ٠ ىعفاشلا دعب بهذملا لاح  امهناث
 نيعبات هدعب نم اوءاج نيذلا نيب فالحلاو « ملاقأ نم هيف رشتنا اهف رشتنا

 + فالحللا كلذ ساسأو « هل

 انيطعأف ء ةساردلا هذه ىف انقفو دق نوكن نأ اذه دعب وجر انإو

 وهو 3 قيفوتلا ىلو هللاو « ههقفو ىعفاشلل ةروص « ىاالسإلا هقفلا ىلاط

 ةرهز وبأ دمحم : ١17 ةنس ةدعّملا وذ
 رهز وب ١944 ةنش ريفقون



 ىه ذإ ؛« ملعلا كلذل ةسارد ىه مولعلا نم ملع خيرات ةسارد - ١

 نم « اهنيوكتو اهثوشن ىف ةجردتم هئدابم اهلع ترم ىللا راودألا عبتت
 تظلغتساو « هدوع ماقتساو « هوم لماكت نأ ىلإ « ىلوألا ةجاذسلا لاح

 بير الب ىه ةساردلا هذهو « ةياغلا ىلإ لصوو . هلكأ ىتآو « هقوس
 تالواحملل ةروص كيطعت ملعلا كلذ خبرات ةسارد نإ مث « ملعلا كلذل ةسارد

 « هتاياغ ىلإ لوصولل تعبتا ىلا جهانملاو « هليبس ىف تلذب ىلا دوهحلاو
 همدقمو « هجئاتنو هئدابم نم ةنيب ىلع للعلا اذه بلاط لعجي بير الب كلذو

 « ةفسلفلا ةسارد نم ًاءزج ةفسلفلا خيرات ةسارد تناك هلك اذهل « هيلاتو

 نأ ًامزال اّيح ناكو « نوناقلا ةسارد نم ًاءزج نوناقلا خيرات ةساردو

 « هب ىتعي نمل هقفلا كلذ ةسارد نم ًاءزج ىمالسإلا هقفلا خيرات ةسارد نوكت
 . هيمارمو هتاياغ فرعت ىف دبجبو

 راوطألا ةسارد ( امهادحإ ) : ناتبعش امل ملعلا خيرات ةسارد نإو - ١

 هيف ضرعي ال « هيف تامولعملا ةعومجمو « ملعلا تايرظن اهلع ترم ىلا
 فيرعتو « مهلإ ةيرظنلا ةبسن رادقمب الإ تايرظنلا هذه باحصأ ىلإ سرادلا
 تنضتحا ىتلا تائيبلا ةف رعب رثكأ ةيانعلا نوكتو « الامحإ مهم ءىراقلا

 تاجاحو « هتألم ىذلا غارفلاو « اهومن مامت تغلب ىتح « تايرظنلا هذه
 « عاّمجالاب قلعتت تناك نإ ىعاتجالا هماظن ىف اهرثأو « اهتعبشأ ىلا رصعلا

 ىرت ىه ذإ « اهتدئاف ىف ال ةبعشلا هذهو « لمعلا نم بيصن ال ناكو

 ابضعب ذخأب « ةكسايم ةلسلستم ملعلا تاقلح « هيف ىداشلاو ملعلا بلاط

 ةفلتخلا روصعلا روص نم هلمحت ام ملعلا دعاوق عم هيف أرقتو « ضعب زجحب

 اهقهرأو « نامزلا اهفقثو براجتلا اهلقص دقو اهارت مث « اهتربع ىلا
 . لمعلا
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 سردي « ةيليلحن ةسارد ةيملعلا تايرظنلا باصصأ ةسارد ( ةيناثلا ةبعشلا )

 ىذلا ملعلا مكاعد ةماقإ ىف ملاعلا اهذبي ىلا ةيصخشلا تالواحما سرادلا اهف

 اهكلس ىلا جهانملاو « ملعلا كلذ ىف هكرت ىذلا رثألا رادقمو « هيف صصخت

 لصو ىلا جئاتنلا مث « هحاحجن رادقمو « الإ ىري ناك ىلا تاياغلاو

 « ايف فالخألا ءالؤه لمعو « اهانج ىلا ةرْقلا فالخألل هميلست مث ؛ اهبللإ

 . دعب نم ا نامزلا سيرمتو « ةفلتلا تائيبلا لمعو « اهل سانلا ىقلتو

 ملعلا راودأ اهف سردت ىلوألا نأ « اهتقباسو ةبعشلا هذه نبب قرفلاو

 ىف ءاملعلا تالواحم نايب ىلإ هاجتا ريغ نم « هتايرظنل روصعلا ةناضحو

 تايرظنلا نيوكت ىف ءاملعلا لمع ىهف « ةيناثلا امأ . تايرظنلا هذه نيوكت
 . ال فالخألا ىقلتو « اهايإ نامزلا ملست مث « اهمووقت وأ

 نيذلا ىاالسإلا هقفلا ىف نيدهتحملا ةسارد ةيناثلا ةبعشلا نم نإو »م

 كلاسملا اهف نيبت « ةقيمع ةسارد نوسرديف « هناينب اوداشو « همئاعد اوماقأ

 « ءايشألا اهم اوساق ىلا سيياقملاو ء اهوعضو ىلا لوصألاو اهوكلس ىتلا

 قى ترثأ ىلا تائيبلا نيبت اهيفو « الإ اولصو ىلا جئاتنلا ىلإ مهالصوأو

 «٠ اهراتخا ىلا ةهجولا ىلإ هبهاوم عم هتهجو مث « هتلظأو « هيقفلا سفن

 . اهآترا ىلا ءارآلاو

 هنم دب ال رمأ ةيليلحتلا ةساردلا هذه ىف نيدبتحملا كئثلوأ ةسارد نإو

 هذه نأل « هيف ةياغلا غولب ىلإ ىري ىذلا « ىمالسإلا هقفلا لع ىف ىداشلل

 ىلإ ةلمح بسنت ةيمالسإلا بهاذملا ذإ « بهاذملا نيوكتل عبتت اهف ةساردلا

 بهذملا بحاص ةساردف « اهنيوكت ىف نيدهتحملا ء امل نيئشنملا ابءاحصأ

 بهذملا ءاقتسا ىه هعورف عيرفتو هلوصأ ليصأتو « هنيوكت ىف هتالواحمو

 « هتايح راودأ ةعباتمو « هحورل فرعت ىهو « ةيفاصلا ىلوألا هعيباني نم

 ع اهومت ذخأت ىهو « بيصخ ناكم ىف تيقلأ دق ةاون عبتتي نك

 ةفراو « ةنانيف ةرجش ريصت ىتح « اهراودأ ةلمح ىف اهتايح ضرعتسيف
 ْ . نوصغلا ةلدهم « لالظلا

 « ههجوتو هريكفتو همالك نمو « هبحاص ةسارد نم بهذملا ذخأ نإ مث



 مد مجال

 لظت تناك ىلا رعاشملاو سيساحألاو راكفألا ةفئاطل سفنلا راعشتسا هيف
 نؤكيو « الماك فاصنإلاو « ًامامت كاردإلا نوكي كلذبو « هلوق دنع دهتحما
 ساسأ ىلع هرغغب هتلباقم نوكتو « ًاحيحص امكح دبتحما ءارآ ىلع مكحلا
 لغلغتيو « نيضاقتملا سوفن فرعتي ىذلا وه لداعلا ىضاقلا نإ . . مقتسم

 ىذلا ملاعلا كلذك « اهتيسدتو اهيلدت وأ « اهتءاربو اهتمالس فرعيف « اهف
 نأ هيلع « اهحاص ىلإ ةفاضم اهميقو « اهيلع مكحلاو ءارآلا ةفرعم ديري
 ىلا ةيعامجالاو ةيسفنلا عفاودلاب ةنرتقم اماحصأ اهلاق امك ءارالا هذه سردي
 صاخشألا سردي نأ هيلع نأ ىأ « اهليبس ى ريسلاو « املوق ىلع مهل

 ع« ةفيبلا هتبجوأ ام الإ « لصافب امهبيب لصفي نأ ريغ نم « مهتايرظنو

 دهتحلا سفن ى ًاسكعنم نوكي كلذ ىتح لب « عامجالا نوئش هتهجوو

 : اف ًاروصم

 ىبلا لوصألا سردن نأ اّتح اناضاقتت دبتحملا ةسارد نإو اذه -

 . انهون اك « قئاقحلا اهب ساق ىتلا سيياقملاو اهنس

 دحتو « هراطقأ نيعت ىتا « موسرلاو دودحلا انل نيبت كلذ ةسارد نإو

 كلذ ةفرعم ىه ذإ 2 فوطقلا ةيناد تارمث هل كلذ ةفرعم نإو ء هراسم

 عيرفتو ٠ بهذملا ىف داهتجالا ةفرعم لهسي ةفرعملا هذبمو « هقطنمو بهذملا

 نأ كلذب انل ىنستيو « هلوصأ ىضتقم ىلع ثداوحلا جيرختو « هيف عورفلا
 نبب ذإ « هيف ماكحألا جيرخت ىف نيدهتحملا داهتجا ىف باوصلا رادقم فرعن
 هأطخ فرعنف « جيرختلا كلذ اب. سيقن ىلا ةطباضلا سيياقملا انيديأ
 لوسأ عم هتماقتسا وأ بهذملا نع هقئاجتو هباوصو

 ةيراجو « هبحاص سفن نم ةثعبنم هلوصأو بهذملا سيياقم ةسارد نإو
 « بهذملا كلذ ىفوقلا بابسأ انل نيبت . هملقب ةروطسم وأ « هناسل ىلع
 اذ نف . هدومح وأ ثادحألا ىلع هقيبطت ةنورمو « هقيضو هباحر عاستاو
 مل اهف فرعلاب ذخألا اهنم نأ فرعيو « ىفنحلا بهذا لوصأ سردي ىذلا
 دهتحملا قافآ عسوي كلذ نأب مكحي ال مث . صن ىلع لمحب وأ « صن هيف دري
 ةيفنحلا لوصأل ًاقبطم كلذب نوكيو « فرعلا ىضتقم ىلع ثداوحلا جرخيف



 ل

 ذخألا ىكلاملا بهذملا لوصأ نم نأ فرعي ىذلا اذ نمو « صن ال ثيح

 رظحلاب عرشلا نم دهاش اهل سيل ىلا حلاصملا ىهو « ةلسرملا حلاصملا أدبمب

 نم دج ام لكل هباحر عستي بهذملا كلذ نأ دجب ال مث . ةحابإلا وأ
 . ةيضقأ نم نوكي نأ ىغبني ام حلاصملا كلت لظ تحت نسيف « ثادحأ

 ءابهسقبل هلمع ةفرعم بجوت نيدهتحملا نم دهدحْملا ةمارد نإو اذه - ه

 مث © مهعم هتاركذم وأ « هباصأل هئالمإ وأ « هل هنيودتب هدعب نم هبهذم

 كلذ ىف دنسلا ةوق رادقم ائيرت ةساردلا هذهو « ةركاذملا هذهل مهياور

 « ةبسنلا هذه ةحصو « بهذملا بحاص ىلإ بتكلا ةبسن سردنف « بهذملا

 هباعصأ لاح سردنو « نآلا امتافد هتوح امو اهباتك نابإ هيلع تلمتشا امو

 « مهلإ لقنلا كلذ ةبسنو « مهلقن ةعص رادقمو « هولقنو « هنع هوقلت اهف

 ردقلا « لايجألل لس فيكو «٠ بهذملا كلذ ةياور فرعتن ىأ « اذكهو

 مو هيلع ظفحتسي ملف « هتحل ق ىوط هنأ نظي امو « خيراتلا هلقن ىذلا

 . هيلإ نأمطي وأ « هيلع دمتعي حيف دنسب فالخألا ىلإ لصي ىتح « هنصي

 ىهأ © بهذملا بحاص ءارآ نم احيمص القن انيلإ لقن ام سردن مث

 هل حال ذإ اهبناكم اهريغ لدبو « اهلع عجر مأ « اهبلع ًارصم تام ءارآ

 المع وأ « دعب نم اهاقلت دق ةنس فرعأ « لبق نم هملع دق نكي مل ليلد

 « هلمع وأ لوسرلا لوق ىلإ لوصولاو ىقلتلا دعب داعف هيلإ لصو دق لوسرلل

 ملعي ملذإ ٠ هنع عجر ىذلا ىأرلا وه دهحملا بحاص هلقت ام نوكي دقو

 هبهذم هنع اولقن دق ًاباحص ىعفاشلل انيأر دقو « هيلإ ىدتها ىذلا رخآلا ىأرلاب

 مهلجو « ديدجلا هبهذم هنع اولقن دق نيرخآو « قارعلا نم مهلجو مدقلا

 نبب ةعماج هتياحص دهع دعب تفلأ ىلا ىعفاشلا بهذملا بتكو ء رصم نم

 « انايحأ زييمت ريغ نم امهكرتتو « انايحأ امهزيمت دقو « ديدجلاو مدقل
 . ديدحلاو ميدقلا نيبتي نأ ريغ نم نيأر ةلأسملا ىف ىكحتف

 فاالتخالا بابسأب انملعت اهنأل « هقفلا نم اهناكم اهل ةساردلا هذه نأو
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 ثيح نمو « ليلدلا ثيح نم هتوقو هلئاسم بعشتو « دحاولا بهذملا ىف
 . بهذملا بحاص ىلإ هتبسن

 عبتتن لب « انفلسأ امب هبهذمو دهجملا ةسارد ىف ىفتكن الو - 5
 داهبجاو «٠ هلوصأ ىلع جيرخت نم هوعبات امو هلمع امو « كلذ دعب بهذملا
 ال دري مل رومأ سايقو ؛ ثادحأ نم ثدحم ام ىلع مكحلل الباق نوكيل هيف

 قافآ عنستت كلذبو « هيف مكح اهل درو دق رومأ ىلع بهذملا ىف م
 ىلع اهسايقب « هبحاص دوجو نابإ نكت مل رومأل ماكحأ دلوتتو « عيرفتلا

 هلوصأ ىلع اهجيرختب وأ « هتباحص دهع وأ هدهع ىف تدجو رومأ ماكحأ
 فلتخمو « راكفألا نيابتتو « راظنألا فلتخت ماقملا اذه ىفو « هدعاوقو
 كشالو اذهو « ىأر مهم لكل نوكيف « دحاولا بهذملا ىف نودبجملا

 برقو ء« هومن رادقمل كلذ عبتتو « هقافال عيسوتو «٠ بهذملا ىف ومب

 . امنع مهدعابت وأ هبحاص لوصأ نم هيف نيدهجملا

 ىلاوت نإف « هاجتالا كلذ بهذملا هيجوت ىف اهرثأ امل تائيبلا نأو

 ماكحأ طابنتسا ىف داهتجالا ىلإ بهذملا ءاملع لوقع قتفت ىلا ىه ثادحألا

 ىبلا ىه تائيبلا نإو هماكحأو هدعاوق نم فورعملا ىلع ىببت « ةحلاص
 ضعب ىف نيرخأتملا ىرت ام ًارشكو « نيعم عونب مكحلا ىلإ دهجملا هجوت

 لب « رصع فالتخا كلذ ىف نإ نولوقيو . نيمدقتملا نوفلاحم بهاذملا

 ريغ ىلع مهدنع لئاسم ىف نولكحي ملقإ ىف بهذملا ءاهقف دج ام ًاريثك
 لمعت تائيبلا ىرن اذكهو « هريغ ملقإ ف بهذملا اذه ءاملع هب مكحم ام

 ثاداحألا فالتخالو « ناطلس نم فرعلل امل « دهجملا دابجا ىف اهلمع

 . اهل عجان ءاود عضوو « اهجالع عونو

 تاسارد ىهو « نيدهتجملا نم دهجم ةسارد دنع نوكي هلك اذه - ا/

 ماق ىلا لوصألاو هبحاص هطبنتسا فيك « بهذملا فرعي اهف « اهنم دب ال

 نيرصاعملا طبري ىذلا دنسلاو « هدعب نم فالخألا هاقلت فيكو ؛ اهلع
 ء دهحملا كلذ بهذم نم انيلإ لصو اهف ةياورلا ةوقو «٠ بهذملا بحاصب
 ئ . هيف ةفلتخملا تائيبلا لمعو « بهذملا ومنو
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 ىعفاشلا

 « انسورد هب انأدتباف « ىعفاشلا مامإلا اذه ةساردل انرتخا دق م

 لامكو هراهدزا رصع ىف ىمالسإلا هقفلا ليثُلا مامت ههقف لثع ىعفاشلا نأل

 « ةلداعتم ريداقم ثيدحلا لهأ هقفو ىأ رلا لهأ هقف نيب عمجل وهف « هومن

 لواح نم لوأو « سايقلا نيزاوم عضوو ىأرلا طبض ىذلا هيقفلا وهو

 باتكلا مهفل قرطلا حضوو ء سيياقمو اهل نيزاوم عضوو « ةنسلا طبض

 هعضو ام رئاسو ©« تالواحملا هذهبو 2« خوسنملاو خسانلا نايبو « ةنسلاو

 لوصأو « طابنتسالا ةعانصل ةتباثلا ءىدابملا عضو دق هقفلا لوصأ نم

 ىمالسإلا هقفلا سردي « هطابنتسا ةقيرطلو « هل سرادلاف «٠ جيرختلا

 . هجهانم تماقتساو « هملاعم تحضوو « هوم لماكت دقو

 جهانمو زاجحلا لهأ هقف هتساردب سحمي ههقفو ىعفاشلل سرادلا نإو

 2 هرصع ىف زاجحلا خيشو « ةرجهلا راد مامإ كلام ىلع جرخت هنأل مهل

 نب دمحم لصتاو . مهتك سرد هنأل « قارعلا لهأ هقف هتساردب سمو

 رثأتم لداجملاو . مهعراقو مهداجو ؛ مهنارهظ نبب ماقأو « اهنودم نسحلا

 هططخخو هبراحم كلسمع رثأتي براحملاك « هريكفتو هتقيرطو هلداجم كلسع

 « موصخلا نم لصت « ءارصنلا نم لصت انك راكفألا ىودع نإف هريكفتو

 ضعب نأ اوظخالف « ةدحالملا ضعب در ىلع ةلبانحلا ضعب فكع دقلو

 راكفألا ىودع قيرط نع نورعشي ال ثيح نم مهلإ لصت مهفلاخم ءارآ

 ىمالسإلا هقفلا ىحاونل هتساردف « « نيجهلا نم ذخأ دق اذه وهف « ءارآلاو

 . لاكلاو ولا جرادم ىلعأ ىف ريسي وهو « هيحاون عومجم ف

 ةماعلا لوصألا ىأ « هقفلا لوصأ عضو ىذلا وه كلذ قوف ىعفاشلاو

 « زيحتيو « دحم أدتبا دقو « هقفلا لوصأل ةسارد هتساردف . طابنتسالل

 نإو ٠ ةماعلا اهطباوضو « عرفلا ةسارد نع الصفم ًاناكم هسفنل ذختيو



 بوما

 ريغ رخآ ملع خبرات ةسارد ابنأل 4 اهاودج او « اهترمت اهل ةساردلا كلت

 . اهماكحأو عورفلا ملع

 ىحانمو ؛ هههذم لوصأل ةعماجلا هبتك نود وأ لمأ دق ىعفاشلا نإو
 « قيرطلا رانأو « مالعألاو باوصلا عضوو « ليبسلا ريع دق وهف هدابنجا

 . هتقيرط ةفرعمو « هتسارد دارأ نمل

 ع هذيمالتو « هخويشو « هتفاقثو « هتأشن ثحبلا اذه ىف سردنسو
 سردننف « ههقف سردن مث « هرصع سردن مث . هتايلل ةسارد هلك اذهو

 اهعضو ىلا لوصألا سردنو « اف ةقثلا رادقمو تعضو فيكو هبتك
 ةعماجلا ةركفلاو « هبهذم طابنتسال اهكلس ىلا جهانملاو ةماع طابنئسالل
 . هومن لماوعو . هراشتناو بهذملا سردن مث اهل



 لوالا ملكلا

 هرصعو هتايح



 اس ١م

 ىعفاشلا ةايح

 هبسنو هدلوم

 قفتا كلذ لعد « ماشلاب ةرغب دلو دق ىعفاشلا نأ ىلع ةاورلا رثكأ

 نكلو « مهاقبط ىتاكو « ءاهقفلا ىخرؤم نم ىريكلا ةرهمجلا ىأر
 دلو هنإ : (1١)لوقي نم ةرثكلا هذه اهقنتعا ىلا ةياورلا هذه راوجب دجو

 زواجتي نم دجو لب « ةزغ نم خسارف ةثالث دعب ىلع ىهو نالقسعب
 تحجر ام تملع دق ةرثكلا نكلو نعلاب دلو هنأ معزيف « نعلا ىلإ ماشلا

 ةياور ىبعم نأ ركذف ع تاياورلا هذه نيب عمجلا مهضعب لواح دقلو
 لئابق نم اهلك نالقسعو « هزغو نالّمسعب أشنو. نملاب دلو هنأ هتدال هتدالو

 نإ نسح ليوأت ىدنع اذهو : توقاي كلذ ىف لاقو ؛ ؛ اهنوطبو نملا '
 . ةياورلا تحص

 قوت ىلا ةنسلا ىهو « ه 16١ هنس دلو هلأ ىلع تايورلا تقف دقو

 قوت ىلا ةليللا ىف دلو هنإ لاقف. مهضعب داز دقلو « ةفينح وبأ  وبأ مامإلا اهف

 2 مامإ تام سانلا لوقيل الإ ةدايزلا هذه تناك امو ؛« ةفينح وبأ اف

 . ءادج لضف كثاذل امو « رخخآ مامإ هتوم ةليل ىق ءاجف

 هنأ هبسنل ةبسنلاب ءاهقفلا ىخرؤمنم ىمظعلا ةرثكلا اهقنتعت ىلا ةياورلاو
 دمحم هنأ هبسن ةلسلس يف ةرثكلا كلت لوقتو « ىبلطم ىشرق بأ نم دلو

 0 ديبع نب « بئاسلا نب « | 3 عفاش نب نب « ناّمع نب « سابعلا نب سيردإ نبا

 ىبنلا عم ىقتلي وهف . فانم دبع نب بلطملا نب مشاه نبا « ديزي دبع نب
 . فانم دبع ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 مهو © ةعبرألا فانم دبع دالوأ دحأ ىعفاشلا ىبني ىذلا بطملاو

 « معطم نب ريبج دج لفونو « نييومألا دج سمش دبعو « مشاهو « بلطملا
 هللا لوسر دج مشاه هيخأ نبا بلطملا دبع ىبر ىذلا وه اذه بلطملاو

 تدلو ) : لاق هنأ ىور ىعفاشلا ناسل ىلع تيور ثالثلا تاياورلا )١(
 : لاق هنأ ىورو « نيتنس نيا انآو ةكم ىلا تلمحو ةئامو نيسمخ ةنس ةزغب

 امهالكو ٠ خسارف ثالث ىلع ةزغ نم نالقسع توقاي لوقيو « ( نالقسعب تدلو

 ينتلمحف ةعيضلا ىلع ىمأ تفاخف نميلا ىف تدلو : لاق هنأ ىورو , نيطيساف نك

* ) 



 مد ها

 « ًادحاو ًابزح مشاه ونبو بلطملا ونب ناك دقلو « ملسو هيلع هللا ىلص

 نيرمأ ىف مالسإلا ىف هرثأ كلذل ناكو « ةيلهاجلا ف سمش دبع ونب همواقي

 هرصاني نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا اوعطاق امل ًاشيرق نأ : امهدحأ

 ٠ مالسلا هيلع هعم ىذألا اولبقو

 ىبرقلا ىوذ مهس ىف مهل لعج ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ : امهناث

 هس هلل نإف ءىش نم ممنغ امنأ اوملعاو » : ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصنملا

 كلذ لعجب ملو 4 « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسق اللا: لاق هنأ معطم نب ريبج ىور

 نامعو انأ تيشمو  بلطملا ىبو ماه ىبب ىلع ريبج نم ىبرقلا ىوذ مهس

 ركني ال مئاه ىب نم كتوخإ ءالؤه : هللا لوسر اي تلقف « نافع نبا

 + بلطملا دبع ىب تيطعأ كنأ الإ « مهم كلعج ىلاعت هللا نأل « « مهلضف

 مم1) ملسو هيلع هللا ىلص لاقف « ةدحاو ةلزامب مهو نحن امنإو « انتكرتو

 « دحاو ءىش بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ « مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل

 . )١( ( ىرخألا ىف هيدي ىدحإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كبش مث

 هدض نيبصعتملا ضعب نكلو « هبسنل ةبسنلاب روهمجلا هقنتعي ام اذه
 ةجرد ىلإ بهاذملل بصعتلا هيف داس ىذلا تقولا ىف ةيفنحلاو ةيكلاملا نم

 ناك لب « بسنلاب ايشرق نكي مل ىعفاشلا نأ اومعز  اه-دلقم نبب رفانتلا
 ىلاومب رمع هقحلي لو « بهل ىبأل ىلوم ناك هدج ًاعفاش نأل « ءالولاب ًايشرق

 فلاخي وهو « لطاب معزلا اذهو « مهم رمع دعب نم ناهع هقحلأ مث « شيرق
 ىف هيلا نم دحأ اب هبذكي ملو هبسن نع ىعفاشلا هركذ ىذلا روبشملا
 « ضافتساو رابخألا بتك هئلقانتو هولقن دق ةاورلا نم تاقثلا نإو « هرصع

 ىبرقلا ىوذ مهس ىف بيصن هل لعجي نأ ىعفاشلا بلط كلذ لجأ نم (1)
 ٠ هيلط بيحأف
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 حيحص دنس وأ ةجحم ىنأب نأ ضيفتسملا روهشملا فالخ معز نم ىلعو

 . (١)ةجح ءالؤطل سيلو « هاوعد تبثي

 معز نكلو « ةيشرق تسيلو « دزألا نم ىهف همأ امأو - ٠
 « ةيدزأ امنأ حيحصلا نكلو « ةيولع ةيشرق اهنأ ىعفاشلل نيبصعتملا ضعب
 دقلو « عاجإلا فلاخت ةذاش ةيشرق اهنأ ةياور نأ ىزارلا رخفلا ركذو
 لوألا : نالوق هيفف همأ ةهج نم ىعفاشلا بسن امأو» : ماقملا اذه ىف لاق
 هللا ىضر ىعفاشلا مأ نأ وهو « ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا هاور ذاش وهو
 مرك بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلا نب هللا دبع تنب ةمطاف ىه هنع ىلاعت

 . « دزألا نم اهنأ روهشملا ىناثلاو . ههجو هللا

 نأ هناسل ىلع ركذت هبسن ى ىعفاشلا نع تيور ىلا تاياورلا لكو
 هينغي ءانغ هيبأب ىعفاشلا بسن ىو « عاجإلا كلذ ىلع دقعناو دزألا نم همأ
 . قح رغب همأل ةيشرقلا ءاعدا نع

 دقو « ًايشرق ناك ىعفاشلا نأ هانقس ىذلا قايسلا اذه نم نيبت - ١
 ءابنم ةينعلا ءايحألاب ةميقم تناكو « نيطسلفب ةدرشم تناك ةرقف ةرسأ نم أشن

 نأو « اريغص تام هابأ نأ ىلع لدت تاياور ةدع ىعفاشلا نع ىور دقلو
 مجعم ىف ءاج دقلف « فيرشلا هبسن عيضي نأ ةيشخ « ةكم ىلإ هب تلقتنا همأ

 ةثالث نم ةيفنحلاو ةيكلاملا نم نيبصعتملا لوق ىزارلا رخفلا ىف درو دق )١(
 اوناك هرصع ىف مهريغو ةيفنحلاو ةيكلاملا نم هل نيفلاخملا نأ ( اهلوأ ) هوجو
 ىف اونعطل ىشرق ريغ ناك ولف « هنم لانيو هدسحي ناك نم مهنمو « هنولداجي
 كلذ نم ءىث هيلداجم نم لقتني ملو + مهنع كلذ رهتشال اونعط ولو « هبسن
 عم هماهتا دنع ديشرلا ةرضح ىف بسنلا كلذ ىعدا ىعقاشلا نأ ( اهيناث )

 مع نبا هنا ىعدا ام ىلاوملا نم ناك ولف « ديشرلا ىلع اوجرخ نيذلا ةيولعلا
 سمشلاك رهظي امم بسنلا نكي مل ولو , بقرتي افئاخ البكم ءىج دقو « ةفيلخلا
 اودهش ءاملعلا رباكأ نأ ( اهثلاث ) ماقملا اذه لثم ىف ىعفاشلاك لقاع هاعدا ام
 ركذ دنع ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا ليعامسا نب دمحم لاق : بسنلا اذهب

 هللادبعو ٠ جاجح نب ملسم لاقو ( ىشرقلا ىعفاشلا سيردا نبا دمحم ) ىعفاشلا
 2« ( سيردا نبا دج بئاسلا نب ىعفاشلا وخأ وهو , ةكم ىلاو بئاسلا نبا
 ىعفاشلا بقانم نم اصخلم ٠ مه 1 ىشرف بئاسلا نب هللا دمع نأ ىف عازن الو

 ٠ ما/ ص
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 نيسمح ةنس ةزغب ثدلو : لاق هنأ ىعفاشلا نع تاياورلا ىدحإ ىف توق اي

 ةكم ىلإ لصو هنأ هنع ىورو « نيتنس نبا انأو ةكم ىلإ تلمحو « ةئامو
 ىعفاشلا ىلإ لصتم دنسب دادغب خيرات بيطحلا لاق دقلف « ةرشاعلا ف وهو

 نوكتف كلهأب قحلأ تلاقو « ةعيضلا ىلع ىمأ تفاخف نملاب تدلو : لاق هنأ

 ذثموي انأو اهتمدقف ةكم ىلإ ىتزهجف «كبسن ىلع بلغت نأ فاخأ ىنإف ؛ مهلثم

 كش الو . ملعلا بلطأ تلعجو ىل بيسن ىلإ ترسف « كلذب هيبش وأ رشع نبا

 ددرتت تناك اهنأب امهنيب عمجلا نكمي دقو ءرهاظلا ف ًاضراعت نيتياورلا نيب نأ

 وهو « ناك لوألا لاقتنالا نأو ٠ نيطسلفب نمعلا اهموق ءايحأو ةكم نب

 مقبل رشع نبا وهو « هلاقتنا نأو « مهلإ هبسنتو « هب هلهأ فرعتل نيتنس نبا

 . مهنم نوكيو مهيب شيعيو ٠ مهفاقثب فقثتي هيوذ نيب

 ىعفاشلاف « ءارقفلا ىماتيلا ةشيع شاع هنأ ىلع كلذ دعب قفتت رابخألاو
 لازي الو « هنامز ىف باسنألا فرشأ وه « فيرش عيفر بسن اذ دلو دق نذإ

 نأ ىلإ ءارقفلا ةشيع شاع هنكلو « روهدلا رم ىلع باسنألا فرشأ

 قاخ ىلع أشني ءىشانلا لعجت عيفرلا بسنلا عم ةرقفلا ةأشنلاو « هدوع ماقتسا

 نأب كلذ ء ذوذش ةمث نكي ملو « عناوملا تفتنا نإ , ميرك كلسمو « ميوق

 ( رومألا ىلاعم ىلإ هجتي هرافظأ ةموعن ذنم ءىبثانلا لعجب هفرشو بسنلا ولع

 نماطتي الو « لذب هنم رقفلا الف « اياندلا نع عفتريو اهفاسفس نع ىاجتيو

 ةسيسخ عفربل « دلجو ةمه- دحنلا ىلإ ىعسيو «ةيندلاب ىضري الو « ةعض نع
 هلعج « هبسنب حومطلا كلذ عم ًاريقف هتأشن نإ مث « ةجاحلا لذو « رقفلا

 « مهسوفن ةئيسخ فرعتيو « مهطاسوأ ىف جمدنيو « سانلا ساسحإب سحب

 نم لكل ىرورض رمأ كلذو « مهرعاشمب رعشتسيو « مهعمتجم لئاخدو
 « هلاوحأ مظنتو هتالماعم ىف هب لصتي امو « عمت اب قلعتي لمعل ىدصتي

 نع فشكلاو « اهقئاقح جارختساو « ةعيرشلا ريسفت نإو « هقئالع قيثوتو

 . كلذ ثحابلا ىضاقتي « اهسياقمو اهنيزاوم

 « نعغابصلا ىلإ بهذي ناك ةفيتح ىلأب حاص نسحلا نب دمحم نأ ىوري

 ( ىعفاشلا -؟ مر |



 - وؤماس

 نوكيل الإ كلذ لعفي ناك امو « مهنيب اهف هنوربدي امو ؛ مهلماعم نع لأسيو

 كلت ىلإ برقأ مهتاداعب لصتتو « سانلا نوئشب قلعتت ةلأسم ىف هكح

 ةأشنلا هذهف « هماكحأو عرشلا لوصأ نم الصأ فلاخت مل ام « تاداعلا
 هتالماعم ىف ىماستي ال «لماك بيذه ىعفاشلل اهم أيت عيفرلابسنلا عم ةريقفلا

 هبسلل ناكف «يهرظن ف رغصيف ملذابم ىف ىوبي الو « مهنع دعبيف ةماعلا نع
 «شيعلا ةحوبحم ىف هكف امدنع هرثأ امهعاملل ناكو « هتبيط هرقفلو « هتزع

 ةيطعلا ةفيلخلا هيطعيو « هنود نمم اهنأل اهضفريف « ةيدهلا ريزولا هيلإ ىدبس

 .محردب مه نمم ءارقفلا ىلع اهقرفيف اهقبي وأ ؛ قيرطلارداغي نأ لبق اهعزويف

 هتص رح دقو « انيب ا « امتي ناكو ءريقذ تيب ىف ىعفاشلا أشن -

 عومجم نم صلختسيىذلاو . تملع اك ةعيضلا ةيشخ هئابسنأب هلصو ىلع همأ
 ىعفاشلا نأ « ةيعملأو ءاكذ نم هنم رهظ امو ىلوألا هتيبرت نبت ىلا تاياورلا

 دعب هجتا مث « هل هظفح ةعرس ىف ديدشلا هؤاكذ ادبو مركلا نآرقلا ظفح
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ ظافحتسا ىلإ مركلا نآرقلا هظفح

 « عمسلاب ثيدحلا ظفحيف « نيثدحملا لإ عمتسيو « اهلع ًاصيرح ناكو
 هناويدلا ىلإ بهذي ناكو « ىرخأ دولجلا ىلعو « انايحأ فزحلا ىلع هبتكي مث

 مرغأ هنأ ىلع تاياورلا لك لدت اذمو « (١)املع بتكيل روهظلا بعوتسي
 . هرافظأ ةموعن ذنم سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح هيلإ ببحو « معلاب

 هظفحو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيداحأل هظافحتسا عم ناك دقلو
 نع دعبلا لك دعبيل « ةيبرعلا ىف حصفتلا ىلإ هجنا دق « ىلاعت هللا باتكل

 مجاعألاب طالتخالا ببسب ىنرعلا ناسللا وزغت تذخأ ىلا اهاودعو ةمجعلا

 « اليزه مزلو ةيدابلا ىلإ اذه ليبس ىف جرخ دقو « راصمألاو نئادملا ىف
 « ةيدابلاب اليزه تمزالف ةكم نع تجرخ ىلإ : ماقملا اذه ىف لوقي وهو
 « مهليحرب لحرأ « برعلا حصفأ تناكو « اهعبط ذخآو « اهمالك ملعتأ

 رخفلا كلذ لقنو 2 ىعفاشلا ناسل ىلع تاباور ةدع كلذ ىف ءاج دق )١(

 ىنعملاو 0 امهريغو 0 ىربآلا نع ءايدآلا مظعمو 0 ىعفاشلا بةانم ىف ىزارلا

 ةئارتو اهنطاب ىف بتك ىتلا ةيناويدلا قاروالا اهب دارملا روهظلاو , دحاو اهيف
 ٠ ضيبأ اهرهظ



 - 8١د

 ركذأو « راعشألا دشنأ تلعج ةكم ىلإ تعجر املف « مكوزنب لزنأو
 نأ مهرابخأ و نيليذملا راعشأل هظفح نم غلب دقلو « رابخأألاو بادآلا
 ىف ىلع ليذه راعشأ تححص : لاق « هتناكم ةغللا نم هتناكمو « ىعمصألا

 . سيردإ نب دمحم هل لاقي شيرق نم
 ركذ اك نئس رشع وهو « اليوط ًادمأ ةيدابلا ىف هماقم نأ رهظيو

 هاري ام ةيدابلا لهأ تاداع نم رختي هلعج « تاياورلا ىدحإ ف رثك نا

 ًارشع ماهسلا نم ىمري ناك ىتح « اهداجأو اهم مرغأو ةيامرلا ملعت دقف « اتسح
 « ىرلا ىف : نيئيش ف ىمه تناكو : هلوق هناسل ىلع ءاج دقف . اهلك بيصت

 نع تكس مث « هرشع ةرشع نم بيصأ ثيحم ىمرلا ىف ترصف « ملعلاو
 . ىمرلا ىف كنم رثكأ ملعلا ىف هللاو تنأ : نيرضاحلا ضعب لاقف « ىلعلا

 « نابإلا كلذ ىف ةيبرع ةيبرت لثمأ ىهو « ىلوألا ىعفاشلا ةيبرت هذه

 ىلع ةيبرتو « ىحصفلاب حضوتو « ثيدحلل بلطو « نآرقلل ظفح
 . ىداوبلاو رضاوحلا لاوحأل فرعتو « ةيسورفلا

 نم اهيف ناك نم ىلع ةكمب ملعلا ىعفاشلا بلط : ىلعلا هبلط - ١

 م ايتفلاب هل نذأ دقل ىبح « امظع اوأش غلبو « اهف نيثدحملاو ءاهقفلا

 . ىتبفت نأ كلل نآ دقف « هللا دبع ابأ اي تفا : هل لاقو ىجنزلا دلاخ نبا

 ةلزتم غلب دقو « ردقلا اذه دنع ىعفاشلا فقي نأ حصي ناكو

 هل سيل معلا نأل « دح دنع هب فقت فقت ةت ال معلا بلط ىف هتمه نكلو « ءاتفإلا

 « هنع هللا ىضر كلام ةنيدملا مامإ ريخ لإ لصو دقف « راطقأو دودح

 غلبو « نابكرلا هتلقانتو قافالا ىف كلام مسأ. ١ رشتنا تق تقو فى كلذ ناكو

 بربي ىلإ ةرجحلا ىلإ ىعفاشلا ةمه تمسف « ًاديعب ثيدحلاو ملعلا نم ًاوأش

 ملع نم ضافولا ىلاخ ةنيدملا ىلإ بهذي نأ دري مل هنكلو « ملعلا بلط
 « هأرقو « ةكمب لجر نم أطوملا راعتسا دقف « هنع هللا ىضر كلام
 تناك « هتءارقو « أطوملا هظفح لعلو « هظفح هنإ لوقت تاياورلاو

 هنم سنأتسي نأ عاطتسا دقف ٠ ةرجحلا راد مامإل باهذلا ثعابل ةفعاضم

 هللا تاولص لوسرلا ثيداحأ نم هاور ام عم هنع هللا ىضر كلام هقفب

 . هيلع همالسو



 كك 0

 « (١)ةكم ىلاو نم ةيصوت باتك هعم لمح كلام ىلإ ىعفاشلا بهذ

 كلام هآر املو « اهلمجي هقفلا ىلإ هجتت ىعفاشلا ةايح تذخأ ةرجهلا هذبمو

 نوكيس هنإف « ىصاعملا بنتجاو « هللا قتا دمحم اي : هل لاق ةسارف هل تناكو

 هئفطت الف « ًارون كبلق ىلع ىبلأ دق ىلاعت هللا نإ « نأشلا نم نأش كل

 لوقيو « كل أرقي ام ءىجيو ءىجن دغلا ءاج ام اذإ : هل لاق مث . ةيصعملاب

 . ىدي ىف باتكلاو « ًارهاظ أرقأ نأ تأدتباو هيلع تودغف : ىعفاشلا

 :ىلارعإو قءارق نسح هبجعأ ٠ عطقأ نأ تدرأو ء اكلام تبيمت املكف

 . ةريسي مايأ ىف هيلع هتأرق ىبح « دز ىتفاي : لوقيف

 هسراديو « هيلع هقفتي همز هأطوم كلام نع ىعفاشلا ىور نأ دعبو

 ىعفاشلا غلب دقو 114 ةنس تام نأ ىلإ ليلجلا مامإلا ابف ىّتفي لئاسملا

 )١( ىزارلل ىعفاشلا بقانم ىف ءاجو + ىربآلا نع توقاي مجعم ىف ءاج «
 ناكم نع فشكت اهنآل كل اهلقنن هب هئاقلو كلام ىلا هتلحر نع ىعفاشلل مالك

 ىلا هباتك تذخأو ( ةكم ىلاو ىلا تلخد ) : لاق « نامزلا اذه ىف ملعلا لاجر
 سنأ نب كلام ىلاو « ةئيدملا ىلاو ٠ ىلاولا ىلا باتكلا تغلبأف « ةنيدملا تمدقف

 الجار ايفاح ةكم فوج ىلا ةئيدلا فوج نم ىيشم نا ىتف اي : لاق هأرق املف

 سنأ نب كلام باب ىلا ىثملا نم ىلع نوهأ ٠ ىلع فقأ ىتح « لذلا ىرأ تسلف
 تاهيه : لاقف رضحيل هيلا هجوي ريمآلاىأر نا « ريمآلا هللا حلصأ تلقف « هباب ٠
 انتجاح ضعب انلن قيقعلا بارت نم انباصأو ىعم نمو انأ تبكر اذا ىنا تيل ٠

 بارت نم انباصأ دقل : انلق امك ناكل هّلاوف  اعيمج انبكرو « رصعلا هتدعاوف

 ريمألا اهل لاقف « ءادوس ةيراج انيلا تجرخف بابلا عرقف لجر مدقتف قيقعلا :

 كئرقي ىالوم نا : تلاقف تجرخ مث تأطبأف تلخدف , بابلاب ىنا كالومل ىلوق
 باوجلا كيلا جرخي ةعقر ىف اهعفراف ةلأسم كيدل تناك نا : لوقيو « مالسلا «

 ىعم نا هل ىلوق : اهل لاقف « فرصناف سلجملا موي تفرع دقف ثيدحلل ناك ناو

 ةمهم ةجاح ىف هيلا ةكمىلاو باتك ٠ هتعضوف « ىسرك اهديىفو تجرخو تلخدف

 نونسم ليوط خيش وهو « راقولاو ةباهملا هيلعو جرخ دق كلامب انأ اذا مث

 سلجف « ةيحللا ٠ نا ) : اذه ىلا غلبف , باتكلا ىلاولا هيلا عفرف سلطتم وهو
 عنصتو لعفتو « هثدحتف « هلاحو هرمأ نم لجر اذه ( ٠ هدي نم باتكلاب ىمرف «

 ذخؤي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع راص وأ « هللا ناحبس : لاق مث
 هللا كحلصأ : تلقو هيلا تمدقتف « هملكي نأ هبيهت دق ىلاولا تيأرف , لئاسولاب

 ىتصقو ىلاح نمو ىبلطم لجر ىنا ٠٠ ناكو « هتعاس ىلا رظن ىمالك عمس املف
 بنتجاو « هللا قتا دمحم اي : ىل لاقف « دمحم تلق ؟ كمسا ام لاقف ةسارف كلامل

 ىصاعملا ٠ نأشلا نم نأسش كل نوكيس هناف ( ٠



 امس لإ

 دعب تقولا نيحتي ناك كلام هتمزالم عم هنأ رهظيو « بابشلا خرش

 هديفتسي ام ابف ديفتسي ةيمالسإلا دالبلا ف تالحرب موقيف « رخآلا

 « مهعامجا نوئشو « مهرابخأو سانلا لاوحأب ملع نم بيرألا رفاسلا

 بدأو لبن اف ناكو اهحئاصنب حصنتسي و همأ روزي ةكم ىلإ بهذي ناكو

 هرفس نه ةعنامب هنع هللا ىضر كلامل هتمزالم نكت ملف « مهف نسحو

 . ةيصخشلا هتارابتخاو

 هنأ ىعفاشلا سحأو « هنع هللا ىضر كلام تام املو : هتيالو 85

 لمع ىلإ هسفن تهجنا « ًاريقف تقولا كلذ ىلإ ناكو . ًارطشأ ملعلا نم لان

 تقولا كلذ ىف فداصو « هتصاصخخ عنمبو « هتجاح عفدي ام هنم بستكي

 هبحصي نأ ىف نييشرقلا ضعب هملكف « نملا ىلاو زاجحلا ىلإ مدق نأ

 نكي ملو : كلذ ىف ىعفاشلا لوقيو « هعم ىلاولا كلذ هذخأف « ىعفاشلا

 انمدق املف « هعم تلمحتف « ًاراد تنهرف « هب لمحنأ ام ىنيطعت ام تأ دنع

 . لمع ىلع هل تلمع

 لبنو هملعو هؤاكذو هتارابتخاو « ىعفاشلا بهاوم ودبت لمعلا اذه فو

 « ةكم حاطب ىف همساب سانلا ثدحتيو « ًازاتمم الداع هركذ عيشيف « هبسن

 « نوفلتخيف « هركذ مه ىتلا وأ مهلع ىنات نيذلا نيثدحماو ءاهقفلا غلبيو

 . هكرتب هل حصنيو « لمعلا ىف هلوخد ىلع همولي نم مهنمو
 ا” نارجن ىف سانلا ناكو « هءاول رشنو لدعلا ماقأف نارجنب المع ىلوت

 « مموقلمتيو ةاضقلاو ةالولا نوعناصي « دلب لك ىو ؛ رصع لك ىف مه

 الدع ىعفاشلا ىف اودجو مهكلو « مهسوفن ىلإ اليبس مهدنع اودجيل

 : كلذ ىف وه لوقيو « قلملاو ةعناصملاب هسفن ىلع ءاليتسالا ىلإ ليبسال
 ناكو ١ فيقث ىلاومو « نادملا دبع نبا ثراحلا ونب امو نارجن تيلو

 . ىدنع أودجم ملف كلذ وحن ىلع ىنودارأف هوعناص مهاتأ اذإ ىلاولا

 وهو دحأ هسفن ىلإ لصي اليكل قلملاو ةعناصملا باب نذإ ىعفاشلا دسم



 مهسوفن اولوحيل « سوفنلا ءاربك ىلإ سوفنلا راغص هنم جلي ىذلا بابلا

 رش لك نم هسفنل نصح دق هقلغ ذإ ىعفاشلاف « قحلاو لدعلا ىرحجم .نع

 « مه نيقلمتملا قلمتو ةعئاصملاب الإ نولاني ال سوفنلا رابك نأل « ملظو
 هيلع ىوقي ال بعص بكرم ًامئاد لدعلا نكلو . لدعلل هلك راص اذلو

 كلذكو « هاذأو نامزلا ةنوشحلل نوض رعتي مهو ٠ لاجرلا نم مزعلا ولوأ الإ

 . ىعفاشلا ناك

 موشغ لآ اهممو « نارجن اهلامعأ نمو « نعلاب لزن دقل : هتنحم - 68

 تحن نم ىلإ لصت نأ هملاظم عنعو « هيدي ىلع ذخأي ىعفاشلا ناكف « مولظ

 نونسحم فيس نم ءاملعلا هكلمب امب ىلاولا كلذ ىعفاشلا لان اعرو « هتيالو

 هيدي ىلع ذخألا عم ناك هلعلف « دقنلا وهو « هقاهرإ نم نورثكيو « هلاعتسا

 ةياعسلاو سدلاب « هل ديكي ىلاولا كلذ ذخأف « هناسلب هقلسيو « هدقنب هلاني
 . هل قلخ امل رسيم لكو « ةياشولاو

 لثمب نولدي مهمل « نييولعلا ءايوقألا مهموصخ نودعي نويسابعلا ناك

 محربو ع هلثع نوتع كئلوأف 4 بسنلا ىلع تماق نييسايعلا ةلود تناك

 « اهدهم ىف ىهو « ابلع اوضق ةيولع ةوعد اوأر اذإ اوناك اذلو « برقأ

 نأ نوري ذإ « نيقيلاو مزجلا ىلعال ةمشلا ىلع كلذ ىف نولتقيو
 دسفي نأ روب مهم كرت نم ىلوأ 2 مه رمألا هب مقتسي ءاكرب لتف

 مث ٠ اوكرحت ةيولعلا نم ةعست نإ : ديشرلا هيلإ لسرأف « ةيولعلا عم هنأب

 عفاش دلو نم الجر انه اه نإو « اوجرخم نأ فاخأ ىنإ : هباتك ىف لاق

 : ىعفاشلا ىف لاق هنأ تاياورلا ضعب ىو « ىبمن الو هعم ىل رمأ ال ىلطملا

 رضحم نأ ديشرلا لسرأف « هفيسب لتاقملا هيلع ردقي الام هناسلب لمعي
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 . (١)ىعفاشلا مهعمو ةيولعلا نم ةعسنلا رفنلا كئلوأ

 ةداهشو « هتجح ةوقب ىعفاشلا اجنو « ةعسنلا لتق هنأ ةاورلا لوقيو

 ةمهلا هيلإ هجو دقو « ديشرلل هلوقب تناكف هتجح ةوق امأ « نسحلا نب دمحم

 قاري امهدحأ نيلجر ىف لوقت ام « نينمؤملا ريمأ اي : فيسلاو عطنلا نيب

 لاق ؟ هاخأ هاري ىذلا لاق ؟ ىلإ بحأ اهمأ « هدبع ىلاري رخآلاو « هاخأ

 ونب نحنو « ىلع دلو مهو « سابعلا دلو مكنإ نينمؤملا ريمأ اي تنأ كاذف

 . مهديبع اننوري مهو « يكتوخإ اننورت سابعلا دلو منأف « بلطملا

 ق هآرامل سنأتسا ىعفاشلا نأل كلذف « نسحلا نب دمحم ةدابش امأو

 قاس نأ دعب ركذف . هلهأ نيب محر ملعلا نأ ذإ « ماهنالا دنع ديشرلا سلجم

 «كلذ فرعي نسحلا نب دمحم ىضاقلا نأو « هقفلاو ملعلا نم ًاظح هل نأ قاس ام
 هيلع عفر ىذلا سيلو « ريبك ظح ملعلا نم هل : لاقف « ًادمحم ديشرلا لأسف

 . اجن اذببو ء هرمأ ىف رظنأ ىتح « كيلإ هذخف : لاق « هنأش نم

 هبحب رهتشا ىعفاشلا نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ ىلا ريشن نأ انه ددرن )١(
 دقل ىتح « انمالك نم هعضوم ىف كلذ نيبنس امك « هنع هللا ىضر ىلع دالوأل
 : لاق هنأ هريغو ريلا دبع نبال ء ءاقتنالا ىف ءاج امك هنع ىور

 ىضفأار ىنأ نالقثلا دهشيلف دمحم لآ بح اضفر ناك نا

 نأو « ةيولعلاب مهتا دق ىعفاشلا نأ ىلع اوقفتا دق ةاورلا نأ ( امهيناث )

 هماهتا ناكأ اوفلتخا نكلو « هيلا هرضحأو كلذ ببسب ةنحملا هب لزنأ دق ديشرلا
 « رجح نبال سيسأتلا ىلاوت ىفف « نميلاب وهو ناك مأ ةكمب وهو ةمهتلا هذهب

 ربلا دبع نبال ءاقتنالا ىف نكلو « ديشرلا ىلا نميلا نم ذخأ هنأو « نميلاب وهو
 نوره ىلا عفر : ىعفاشلا ناسل ىلع هيف ءاج دقف , ةكمب وهو تناك ةمهتلا نأ

 ةكم مدق مث ٠ نميلاب ناك ايولع الجر اوعدتسا شيرق نم اموق ةكمب نأ ديشرلا

 0 اوموقدوهوعيابد نأ نوددري ةعامج ةبتف سشيرق نم هيلا عمتجاف ٠ ارواجم

 هيلا ثعبي نأ ةكمب هلماع ىلا بتكد نأ كمرب نب دلاخ نب ىيحي ديشرلا رمأف

 تصخشأف مهقانعأ ىلا مهيددأ ةلولغم شيرق نم مهلك لجر ةئامئالث ةكم نم
 زاجحلا نم ىعفاشلا لمح ) : ىرخأ ةياور ىف لوقي مث ٠٠ ( اوصخشأ نميف
 ٠ ( رش اعلا وهو ٠ ةعست ةيولعلا نم موق عم

 نأي اهنيب عمجلا حصي دقو « اهرهاظ ىف ةضقانتم تاياور بير الب هذه
 , هيلع مامنو هل ةيآعس ىلاو وه مهتملا نأو ٠ هلعأ روزي ةكمب وهو مهتا ىعفاشلا
 اوعمتسا دق نورخآلاو ةرشعلا ىلا ةهجوم ةمهتلا نآل هلعل ددعلا ىف فالتخالا امأو

 مهيلا ٠



 مل ع

 ىف وهو ىأ 21/4 ةنس ةنحملا هذه ىف دادغب ىعفاشلا مودق ناك - 6
 هيلإ هللا اهقاس هب تلزن ىلا ةنحملا هذه لعلو « هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا
 ملعلا ىلإ هتهجو دق اهنإف « ناطلسلا نوئش ريبدتو ةيالولا ىلإ ال ملعلا ىلإ هجتيل
 « جيرختلاو هقفلا نم دلاخلا رثآلا سانلل جرختو « هركاذيو هسراديو هسردي

 « ههقفو همساب عمسي لبق نم ناكو ٠ نسحلا نب دمحم دنع لزن هنأب كلذ
 . لبق نم هب ىتيلا هلعل لب « هرشانو نيقارعلا هقف لماح هنأو

 اهاقلتو دمحم مامإلا بتك أرقف « نيقارعلا هتف سردي ىعفاشلا ذخأ
 ىذلا هقفلا هل عمتجا « قارعلا هقفو زاجحلا هقف هل عمتجا كلذبو هيلع

 لوحف ىلع كلذب جرختو لقعلا هيلع بلغي ىذلا هقفلاو « لقنلا هيلع بلغب
 ةنيدملاب هقفلا ةساير تبنا : رجح نبا كلذ ىف لاق دقلو . هنامز ىف هقفلا

 هقفلا ةساير تبّناو . هنع ذخأو همزالو هيلإ لحرف سنأ نب كلام ىلإ

 هيف سيل ءالمح نسحلا نب دمحم هبحاص نع ذخأف « ةفينح ىنأ ىلإ قارعلاب
 « ثيدحلا لهأ معو « ىأرلا لهأ ملع عمتجاف ٠ هيلع هعمس دقو الإ ءىش

 هل نعذأو « دعاوقلا دعقو « لوصألا لصأ ىّتح كلذ ىف فرصتف
 راص ىبح هردق عفتراو « هركذ العو ؛ هرمأ رهشاو « فلاخماو قفاوملا

 . راص ام هنم

 « لقن ام ديقو « هنع لقنو هبتكو نسحلا نب دمحم مِلع نم ىعفاشلا ذخأ
 ىعامس الإ هيلع سيل ريعب رقو نسحلا نب دمحم نع تلمح : لاق دقل ىبح

 ىشيو ٠ هذاتسأ هيف ىريو ؛ هريكيو نسحلا نب دمحم لجن ناكو « هنم

 ةلأسم نع لئس ًادحأ تيأر ام : هيف لاق دقل ىّتح « هتانأو هملع ىلعو هيلع

 ىورو « نسحلا نب دمحم الإ ههجو ىف ةهاركلا تيأر الإ « رظن اف
 دمحم انأبنأ : ملا ىف «٠ هنع ىأرلا ىبلت ىلع رصتقي ملو ثيدحلا هنع

 نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع مهاربإ نب بوقعي نع نسحلا نبا
 عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا ١ : لاق ملسو هيلع هللا لص ىبلا
 . 0١ بهوي الو

 هسلجم لضفي ناك ىتح . لهأ هل وه ام ةلزاملا مرك نم هيطعي دمحم ناكو



 د #ها

 ىأرف ةرمألا راد ىلإ ًابكار جرخ ًادمحم نأ ىوري . ناطلسلا سلحم ىلع
 هل لاف « رذتعاف بهذا : همالغل لاقو « لزنو هلجر ىنثف ءاج دق ىعفاشلا
 . رادلا الخدف هديب ذدخأو ؛ ال : لاق . اذه ريغ تقو انل : ىعفاشلا

 هسفن ريتعي كلذ عم هنكلو « نسحلا نب دمحم ةقلح مزاي ىعفاشلا ناك

 بذيو هيلع ما « هئطوم ةلمحو « هبهذم ءاهقف نمو « كلام ةباعح نم

 رظان هسلحم نم دمحم ماق اذإ ناك كلذلو « ةنيدملا لهأ هقف نع عفاديو هنع

 ًادمحم رظاني ال ناك هلعلو « مهتقيرطو نييزاجحلا هقف نع عفادو « هباحصأ

 بلطف « هباحصأ رظاني هنأ هغلب دمحم نكلو « ذاتسألا ناكمل ًاماظعإ هسفن
 ًاهركتسم هرظانف « دمحم رصأو « عنتماو ايحتساف ء هرظاني نأ هيلإ

 ةلأسم ىهو « زاجحلا لهأ ىأرل اهف قارعلا لهأ راكتتسا رثك ةلأسم ىف

 ةيعفاشلا نم ةاورلا لوقيو « اهف ًادمحم ىعفاشلا شقانف (١)نيعلاو دهاشلا

 1 . ىعفاشلل ناك حلفلا نأ

 ىلع هباحصألو هل ًارظانمو ٠ نسحلا نبال ًاذيملت دادغب ىف ىعفاشلا ماقأ

 نم هعمو « ةكم ىلإ كلذ دعب لقتنا مث . كلام باحصأ نم ىندم هيقف هنأ

 ذي ملو . لوقلا نم انفلسأ اهف هنع انلقن ا5 . ريعب لمح نييقا رعلا بتك

 ةدم ماقأ هنأ دبالو « ةمدقلا هذه ىف دادغب ىف هتماقإ ةدم ةاورلا رثكأ

 .نيتنس وحن تناك اهلعلو « مهتسرادمو ىأرلا لهأ ىلع جرختلل كت ةلوقعم

 / - 3١ىكملا مرحلا ىف هسورد ىبلي ذخأو . ةكم ىلإ ىعفاشلا داع :

 اذه قو « هيلإ اوعمتساو « جحلا مسموم ىف ءاملعلا ريكأ هب ىتلاو الأبان 

 ةيفدحلا نيب روهشم فالخ نيميلاو دهاشلا ةلأسم ىف فالخلا )١(
 ىعدا نم ىلع ةنيبلا نأ نوري ةيفنحلا نأ اهساسسأو . ةيكلاملاو ةيعفاشلاو
 ةلوبقم ةنيب هعم ناك ناف « ىعدملا ىلع نيمي ال كلذ ىلعو ء ركنأ نم ىلع نيميلاو

 ىضق لكن ناو « كرت ءاضنق هل ىضق فلح ناف « هيلع ىعدملا فلحي الأو اهب ىضق

 نكي مل اذا ةيعفاشلاو ةيكلاملا لاقو ٠ لاح ةيأ ىف ىعدملا ىلع نيمي الو ؛ ىعدملل
 ٠ ىناثلا دهاشلا ماقم ىف هفلح نوكيو فلح اذا هل ىضق دحاو دهاش الا ىعدملا عم
 ىعدملل نيميلا اهيف هجوت الف لاومآلا ريغ امأو ٠ طقف لاومآلا ىف زوجي كلذو
 ٠ عباسلا ءزجلا + مألا ىف ةرظانملا تركذ دقو ؛ صنلا دروم ىلع اراصتقا



 « ديدج هقفب رهظت ىعفاشلا ةيصخش تذخأ دقو « لبنح نب دمحأ هب ىتتلا

 وه لب « مهدحو قارعلا لهأ هقف الو « مهدحو ةنيدملا لهأ هقف وه ال
 ةيب رعلا ملعو « ةنسلاو باتكلا لع هجضنأ ىعملأ لمع ةصالخو امهم جيزم

 هيف ىري ءاملعلا نم ىتتلي نم ناك كلذلو « ىأرلاو سايقلاو سانلا رابخأو

 . (١)هدحو جبسن وه ًاملاع .

 طبنتس اك ٠ تاونس عست نم ًاوحن ةمدقلا هذه ف ةكمب ىعفاشلا ماقأ

 «نيفلتخم هقفلا نم نيعون ىأر نأ دعب ىعفاشلا نأ دب الو « ةاورلا رابخأ نم

 نيابتو « راظنألا فاالتخاو 4 ءارالا بعشت ىأرو 4 لداجو رظان نأ دعبو

 ىلع وأ « لطابلا نم قحلا ةفرعمل سيياقم عضو نم دبال هنأ دجو « براشملا

 نياعو دهاش نأ دعب لوقعملا نم سيل هنإف قحلل برقأ وه ام ةفرعمل لقألا

 ناكم نيرظنلا باحصألو ع« فالتخا نم نيقارعلاو نييزاجحلا رظن نبب ام

 ريغ نم ةلمح نيرظنلا دحأ نالطبب ىعفاشلا مكحم نأ « هريدقتو هما ريحا نم

 رحانتو « قارعلا ةجض نع ًاديعب ةكم ىف ليوطلا هماقم نم مهفن نأ انل
 رصبملا لمأتلاو « ىاكلا فارصنالا هل رفاوتيل كلذ لعف هنأ « هيف ءارآلا

 ىلعو « هتالالد قرط فرعي باتكلا ىلع رفاوتف « دعاوقلا هذه جارختسال

 ةنسلا ىلعو « امبلم لك صئاصخو «.اهخوسنمو اهذان فرعي ماكحألا

 )١( هيوعار نب قحسا لاق ) : هصن ام ىربآلا نع توقاي مجعم ىف ءاج :

 ىب ىتأف تمقف « هلثم كانيع رت مل الجر كيرأ ىتح بوقعي ابأ اي مق : ىل لاقف
 تمسلا نسح ةرمسلا ههجو ولعت ضيب بايث هيلع لجر كانه اذاف . مزمز ءائف 2

 ىنايحو ىب بحرف . ىلظنحلا ٠ ىنبجعأ ملع هنم ىل رجفناف ىنركاذو هتركاذف

 لجرلا ىلا انب مق هللا دبع ابأ اي تلق انسلجم لاط املف , هظفح ٠ وع اذه لاق
 امف « ىرهزلا انثدح لوقب لجر دنع نم تمقأ « هللا ناحيس اي تلقف ؛ لجرلا
 باشلا اذه ىلإ انب تيتأف هنم بيرق وأ ىرهزلا لثم لجرب انيتأت نأ الا تمهوت

 هلثم ىانيع تأر ام هناف لجرلا نم سبتقا بوقعي ابأ اي ىل لاقف ٠ ةصقلا هذهو
 لوأ اذه ناك له نكلو , ةكمب ىعفاشلل لبنح نب دمحأ ءاقل ىلع لدت اههابشأو

 كلذ ىلع ةصقلا لدت ال ؟ ءاقل ٠
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 قرطو « اهميقسو اهحيم ةفرعمو « ةعيرشلا لع نم اهناكم فرعي
 ماكحألا جرختسي فيك مث « ميركلا نآرقلا نم اهماقمو « اهب لالدتسالا

 « ماقملا ذه ى داهتجالا طباوض امو . ةنس الو باتك نكي مل اذإ

 لجأل . دابتجالا ططش نم نمأيل اهودعي الف دهتجملل ممرت ىلا دودحلا امو

 دق ءانثألا هذه ى دبال وهف رفس بحاص هاندهع دقو « هماقم لاط اذه

 امدنع هلعلو « سانلا ىلع اهب جرخخو طابنتسالا لوصأ عضو ىلإ ىهنا

 دادغب ىلإ رفاس « ءاهقفلا نم ةرهمجلل هضرعو هجارخإ حصي ردق ىلإ ىهنا
 « هنع هللا ىضر كلام ةافو دعب ةنيدملا رمأ لؤض ذإ « ًاعيمح ءاهقفلا شع

 . ًاعم ثيدحلا لهأو ىأرلا لهأ دادغبب راص نأ دعبو

 هلو مدق دقو 2« 6 ةنس ىق ةيناثلا ةرملل دادغب ىعفاشلا مدق ١6

 اهماكحأ لصفي عورفلا ىلإ رظنيال وهو ءاجو . ام. قبسي مل هقفلا ىف ةقيرط
 دعاوق هتبيع ىف لمح وهو ءاج لب :« طقف اهبنف ىّيفي ةيثزحلا لئاسملا ىلإو

 هقفلاب نذإ ءاج دقف . ةيئرمجلا لئاسملا اهم طبضو 2 اهوصأ لصأ )2 ةيلك

 « ةصاخ ةيضقأو ىوتف ال « ةماع دعاوقو « ةيئزج ًاعورف ال « ًايلك ًاملع

 «نوثدحملا هبلطو « نوهقفتملاو ءاملعلا هيلع لاثناف : كلذ دادغب هيف تأر

 باتك نم ةرم لوأل فلأ هنأ اوركذ ةمدقلا هذه ىو . ًاعيمح ىأرلا لهأو

 « ىعفاشلا بقانم ىف ءاجو . هقفلا لوصأ ملعل ساسألا هب عضو ىذلا ةلاسرلا

 وهو « ىعفاشلا نم سّقلا ىدهم نب نمحرلا دبع نأ ىور : هنأ ىزارلل

 ةنسلاو نآرقلاب لالدتسالا طئارش هيف ركذي ًاباتك هل عضي نأ « باش

 صوصخللاو مومعلا بتارمو « خوسنملاو خسانلا نايبو سايقلاو عامجإلاو
 نمحر لادبعاهأر ق املف «هيلإ اهثعبو ةلاسرلا باتك هنع هللا ىضر ىعفاشلا عضوف

 لوقي مث « لجرلا اذه لثم قلبخ لجو زع هللا نأ نظأ ام : لاق ىدهم نبا

 وهو ةلاسرلا باتك فنص دق هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ملعاو : ىزارلا

 دحاو لك قو « ةلاسرلا باتك فينصت داعأ رصم ىلإ عجر املو « دادغبب

 . « ريثك ملع امهنم



 ا ل

 لثمو « دادغب ىف وهو« ةلاصرلا بتك دق ىعفاشلا فوكي قايسلا اذه ىلعو

 هنأ ىزارلا نع هانلقن ام ردص ىف ءاج نكلو « دادغب خيرات ىف ءاج كلذ
 هذه قى وهو « هنم ىدهم نبا سلا امدنع ًاباش ناك ىعفاشلا نأ ركذ
 نم انريتعا اذإ الإ ٠ نيعيرألاو ةسماحللا زواجت ذإ : الهك ناك ةمدقلا

 فلأ هنأ لمتحمو « سانلا ضعب رعي ناك كلذكو « ًاباش نسلا هذه ىف

 قارعلاب وهو هيلإ اهلسرأو ٠ ةكمب وهو ىدهم نبا بلطب ةلاسرلا
 . هب ثرشنف

 لداجيو « اهتسا ىلا ةديدحلا ةقيرطلا كلت قارعلاب رشني ىعفاشلا ذخأ |

 رشنيو ء بتكلا فلؤيو . اهوصأ ىلع ملعلا لئاسم دقنيو « اهماسأ ىلع
 < نيم مقا هلسم ف ثكمو . نأ كاجر يع جوختبو ١ لانسر

 ءرصم ىلإ رفسلا مزتعأ مث ؛ اهف ًارهشأ ماقأو ه ١94 ةنص اهلإ كلذ دعب داع مث

 . ه ١99 ةنس لصو دقو ع الإ لحرف

 امس مقي ملو ء ةريخألا ةمدقلا هذه دادغب ىف ةماقإلا رصق اذالو ١4

 ملعلاو « نوديرمو ذيمالت اح هل راص دقو « ءاملعلا شع ىهو « اليوط
 نابإلا كلذ ىف رصمل نكي ملو « قافألا لك ى « عشيف « اهعوبر نبب رشتني

 لعلو « سوفنلا ف برطضي لاؤس ؟ اهءراقت وأ دادغب ةناكمك ةيملع ةناكم
 دهع قو « نومأملا هللا دبعل ةفالحلا تناك ١94 ةنص قى هنأ هنع باوجلا

 بيطتسي هنأ ىلع ىملعلا هجبنمو ىعفاشلا ةايح لدت مل نارمأ داس نومأملا
 : امهلظ قى ةماقإلا

 نأ ذإ « ىسرافلا رصنعلل تراص نومأملا دهع ىف ةبلغلا نأ : اهدحأ
 برعلا ركسعم نيب عقاولا ف تناك نومأملاو نيمألا نيب تماق ىلا ةكرعملا

 نم هدنجو هداوق ناك ىذلا سرفلا ركسعمو « هداوقو نيمألا هلثمب ىذلا

 « بلغلاو ذوفنلا كلذ دعب مل راصو ؛ « سرفلا ةبلغب ةكرعملا ثبنتاو « سرفلا

 َْق ىسراف' ناطلس لظ ىف ماقملاب ىضري نأ ىشرقلا اذمل ناك امو

 . هتغبصو هذوفن

 « ةلزتعملا هيلإ ىندأف نيملكتملا ةفسالفلا نم ناك نومأملا نأ : امهناث
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 نيكحملاو « نيندألا هيلإ نيبرقملاو « هءاسلجو هباجحو هباتك مينم لعجو

 ةبوقع ضرفيو « مهثحب جهانمو ةلزتعملا نم رفني ىعفاشلاو « هلهأو معلا ىف

 « مجقيرط ىلع دئاقعلا ىف لكتيو « مهضوخ لم ضوخم نم ضعب ىلع

 ىذلا ةفيلخلا لظ تحنو , مهعم ماقملاب ىضري نأ ىعفاشلا لثمل ناك اف

 ةنحما نيثدححاو ءاهقفلاب لزنأ نأ ىلإ كلذ دعب رمألا هادأ ىبح « مل نكم
 نأ ىوري دقلو . « نآرقلا قلخ » ةنحم ىئالسإلا خيراتلا ى ىمست ىلا
 عم قفتي اذهو « رذتعاف « ءاضقلا هيلوي نأ ىعفاشلا ىلع ضرع نومأملا

 . لبق نم اهاتملع ىلا هتايح ةلسلس عمو « هريكفت قطنم

 دجم ملو « اهنم ليحرلا نم دبال ناكو « دادغبب ماقملا ىعفاشلل بطي مل
 . ىبابع ىعشاه ىشرق اهلاو نأ كلذ «٠ رصم ىف الإ ةعسو ًارجاهم

 هللا دبع نب سابعلا نأ رصم ىلإ همودق ببس ناكو : همجعم قف توقاي لاق

 اذه سابعلا ناكو . هاعد سابع نب هللا دبع نب ىسوم نب سابعلا نبا
 . رصم ىلع نومأملا هللا دبعل ةفيلخ

 : رصم ىلإ رفسلا دارأ امدنع ىعفاشلا لاق دقلو

 رفقلاو ةماهملا عطق اهمنود نمو 22رصم ىلإ قوتت ىسفن تحبصأ دقل

 ريقلا ىلإ قاسأ مأ ابلإ قاسأ ىنغلاو زوفلا ىردأ ام هتلاوف

 قاسي مأ رصم ىف زوفلاو ىنغلا ىلإ قاسيأ رعشلا اذه ىف ىعفاشلا لءاست

 ىنغلا لان دقف « عم امبلإ هقاسف هلاؤس نع ردقلا هباجأ دقلو « ربقلا ىلإ

 لانو © فيرشلا هبسنب هلان دق ىذلا ىنرقلا ىوذ مهس نم هذخأي ناك امب

 ًاقوسم ناكف « توملا هلان 9 « ههقفو « هئار آو هملع رشنب زوفلا

 نم غلب دقو ه 7١85 ةئس بجر نم ةليل رخآ ىف تام دقف « رصمم هردق ىلإ

 . ًاماع نيسمخو ةعبرأ رمعلا

 ىلإ ةراشإلا نم دبال « ىعفاشلا .ةايح ىف مالكلا ممن نأ لبقو ل ال٠

 دادغب ىلإ همودق دعي ىعفاشلا نأ كلذ « هخن راتو هتايح ةلص هل ىملع رمأ

 ةديدج ةقيرط بحاص ناك  ةكمب هتسارد ق كلذ لبق لب « 196 ةئس

 هجتي مل هنكلو « كلام ءارآ نع لصفنت هيف ةديدج ءارآ بحاصو « هقفلا



 دل #ءادس

 تقفاو وأ تفلاخ « هئارآب ىلي ناك لب « فييزت وأ دقنب كلام ءارآ ىلإ
 ناك نإو « كلام باعصأ نم دعي ناك كلذلو « هل دقن ريغ نم كلام ىأر
 « اكلام باعصأ ضعب فلاخ امك « ًاريثك وأ اليلق هفلاخم ام هئارآ ةلمح ىف

 ىعفاشلا رطضا ام ثدح نكلو « مهخيش ةفينح ىنأ باعحسأ فقلاخخ ايو

 سدقت اكلام نأ هغلب هنأ كلذ « فييزتلاو دقنلاب هخيش ءارآل هجتي نأ ىلإ

 ثدحتي ًاسان نملسملا نم نأو « ةيمالسإلا دالبلا ضعب قى هبايثو هراثآ

 « كلام لوقب ثيدحلا نوضراعيف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدحم مهيلإ
 دهجلا ةبترم كلا اودع سانلا نأ ىري هنأل « ىعفاشلا سفن روثت ذئدنع

 سانلا نأو « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ نم سمتلي ىذلا

 سان لاوقأ لوسرلا ثيداحأب نوضراعي ذإ « ريطخ رمأ ىلع: نومدقم
 ىعفاشلا مدقتي كلذل « ىأر ثيدحلا عم دحأل ناك امو « نوئطخمو نوبيصي
 قيرطلا دجبو « ثيدحلا ةرصنل ثيدحلا رصانب هرصع ىف ءاملعلا هبقل ىذلا

 سانلا ملعيل « اهنم فيزلا نلعيو « كلام ءارآ دقني نأ وهو « هكلسيل ًانيعم
 فلؤيو « ثيدحلا عم هل ىأرال هنأو « بيصيو ءىطخم رشب اكلام نأ

 كلامل ءافو هنالعإ ىق ددرتي هنكلو « ©« كلام فالخ و هامس ًاباتك كلذ ىف

 ددرتي « ذاتسألا هنإ هتايح لوط هنع لوقي ناك ىذلاو « هذاتسأو هخيش

 « هسيدقت نم ةنسلا ىلع ىشخم وهو « كلامل ءاطخأ هآر امل سانلا داشرإ نعب

 هريختسي مث « ددرتم وهو « ةنس باتكلا ىوطيف « كلامل ءافولا نيبو

 . هرشنيف هللاب

 باتكلا عضو امتإ ىعفاشلا نأ : ىزارلا رخفلا ماقملا اذه ىف ىوري

 لاقي ناكو « اه ىتسي كلامل ةوسنلق سلدنألاب نأ هغلب هنأل « كلام ىلع

 « ىعفاشلا لاقف « كلام لوق نولوقيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مه

 عضو ىلإ ىعفاشلا ًايعاد كلذ راصف « طلغيو ىطخم دق ىدآ اكلام نإ

 ترختسا ىنكلو « كلذ لعفأ نأ تهرك لوقي ناكو « كلام ىلع باتكلا

 : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا تعم عيبرلا لاقو . ةنس هيف ىلاعت هللا
 « ًاثيدح رشع ةتس الإ هثيداحأ نم فلاخم اكلام نأ فرعأ الو رصم تمدق
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 . عرفلاب لوقيو' 2 عرفلا عديو « لصألاب لوقي وه اذإف تراظنف

 . لصألا عديو

 دقن نم ناك امب كلام هذاتسأل ىعفاشلا دقن ىزارلا رخفلا رريي مث
 نم ةمكحلا ملعت مكحلا سيلاططسرأ نإ لوقأو : لوقيف نوطالفأل وطسرأ
 « قيدص ىذاتسأ لاقف « كلذ تلعف فيك هل ليقف « هفلاخ مث « نوطالفأ
 وه هنيعب ىبعملا اذهف . ةقادصلاب ىلوأ قحلاف « اعزانت اذإف « ىيدص قحلاو
 . كلام ةفلاحم راهظإ ىلع هنع هللا ضر ى ءفاشلا لمح ىذلا

 ناكو « هلل الإ كلذ لعف امو « كلام فالخ ىعفاشلا رهظأ - ١
 « ذاتسألاب الإ هنع ريعي ناك امو « هذاتسأ هنأل اكلام دقني نأ هيلع ًازيزع
 لوألا ناكملا هل رصمت ناك اكلام نإف « بعاضمو بعاتم هيلع رج دقو
 نونعطيو هنوحرجبو هنودقني نويكلاملا ىعفاشلا ىلع راثف « نيدهحملا نيب

 كلذ ىف لوقيو « هجارخإ نوبلطي ىلا ولا ىلإ مره بهذ دقل ىح « هيلع

 ناطلسلا ىلإ كلام باعصأ بهذ كلام ىلع هباتك ىعفاشلا عضو امل : ىزارلا
 نم لب « طقف كلام ءارآ ىعفاشلا دقني ملو . ىعفاشلا جارخإ هنم اوسملاو
 ركذو « قارعلا ءاهقف نم مهريغو هباحصأو ةفينح ىلأ نيقارعلا ءارآ لبق
 هءارآ دقنو « ىعازوألا فالخ ركذو « ملل ءارآ ضعب فيزو مهفالخ

 نوبصعتي « هدهع ىف هقفلا لاجر نم راصنأ ءالؤه لكلو « (١)ريسلا ىف
 لددللا نم ريبكلا قثبلا ىعفاشلا ىلع قئبنا مهدقتيف « مهنع نوحفانيو « مه
 ىغبني ام هتارظانمو هلدجب عضيو . لواصيو لداحب ناكف « ةرظانملاو
 بحاص سمب نأ ريغ نم اهدحو ةجحلاب كسمتسي لداحنلا هيلع نوكي نأ
 لاق دقلو . ةصاخ ةيهقف ةفسلف بحص هفالخم ناك دقل ىّبح « ءوسب ىأرلا
 فالتخاو « ةغللا ىف : ءايشأ ةعبرأ ىف فوسليف ىعفاشلا : لبنح نب دمحأ هيف
 . هقفلاو « ىناعملاو « سانلا

 هملع عم ثيدحلا لاجرو « ثيدحلا ةرصن ىلإ ًامئاد هلادج ىف ليمي ناك

 ٠ اهلك بتكلا هذه
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 دادغب ىف مه هئاقتلا لوأ ى ىأرلا لهأ تبسم دقو « هبيلاسأو لدجلاب

 ىعفاشلا نامز لبق اوناك سانلا : كلذ ىف ىزارلا لوقيو . 184 ةنس

 اوناكف ثيدحلا باعصأ امأ « ىأرلا باحصأو : ثيدحلا باعصأ « نيقيرف
 نع نيزجاع اوناك مهنأ الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رابخأل نيظفاح
 الاكشإ وأ الا وس ىأرلا بامصأ نم دحأ مهلع هدروأ املكو « لدجلاو رظنلا

 باعصأ اوناكف ىأرلا باحصأ امأو « نيرحتم نيزجاع مهديأ ىف اوطقس

 ىعفاشلا امأو « نئسلاو راثآلا نع نيزجاع اوناك مهنأ الإ ا لدجلاو رظنلا
 اطيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب فراع ناكف « هنع هللا ىضر

 « مالكلا حيصف ناكو « هيف ًابوق لدحجلاو رظنلا بادآب ًافراع ناكو « اهنيناوقب
 ثيداحأ ةرصن ىف ًاذحخآو « ةرهاظلا ةجحلاب موصخلا رهق ىلع ًارداق

 الاكشإ وأ الاؤس هيلع دروأ نم لكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىأرلا لهأ ءاليتسا هبيسب عطقناف « ةيفاك ةيفاش ةبوجأب هنع باجأ

 . ثيدحلا باحصأ ىلع

 لهأ نم ءاهقفلا ضعب نأ دجو : دعاوقلا عضوو لوصألا لصأ املو

 هدجوف « هخيش مهنمو « اهم ديقتي الو « لوصألا هذه ىلع جرخم زاجحلا

 لداجف « لصألا كرتيو « عرفلا ذخأيو . عرفلا كرتيو « لصألاب ذخأي

 هذه هقف لجأل لاضن ى اهلك هتايح ىضق كلذبو « ًاضيأ زاجحلا لهأ

 ضعب معز دقل ىح : قحلا ليبس ىو « قحلا لجألو اهليبس قو « ةعيرشلا
 . هرصع ى ةعيرشلا مامإ قحب ناكف « (١)كلذ ليبس ىف تام هنأ نيخرؤملا

 سنأ نب كلام باحصأ نم لجر رصمب ناك ) : توقاي مجعم ىف ءاج )١(
 سانلا عمتجيو « اريثك ىعفاشلا رظاني ناكو شيطو ةدح هيف نايتف هل لاقي
 , نعارلا هقتعأ اذا نوهرملا دبعلا وهو رحلا عيب ةلأسم ىف اموي رظانتف امهيلع
 نايتف عنمو « هلاوقأ دحأ ىلع هعيب زاوجب , ىعفاشلا باجأف هريغ هل لام الو
 ىعفاشلا هيلع رهظف , ىعفاشلا لاوقأ دحأ وهو « هجو لكب هقتع ىضمي هنآل , هنم
 دري ملف « احيبق امتش ىعفاشلا متشف « اعرذ كلذل نايتف قاضف , جاجحلا ىف
 ىرسلا ىلا عفار كلذ عفرف 2 ةلأسملا ىف همالك ىف ىضمو « افرح ىعفاشلا هيلع

 «٠ ىرج امب هربخأف هيلع مزعو ., كلذ نع هلأسو « ىعفاشلا اعدف ( ىلاولا )
 ىلع ىعفاشلا لثم رخآ دهش ول : ىرسلا لاقف , كلذب نايتف ىلع دوهشلا دهشو
 - نيبو لمج ىلع هب فيطو طايسلاب برضف نايتفب رمأو « هقنع تبرضل نايتف
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 هرداصمو ىعفاشلا ملع

 هتالقنتو « اهراودأو ىعفاشلا ةيح ى لوقلا كل انفلسأ

 « اهراوطأو ةايحا هذه جهانم حضوي اليلق هملع نم كل انركذو هتالحرو

 نأ ال « هتاذب مئاق ثحب هل درفي نأب ريدج ىعفاشلا مع ردصم نكلو
 هنأل « هب تلزن ىلا ثداوحلا درس ءانثأ ىو « هتايح ريع ىف ركذي

 . هسردب ىبعن ىذلا عوضوملا بل وه ههقفو « ههقف هيلع ماق ىذلا ساسألا

 لزان دقو « دادغب ىف مهلغش « هلقعو هملعب سانلا ىعفاشلا لغش دقل

 هجتي ديدج هقفب مهلع جرخم أدتبا دقو « ةكم ىف مهلغشو ىأرلا لهأ

 « دادغب ىف مهلغشو « عورفلا لدب لوصألاو « تايئزجلا لدب تايلكلا ىلإ
 هلوصأ ىلع ةباحصلا ضعب تافالخو « ءاهقفلا تافالخ سردي ذخأ دقو

 ؟ هعيباتي امو « لغاشلا ءاملعلا لغش ناك ىذلا ملعلا كلذ اف « ابلإ ىدتها ىلا
 . هتاذب مئاق باب ىف هركذن نآلاو « هتايح ىف ًاضرع كلذ ضعب ركذ دقل

 نب ًاملع ناك هنأ هيلع اوقلت نيذلا هذيمالتو هؤانرقو هخويش عمجأ
  خيراتلا ابنود تاداهش ىف كلذ اولجسو 4 ىرابي الو ىراجب ال ءاملعلا

 . هوأش غلبو « هون لماكت دق نكي مل تقو ىف هيلع ىئثي هخيش كلاف

 هيلإ اهتك ىلا لوصألا ىف هتلاصر أرقي نأ دعب ىدهم نب نمحرلا دبعو

 . ( مهفم باش مالك اذه » : لوقي هبلطب

 هباحصأ نم تلخ ىتح ىعفاشلا ةقلح اودصتو سانلا ءاهفس نم نايتفل اوبصعت

 ىتح اليلع هيف لزي ملف ٠ هلزنم ىلا لمحف هوبرضو هيلع اومجهف هدحو ىقبو
 ةصق تحصأ ءاوسو «٠ برضلا بيس وه توملا نأ ةياورلا هذه ديفت دقو ١ تام

 ىعفاشلا اهب تام ىتلا ةلعلا نأ تاياورلا بلغأ ىف روكأملاف ء عصت مل مأ برضلا
 هللا همحر ايضرم ايضار هبر ىقلف ديدش فزن اهببسب هباصأ « ريساوبلا ىح
 .٠ ىلاعتت

 ( ىففاشلا - م)
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 ىعفاشلا الول » : لوقي رصمب هذيمالت دحأ مكحلا دبع نب دمحمو
 ىنملع ىذلا وهو « تفرع ام تفرع هبو « دحأ ىلع درأ فيك تفرع ام
 ناسل عم « ريخو لضفو رثأو ةنس بحاص ناك دقف هللا همحر « سايقلا

 : هيف لبنح نب دمحأ لاق دقلو . « نيصر حيحص لقعو « ليوط حيصف
 هذه ثعبي لجو زع هللا نأ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نع ىوريو »
 نب رمع ناكف « اهنيد رمأ اهل ممقي الجر ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا
 ةئالا سأر ىلع ىعفاشلا نوكي نأ وجرأو « ةئاملا سأر ىلع زيزعلا دبع
 مل ام لئاضفلا نم ىعفاشلل » : ىرهاظلا ىلع نب دواد لاقو . ( ىرخألا

 « هسفن ةواخسو « هدقتعمو هنيد ةعصو « هبسن فرش نم هريغل عمتجم

 هباتكلا ظفحو « هخوسنمو هخسانو هميقسو ثيدحلا ةحصب هتفرعمو
 . ©« فينصتلا نسحو ءافلحلا ةريسو « ةنسلاو

 عجراو « هرصع ىف ملعلا نم هتناكمب ىرتت تادابشلا دحجن اذكهو

 ىضر هبقانم نايبو هتمحرتل تدصت ىلا بتكلا ىف ديزملا تئش نإ ابلإ
 . هنع هللا

 اهولئاق مهني دقف « اهتتاكم اه تناك نإو « ًابناج تاداهشلا كلت كرئلو

 ناك نإو « اهضيقن لوقي نم هيلع نبصعتملا نم نوكي دقو « هل بصعتلاب
 موقأ ةداهش ندجنل كلذ انزواجت نئلو « ةدابثب ةدابش اهنكلو « الطاب

 ىواتف وأ « ةروثأم لاوقأ نم « راثآ نم هكرتام ىهو « ًانايب نيبأو اليلد

 وأ « اهنود تافالخ وأ « اهالمأ بتك وأ « ابتك لئاسر وأ « ةروثنم
 رادقمو « هملع رادقم ىلع ليلدلا كلذ لك ىفف « اهماقأ تارظانم
 نم ريكأ ناكف « هنانج ةوقو « هنايب حيصفو « هقفأ عاستاو « هبهاوم

 هقفف « باتكلا مع ىتوأو 2 ةيبرعلا ملع هنع هللا ىضر ىنوأ -

 لاق 6 هسورد ىق كلذ نم ًائيش ىقلأ دقو 34 هيما رمو هرارسأ بطو هيناعم

 < ليزنتلا دهاش هنأك ء ريسفتلا ىف دخأ اذإ ىعفاشلا ناك : هذيمالت ضعب



 ا مه

 :ابمارم مهفو ةنسلا دعاوق طبضو « كلام أطوم ظفحف ثيدحلا لع قوأو

 ىأرلا هقف وأو « اهنم خوسنملاو خسانلا ةفرعمو . (١)امم دابشتسالاو

 « هميقسو هحيحص ةفرعمل « نيزاوملاو سايقلا طباوض عضوو « سايقلاو
 تمظع نآرقلا ملعت نم : لوقي ناك دقف « مولعلا بلط ىلإ وعدي وه ناكو

 « هردق لبن هقفلا ف رظن نمو « هتجح تيوق ثيدحلا بتك نمو « هتميق
 مل نمو . هيأر لزج باسحلا ىف رظن نمو « هعبط قر ةغللا ىف رظن نمو
 . هملع هعفني مل هسفن نصي

 نب عييرلا لاق « مولعلا نم ددع ىف رظنلل ًاعماج معلل هساحم ناكو

 هثيجيف « حبصلا ىلص اذإ هتقلح قف سلجب هللا همحر ىعفاشلا ناك » : ناملس

 هريسفت هنولأسيف ثيدحلا لهأ ءاجو « اوماق سمشلا تعلط اذإف نآرقلا لهأ

 ءرظنلاو ةركاذملل ةقلحلا توتساف « اوماق سمشلا تعفترا اذإف « هيناعمو

 رعشلاو وحنلاو ضورعلاو ةيبرعلا لهأ ءاجو « اوقرفت ىحضلا عفترا اذإف

 . رابلا فاصتنا برق ىلإ نولازي الف

 هلصوأ ىذلا نمو « ةفرعملا هذه لك ىعفاشلل تءاج نيأ نم - 8

 ىذلا بطقلا راص ىبح « هليج ىف رثثأتلاو « ملعلا نم ةلزملا هذه ىلإ

 ؟ هيلإ نودصقيو « هبوص نوهجتيو « هلوح نورودي

 لصتي امم ضمغي امع انايحأ هخويش هلأسي ناك ةنسلا ىئاعمب هملعل )١(

 ىبنلا نع ثيدحب ثدحت ) : توقاي مجعم ىف ءاج برعلا رابخأو ةيبرعلاب هملع
 بناج ىلا ىعفاشلا ناكو ( اهتانكم ىلع ريطلا اورقأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىنعم ام هللا دبع ابأ اي : لاقف هيلا تفتلاف ةينيع نيا
 رجز ىف ناك برعلا ملع نا : ىعفاشلا لاقف « اهتانكم ىلع ريطلا اورقأ : ملسو
 ربط لوأ رظن ارمأ ديري هلزنم نم ادغ اذا مهدحأ ناك , فايتعالاو ظحلاو ريطلا
 ىف ىضمف « نمايآلا ريط اذه لاق هنيمي نع زاتجاف هراسي نع حنس ناف « هاري
 ريط اذه لاق هراسي نع رمف هنيمي نع حنس ناو « اهحجنتسي هنأ ىأرو هتجال
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق هبشيف ٠ ةموئشم لاح هذه لاقو عجرف مئاشآلا
 هب نوملعت امو « اهجيهت ناف « اهوجيهتال ىأ ( اهتانكم ىلع ريطلا اورقأ ) ماسو
 ٠ لجو زع هللا ءاضق هيف نوهجوت اميف عنصي امئاو . ائيش عنصي ال ةريطلا نم
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 دحن مث « ةفرعملا ىلإ ناسنإلا هيجوت ىف رثآلا ال نوكي ىلا رصانعلا نإ
 : رصانع ةعبرأ ىرظن ىف ىه - اهعونو اهريداقم هل

 صخشلا بهاوم  رصانعلا نم هربغل ةماعدلاو داعلا وهو (اهوأ )

 . هعوزنو « هتادادذعساو

 ًاقيرط هل نونسي نيذلا خويشلاو نيهجوملا نم مهفداصي نم (اهناث )
 اهف عبطنت ىلا طوطخلا هسفن ق نوطحنو 2 اهجهانمو ةفرعملا لبس نم

 . ىحمت الو

 . ةيصخشلا هتاساردو هبراجنو هتارابتخاو هتايح ( اهتلاث )

 هتسبالو هتفنك ىلا ةيركفلا ةئيبلاو ٠ هلظأ ىذلا رصعلا ( اهعبار )

 اهعيح ترثأ دقف .رصانعلا هذه نم رصنع لك ىف ملكتنلو « هتذغو

 هنيوكت ىف ةبسانم ريداقم ابّم لكل ناكو . ىعفاشلا نيوكت ىف

 . هريثأتو هبجوتو

 هبهاوو - ١

 ىلوألا ةورذلا ىف همجي بهاوملا نم اظح ىعفشلا هللا ىنآ دقل

 . ءارآلا ءامعزو « ركفلا ةداق نم

  ةيلقعلا هاوق لك ىف ًايوق ناك « كرادملا ىوق ىعفاشلا ناك دقف (1)

 نكي مل « اهللإ ةجاحلا تق تقو ىف الايثنا ىناعملا هيلع لاثنت « ةبمدبلا رضاح ناك

 ىقلي ناك لب « رومألا هيلع قلغت نمم نكي ملو « ةيركف ةسبح هب

 مقتسيو « قئاقحلا هيدي نيب حضتتف ع هريكفت نم ًاءوض سردي ام ىلع
 « صوغلا ديعب ةركفلا قيمع ناكو « اهكلاسم هب كلسيف « اهقطنم همامأ

 : اهراوغأ قمعأ ىلإ ا بهذي لب « اهرهاظ ةساردب رومألا نم ىفتكي ال
 ايف الماك قحلا ىلإ لصي ىتح دح دنع فقي ال مهفلا ىف ىدملا ديعب ناك

 ةماع طباوض عضو ىلإ اهماكحأو ثداوحلل هتسارد ىف هجتي ناكو « هاري
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 ةيئزج ةسارد ال « ةماعلا تايرظنلاو تايلكلل ًابلط هتسارد تناكف « امل

 2 ذفنأ ركفو ىوقأ لقع ىلإ جاتحت ةيلكلا ةساردلا نأ كشالو « طقف

 نم ناك دقلو.« اذه لثم ىلإ ةيئزجلا تاساردلا جاتحن الو « ةبقاث ةريصبو

 ملع عضو نأ اهم تايئزجلا نود اياضقلا نم تايلكلا ىلإ ههاجنا ةجيتن

 . هساسأ وأ هقفلا لوصأ

 عم ىتوأ « ءاقلإلا نب ربعتلا حضاو نايبلا ىوق ىعفاشلا ناك (7)

 ريعي رثأتلا قيمع ًاتوص « هنانج ىوقو « هنايب ةغالبو « هناسل ةحاصف

 أوما هئرقي نأ كلام دارأف . اكلام ىقل هتارابعب حضوي امك « هتارب

 بغر ىتح « حفصلا أرق نأ اف « احفص كيلع أرقأ لاقف هباحصأ ضعب ىلع
 « قيمع ريثأت نم « هتوص ىف امل كلذو « هرخآ ىبح هنم هعامس ىف كلام

 اذإ ناك « هتوص رأت قمعلو « قطن ةحاصفو « ءادأ نسح نم هل املو
 ١ . هيعماس ىكبأ نآرقلا أرق

 اندرأ اذإ انهي : لاق هنأ هيرصاعم ضعب نع دادغب خيرات ف ىورو

 « نآرقلا أرقن ىلطملا ىتفلا اذه ىلإ انب اوموق « ضعبل انضعب انلق ىكبن نأ
 مهجيجع رثكيو « هيدي نيب سانلا طقاستت ىح « نآرقلا حتفتسا هانيتأ اذإف

 . ةءرقلا نع كسمأ كلذ ىأر اذإف « ءاكبلاب

 : ىعفاشلا نع لاق دوراجلا ىلأ نبا نأ باتكلا اذه ىف ًاضيأ ىوريو

 رثكأ هناسل نإف « ىعفاشلا الإ « هتدهاشم نم رثكأ هبتكو الإ ًادحأ تيأر ام
 بتكلا هيلع نوكت ام نسحأ ىلع ىعفاشلا بتك تناك اذإو « هباتك نم

 « هتهفاشم لاح نوكت فيكف « ةركفلل ريوصت نسحو « ريبعت ةدوج نم
 ءاج اك « ًانايب حصفأو « ءادأ ىوقأو « ةراشإ لكأو « ةرابع ىلعأ ىهو
 هامس نأ نايبلا هتداجإ نم غلب دقلو « انلقن اهف هيرصاعم ضعب ناسل ىلع
 . ءاملعلا بيطخ هيوهار نبا

 ةسارفلا ىوق « سانلا سوفن ىف ةريصبلا ذفان ىعفاشلا ناك (9)

 ةفص كلتو « مهسوفن هقيطت امو « لاجرلا لاوحأ ةفرعم ىف كلام هخيشك
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 ةمزال ىه امك « هيلإ همصخ بذجم نأ ديري ىذلا بيرألا رظانملل ةمزال
 متاويف © ةفرعملا نم هنوقيطي ىذلا ردقلا هذيمالت ىلع ىقلي ىذلا ذاتسألل

 ناكو « ةبسانملا ةيملعلا قئاقحلاو نييعتلا ىف هتقاطو مهفلا ىف مهقاط نب

 نم ددع ربكأ هلوح فتلا نأ ىف ًاببس هنايب ةوق عم اذب- ىعفاشلا رصب

 . كيمالتلاو باحصلا

 نكلو « باحصلا نم ةتس هب فتلي ناك دادغب لخد امدنع هنأ ىوري

 ى تيقب اف « هسرد ةقلح تعستا ىح « عماجلا دجسملا ف لخد نأ ام

 ىف ءاج اك « نيسمحللا اهددع براقي هلبق تناكو « هرغغل ةقلح دجسملا

 . دادغب خيرات

 رادقمب الإ ملعلا نم هيعماس ىطعي ال سانلا سوفنب هتربحل ناك دقو

 هيلع أف ©« ليزه رعش هيرصاعم ضعب عم دشانتي ناك هنأ : ترقاي
 لهأ نم ًادحأ اذه ملعت ال : هعم دشانتي ناك نم لاقو « ًاظفح ىعفاشلا
 سانلا ءىحب ال ىعفاشلا دجن اذكهو . كلذ نولمتحم ال مهإف « ثيدحلا

 « نوغيستسي ام الإ هباحصأ هنع معي نأ بح الو « نوقيطي ام رادقع الإ

 . هركني الو عرشلا هفرعي رمأو « بولطم ملع وه مهنع هيفحم ام ناك نإو

 كلذلو « اهئاوشو ايندلا ناردأ نم سفنلا فاص ىعفاشلا ناك (4)

 « قئاقحلا ىلإ هاجتالا ىف رظنلا قداص « ةفرعملاو قحلا بلط ىف ًاصلخم ناك
 ةيقرشملا ةمكحلا فو « مقتسملا قيرطلا ىلإ هبلط ىف هجتيو هلل معلا بلطي

 « ةفرعملا نم رونب بلقلا ف فذقي قئاقحلا بلط ىف صلخملا هاجنالا نأ
 ركفلاو « كردي لقعلاو حضتت قئاقحلا لعجت ءافص سفنلا ف دجويو

 كلذبو « ةحيحصلا ىناعملا نع ريبعتلا ةقداص تارابعلا لعجت مث « مقتسي

 . اهلس ريبعتلاو آعوق ىأرلا نوكي

 « ملعلل هبلط راودأ لك ىف ةمزال قئاقحلا بلط قىعفاشلا صالخإ نإو
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 ةأرج ىف هءارآ نلعأ « ءارآ نم سانلا هفلأي ام عم هصالخإ مدطصا اذإف

 « هتناكم نالعإ ىف ىضفف ىلع ةناكم ةباحصلارابخأو خيراتلا ىف ىأر « ةوقو
 « ةفرعملاو قحلا نالعإ همه ام رادقمم (١)ةيمرلا همه اف ىضفار هنأب ىربف
 ركذيو « ًاعيمح هيلع نيجراخلا عم ىلع لاتق ىلع ةاغبلا ماكحأ ىف دمتعيف
 لآ نوبصاني نمم ىأ « ىبصان هنأب ىرفف « هنع هللا ىضر ركب ىلأ لضف
 لوقي لب « ىلوألا ىلإ تفتلب ملاك ء هذه ىلإ تفتلي الف ةوادعلا تيبلا
 : ماقملا اذه ىف

 لهجلا ىوذ دنع ليضفتلاب ضفاور اننإف ًايلع انلضف نحن اذإ
 لضفلل ىركذ دنع بصنب تيمر  هتركذ ام اذإ ركب ىلأ لضفو

 لمرلا ىف دسوأ ىبح هب نيدأ  امههالكب صنو ضفر اذ تلزالف

 ملف ٠ قئاقحلا رثآ هخويشل هصالخإب قئاقحلل ةصالخإ مدطصا اذإو
 ى سانلا نأ هغلب امل فالخلا اذه نلعيو « هفلاخم نأ كلال هصالخإ هعنع
 هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ نوضراعيو « هتوسنلقب نوقستسي سلدنألا
 < هرظاني نأ نم نسحلا نب ب دمحمل هصالخإ هعنم ملو « هلاوقأب لسو هيلع

 لمهأل فصتني ىح دمحم باحصأ بلاغي نأو ةرظانملا ىف هيلع دتشي نأو
 راودأ لك ىف ريسي ناك اذكهو ء ثيدحلا رصان ىمسيف « مهم زاجحلا

 لبقتسي ناك اذلو : :قحلا تاذل قحلل صالخإلا رونب ًاردتسم علل هبلط

 . هبلطم قحلا ماد ام مهب رفظيف « قحما صالخإب هيرظانم

 « هلوسر ةنسو هللا باتك ةيمالسإلا ةعيرشلا ساسأ نأ دقتعي ناك

 ىلع هباحصأ ثحم ناكف « ًاملع هللا لوسر ةنسب طاحأ هنأ دقتعي ناك امو

 هيأر اوضف رلف « هررقي ام فلاخم ًاحيحص اوأر نإو « ثيدحلا بلط

 )١( اًئيرج ارعش اذه ىف لوقيو ٠ لوقيف :

 ضمهانلاو اهفيخ ةدعاقب فتهاو ىنم نم بصحملاب فق ابيكار اي

 ضئافلا تارفلا مطتلمك اضيف ىنم ىلا جيجحلا ضاف اذا ارحس
 ىضفار ىنأ نالقثلا دهش“يلف دمحم لآ بح اضفر ناك نأ
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 : ناملس نب عيبرلا ىلإ ًادنسم توقاي مجعم ىف ءاج . ثيدحلاب اوذخأيو

 ىننلا نع ىوري لاقف « ةلأسم نع لجر هلأس دقو « ىعفاشلا تعمس

 لوقتأ هللا دبع ابأ اي هل لاقتف «ء اذكو اذك لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ضرأ ىأ لاقو « ريغتو لاحو ء هنول رفصاو « ىعفاشلا دعتراف « اذه

 ملو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تيور اذإ « ىلظن ءامس ىأو ىنلقت

 ىعفاشلا تعمس : ًاضيأ عيبرلا لوقيو « ندنيعلاو سأرلا ىلع معن : لقأ
 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةنس هنع بهذتو الإ دحأ نم ام : لوقي

 هللا لوسر نع هيف « لصأ نم تلصأ وأ « لوق نم تلق امهمف « بزعتو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ام لوقلاف تلق ام فالخ ملسو هيلع هللا ىلص

 . مالكلا اذه ددري لعجو « ىلوق وهو مسو

 نونوكي نيذلا هدابع ةوفص هب هللا صتخم صالخإلا نم عون كانهو
 ء نمؤملا ام صتخا ىلا ةركفلا ىف ءانفلا وهو « مهتوسأو «٠ سانلا ةودق

 نيذلا نإف « زيزع بلطمو « بعص ىقترم لكشلا اذه صالخإلاو
 مهف ردنيو « ليلدلاب نوعراقيو « ةجحلاب نولزانيو « نايبلاب نولواصي

 ليلقلا اذه نم ناك ىعفاشلا نكلو « ولع بح هلانيو وهز هلخدي مل نم
 « لازن ىف ناسل ةدحم ليطتسي الو « لادج ق بضغي ناك ام اذل و « ردانلا

 هاج ىف هدهز نم غلب دقلو « ًاولع هب ديري الو « هلدج نم قحلا ىغبي هنأل
 ساسنلا عفتني نأ ىتمتي ناك نأ هيف هئانفو قحلا بلطل هصالخإو « معلا

 : لوقي ناك هنأ ريثك نبا خيرات ىف ءاج دقف « هيلإ بسني نأ ريغ نم هملعب

 رجوأف « هنم ءىش ىلإ بسيالو « ملعلا اذه اوملعت سانلا نأ تددو

 2 ضرغ لبنو « بلق ءاكذ صالخإلا هبسك دقلو « ىنودمح الو هيلع

 « لماكلا لجرلاب قيليال امع ًايماستو « اياندلا نع ًادعابتو « سفن ةوقو

 هتءعورم تناكل ًاحابم هل بذكلا ناك ول : هفصو ىف نيعم نب ىبحن لاق

 . قودصلا صلخلا هيلإ لصي ام ىمسأ اذهو « بذكي نأ هعنمت
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 ؟  هخوسش

 « مهلك امأ تدعابت دق خويش ىلع ثيدحلاو هقفلا ىعفاشلا ىقلت - 6

 « هدنع ام ريخ لك نم لان دقلو « هنع ىبني ىعفاشلا ناك ىذلا مالكلا

 . درلا بجاو هاري ام هنم كرتو 4 ذخألا بجاو هأري ام. هنم ذحأف

 خويشو « نملاب خويشو « ةنيدملاب خويشو « ةكمب خويش نع ذخأ دقل
 نأ ملعا : لاقف هخويش ضعب ءامسأب ىزارلا رخفلا ءاج دقلو « قارعلاب

 نيذلاو « مهنم نيروهشملا ركذن نو « نوريثك مهلع ىور نيذلا هحناشم

 ةتسو « ةيكم ةسمخ « رشع ةعست مهنإ « ىوتفلاو هقفلا لهأ نم اوناك

 نايفس مهف:ةكم لهأ نم نيذلا امأ « ةيقارع ةعبرأو «ةينامب ةعبرأو « ةيندم
 نب دوادو « حادقلا ملاس نب ديعسو « ىجنزلا دلاخ نب لسمو « ةنييع نبا

 نيذلا امأو « داوز ىلأ نب زيزعلا دبع نب ديمحلا دبعو « راطعلا نمحرلا دبع
 زيزعلا دبعو « ىراصنألا دعس نب مهاربإو « سنأ نب كلاف ةنيدملا لهأ نم

 دمحمو « ىاسألا (1) ىبحن ىنأ نب مهاربإو ٠ ىدرورادلا دمحم نبا

 ىلأ نبا بحاص « غئاصلا عفان نب هللا دبعو « كيدف ىنأ نب ديعس ىنأ نبا

 فسوي نب ماشهو « نزام نب فرطف نملا لهأ نم نيذلا امأ « بيؤذ
 ناسح نب ىبحنو « ىعازوألا بحاص ةملس ىنأ نب رمعو « ءاعنص ىضاق

 « حارحلا نب عيكوف قارعلا لهأ نم نيذلا امأو ٠ دعس نب ثيللا بحاص

 باهولا دبعو « ةيلع نب ليعامسإو « نايفوكلا ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأو
 . نايرصبلا ديحما دبع نبا

 لوصأ ال ثيدحلاو هقفلا هنع دخأي ناك ىعفاشلا نآل ىعفاشلاب رضي ال اذهو

 , رشلا نع دعبلاو ريخلا ىف تدهتجاو نمدلاب لمع ىلع تنك ىعفاشلا لاق ٠ نيدلا

 اننوفلاخت لاقف 2« ه«هسلاجأ تنكو ىبحي ىبأ نبا تيقلف ةنيحملا تمدق مث

 ٠ هيف لخد ءىش مكدحآل رهظ اذاف « انم نوعمستو
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 ىورو « هنم ًاعامس هبتك نسحلا نب دمحم نع ىعفاشلا ىقلت دقو اذه

 نإو « هتذتاسأ نم اذبم وهف « هيلع قارعلا لهأ هقف هقفتو ثيداحأ هنع
 . هبصعتل عضخم ال معلا نكلو « ًابصعت كلذ ركذ ىزارلا رخفلا ىنأ

 ملعلا قلت دق ىعفاشلا نأ دافتسي هانركذو هانلقن ىذلا قايسلا اذه نمو

 هنإ لوقن كلذبو « ةفلت#لا تاعزالاو بهاذملا باعصأ خويشلا نم ةدع ىلع

 ناكو « هيلع كلام هقف ىقلتف ء هرصع ىن تماق ىلا بهاذملا رثكأ هقف ىتلت

 هبحاص نع ىعازوألا هقف ىلتو 3 هخويش ى عماللا مجنلاو ذاتسألا وه

 ىبجحن هبحاص نع رصم هيقف دعس نب ثيللا هقف قلتو « ةملس ىلأ نب رمع

 . نسحلا نب دمحم ىلع هباعصأو ةفينح ىلأ هقف قلت مث « ناسح نبا

 لو « قارعلاو « رصمو « ماشلاو « ةنيدملاو ةكم هقف هل عمتجا اذكه

 قى هنأب فرعو « لازتعالاب رهتشا نم دنع هقفلا بلطي نأ ىف ًاجرح دحب

 غاسناو « هقفلاو ثيدحلا لهأ كلسم اهلط ىف كلسي ال داقتعالا لوصأ

 ىهقفلا جيزملا كلذ هنم ناكف « ىعفاشلا سفن ىف ريثكلا ملعلا كلذ لك

 ريغ مغنلا ةفل اتم « ةلداعتم ةمجسنم تاعزتلا لك هيف تقالت ىذلا مكحملا

 اهمدقو « ىعفاشلا اهرهص ىلا ةيلكلا ىناعملا كلت هنم تدلوتو « ةرفانتم

 . مكحم لوقو عئار نايب ىف سانلل

 ء مهانركذ نمم دحاو لك نع هذخأ ام نيبن نأ عيطتسن ال -

 رهظ هنإ ماقملا اذه ىف هقفلا باتك ضعب لاق هنأ ىلإ يشن نأ بحب نكلو

 نأو « نعم دسحاو جهنم ىلع ةدحاو لك تماقتسا هقفلل (١)ناتسردم

 ةيناثلاو « ةنيدملاب تناكو ثيدحلا ةسردم نيتسردملا ىدحإ « ىرخألا جبن

 نولئاقلا ركذ امك ىعفاشلا رصع ىف نايقالتت ناتسردملا تذخأ دقو )١(
 ٠ لوقلا اذه
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 ةسردم فيضنف مهرياسن نأ انل حصي . (١)قارعلاب تناكو ىأرلا ةسردم

 ةسردم مالسإلا ىحض هباتك ىف نيمأ دمحأ ريبكلا ذاتسآلا ركذ 0)
 هتلسلس ىنايب مسر ىف مهدعب نمو نيعياتلا مث ةباحصلا نم ةفينح ىبأ

 بلاط نأ نب ىلع 2-]| دوعسم نب هللا دبع

 ديزي نب دوسألا نب قورسم سيق نب ةمقلع نب حيرس
 تام ىعخنلا قاذمهلا عدجألا تاء ىعخنلا ىدنكلا ثراحلا
 56 ةئس "1 ةنس تام "1 ةنس م8 ةنس تام

 ١ إ
 ليبحرش نب رماع ىتخنلا ميهاربإ
 8٠1غ ةنس تام 4م ةئس تام

 ١٠١ ةنس تام ناملس ىنأ 'نب داح

 ١٠ ةئس ثام ةفينح وبأ

 تباث نب ديز سابع نب هللا دبع رمع نب هللا دبع ناّع رمح

 ةعبسلا ةئيدملا ءارق

| | ١ | | | | 
 نب ماس نب ةجراخ نب نايأس نب ديعس نب مساقلا نب ةورع نب هللا دبع

 هللادبع نب ديز راسي 2 بيسملا ىلأ نب دمحم ه4 ريبزلا نب هللا دبع

 9٠٠ 1١١5 تياثا ٠٠) وال 1١١ ركب دوعسم نب ةبتع

 68غ ةنس تام

 هو وأ

 ا ١ | ١ إ ا ا
 ديعس نب ىيحم يىأرلا ةعيبر دانزلا وبأ ىلوم عفان بابش نبا

 - رمع نب هللا دبع 2ىرهزلا

 ١2 * لونك ١ ١١ ١؟5

 سنأ نب كلام

 امهتلسلس ىه هتلسلسف نيتسردملا ىلع سرد هنأ ىعفاشلا ةسارد ىف ركذي مث
 - «2 مسرلا هيلع لدي ام ةلمح ىف نيمأ دمحأ ريبكلا انذاتسأ قفاون نحنو ء اعم
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 هيف روثأملا ريسفتلا ةياورو هلوزن بابسأ فرعتو « نآرقلا ريسفتب ىبعت ةثلاث
 كلتو 34 مهتاداع ضعبو برعلا ةغلو «ء كلذ ءوض ىلع نآرقلا مهفنو

 . هل ًاماقم سابع نبا اهذختا ىلا ةكم ةسردم ىه ةسردملا

 نم جاه زيمتت لب « ثيدحلاو ىأرلاب زيمتت ال سرادملا نأ ىدنعو

 ررقملا نمو « اهلقو ةباحصلا ىواتف ةرثكو « ىأرلا ةقيرطو مهلع اوقلت
 « رشك ىأر مل ناك دق ىزاجحلا هقفلا ةذتاسأ اوناك نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا نأ
 اهخيش ىلع جرخت زاجحلا ةسردف « لك نم ىعفاشلا ذخأ دقف نكي امهمؤ
 كتئلوأو « نيعباتلا ىعبات نم ةفئاط نع اهاقلت كلامو « هنع هللا ىضر كلام
 راث آلاو ةباحصلا ىواتفب مهملعب اورهتشا نيذلا نيعباتلا نع مههقف اوقلت
 ىلع نورسي اوناك نيذلا ةباحصلا نع اوقلت كئلوأ مث «٠ ًاضيأ ىأرلاو

 نم همكح اوفرعت رمأ مل ضرع نإ « روثأملاب رمع نباو ديزو رمح جاهم
 الإو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع روثألا نم 3 اودجم مل نإف باتكلا

 باحصأ اهخويش ناكف « قارعلا ةسردم امأ . سانلا حالص هيف امم اوتفأ
 اوقلت نيذلا نيعباتلا ىعبات ضعب نع اهاقلت ةفينح وبأو « هدعب نم ةفينح ىنأ
 هللا دبع نع اوقلتو ةنسلا دعب ىأرلاب ىدان ىذلا ذاعم هقفب اورثأت نيعبات نع
 . ًاضيأ باطحلا نب رمع ةقيرط لثع ناك ىذلا دوعسم نبا

 اورثأت نمم ةيقابلا ةيقبلا ىلع جرخنو ةكم ىف هريسفتو نآرقلا هقف ىقلتو
 دجو دّقل ىتح « ابف نآرقلا سرادي ناكو « اهم ماقأ ىذلا سابع نبا قيرط

 افلاخم نكي مل دوعسم نب هللا دبع نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ ىلا ريشن انك ناو <
 رظن ىف ةباحصلا نم ىأرلا لهأ خيشو « انمالك بلص ىف ركذن امك رمع هاجتال
 ةسردمف « ةريثك لئاسم ىف هكلسم ىلع لدي امك هنع هللا ىضر رمع وه نيثحابلا
 ٠ دوعسم نب هللا دبع قيرط نع رمع ىلا ىهتنت اذه ىلع ةفوكلا

 ةسايسلا لزتعا نأ دعب ةكم ىف ماقأ دق سابع نب هللا دبع نأ ( امهيناث)
 لصتا دقو ٠ نآرقلاب ىنعت ةصاخ ةسردم كلذب هل ناكف ٠ سراديو سردي
 ذيمالتبو ىعازوألا هذيمالتب لصتا امك ةكم لمأ نم اهب نيرخأتملاب ىعفاشلا
 ش ٠ هرصع ىف ةيهقفلا تاساردلا لكب الصتم كلذب ناكف . ثيللا



 دلل © د

 نامحرت هنأب دوعسم نب هللا دبع هفصو دقلو 4 هيلإ بسني ريسفتلا ىف دلجم

 سابع نبا ىلإ قلطنا هلئاسل لاقق « ةيآىنعم نع رمع نبا لئس دقو « نآرقلا

 تيأرام ءاطع نعو « نييبنللماخ ىلع هللا لزتأ امم ىب نم ملعأ هنإف « هلأساف

 نإ « ةيشخ مهمظعأو ًآهقف مه رثكأو « سابع نبا سلجم نم مركأ طق

 مهردصي « هدنع رعشلا باص «© هدنع نآرقلا باحصأو هدنع هقفلا باعصأ

 ىلع وهو سابع نبأ بطخ : شمحألا نعو 4 دحاو داو نع مهلك

 .تملسأل مورلاو سراف هتعمب ول لوقأ تلعجف رسفيو أرقي لعجف « مسرملا

 ةقيرط نيرثأتم مهضعب وأ اهؤالع ناك ثيح « ةكم ىف ىعفاشلا أشن

 هتناضح ناكم ةكم تناكف « نيدلل همهف ةقيرطو « سابع نب هللا دبع

 كلاسمو « هتقيرط دودح مسري وهو « هسرد ناكم تناك مث « هتيبرتو
 هسفن لخأيو «٠ سابع نبا قيرط مسرتي نابإلا كلذ ىف ناك هلعلو « هتطخ

 وهو « هل نوكي ءاغبنلا نم ةغبانلا نإف « هلاثم و ىلع هسفن ىنريو اهمسب

 هقيرط مسرتي « قلخلاو ركفلاو ملعلا نم لماك لاثم هسفن نيوكت ىف لمعي
 « براقت امهدادعتسا نيبو « ةمءاوم امهسفنأ نيب نوكي « هاطخ عبتيو

 ءاملعلا ثدحتيو « ركذتو رشنت نابإلا كلذ ى تناك سابع نبا ايازمو

 تناك ةلئالا نإو « نييمشاحملا ةلود ناكمل امنع نورمخنو ع« نوخرؤملاو

 نم سابع نبا ناك امك « نايبلا حيصف ناك ىعفاشلاف « ةلمحلا ىف ةمئاق

 ىنعي ناكو « داجأو سابع نبا ىبع اك نآرقلا عب ىعي ناكو « لبق

 وبلاطو هسورد رصحن ناك مث « سابع نبا لعف امك هقفلاب ىبعي امك رعشلاب

 امك « ةيبرعلاو رعشلا ةاورو « هقفلا وبلاطو « ثيدحلا وبلاطو ٠ نآرقلا

 نبا نم لعج ىعفاشلا نأ دقتعن نأ انل لهف « سابع نبا عم نأشلا ناك

 حصأ ءاوسو « هليبس لثم ىف راسو « هاطخ مسرتو « لماكلا هلثم سابع

 هتماقإو ةكم ىف هتساردب ىعفاشلا نأ دكؤملا نف « حصي مل وأ ضرفلا كلذ

 نبا ةقيرطب ذخألا وهو « ةنيدملاب الو قارعلاب نكي مل ًاملع دافتسا دق اهم

 هقلطمو « هلصفمو هلمجمم ةيانعلاو « نآرقلا ةساردب ةيانعلا ف سابع
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 بابلا اذه ىق ديدجب هرصع ءاهقفل جرخ ىح 4 هماعو هصاخو 4 هديقمو

 . ةأيهم ةدعم مه-ديأ نبب هداوم تناك نإو « هوسرادتي مل

 هبراجنو ةصاخلا هتاسارد # 

 هتسارد نإ لب « طقف هخويشو هبهاوم نم هملع ملاعلا ديفتسي ال -8

 ف مظع نأش امل هتاراغاو هتالحرو « ملعلا باوبأل هتحلاعمو ةصاخلا

 « ةيلقع تارمث نم هب صتخم امو « هجاتنإ ىف ريكألا رثألا او « هتفاقث
 بع « ةعجنلا ريثك « ةنيدملاو ةكم ىف هخويشب هلاصتا عم ىعفاشلا ناك دقو

 لحري اهعم ناك مث « اهتغلب حصفتف « ًاريغص ليذه ىلإ لحر « ةلحرلل
 ةريسخ دافأف « ديرت وأ نينس رشع براقت ةدم اهوزنب لزنيو « اهليحرب

 نمو ع مهف نآرقلا لزن نيذلا مهو © مهعئابطو مهتاداعو برعلا دالبب

 . ميركلا نآرقلا قام ضعب رسفي ام مهتاداع

 « همزالو كلام ىلإ ل>ر « هقفلاو ثيدحلا بلط ىف لحر كلذ دعبو

 دعبو « ًامهفتم ًاسراد ةيبرعلا ةريزجلا فارطأ ىلإ كلامب هلاصتا عم لحر مث

 « نارجنب ناكو « اهتيالو لامعأ ضعب ىف الماع نعلا لإ لحر كلام توم

 لحر مث ؛ سانلا تاقالع بثك نع ريخو « موكحمب كاحلا ةلص ملعو
 هيلع ام لع تالحرلا هذه لك قى هنأ كشالو .ء رصمو « قارعلا ىلإ

 لكرثأو « مهفرعو « مهتاداع هيلع ريست امو « مهيب ايف سانلا تالماعم

 كلذل عضوف « سانلا ىف هرثأو « همهفو « لدعلا ىف هيأر هيجوت ىف كلذ

 (١)ةليلج دئاوف رفسلا ىف ىري ناك دقلو « طبنتساو دجو «٠ سيياقملا

 : لوقي ناك اذلو

 )١( هيف ءاج لزج رعش رفسلا دئاوف ىف ىوريو ٠
 بصنلا ىف شيعلا ذيذل ناف بصنأو هقرافت نمع اضوع دجت رفاس

 بطب مل رجب مل ناو باط لاس نا هدسسفي ءالا فوقو تبأر ىنا

 بطحلا نم عون هضرأ ىف دوعلاو هنكامأ ىف ىقلم برتلاك ربتلاو



 ل والا

 ًايرغ تومأ وأ ىدارم لانأ 2 اهضرعو دالباا لوط ف برضأس

 ًابيرق عوجرلا ناك تملس نإو  اهرد هللف ىسفن تفلت نإف

 اهتعيبطي ىه ةريخو ةدام نم هيقفلل هيطعت ام قوف رافسألا نأ كش الو

 نم ةدام ركفلا ىطعتو « سحلا فهرتو « كرادملا ىمنتو « نهذلا قتفت

 لئاسملاو « ةيلقعلا ضورفلا نم كلاسم هل حتفتو هروصت عسوت روصلا

 ثداوحلل ةيلك اياضق عضي نأ ديري ىذلا ركفملل ةمزال اذهل ىهو « ةيعقاولا

 ىناسنإلا لقعلا راث 5 ىلإ اوفاضأ نيذلا ةفسالفلا رثكأ ناك كلذلو « ةيئرجلا

 . اهكانم ف نوعسيو ضرألا ىف نوبرضي ًاراثآ

 « خويشلاب لصتي وهف « ةيملع ىعفاشلا تالحر تناك دقلو 4

 بهاذملا هرضحو هرفس ىف سردف « مهطعيو « مهنع ذخأي ءاملعلا سراديو

 سرد « اهف تبتك بتكلا نم اهضعبو « اهوقلت نم ًاعامس اهضعب « ةفلتخما
 « ةساردلا هذه رثأ بتك نم هنع رثأ ايف لجس دقو « ىعازوألا بهذم

 شقاني هيف « ىعازوألا ريس باتك رصم ىف ةعوبطملا ةيهقفلا ةعومجلا ىفف
 « رخآلا ىف هقفاويو « اهضعب ى هفلاخ ء رسلا ىف ىعازوألا ءارآ ىعفاشلا
 كلام مامإلا ىلع هلضف هنأ ىور دقل ىتبح « دعس نب ثيللا بهذم سردو

 هذهو « هب اوموقي مل هباحصأ نأ الإ « كلام نم هقفأ ثيللا : لاقو . هقفلا ىف

 رادقم فرعو « هءارآ سرد دق ناك اذإ الإ ىعفاشلا نع ردصت ال ةملك

 « هقفلا ىف ابحاص ىدم نم هيلع لدت امو « ةوق نم ءارآالا هذه ىفام

 مكحلا اذه ىلإ هب تهنا « ةقيمع ةسارد ثيللا هقف سرد بير الب ىعفاشلاف

 هرشنب اوموقي مله ©« ههقف اوعيض مهنأل هباحسأ هيف مال ىذلا

 . هب كاسمتسالاو

 نسحلا نب دمحم بتك سرد 4 قارعلا لهأ هقف ةقيمع ةسارد سرد مث

 « مهسفنأ نييقارعلا نيب فالحلا بتك سردو « هسفن دمحم ىلع ًاعامس

 كنإو « ةساردلا هذه ضعب اهف لجس دق انيديأ نب ىلا ةيهقفلا ةعومجملاو

 فسوي وبأ هبتك ىذلا ليل ىلأ نباو ةفينح ىنأ فالتخا باتك ابف دجتل



 - غم

 ما هرايتخا ىف فسوي ىنأو . ىليل ىنأ نباو « ةفينح ىلأ ءارآ شقاني

 . قحلا ىلإ برقأ هاريام ءارآلا هذه نيب نم وه راتخم

 « صخاف دقان ةسارد هرصع ىف ةفورعملا بهاذملا سرد هارن ةلمحجلا قو

 « ءامسألا عبتي « دلقم ةسارد الو « بئاغ ةسارد ال « مهفتم دشرتسمو

 . لاجرلاو

 نيذلا ةعاهللا ءاهقف ىلع هتسارد ىف رصتقي ال هتلعج ةيملعلا هتالحر نإو

 اندجوو 6 مهريغو ةعيشلا ءارآ سردي ناك لب « ءافلحلا ةعاط ىف اولخد

 ىف ءاج امك لاق هنأ هنع ىور دقف « مهئاملع ضعب ىلع هئانث ىف كلذ رثأ

 ريسلا دارأ نمو ةفينح ىلأ ىلع لايع وهف هقفلا دارأ نم : رشك نبا خيرات

 « كلام ىلع لايع وهف ثيدحلا دارأ نمو « قحسإ نب دمحم ىلع لايع وهف

 . ناملس نب لتاقم ىلع لايع وهف رسفتلا دارأ نمو

 ىعيش وه ريسفتلا مامإ ىعفاشلا هلعج ىذلا اذه ناهلس نب لتاقمو

 خسانلا باتكو «ريبكلا ريسفتلا باتك بتكلا نم هلو . ءارقلاو « نيثدحملاو

 ثحلا ىلإ اهتسارد نم ىهنناو « هبتك ىعفاشلا سردو « ىعيش نذإ وه

 لدي اذهو « هيلإ دصقيو مؤي « ةداملا هذه ىف ًامامإ هريتعاو « اهنءارق ىلع

 باوبأ نم هيف رثؤي امو ههقفب لصتي ام لك سردي ناك هنأ ىلع بير الب
 ريغ نم ملعلا لاني نأ الإ همهم ال « هل أرقي نم ةلحنب ديقت ريغ نم داهتجالا

 ٠ . (١)هبحاص ىلإ رظن

 ديري ىذلا « ىتالسإلا هيقفلا ديفي نأ نكمت ام لكى عفاشلا سرد ٠#

 ةغللا سردف « امهلع لمحلاو ةنسلاو باتكلا نم عني ايهقف ابهذم طبنتسي نأ

 كلذ ناف « ةيديزلا ةعيشلا ىلا هليم ىلع اليلد اذه نم ذخأن نأ ديرن ال )١(
 هلمح ىذلا ءاعولا همهي ال « هدجو ىنأ ملعلا بلطي ناك ىعفاشلا نآل « اليلد دعي ال
 « ديشرلا دهع ىف عيشتلاب ىعفاشلا مهتا دقلو , ءاعولا ىف ام همهي امنا « هيلا
 ٠ نييولعلا ضعب ارس عيباب ليقو



 هس عواد

 ديقم ريغ « مهقافوو مهفالخو « هوقبس نم ةياورو « ثيدحلاو ؛ نآرقأاو
 دافتسا ةيملع تالحر كلذ ليبس ىف لحرو « ةفئاط وأ بهذم وأ « ةلحنب
 نوئشو مهلاوحأو سانلا عئابطل ًارابتخاو ةريبك براجتو « ًاريثك ًاملع اهنم
 مع اذه ىف اندنع سيل ؟ ةينانويلا عت ايف ٍلعت له نكلو « مهعاّجا
 انك نإو تبثي وأ ىني ام اندنع سيلف « ةقداص ةحيحص ةياور ىلع ىببم
 نم كانه ناك ولف مهم ىتتلا نمو هخويش رثكأ ركذ دق هنأل ىتلا ىلإ ليم
 « ةيملعلا تاجردلا ىلعأ ىلإ هل نوبصعتملا هعفر دقو « هركذل ةينانويلا هملع
 هيف ىعفاشلا ركذب اوداشو هونلعأل ةينانويلا هملعت ىلع لدي ام ةمث ناك ولف
 . اهم اوقلعت دق ةقداص ةياور دجن مل انكلو

 ء ةينانويلا لعت هيلإ بسني ىعفاشلا اوسرد نم ضعب انيأر دقلو
 نأ ىوري ىزارلا نأ كلذ . ىزارلا رخفلل تءاج ةملكب كلذ ىف قلعتيو
 ناكف . ةملع نع ديشرلا هلأس دق ًامبنم ديشرلا ىلإ قيس امدنع ىعفاشلا
 ؟ بطلاب كملع فيكف : ديشرلا لاق » : ةبواحملا هذه ىف ءاج امم
 طارقبو سيلاططسرأ لفمو مورلا تلاق ام فرعأ : ىعفاشلا لاق
 « برعلا ءابطأ هلقن امو « اهتاغلب سيلقوبأو «٠ سويروقرقو سونيلاجو
 . ()١( سرفلا ءاملع هتقمتو دنهلا ةفسالف هتننقو

 ىلع نانويلا مهو « مورلا ةغل ملعي ناك هنأ ديفت اهحيرصب ةرابعلا هذهو
 ةصقلا هذه ىف نكلو « قرشلا ىخرؤم ضعب باتك نم ريثك ريبعت دح

 ةداعسلا حاتفم باتك ىف ءاج دقف ٠ ةياورلا كلت ميقلا نبا در دقو (١١(

 ىلع ىرتفم بذك اهنا : هصن ام هتغلب ىنانودلا بطلاب هملع ةباور ركذ دعب

 , عاضو باذك هئاف « اذه ىولبلا هللا دبع نب دمحم دنع اهيف ءالبلا « ىعفاشلا
 ٠ ددشرلا ةرضحب فسوب ىبال هترظانم اهيف ركذو ىعفاشلا ةلحر عضو ىذلا وهو

 اضيأو « مهتاغلب هولاق ام فرعأ ىنا لوقي ىتح « ةتبلا نانويلا ءالؤه ةغل فرعي مل ىعفاشلا ناف « ىرتفم بذك اهنأ لقع هل نم لدي ام ةياكحلا قايس ىف نأ مث
 , هلتق دارأو , ديشرلا ىلا ىعفاشلاب ىثو , نسحلا نب دمحم نأ ةياكحلا هذع ناف
 وح هيلع هٌوانثو « هل ىعفاشلا ميظعتو ء هل هتبحمو ىعفاشلل دمحم ميظعتو :

 ٠ ه50ه ص ةداعسلا حاتفم عجار , بذكلا اذه عفدي وهو فورعملا



 دل مه اد

 رثكأ ىف وحنلا اذه ىلع اهليصفتو « ترج ىلا ةشقانملا ف ىزارلا اهقاس ىلا

 سلجم ىف ناك هنأ اهف « ةصقلا هذه نأل كلذو « ريبك رظن عضوم نم

 ١184 ةنس ناك امهم دادغبل ىعفاشلا ءىجمو « دم#مو فسوي وبأ ديشرلا

 هذه ىف بسن هنآلو « 17 ةنس تام هنأل « نقيب فسوب ىلأ توم دعب ىأ

 قفتي ال كلذو « ىعفاشلا ىلع اضرح امهنأ فسوي ىلأو دمحم ىلإ ةياورلا
 قفتي الو « نيلياجلا نيمامإلا نيذه نع فرع امو « ملعلا لهأ قالخأ عم

 نأ نم ًاتيرات هب عوطقملا مكح ىف حبصأو « ضافتساو رهتشا ام عم

 سردو « دمحم مامإلاب لصتا ةلحرلا هذه ىف دادغب ءاج امدنع ىعفاشلا مامإلا

 ةيهقف تاشقانم لمتشت ةصقلا هذه نألو « هنم عامسلا قيرط نع هبتك

 ىزارلا لواح دقو « ىعفاشلا بهذملا عم قفتت ال تاباجإ اف ىعفاشلا باجأ

 لاقو « ةصقلا هذه رجح نباو رشك نبا ضفر كلذلو اهضعب .ىف عافدلا

 هللا دبع قيرط نم ةيورملا ىعفاشلا ىلإ ةبوسنملا ةلحرلا امأو : ابف رجح نيا

 « ةرصتخمو ةلوطم امهريغو ىببلاو ىربآلا اهجرخأ دقف ىولبلا دمحم نبا

 ىهو « ابلع ًادمتعم دانسإ رغب ىعفاشلا بقانم ىق ىزارلا رخفلا اهقاسو

 ةقفلم تاياور نم قفلم اهضعبو « عوضوم اهف ام بلاغو « ةبوذكم
 اضرح نسحلا نب دممو فسوي ابأ نإ ابف هلوق بذكلا نم ابف ام حضوأو

 نأ ءامهدحأ ) : نيهجو نم لطاب اذهو « ىعفاشلا لتق ىلع ديشرلا

 « ىعفاشلا هب عمتجم و تام دق ناك دادغب ىعفاشلا لخخد امل فسوي ابأ

 دقو اهس ال « سم لجر لتق ىف ايعسي نأ نم ىتأ اناك امهنأ « ىناثلاو و

 « ملعلا نم هللا هاتأ ام ىلع دسحلا الإ بنذ امهملإ هل سيلو « ملعلاب رهتشا

 دصيل امهنيد نم رشا امو (« امهلالجو ) امبصنم نأو ( امبم نظي الام اذه »

 ش ْ . كلذ نع

 ىلع اهامشال « ةاورلا نم نيققحما نم تضفر دق ةصقلا تناك نإو

 سيلف « مماياور ىف نيقداصلا نه سيل ابموار نألو « اهنالطب ىلع لدي ام

 « اهريغ ليلدب تبث اذإ الإ ) ابف ءاج امم ءىشب كسلا ىملعلا قيقحتلا نم

 ةينانويلا هملعت ريخ دجن ملو . ًاريخ ىنأو ءابنأ قدصأ ىرخأ ةياورب ىأ
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 نيعبتم الإ اذه ىف انسلو « هلبقن نأ ذئنيح انل سيلف « ةياورلا هذه ريغ ىف
 امب الإ اهذخأ حصي ال خيراتلا لئاسم نإف « ىملعلا ثحبلا بولسأ هبجوي ام

 . هبذك ىلع لدي ام هتياور ىف وأ « ةياور ىف سيلو « هقدص حجري

 مامإ ىعفاشلا نإف « ةينانويلل ىعفاشلا ملعت ىن ىف صاخ ضرغ انل سيلو
 هطابنتسا لئاسوو ع هملع رداصم تنيدتو 2 هئثحغ جهانم تحضو دق

 « اهيزاوم طبض ىلا ةيلكلا اياضقلا » اهماكحأ طبنتسا ىلا لئاسملا ىف
 هطابنتسا نم ضغي الو « ةينانويلا ملعي ناك هنوك هبهذع ًاملع انديزي الف

 . اهملعي ال ناك هنوك

 ىبلا ةريفلا تناكو « هيف شاعو « ىسابعلا رصعلا ىف ىعفاشلا دلو ١"

 هذمل رمألا رارقتسا ةرّتف ىه « رصعلا كلذ نم ىعفاشلا ةايح تقرغتسا
 كلذ زاتما دقو « ابف ةيمالسإلا ةايحلا راهدزاو « اماطلس نيكمتو « ةلودلا
 ركفلا ةضهنو « مولعلا ءايحإ ىف ريكألا رثألا امل ناك تازيمب رصعلا
 و « سرفلا بادآو « نانويلا ةفسلف نم ءاملعلا سابتقاو « ىمالسإلا

 ةيركف رهاظم نم رصعلا كلذ هب زاتما امف ةزجوم ةملك ركذنلو . دنهلا
 . (١)ةيعامجاو

 مورو سرف نم ةفلتمم رصانعب جومت تناك ةيمالسإلا ندملا نإ - ”؟
 جومت ىتالسإلا ملاعلا ةرضاحو « مكحلا نطوم دادغب تناكو « طبنو دونهو
 تناكو « ةموثرحلا ةفلتم « ةمورألا ةنيابتم سانجأ نم « ةفلتخم جاشمأب
 هسنج ةراضح لمح لكو « ىتالسإلا ملاعلا عاقب لك نم ابملإ ءىجت دوفولا
 ةلكاشلا هذه ىلع نوكي ىذلا عمتحا نإو « هسح نماكمو « هسفن ءاوطأ ىف
 كلت لعافت نم ةفلتخم رهاظم هيف ودبت ذإ ةيعامجالا ثادحألا هيف رثكت

 )١( ىبرعلا ركفلا راد رشانلا . ( لدجلا خيرات ) انباتك ىف انبتك دق -
 ىسابعلا رصعلا اهب صتخا ىتلا ةيركفلاو ةيعامتجالا رهاوظلا نايب ىف الصف

 لوأآلا ٠ نيب ام تاحفصلا ىف هيلا عجراف  5١ىلا 56٠0 .٠
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف « عرشلا نم اهمكح ةثداح لكلو « ةيسنجلا صاوحلا

 ؛ اهليلجو اهقيقد « ثادحألا لك ىف عنملا وأ ةحابإلاب مكحن ٠ ةماع ةءيرش

 ىلإ هنهذ قتفتو هيقفلا لقع عسوت نأ ثادحألا هذه ةسارد نأش نمو

 طباوض عضوو 3 روصتلاو ضرفلا ةيحان هيف مسوق و 4 لئاسملا جارختسا

 . ةنيابتملا عورفلا سنجل ةماع

 ءاقلحلا اهالوئو ةمحرتلا ةكرح رصعلا كلذ قى تطشن دقلو ما“

 راكفألا نم لاسرأب « ةيبرعلا ةغللا ترخزو « عيجشتلاو ةيمنتلاب نويسابعلا

 اوناك نيذلا سرفلا قيرط نم امءاج « قئارط ةدع نم اهمتءاج «ء ةينانويلا

 ةفسلف لقان مظعأ اوناك نيذلا نايرسلا قيرط نم اهتءاجو « ةينانويلاب نيرثأت
 ىلاوملا ضعب نإف «٠ اهسفن ةينانويلا نم اهتءاجو « نابإلا كلذ ىف نانويلا

 تءاجف « اهراكفأ نم فئارط الإ لقنف « ةيبرعلاو ةينانويلا ديجب ناك

 ةيدترم ًانايحأو « ًايسراف ًابوث ةسبال ًانايحأو « ةصلاخ ًانايحأ ةينانويلا ةفسلفلا

 . نايرسلا قيرط نع ةيحيسمو ةيدوبم حوسع

 عاونألا فلتع هريثأت ناكو « ىمالسإلا هقفلا ىف هرثأ كلذل ناك دقلو

 « مهوقع ةوقب اوناكف « قداص نامإ ملو « ةميقتسم ةيوق لوقع مل تناك

 « مهسوفت اهمضهف « راكفأ نم مهلإ دري ام ىلع نورطيسي مهناعإ ةوقو

 نم مهمو ءمطوقعل ةضايرو « مهكرادمو مه ريكفت ىف ءامن اهم نلوديفتسيو

 اهميدق نب « اهدورو دنع مهوقع برطضتف اهلامحا ىلع مهسوفن ىوقت ال

 ًاموق انيأر اذلو ء ابف رارقتسا ال ةيركف ىضوف ىف نوكتف « اهديدجو

 كالت مم زغ دق « ملعلل نوبستني مهضعبو «٠ باتك مهضعبو ءارعش مهضعب
 ةحلاصلا ةميدقلا مهراكفأ اورجهو « مل وقع اهمضه ىلع وقت ملف « راكفألا

 . نيرئاح اوراصو « اوبرطضاف

 ةعاجلل ةدسفم ءارآ نونلعي اوناك ةقدانز ءالٌؤه راوجب دوو دقلو

 2 هلهأل اديك رمألا توربديو « مالسإلل ةماه رومأب نوجانتيو ةيمالسإلا
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 . ءايحإو « ىتالسإلا مكحلا ضمن نوديري اوناك نم مهعمو 4 هنأشل ًانيومتو

 ةلودلا ىلع جرخ ىذلا ىناسارحلا عنقملا نم ثدح اك مدقلا ىمرافلا مكحلا

 . ىدهملا دهع ى ةيسابعلا

 ءالؤه نم نيضقتنملا نيجراخلل فيسلا سابعلا ىنب ءافلخ درج م4

 نوديري نيذلا ةيمالسإلا ةعاملا ىف نيدسفملل طوسلا اودرجو « ةقدانزلا
 ةريظحو « عرشلا رماوأ نع جورخلاو « ةيحابإلا نيملسملا ىف عيشت نأ

  ةهومم ججحم ةدسافلا دئاقعلا نيملسملا نيب نوثبي نيذلا ادورجو « نيدلا

 ركفلا خيرات ىف اومس نم ءالعلا كئلوأ نم ىدصتف « مهملع درلل ءاملعلا
 ةلدآلاو « ةغمادلا ججحلاب ءالعلا كائلوأ ملزان + (1)ةلزتعملاب ىالسإلا

 مهروصق باب مل اوحتفو « مهسلاجم اوندأو « ءافلخلا مهنم مهرقف « ةيوقلا
 « مصتعملاو « نومأملا دهع ىف مث « ىدهملا دهعو « روصنملا دهع ىف
 باجحلاو ءرازولا ةثالثلا ءافلحلا ءالؤه دهع ىف مهم ناكو « قئاولاو

 ءالؤه درجت ناك دقو « مهنم هسفن دعي نومأملا ناك لب ٠ باتكلاو

 لادج ىف مهعم اومحتلا نمم مههريغو سوحملاو ةقاندزلا ىلع درلل ءاملعلا

 نوكلسي اوذحخأ نأ ىف ًاببس  هضايح نع ًابذو « مالسإلا ىلع ًادوذ
 ىف ةفولأم نكت مل ةديدج قئارط ابلع ةاماحملاو دئاقعلا لالددسالا ىف

 اذه ىف مه مث « نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا دنع لالدتسالا
 نووقيو « مهحالس هب نوفهري ام ةفسلفلا نم اوسبق دق ليبسلا

 . عافدلاو موجحلا ف مهموصح قيرطب نيذوخأم اوناك مه م « مهجاجتحا هب
 دعب اوطروت مث « موصحلا كئلوأ هيف ضوخم امم لئاسم مهلإ ترسف
 نم نوملسملا ءالعلا ابف ركفي ايم نكت مل ةيفسلف لئاسم ةراثإ ىف كلذ

 هللا ناطلسو « هلاعفأو ناسنإلا ةدارإ ىف اوملكت « نيعباتلاو ةباحصلا

 تاذلا ريغ ءىش ىهأ « ىلاعتو هناحبس هللا تافص ىف اوملكتو « امهلع

 ءاهقفلا ضرعأف كلذ لك ىف اوملكت ؟ دحاو ءىش تاذلاو ىه مأ
 حلاصلا فلسلا ةقيرط هب اوفلاخ دق ام قوف كلذو « مهلمع نيركنتسم

 )١( ىعفاشلا رصعب مهتلصل ثحبلا اذه ىف ةلزتعملا نع ةملك ركذنس ٠
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 ىتلي الأ ًايعيبط ناكو « ءاهقفلاو نيثدحملا ةقيرطو « دئاقعلل لالدتسالا ق

 امهتيلقع فالتخال « ىالسإلا نيدلا نامدخم ناذللا ناقيرفلا ناذه

 « ةنسلاو باتكلا نم مهيد نوفرعتي نوثدحماو ءاهقفلاف « امه ريكفت قطنمو

 طابنتساو « ةيوبنلا ةنسلاو مركلا باتكلا صوصن مهف ىقعلا مهملعو

 « صن نكي مل نإ ىأرلاب داهتجالا وأ . امهتراشإ وأ امبترابع نم ماكحألا
 ةيلقعلا ةسيقألاب دئاقعلا تابثإ نورف ةلزتعملا امأ « هيف نورسسي ام ىصقأ اذه

 . ةيفسلفلا ثوحبلاو قطنملا نومدختسي كلذل مهو

 ءالؤه « هيف صصخ امف لك نوكي نأ بجوت رومألا ىرحم ناك دقلو

 ىاالسإ نوناق طابنتساو « ةيوبنلا ةنسلاو « مركلا باتكلا صوصن مهفل

 امنع دوذلاو ةيمالسإلا ةديقعلا نايبل كئلوأو ء امهلظ تحت وأ « امهم

 ىلإ ىدؤي ام لكب كلذ ىف ناعتسيو « مهعطقتو موصحلا مزلت ىلا قرطلاب

 نأ اولواح سابعلا ىبب ءافلخ ضعب نكلو « لازتلا ىف جلفلاو راصتتالا
 ىف ىمست ام ىه ةيرهوج ةلأسم ىف ةلزتعملا ءارآ ضعب ىلع ءالعلا اولمحم

 مصتعملاو نومأملا لواح دقف )١(« ( نآرقلا قلخ ) ةلأسع ىتالسإلا خيراتلا
 . ةلأسملا هذه ىف ةلزتعملا ةلاقم اولوقي نأ ىلع نئثدحم او ءاهقفلا لمح قئثاولاو
 كلذب ةلزّعملا ناكف « ةداوهلاو قفرلاب ال ىذألاو فنعلاب اهف مهوذخأو
 . نيثدحماو ءاهقفلل موصحلا مه

 « مهيلاسأو ةلزتعملا ملاعت ىلع ًامئاق ىعفاشلا رصع ىف مالكلا لع ناكاذإو

 هنم مهفي ال هنأل . هب لاغتشالا ركتتساو معلا كلذ ىعفاشلا ضغب دقف

 ةلزتعملا رثأ نإ لوقت نأ عيطتسن كلذل « ةلزتعملا ىف اهآر ىتلا ةروصلا الإ

 مهب هرثأت نمو « ةيحان نم ًايباجبإو هتلمح ىف ( بس ناك ىعفاشلا سفن ىف

 ىنب ءافلخا نم ةثالث دهع ىف ىمالسإلا لقعلا تلغش ةلأسملا هذه )١(

 هناحيس هلل قولخم نآرقلا له اهماوقو ٠ قئاولاو مصتعملاو نومأملا : سابعلا
 ضعب لاقو + هلوسر ىلع هلزنأو هقلخ هللا نآل ٠ كلذ ةلزتعملا لاق ؟ ىلاعتو

 2 قولخم ريغ هللا مالكو « هللا مالك هنآل « قولخم ريغ : نآرقلا . ءاهقفلاو نيثدحملا

 ىذأ نيثدحملاو ءاهقفلا نم نيقيرفلاب لزن دقو ٠ نيثدحملاو ءاهقفلا ضعب فقوتو
 ركفلا راد رشانلا - فلؤملل لدجلا خيرات انباتك ىف نآرقلا ةلأسم عجار ) ديدش

 ٠ ( ىبرعلا



 ا ا

 ضعب لداجي ناك دقف « هجاجتحا ةوقو ىهقفلا لدجلا ىف هكلسم ىلاجيإلا

 كئلوأو « ىسيرملا رشبك ةلزتعملا كلس ىف اوجردأ نمم ىأرلا ءاهف

 « لدجلا ىف مهقئارط سرد دق ىعفاشلا لعلف « هونقتأو لدجلاب اوسرمت دق

 هب رهتشا ام كلذ نإف « هلاوقأ نم ةجحلا عزتنت فيكو « مصخلا ىتوي فيكو
 ناك هيحاون ةلمح ىف رصعلاف لاح ىأ ىلعو « هبتك هب تضافو « ىغفاشلا

 . جاجتحاو لدج رصع

 كلملا عازبنال فيسلا قشتمت تناك ىلا ةيمالسإلا قرفلا نإو مه

 « مهكوش تفعضو « مهفيس لف دق جراوحلاو ةعيشلا مهو « نييومألا نم

 نم اهليبس ىف مهداهج اولوح دق لحنلا هذه ىلحتنم نكلو « نّئفلا تنكسف
 نونوديو « مهءارآ نومظني اوذخأ دقف « ملقلا قاشتما ىلإ نانسلا قاشتما

 « ةصرفلا مهلكمت امدنع « ناهربلاو ليلدلاب اهنع نوعفاديو « مهججح

 ( ةيرشع انثإلا ةيمامإلا مهنم ناكف « ةعيشلا بهاذم تنوكتف « ةزهللا مهتاوتو

 ةفسلف مل تناكو ةيليعامسإلا ةيمامإلا مهنم ناكو « زيمتم هقف مهلو

 اذه ىف سردي مظع هقف ملو « ةيديزلا مهنم ناكو « تاياعدو تاعاتجاو

 بوسنم طوطخم دجوف « وناليم ق ةيمالسإلا راث آلا ضعب تفشك دقو «رصعلا

 طوطخملا كلذ حصأ ءاوسو « هقفلا قوهو ه5 ةنس قوتملا ديز مامإلل

 سردي ناك ةعيشلا هقف نأ هيف كش ال امفف «حصي مل مأ ديز مامإلا ىلإ هتبسن ىف

 ىعفاشلا نأ لوقلا نم كل انفلسأ ايف تيأر دقو ٠ ىعفاشلا رصع ىف نلعبو

 بير الب وهف « ىديز ىعيش وهو « ناملس نب لتاقم ءارآ ىلع ًاعلطم ناك

 اهمسا ركذي مل نإو « اههقفب لقألا ىلع وأ « ةلحنلا هذ ًاملع ىتوأ دق

 . اهءاحصأ ءامسأ نلعي ملو ةريثك تالداجم ركذ دق هنإف « هبتك ىف

 مولعلل سانلا نم فئاوط فارصنا ةعيبط نم ناك دقلو م

 اذهو « مهمولع نيودت ىلإ ءالعلا هجتي نأ اهنوركاذيو اهمتوسردي ةفلتخما

 ىلإ هيف ىملعلا هاجتالا ىومألا رصعلا ناك دّتف «٠ ىسابعلا رصعلا هب زاتما ام

 دف © ىبابعلا رصعلا ىف امأ « ةينيدلا مولعلا ىف ًاصوصخو « عامسالاو ىبتلا



 د مود

 دق ءاملع ملع لكل راصو « زيمتت مولعلا تدذحأو ٠ نودي ملعلا ذحأ

 طبضي دمأ نب ليلخلاف « هدعاوق نوطبضيو « هيف نوننفتي هب اوصتخا
 لعل طباوضلا نوعضي ةغللا ءاملعو « ضورعلا لع عضوب رعشلا روح
 ءاهقفلا ذمخأ دق ثيدحلاو هقفلا كلذك . . . اذكهو « فرصلاو وحنلا

 ءاهقف ناك دقف ء رصعلا اذهو ىومألا رصعلا رخآ ىف اهيودت ىف نوثدحملاو

 ءاج نمو « سابع نباو « ةشئاعو « رمع نب هللا دبع ىواتف نوعمجم ةئيدملا

 نوعرفيو « اهنم نوطبنتسيو « اهف نورظنيو ةنيدملا ىف نيعباتلا رابك نم مهدعب
 « ىلع اياضقو « دوعسم نب هللا دبع ىواتف نوعمجم نويقارعلا ناك انك « الع

 اهنم نوجرختسي مث ٠ ةفوكلا ةاضق نم هريغو حيرش اياضقو « هاواتفو
 ثيدحلا ىف نيودتلا قافآ تعستا « ىبابعلا رصعلا ءاج املف « نوبطنتسيو

 « نيدحملاو ءاهقفلا ءال ؤه ىلع ًاروصقم رمألا نكي ملو « ًايهقف ًابيترت ًابترم
 . مهءارآ نونودي اوذخأ دق ةعيشلا ءاهقف نأ انيب دقف

 نيب فالحلا باتكو « جارحلا باتك فسوي وبأ مامإلا بتك دقو
 نسحلا نب دمحم نودو « ىعازوألا رنس ىلع درلاو : ليل ىنأ نباو ةفينح ىلأ

 ًابتك ٠ سرفلا ىف مدنلا نبا ركذ دقلو . اذكهو هباحصأو ةفينح ىلأ هقف

 رصع ىف نود دق هقفلا ناك اذإو . هباحصأو ةفينح ىلأ ىلإ ةبوسنم ةريثك
 هضعب سف : ًاررقم انودم هرصاع نمو « هوقبس نم هقف دجو دقف ىعفاشلا

 تناكف « هبحاص ىلع هعامس هل رسيتي مل امم رخآلا أرقو « هبتك نم ىلع

 نأو ءاهغيستسي نأ دبالف «٠ ةجف ريغ ةجضان هيدي نيب ةيهقفلا ةداملا
 ناكف « هتفاقثو هبهاوم عم بسانتي ديدج ءىشب اهم قأي نأو « اهمض
 . هلوصأ تناك مث «' هبهذم

 ًابرغ سلدنألا نم ىهف « ةيمالسإلا لودلا ةعقر تعستا دقلو الا “٠
 . ًاقرش نيصلا بقاصت ىلا كلاملا ىلإ

 ال ذختت تناك ىلا نئادملاو « ةيمالسإلا رضاوحلا ابف ترثك دقلو



 مدس مال ل

 هللا لص هللا لوسر .باحصأ مدقلا ىف قرفت دقو « ةيملعلا ةرهشلا ىف ًاناكم

 مئاوت ةيهقف ءارآو « ذيمالت ىلاص لكل ناكف نئادملا كلت ىف سو هيلع

 ةيراجتلاو ةيعامجالا اهرهاظم ال ةنيدم لك نإ مث « نئادملا كلت لهأ هيلع ام

 . اهتاهقفو اهثاملع ةرثكب ةيماسلا ةناكملا امل نوكت نأ ديرتو « ةيملعلاو

 لاوحأ « هارث هللا بيط « ىرضحلا خيشلا موحرملا انذاتسأ فصو دقو

 « ىالسإلا عيرشتلا خيرات » هباتك ىف « لوألا ىبمابعلا رصعلا ىف ندملا كلت

 « برغلا ةهج نم « ةيمالسإلا ةكلمملا ىبتنم ىلع تللطأ اذإ م : لاقف

 « دادغب تاماسم ىلإ ىعست ةبطرق ةنيدم تدجو « سلدنألا ةريزج ثيح

 ةيومألا ةلودلا سسؤم ةيواعم نب نمحرلا دبع ليلجلا رممألا رظن تحن

 ندملا ةمظع تئثرو ىلا ناورنقلا ةنيدم ايقيرفأ ىف دجنو سلدنألا ىف

 ةرضاح طاطسفلا ةنيدم كلذ دعب دجتو ءالاح اهبلإ لقتناو ةينامورلا ةيقيرفألا
 راثآلا ريكأ مل اوقبأ نيذلا ءالعلا تاقلح مظعألا اهدجسم عمح دقو © رصم

 ةمنألا هقف  ةفاك سانلل اورهظأ نيذلا مهو « طابنتسالاو داهتجالا ىف

 اذه وخرؤم هبتك ام ىلع علطملاو ... مههاذم فالتخا ىلع نيدبدحلا

 نع لقي الام ةعانصلاو ةراجتلاو معلا ىف ةراضحلا نم هل ىري دلبلا

 لزت مل ةفالحلا ةبسأ اهتلياز نإو ىهف قشمد ةئيدم دحت مث « دادغب ةنيدم
 ةرصبلاو ةفوكلا لازت الو « ةيمأ ونب اهايإ امثرو ىبلا ةمظعلا كلتل ةظفاح

 نأ اهتمظعب عطتست مل امم دادغب برق عمو « ءاكحلاو ءالعلاب نيتلهآ

 « دنهلا ةراجتل مظعألا رغثلا تناك ةرصبلا نأل ء امبسش فسكت

 ندم تيأر قرشلا ىلإ تهجوت اذإو . ىلرعلا رصنعلا رقم ةفوكلاو

 عاستا ةراضحلا تمزلتسا دقو « ماظعلا ندملا نم امهريغو روباسنو ورم

 اذه ى هدشأ غلب دق كلذ لكو « ةعانصلاو ةعارزلاو « ةراجتلا قاطن

 ةراضح لك ىلع امراضحن وهزت ةيمالسإلا ةعقرلا تراص ىبح « رودلا

 . ةفلتمم تاراضح ةصالخ اهنأل « اهتقبس

 نم هب مثاقلا نكمم هنأل ء هقفلا ىف ًاريبك ًارثأ كلذل نأ ىف ءارم الو

 . ( اهنع باوحلا طبنتسيل « ةفلتخا لئاسملا عضو



 ا مهرها

 آاصوصخو « ىعفاشلا ةفاقث ىف رببكلا رثألا هل ناك كلذ نأ كش الو
 ءاملعلا هلوانتيو « ةفلتخملا ملاقألا ىف رشنيو « نودي ناك نئئادملا هذه هقف نأ
 هذه نم ريثك ىلإ لحر دق ىعفاشلا نإ مث « مها رظانم ىف صيحملاو دقتلاب

 « اهءارحص باجو ةيبرعلا ةريزحجلا فارطأ ىلإ لحر دق وهف ٠ ملاقألا
 . .ةرصبلاو ةفركلا ىلإ لحرو « اميالو ضعب ف دلما نعلا ىلإ لحرو
 هنأ انل لجسي مألا باتكو « مهلع درو « مهنع ذحعأ « اهءالع شقانو
 فارطلا ف دع اذكهو , ثيدحلا ةيجح نو ركب نيذلا ةرصبلا ءالع شقا
 لك قى ءالعلا هنودب ام ًائراق اف رعتم ًاسراد « دادغبو « ةكم نبب ددرعلاو

 تارمث لكب ىبلأ كلانهو « رصم ىف رايستلا اصع ىلأ ىبح ملقإو ةنيدم
 . براجتلا هذه جئاتن لكو ةساردلا هذه

 اوسمغنا نإو ةسيئيد ةعزن ةيسابعلا ةلودلا ءافلحل ناك دقلو "8

 اوماحد وأ « تامرحما ضعب اوغاستساو « وهللا نم اوعرتجاو فرعلا ىف

 « مارحلاو لالحلا نيب ىه امم تابهتشملا ضعب ىف اولغوأو « اهامح لوح

 ؟ عزاملا اذه ةلودلا كلت تعزن اذاملو « ماهنالا نع رابخألا دعبأب انذخأ نإ

 هللا ىلص ىبننلا ىلإ اهثيسن ساسأ ىلع تماق ةلود امنأ كلذ نع باوجلا

 عرشلا بحاص ىلإ تع ناطلسب تماق ىهف « هب ااصتاو ملسو هيلع
 ىعدت نأ ةيومألا ةلودلل ناك امو ء بسنب هيلإ مه نوت ذإ « ببس
 لوسرلا ىلإ برقأ وه نم رمألا كلذ عزتنا اهسسؤم نأل ٠ ىوعدلا هذه لثم
 « مهلع ىضر هدعب نم هدالوأو ىلع : مهو ؛ ًاببس نيدلا اذهب قثوأو « بسن

 اوعفرو « ءايعلا مهلإ اوبرق سابعلا ىبب ءافلخ دنع ةينيدلا ةعزئلا هذهطو
 ناك دقلو « ملعلا قئارط ملل اولهسو « تايطعألا مهلع اورجأو « مهتاجرد

 - قئاولاو مصتعملاو « نومأملاو ىداحملاو ىدهملا دهع ىف نوبرقملا ءايلعلا
 ريغ نم ةيمالسإلا ءىدابملا نومحاهم نمو « ةقدانزلا مهم اوبراحيل « ةلزتعملا
 ظاعولاو نوثدحملاو ءاهقفلا ناك دقف ٠ ديشرلا دهع ىف امأو 2 نيملسملا

 مالكلا ملعب لاغتشالا نم مهعنمو « ةلزتعملا سبح هنأ ىورو ٠ نيبرقملا مه
 « ديشرلا دهع ىف دادغب ىف ماقملا ىف ىعفاشلا بغري امم ناك كلذ لعلو



 مل جوال

 بيرقتل ناك دقلو « هتايح ىف انيب اك « اهافاج نومأملا ءاج اذإ ىّبح

 اهلطيو.« مهحناصنل عامسالا رثك ناك دقف « ةحضاو راثآ ءاهقفلل ديشرلا

 عمتسي وهف « اهمرابع تسقو اهظافلأ تنشخ نإو ابلإ عمتسيو « اهم اونض نإ

 . هريغ ىلإ عمتسيو « ًادشرم هل ًاحصان كلام ىلإ

 ةيولعلا هتمبم ىف هلداج امدنع هظعي نأ ىعفاشلا نم بلط هنأ ىوري دقنو

 « ديشرلا رصع ىف ةناكم ءاهقفلاو هقفلل ناك كلذلو « هيدي نيب هتءارب تبثأو

 لهأ ببحن و « هقفلا عجشي امم كلذو « هولعب نولعيو ؛ ملعلا ةزعب نوزعي

 مل نإو ًاضيأ نيمألا دهع ىف ةناكملا هذه ء ءاهقفلا معنو « هبلط ىف لبنلاو ءاكذلا

 « هوبأ عمتسي ناك اك مهلإ عمتسي ملو « هوبأ مه-رق 5 « هيلإ ممرقي
 رخآ ىف نكلو « هطسوو هلوأ ىف ىذأ ىأ مهلني مل نومأملا دهع ءاج املف

 ىعفاشلاف . ملا: ام مهلانف « اهعدتبا ىلا نآرقلا قلخ ةثراك مهم تلزت هدهع

 ءاهقفلل ناكو « ناكم هيف ثيدحلاو هقفلل ناك رصم ىف شاع ذنم نذإ

 بابش هرصع فداص ىذلا ةفيلخلا دنع ةيلاع تاجرد هيف نثدحملاو

 . هتلوهكو ىعفاشلا

 ىجح « هرمأ ىوقو « لوألا ىبابعلا رصعلا ىف لدجلا دتشا دلو 8

 طانمو « باتكلا ةلزانمو ءابدألا ةقباسمو « ءايلعلا ةارابم عضوم راص

 ًاقيرط ملعلا نم ذختتي نأ ديري داش بيجن لكو . رحبتسم ملاع لكل ريدقتلا

 عيجشت اوم تارظانملا ةكرح داز دقلو . ولعلل ةليسو ثحبلا نمو « دجملل

 نم مهلمو . ءارمألا روصقو مهروصق ىف سلاح ا ال تدقعف « امل ءافلخلا

 نومأملا كلذب رهشا نم ظعأو اهراغ ضوخحمو تارظانملا ىف كريشي ناك

 . ةفسلفو مع هل ناك دقف

 تارظانم  ولعلاو قبسلا بح ثعبي ىذلا لدجلا كلذ راوجب ناكو

 نيبو « ءاهقفلاو نيثدحملا نبب ناكف ءبهذملاو نيدلل ةيمحلا اهلع ثعبت ةينيد

 املإ عفدي دقو « ءاهقفلا بناج نم صالخإلا الإ عفدي تاشقانم ةلزيعملا

 مهسفنأ. ءاهقفلا نيب ناك مث . ًاضيأ ةلزتعملا ضعب بناج نم صالخإلا

 تارظانملا موقت ىوبنلا مرخلا قو مارحلا تيبلا ىو جحلا ىف ع تارظانم

 « قشمدو ةفوكلاو ةرصبلاو ؛« دادغب ىف مالسإلا نثادم ىو « ءاهقفلا نيب
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 اًئيحو « ءاهقفلا نم ةفلتخلا تاهاجنالا باعصأ نيب تارظانملا موقت طاطسفلاو

 تابتاكملا ىلإ امزواجت لب مهيب تاهفاشملا ىلع تارظانملا رصتقت ملو
 لهأ هيلع ام ريغب ىبفي رصم ىف دعس نب ثيللا نأ هغلبي كللاف « لئاسرلاو
 دريو هيلإ بتكيف « مركلا نآرقلا لزن اهبو « ةرجهلا تناك ابملإ ىلا ةنيدملا
 .رثآلا عبتتو« هقفلا مهف ىف ةركفلا ذافنو « صالخإلاب ضيفي ًادر ثيللا هيلع

 كلذ ىف ىهقفلا هاجنالا نع فشكت اهنأل ٠ (١)ثيللا ةلاسر تبثنلو
 ؛ ىذ ىهاهو « ًابسانتم ًاعمح ثيدحلاو ىأرلا هقف ني ةعماج هو « رصعلا

 اناقاع دعب امأ ءوه الإ هلإ ال ىذلا كيلإ هللا دمحأ دن إف . كيلع مالسو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةبقاعلا انل نسحو « كايإو هللا

 مادأف « قرسي ىذلا مكلاح حالص نم هيف رك ذت كباتك ىغلب دق

 تركذو « هناسحإ نم ةدايرلاو « هركش ىلع نوعلاب همتأو « مكل كلذ هلل

 كمتاخم اهلع كمتخو « اهايإ كتماقإو . كيلإ اهم تئعب ىلا بتكلا ىف كرظن
 « كنع انيلإ تبتنا بتك اهنإف « ًاريخ اهنم تمدق امع هللا كازجف انتثأ دقو
 تبتك ام كطشنأ دق هنأ تركذو « اف ك رظنب اهقيقح غلبأ نأ تيبحأف

 نأ توجرو « ةحيصنلاب ىتادتبا ىلإ « كنع ىنات 1 ام مدقت نم هيف كيلإ

 نوكي نأ الإ الخ ايف كلذ نم كعنم مل هنإو ٠ عضوم ىدنع اهل نوكي
 ىفأ ىنأ كغلب هنأو 2 اذه لثم كركاذأ مل ىنأل الو « اليمح ًآنيف كيأر

 فوحلاا ىلع قحم ىنأو ٠ مددنع سانلا ةعامح هيلع امل ةفلاخم ءايشأب سانلا
 ةنيدملا لهأل عبت ِت سائلا نإو « هب مهيتفأ ام ىلع لبق نم هداهعال « ىسفن ىلع

 اهيلا ءىجي نأ لبق ىأ ١78 ١ ةنس رصمب ىفوت دعس نب ثيللا )١(
 ٠ كلام سلجم ىف هب ىقتلا هلعلو ٠ نينسب ىعفاشلا

 ىف ام انحرش دقو ٠ ( ىقشمدلا رينم ةعيط ) 7؟ ص ثلاثلا ءزجلا (9)
 :هيلا عجراف ٠ ثيللا ىلا كلام ةلاسر هيف انلقن امك كلام باتك ىف هقف نم ةلاسرلا



 ب هو

 هب تبتك ىذلاب تبصأ دقو « نآرقلا لزن اهو « ةرجهلا تناك اهلإ ىلا
 دجأ امو 2« بحن ىذلا عقوملاب ىم عقوو « ىلاعت هللا ءاش نإ « كلذ دعب

 لهأ ءالعل اليضفت دشأ الو « ايتفلا ذاوشل هركأ ملعلا هسيلإ بسني ًادحأ

 هلل دمحلاو «٠ ىبم هيلع اوقفتا اف مهايتفل ذحآ الو اوضم نيذلا ةنيدملا

 هللا ىلص هللا لوسر مايق نم تركذ ام امأو . هل كيرش الو « نملاعلا بر

 مهملع امو « هباحصأ ىنارهظ نيب هيلع اه نآرقلا لوزنو ةنيدملاب سو هيلع

 تركذ ام امأو « تركذ انكف « هيف مل اعبت هب اوراص سانلا نإو « هنم هلل

 « راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو » : ىلاعت هللا لوق نم

 تانج مل دعأو . هنع اوضرو . مهلع هللا ىضر « ناسحإب مهوعبتا نيذلاو

 نم ًارثك نإف « مظعلا زوفلا كلذ ًادبأ اف نيدلاخ رامنألا اهنحن نم ىرحجت

 « هللا ةاضرم ءاغتبا هللا ليبس ق داهجلا ىلإ اوجرخ نبلوألا نيقباسلا كئلوأ

 هللا باتك مهنينا رهظ نيب اورهظأف « سانلا مهلإ عمتجاو « دانجألا اودنجف

 ةفئاط مهنم دنج لك ىف ناكو « هوملع ًائيش مهومتكب ملو . هيبن ةنسو

 نآرقلا مل هرسفي ملامف مهمأرب نودهتجو « هيبن ةنسو هللا باتك نوملعي

 نوملسملا مهراتخا نيذلا نامعو رمعو ركب وبأ هيلع مهمدقتو « ةنسلاو

 « مهنع نيلفاغ الو نيملسملا دانجأل نيعيضم ةئالثلا كئلوأ نكي لو « مهسفنأل

  فالتخالا نم رذحلاو « نيدلا ةماقإل ريسيلا رمألا ق نوبتكي اوناك لب

 ىنلا هب لمع وأ . نآرقلا هرسف ًارمأ اوكرتي ملف . هيبن ةنسو هللا باتكب

 ءاج اذإف « هومهفو هوملع الإو « هدعب هيف اورهتئا وأ ملسو هيلع هللا ىلص
 قارعلاو « ماشلاو « رصمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصأ هيف لمع رمأ

 مهورمأب مل« اوضبق ىح هيلع اولازي ملو « نامعو رهتو ركب ىنأ دهع ىلع
 هب لمعي مل ًارمأ مويلا اوثدحم وأ نيملسملا مهدانجأل زوجي هارن الف هريغب

 بامصأ نأ عم مل نيعباتلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باصصأ نم مهفلس

 ء ةريثك ءايشأ ىف ايتفلا ىف دعب اوفلتخا دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوعباتلا فلتخا مث « كيلإ ام تبتك « اهملع دق نأ تفرع دق ىفنأ الولو

 . بيسملا نب ديعس  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ دعب ءايشأ ىف



 مهر ضحف «٠ مهدعب نم اوناك نيذلا فلتخا مث « فالتخالا دشأ هؤارظنو
 « نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبرو ؛« باهش نبا ذدئموي مهسأر ىلعو « اهربغو ةنيدملاب

 ©« ترضحو تف تقرع دق ام يشم دق ام ضع ةعيبر فالخ نم ناكو

 ديعس نب ىبحن « ةنيدملا لهأ نم ىأرلا ىوذ لوقو « هيف كلوق تعمسو

 ىتح « هنم نسأ وه نمم ريشك ريغو دقرف نب ريثكو رسم نب هللا ديبعو
 زيزعلا دبعو تنأ كتركاذو « هسلجم قارف ىلإ كلذ نم تهرك ام كرطضا
 نقفاوملا نم اتنكف كلذ نم ةعيبر ىلع هب تيعن ام ضعب هللا دبع نبا
 ةعيبر دنع هللا دمحم كلذ عمو « ههركأ ام هنم ناهركت «٠ تركنأ اهف

 ةنسح ةقيرطو © نيبتسم لضفو « غيلب ناسلو ليصأ لقعو « ريثك ريخ
 هل رفغو هللا همحر « ةصاخ انلو ةماع هناوخإل ةقداص ةدومو « مالسإلا ىف

 ءهانيقل اذإ رشك فالتخا بابش نبا نم نوكي ناكو «هلمع نم نسحأب هازجو
 هملعو هيأر لضف ىلع دحاولا ءىبثلا ىف هل بتك امبرف « انضعب هبتاك اذإو
 « كلذ ىف هيأر نم ىضم ىذلاب رعشب الو . ًاضعب اهضعب ضقني « عاونأ ةثالثب

 بيع ًاضيأ تفرع دقو . هايإ ىكرت تركنأ ام كرت ىلإ ىنوعدي ىذلا اذهف
 « رطملا ةليل نيتالصلا نيب نيملسملا دانجأ نم دحأ عمج نأ هايإ ىراكنإ
 مامإ مهنم عمجم مل « هللا الإ هملعي ال امب ةنيدملا رطم نم رثكأ ماشلا رطمو
 ديزو « ديلولا نب , دلاخو « حارجلا نب ةديبع وبأ مهفو « رطم ةليل ىف طق
 نأ انغلب دقو « لبج نب ذاعمو « صاعلا نب ورمعو « نايفس ىلأ نبا

 داعم مارخلاو لالخلاب مكملعأ ٠ ١ لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 (« (١)ةوترب ءالعلا ىدي نب ةمايقلا موي ذاعم قأي » : لاقيو ©« ( لبج نبا

 ( رصحم رذ وبأ ناكو « حابر ىنأ نب لالبو ءادردلا وبأو ةنسح نب ليبحرشو
 « ردب لهأ نم نوعبس صمحمو « صاقو ىلأ نب ديعسو « ماوعلا نب ريبزلاو
 اهزنو . نيصح نب نارمتو 3 ناملا نب ةفيذحو 2 دوم نبأ قارعلابو

 هللا لوسر باعصأ نم هعم ناكو . نينس ههجو هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ
 . طق ءاشعلاو برغملا نب اوعمجم ملف « ملسو هيلع هللا ىلص

 هنأ تفرع دقو « قحلا بحاص نمو دحاولا ةدابشب ءاضقلا كلذ نمو

 )١( ةوطخ ةانعم ةوتئر ٠
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 لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ هب ضي ملو . هب ةنيدملاب ىغقي لزي مل

 ءافلحخلا مهملإ هب بتكي ملو « قارعلا الو رص الو صمحن الو ماشلاب

 ناكو « زيزعلا دبع نب رمع ىلو مث : ىلعو نامعو رمعو ركب وبأ نودشارلا

 معلاو « ىأرلا ىف ةباصإلاو نيدلا ةماقإ ىف دحلاو « نئسلا ءايحإ ىف تملع اك

 ىضقت تنك كنإ مكحلا نب قيرز هيلإ بتكف « سانلا رمأ نم ىضم ام
 رمع هيلإ بتكف « قحلا بحاص نيعو « دحاولا دهاشلا ةداهشب ةنيدملاب
 ريغ ىلع ماشلا لهأ اندجوف ةنيدملاب كلذب ىضقن انك انإ « زيزعلا دبع نبا

 عمجب ملو « نيتأرماو لجر وأ « نيلدع نلجر ةدابشب الإ ىضقت الف كلذ

 ناك ىذلا هلزنم ىف هيلع بكسي رطملاو « رطملا ةليل طق ءاشعلاو برغملا نيب

 . ًاتكاس رصانخم هيف

 نأ تءاش ىتم اهنأ ءاسنلا تاقدص ىف نوضقي ةنيدملا لهأ نأ كلذ نمو

 لهأ قارعلا لهأ قفاو دقو « ابلإ عفدف « تملكت اهقادص رخؤم ىف ملكت

 باعصأ نم دحأ ضقي ملو « رصم لهأو ماشلا لهأو ٠ كلذ ىلع ةنيدملا

 رخؤملا اهقادصب ةأرمال مهدعب نم الو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . اهقح ىلع موقتف قالط وأ « توم امبنيب قرفي نأ الإ

 نإو فقوي ىبح قالط هيلع نوكي ال هنإ ءاليآلا ىف ملوق كلذ نمو

 ناك ىذلا وهو «رمع نب هللا دبع نع عفان ىثدح دقو « ربشألا ةعبرألا ترم

 هللا ركذ ىذلا ءاليألا ىف لوقي ناك هنأ « ربشألا دعب فيقوتلا كلذ ىوري

 مزعي وأ « هللا رمأ اك ءىب نأ الإ لجألا غلب اذإ ىلوملل لح ال هباتك ىف

 « هباتك ىف هللا ىمس ىلا ربشألا ةعبرألا دعب ثبل نإ نولوقت متنأو « قالطلا

 ديزو « نافع نب ناُيع نأ انغلب دقو . قالط هيلع نكي مل فقوي ملو

 اولاق فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ابأو « بيؤذ نب ةصيبقو « تباث نبا
 ديعس لاقو « ةنئاب ةقيلطت ىهف ربشألا ةعبرألا تضم اذإ ءاليألا ىف

 تضم اذإ « بابش نباو ماشه نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو « بيسملا نبا
 . ةدعلا ىف ةعجرلا هلو « ةقيلطت ىهف « ربشألا ةعبرألا
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 « هتأرما لجرلا كلم اذإ : لوقب ناك تباث نب ديز نأ كلذ نمو

 « ةقيلطت ىهف ًاثالث اهسفن تقلط نإو « ةقيلطت ىهف اهجوز تراتخاف
 نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبر ناك دقو « ناورم نب كلملا دبع كلذب ىضقو

 هيف هل نكي مل اهجوز تراتخا نإ امنأ ىلع نوعمتجم سانلا داك دقو « هلوقي

 نإو « ةعجراا املع هل تناك نينثا وأ « ةدحاو اهسفن تراتخا نإ « قالط

 2 هريغ ًاجوز حكتت ىح ءهل لحت مو « هنم تناب ًاثالث ابسفن تقلط

 كتكشدم امنإ لوقيف هسلحم ىف املع دري نأ الإ اهقلطي وأ توم مث ام لخديف

 . هتأرما نيبو هنيب ىلختو « فلحتسيف « ةدحاو
 مث ةمأ جوزت لجر اممأ : لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ كلذ نمو

 « كلذ لوقي ةعيبر ناكو « تاقيلطت ثالث اهايإ هؤارئشاف « اهجوز اها رشا

 ..كلذ لثف هترتشاف « ًادبع ةرحلا ةأرملا تجوزت نإو

 ىف كيلإ تبتك تنك دقو « ًاهركتسم ايتفلا نم ءىبش مكنع انغلب دقو

 تكرتف « كلذ تلقثتسا نوكت نأ تفوختف « ىلاتك ىف ىبجت ملف اهضعب

 هنأ كلذو « كيأر ىلع هيف تدروأ امفو « هركنأ امم ءىش ىف كيلإ ةباتكلا

 مدقي نأ ىستسي نأ دارأ نيح « ىلالهلا مصاع نب رفز ترمأ كنأ ىنغلب
 موي ةئيهك ءاقستسالا ىف ةبطحلا نأل « كلذ تمظعأف « ةبطحلا لبق ةالصلا

 مث « هءادر لوح اعدف ةبطحللا نم هغارف نم اند اذإ مامالا نأ الإ « ةعمجلا

 مزح نب رمع نب دمحم ركب وبأو زيزعلا دبع نب رمع ىستسا دقو « ىلصف لزن
 مهلك سانلا ربساف « ةالصلا لبق ءاعدلاو ةبطحلا مدقي مهلكف ء امهريغو

 . هوركنتساو « كلذ نم مصاع نب رفز لعف

 امهببلع بجت ال هنإ لاملا ىف نيطيلخلا ىف لوقت كنأ ىنغلب هنأ كلذ نمو

 رمع باتك ىو « ةقدصلا هيف بجيت ام امبم دحاو لكل نوكي ىتح « ةقدصلا

 هب لمعي كلذ ناك دقو «ةيوسلاب نادا رثيو « ةقدصلا امبلع بجنن هنأ باطخلا نبا

 « ديعس نب ىبحن هب انثدح ىذلاو « هربغو مكلبق زيزعلا دبع نبرمع ةيالو ف
 ةنحلا لعجو هل رفغو « هآلا همحرف « هرصع ىف ءاملعلا لضافأ نودب نكي ملو
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 لجر هعاب دقو « لجرلا سلفأ اذإ لوقت 7 كنأ ىنغلب هنأ كلذ نمو ء هريصم
 ذخأي هنأ اهم ةفئاط ىرتشملا قفنأ وأ « اهمث نم ةفئاط ىضاقتف ء ةعلس
 « ًائيش اهم نم ىضاقت اذإ عئابلا نأ ىلع سانلا ناكو « هعاتم نم دجو ام
 . اهنيعب تسيلف ًاثيش اهنم ىرتشملا قفنأ وأ

 مل ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ركذت كنأ كلذ نمو
 هاطعأ هنأ نوثدح مهلك سانلاو ؛ دحاو سرفل الإ ماوعلا نب ريبزلا طعي
 اذه ىلع اهلك ةمألاو .« ثلاثلا سرفلا هعنمو « نيسرفل مهسأ ةعبرأ
 فلتخم ال « ةيقيرفأ لهأو « قارعلا لهأو رصم لهأو ماشلا لهأ « ثيدحلا
 نأ ىضرم لجر نم هتعمس تنك نإو « كل ىغبني نكي ملف « نانثا هيف

 . نعمحأ ة ةمألا فلاخن

 « كايإ هللا يفوت بحأ انأو « اذه هابشأ نم ةرشك ءايشأ تكرت دقو
 ةعيضلا نم فاخأ امو « ةعفنملا نم كلذ ىف سانلل وجرأ امل « كئاقب لوطو
 كتلزنم هذهف « رادلا تأن نإو . كناكمب ىسانثتسا عم ؛ كلثم بهذ اذإ
 كلاحو كر الإ تباتكلا كرت ال . هنقيتساف كيف ىأرو « ىدنع
 « هب لصوي دحأل وأ ع« كل تناك نإ ةجاحو « كلهأو كدلو لاحو

 . كلذب رسأ ىنإف

 انقزري نأ هللا لأسن هلل دمحلاو « نوفاعم نوحلاص نحنو « كيلإ تبتك
 «هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . انيلع هب معنأ ام مامتو « انالوأ ام ركش مايإو

 ءاهقفلا نيب لدجلا نأ ( امهدحأ ) : نارمأ كل نيبتي باتكلا اذه نمو
 بلط هدوسي ناك لدتلا كلذ نأو « ةبعشتملا هقفلا لئاسم .لك ىف ىرحجب .ناك
 باطخلا قفرو « لوقلا ةهازن هتداس كلذلو «٠ ىأرلل بصعتلا ال ةقيقحلا
 « بضغلاو « ىوملا دعبف « اهألم ةياغلا فرش نأل . سفنلا ءودهو
 قئاقحلا ىفتختف « ىوملا ىأرلا طلاخم ثيح نوكي لوقلا ءافجو « ةدحلاو
 ىلا ةرثألاو « ةعزانتملا ءاوهألاو « ةبراضتملا سيساحألا نم عياوز طسو
 . اهفلأي الو قحلا فلأت ال

 ( ىعفاشلا  ه م )
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 ىضر اكلام اهف فلاخ ىلا لئاسملا هضرع ىف ثيللا نأ - (امهناث)
 هاري ام امهنيب نم راتخ مث « ةفلتخلا نيعباتلاو ةباحصلا ءارآ نيبي امهنع هللا
 ى ةساردلا نأ ىلع لدي اذهو « ًاذوذش دعي ال هقانتعاو « ةرثكلا ىأر

 « راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا ءارآ ةسارد لمشت تناك تقولا كلذ

 هتقئتعاو « سانلل حلصأ نوكي ام اهنم راتخمو « اهنيب سرادلا نزاويو

 . ةرثكلا

 وأ « هوقبس نيذلا ءاقهفلا ةساردب ًاينعم ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلاو

 قفتي ام اهنيب نم راتخمو « ةياردلاو ةياورلاب لصتي ًادقن اهودقنو هورصاع

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةحيحصلا تاياورلل ابفانم نوكي الو « هتعزن عم

 ةيهقفلا تارظانملا رصع ىعفاشلا رصع ىمست نأ تئش نإو - م٠

 ناك طبنتسا ىذلا ىئالسإلا هقفلا نإ لوقت نإ تئش نإو « همسف ةرمثملا

 ابف تثعبنا دقو . لقف اهنياغ ىف ةفيرشلا ةصلخما تارظانملا هذهل ًائيدم

 رودت ىذلا بطقلا تناكو « ثحبلا رادمو « رظنلا عوض وم تناك لئاسم

 « ةيهقفلا ةلدألل الجس تارظانملا تناك مث ءاهقفلل ةفلتخلا تاهاجتالا هلوح

 ءاهقفلا نأ كلذو « عورفلا ىف ةفلتخما ءارآلا اهم تدمتسا ىلا لوصألاو

 ريغنم اهماكحأو عورفلا نونودي - مهنم اليلق الإ  اوناك مهتك اونود امدنع

 « ةيئزجلا ةثداحلا نوركذي اوناكف « الع تينب ىلا لوصألاو « اهللدأ ركذ

 نكلو « كلذ ىوس ًائيش اونيبي نأ ريغ نم اه هوأترا ىذلا ىعرشلا مكحلاو

 نيبيو « هتجحم دحاو لك ىلدي ةيهقفلا تارظانملا ىف ءارالا مدطصت امدنع

 هنم تعبنا ىذلا ثعبنملا ىه تناك نذإ تارظانملاف « هكلس ىذلا كالسملا

 . ةيبهذملا لوصألا

 بوث ًاسبال ءاج « هنع ىور وأ « هالمأ وأ « هبهذم ىعقاشلا نود املو
 لعلو « هتلدأب ًانرثقم هركذ ناكو « اهم رثكل ةرمث ناك هنأل « تارظانملا

 عفتنا دق تارظانملا هذه ىف ىلحما ماعلا ناك دقو ٠ هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 تارظانملا تجضنأ دقف « هقفلا لوصأ عضو ىف اهنم عافتنالا نوكي ام غلبأ



 - كالا

 تاتشألا هذه نم عمجف « هركف ةفلتخما ءارآلا نيب تانزاوملاو ةفلتخما

 . طاينتسالل ةماعلا دعاوقلا كلت ةنيابتملا

 هقفلا عيباني دعت « ةرشك لئاسم لوح رودت تاشقانملا تناك دقلو

 فالتخالاو « لئاسملا هذه ضعب لامحإ ركذنلف « هرداصمو ىتالسإلا

 مث « هيقباسب ىعفاشلا رثأت ىدم ىأ ىلإ فرعنل « ىعفاشلا رصع ىق اهلوح

 1 . هدابتجا تارمث هيقحال ىطعأ

 ىأرلاو ةنسلا

 رصع ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا .ةافو ندل نم دجو دقل - ١

 ناكف ةياورلاب اورهتشا ةعامحو « ىأرلاب اورهشا ءاهقفلا نم ةعامح ىعفاشلا

 ثيدحلاب اورهتشا مبنم ةعامحو « ىأرلاب اوربّشا نم ةباحصلا ءاهقف نم
 كلامو « ةفينح وبأ نودهتحنا ةمثألا مث مهوعباتو نوعباتلا كلذكو « هتياورو

 « ثيدحلاب ربشا نم مهلمو « ىأرلاب رهتشا نم مهنم « راصمألا ءاهقفو

 : زاجيإلا نيخوتم « نييبتلا ضعب كلذ نيبنلو

 تادابعلا ىف عئاقولاو ثداوحلا نإ : لحنلاو للملا ىف ىناتسربشلا لوقي

 ةثداح لكى دري مل هنأ ًاعطق ٍلعنو « ددعلاو رصحلا لبقي ال ام « تافرصتلاو

 عئاقولاو « ةيهانتم تناك اذإ صوصنلاو « اضيأ كلذ روصتي الو « صن

 دابجالا نأ ًاعطق ملع « ىهانتي ام هطبضي ال ىهانتي ال امو « ةيهانتم ريغ

 لجأ نمو « داهتجا ةثداح لك ددصب نوكي ىّبح رابتعالا بجاو سايقلاو

 ىهانتت ال ثداوح مامأ سو هيلع هللا ىلص ىبلا ةافو دعب ةباحصلا ناك كلذ

 هللا ىلص هللا لوسر نس نم فورعملاو « هللا باتك مهديأ نيبو رصحن الو

 نإف ثداوح نم دج ام هيلع نوض رعي باتكلا ىلإ اوئجلف « ملَسو هيلع

 ًاحضاو مكحلا باتكلا ىف اودجب مل نإو « هب اومكح ًاحمرص ًاكح اودجو

 تاركاذ اوراثتساو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع روثأملا ىلإ اوهجتا

 نكي مل نإف مهاياضق لاثمأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مكح اونلعيل « هباحصأ



 هس كما

 ىضاقلا لثم كلذ ىف مهلثمو « مهئارآ ىف اودهتجا ًاثيدح ظفحم نم مهيب
 « هيدي نيب ةيضق ىف هب مكحم ام صنلا ىف دج مل اذإ نوناق صوصنب ديقملا
 . افاصنإو الدع هارب ام قبط

 « ةنسلا ىلع مث « باتكلا ىلع ةيضقلا نوضرعي « نوربسي اوناك اذكه

 مهفلا مهفلا : ىرعشألا ىسوم ىنأل رمع باتك ىف ءاج دقلو « ىأرلاف الإو

 هابشألا فرعا « ةنسالو باتك ىف سيل امم كردص ىف جلجلت اهف

 . كلذ دنع رومألا سقو لائمألاو

 2 مهذخأ رادقم ىف اوفلتخا نكلو « ىأرلاب ةباحصلا لخأ - 9

 مل نإ « فقوتلا هيلع بلغي ناكو « اليلق هب ذخأ قيرفو « هنم رثكأ قيرفف
 . ةعبتم ةنس وأ باتك نم اصن دحب

 ىلع داهعالا ىف نوقفتي اوناك مهنأ مهنع هللا ىضر مهرمأ ىف قحلاو

 مهدنع ةفورعم ةنس اودجم مل نإف 2« تدجو نإ ةفورعملا ةنسلاو باتكلا

 ى ككشني مهضعب ناك دقلو : ىأرلا ىلإ مهئاهقف نم نوروبشملا هجتا
 نأو « ثدحن الأ رثؤيف ءاررمألا ىف هاوتف وأ « هللا لوسر ثيدحل هظفح

 همالسو هللا تاولص « هللا لوسر ىلع بذكلا ىف عقي نأ ةيشخ هيأرب ىتفي

 ىنأ ىرأل تنك نإ هللاو : لوقي ناك نيصح نب نارمع نأ نووري « هيلع

 نكلو « نيعباتتم نيموي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تئدحل تئشول
 اوعمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم الاجر نأ كلذ نع ىنأطبأ

 « نولوقي اك ىهام ثيداحأ اوثدحتو . تدهش امك اودهشو تعمس امك

 سلجأ تنك : ىابيشلا ورمع وبأ لاقو . مهل هبش امك ىل هبشي نأ فاخأو

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ال « الوح دوعسم نبا ىلإ

 لاقو ٠ ةدعر هتلقتسا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اذإف

 اذه دوعسم نب هللا دبع ناكو . اذ نم بيرق وأ « اذ وحن وأ . اذكه

 بذكلا ىف عقي نأ نع « أطخ ناك نإ هتعبت لمحتيو « هيأرب ىوتفلا رثؤي
 «ىأرب اذه لوقأ : هيأرب ةلأسم ىف ىفأ نأ دعب لاق دقلو « هللا لوسر ىلع
 دقلو « ناطيشلا نمو ىنُق أطخ نكي نإو « هللا نق اباوص اذه ناك نإف



 روهشم وه امك « ةباحصلا ضعب هلقن ًاثيدح هيأر قفاو اذإ احرف ريطي ناك

 نأب ةباحصلا ضعب دهشف « اهلثم رهمب امل ىضق ىلا ةضوفملا ةلأسم ىف

 ىف نوتفي مهنأ مهئارآب نوتفي نيذلا ىلع ذخأي ىناثلا قيرفلا ناك دقلو
 . ةنس وأ باتك نم ناطلس رغب هللا نيد

 مهنادجو ةوق نم ائعبنا نينيد نيجرح نيب ةباحصلا ناك هنأ قحلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحتلا نم اورثكي نأ (اهدحأ ) ىبدلا
 بذكلا ةيشخ كلذ ىفو « ثدحت ىلا ثادحألا ماكحأ اوفرعيىكل « مسو
 هنع هللا ىضر رمع لاق : ىولهدلل ةغلابلا هللا ةجح باتك ىف ءاج « هيلع
 نوتأتف « ةفوكلا نوتأت مكنإ : ةفوكلا ىلإ راصمألا نم ًاطهر ثعب نح

 . ةياورلا اولقأف « ثيدحلا نع مكنولأسيف مكنوتأيف « نآرقلاب زيزأ مه ًاموق

 هللا ىلص ىبنلا نع رثأ هيف رهتشي مل ايف « مهئارآب اوتفي نأ ( امهناث )
 راتخا نم مهف « مهئارآب مرحتلاو ليلحتلا ىلع مجم كلذ ىو « مسو هيلع
 مهنمو « رثألا دنع فوقولاو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا

 دعب ًاثيدح ملع نإف « هيأرب ىفأف ٠ لوسرلا نع ربّي مل اف ىأرلا راتخا نم
 « ةباحصلا نم ريثك نع كلذ ىور دقو « ثيدحلا ىلإ هيأر نع عجر كلذ
 . هلع هللا ىضر رمع مهمو

 مهدهع ىو « نوعباتلا مهو «٠ يمهذيمالت ةباحصلا دعب ءاج -
 : نارما ثدح

 حير تناكو « عيشو بازحأ ىلإ اومسقنا نيملسملا نأ ( امهدحأ )

 نأ مهلع لبسو « ًاديدش مهب مهسأب ناكف « ةحناه ةفينع ةديدش فالحلا

 « توملا لابنب اوقشارتي نأو « نايصعلاو قوسفلاو رفكلا ظافلأب اومارتي

 « ةيومأو « ةعيشو جراوخ ىلإ ةمألا تمسقنا دقل « فويسلا رجشت نأو

 .اوضوخم ملف « ةنتفلا نع اودعبو « لرن ىذلا هللا ءالبب اوضر نونكاسو

 ءامسأو « تادجنو « ةيضايإو « ةقرازأ « ةفلتخم ًاقرف جراوحللا ناكو « اهف
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 اهب جرخ ىبح هئارآ ىف ذش نم مهنمو « ةنيابتم ًاقرف اوناك ةعيشلاو « ىرخأ

 مالسإلا ىف ءالخد اوناك نم مهنم ذإ . هيف لخد دق ناك نإ « مالسإلا نع

 اذه دومع موقي نأ مهمه الف 2 هلهأ ىلع هداسفإل « هيف لوخدلا اورهظأ

 اهناطلسو اهنوق ةميدقلا مهلم ديعتستل « هساسأ اوضقتني نأ مهتمهم امتإ « نيدلا

 مالظ ىف نوملسملا شيعي وأ « اهكوش اولازأ نمم اهل اورأثيل لقألا ىلع وأ

 . هللا رون اوئفطيف « ءايخطلا ننفلا

 دنع ةينيدلا ةجيرحلا تلق نأ ( هل ةجينن هنأ ىلع ) اذه بحاص دقلو
 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بذاكلا ثدحتلا رثكف « سانلا ضعب
 تاعوضوملا هذه ىلع ءاضقلل ةبهألا اوذخأو « ندنمؤملا رمألا عزفأ دقل ىح

 اهساردو « ةحيحصلا ةنسلا نيودت ىف زيزعلا دبع نب رمع ركفف « اهفشكو
 ش . ةيورملا ثيداحألا نيب نم قداصلا ىرحنو

 دهع ىق تناك دقف « ىملعلا امناطلس صقن دق ةئيدملا نأ (امهناث )
 شع ىهقفلا دابجالل ىبهذلا دهعلا دعب ىذلا رمع دهع ىف ًاصوصخ ةباحصلا
 ًايملع الاصتا نولصتم مهو الإ ابنم نوجرخم ال  ةباحصلا نم ءاهقفلاو ءامعلا
 زاجتحاب ىضقت تناك رمع ةنس نآل « ثدحن ىلا لئاسملا ىف نولسا رمي « ام

 زواجتي الف مهؤاربك هودعي ال زاجحلا عوبر لخاد شيرق نم ةباحصلا

 املف « بيقر مهلع وهو « هنم نذإب الإ راصنألاو نيرجاهملا رابك نيترحلا
 ةيهقف ةسردم مهنم ةفئاط لكل راص ملاقألا ىلإ اوجرخو « رمع ىبفق

 ككئلوأ ذيمالت مهو نيعباتلا رصع ءاج املف « هقيرط كلستو « هنع ىورت

 ءاهقف رصم لكل راص « اهنع اوحزن وأ ةنيدملا ىف اوقب نيذلا ءاهقفلا
 « هميلقإ فرعب ذوخأم لك ذإ « اهفالتخاو راصمألا دعابتب راظنألا تدعابتف

 ىاحصلا ةقيرط عبتم كلذ دعب وه مث « ملقإلا كلذ اهم ىلتبا ىلا لئاسملاو

 « هنع مهنيب ترشتناو « اهاور ىلا هثيداحأ لقانو « ملقإلا كلذب لزن ىذلا

 ىفي اهف ىرحتي لكو « ىهقفلا ركفلا نم ةفلتخم ناولأ كلذ ببسب ترهظف
 . ةيوبنلا ةنسلاو مركلا نآرقلا نم دمتسي نيدلا لظ تحت نوكي نأ هب



 د ا ويلإ تا

 : نيجاهنم ىلع نوري اوناك مهْنأ ةباحصلا رصع ىف انيأر دق 55

 تدجو نإ اهلإ عجريو « ةياورلا لقتو « ىأرلا هيف رثكي (امهدحأ )
 . ىأرلا دعب

 ثيح ىنفي الأ رثؤيو « اهنع لدعي الو ةياورلا هيلع بلغي (امهناث )
 تعستا نيعباتلا رصع ىو « هيأرب هللا نيد ىلع مجهي نأ نع ةياورال

 « نوقباسلا هيف راس |م عسوأ ىدم ىف اهنم لكراسو « نيجاهملا نيب ةجرفلا

 نوريو « مهتقيرطب كاسمتسالا ىف نوديزي ةياورلا نورثؤي نيذلا انيأر دقف

 ىق الإ ةمصعلا اودجم مل مهنإف تدتشاو تمهلدا ىلا نئفلا نم ةمصع اهف

 كلذ بابسأ و لوسرلا ىلع بذكلا ةرثك نوري نورخآلاو « ةنسلاب ذخألا
 مهوزغت مث « مكحلا ةرورض دجن ىلا ثادحألا ببسب نوري مث ء بذكلا

 ةرثك تناك مث « اهدالب مالسإلا حتف ىلا مألاب كاكتحالاب ةديدج راكفأ

 كلذل « ةعدقلا ةيندملا كلتل نيلماحلا ةثرو نم مهو « ىلاوملا نم نيعباتلا

 لبق نم تناك دقو نيتبيرق اودوعي حلو «٠ نيقيرطلا نب ةفاسملا تعستا

 ىق نيل فالتخالا ساسأو « امهئيب زيّقلا رسعي ناك ىبح . كلذك

 لئاسملا عيرفت فو + ىأرلاب ذخألا ىف نيرمأ ىف لب « ةنسلاب جاجتحالا
 اك « ًارارطضا الإ ىأرلاب نوذخأي ال رثألا لهأ ناك دقف « هناطلس تحت

 نوجرختسي الف لئاسملا نوعرفي الو « ريزنفلا ملل لكأ ىلإ مسملا رطضي
 نودعي الو « عئاقولا نم عقي امف الإ نوتفي ال لب « عقت مل لئاسم اماكحأ

 نم نورثكيف ىأرلا لهأ امأ « ةضورفم رومأ ىف رظنلا ىلإ ةعقاولا لئاسملا

 نودهجم ىذلا عوضوملا ىف ثيدح مهدل حبصي مل ماد ام ىأرلاب ءاتفإلا

 لب ٠ ةصعقاولا لئاسملا ماكحأ جارختساب مهتسارد ىف نوفتكي الو « هيف

 رثكأ ناكو « مهئارآب اماكحأ اط نوعضيو « ةعقاو ريغ لئاسم نوضرفب
 نطوم هنأل « ليلقب سيل ىأر هقف هيف ناك نإو « زاجحلاب ثيدحلا لهأ

 اوجرخت هب اوماقأ نيذلا نيعباتلا ضعب نآلو « ىحولا ناكمو لوألا ةباحصلا

 نم رثكأ ىنلاحصل ًاذيملت مهنم ناك نمو « ىأرلا نم اورثكي مل ةباحص ىلع

 اوجرخت مهنأل « قارعلاب اوناك ىأرلالهأ رثكأو ءهئارآ ةياورب ىتكا ىأرلا



 كك

 هللا لوسر نع ةياورلا ىف جرحتي ناك نمت وهو « دوعسم نب هللا دبع ىلع
 نإو ء« هيأرب داهتجالا ىف جرحتي الو هل هبشي نأ ةيشخ ملسو هيلع هللا لص

 نآلو « ثيدحلا ىلإ عجر هيف دهجا ىذلا عوضوملا ىف هدنع ثيدحلا حص

 تناكو « ًامولعو ةفسلف قارعلاب نآلو « زاجحلاب اوناك ثيدحلا ةاور رثكأ
 « ىأرلاب داهتجإلا مهمئالي ةقيرطلا هذه نورثأتي نم نإو « ةعيدق سرادم هب
 . مهدنع رفاوتت مل ةياورلا بابسأ نأ اصوصخو

 ىف ثيدحلا ءاهقفو ىأرلا ءاهقف نب فالتخالا ةجرف تعستا - 8 ٌ
 نيدهحملا رصعو نععباتلا ىعبات رصع ءاج املف « تيأر امك « نيعباتلا رصع
 ىف دشأ فالحلا ناكف « ًاعاستا رثكأ ةجرفلا تناك « بهاذملا باحصأ
 لك ذخأ هيف ناقيرفلا ىتلا امل مث « بهاذملا بامصأ نيدبسحما دهع علطم

 مهجورخ مراد فقوتلا نع اوجرخ ثيدحلا لهأف « رخآلا نم سبقي
 نود دق ةنسلا اوأر امل ىأرلا لهأو « لاوحألا ضعب ىف ىأرلاب ذخألا ىلإ

 تيدا ممارآ نوديؤي اوذخأ « اهبصيحمت ىف اوذخأ دق راثآلاو « اهضعب

 مهئاتفإ دنع هب مع ىلع اونوكي ؛ ل ثيدح مهدل حص نإ اببع نولدعيو

 0 ء حيضوتلا ضعب كلذ حضونلو « مب“ ءارآب هوأترا دق اوناك

 انكلو « مهمتك سردو . هخويش نع ىقلتو ىعفاشلا هيف شاع ىذلا رصعلا

 . زاجبإلا ىخخوتن

 همالسو هللا تاولص لوسرلا ىلع بذكلا ةجوم عطقنت مل رصعلا اذه ىف

 « ةنسلآلا ىلع ىرجب ) لوقلاب اهئارآ نع عافدلل قرفلا هاجتا ناكو « هيلع

 نبب اهورشنو « الاحتنا قرفلا اهلحتنا ثيداحأ عويش ىف ًاببس ( مالقألا وأ
 بابسأو « نيذاكلا ضعب ضايع ىضاقلا ركذ دقو « نيملسملا روهمح

 عضي نم مهنم « عاونأ مه 9 : لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مهذك
 امإو « مههابشأو ةقدان زلاك « ًافافختساو ًاعفرت امإ « الصأ هلقي مل ام هيلع

 لئاضفلا ف ثيداحألا اوعضو نيذلا نيدبعتملا ةلهجك « ًآنيدتو مهمعزب ةبسح

 ًاجاجتحاو ًابصعت امإو « نيثدحملا ةقسفك « ةعمسو ًابارغإ امإو « بئاغرلاو
 هودارأ اف ايندلا لهأ ىو اعابتا امإو ؛« بهاذملا ىبصعتمو ةعدتبملا ةاعدك
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 ثاقبطلا هذه نم ةقبط لك نم ةعامج نيعت دقو « هوتأ ايف مل رذعلا بلطو

 ابر نكلو « ثيدحلا نيم عضي الزم مهنمو «لاجرلا ملعو ةعنصلا لهأ دنع

 وأ ديناسألا بلقي نم مهنمو « ًاروهشم ًاحيمص دانسإ فيعضلا نئملل عضو

 نع ةلاهجلا عفرل امإو « هريغ ىلع بارغإلل امإ كلذ دمعتي وأ « امف ديزي

 « قلي مل نم ءاقلو « عمسي مل ام عامس ىعديف « بذكي نم مهنمو « هسفن

 ةباحصلا مالك ىلإ دمعي نم مهمو « مهمع ةحيحصلا مهثيداحأب ثدحنو

 . «)١( ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ اهسنيف ءاكحلاو برعلا مكحو « ,هريغو

 ف ًاببس بهاذملا ءاشنإو دابجالا رصع ىف بذكلا نم ةجوملا هذه تناك

 اهجارختساو ةقداصلا ةياورلا صيحمت ىلإ نيثدحما هاجتا  (اهدحأ ) نيرمأ

 « ثيداحألا ةاور اوسردف « بيطلا نم ثيبحللا زيمتيل ليخدلا نيب نم

 قدصلا ىف مهولعجو « قداصلا ريغ نم قداصلا اوفرعو « مللاوحأ اوف رعتو

 نيدلا اذه نم فورعملاب اهوئزاوو ثيداحألا اوسرد مث «© بتارم

 نارقلابو اهقدص قى كشي ال ىلا ةضيفتسملا ةروبشملا ثيداحألاو ةرورضلاب

 نم مالعألا هجتا مث © اهودر اهعم ةرفانتم ريغ اهودجو نإف « ممركلا

 عمو «٠ هأطوم كلام نودف « تثيداحألا نم حيحصلا نيودت ىلإ ةمئألا

 ىروثلا نايفس فلأو «بادالاو نئسلا ىف عماو جلا باتك «ةنيبع نب نايفس

 . اذكهو « ثيداحألاو هقفلا ىف ريبكلا عماجلا

 ةيشخ ىأرلاب ءاتفإلا نم اورثكأ ىأرلا لهأو ءاهقفلا نأ ( امهناث )

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ىف اوعقي نأ

 نأل « قباسلا رصعلاك ىأرلا هقف ىف رثكأ قارعلا ناك دقلو - 5

 نيذلا نيعباتلا ىعباتو نيعباتلا ىلع اوجرخت اس“ هيف اوجرخت نيذلا ءاهقفلا

 ( كب ) دمحم موحرملا انذاتسال ىمالسإلا عيرشتلا خيرات باتك عجار (1)

 8١ ٠ ص ىرضخلا



 مل انو اس

 هللا ةجح هباتك ىف ىولهدلا لاق . هب ءاتفإلا نم اورثكأو ىأرلاب اورهتشا
 : ثيدحلا لهأ ركذ نأ دعب ةغلابلا

 نوهركي ال موق مهدعب و كايفسو كلام رصع ىف ءالؤه ءازإب ناك »

 « هتعاشإ نم دب الف نيدلا ءانب هقفلا ىلع نولوقيو « ايتفلا نوباهب الو لئاسملا

 ىح «٠ هيلإ عقرلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ ةياور نوباجو

 لاق لوقأ : مهاربإ لاقو « انيلإ بحأ ىنلا نود نم ىلع : ىبعشلا لاق
 راثآلاو ثيداحألا نم مهدنع نكي لو « انيلإ بحأ ةمقلع لاقو هللا دبع
 « ثيدحلا لهأ اهراتخأ ىلا لوصألا ىلع هقفلا طابنتسا ىلع هب نوردقي ام
 ابع ثحبلاو اهعمجو نادلبل ءالع لاوقأ ىف رظنلل مهرودص حرشنت مو

 نم ايلعلا ةجردلا ف ق مه أ مهمنأ ىف اودقتعاو 2 كالذ َّق مهسفنأ اومهماو

 دحلأ له : ةمقلع لاق 51 مهماحصأ ىلإ ءىش ليمأ م .ولق تناكو 4 قيقحتلا

 نم هقفأ مهأربإ : ةفيح أ لاقو ( دوعسم نب ) ا نم تبثأ مهنم

 نم مهدنع ناكو « رمع نبا نم هقفأ ةمقلع تلقل ةبحصلا لضف الولو « ملاس

 هب نوردقي ام ءىب؛ ىلإ ءىش نم نهذلا لاقتنا ةعرسو ٠ سدحلاو ةناطفلا

 ء هل قلخ امل رسيم لكو ؛ مه.احصأ لاوقأ ىلع لئاسملا باوج جيرخت ىلع
 . ها ( جيرختلا ةدعاق ىلع هقفلا اودهم 3 نوحرف مهمدل اع بزح لكو

 نم اورثكأ قارعلا لهأ نوك ىف ببسلا لعجت هنأ اذه نم ىرنو . ًاصخلم
 اهنع ةباجإلاو لئاسملا مهتبيه مدعو ايتفلا بوجو مهداقتعا وه ىأرلاب ذخألا
 نع ثيدحتلا مهنيشخو نيدلا ءانب وه هقفلا نأ مهداقتعاو ٠ اهف عيرفتلاو
 « ىرخألا نادلبلا لهأ لاوقأب مهذخأ مدعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ! ملاوقأ ىلع لئاسملا جيرختو ؛ مهخباشل مهبصعتو

 ىأرلا نم نورثكي نييقارعلا تلعج ىبلا بابسألا نكت امهمو - 4ا/
 هنع انهونام ىلإ انه ريشن نأ بجيف . ةرثكلا ىف مهنود نييماشلاو نييزاجحماو
 نوكي نأ بجي ذخألا نأ ىف نوقفتي ثيدحلاو ىأرلا لهأ نأ وهو « ًاقباس
 ثيدحلا لهأ نأ ىف كلذ دعب نوقرتفي مث « ةحيحصلا ةنسلاو باتكلاب



 دس الها

 ىأرلاب نرذخأي الو © لوسرلا نع ةياورلا نوييهتي الو ىأرلا نوبيبي

 الو ثدحتلا نوبيبيف ىأرلا لهأ امأو « ًاثيدح اوفرعي م اذإ نيرطضم الإ

 ءاتفإلا دعب مهدنع حص نإ هنع نوعجريو ٠ هتاعبت نلمحتم ءاتفإلا نوبيبتي

 . رابخألا كلذب ترفاضت دقو « ثيدح

 ثيداحألاب دمألا نوضفري ىأرلا لهأ نأ كلذ ىلع بترت دقو

 ليلد قي مل اذإ ام ذخألا مهضعب لبق دقف ثيدحلا لهأ امأ « ةفيعضلا

 عطقنملاب ذخأي رصعلاكلذ ىف ةنيدملا لهأ مامإ وهو كلام مامإلا ناكو ءاهعضو

 مالسعأ باتك ى ءاج + (1)ةنيدملا لهأ لمعو « فوقوملاو ع لسرملاو

 ىأرلا نم نورثكي اوذاك دق زاجحلا ءاهقفو اكلام نأ انه ررقن نأ بجي )١(

 نودري « هريغو ىبطاشلا ررقي امك اوناكو , قارعلا لعاك هيف اونوكي مل ناو
 عبتت نم ملع ىلك لصآل وأ ء رخآ ثيدحل وأ نآرقلل اهتضراعمل ثيداحالا ضعب

 نأ هيف ركذ اميق الصف تاقفاوملا ىف ىبطاشلا كلذل دقع دقلو « ةعيرشلا ماكحأ

 لوصألا ضعبل اهتفلاخمل ثيداحأ اودر باطخلا نم رمعو سابع نباو ةشئاع

 ىلا اهتبسن بيذكت ىف اببس ةفلاخملا كلت تناكو , جرحلا عفر ةدعاقك ةيمالسإلا

 فلاخ اذا ثيدحلا در وهو , لصألا كلذ دمتعا اكلام نأ ركذو ٠ مهدنع لوسرلا

 لوق ىأ ) هلوق ىلا ىرت الأ ) : لاق مث « ماعلا لصآلا وأ « ىعطقلا وأ نآرقلا

 ىردي الو ثيدحلا ءاج اعيس بلكلا ولو نم ءانإلا لس ثيددح ىف ( كلام

 اذه ىلاو ٠ ٠ هباعل هركي فيكف هديص لكؤي : لوقيو هعضي ناكو هتقيقحام

 سيبلو ٠ هركذ دعب لاق ثيح + سلجملا رايخ ثيدح ىف هلوق عجرد اضيأ ىنعملا

 لوهجم سيلجلا١ نأ ىلا ةراشا , هيف هب لومعم رمأ الو » فورعم دح اندنع اذهل

 عرشلاب تبثي فيكف « اعامجا لطبل ةلوهجم ةدم رايخلا دحأ طرش ولو , ةدملا

 ررغلا ةدعاق ناف اضيأو ٠ ىعامجا لصأ ىلا عجر دقف « عرشلاب اطرش زوجي ال مكح

 لمهأ اكلام نأ كلذ نمو ٠٠١ ىنظلا ثيدحلا اذه ضراعت ىحو ةيعطق ةلاهجلاو

 (ىلعزاك ولتيبأرأ) : هلوقو ٠ (هدلو هنع ماص موص هيلعو تامزم) ثيدح رايتعا

 ىلاعت هلوق وحن ىف ررقملا ىلكلا ىنآرقلا لصالل هتافانمل ثيدحلا ٠٠٠ نيد كيبأ

 كلام ركنأو < ( ىعسام الا ناسنالل سبل نأو ) ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو )

 ىف مئانغلا ةمسق ىأ ) ةمسقلا لبق منغلاو لبإلانم تخبطوتلا ردقلا ءافكا ثيدح

 زاجأف : ةلسرملا حلاصملاب هنع ربعي ىذلا جرحلا عفر لصأ ىلع اليوعت ( برحلا
 تس مايص نع ىهنو ىبرعلا نبا هلاق ٠ هيلا جاتحا نمل ةمسقلا لبق ماعطلا لكأ

 ىف ربتعي ملو « عئارزلا دس ىلع اليوعت اهيف ثيدحلا ثوبث عم لاوش نم

 ىتاللا مكتاهمأو ) : ىلاعت هلوق ىف ىنآرقلا لصألل امم ارشع الو اسمخ عاضرلا

ثيداحألا دري ىرت امك كلامف « ريثك اذه نم هبهذم ىفو ( مكنعضرأ
 -- اهتفلاخل 



 ةيمطق لوصألا نآل ٠ ىبطاشلا كلذ ليلعت ىف لاق دقلو « ةماعلا لوصألا <
 ٠ ( ىنظ دحاولا ربخو )

 اضراعم دحاولا ربخ ءاج اذا ىبرعلا نبا لاق : هصن امالك لوصالا هتضراعم دنع دحاولا ريخب اهذخآ ىف ةمئآلا فالتخا ماقملا اذه ىف ىبطاشلا لقن دقو
 زوجيال ةفينح وبأ لاقف ؟ ال مأ ٠ هب لمعلا زوجي له عرشلا دعاوق نم ةدعاقل
 ءزجلا تاقفاوملا عجار ) ٠ تباثلا الو أطوملاب سيل هيف كلام لاق ؛ الف ضورعلا وأ ماعطلا نم رخآ سنج مرغ امأو , هتميق وأ هلثم مرغي امنا ءىثلا فلتم نآلو 2. نامضلاب جارخلا لصأ فلاخ دق هناف ء لوصالل افلاخم هآر امل كلام لوقو : ةارصملا ثيدح ىضتقم قارعلا لهأ ردقو فورعملا ةدعاق هتدضع ايرلا ةدعاق هتمدص نا ايارعلا ثيدحو ٠٠ بلكلا ىف ةمئاق ىهو « ةايحلا ىه ةراهطلا ةلع نأ ىناثلا ( مكيلع نكسمأ امم اولكف ) ىلاعت هللا لوق امهدحأ نيميظع نيلصأ ضراع ثيدحلا اذه نآل : لاق بلكلا غولو ىف كلام ةلأسم ركذ مث « هكرت هدحو ناك ناو ٠ هب لاق ىرخأ ةدعاق هتدضع نا ثيدحلا نأ لوعللا هيلع ىذلاو هلوق روهشمو (ىبرعلا نبا ىأ) لاق ٠ ةلأسملا ىف كلام ددريو ء زوج ىعفاشلا لاقو « هب لمعلا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره وبأ هاورام وه ةارصملا ثيدحو . ةيرعو ةيطع لصألا ىف وهو !؛ « هيف ىرجي حماستلا نآلو ٠ هب ىرج فرعلا نآل , ىنج بطر هدنع سيلو ء رمت هدنع نوكي ىذلا تيبلا لهأ نع جرحلل عفر هنال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيف صخر نكلو ٠ لضفلا ابر ققحتيف « رخآلا نم اليك رثكأ نيعيبملا دحأ نوكي نأ زوجي هنأل « ابرلا ةنظم هيف عيبلا اذمو , سدحلاو صرخلاب نوكي هريدقتو « ارمت هلثمب هعيب زوجيف 2 هسفن رمثلا ىلع تقلطأ مث ٠ رمث نم ةلخنلا ىلع ام ةبم لصالا ىف ىعو « ةلخنلا ىهو ةيرع عمج ايارعلاو , اليك اهصرخب عابت نأ ايارعلا ىف صخر ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر نأ هنع هللا ىضر تباث نب ديز نع ىورام ايارعلا ثييدحب دارملاو
 ٠ افنآ تاقفاوملا بحاص هركذ ا. هوفعضو ءاهقفلا نم نوريثك ثيدحلا كلذ ىضتقم در دقو « كلذ اهب عنص ىتلا ىه ةارصملاو , ريثك اهرد نأ ىرتشملا نظيف « رثكيو عمتجي ىتح امايأ عرضلا ىف نبللا سبح ةيرصتلاو ٠ ؟ رمت نم اعاصو اهدر ءاش ناو ٠ كسمأ ءاش نا اهيلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب وهف « دعب اهعاتبا نمف منغلاو لبإلا اورصتال

 هذخأ عم كلام اذهو ., مهدنع دافتسا ايمالسا الصأ تفلاخ اذا اهنوفعضمو ثيداحاألا ضعب نودري اوناك زاجحلا ءاهقف نأ لقنلا كلذ نم دافتسيو
 ةمولعم ةدعاف فلاخ نا ثيدحلا فلاخي ةعطقنملا راثآلاو . ةلسرألا ثيداحألاب
 ٠ ةدعاق ةمث نكت مل اذا ىأرلا ىلع هنوبلغيو ثيدحلاب نوذخأي امناو « ةنسلا وأ باتكلا نم



 ا

 اا مس الالات

 عطقنملاو لسرملا ثيدحلا مدقي هنإف كلام امأو : مقلا نبال نيعقوملا

 . )١( « سايقلا ىلع ىناحصلا لوقو تاغالبلاو

 فالحلاو لدجلاب ًابصخ ناك ىذلا رصعلا كلذ ىف دجو دقلو 8

 « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةبوسنملا رابخألاو ةنسلاب جاجتحالا اوركنأ ةفئاط

 ىلع مهجح لقن دقلو « ملل هترظانم ركذو « مألا ىف ىعفاشلا مهركذ دقلو

 « هباعحصأ بهذع " ملعلا ىلإ بسني لئاق ىل لاق : مألا ىف ءاج دف مهدحأت ناسل

 2 هظفحم ىردأ تنأو « مهنم تنأ نم ناسلب لزن نآرقلاو « ىلرع تنأ

 امم فرح نآرقلا هيلع سبلت دق كاش كلش ول « اهلزنأ ضئارف هلل هيفو

 ًانايبت ١ نآرقلا ىف لجو زع هللا لاق دلو « هتلتق الإو بات نإف « هتبئتسا

 نأ  هضرف ءىش ىف دحأل وأ « كسفن دنع زاج فيكف « ءىش لكل

 هيف رمألا ةرمو 2« صاخ هيف ضرفلا ةرمو « ماع هيف ضرفلا ةرم : لوقي

 ثيدح كدنع « اذه نم هنيب تقرفام ترثكو « ةحابإ وذ ءاش نإو ةلالد

 هللا لوسر غلبت ىح « ةثالث وأ © ناثيدح وأ ؛ رخآ نع لجر نع هيورت

 ًادحأ نوئرعت ال كبهذم بهذ نمو كتدجو دقو 2 راسو هيلع هللا ىلص

 نأ نم متيقل نم تيقل ًادحأ الو « ظفحلاو قدصلا ىف هومتمدقو ؛ هومتيقل

 أطخأ مهنم دحاو ريغل نولوقت مكتدجو لب « هثيدح ىف ءىلهحمو ىسنيو طلغي

 : نولوقت مكتدجوو 2 اذك ثيدح ى نالفو « اذك ثيدح ىف نالف

 اذه لقي مل- ةصاخلا لع نموأ م م«رحو « هب مالحأ ثيدحل لجر لاق ول

 نم وأ ميذكو مكثدح 'نم وأ متأطخأ امنإ ء ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 زوجيفأ « تلق ام سئب هل اولوقت نأ ىلع هوديرت ملو « هوييتست مو مكدح

 ريح - هعمس نم دنع دحاو هرهاظو ن را ماكحأ نم ءىش نيب قرفي نأ

 هركذي ىذلا وم لسرملا ثيدحلاو « 35 ص لوألا ءزجلا نيعقوملا مالعا )١(
 ىذلا ىباحصلا ركذي نأ ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ابوسنم ىعباتلا
 رظن هلك كلذ ىفو ٠ ىباحصلا الو ىعياتلا هيف ركذي ملام عطقنااو هنع ىور

 ٠ كلام باتك ىف هيلا عجراف
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 نوطعت منأو » هللا باتك ماقم مهرابخأ نوميقتو ؛« مفصو اك وه نم

 . نوعنمتو اهم

 در نآلا انم الو « هيلع در دقو فلاخما نع ىعففاشلا هلقن ام اذه
 نيبتن نأ انه انمه- امإو « ههقف ىف مالكلا دنع انثحب ىف هل ضرعنسف ىعفاشلا
 مهفت نأ بجي نآرقلا ماكحأ نأ هنم مهفي هنإ «٠ هيلإ مالكلا كلذ ىنري ام
 صيصختل حلصت ال ةعئاش تناك ىلا رابخألا نأو « هسفن نآرقلا تارابع نم
 اهنألو « رثك مهطبضو مهظفحو ةاورلا قدص ىف كشلا نأل « نآرقلا
 «بيتنساو رفك نآرقلا ىف ءاج ام ءىش ىف كش نم نأ ليلدب نآرقلا غلبت ال
 باتتسي ال داحآلا ةياور ىأ ةصاخلا رابخأ نأو « لتق الإو هنم لبق بات نإف
 . اهلع ءانب نومرحبو نولل نمو « اهب نيذخآلا ءىطخم نم الو اهبذكم

 ةنسلاب لالدتسالا نوضفري ال مهنأ مالكلا اذه رهاظ نم دافتسيو
 ملسوهيلع هللا ىلص ىبننلا ىلإ اهتبسن قدص ىلع عطاقلا ليلدلا ماقو تقدص نإ
 لاز كشلا ىفتنا نإف « هيلإ اهبسن ىف كشل داحالا رابخأ نوضفري مه امنإو
 نم عونلا ذب ذخألا اوضفر نيذلا ءالؤه ىعفاشلا مسق نكلو . عدملا بيس
 « نبهذم سانأ ( رحل ىأ ) هيف بهذ دقلو » : لاقف « نيمسق ىلإ رابخألا
 هيف نكي مل ام لاقو . . نايبلا هللا باتك ىفو ًاربخ لبقي ال نقيرفلا دحأ
 لبقي نآرق هيف ناك ام هريغ لاقو ؛ ضرف هيف دحأ ىلع سيلف هللا باتك
 دحاوب لوقأ تسل « حضاو نيبهذملا نيذه ىف لالضلا بهذمو « ردخلا هيف
 ٠ . (١)اهم

 رصعلا كلذ ىف راثالا لوح راثت تناك ةفلتخم تاراثم هذه 8
 ءارآلاب بحطصا ىذلا عساولا برطضملا كلذو ؛ راكفألاب محدزملا
 موقو ٠ ىننلا ىلإ اهتبسن ىف كشل « اهم لالدتسالا اوضفر موقف ؛ ةعزانتملا
 توط دقو . هب ءاج ام ىلع ماكحأ ةدايز ىف ال نآرقلا مهف ىف اهم اوناعتسا
 ىأرلا نم ترثكتسا ىتلا نايرخألا ناتفئاطلا تيقبو نيتفئاطلا نيتاه خيراتلا ةتج

 *ء ؟56ه؟ صدي ص عباسلا ءزجلا مألا 2(



 تب /ها

 لبقت الف © اهدنس ىف كش الو ؟ ابف فعض ال ىلا رابخألا الإ لبقت ملو

 « ةياورلا نم ترثكتسا ىلاو « هبذك ىلع ليلدلا مقي مل ولو « فيعضلا

 . ىعفاشلا رصع لبق ةعساو امهنيب ةوهلا تناكو « ىأرلا نم تلقو

 كلذو « نابراقتي ناجابملا ذخأ دف ؟ ىعفاشلا رصع ىف امأ هه

 * ةرظانملاو لدجلا وأ ةركاذملاو ةسرادملل امهعاِّجاو نقيرفلا ءاقتلال

 دجو امل هنألو « ًآراقو ال نوجريو ؛ ةعيرشلا رانم عفر نوديري مهرثكأو

 ؛ ثداوحلا ةرثك نآلو « رخآلا ملع أرقي قيرف لك ذخأ ,هرصع ىف نيودتلا

 « حاحصلا نيودتو ىأرلا ىف اوضوخم نأ ثيدحلا لهأ رطضا اههانت مدعو

 نع ىور ام رثكأ ىلع ىأرلا لهأ عالطاو « اهفرعت ةلوبسو اهزييمتو

 ثيداحأ نم ةفلتخا نادلبلا لهأ هاورامل مهقلتو « سانلا نع ةباحصلا

 نم ام اوبراقتف ثيداحألا نم ةريبك ةفئاط مه.ديأ نيب لعج  راثآو

 . ثيدحلا لهأ

 راثآلا ةسارد ىلع لبقي ىأرلا ءاهقفو ةفينح ىلأ باعصأ نم فسوي وبأف

 هآترا ايأر دجو نإف « ءارآ نم هيلإ ىهنا ام ىلع ام دابشتسالاو « اهظفحو

 دقلو « ثيدحلا عم قفتي ىذلا ىأرلا ىلإ هنع لدع ةنسلا فلاخم لبق نم

 . سانلا ىلع اهلميف موقي مث « ًاثيدح نيتس وأ نسخ ظفحيف ©« ثدحما

 ىضر اكلام مزالي مث : ىروثلا نع هذخأيو « ثيدحلا بلطي دمحمو

 قارعلا لهأ نبب ةقشلا ىرت اذكهو « هنع ذخأيو تاوئس ثالث هنع هللا

 . ابراقت ىح «© قيضت تذخأ دق زاجحلا لهأو

 طسولا وه نأك « هرود ءاج ءاملف « ىعفاشلا بايش قف كلذ لك

 لهأ كلسم ذأي ملف « ًاعم ثيدحلا لهأو « ىأرلا- لهأ هقف هيف ىتتلا ىذلا

 كللسم كلسي ملو « اهبذك ىلع ليلد مقي ملام رابخألا لكل مهلوبق ىف ثيدحلا

 هكلاسم قيضو « هدعاوق طبض لب « ىأرلا قاطن عيسوت ىف ىأرلا لهأ



 دع خوال

 لاق دقلو « ههقف ىف نيبتسام ىلع « ةغئاس اهلعجو اهلهسو « اهدبعو
 ؛« نيبهذملا روهظ لئاوأ ىف ىعفاشلا أشن » : ةغلابلا هللا ةجح ىف ىولهدلا
 « لئاوألا عيينص ىف رظنف « « اهعورفو اهوصأ بيترت و ؛ ( كلامو ةفينح ىلأ )

 دويقلا نايب عضومو « هقيرط ىف نايرجلا نع هنانع تحبك ًارومأ هيف دجوف
 . ههقف وه اهم هسفن ديق ىلا

 نكلو « ةنسلا ءاهقفو ىأرلا ءاهقف فالتخا زاجبإب انيب دق - ١
 وه ىذلا ىهقفلا سايقلا وهأ «٠ هلوح مالكلا ىرجب ناك ىذلا ىأرلا ام
 اهكا رتشال هلكح ىلع صوصنم رخآ رمأب هلكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ

 رصع ىف ىأرلا ةءلك ىنعمل عبتملا نإ ؟ كلذ نم معأ وه مأ ع مكحلا ةلع
 لمشتو هلمشت لب © هلد-و سايقلاب صتخن ال ةماع اهدجم نيعباتلاو ةباحصلا

 مومعلا اذه اهف دجن بهاذملا نيوكت ءادتبا ىلإ انلزن اذإ مْ 3 هاوس

 فت ىف قلت بهذم لك دب بهاذملا رصع ىف انطسوت اذإ مث 2 ًاضيأ
 . ىرخألا بهاذملا نع هب نحخألا زئاجلا ىأرلا

 بلقلا هاري ام هنأب نيعباتلا و ةباحصلا نع رثأ ىذلا ىأرلا مقلا نبا رسفي
 :« تارامألا هيف ضراعتت ام باوصلا هجو ةفرعمل بلطو لمأتو ركف دعب
 ىنعم نم مهفي مهكلسم كلس نمو نيعباتلاو ةباحصلا ىواتفل عجارملا نإو
 ى دمتعيو ؛ اصن هيف دجم ال رمأ ىف هيقفلا هيف ىتفي ام لك لمشي ام ىأرلا
 اهللمح ىف هماكحأ عم قفتي , ام وأ ماعلا هجوب نيدلا نم فرع ام ىلع هاوتف
 هيدشلا قحليف اهف هيلع صوصنم رمأل ابباشم نوكي ام وأ 2« ىفملا رظن ىف
 « (1)ناسحتسالاو «٠ سايقلل الماش ىأرلا نوكي كلذ ىلعو ء ههبشب
 . فرعلاو ةلسرملا حلاصملاو

 )١( ناسحتسالا ةيفنحلا ءاهقف نم وهو « ىخركلا نسحلا وبأ فرعي ٠

 هريغ ىلا اهرئاظن ىف هب مكح ام لثمب ةلأسمحلا ىف مكحي نأ نم دهتجملا لدعي نأب
 ىف لخدبو رئاظنلا هذه مكحل تيبثملا لوآلا ليلدلا نع لودعلا ىضتقي ىوقأ ليلدل
 دقو « ىفخلا سايقلا وه ناسحتسالا نأ نم ءاهقفلا ضعب هلوقي ام فيرعتلا اذه
 ليلد لباقم ىف ةيئزج ةحلضمب ذخآلا هنأب ىكلاملا بمذللا ىف ناسحتسالا فرع
 -لالدتسالا بناج لعجت ىتلا ةحلصملا لب « 2, ةحلصم قلطم دارملا سيلو : ىلك



 دم مآ

 « فرعلاو ناسحتسالاو سايقلاب نوذخأي هباحصأو ةفينح وبأ ناك دقو
 ذخألا رهتشا دقلو « فرعلاو ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاب ذخأي كلامو
 لكل ةيلباقو ةنورم هيف تناك كلذلو « بهذملا كلذ ىف ةلسرملا حلاصملاب
 نم رثكي مل بهذم هنأ عم « ةفلتخما روصعلا ىف سانلا نوئش ىف دجي ام
 ء ىكلاملا بهذملا هل عستا دق ناسحتسالا كلذكو « ةفينح ىنأك « سايقل
 « نكي مل اذإ هلك كلذ نكلو « ملعلا راشعأ ةعست هنإ : كلام هيف لاق دقل ىح
 . ةنيدملا لهأل لمع الو ىباحس ىوتف الو « صن

 دمتعي صن ريغ نم ماكحألل لسرملا لالدتسالا كلذ دجوف ىعفاشلا ءاج
 هنأ ىأرو « ماكحألا طابنتسا ىف ديقملا ريغ هاجتالا كلذب ذخأي ملف « هيلع
 ريغ رمألا قحلي نأب « سايقلا هساسأ ناك اذإ الإ ةعيرشلا ىف ىأر ال
 هذه ىف ىأرلاو « هكح ىلع صوصنملا رخآلا رمألاب هككح ىلع صوصنملا
 قلطملا لالدتسالا امأ ٠ عرشلا ىف ًاعدب سيلو « صنلا ىلع لمح لاحلا
 سس
 نا ) : نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لوق عم فيرعتلا قفتي كلذبو « ىوقأ اهب <
 ..(رظن هيف ) اذه ةيكلاملا فيرعتو ( نيليلدلا ىوقأب لمعلا وه ناسحتسالا

 نم ناف + سايقلا ىلع لسرملا لالدتسالا ميدقت ىلا عوجرلا ناسحتسالا

 ' ىضتقي ىتلا لئاسملاك ٠ ةضورعملا ءايشالا كلت .لاثمأ ىف ةلمجحلا ىف عراشلا
 ٠ ( كلذل ةدسفم بلج وأ , ىرخأ ةهج نم ةحلصم تاوف ىلا ىدؤي رمآلا كلذ نأ الا ارمأ سايقلا اهيف

 « قافتالاي ةلوبقملا ةبسانملا فاصوآلا نم نوكي رابتعالاب هل دهشب امو « قافتالاب ضوفرم ءاغلإلاب عراشلا هل دهشي امف ٠ اهرابتعا وأ اهئاغلاب ةعيرشلا نم صاخ
 ْ ٠ سايقلا باب ىف لخديو

 هلآ « ةيكلاملا رظن ىف ىنعملا ىف نابراقتم ةلسرملا حلاصملاو ناسدتسالاو
 1 ىلك ليلد لياقم ىف ةيئزج ةحاصمب ذخأآلا هنأي هنوفرعد مهنأ ىرت
 . ةلسرللا حلاصملا عم براقتيل ةيكلاملا دنع هانعم « هتلمج ىف ناسحتسالاف
 ةعست ناسحتسالا نأب كلام نع ىور ىذلا صنلا لعلو «٠ قيقد قرف امهنيبدو
 نيتيش امهدعن نحن اذهلو ٠ ةلسرملا حلاصملا لمشي ام هب دارملا ملعلا راشعأ
 ءارخآلا دريو امهدحأ لبقي ىذلا ىفنحلا رظنلا ىلع رياغتلا مامت نيرياغتم
 ءاش نا هعضوم ىف قرفلا نيبنسو ؛ هيف نابراقتم امهف ةيكلاملا رظن ىف امأ
 | ٠ ىلاعت هللا



 ل مالا

 , همكح ىلع صوصتملا ىف ةلعلا ىلع ءانبلا ريغ نم ماكحألل قلطملا ليلعتلاو

 عضو دقلو « عرش دقف نسحتسا نم لاق كلذلو « عرشلا ىف عدبلا وهف

 هريرحت ىف ةيفنحلا قاف ىح « هديأو هنع عفادو « هنيزاومو هطباوض سايقلل

 ةفينح ابأ نأ بيجعلاو » : كلذ ىف ىزارلا لاق دقل ىّبحو « هتابثإو

 « تاسايقلا ةرثك ببسب هنومذي اوناك هموصخو « سايقلا ىلع هليوعت ناك
 « ةقرو سايقلا تابثإ ف فنص هنأ « هباحصأ نم دحأ نعالو « هنع لقني لو

 لئالد نع باجأ هنأ الو « ةجح نع الضف « ةبش هريرقت ىف ركذ هنأ الو

 اف دروأو « ةلأسملا هذه ىف لاق نم لوأ لب « سايقلا راكنإ ىف هموصخ
 ١ . ىعفاشلا مامإلا وه لئالدلا

 ةنيدملا لهأ هيلع امو ىبباتلاو ىناحصلا ىوتف

 ناكو « تاشقانملا الوح ترج ىلا لئاسملا نم تناك دقو  ه؟

 « ةباحصلا ىواتف ام ذخألا ىلإ نوليع ىأرلا لهأو ثيدحلا لهأ

 مهمأرلق ٠ اودهاش نيذلا مه ةباحصلا نآلو « عادتبالا نم ىلوأ عابتالا نأل

 « مم ىدتقي ةمئأ مهنأو © نيدلا مهف نم هناكم وأ ؛ باوصلا نم هعضوم

 ناك هنأ ةفينح ىلأ نع ىور دل ىتح « ءاهقفلا رثكأ مهئارآب رثأت دقلو

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس الو « هللا باتك ىف دجأ مل اذإ : لوقي

 نم جرخأ ال مث تلش نم لوق عدأو « تئش نم هباحصأ لوقب تذخأ

 « نسحلاو « ىبعشلاو مها ربإ ىلإ رمألا ىهتنا اذإف « مهريغ لوق ىلإ موق

 ء اودهتجا امك . دهتجأ نأ ىلف « بيسملا نب ديعسو « نيرس نباو

 ملاوقأو ةباحصلا ءارآ ىف قارعلا لهأ مامإ ةفينح ىنلأ لوق كلذ ناك اذإو

 هللا ناوضر مهلع روثأملاو « مهواتفب ًارثأت رثكأ هريغ نوكي نأ دب الف

 ةميظع ةرثك رصعلا كلذ ى ةباحصلا ىواتف نم روثأملا رثك دقلو

 مهم اورثأتف «٠ مهدابتجا ىف ملل ًاساربن اهوذخلاو « ءاهقفلا لوقع تلغش

 « مهئارآ اومرحاف مهم اورثأتو « مهاقيرط لثم اوعبتاو « مهداهتجا 2

 ىأر ىلع اوعمتجا اذإف « ةنس نكي ملو باتك نكي مل اذإ ًادمتعم اهواعجو



 ا م

 هل فرعي ل ًايأر مهدحأ لاق نإو « هب ذخألا نيدهدحلا نم مهدعب نم ملا
 راس مهيب ايف اوفلتخا نإو « هب ءاهقفلا نم نورثكألا ذحخأ «٠ فلام

 2 مهتاعزن عم قفتي ام مهئارآ نم اوراتخم نأ ىلع نيدهدحلا نم نوريثكلا

 رصع ىف ءاهقفلا راس « اهريغ ىلإ ءارآلا هذه ةرئاد نم اوجرخم الأ ىلع

 « هتاذب ًامئاق الصأ هوذختي مل نإو طفلا كلذ ىلع نيدهحملاو نيعباتلا
 اوناك امتإ مهلعلو « هماكحأو نيدلا لوصأ نم ةدمتسم ةيهقف ةدعاق الو

 مهدوبشب لوسرلا ىلع نآرقلا لزن دق ةباحصلا نأ نوري مهل كلذ نولمعي

 هللا ىلص هللا لوسر نع مهئارآ ةلمح اوسبتقا اونوكي نأ دبالو ءمهايعو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل بسني رمأ ىف داهجا دحأل سيلو « ملسو هيلع

 ىه لب « ىهقف داهجا درجم مهئارآ اولعجم مل مهف ٠ ببسب هيلإ تمن وأ

 نيملعملا مه رابتعاب ناك مهعابتا نإ مث « داهتجالا ىلإ اهنم ةنسلا ىلإ برقأ

 تءاضأ ىلا موجنلا مهن :أو « قافالا ىف ىتالسإلا هقفلاب اورشب نيذلا نيلوألا

 . قافآلا ىف مالسإلا رونب

 بحجب ةباحصلا ءارآ نأ ىري ناك ىذلا هنع هللا ىضر كلام ىلع جرختف

 لمع لب « ىأرلا ىلع مدقت نأ بحجم نعباتلا رابك ضعب ءارآ لب « اهم ذخألا

 دقو « كلذب رثأتي نأ ًايعيبط ناكف اذكهو « ىأرلا ىلع مدقي ةنيدملا لهأ

 نع رثأ كلذلو « هيأر ىلع همدقو « نيذخآلا مامإ هسفن ةفينح وبأ هب رثأت

 دقلو . انسفنأل انيأر نم ريخ انل مهسأر : مهئارآ ىف لوقي ناك هنأ ىعفاشلا

 لك ىانقوف مه « ةميددقلا ةلاسرلا ف ىعفاشلا لاق : نيعقوملا مالعإ ىف ءاج

 ىلوأو دمحأ انل مهؤارآو مهلع هب كردتسا رمأو لقعو عروو داهتجاو مع

 . انيأر نم انب

 ىلوألا : تاقبط ملعلا : كلام فالتخا هباتك نع مقلا نبا لقنيو
 ةثلاثلاو ء ةنس الو ًاباتك سبيل ايف عامجإلا ةيناثلا ء ةنسلاو باتكلا

 ةسماخلاو ةباحصلا فالتخا ةعبارلا « فلاخم هل ملعي الف « ىلاجصلا لوقي نأ

 . اذكهو « سايقلا
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 دنع كلذ نيبتسو « ىعفاشلا دابتجا ىب هماقم ىلاحصلا ىأرل ناك دقلو

 . نآلا هل اندهم « هلوصأ ىف مالكلا

 « سايقلاىلع ًانايحأ هنورثؤي اوناك ثيدحلا ءاهقف نإف ىعفاشلا بهذم امأ

 . اودهتجا امك دهتجي نأ هل نأ ةفينح ىنأ مهخيش لوق انيأر دق ىأرلا ءاهقفو

 ًاحضاو ًايلج هارتس ام ىلع ىناثلا كلسملا باحصأ نم ىعفاشلا ناك دقو

 . هلوصأ ىف

 دشأ ام كسمتساو كلام اهراثأ ىلا ةلأسملا ىلإ لقتننلو - ه5

 مهلمعب ذخأ دقف « ةنيدملا لهأ لمع ةلأسم ىهو « هنع هللا ىضر كاسمتسالا

 « نآرقلا لزن امو « ةرجهلا تناك اهلإ ىلا ةنيدملا لهأل عبت سانلا نأل

 هذه تناك دقو ء« هيلع ثيللا درو ثيللا ىلإ كلام ةلاسر ىف ءاج اك

 ذخأ نأ مقلا نبا ركذ دقلو « رصعلا اذه ءاهقف نب ربك لدج راثم ةلأسملا

 لهأ نم مهريغل ًامازلإ هنم نكي مل ةنيدملا لهأ لمعب هنع هللا ىضر كلام

 هنأ ىلع لب « لاحم هتفلاخع حصت ال نيدلا ىف ةجح هنأ ىلع الو ء راصمألا

 باعصأ قرفت دق : لاقو هيلع مزع دقو هبهذم لمعلا ىلع سانلا لمح

 ةجح هدنع سيل ةنيدملا لهأ لمع نأ ىلع لدي اذهو « مهربغ دنع سيل

 لقي ملو « لمعلا هيلع ىأر امل هنم رايتخا وه امنإو « ةمأآلا عيمجل ةمزال
 ادرجم ًارابخإ ريخم وه لب « هريغب لمعلا زوج ال هريغ الو هنطوم ىف طق .

 ىعدا « ًاريخ مالسإلا نع هازجو هنع هللا ىضر هنإف هدلب لهأ لمع اذه نأ

 : عاونأ ةثالث ىه مث « ةلأسم نيعبرأو فين ىف ةنيدملا لهأ عامجإ

 . مهريغ هيف مهفلاخ ةنيدملا لهأ نأ ملعي ال ( اهدحأ )

 . هيف مهفالتخا ملعي مل نإو « مهريغ ةنيدملا لهأ هيف فلاخ ام ( ىناثلا )

 هعرو نمو « مهسفنأ ةتيدملا لصهأ نبب فالحلا هيف ام ( ثلاثلا )

  لعج دقو . هفالخ لح ال ىذلا ةمألا عامحإ اذه نإ لقي مل هنأ هنع هللا ىضر
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 الا مسقلا لعجو « حيحصلا ثيدحلا ىلع امدقم « لوألا مسقلا
 ىلا رومألا ىأ « ةيلقنلا رومألا ىف كلذو دحاولا ريخ ىلع ًامدقم

 . دابججالاب نوكت ال

 ثكم هنأو « كلامل ًاذيملت ناك هنأ ىعفاشلا ةايح نم تملع دقو - 68
 لحر امدنع هنأو . هفلاخم دقو « هضقاني ال ةيملعلا هتايح نم ريكألا رطشلا
 دوذي ناكو « كلام بامصأ نم دعي ناك 184 ةنس ىلوألا هتلحر دادغب ىلإ
 دمحم نيبو هنيب تارظانملا كلذ لجأ نم تماق هنأو ةنيدملا لهأ هقف نع
 رثأل دق نوكي نأ دبالف كلذك ناك اذإو « امهنع هللا ىضر نسحلا نبا
 « ةنيدملا لهأ مارتحا ىف لاوقأ هنع تلقن دقلو « كلذ ىف هخيش ىأرب
 : لاق ىلعألا دبعنب سنوي نع « ىعفاشلا بقانم هباتك ىف ىببلا ىور دقلف
 « ًاحصن الإ كل لوقأ ام هللاو لاقف « ءىش ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا رظان
 لكو قحلا هنأ كش كبلق نلخدي الف «٠ ءىش ىلع ةنيدملا لهأ تدجو اذإ

 هب أبعت الف فعض نإو « الصأ هل دجت مل كنكل « ةوقلا لك ىوقو كءاج ام
 هتفلاخم دعو « ةنيدملا لهأ لمعب ذخأ هنأ اذه نم ىريو « هيلإ تفتلت الو
 ناك لوقلا كلذ نأ رهظيو « هيلإ تافتلإلا مدع بجوي هيف ًاحدق ثيدحلل
 كلذ ريرقت دعب هنإف « طابنتسالاو داهتجالا ىف ًابهذم هسفنل ررقي نأ لبق
 كلذ نيبنسو « هللا باتك الإ ًائيش ثيدحلا ىلع مدقي ال هنأ ىرتس بهذملا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف

 اذإ ةباحصلا ءارآب اوذخأ دق ءاهقفلا روهمح نأ قبس امم نيبت دق - 5

 ةعامجلا ءاهقف نم كلذ ىف ىوتسي « فلاخع هل نكي لو « ىأر ىلع اوعمتجا
 لهأ ىأرب ذخأي اكلام نأ انيأر مث « ثيدحلا ءاهقفو ىأرلا ءاهقف ةيمالسإلا

 ةفلاخم ريتعي ذإ « حيحصلا ثيدحلا ىلع همدقيو « رمأ ىلع اوعمتجا اذإ ةنيدملا

 : ثيدحلو « لقنلا اذهل هيف حدقلا بابسأ نم ىلقنلا عامحإلا كلذل ثيدحلا
 نأ : ثالث نم مراجأ هللا نإ : ثيدحو (« ةلالض ىلع ىمأ عمتجم ال » 0-1
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 لمأ ىلع مكنم بذكلا لهأ رصني نأو , اوكلبف مكين مكيلع وعدي

 ةجح عامحإلا نوك ةركف تثعبنا « ةلالض ىلع اوعمتجت نأو « قدصلا

 هب جت اليلد عامجإلا ريتعت تناك ةرثكلا نأ ىف ًاببس ناكو « نيدلا ىف

 « هيلع هركني رخآلاو . هاوعد ىف عامجإلا ىعدي نيشقانتملا دحأف « اهلداحجم ىف

 نيض رثعم اوناك لب « هئدبم ىلع نيض رتعم عامإلاب اوذخأي مل نيذلا نكي ملو

 . هدوجو لع

 ضعب ى نافرطلا هعزانتي « لدجلا رصانع نم ًارصنع عامجإلا لخد
 نيبصعتملا ضعب ذصخأو « تارظانملا ىف رثكو « ًاباجبإو بلس ادق

 ناكو « ةجحلا مهتزوعأو 2 ليلدلا مم لحمضأ املك هنولحتني مهئار

 ةالغلا « ةفلتخا ء ءاهقفلا قرف نم نيرظانتملا عم لاجو لامع يذلا رع فاشل

 كلذ ناك كلذل « عامجإلاب ملادج ىف نوحابس اوناك نمم « نودصتقملاو مهم

 ًاناكم تلتحا مث « هلدج ىف ًاناكم تلتحا ىلا تاعوضوملا نم عوضوملا

 . هلوحم

 نأ ريغ نم هب نوجهلي هلبق سانلا ناكو « عامجإلا أدب ىعفاشلا ذخأ

 ةنسلا نم هلصأ ةفرعع نيفتكم « باتكلا نم هلصأ ةفرعم ىلإ اوهجتي

 نيب هنإ لبق ىعفاشلا هسرخ املف « لبق نم امهلع انهون نيذللا نيثيدحلا ىف

 دعب نم لوسرلا ققاش نمو» : ىللاعت هلوق وهو « باتكلا نم هلصأ

 « مهج هلصنو « ىلوت امهلون نينم ؤملا ليبس ريغ عبتيو « ىدهلا هل نيبت ام

 فلاخم لوقب جورحلا نينمؤملا عابتا نم سيلو . (١)؛ آريصم تءاسو
 . مهْنم ءاملعلا ةعام هيلع ام

 « ةجح عامجإلا نأب ذخألا ىلع هلمحت ةيعرشلا قئاقحلا ىعفاشلا دجو

 نيزاوملاو سيياقملا هل عضيو ء هطبضي مث ء هب فرتعي نأ نم اصانم دحي ملف

 راوجب دجو هنكلو « ناهرب ريغ نم هيعدي نم ىوعد نالطب فشكت ىلا

 ل تاالاحملا ىف عامجإلا ىوعد نأ كلذ

 ىضوفلا ىلإ كلذ ىدأ « هنوعدي بهاذملا ىلع نيماغاو نيلداما ص



 دس /ىثا/لا#_

 ليلدب بلاطي الف « هيعدي ةركف لحتنم لكف 4 ىهقفلا لالدتسالا طقسو

 دحأأل سيلف « ةنسلاو باتكلا دعب ةبترملا ىف عامجإلا لعج كلذلو « هاوس

 . عامجإلاب داحآ رمخ ولو « ةنسلا وأ «٠ باتكلا ضفري نأ

 ؛ هاعدم ديبأتل عاحإلاب كسمتسيو * هلداجي نم ىلع أطولا لقثي ناك مث

 راكنإ ىلإ همصخ ىلع ةأطولا ةدشو ةلمحلا طرف هب بهذي ناك دقل ىح

 1 عامإلا ىوعد : تاغشقانملا ىدحإ ىف لاق دقل ىتح « عامجإلا دوجو

 بيع كافك ام وأ : ىعفاشلا ناسل ىلع مألا ىف ءاج دقو « عامجإلا فالخ

 « ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر دعب دحأ ناسل ىلع دري مل هنأ عامجإلا

 'لاقف «٠ كنامز لهأ نع الإ ( دحأ هيف فلتخ ال اهف الإ ) عامجإلا ىوعد
 .: ال لاق ؟ هنم ىعدا ام تدمحفأ تلق « مهضعب هاعدا دقف ( هرظانم ىأ )

 لدتست الأ « تبع امم رثكأ ىف تممذ اهف لخدت نأ ىلإ ترص فيكف لاق

 كسفنل رظنلا نسحت الو « عامإلا ءاعدا كرت وه عامجإلا نأ كقيرط نم

 هللا ذاعم كل لوقي نم ملعلا لهأ نم كاوس نم دجويف « عامحإ اذه : تلق اذإ

 دلب ق هجو لك نم فالتخا عامجإ هنأ تيعدا ايف لب « ًاعامإ اذه نوكي نأ

 دوجوب ملسم ىعفاشلاو . (1)نادلبلا لهأ نم هنع انل ىكح نم رثكأ وأ

 هشقانم هلأس دقو هوجولا لك نم هدوجول ًاركنم سيلو « عامحإلا ضعب

 ةلم ىف ريثك هللا دمحم معن تلق ؟ عامجإ نم لهف » : . هتارظانم ردص ىف

 عمجأ تلق ول ىذلا وه عامإلا كلذلف « اهلهج ًادحأ عسي ال ىلا ضئارفلا

 . (3)« عامجإب اذه سيل كل لوقي ًائيش فرعي ًادحأ كلوح دمت مل سانلا

 ىلإ كللذ ىف لوقلا مامت نيثجرم ؛ ديهملا اذه ىف ردقلا اذ فتكنلو

 . ىعفاشلا لوصأ ى مالكلا

 .٠ ١ها/ ص عباسلا ءزحلا مألا ةفز



 ل ملا

 صوصتنلا تارابع

 ةلدآألا لوصأ ىلع ًاروصقم ءاهقفلا نيب فالحلا نكي مل هال +
 « ةيهقفلا صوصنلا تالالد ىف قمعأو ىوقأ ناك لب « ابموقو « اهتارمو

 تارظانملا نإو « اهلالد عونو ظافلألا لوح تاشقانم ىلإ كلذ مهرج دقو
 ناديملاو « ًاعساو برطضملا ناك امتالولدمو .ظافلألا ىلإ تلقتنا اذإ

 غيصلا ضعب داهعا ًامادتحاو ةوق ةرظانملا داز دقلو « فارطألا ىتارتم

 دقو «٠ عوضوملاب فحم امو « نئارقلا ىلع  اهنم دارملا نييعت ىف ةيبرعلا
 لعفلا ظفل » الث ,« برعلا فرع وأ « ةنسلاب دارملا نييعت ىف ناعتسي

 بلطلا ىلعو « داشرإلا ىلعو هحابإلا ىلع كارئشالا قيرطب لدي « رمأآلا

 كلذ ءاج اذإو « موزللاو مثلا هجو ىلع بلطلا ىلعو . بدنلا هجو ىلع
 3 هتاذ ىف ىناعملا كلتل المتحم ناك 5 ىوبن وأ « ىلآرق صن ىف ظفللا

 ماقملا ةنيرق وأ ىنلل ريسفت وأ « رثأ وأ ةيظفل ةنيرقب اهادحإ نييعتو
 رمألا ظفلف « اوداطصاف مللح اذإو ١ : ىلاعت هللا لاق اذإف « لاحلاو

 مللح اذإب هنارتقا نكلو ؛ بلطلاو داشرإلاو « ةحابإلا لمتح هتاذ ىف

 دارملا ناكف ٠ جحلا مارحإل ًامرحم ديصلا ناك لحلا لبق هنأ ىلع لدي امم
 . رمأ ةغيص لك ىف ثحبلا نوكي اذكهو « ةحابإلا

 نئارقلا ةوق ىف فالتخا ( اههدحأ ) فالحلا نم نععون ىلإ اذه رج دقو ...

 مهف ىف فالخ كلذو « اهلممم رخآلاو ةنيرقب ذخأي مهضعبف « اهولدمو
 هيف لصألا « رمألا ىف ةماعلا ةدعاقلا ف فالخ ( امهبناث ) ىثزجلا صنلا

 داشرإلاو ةحابإلا لصألا مأ « هاوس ىلع ليلدلا موقي ىَح « مزاللا بلطلا

 نوكي دق ىملا كلذكو ؟ مزال ريغ وأ مزال بلطلا ىلع ليلدلا موقي ىح
 فلتخيف « دارملا نيعت ىلا ىه نئارقلاو « داشرإلاو ةهاركلا وأ مرحتلل

 ممرحتلا ىلعأ : ىلا ةلالد لصأ ىقنوفلتخم مث « ةيئزجلا صوصنلا ىف ءاملعلا

 ؟ هاوس ىلع مأ ليلدلا موقي ىح

 نوفلتخميف « نوقمعتي لب « هدنع ىهلا تالالد ق فالتخالا فقي الو



 ل م4

 اذإ دوجو هلأ ؟ هلطبيو هيغليأ :فصوب فوصوم دقع ىلع درو اذإ ىلا ىف
 هنع ًايبنم ًادقع نوكي هنكلو « دقعلا لطبي ال مأ « طرشلا كلذ عم دقع

 دقعلا نإ ةيفنحلا لاق « مثإلا المح العفي مل نإو « هادقاع هخسفي نأ بجي

 ىبن اذإ كلذكو « دقعني ال دقعلا مه ريغ لاقو « هخسف بحب نكلو دقعني

 لاحلا هذه ىف قالطلا صخشلا عقوأف ةنيعم لاح ىف قالطلا نع .عراشلا

 ؟ الطاب نوكيف هنع ىبن عراشلا نأل « عقي ال مأ هعقوأ نم مثإ عم عقيأ

 « ىنلا ناكمل عقي ال ةعيشلا لاقو ؛ مثلا عم عقي ةعاملا ءاهقف روهمح لاق

 امهدحأ نييعت ىف ةكرتشملا ظافلألا تالالد لوح ىرجب فالحلا ناك مث

 نيدهتحملا مث « نيعباتلا مث « ةباحصلا نيب فالخلا ىرج انك « رخآلا نود

 ةثالث نيسفنأب نصبرْتي تاقلطملاو » : ىلاعت هلوق ىف ءرقلا ىنعم ريسفت ىف

 «ضيحلاب مهضعب هرسفو « رهطلاب أرقلا ةباحصلا ضعب رسف دقف « «ءورق
 فالتخالا ىرج مث . ةباحصلا فالتخال ًاعبت نودهتحملاو نوعباتلا فلتخاو

 مأ ةيعطق هيلع هتلالدأ : داحآ ةدع ىلع هلولدم لمتشي ىذلا ماعلا ةلالد ىف
 « عوضوم ىف تدراوت اذإ صوصنلا نيب عمجلا ىف اوفلتخا امك ؟ ةينظ هتلالد

 « فالخلا ىرج رومألا هذه لك ىف اذكهو « ديقملاب قلطملا دييقت ىو

 لداجي ىعفاشلا ناك دقو « ةركفلا قيمع .ىدملا ىارتم قفألا عستم ناكو

 « طابنتسالا لوصأ نيودت ىلإ هجتا املو ٠ تاعوضوملا هذه ىف ءاهقفلا

 ةيبرعلاب هملع اهصيحمت ىلع هنواعو ء اهف ريبك ناكم لئاسملا هذمل ناك

 . كلذ نيبن امدنع آحضاو كلذ ىرتسو )2 اهميلاسأل هتساردو

 تاراضحلا هيف تقتلا رصع « هنع هللا ىضر ىعفاشلا رصع اذه 8

 كلذ لظ تحن دحاو عّقص ى نانويلاو سرافو دنملا تاراضح « ةميدقلا

 كلذ ىف تقتلاف ءاهوصأ ةنيابتملا تاراضحلا كلت نيب جزملا مثو «ديدجلا نيدلا

 لاوحألا ضعب ىف الإ ةعزانتم الو ةبرطضم ريغ « تاهنلا ةفل اتم ليجلا
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 هب اودارأ لب « هعم اوفلتأيو ديدجلا كلذ ى اوجمدني مل نمم سانلا ضعب نع

 . ًاراقو هل اوجري ملو الابخ

 نورمش نوثدحملا ءالؤهف « جتنملا لقتسملا ىقمعلا بصحخلا رصع وهو

 هللا ىلص هللا لوسر نع ىورملا ىف حيحصلا زيمتيل « دحلا دعاس :نع

 نم تاقثلا اهم نوفرعتي سيياقمو طباوض نوعضيو ء َمَسو هيلع

 نوكي نأ حصي ام نونيبيو « تايورملا نم ذاشلا امم نوجرخمو « لاجرلا

 هقدص حجرو مهدنع حص ام نونودي مث « حصي الامو « نيدلا ق ةجح

 « اهياعدل قيرطلا قشتل ةجحلا فيس درحت ةقرف لك ةفلتخملا قرفلا هذهو

 معدتو « هيف رظانتو هرشنت ىهقفلا اههذم اهل ةقرف لك . اهئارآل ليبسلا دبعتو

 عمتجمو « ةفلت#ا قرفلا طلاخم ىعفاشلاو « ةنسلاو باتكلا نم ججح هلوصأ

 « ةيبهذملا اهلدأو « ةيهقفلا اهججح نايبل نيدصتملا شقانيو « اهداحتب

 . هيف ةجحلا ىري امو « ًاحلاص هاري ام اهئاملع نم سبقيو

 نوعجتنيو « دالبلا ى نولقتني « نيثدحمو ءاهقف نم ءاملعلا ءالؤهو
 ىتليف « نآرقلل ًابلطو « هقفلل ًالطو « ثيدحلل ًابلط ىنادألاو ىصاقألا
 ًايملع ًارمتؤم ناك ىذلا مارحلا تيبلا ىف اصوصخو « مهم ىعفاشلا

 ةيملعلا راظنألا هيف نولدابتيو « قيمع جف لك نم ءاملعلا هيف ىتلي
 مرحلا ناك دلو « اهميقس نم ءارآلا حيمص فرعت ىف نورظانتي « ةفلتخما

 هتليازم دعب القتسم سردي ذخأ امدنع « ىلوألا هتأشن ىف ىعفاشلا ماقم ىكملا

 ؛ مداجو مهملإ عمتساو ىأرلا لهأ هقف ابف سرد ىلا ىلوألا ةرملل دادغب
 . هبتك نسحلا نب دمحم نم عمسو

 « دحاو ناكم ى نوقتلي ثيدحلا ءاهقفو « ىأرلا ءاهقف ءالوأ مهاه م

 نونظي اوناك دقو « رخآلا دنع امم لك ذخأيف « ةقيقحلل ًابلط نورظانتيو
 ءاهقفو ٠ ىأرلاب نوذخأي ثيدحلا ءاهقف دجنف « ايقالت ال نأ نظلا لك

 ثيدحلا عم ىتلتل مهءارآ نوبذج وأ « ثيدحلاب مهءارآ نورزاؤي ىأرلا

 « ءارآلا هذه ضعب نع نولدعي وأ « هودقفت ام دعب هودجو ىذلا حيحصلا

 . ثيدح نم اوملع امل اهنيابل



 نيدشارلا ءافلحلا دهع ىف راصمألا ىف اوقرفت نيذلا ةباحصلا ملع اذه مث

 نوعمتجم نادلبلا ءاهقف « لاحنرالاو ةعجنلا ببسب ًاعيمح ءاهقفلا ىلع قلي

 « هملع هيلإ لصو امو « هثرو امم لك « ةباحصلا نع هوثراوت ام نولدابتيو

 ىلإ برقأ نوكي ام ءارألا هذه نم هينتف لك راتخيو ءارآلا كلت نوسرديف

 هتئيب ىف سانلل حلصأ هاري ام وأ « هرظن ىن اليلد ىوقأ نوكي ام وأ « هتعزت
 . رذيو عدي ايفو « مهم دحاو لك حجري اهف نوشقانتي مث . هرصعو

 ىرف « ةنسلا تنود نأ دعب امف نوديو بتكلا ىف عمجب هقفلا اذه مث

 هاري ام لبقيو « اهدقنيو اهسرديو اهؤرقيف « ةطوسبم ةنودم ريغ ءارآ هيقفلا
 . ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ

 هقفلا ذخأ ء تيأر امك تارظانملا هيف ترثك ىذلا رصعلا اذه ىف مث

 هيقفلا وأ ىبفملا ناك نأ دعبف ٠ ًايئزج ًارظن ناك نأ دعب ًايلك ًاهاجنا هجتي
 ةيئزج روص ىف ىفي مث « اهنع لأسي امو ثداوحلا نم عقي اهف ىنفي
 « ةيئزجلا ماكحألا اهنم عرفتت ىلا لوصألا ىلإ هجتي سردلا ذخأ « اهضرفي

 ةلدألا ناكمو « هعابتا بجي ىذلا قيرطلا نوقشي اوذعخأ مث « اهلع ىببيو

 عضو ىلإ مهن ارظانم ى مه ركفت هجنا ةعماج ةرابعيو « ضعبل ةبسنلاب ابضعب

 لوح نوشقانتي اوناك « طابنتسالا لوصأو ىهقفلا لالدتسالا سيياقم

 لصتملا ثيدحلا عم لسرملاب ذخؤيأ : ام ذحخألا بحب ىبلا ثيداحألا
 ءاهتوق امو .« باتكلا نم ةنسلا ماقمام مث ؟ لصتملاب الإ ذخؤي ال مأ

 ةجرد ةوقلا نم غلبت لهو ؟ هماكحأ ىلع ماكحألاب ديزت مأ هل ةنيبم ىهأ

 فيكو ؟ نوكي ىم :خسنلا ىف نوملكتي اوذخأو . هماكحأ ضعب خسنت نأ

 « امف اولداجتف ةيلكلا لئاسملا ثحبلا طاسب ىلع تضرع اذكهو ؟ نوكي

 فالتخالا نكلو ؛ عورفلا ىف اوفلتا اي ٠ اببف مهكلاسم ى اوفلتخاو

 ةلالدلا ىف ظافلألا ةوق تضرع مث عورفلا ىف فالتخالا ةرثكب نكي مل انه

 . تارابعلا ايانث نم ماكحألا جرختستو ةيهقفلا صوصنلا مهفت فيكو

 ىوقلا ىملعلا بجللا كلذ طسو قو « رصعلا كلذ ىق ىعفاشلا ءاج
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 « ةميظعلا ةيملعلا ةورعلا كلت نم ذخأو تارظانملا تارمغ ضاخو شاع

 سانلا ىلع جرخ هرصع لظ ىو « هتاهاجا نسحو « هتاساردو هيهاوم ةوقبو

 قرفلا -ه

 « ناملس نب لتاقم نع هلاق ام كلذ ىلع لدي امك مهءارآ سردو « مبضعب نع

 « هترصاع ىلا قرفلا ىلإ ةزجوم ةماملإب ريشن نأ قحلا نم ناكف « انيب امك

 : ىهو « اهئارآ فرع هنأ نظيو

 ةعيشلا - ١

 ىسايسلا مههذع اورهظ دقو « ةيمالسإلا قرفلا مدقأ ةعيشلا ١

 هنيد ةوقو هبهاوم ًاباجعإ اودادزا سانلاب هنع هللا ىضر طلتخا املك ناك ذإ

 « سانلا نيب مهلحن نورشني اوذخأو باجعإلا كلذ ةاعدلا لغتساف « هملعو

 ىذأ لوزن دتشاو « نييولعلا ىلع ملاظملا تعقوو ىومألا رصعلا ءاج املو

 ًايلع سانلا ىأرو « مولع ةقفشلاو' 2 مف ةبحملا نئافد تراث 3 مهب نييومألا

 . هراصنأ ترثكو «؛ ىعيشأا بهذملا قاطت عستاف « ملظلا اذه ءادهش هدالوأو

 ء ةمألا رظن لإ ضوفت ىلا ةماعلا حلاصم نم تسيل ةمامإلا نأ - ١
 « مالسإلا ةدعاقو « نيدلا نكر ىه لب « مهنييعتب اهم ماقلا نيعتيو

 « مه مامإلا نييعت هيلع بج لب « ةمألا ىلإ اهضيوفتو اهلافغإ ىننل زوحم الو

 هللا ىلص ىبنلا نم راتخلا ةفيلحخلا وه ناك بلاط ىلأ نب ىلع نأ ٠
 نإ ليقو « مهلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا لضفأ هنأو ِسو هيلع

 ٠ نودلخ نبا ةمدقم (1)



 رئاس ىلع هنع هللا ىضر ىلع ليضفت نوري اوناك نيذلا مهدحو اوسيل ةعيشلا
 ةباحصلا نم نيقباسلا ضعب نأ ىعدي نم ةعيشلا نم نإ لب « ةباحصلا
 2 دوسألا نب دادقملاو « رساي نب رامع مهنمو ع كلذ ىري ناك

 « بعك نب ىنأو « هللا دبع نب رباجو « ىسرافلا نالسو « ىرافغلا رذ وبأو
 « فينح نب ناّمعو « فينح نب لهسو بويأ وبأو « ةديربو « ةفيذحو
 سابعلاو « ةلئاو نب رماع ليفطلا وبأو « تباث نب ةعزخو « ميلا وبأو
 هب نيلئاقلا نم ريبزلا ناكو « ةفاك مشاه ونبو « هونبو بلطملا دبع نبا
 مهم « كلذ نولوقي موق ةيمأ ىبب نم ناكو « عجر مث رمألا ءدب ىف
 . (١)زيزعلا دبع نب رمع مهلمو « صاعلا نبا ديعس نب دلاخ

 ريدقت ىف نولاغملا مهم ناك لب 5 ةدحاو ةجرد ىلع ةعيشلا نكي ملو

 هليضفت ىف نولدتعملا رصتخا دقو « نودصتقملاو نولدتعملا مهمو « هينبو ىلع
 ةلحن ديدحلا ىلأ نبا ىكح دقو « دحأل رضفكت ريغ نم ةباحصلا ةيقب ىلع
 زوفلاو صالحللاو ةاجنلا باحصأ اوناك » : لاقف « مهنم وهو « نيلدتعملا
 قلحلا لضفأ وه : اولاق « ةدصتقم ةقيرط اوكلس مهنأل « ةلأسملا هذه ىف
 مهرثكأو ءايندلا ىف قلحلا لضفأو « ةنجلا ىف ةلزنم مهالعأو « ةرخآلا ىف

 ودع هنإف « هضغبأ وأ هبراح وأ هاداع نم لكو بقانمو ايازمو صئاصخ
 نوكي نأ الإ « نقفانملاو رافكلا عم رانلا ىف دلاخو « ىلاعتو هناحبس هلل

 نيرجاهملا نم لضافألا امأف ء هبحو هيلوت ىلع تامو « هتبوت تتبث نمم
 « مهلع بضغو مهتمامإ ركنأ ولف « هلبق ةمامإلا اولو نيذلا راصنألاو
 « هسفن ىلإ وعدي وأ « فيسلا مهلع ربشي نأ نع الضف « مهلعف طخسو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلع بضغ ول امك ٠ نيكلاملا نم مهنإ انلقل
 : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر نأ تبث دق هنأل 3 هلآو ملسو

 داعو « هالاو نم لاو مهللا :  لاق هنأو « ىملس كملسو « ىنرح كبرح »

 انكلو « قفانم الإ كضغبي الو نم ؤم الإ كبح ال١ : لاقو « ( هاداع نم
 « مهئيف لكأو « مهحكنأو مهفلخ ىلصو مهعيابو مهمامإ ىضر هانيأر

 يري ا هنأ ىرتالأ نع ريشا امزواجت لو + كف يد © نكي
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 ناك نمو « ماشلا لهأ لالضب مكح املو « هانعل هنعل الو“ هنم انئرب ةيواعم نم

 انمكح «٠ مهريغو هنبا هللا دبعو صاعلا نب ورمعك ةباحصلا اياقب نم مهف
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نيبو هنيب لعجن م اننأ لصاحلاو « ملالضب ًاضيأ

 « هنيب و هنيب ك رشملا لضفلا نم كلذ ادع ام لك هانيطعأو « ةوبنلا ةبتر الإ

 مهاتلماعو « مهف نعط هنأ اندنع حصي مل نيذلا ةباحصلا رباكأ ىف نعطن ملو

 . 0)١( مالسلا هيلع هب مهلماع ام

 ةبترم ىلإ ًايلع اوعفر دقف + ةعيشلا نم نوفرطتملا نولاغملا امأ ١
 « أطخأ ليربج نأو « هل تناك ةوبنلا نأ مهضعب معز دقل ىتح ةوبنلا

 ةبترم ىلإ ًايلع عفر نم مهتم نإ لب (؟)ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا ىلإ بهذو
 ةمنألا ىف لج هلإلا نأ يعز نم مهنمو . ( هللا ) تنأ وه هل اولاقو « هلإلا

 « ىسيع ىف هلإلا لولح ىف ىراصنلا بهذم قفاوي لوق وهو « هينبو ىلع
 مامإلا ىلإ لقتنت ةيهولألا هيف تاح عامإ حور لك نأ ىلإ بهذ نم مهنمو
 . هياي ىذلا

 توم ال هنوضرفي مامإ رخآ نأ ىلع ضفاورلا ةعيشلا رثكأ عمحأ دقو
 تئلم امك « الدع ضرألا ًالميف عجري ىح « قاب قزري ىح وه لب

 « ةيثبسلا مهو تعب مل ىح بلاط ىأ نب ىلع نإ تلاق ةفئاطف . املظو ًاروج

 ةفئاطو « ءامو لسع هدنع ىوض رب ىح ةيفنحلا نب دمحم نإ تلاق ةفئاطو

 © قزري ىح وه لب لتقي حلو «٠ بلصي مل ديزي نب ىبحن نإ تلاق

 نسحلا نب دمحم وهو مهنمْثأ نم رشع ىناثلا نإ نولوقي ةيرشع انثإلاو
 بيغتو ةلحلاب مهرادب بادرس ق لخخد « ىدهملا هنوبقليو ؛ ىركسعلا

 ًالميف « نامزلا رخآ جرخم وهو « كلانه باغو ٠ همأ عم لقتعا نيح

 برغملا ةالص دعب ةليل لك نوفقيو « كلذل هنورظتني مهو « الدع ضرألا

 جورخلل هنوعديو « همساب نوفتمف « بكرم اومدق دقو ©« بادرسلا اذه بابي

 ضعبو « ةيتآلا ةليللا ىلإ رمألا نوئجريو ؛ نوضفني مث موجنلا كبتشت ىبح

 نودهشتسيو « ايندلا هتايح ىلإ عجرس تام ىذلا مامإلا نإ لوقي ءالؤه

 ارغلا

 )١( ةغالبلا جهن حرش ٠
 ) )5هيشي امك ىبنلا هبشي هنا اولاق مهنأل كلذب اومسو ةيبارغلا معو

 *ء بن
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 ؛ ةيرق ىلع رم ىذلاو فهكلا لهأ ةصق نم ميركلا نآرقلا ىف عقو امب كلذل
 . (١)اهحنذب رمأ ىلا « ةرقبلا ماظعب برض نيح ليئارسإ ىب ليتقو

 لسنلل ةدسفم ةرطخ ةيعامجا ءارآ ءارالا هذبم اوطلخ ةعيشلا ضعبو
 : ىلاعت هلوق اولوأتو « مراحمنلا حاكنو ةتيملاو رمحلا اولحتساف « نايدألل ةمداه
 اوقتا ام اذإ « اومعط ايف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل »

 . « تاحلاصلا اولمعو اونمآو

 نع ةيانك ريزتحلا مو مدلاو ةئيملا ممرحن نم نآرقلا ىف ام نأ اومعزو
 نآرقلا ىف ام لكو « ةيواعمو نامعو رمعو ركب ىلأ لثم « مهضغب مزلي موق
 نسحلاو ىلع لثم مهتالاوم مزلت نمع ةيانك اهب هللا رمأ ىلا ضئارفلا نم
 . (؟)مهدالوأو نيسحلاو

 ريثكل عترم اهضعبو ءارآلا نم جيزم ةعيشلا نأ ىرن كلذ نمو - 55

 رطاوخ اهلع تلخدو « ةريثك ماهوأ اهب تلض دق ةلحن اهفو « راكفألا نم

 سابلب اهوسبلي نأ اودارأ دقو « ةممدق للم نم ءىدابمو « ةلطاب

 ةيقنلا ةيماسلا مالسإلا ةديقع مهضعب عست نأ نع تقاضف « مالسإلا

 . ديحوتلا ةديقع ىهو

 ءىدابم اهفو « ةعيشلا لصأ نع نيبروألا ءاملعلا ضعب لءاست دقو

 ىلإ (نسوهلو ) ذاتسألا بهذ دقف « مالسإلا ىف ليخد اهضعب نأ كشال
 الدتسم « ةيسرافلا نم تعبن امم رثكأ (”)ةيدوبملا نم تعبن ةيعيشلا ةديقعلا نأ

 . ىدوب- وهو أبس نب هللا دبع اهسسؤم نأب
 « ةيرحلاب نيدت برعلاف « ىمراف اهلصأ نأ ىلإ ( ىزود ) ذاتسألا ليم و

 ىنعم نوفرعي الو « كلاملا تيبلا ىف ةثارولابو « كلملاب نونيدي سرفلاو
 همع نبا هدعب سانلا ىلوأف « دلو كري ملو دمحم تام دقو ةفيلحلا باختتال

 نيومألاو نامعو رمعو ركب ىنأك « هنم ةفالحلا ذخأ نمف بلاط ىنأ نب ىلع
 ١ 1 . اهقحتسم نم اهضتغا دقف

 )١( فرصتب نودلخ نبا ةمدقم ٠

 ٠ ىزيرقملل ططخلاو , ىناتسرهشلل لحنلاو للملا (؟)
 ٠ .ديرفلا دقعلا ىف ءاج امك ىبعشلا ىأر اذه نأ (9)



 ةأكد

 اورظنف ٠ ىملإ ىعم ابف ةرظن كلملا ىلإ اوزظني نأ سرفلا داتعا دقو

 ع بجاو لوأ مامإلا ةعاط نإ اولاقو « هتيرذو ىلع ىلإ هسفن رظنلا اذه
 . (١)هللا ةعاط هتعاط نإو

 ةءابم ناك ةرعيش كلا بهاذم نأ لعقلاب تبث دق 4 ( نتولف تاف ) لوقيو

 1 : (؟)ههريغو ةيوناملاو ةيذوبلاك ةعدقلا ةيويسألا كئاقعلل

 ناك تيبلا لآل اهسيدقت عم تناك ةعيشلا نأ هيف ةيرم ال ىذلا قملاو

 بهاذملا نم اهقف « ةيويسألا ةممدقلا تانايدلا نم رشكل ًادارتسم اهضعب

 . هريغ ناسنإ ىلإ لقتنت ناسنإلا حور نإ لوقي ىذلا خسانتلا أدبم ةيدنهلا

 ىلإ لقتنت مامإلا حور نإ أولاقو « مهنمنأ ىلع بهذملا كلذ مهضعب قبط دقف

 لولح ًادبم ةيحيسملاو ةعدقلا ةيمهرللا نم نيملسملا ريغ ذخأو « هيلي ىذلا

 مزح نبا كلذ ى لاقو « ًاريثك ًاثيش ةيدوملا نم اوذخأو « ناسنإلا ى هلإلا

 ليبس ىف ءالؤه راس : ةيدوبلا نم ةذوخأم ةمئألا عوجر ةديقع نأ نايب ىف

 هيلع توراه نب رازاعلا نب ب سأحنف و مالسلا هيلع سايلإ نإ نيلئاقلا دوبلا

 نأ اومعزف ء ةيفوصلا ضعب , ليبسلا اذه ىف كلسو ٠ موبلا ىلإ ءايحأ مالسلا

 رضح ركذ ىّتم هنأو نيحايرلاو جورملا ىف لاو « تاولفلا ىف ىلي
 .هركذ ىلع

 تلخد ةميدق لحنو للمو ءاوهأ نم طرلخ اهف ناك ةعيشلا ىرن اذكهو

 اولخدف « فلأآلاو ةيبرثلا ريثأت تحن وأ « مالسإلا داسفإل نيملسملا ىلع

 + مدقلا عزن اوعيطتسي ملو مالسإلا ىف

 نأ كلذ لعب ديزنو 4 الاحإ ةعيشلا لاوحأ تتنيب ةزجوم ةمالإ هذه

 راودأ نم ةنيب ىلع نوكنل ؛ !مأشن خيراتو ةروهشملا مهقرف ضعب ركدن

 : لوقنف ةقرفلا هذه

 . نيمأ دمحأ ذاتسألل مالسالا رجف 0(

 ٠ ةبيرعلا ةدايسلا (؟)



 ب ةالال

 «ةريحلا لهأ نمآيدوهم ناكو « أبس نب هللا دبع عابتأ مه : ةيئيسلا 5“

 ناك دقو « ءادوسلا نبا هل لاقي كلذلو « ءادوس ةمأ همأو « مالسإلا رهظأ

 نبب هدسافمو هراكفأ رشن ىف جردت دقو « نامثع دض ةاعدلا دشأ نم

 . هنع هللا ىضر ىلع ىلع ةعوضوم اه رثكأو نيملسملا

 « ًايصو ىن لكل نأ ةاروتلا ىف دجو هنأ سانلا نبب الوأ رشني ذخأ

 مث « ءايبنألا ريخ ًادمحم نأ امك « ءايصوألا ريخ هنأو « دمحم ىصو ًايلع نأو '

 لوقي نمل تبجع : لوقي ناكو « ايندلا ةايحلا ىلإ عج ريس ًادمحم نأ ركذ

 نإ »:ىلاعت هلوقبكلذ ىلع لدتساو « دمحم ةعجرب لوقي الو . ىبسع ةعجرب

 مكحلا ىلإ اذه نم جردت مث « داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا

 نكلو « كلذ هنع هغلب ذإ هلتقب ىلع مه دقلو « هنع هللا ىضر ىلع ةيهولأب

 تنأو « كباحصأ كيلع فلتخا هتلتق نإ هل لاقو « سابع نب هللا دبع هاهم
 هللاىض رلتقامل و« نئادملا طاباسملا ىلع هافنف «ماشلا لهأ لاتقل دوعلا ىلع مزاع

 بيذاكألا رشني ذخأو « ههجو هللا مرك هل سانلا ةبحم أبس نبا لغتسا هنع

 لوتقملا نأ سانلل رك ذي راصف « ًاداسفإو سانلل الالضإ هتليخم اه دوحت ىلا

 ىلإ دعص ًايلع نأو « هتروص ىف سانلل روصت ًاناطيش ناك امنإو ًايلع نكي مل

 دوبملا تبذكام# : لاقو « مالسلا هيلع ممرم نبا ىسيع ابلإ دعص ان ءامسلا

 لتق مههاوعد ىف جراوحللا تبذكك لذك « ىسيع لتق امهاوعد ىف ىراصنلاو

 كلذك « ىسيعب هوهش ًابولصم ًاصخش ىراصنلاو دوبلا ىأر امنإو . ىلع

 ىلإ دعص دقو « ىلع هنأ اونظف « ًايلع هبشي اليتق اوأر ىلع لتقب نولئاقلا
 توص نييئبسلا نم عمس نمو « همست قرللاو هتوص دعرلا نإو « ءامسلا

 نأ ليبحرش نب رمع ىور دقو . ندمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : لوقي دعرلا
 مل ةرص ىف هغامدب انومتثج نإ » : لاقف « لتق دق ًايلع نإ هل ليق أبس نبا

 .(١)اه ريفاذحم ضرألا كلو « ءامسلا نم لزني ىتح توم ال « هتوع قدصن

 ٠ ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا )١(

 ( ىعفاشلا -7 م)
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 اهلإمدق نيح ةفوكلا مدق دقو « هنع هللا ىضر ىلع ةعيش نم راص مث ًايجراخ

 همع نبا رخو « اهلاح ملعيل « هنع هللا ىضر نيسحلا لبق نم ليقع نب ملسم

 لتق نأ ىلإ هسبح مث هبرضو « راتخنا دايز نب هللا ديبع رضحأ دقو اهرمأب
 جرخ نأ ىلع هحارس قلطأف « رمع نب هللا دبع هتخأ جوز هل عفشف « نيسحلا

 بلطأس» :هريس ءانثأ ىف لاق هنأ هنع رثأدقو « زاجحلا ىلإ جرخف « ةفركلا نم

 قمل مث «ايركز نب ىبح مد ىلع لثق نم ةدع هلتفب نلتقأل كبروف « ىلع نبا

 « ماشلا لهأ هعم لتاقو «رهظ اذإ هلامعأ هيلوي نأ ىلع هعيابو « رببزلا نباب

 ىصولا نبا ىدهملا نإ » : سانلل لاقو « ديزي توم دعب ةفوكلا ىلإ عجر مث

 «هتيب لهأ مدب بلطلاو « نيدحلملا لتقب ىنرمأو « ًاريزوو ًآنيمأ مكيلإ ىتعب ىثعب
 ( ءافعضلا نع عفدلاو

 «هنعهللا ىضر نيسحلا مد ىلو هنأل ةفينحلا نب دمحم لبق نم ءاج هنأ معزو

 « هتبحع بولقلا تألتما سانلا نب ةلزنم اذ ناك هنع هللا ىضر ًادمحم نألو

 بيصم «ركفلا داور « ةفرعملا ريزغ ملعلا ريثك رشك» : ىناتس ربشلا لاق امك ناك ذإ

 رابخأ هنع هللا ىضر ىلع ننمؤملا ريمأ هوبأ هرمخأ دقو « بقاوعلا ىف رظنلا

 ةمألا نم الملا ىلع راتنلا نم ةءاربلا ةيفنحلا نب دمحم نلعأ نكلو ( محالملا

 عمو « هتاين ءىخ فرعو« هبيذاكأو هماهوأ هتغلب ذإ « ةماعلا نم دهشم ىلعو

 مهنيب نهكتي وه لذخأو « ةعيشلا ضعب اذه راتخما عبت دقف ةءاربلا كلت

 برو اامأ ١ : لوقي ناك هنأ ىور ىبح « ناهكلا عجس هبشي ًاعجس عجسيو

 نلتقأل «راربألا ةكئالملاو « رافقلاو هماهملاو ءراجشألاو ليخنلاو « زاحبلا

 ذيملت هنا ليقو « هنع هللا ىضر ىلعل ىلوم هنا ليق نابسيك ىلا ةبسن )١(
 « ىفقثلا راتخملا سرحب ناك ةليجي ىلوم ةرمع وبأ هنأ لبق ةيفنحلا نب دمحمل

 ىناتسرهشلا ,همساب راتخملا وعدي نأب حمس ةيفنحلا نب دمحم نأب هل اودهش دقو

 ٠ ةيناسيكلا ةعيشلا ةلحن عبتا راتخملا نأكف ٠ ايناسيك ايعيسش راص راتخملا
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 « نيدلا دومع تأ اذإ ىبح .. راتب دنهمو « راطخ ندل لكب « رابج لك

 ريكي مل « ننمؤملا رودص ليلغ تيفشو « نيملسملا عدص بعش تبأرو

 . « ىتأ اذإ توملاب لفحأ ملو « ايندلا لاوز ىلع

 عيرذلا لتقلا نم رثكأو « نييولعلا ءادعأ ةبراحم ىف راتخلا ذخأ دقو

 كلذ هببحف « هتمأن نكسأ الإ نيسحلا لتق ىف كرتشا ًادحأ نأ معي لو « مهف

 مزه هنكلو « هعم اولتاقو « هب اوطاحأو « هلوح اوفتلاف ةعيشلا سوفن ىف

 نيذلا ةيئيسلاك ةمثألا ةيهولأ ىلع موقت ال ةيناسيكلا ةديقعو - )١(

 نأ ساسأ ىلع موقت لب « انيب اك ناسنإلا ىف ىملإلا ءزجلا لولح نودقتعي

 ةقلطم ةقث هملعب نوقثيو 4 ةعاطلا هل نولذبيو 4 سدقم صخش مامإلا

 . ىملإلا ملعلل زمر هنأل « أطحلا نع ةمصعلا هيف نودقتعيو

 نسحلاو ىلع دعب مهرظن ىف وهو « مامإلا ةعجرب ةيئبسلاك نونيديو (ب)
 . مهضعبو « عج ريسو تام هنإ مهضعب لوقيو « ةيفنحلا نب دمحم « نيسحلاو

 ءامو لسع هدنع ىوضر لبجن وه لب « تع مل هنأ نودقتعي « نورثكألا مهو

 : لوقي ذإ ةزع رثك ءالؤه نم ناك دقو

 ءاوس ةعبرأ قحلا ةالو شيرق نم ةمنألا نإ الأ

 ءافخ مهم سيل طابسألا مه هينب نم ةثالثلاو ىلع

 ءالبرك هتبيغ طبسو ربو ناممبب طبس طبسف
 ءاوللا هعبتب ليخلا دوقي ىبح توملا قوذي ال طبسو

 ءامو لسع هلنع ىوضرب نامز مهنع ىري ال بايغت

 ًاعبت ديري ام ريغي ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو « ءادبلا نودقتعيو (ج )

 امنإو : ىناتس ربشلا لاق دقو . هفالخم رمأي مث ءىشلاب رمأي هنأو « هملع رغغتل

 لاوحألا نم ثدحنام ملع ىعدي ناكهنأل « ءادبلاب لوقلا رايتخا ىلإ راتخلا راص

 هباحصأ دعو اذإ ناكف « مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو « هيلإ ىحوي ىحوب امإ



 د ٠١ه اد

 «هاوعد ىلع اليلد هلعج هلوق هنوك قفاو نإف « ةثداح ثودحو « ءىش نوكب

 ( مكبرل ادب دق لاق قفاوي مل نإو

 دسج نم حورلا جورخ وهو « حاورألا خسانت ًاضيأ نودقتعيو

 ةيدنهلا ةفسلفلا نم ةذوخأم ةركفلا هذه نأ تبث دقو « رخآ دسج ىف اهولحو

 . ةعدقلا

 صخش لكلو « ًانطابو ًارهاظ ءىش لكل نإ ) : نولوقي اوناكو (د)

 رشتنملاو « ةقيقح ماعلا اذه فق لاثم لكلو « اليوأت ليزنت لكلو 4 احور

 ىذلا معلا وهو « ناسنإلا صخش ىف عمتجم رارسألاو مكحلا نم قافآلا ىف

 معلا اذه هيف عمتجا نم لكو « ةيفتحلا نب دمحم هنبا هب مالسلا هيلع ىلع رثآ

 . “)١( ًاقح مامإلا وهف

 اؤبناج مهمأ مهقي راخم ضعب وهو « هانركذ ىذلا اذه نم ىرتو

 ؛« نييبنلا بتارم ىلإ ةمثآلا اوعفرو ؛ هحور نع اودعبو ؛ مالسإلا ءىدابم
 تيقب لب « هتومع تبنا ام ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةلاسر نأ اودقتعا مهنأكو

 . هدعب نم هتيبب ق
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 باعصأ نم ًادحأ اهم نورثكألا رفكي ملو « اهتادقتغم ىف لغت ل ىهو

 « هلإلا ةبت ةبترم ىلإ ةمتألا عفرت ملو « نيلوألا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نييبنلا ةبترم ىلإ الو

 نبا ماشه ىلع جرح « هنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع نب ديز اهمامإو

 وهو ) هبهذم ماوقو « ةفوكلا ةسانكب بلصو لتقف ةفوكلاب كلملا دبع
 : ( رييغتلا اهارع نأ ىلإ ةقرفلا هذه بهذم

 مامإلا فاصوأو ؛ مسالاب ال فصولاب هيلع صوصنم مامإلا نأ )١(

 ؛ًايمطاف هنوك ىه سانلا هعيابي ًامامإ نوكي ىتح اهدوجو نم دبال هنإ اولاق ىلا

 جورخلا طرش ىف هفلاخ دقو « هسفنل سانلا ًايعاد جرخم « ًايخس ًالاع ًاعرو

 )١( ىناتسرهشلل لحنلاو للملا ٠



 ل ١٠و

 ةيضق ىلع : هل لاقو « رقابلا دمحم هوخأ كلذ ىف هشقانو « ةعيشلا نم رك

 . جورخلل ضرعت الو جرخ ام هنإف « مامإب سيل كدلاو « كبهذم

 لضفألا مامإلل مهدنع تافصلا هذه نأكف «لوضفملا ةمامإ زوجت هنأ 2

دقعلاو لحلا ولوأ راتخا نإف هريغ نم ىلوأ اهم وهو « لماكلا
 ًامامإ ةمألا ىف 

 اونبو «هتعيب تمزلو هتمامإتحص « هوعيابو « تافصلا هذه صعب فوتسي من

 مدعو ءامهنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ةمامإ ةحص لصألا كلذ ىلع

 لضفأ بلاط ىنأ نب ىلع نأ ىري ديز ناكف « امسي ةباحصلا رفكت

 ةيئيد ةدعاقو« اهوأر ةحلصمل ركب ىلأ ىلإ تضوف ةفالحلا نأ الإ « ةياحيصلا
ورحلا دهع نإف ةماعلا بولق بيبطتو « ةئتفلا ةرئاث نكست نم « اهوعر

 ب

 مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ فيسو « ًآبيرق ناك ةوبنلا مايأ ىف ترج ىلا

 ؛ ىهامكرأتلا بلطنم موقلا رودص ىف نئاغضلاو « فب مل نيكرشملا ءامد نم

 « دايقنالا لك باقرلا هل داقنتالو ؛ ليملا لك هيلإ ليم ب ولقلا تناك اف

 مدقتلاو ددوتلاوندللاب اوف رع نمل نأشلا اذم مايقلا نوكي نأ ةحلصملا تناكو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم برقلاو « مالسإلا ىف قبسلاو « نسلاب

 ٠ . (١)ملسو

 ى ىدادغبلا لاق « لصألا كلذب هلوقل ةعيشلا رثكأ ًاديز لذخ دقو

 نب فسوي نببو ( ديز ) هنيب لاتقلا رحتسا امل ١ : قرفلا نب قرفلا هباتك

 ركب أى كيأر ان ريحت نأ دعب كئادعأ ىلع كرصنن انإ اولاق « ىقثلا ورمع

 امهبف لوقأال ىنأ: ديز لاقف بلاط ىنأ نب ىلع كدج املظ نيذللا رمعو

 اوراغأو « نيسحلا ىدج اولتق نيذلا ةيمأ ىب ىلع تجرخ امنإو « ًارخ الإ

 هوقرافف . رانلاو قينجنملا رجح هللا تيب اومر مث « ةرحلا موي ةنيدملا ىلع

 . كلذ دنع

 ؛ نيفلتحم نيرطق ىف نيمامإ جورخ زاوج ةيديزلا بهذم نمو (ج ))

ذلا هرطق ىف ًامامإ امهم دحاو لك نوكي ثيح
 ًايلحتم مادام هيف جرخ ى

 ىف نيمامإ مايق نوزوجتال مهنأ اذه نم مهفيو « اهانيب ىلا فاصوألاب

 ٠ ىناتسرهشلل لحنلاو للملا )



 هنع ىبهنم كلذو . نيمامإل سانلا عيابي نأ ىعدتسي كلذ نأل « دحاو رطق
 . رثألا حيرصب

 رانلا ى دلخم ةريبكلا بكترم نأ نودقتعي نويديرلا ناك دقو (د)
 هذهنولوقي نيذلاةلزعملا نم كلذ اوسبتقا دق مهو ؛ ًاحوصن ةبوت بتي ملام
 اذناك هنأ ذإ ؛ ةلزتعملا ةلحن لحتني ناك هللا همحر ًاديز نآل كلذو ؟ ةلاقملا
 نأ ىورو « لوصأ ىف اهءارآ هنع ذخأو ؛ مهخيش ءاطع نب لصاوب ةلص
 ىلع نأ :ىريناك الصاو نأ ذإ « هل ةعيشلا رئاس ضغب بابسأ نم ناك كلذ
 ماشلا ل هأو « لمجلا باحصأ نيبو هنيب ترج ىلا هبورح ىف بلاط ىنأ نبا
 أطحلا ىلع ناك امهنم نقيرفلا دحأ نأو « نقيب باوصلا ىلع ناكام
 هنبا نويديزلا عياب ديز لتق املو « ةعيشلا ىضريال رمأ كلذو )١( « هنيعب ال
 مامإلا مهاربإو مامإلا دمحم ىبح دعب عيوب مث ؛ ًاضيأ وه لتق مث « ىبحي
 نع اولامو « كلذ دعب ةيديزلا رمأ مظتني لو ؛ روصنملا رفعج وبأ امهلتقف
 تبهذف «ةعيشلا رئاسك ةباحصلا ىف نونعطي اوذحخأ مث , لوضفملا ةمامإب لوقلا
 . مهصئاصخ ىلوأ كلذب مهنع

 هيلع صنلاب تتبث ىلع ةمامإ نأب نولئاقلا مهو (أ) : ةيمامإلا "1
 ضيرعت ريغ نم ًاقداص ًانيقيو ًارهاظ ًاصن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم تاذلاب
 اولاق «مامإ لك اذكهو «هدعب نم ىلع صن" ىلعو « نيعلاب ةراشإ لب « فصولاب
 نمبلق غارف ىلع هتقرافم نوكت ىحمامإلا نييعت نم مهأرمأ نيدلا ىف ناكامو
 قرافي نأ زوحال « قافولا ريرقتو « فالحلا عفرل ثعب ذإ هنإف ؛ ةمألا رمأ
 ' اهم دحاو لك كلسيو « ًايأر مهنم دحاو لكى ري « المه اهكرتيو ةمألا
 نيعت ىلع نولدتسيو () هيلع لوعملاو هب قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو « هيلإ عوجرملا وه ًاصخش نيعي نأ بحت لب « هريغ هيلع هقفاويال ًاقيرط

 ٠ ةلزتعلا بهذم دئاقعلا ىف نويهذي ةعيشلا نم ريثكو « ةلدتعملا ةعيشلا مهنأ ةلزتعملا خيرات ىف فورعملا نآل , رظن لحم ةياورلا كلتو ٠ ىناتسرهشلل لحنلاو للملا )١(
 . قاتس رهشلل لحتلاو للملا (5)



 ل #ا

 نوعدي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع راثآ ضعبب تاذلاب هنع هللا ضر ىلع

 هالاو نم لاو مهللا - هالوم ىلعف هالوم تنك نم ): لثم اهدنس ةعصو اهقدص

 نوعدي ىلا راثآلا نم كلذ ربغو « « ىلع م اضقأ :١ لثمو ( هاداع نم داعو

 ًاضيأ نولدتسيو « اهقدص ىف ةعامحلا نم ثيدحلا ءاملع كشيو « اب

 © ىرخأ هريغ فلكو « امن مايقلا ايلع ىبنلا فلك رومأ نم تاطابنتساب

 هنأ ركب ىبأ نود ةءارب ةروس ةءارق ًايلع ىنلا فيلكت نم الثم نوطبنتسيف

 ًارمؤم ةماسأ ثعب ف رمعو ركب ىبأ لاسرإ نم نوطبنتسيو « ةفالحلاب ىلوأ

 مهالالدتسا اذكهو « طقديلع رمأام هنأل . مهنود ةفالحلاب ىلع ةرادجب امهلع

 . عونلا اذه نم ةريثك ىهو

 اوفلتخاو « ىلع دعب نيسحلا مث نسحلا ةفالخ ىلع ةيمامإلا قفتا دقو

 ًاقرف اومسقنا لب « دحاو ىأر ىلع اوقفتي منو « ةمامإلا قوس ىف كلذ دعب

 .ةيليعامسإلاو« ةيرشع انثإلا : ناتقرف اهمظعأو ء نيعبسو ًافين مهضعب اهدع

 ”نيز ىلعل نسحلا دعب ةفالحلا نأ نوريف نولوألا امأ : .ةيرشع انثإلا

  «رقابلا دمحم نب قداصلا رفعت مث  نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحم مث « نيد نيديباعلا

 ؛«ىداهلا ىلعل مث « داوحلا دمحم مثء اضرلا ىلعل مث ؛ مظاكلا ىسوم هنبال مث

 هنإ نولوقيو « رشع ىناثلا مامإلا وهو « هنبا دمحم مث « ىركسعلا نسحلل مث

 مث « دعب دعي ملو « هيلإ رظنت همأو «”ىأر نمرس ب هيبأ راد ىف ًابادرس لخد

 « تاونس ىنامتليقو « تاونس عبرأ كاذ ذإ هنس تناكل يقف هنس ىف اوفلتخا

 بحي امم ًالاع نسلا هذه ىف ناكهنإ مهضعب لاقف « هككح قى اوفلتخا كلذكو

 ءاملعل مكحلا ناك نورخنآ لاقو « ةبجاو تناك هتعاطنإو « مامإلا هملعي نأ

 . هتعاط تبجوف غلب ىح « هبهذم
 ىلإ تبسننا ةيمامإلا ةعيشلا نم ةفئاط ىهو : .ةيليعامسإلا - 4

 . ٠ نطابلا مامإلاب ملوقل « ةينطابلا آ ًاضيأ نومسيو « رفعج نب ليعامسإ

 نم صنب ليعامسإ هنبا قداصلا رفعج دعب مامإلا نإ ةفئاطلا هذه لوقت



 هس او عا

 ىف ةيمامإلا ءاقب وه امتإ « هيبأ لبق تام دق ناك نإو ء صنلا ةدئافو « هيبأ
 ةمئنألا لوأوهو « موتكملا دمحم ىلإ ليعامسإ نم ةمامإلا تلقتنا 5 « هبقع
 « بيبحلادمحم هنبا هدعب و ءقدصملا رفعجهنبا موتكملادمحم دعبو « نيدروتسملا
 « برغملا كلم ىذلا ىدهملا هللا دبع هنبا هدعبو ع نيروتسملا رخآآ وهو
 . )١( نويمطافلا مهو « رصم هونب هدعب كلمو

 وقنتعمرف ىح« دهطضا نميف اهرمأ لوأ ىف ةفئاطلا كلت تدهطضا دقو
 ء اهريغو ةعدقلا سرفلا ءارآ بهذملا طااخ كانهو « سراف ىلإ اههذم
 . اهتماعز اوثراوتف نيدلا ماب مهتابل نوضقي « ءاوهأووذ لاجر اهف ماقو

 « حادقلا هللا دبعنع اهذخأ : ناصيد هل لاقي لجر اهتوعد ىرشان لوأو
 ءاجف « ةيسابعلا ةلودلا بلق ىف اهرشني نأ هل ادب مث « سراف دالب ىف اهرشنو
 ناك نميلا ءاهجو نم الجر هيلإ بذجو « ًارس سانلا اعدو « ةرصبلا كإ
 اذفنو « نعلا ف تيبلا لآل ةوعدلا ثب ىلع افتاف « تيبلا لهأ رباقم روزي
 « ةاعدلل اهدايقنا ةلوهسل برغملا ىلإ نياجر حادقلا لسرأ مث ؟ ع اريدام
 ةوعدلا ليس لاس م ع رذبلا بحاص قأي ىح ضرألا اثرحا اهل لاقو

 « ةيقيرفأ ىف ةبلاغألا كلم نويمطافلا ذخأ ىتح « برغملا دالب ىف ةيعيشلا ٠
 . خيراتلا ىف مولعم وه ام ىلع ىبسابعلا ةفيلحلا نم اوعطتقا م

 جراوحلا_؟

 ةسامحو « مهداقتعا نع ًاعافد ةيمالسإلا قرفلا دشأ مل 8
 هيلإ نوعدي اهف ًاروهتو ًاعافدناو « ةلمحلا ىف مهيدت ىف ةدشو « مهراكفأل
 اوذخأ دق ظافلأب نوكسمتسي مهروبتو مهعافدنا ىف مهو « هيف نوركفي امو
 هليبس فلاخم الو . نمؤم هنع ديحم ال « ًاسدقم آنيد اهونظو ؛ اهرهاوظب
 مهمابلأ تعرتسا نايصعلا ىلإ هتعفدو « ناتبلا ىلإ هسفن هب تلام نم الإ

 نوعطقيو « مهفلاخم هوجو ىف هب نوداني آنيد اهوذختاف ( هللالإ كحال و ةملك 5

 )١( نودلخ نبأ ةمدقم ٠



 ل 68١١ه

 دقو « ةملكلا هذه. هوفذق ماكتي ًايلع اوأر املك اوناكف ؛ ثيدح لك هب

 ةملك» : احلوق اورركو اهولاق امدنع مهنأش ى لاق هنع هللا ىضر هنأ ىور

 : ةولوقي ءالؤه نكلو ء هلالإ كحال نإ من ٠ لطاب امم داري قح

 هترمإ ق لمعي « رجاف وأ رب ريمأ نم سانلل دب ال هنإو « هلل الإ ةرمإال

 « ءىلا هب عمجمو « لجألا امف هللا غلبيو ؛ رفاكلا اف عمتسيو « نمؤملا

 ىح « ىوقلا نم فيعضلل هب ذخؤيو « لبسلا هب نمؤتو « ودعلا هب لتاقيو

 . ©« رجاف نم حاريسيو رب حيرتسي

 ىح « نمملاظلا ماكحلاو ؛ ىلعو نامثع نم ةءاربلا ةركف مهسوهسا دقو

 لك ميلغتالسو ؛ م ءاليتسا ؛ مهكرادم ىلع تلوتساو مهماهفأ تلتحا

 نيملاظلاو ريبزلاو ةحلطو ىلعو نامع نم أريتنمف « قحلا ىلإ لوصولل قيرط

 نم ىرخأ ءىدابم ىف هعم اوحماستو « مهعمج ىف هوكلس ةيمأ ىب نم

 فالدلا ن ٠ رثكأ مهلع هدعبي امف فالحللاو « ًارثأ دشأ تناك ار« مهئدابم

 ءاقبلاب هودعوو هورصانف « نييومأآلا ىلع ريبزلا نبا جرخ ؤرتلا اذه 2

 ىلعو ةحلطو هيبأ نم أرتتيال هنأ اوملع املو ٠ هفص ىف لاتقلاو هترصن ىلع

 . هوقرافو هوذبان نامثعو

 « فالحلا زحم ناك ىجراخلا ًابذوش زيزعلا دبع نب رمع شقان املو
 هنأ جراوحلا رارقإ عم « نيملاظلا هتيب لهأ نم ؤرتتلا وه « ةشقانملا لصفمو

 تذوحتسا نكلو« مهملاظم سانلا ىلإ درو : مهملظ رارمتسا عنمو ؛ مهفلاخ

 ةعامجلا رامغ ق لوخدلا نيبو مهيب لئاحلا تناكف ؤوربتلا ةركف ميلع

 . ةيمالسإلا

 مهسوفن ىلع ةقارلا ظافلألا ذاوحتسا ىف نوهشيل مهنإو ٠١

 ىف عئاظفلا ىبقأ اوبكترا نيذلا نييبوقعيلا - مهكرادم ىلع اهئاليتساو

 « ءاخإلاو ةاواسملاو ةيرحلا ظافلأ ءالؤه ىلع تلوتسا دقف « ةيسنرفلا ةروثلا

 ظافلأ مهلع تلوتسا كئلوأو « ءامدلا اوقرهأو سانلا اولتق اهمسابو

 نيملسملا ءامد اوحابأ اهمساب و « نيملاظلا نم ؤربتلاو « هللالإ ركح الو « نامبإلا



 هد آه" لال

 نأ رهظيو « ناكم لك ىف ةراغلا اونشو « ءامدلاب ةيمالسإلا دالبلا اوبضخنو

 « نييبوقعيلا نيبو مي ةعماتلا ةدحولا ىه تناك اهم اوزاتما ىلا ةسامحلا

 ةوقو ةسامحلا هذهل الإ ناك ام ةبءاشتم لامعأ نم نيقيرفلا نع ردص امو

 ةروثلا هباتك ىف نييبوّقعيلا فصو 7 نوبول فاتسوج ةمالعلا لاق « ةفطاعلا

 ةسمحتملا قالخألا ىوذ دنع ةصاخ ةيبوقعيلا ةيسفنلا دجوتو : ةيسنرفلا

 ريثك ىوقعيلا لعجم ادينع ًارصاق ًاركف ةيسفنلا هذه نمضتتو « ةقيضلا
 هنإف « ةيرهاظلا اهقئالع الإ رومألا نم كردي ال اذهل ناك املو « ةجاذسلا

 طابترا هتوفيو « قئاقح ةيمهولا روصلا نم هحور ىف دلوتي ام نأ نظي
 نع هرصب موحم الو « جئاتنلا نم كلذ نع أشني امو « ضعبب اهضعب ثداوحلا
 كلم ال ذإ « ىلقعلا هقطنم مدقتل ماثألا فريقيال ىبوقعيلاف نذإ « ًادبأ هلايخ
 ثيح هتاعافدنا مدخم فيعضلا هلقعو « ًانقيتسم ريسي امنإو « اليلق الإ هنم

 . فقيف ةيماسلا كرادملا وذ ددارتي

 رثكأل حيحص لماك فصو وه نييوقعيلل عيدبلا فصولا اذه نإو

 ديؤي ام تاشقانملاو ثداوحلا نم ىلي ايف ىرتسو « ةيسفنلا جراوحلا ىحاون
 ش . هتحص تبثيو « كلذ

 تافصلا ىه طقف ظافلألا رهاوظب كسّملاو ةسامحلا نكت ملو ١

 ىف ةبغرلاو ءادفلا بح اهنم ىرخأ تافص كانه لب « جراوحلا ىف ةحضاولا

 ناك ارو « كلذ ىلإ عفدي ىوق عاد ريغ نم رطاخملل فادهسالاو توما

 ةعاجشلا درحم ال « مهءاصعأ ىف ًابارطضاو مهضعب دنع اسوه كلذ أشنم

 تحت اوناك نيذلا ىراصنلا كلذ ىف نوهشيل ممنإو ٍطقف بهذملاب كسعلاو

 نومدقي مهلعج سوه مهم ًاقيرف باصأ دقف ٠ سلدنألا ىف برعلا مكح
 تنوكلا هبتك ام أرقا . ةدساف ةركفو « ةحماج ةيبصع ببسب توملا بابسأ ىلع

 ىجاونلا نم رثك ىف قبطني ًافصو ىرتس كنإ « مهفصو ىف ىرتساك ىد ىره
 نأ ( ىراصنلا ءالؤه نم ) دحاو لك دارأ : لاق دّقف « جراوخلا ىلع

 ًاجاوفأ هيلع اورطاقتف ء توممو ًادم# بسيل ءاضقلا سلجم ىلإ بهذي



 ب ؟ها/ ل

 مكحب اليك ناذأآلا مصي ىضاقلا ناكو « هدر نم باجحلا بعت ىبح « اجا وفأ

 نم مهونظيو نيكاسملا ءالؤه ىلع نوقفشم نوملسملاو « مادعإلاب مهلع

 هعطاقي نم لب « هتبطخ ىف ًايلع عطاقي نم جراوحلا نم ناك دقلو . نيناحنا

 برقتي ةبرق هنأ اناظ . كلذ ىف هلل ابستحم نيملسملا ىدحتي نمو هتالص ىف

 هتيراج نطب اورقبو ٠ ترألا نب بابخخ نب هللا دبع اولتق املو « هيلإ اب
 داك ىح ىلع مهلتاقف هتلتق انلك : اولاق . هتلتق انيلإ اوعفدا : ىلع مهل لاق

 ةوعدلا ىف نيلغوم « مهقيرط ى اوريسي نأ نم مهيقب كلذ عنم ملو « مهديبي
 . ةيحانلا هذه نم بيرق هبش ىراصنلا كئلوأ نببو مهيبف « اهل ةساحلاو اهلإ

 سوه هعم ناك نإو « مهم نيريثك تافص ناك مالسإلل صالخإلاف

 هللا ىضر ايلع نأ ىوري « هيحاون نم ةدحاو ةيحانب رثأتلاو « هيف ةركفب
 هومركأو هب اوبحر مهلإ لصو املف « مهشقاني سابع نبا مهلإ لسرأ هنع

 صقت مهلع لبإلا تانفثك ايديأو « دوجسلا لوطل ةحرق ًاهابج مهنم ىأرف

 « بايترال هيف عضوم ال رمأ ةلمجلا ىف مهنيدل مهصالخإف . 2« (١)ةضحرم

 مسملاف « هامرمو هبل كاردإو « نيدلا مهف ف لالض هارع دق صالخإ هنكلو

 درملا سابع وبأ لاق « موصعم همد ىذلا اهب ؛ همدل ةمصعال مهل فلاخلا

 اولتقف « ًاينارصنو ًاملسف اوباصأ مهنأ مهرابخأ فيرط نم : لماكلا ىف

 هللا دبع مهقل . . . مكيبن ةمذ اوظفحا اولاقو «ىنارصنلاب اوصوأو « مسملا

 ىذلا نإ : اولاقف « لماح ىهو هتأرما هعمو « فحصم هقنع ىو بابخ نبا

 « ًاريخ ىئثأف ؟رمعو ركب ىلا و لوقت اف اولاق .. كلتقن نأ انرمأيل كلقنع ىف

 : اولاق « ًاريخ ىبثأف « نينس تس نامعىفو مكحتلالبق ىلع ىف لوقت اف: اولاق

 دشأو « مكنم هللا باتكب ملعأ ايلع نإ لوقأ : لاق ؟ مكحتلا ىف لوقت اف

 لاجرلا عبتت امتإو ء ىدهلا عبتت تسل كنإ : اولاق .. ةريصب ذفنأو هنيد ىلع ًايقوت

 اينارصن الجر اوماسو .. هوحنذف « ربا ءىطاش ىلإ هوبرق مث « اهتامسأ ىلع



 ل :١ -

 : لاق نمثب الإ اهذحأتل انك ام هللاو : اولاقف « مكل ىه : لاقف هل ةلخنب

 .( ! ةلخن نمت انم اولبقت الو « بابخ نب هللا دبع لثم نولتقتأ .اذهبجعأ ام

 عم امف ددشتلاو امل سوحملاو « ةركفلل بصعتلا ناك اذاملو  ؟

 « فيسلا ةوقب هيلع سانلا لمحو الإ ةوعدلا قف روهلاو عافدلا ى ةنوشحلا

 ؟ نيدلا اذه ةحامس عم قفتنال لاحنو « اهبف قفرال ةجردب ةوسقلاو فنعلاو

 ليلقو « ةيدابلا برع نم ,هرثكأ ناك جراوحلا نأ دقتعأ ايف كلذ ىف ببسلا

 ليبق ءالب ةدشو « عقدمرقف ىف اوناك ءالؤهو « ىرقلا برع نم ناك مهنم

 مهنم نيرثك نأل « ًانسح ةيداملا مهلاح درت ملو مالسإلا ءاج املو « مالسإلا

 مالسإلا باصأو 3 اهنف ةايحلا ةبوعصو ابتدشو اهتاوألب مهيداب ىف اورمتسا

 « مولعلا نع دعبو « روصتلا ىف قيضو ريكفتلا ىف ةجاذس عم مه-ولق فاغش

 «نامبإ اهرمغ اذإ دجنال ىلا سفنلاو « دجت مل اهنأل « ةدهازو ةعفدنم ةروبتمو

 فق ةبغرلاو اهميعن ىلإو ىرخألا ةايحلا ىلإ تهجتاو « ةايحلا هذه ذالمو

 فلأت ال ةروصسفنلا ذإ « فنعلاو ةوسقلاو ةنوشحلا ىلع مهل ةعفاد مهتشيعم

 مهتبالص نم كلذ نالأل معنلا نم عونبةهك افةهفار ةشع اوشاعمهن أولو« ىرتو

 لجر نع هغلب هيبأ نب دايز نأ ىوري « مهتدح نم هنهنو « مهدش نمبطرو
 هالوف « هاعدف جراوحلا ىأر ىري هنأ ةدجنلاو سأبلا لهأ نم ردحلا ابأ ىنكي

 , فلأ ةئام ةنس لك ىف هتلامت لعجو « رهش لك ىف مهرد فالآ ةعبرأ هقزرو

 «هسيحف ءداي زل رمنتف ًائيش دايز هنم ركنأ ىبح ًايلاو لزي ملف « ةعامجلا رهظأ
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 ىلع مهجورخ ىف صالخإلاب جراوحلا رثكأ انفصو نإ نحنو ا“

 ةديقعلا ريغ كانه نأ ركتنال ع هذعب نم نييومألاو ىلع
 ىرخأ ًارومأ

 هه

 ًاشيرق نودسح اوناك مهلأ احوضو اهمظعأ نم : جورحلا ىلع مهتزفح

 ىلع ليلدلاو . سانلا نود رمألاب مهدادبتسا و « ةفالخلا ىلع مهئاليتسا ىلع

 ةيرضمحلا لئابقلا نيبو اهنيب تناك ىلا ةيعبرلا لئابقلا نم مهرثكأ نأ كلذ

 لكي بهذي مو ءامدح مالسإلا ففخ ىلا ةمعيدقلا تاودعلاو ةيلهاجلا نحإلا

ا ىف ةلغلغتم بولقلا ىف ةنكمتسم ةليلق ريغ راثآ اهم تيقب لب ءاهتوق
 ء سوفنل

بهذملل قتتعملا رعشيال ثيح نم بهاذملا و ءارآلا ف رهظت دقو
 ذخالا و « 

 ليحي و « ةنيعم ةركف ىلإ هعفدي ىوه هسفن ىلع رطيسي دق ناسنإلا نإو « ىأرلاب

 ى حضاو رمأ اذهو « هيدبم هدحو لقعلاو « هدئار صالخإلا نأ هيلإ

 ةركف لك نم رفني ناسنإلاف « اهرهاوظ لك ىف ةايحلا ىف ىرحت ىلا رومألا

 جراوحلا نأ روصتن نأ دب الف « كلذك كلذ ناك اذإو « هملؤي امم تنرتقا

 هجناو « مهكح نم اورفنف « نييرضم ًاموق ءافلحلا اوأر نويعبر مههرثكأو

يال ثيح نمروفنلا كلذ لظ تحت تأشن ةفالحلا ىف ءارآ ىلإ مه ريكفت
 نورعش

 صالخإلا الإ مل عفادال هنأو نقيلا بلو ٠ نيدلا ضحم هنأ اونظو

 بلط ىف صالخإلا نوكي نأ انيدل عناع سيلو « مهمرل هجوتلاو « مهيدل

 ضرغ نم نرد ىأ هب طلتخم منو « ةبئاش هبوشت ال مهضعب دنع نيدلا

 هللا و«جورحلا ىلإ مهضعب عفد ىذلا وه نوكي نأو ءوس نم ضراع وأ

 . رودصلا ىفخت امم معأ

 مهيف اوناك ىلاوملاو « برعلا نم مهرثكأ تيأر انآ جراوحللاو 4

 قحلا ىلاوملل لعجن نأ اهنأش نم ةفالحللا ىف مهءارآ نأ عم « اليلق ًاددع

 جراوحلا ذإ « اهطورش مهدحأ ىف رفاوتت امدنع « ءافلخ اونوكي نأ ىف

 « مهليبق نم ليبق ىلعالو « برعلا توبب نم تيب ىلع ةفالحلا نورصقيال

 ببسلاو « سانلا نم قيرف وأ ء سانجألا نم سنج ىلع اهبنورصقي ال لب

 دوبصعتيو « ىلاوملا نم نورفني اوناك ره مهنأ مهذم نم ىلاوملا روفن ىف



1١1١١ 

 ةأرما بطخ ىلاوملا نم الجر نأ : ديدحلا ىلأ نبا ىور دقو . مهدض

 نورك مهعبتل ةيبصعلا كلت اوكرت ول اعرو ؛ انيتحضف امل اولاقف « ةيجراخ
 ش . ىلاوملا نم

 ضعب ىف ًارثأ مهل ىرن اليلق ًاددع اوناك جراوحللا ىف ىلاوملا نأ عمو
 مجعلا نم الوسر ثعبي ىلاعتو هناحبس هللا نأ اوعدا (1)ةيديزإلاف « مهقرف
 اوحابأ () ةينوميملاو . ةيدمحملا ةعيرشلا هعرشب خسني ًآباتك هيلع لزب
 (4)تاوخألا دالوأ تانبو« ةوخإلا دالوأ تانبو (؟) دالوألا تانب حاكن
 سوحملا سرفلا ذإ « ىسراف ريكفت اهنأ اهف حضاو ءىدابه ىرن اك هذهو
 . ةقباسلا ةحكنألا نوحيبي نيذلا مهو سراف نم ىن ىلإ نونحي نيذلا مه

 « مهلئابقو مهيسفنو جراوحلا ةيلقع انفرع قباسلا مالكلا نم اله
 «ةيحطسلا ممتارظن و ملوقع ةجاذسو مهربكفتل حضاورهظم مهءارآ نأ قحلاو

 . ةيرضملا لئابقلا لكو ٠ شيرق ىلع مهتمقنو
 باختتاب الإ نوكيال ةفيلحلا نأ اهدشأو اهمكحأو « مهئارآ لوأو (1

 عمجالو «قيرف نود قيرف هب موقيال « نيملسملا ةماع هب موقي حبحت رح
 نع ًادعتبم « عرشلل اهقم « لدعلاب ًامئاق ماد ام ةفيلخ رمتسيو « عمج نود
 . هلتق وأ هلزع بجو داح نإف « غيزلا و أطحلا

 «هنمةفيلحلا نوكي نأب .صتخا ب رعلا تويبنم ًاتيب نأ نوري الو (ب)
 ,ىمجعأن ود ىبرعل تسيلو « مهريغ لوقي اك شيرق ىف ةفالحلا تسيلف
 هلزع لبسيل ىشرق رغ ةفيلخلا نوكي نأ نولضفي لب « ءاوس اهف عيمجلاو
 نوكتال ذإ « باوصلا بناجو « قحلا نع داحو عرشلا فلاخ نإ هلتق وأ
 ءهب لظتسي هللا لظ ريغ لظ الو ٠ هيوؤت ةرشع الو .هيمحن ةيبصع هل

 )١( ىجراخلا ةسيبأ ىبأ ديزي عابتأ ٠
 تادجنلا نع اولصفنا امل مهنآل كلذو ٠ ىدرجعلا نوميم عابتأ (9)

 ٠ ةيسرافلا ءارآلا مهيلا ترسف ناتسجسب اوماقأ
 ٠ ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا (5و؟)
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 نأب ًاريدج أدبملا كلذ ناكو « ىشرقب سيلو ندمؤملا ريمأ هومسو « مهلع

 مهحابتساو ىلاوملل هءاردزا نكلو « مههذم قانتعاب نيملسملا ريهامح ىرغي

 لآ نم ريثكو ىلع نامبإ ىف مهنعطو « ةيرذلاو ءاسنلل مهبسو نيملسملا ءامدل

 . مهللإ ىغصت نأ سانلا بولق نيبو مهنيب لاح اذه لك « تبيبلا

 هنأ نوري جراوحللا نم تادجنلا نأ انه ركذن نأ ىسنن الو (جو

 نإف ٠ مهيب اهف اوفصانتي نأ مهلع امنإو « طق مامإ ىلإ سانلل ةجاحال

 مامإلا ةماقإف « زاج هوماقأف قحلا ىلع مهلمحب مامإب الإ ميال كلذ نأ اوأر

 « ةحلصملا اهتضنقا نإ ةرئاج لب « عرشلا باجيإب ةبجاو تبيل مهرظن ىف

 . ةجاحلا ابملإ تعدو'

 بكتري بنذ نبب اوقرفي ملو بونذلا لهأ ريفكت جراوحلا ىريو (د)

 ةفلاخم ىلإ ىدؤي داهتجالاو ىأرلا ىف أطخو ء مأإلل ةينو « ءوسلل دصق نع

 ءراتخم هيلع مدقي مل هنأ عم 2 مكحتلاب ًايلع اورفك اذلو « باوصلا هجو

 ء بصي ملو أطخأ ادب نوكي نأ ودعيال رمألاف « هراتخا هنأ مس ولو

 ليلدهنع هللا ىضر هريفكت ف مهجاجلف باوصلا نم سيل مكحتلا . ناك نإ

 كلذك « نقيلا دسفيو « نيدلا نع جرخم داهتجالا ىف أطخلا نوري مهنأ ىلع

 ره وفلاخخنيذلا ةباحصلا ةيلع نم مه ريغو نائعو ريبزلاو ةحلط نأش مهدنع ناك

 قاس دقو « مهمعز ىفأطخلا دابتجالل مهو ورفكف « تايئزحلا نم ةيئزج

 درو ء« بنذلا بكترم ريفكت ىف ابل اوكسمت ىلا مهلدأ ديدحلا ىلأ نبا

 مهْنم فرعتل ةلدألا ضعب ركذ انمهس امنإو « درلا هجو انمبسالو « اهلع

 ؟يسطسناك مهر كفت نأ ىرئسو «نوركفي اوناك فيكو « مهرظن ظن تاهجو

 . عوضوم فارطأ نوصقتيالو « ثحب ىف نوقمعتيال

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » : ىلاعت هلوق اهنم ةريشك ةلدألا هذهو

 جتاكرات لعجف «نيملاعلا نع ىنغ هللا نإف رفك نمو « اليبس هيلإ عاطتسا
 اهبموءمهمعز ىف رفاك .ةريبك بكترم لكف ؛ ةريبك جحلا كرتو « ًارفاك
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 لكو « نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امم مكحب م نمو » : هلاعت هلوق

 هلوق ابنمو« رفاك رهف مهمعز ىف هللا لزنأ ام ريغب مكح دق بونذلا بكترم

 «مههوجوتدوسا نيذلا امأف « هوجو دوستو هوجو ضيبت موي » : ىلاعت
 قسافلاو اولاق « نورفكت منك اع باذعلا اوقوذف مكناعإ دعب مترفكأ

 مههوج وتد وسأ نمم نوكيذأ جوف. مههوج وتضيبا نم نوكينأ زوجب ال
 : ىلاعت هلوقاهتمو « نورفكت منك امب  ىلاعت هلوقل ًارفاك ىمسي نأ بجوو
 اهقهرت . ةريغ اهلع ذئموي هوجوو . ةرشبتسمةكحاض . ةرفسم ذئموي هوجو ١

 نأ بجوف . ةريغ ههجو ىلع قسافلاو « ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ ؛ ةرتق

 هللا تايآب نيملاظلا نكلو ١ : ىلاعت هلوق اهنمو « ةرفكلا نم نوكي
 . )١( رافكلا ةفص هذهو « ًادحاج ملاظلا نأ تبثأ « نودحجب

 ًارظن امل! اورظن دق « صوصن رهاوظ ىرت انك لئالدلا هذه لك

 ىلع ناكو « اهفده اوبيصي مو . اهرارسأ الو اهمارم اوكردي ملو ًايحطس
 ةعطاقلا ةلدألاو « ةغمادلا ججحلاب مهنم هورصاع نم ىلع جتحم هنع هللا ىضر
 ملف“ تللضو ؛ تأطخأ رفأ اومعرت نأ الإ ميبأ نإف» : مهلع ًادر هلاق امو

 منو رفكتو « ىل ىطخ مهنوذخأتو « ىلالضب هلآو ملسو هيلعدللا لص دمحم ةمأ ةماع نولضت

 نوطلخت و « ىقسلاو ءربلا عضاوم اه وعضت مكقتاوع ىلع مكفويس ٠ ىونذب
 ىلازلا مجر هلآ و ملسو هيلع هللا ىلصهللالوسر نأ مملعدقو « بنذيم نم بنذأ نم

 2 هلمأ هئاريم ثروو ؛ لتاقلا لتقو ؛ هلهأ هثرو مث « هيلع ىلص مث نصحملا

 « ءىبلا نم امهلع مسق مث «٠ نصحملا ريغ ىنازلا دلجو قراسلا دي عطقو

 قحماقأو ءمهونذبهلآو لسوهيلعهتلا لصدللا لوسر مهذخآق ؛ تاملسملا احكنو

 ىو.«هلهأ نيب نم مهءامسأ جرخ ملو « مالسإلا نم مهمهس مهعنع ملو « مهف هللا

 هلوح اورشي نأ نوعيطتسالو « هيف نوراعال محفم در مقلا مالكلا كلذ
 جاجتحالا ىلإ باتكلاب جاجتحالا نع لدع هنع هللا ىضر هلعلو . ًارابغ

 )١( ص ىناثلا دلجملا ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا حرش نم صخلم 50و٠8
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 ءاليوأت لبقي ال لمعلا نأل « ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا هيلع ناك ىذلا لمعلاب

 مهر بكفتو « ةيحطسلا مهنا رظنل عستي الف حيحصلا هجولا ىلع الإ مهفي الو

 هاجتالا ىو « زج هاجنا ىلإ الإ هجتيالو « ًادحاو ًابناج الإ بيصي ال ىذلا

 ٠ اهامرم نع دعبو « اهدصقم نع لالض بيلاسألاو تارابعلا مهف ىف ىلزجلا
 وهف « هيحاون لك نم قحلا كاردإو « باوصلا ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا فو

 نيبي ىكلو « ليوأت لك مهلع عطقي ىبح « لمعلاب ملداج هنع هللا ىضر
 باوبأ نم باب ىأ ةدسافلا مهتاسيبلتل لعجم نأ ريغ نم ةقيقحلا حضو م
 . بارطضالاو ةريحلا

 اهريغ ىف اوقفتي ملو ٠ مهرثكأ اهقنتعا ىلا ءارآلا ةلمج هذه الك ٠ع

 فالحلا مهني رجشي فالحلا ىريثك اوناك لب « رظن وأ ىأر وأ بهذم ىلع

 « مهتاما زهنا نم ريثك ىف رسلا وه اذه ناك اممرو « اهلقأو رومألا رغصأل

 ةعاجلل ًاسرت ىومألا رصعلا ىف ناك ىذلا ةرفص ىلأ نب بلهملا ناكو

 لفلاو مهتكوش دضخو مهقيرفتل ةعيرذ مهيب فالحلا ذختي مهم اهقي ةيمالسإلا

 « مهني فالتخالا ريثي نم مهيلإ عفد نيفلتحم مهدجم مل اذإو « مهتدح نم

 ىريف «ةمومسمالاصن لمعيناك ةقرازألا نم ًادادح نأ » ديدحلا ىنأ نب | ىكحب

 « هللا ءاش نإ هوكيفكأ انأ لاقف بلهملا ىلإ كلذ عقرف « بلهملا باعحصأ اهب
 ةءاجفلا نب ىرطق ركسع ىلإ مههرد فلأو باتكب هباحصأ نم الجر هجوف

 رذحاو « مهاردلاو ركسعلا ىف باتكلا اذه قلأ : هل لاقف جراوخلا دئاق

 : باتكلا ىف ناكو « لجرلا ىضف ؤ ع كسفن ىلع

 رع لأب كيإ تيجو قو « ىلإ تسر دق كاصت لا
 لاقف « دادحلا اعدف ىرطق ىلإ باتكلا عفرف « لاصنلا نم اندزو « اهضبقاف

 5 اهب ملعأال لاق ؟ مهاردلا هذه امف لاق « ىردأ ال : لاق باتكلا اذه ام
 ١ تلتق : لاقف ةبلعث نب سيق نبا ىلوم ريغصلا هبر دبع ءاجف « لتقف هب رمأف

 ريغ سانلا حالص ىف لجر لتق نإ : ىرطق لاق ؟ نيبتو ةقث ريغ ىلع الجر

 ؛ هيلع ضرتعت نأ ةيعرلل سيلو « ًاحلاص هاري امب مكحم نأ مامإللو « ركتم
 ( ىفاشلا - م م)
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 مهملإ سدف بلهملا كلذ غلبو « هوقرافي لو هعم ةعاج ىف هبر دبع هل ركنتف

 ًايرطق تيأر اذإ : لاقو . هلثم ىف بغري العج هل لعج ًاينارصن الجر
 :ىرطقلاقف « ىنارصنلا كلذ لعفف « كلت دجسامنإ لقف كاهناذإف « هل دجساف

 هنإ « جراوحلا نملجر لاقف « كل الإ تدجس ام لاقف « ىلاعت هلل دوجسلا امنإ

 هللا نود نم نودبعت امو مكنإ» : ىلاعت هلوق التو « هللا نود نم كدبع دق

 ىبسسيع اودبع دق ىراصنلا نإ ىرطق لاقف « «نودراو اهل منأ « مهج بصح

 ىنارصنلا ىلإ جراوخلا نم لجر ماقف « ًاثيش كلذ ىسيع رض اف « ميرم نبأ
 غلبو + هراكنإ جراوحلا نم موق ركنأو هيلع كلذ ىرطق ركنأف « هلتقف
 نيلجر متيأرأ لاقف : لجرلا مهاتأف . ملأسي الجر مهلإ هجوف « كلذ باهملا

 : مكيلإ رخآلا غلبو قيرطلا ىف امهدحأ تامف « مكيلإ نيرجاهم ناجرخي
 « ةنجلا لهأ نمف تيملا امأ !مهضعب لاقف ؟نولوقتام : ةنحما زجم ملف هومتنحتماف
 امه نورخآ موق لاقو « ةنحما زج ىح رفاكف ةنحما زجب مل ىذلا امأو

 دودح ىلإ ىرطق جرخو 2 فالتخالا رثكف « ةنحملا زيجب ىتح نارفاك

 م (١)مهفالخ ىف موقلاو ًارهش ماقأف * رخطصا

 بصعت ةدشو « يهسامح لغتسي « مظعلا دئاقلا كلذ ناك فيك رظنا
 ةوادعلا نارين ثرؤيف مهكرادم فعضو ؛« مه ريكفت ةجاذسو هيأ رل مهم لك

 اوتوكيو 2 مهدي ًادايدش مهسأب نوكيل ؛ فالتخالا بيل ججؤيو مهيب

 2 ةريثك تناك مهيب ف فالمكلا تاراثم نإ قحملا ىو ؛ مهودع مامأ ءامعم

 ىلإ اومسقنا كلذلو 4 مهنلب فاللملا روذبل ر داب ريغ نم تناك م ًارثكو

 : مهو مهسوءرو مهقرف رهظأ نع ةملك ملكتنلو ةريثك قرف

 نم ةقينعحم ىب ىأ © ىنحلا قرزألا نب عفان عابتأ مه : ةقرازألا
 مهزعأو « ًاددع مهرثكأو ؛ ةميكش جراوحلا ىوقأ اوناكو « ةيعبرلا لئابقلا

 أكو « اماعرشع ةعست ريبزلا ن نباو © نييومألا داوق عفان ةدايقب اولتاق ًارفن

 1 4٠١1 نص لوألا دلما ةغالبلا جن وش غ0(
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 ىو ةءاجفلا نيام هللادبع نب عنان هدعب نم ءاج لاتقلا نيدايم ىف عفان لتق

 )2 ءامدلا كلفسب مهم رهشل « مل سانلا ضغب ببسب « مهئأش فعض هدهع

 تلاوتمث « ناكم لك ىف اومزهف « مهيب ايف مهفالتخاو مهلع نيملسملا بلاتو

 ىلا ةماعلا ئدابملا لإ اويهذ دقو ؛« مهرمأ ىهمنا نأ ىلإ هدعب نم مهاما زيا

 : اهلع اودازو « جراوخلل اهانركذ

 جراوحلانم مبمأر نوريال نمو « نيملسملا ةماع نم مهمفلاخم نإ )١(

 . نوكرشم جراوخلا ةدعق كلذكو « نوكر شم
 . رانلا ى نودلخم نوكرشم مهفلاخم لافطأ نإ (ب)

 ..مهيسو مهئاسنو مطافطأ لتق لتق زوجمو « برح راد نيفلاخنلا راد (ج 3

 دح طاقسإ؛هرك ذنآرقلا سيل ذإ . ىنازلا نع مجرلا دح طاقسإ (د )

 .ءاسنلا نم تانصحملا ذاق ىلع دحلا بوجو عم « لاجرلا نم نينصحما فذق

 . )١( ءايبنألا ىلع رئاغصلاو رئابكلا زاوج (ه)

 اوفلاخ دقو « ىنحلا رعوع نب ةدجن عابتأ مه : تادجنلا 8

 (؟) لافطألا لتق لالحتساو « جراوحلا نم ةدعقلا ريفكت ىف ةقرازألا

 دقو « ةماعلاب اوناك دقو « ةمذلاو دهعلا لهأ ءامد لالحتسا مهيلع اودازو

 مظعف « نيتسو تس ةنس ةدجن اوعياب مث «٠ ىجراخلا تولاط ىبأ عم اوناك

 « نميلاو تومرضحو « نامعو« نيرحبلا ىلع ىلوتسا ىبح ؛ مهرمأو هرمأ

 هنبا لسرأ هنأ اهنم « هيلع اهومقن رومأل ةدجن ىلع اوفلتخا مث « فئاطلاو

 اهنمو . مهرذعف « ةمسقلا لبق ةمينغلا ن نم اولكأو ءاسن اوبسف ء شيج ىف

 نإو« مهنع وفعي ىلاعت هللا لعل لاقو« هباحصأ نم دودحلا باحصأ ىلوت هنأ

 «رجبلا ف ًاشيج لسرأ هنأ اممو « ةنملا مهلعشدي م« راثلا ريغ ىف منيذع

 . ءاطعلا ف ف ربلا ىامهتعب نيذلا لضفف ؛ رلا ىف ًاشيجو

 . فاتس رمثلا لحتلاو للملا (1)
 ثلاخ امو ايعرمش ابوجو ابجاو ةماقآ نوريال تادجنلا نأ ىضم امم ثملت دقو (؟) |

 .اهعلم عفان و و اهزوم هنإف ةيقتلأ زاوج اعفان ةدجتن هيك
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 1 م هوما « 6. «وولم | من هلت سل لق '

 لإتبهذةقرف :قرف ةثالث لإ ومسفب مهنأ مهف ١ ىلع بت اسجل 4

 ةدجن ىلع كيدف ىنأ عم اوراث ةقرفو « ىلا دوسألا نب , ةيطع عم ناتسجس
 ديم ربا معلما 3

 « تادجنلا مسا ملل ىقب نيذلا مهو ٠ هثادحأ ىف ةدجا ٍترذع ةقرفو هييلتقف

 ًاشيج ناورم نب كلملا دبع هيلا لسرأ نأ ىلإ ( دج دعب ,كيدف ربأ قب دق دقو
 !1ل جز عل وذ 53

 . ةفئاطلا هذه رمأ ىبتئاف « ناورم نب كلملا دبع لل هسأرب ثعبو « همزه

 ًافرطت لقأ مهن ءارآ ىف و مهو « رفصألا نب ب دايز .عابشأ .: ؛ةيرفصلل بر بالو:

 رئابكلا بكترم ىف ةقراألا اوفلاخ دق مهر نم دشأو « ةقرازألا نم

 ء دحلا ابف ىلا بونذلا نأ ىري نموهم. ىثب ٠ .اهك ارشإ ىلع اوقفتي ملف

 هيف سيلام «ازلاو 6 قراسلاك هب ملا هاعب ىذلا ملا هكتار ,زواجتيال

 اك هبكترمف

 ىف جرخ# ًادهاز ًاحلاص الجر. اكو ظ 0 لاب وبأ ةيرفصلا نمو
 نم ذخأي تاكو « سانلا ضرعتي مو « ةرصبلأ ةيحانب ةيواعم نب ديزي مايأ
 هللا كنبع هيلإ لسرأف' فرجا“ اني ريالوغ هب ترفظ. نإ<غيفكي ام نآطلستا اكان

 ..ادهاز ًارعاشناكو:::ناطج نبانارمع ميمو: هلع. ىتفق ًاشنجما دايز (قبا

 جراوحلا ءالؤم. هبخنتنا دقزو ٠٠١ هتلحنب راق. ةيمالبجلا هالبلا مقا :ميفاط بقرو

 ماي 1ا ةطلادعلا د ل ندما .. كالي .ىبأ د دعب م ماب

 ةيطع عابتأ دحأ هرجع: نب مت نركلا: :ةبعي باوصأ اه : :ةدراجملا تم امج .

 ةلمحو « مهتلحن ل ضأ ىف: تبادجنلا نم:ًادج :نوبيتزق 86 «ىفنحللا دوسألا نيا

 نريو.6 ةنايدلاب, اوفرع اذإ «.جواوحلا:نف ةدعقلا“نولوتي مهنأ ذإ «. مهئازبآ
 ' 1 هيحاص نتق اذا ىلإ ًائيف لاخما:لابم نوكيال و. ًاضرفال ةليضف.ةرجبفلا

 ةرنقو ةدقلاب' .قلغتي اهم : روفأ' 3 ”ةرثك عرف ةدراخلأا تقّرتفا قو“
 لئاسم فالدلا ىلإ مهعفذي ناكو . نقلا لآفطأب قلعتي ام اهنمو « دبعلا

 .الزخأوا آقازفا مهرمصت“ ةماع اياضق ى مالكلا ىلإ رمألا ىبنيف « ةيئزج
 ..نوميم ههنا رخال يدم ناك بيش مسا“ مهم الجار ”نأ كلذ 'ةلثنتأ نمو
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 ؟"نوميم لاقف ء هللا ءاش تإ هكيطعأ : بيعش لاق « هنيد اذه ىضاقت املف

 نأ الإ عطتسأ مل كلذ ءاش دق ناك ول : يعش لاقف « ةعاسلاكلت هللا ءاش دق

 9 هءاش دقف هب رمأ ام لكو « كلذب هللا رمأ دق : نوميم لاقف « هكيطعأ

  ةيبيعشو ةيلوميم ىلإ كلذ ىف ةدراجعلا تقرتفاف . هب رمأي مل أشب مل امو

 ملام ناك هللا 'ءاش ام لوقن امنإ : لاقف مم ركلا دبع مهسيئر ىلإ اوبتكو

 ش . هذيؤي ٌباوحلا نأ لك ىعداف . هاوس هللاب قحلن الو « نكي مل أي

 ؛ارخآ يرجع اهطخف تنب هل تناك ةبلعت همسا ًايدرجع نأ ىوريو

 تبضرو « تغلب دق تناك نإف ؟ تنبلا تغلب له : اهأسي اهمأ ىلإ لسرأو

 اهنإ :”تلاقف:اهرهم ناك مك لابي مل ةدراجعلا هريتعت ىذلا طرشلا ىلع مالسإلا

 « ميركلا دبع ىلإ رمألا عفرف « غلبت مل مأ « تغلبأ ءاوس ةيالولا ىف ةملسم

 تكلإذ:ىلغ ةدراجعلا نم تقرتفاو « ةبلعث هفلاخ و لافطألا نم ةءارعلاراتخاف

 . ةبلاعتلا ىه ةقرف

 جراوحلا ركأ مهو ٠ ضابإ نب هللا دبع عابتأ مهو : ةيضابإلا ١

 طلطشلا نع دعبأ مهف « ًاربكفتو ايأر ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ مب-رقأو « الادتعا

 : مهئارآ ةلمجو « لادتعالا ىلإ برقأو « ولغلاو

 مهومسيو « نينمؤمالو ؛ نيكرشم اوسيل نملسملا نم مهفلا# نإ ١

 . ةمعن رافك مهنإ « اولاق مهنأ مهلع ىوريو « ًارافك

 ديحوت راد مهرادو « ةينالعلا فال رسلا ىف مارح مهيفلاخم ءامد  ؟

 . ناطلسلا ركسعم الإ

 ةوق هيف ام لكو حالسلاو « ليحلا الإ ب رحلا ىف مهمئانغ نم لحال - م

 . اهباحصأ ىلإ ةضفلاو بهذلا نودريو « بورخلا ىف

 نمو « مهعم ثراوتلاو « مهتحكانمو « نيفلاخملا ةداهش زوجت 4

 وثب كلذ لجأ نمو ء نيفاخملا فاصنإ نم مهيرقد ٠ م هلادتعا نيبتي اذه

 ىئالسإلا ملاعلا تاهج ضعب ى مويلا لإ

 ولغلا ىلع جراوحلا بهذم ماق : نيملسملا نم نودعيال جراوخ - م
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 نكلو مهالضب نيملسملاو مهسفنأ اودهجأو « اولضف « نيدلا مهف ىف ددشتلاو
 ىور اذلو . مهالضب اومكح نإو ؛ مهرفكب اومكحي مل ناعإلا ف داصلا نيملسملا
 نمنأل « هدعب نم جراوحلا دحألتاقيالأب هباحصأ ىصوأ هنع هللا ىضر ًايلع نأ
 مه ريتعي ناك هنع هللا ىضر ىلعف ؛ هلاتف لطابلا بط نك سيل هأطخأف قحلا بلط

 ءهولان دقو « لطابلل نبلاط نيومألا رشعيو . هقيرط اوبناج دق « حلل نيبلاط
 « اهديؤي ام هللا باتك ىف سيل بهاذم اوبهذ دق قرف جراوحلا ىف ناك نكلو

 نبب قرفلا هباتك ىف ىدادغبلا ركذ دقو « ليوأت ىأ ريغ نم اهضقاني ام هيف لب
 ْ : اهو  مالسإلا نع نيتجراخ امهدع جراوحلا نم نيتفئاط قرفلا

 مث ًايضابإ ناكو ىجراخلا ةسينأ ىبأ نب ديزي عابتأ : ةيديزللا ١
 خسني اباتك هيلع لزتي « مجعلا نم الوسر ثعبي ىلاعتو هناحبس هنأ ىعدا
 . ىضم ايف كلذ ىلإ انرشأ دقو « ةيدمحملا ةعيرشلا

 فالحل: اةلأسم ق ًافنآ رك ذ ىذلا ىد رجعلا وميم عابتأ مهو : ةينوميملا- "

 « تاوخألاو ةوخألا دالوأ تانبو « دالوألا تانب حاكن حابأ دقو « نيدلا ىف
 ءالؤه نع ىورو « تامرحملا ىف نهركذي مل نآرقلا نإ : كلذ ةلع ىف لاقو

 مارغ ةصق اهنأل نآرقلا نم اهودعي لو . فسوي ةروس اوركنأ مهنأ ةينوميملا
 . نودقتعي ام ءوسل هللا مهحبقف « هيلإ فاضت نأ حلصتال مهمعز ىف

 ةل زتعملا # 

 : مهتأشن

 ركفلا تلغش اهنكلو «٠ ىومألا رصعلا ى ةقرفلا هذه تأشن موه

 . نامزلا نم اليوط ًاحدر ىبسابعلا رصعلا ىف ىتالسإلا

 ةدع هنكسي , ىومألا رصعلاو « نيدشارلا ءافلحلا رصع ىف قارعلا ناك
 نيمدقألا قارعلا ناكس ىلإ ىهتني مهضعبف « ةفلت# لئالس ىلإ ىهتنت فئاوط
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 .برعو؛دوبمو « ىراصن مهضعب و 3 سرفلا نم مهضعبو 3 نادلكلا نم

 تامولعملا ءوض ىلع همهف دق مهضعبو « مالسإلا ىف ءالؤه رثكأ لخد دقو

 هتديقع تنوكتو « اهتغبصب مهسوفن .ق غبطصاو «٠ هسأر ىق ىلا ةميدقلا

 ؛ بذعلا هلهمو : اصلا هدرو نم مالسإلا ذخأ مهضعبو . اهقيرط ىلع

 ةيمالسإ نكت مل هءاوهأو هروعش نكلو « ربيغت ريغ نم هسفن ق غاسلناو

 ىلع لب« ةدارإ ريغ ىلع هيلإ نينحو « مدقلا ىلإ ليم هيف ناك لب :ء ةصلاخ

 كلذل .«نطابلا لّقعلا » : ثيدحلا رصعلا ىف سفنلا ءاملع هيمسي ىذلا قحتلا

 قارعلا ىف تثعبنا بلاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ رصع ىف نّرفلا تدتشا امل

 اهتفاكم نم تبهو« اهنابس نم تظقيتسا دقو ؛ اهدقرم نم ةمميدقلا ءاوهألا

 فو ؛  ةعيشلاو جراوحلا هلوحو قارعلا ىف رهظو « راتس ريغ نم ةفوشكم

 ترهظ ءاوهألا نم حيسفلا برطضملا كلذو « ءارآلا نم جيزملا اذه طسو

 . ةل زئعملا

 تأدتبا نأ ىري مهضعبف : اهروهظ تقو ىف ءاملعلا فلتحمو 0

 لزانت امدنع دئاقعلا ىلإ اوفرصناو « ةسايسلا اولزتعاىلع بادصأ نم موق ىف

 هباتك ىف ىفئارطلا نسسحلا وبأ لوقي كلذ قو « ةيواعم ةفالحلا نع نسحلا

 عياب امدنع كلذو « ةلزتعم مهسفنأ اومس مهو : (عدبلاو ءاوهألا لهأ)

 عيمجو ؛ ةيواعمو نسحلا اولزتعا ء رمألا هيلإ ماسو « ةيواعم ىلع نب نسحلا

 اولاقو ٠ مهدجاسمو « مزانم اومزلو ىلع باعصأ نم اوناكو « سانلا

 ش ش . ةدابعلاو معلاب لغشن

 ناك دقو « ءاطع نب لصاو وه ةلزتعملا سأر نأ ىلع نورثكألاو ١-

 ىلا ةلأسملا كلت تراثف « ىملعلا ىرصبلا نسحلا سلجم نورضحب نم

 لصاو لاقف « ةريبكلا بكترم ةلأسم ىهو ء رصعلا كلذ ىف ناهذألا تلغش

 « قالطإب نمؤمم سيل ةريبكلا بحاص نإ لوقأ : ىرصبلا نسحلا افلاخم

 رخآ ًاسلجم هل ذذتاو + نسحلا سلجم لزتعا مثنيتلزنما نب ةلزنم قوه لب

 . دجسملا ىف
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 نقرشتسملا ضعب نكلو « ةلزتعملا هباحصأو وه ىمس اذا فرعت اذه نمو
 حفصلا ىبراض ٠ نيفشقتم ءايقتأ الاجر اوناك مهمأل ةلزتعملا اومس مهنأ ىري
 .ايندلا ىف نودهاز اهم نيفضتملا نأ ىلع لدت ةلزتعم ةملكو « ةايخلا ذالم نع

 نومبملا مهم لب « مهتعنامك ةقرفلا هذه ىلإ نيبستنملا لك سيل قحلا ىفو
 . راجفلا مهنمو راربألا مهنمف « نوقتملا مهتمو « ىصاعملاب

 راصتنالا هباتك ىف طايحلا نسحلا وبأ لاق : ةلزتعملا بهذم 0
 : ةسمحلا لوصألاب لوقلا عمجم ىتح لازتعالا مسا دحأ قحتسي سيل »
 فورعملاب رمألاو « نيتلزنملا نبب ةلزئملاو «ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا
 «ىلزنعم وهف سمحل ا لاصحلا هذه ناسنإلا ىف تلك اذإف «ركنملا نع ىملاو
 , اهقيرط فيحتي نم لكف « « ةلزتعملا بهذمل ةعماجلا لوصألا ىه هذه
 «هلوقةعبت مهملع ىقلتالو « همنإ نولمحتيال « مهم سيل اهليبس ريغ كلسيو
 . ةزجوم ةملكب , لوصألا هذه نم لصأ لك ف ملكتنلو

 لاق اكهيف نوريو ؛ مملح سأو « مههذم بل وهف ديحوتلا امأف ()
 هلثك سيل دحاو هللا نإ ١ : نيمالسإلا تالاقم هباتك ىف مهنع ىرعشألا
 ةروصالو «ةثجالو « حبشالو ؛ مسج سيلو ؛ ريصبلا عيمسلا وهو ء ىش
 2 معطالو « نولىذبالو. ضرعالو رهوجالو ءصخش الومدالو؛ محلالو
 (ةسوبسالو « ةبوطرالوءةدوربالو .(ةرارح ىذبالو« ةسجمالو ةحنارالو
 «كرحتتيالو « قارتفا الو« عامجا الو“ قمعال و ٠ ضرعالو لوطالو
 حراوج الو ٠ ءازجأو ضاعبأ ىذبالو « ضعبتيالو ؛ نكسي الو
 فلخو مامأو . لامشو نيم ىذب الو « تاهج ىذب سيلو « ءاضعأو
 زوجن الو . نامز هيلع ىرجبالو . ناكم هب طيحن الو ١ تحنو قوفو
 نم ءىبثب فصوي الو ٠ نكاامألا ىف لولحلاالو . ةلزعلاالو ةساملا هيلع
 فصوي الو « هانتم هنأب فصوي الو ؛ مهندح ىلع ةلادلا قلحلا تافص
 طحتالو ؛ دولوم الودلاو الو , دودحع سيلوتاهجلا باهذ الو ةحاسع
 «سانلاب ساقيالو « ساوحلا هكردت الو « راتسألا هبجحتالو « رادقألا هب



- ١5١١ 

 هب لحن الو 2« تافآلا هيلع ىرجت الو هوجولا نم هجوب قلحلا هبشي الو

 زي ملو « هل هبشم ربغف ,هولاب روصتو « لابلاب رطخ ام لكو . تاهاعلا
 الوأ

 ًارداق ًالاع لزي ملو « تاقولخما لبق ًادوجوم « تاثدحملا ًامدقتم « ًاقباس

 هب طيحن الو . راصبألا هكردت الو . نويعلا هارتال كلذك لازي الو « ًايح

 « ىح رداق ملاع « ءايشألاك ال ء ءئش . عامسألاب عمسي الو « ماهوألا

 هلإ الو « هريغ مدق الو « هدحو مدقلا هنإو « ءايحألا نيرداقلا ءاملعلاك ال

 ىلع نيعم الو « هناطلس ىف هل ريزو الو « هكلم ىف هل كيرشالو'. هاوس

 قلخ سيلو « قبس لاثم ىلع قلحلا قلخم مل ؛ قلخخ ام قلخو « أشنأ ام ءاشنإ

هياع زوجم ال « هنم هيلع بعصأب الو + رخآ ءىش قلخ نم هيلع نوهأب ءىش
 

 لصي الؤ ؛تاذللاو رورسلا هلاني الو , راضملا هقحلت الو « عفانملا رارتجا

 « ءانفلا هيلع زوجب الو « ىهانتيف ةياغ ىذب سيلو «  مالالاو ىذألا هيلإ

 ةباحصلا ذاختا نعو « ءاسنلا ةسمالم نع سدقت « صقنلاو زجعلا هقحلي الو

 ش . هلوق ها « ءانبألاو

 ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر ةلاحتسا لصألا اذه ىلع اونب دقو

 ؛ (١1)تاذلا ريغ ًائيش تسيل تافصلا نأو « ةهجلاو ةيمسم+لا كلذ ءاضنقال

 هلل قولخم نآرقلا نأ ًاضيأ كلذ ىلع اونبو . مهرظن ى ءامدقلا دعت الإو

 : لاقف « بهذلا جورم ىف ىدوعسملا هانعم نيب دقف ء لدعلا امأو (ب)

 اورمأ ام نولعفي لب « دابعلا لاعفأ قاخم الو « داسفلا بحت ال هللا نأ وه

 رمأي مل هنإو مهيف اهبكرو : مهل هللا اهلعج ىلا ةردقلاب « هنع اونو « هب

 نم ءىرب « (؟)امب رمأ ةنسح لك ىلو هنإو . هركامعالإ هني مو « دارأ ام الإ

هنهنم دارأالو « نوقيطي الاممهفلكي مل « اهنع ىبم ةئيس لك
 هباع نوردقي الام

 « اهايإ مهاطعأ ىلا هللا ةردقب الإ « طسب الو ضيبق ىلع ردقي ال ًادحأ نأو

 )١( مهم عامجإ ىل»# اذه سيلو .
 ) )0كباصأ امو « هللا نف ةنسح نم كباصأ ام ب : ىلاعت هلوق رهاظب كلذ ىلع اوجتحا

 8 « كسفن نف ةئكيس نم
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 ؛ هتعاط ىلع قلحلا رمل ءاش ولو ءاش اذإ اهينفي * مهنود اه كلالا وهو
 : لمفي ل هنكل و ٠ ارداق كلذ ىلع ناكلو ؛ هتيصعم نع ًايرارطضا مهعنمو
 م1 ( . ىوابلل ةلازإو ٠ ةنحملل عفر كلذ ىف ناك ذإ

 ريغ هلعف ىف دبعلا نإ : اولاق نيذلا ةيربجلا ىلع لصألا اذهب اودر دقو
 رمآلا هرطضي رمأب صخشلا رمأل ىنعمال هنأل ؛ املظ كلذ اودعف « راتخم
 ىلع اونب دقو « هلعف ىلإ ىهانلا هرطضي رمأ نع هيهنل الو « هتفلاخم ىلإ
 كللذ ىف اوظحال مهنكلو « هلاعفأل قلاخ دبعلا نأ تيأر اك لصألا كلذ
 وهف . اهقلخو اهايإ هللا هعدوأ ةردقب اذه نإ اولاقف زجعلا نع هللا هيزت
 . فيلكتلا ميل ىطعأ امنإو ؛ حنم ام بلس ىلع ةماتلا ةردقلا هلو « حئاملا اوعملا

 . بتي مل ام رئابكلا بكترمل رفغي ال ٠ ءوسلاب ءاسأ نمو « ناسحإلاب نسحأ نم ىزاجم نأ وهف ديعولاو دعولا امأو (ج)

 ىاتسربشلا هيف مهرظن ةهجو نيدقف نيتلزتلا نيب ةلزئملاب لوقلا امأو د )
 ةرابع ناعإلا نإ ( ءاطع نب لصاو ىأ ) لاق هنأ هرب رفث هجوو ) هلوقب

 قسافلاو . حدم مسا وهو « آنمؤم ء ءرملا ىمس تعمتجا اذإ ريخ لاصخ نع
 « ًائمؤم ىمسي الف « حدملا مسا قحتسا الو « رجلا لاصح عمجتسي
 ةدوجوم ريحا لامعأ رئاسو ةدابشلا نأل « ًاضيأ قلطم رفاكب وه سلو

 ريغ نم ةريبك ىلع ايندلا نم جرخ اذإ هنكلو . اهراكنإل هجو ال « هيف
 : ناقيرفلا الإ ةرخآلا ىف سيل دإ © ابف ًادلاخ رانلا لهأ نم وهف ةبوت

 قرف هكرد توكتو ,انلا هنع ففخت هنكلو « ريعسلا ف قيرفو ! ةنجلا ىف

 بلع لطب نأ نم منام ال هنأ نوري نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف هنأ مداقتعا عم ةلزتملاو 00(
 مهخ ويش نم. وهو ديدحلا ى ىنأ نبا لاق ًاميركتو ًاحدم ال نييمذلا نع هلل ازييمت ملسملا مسا
 الم يل قلطل نأ زين انإف « السم الو ام ىسياال ةريبكلا بحا نأ ىلإ بقت نك داع
 ظفل وأ لاح ةنيرق عم هيلع قلطيف ء مانصألا ىدباعو « ةمذلا لهأ نع هزييمع دصق ذإ ظنلا
 , « ديدحلا ىنأ ىبال ةغالبلا جبن حرش » حدملاو ءانثلاو مظعتلا هب ًادوصقم نوكي نأ نع هجرخم
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 امببوجو اوررق دقف ء ركنملا نع ىبلاو فورعملاب رمألا امأو (ه)

 ٠ نيواغلل داشرإو « نيلاضلل ةيادهو « مالسإلا ةوعدل ًارشن ننمؤملا ىلع

 . هفيسي فيسلا وذو « هئاسب نايبلا وذدف ع عيطتسي ب امم لكو

 نايب ىف نودمتعي اوناك : مهدئاقع ىلع لالدتسالا ىف مهتقيرط - م

 لقعلاب مهقث تناكو . ةيلقنلا راثآلا نود , ةيلقعلا اياضقلا ىلع مهدئاقع

 اموض رعي مهلئاسم نم ةلأسم لك : عرشلا رماوأل مهما رثحا الإ اهدحب ال

 . هوضفر هلبقي ملامو : هورقأ هلبق اف « لقعلا ىلع

ا قف مهماقم نم (1):ىلقعلا ثحبلا نم وحنلا كلذ مهلإ ىرس دقو
 قارعل

 نمو (ب) ةدقتا راضح وتايندمل ءادصأ امهف بواجتت تناك دقو « سرافو

 ىلع درلل مهسدصتلو (ج) ىلاوملا نم مه رثكأ ناك دقف ةيب رعلا ريغ مهلئالس

 ؛ مهلإ نيمدقألا ةفسالفلا ءارآ نم ريثك نايرسلو (د) نيفلاخلا

 هذه ةلمح اوناك نمم مهربغو ىراصنتلاو دوبلا نم رثكب مهط التخالو

 ش . ةيبرعلا ىلإ اهلقنو راكفألا

 ءايشألا نسمح نومكح اوناك مهنأ لقعلا ىلع مهدامعا راثآ نم ناكو

 رظنبةبجا و «لقعلاب .ةلوقعم اهلك فراعملا : نولوقي اوناكو « القع اهحبقو

 ناتفص حيبقلاو نسحلاو « عمسلا دورو لبق بجاو معنملا ركشو « لقعلا

 رمأي نأ زوجب ناك ةيصعم لك ٠ : ىئابجلا لاقو : حيبقلاو نسحلل ناتيتاذ

 هللا اهحيبي نأ وجنال ناكة يصعم لكو ٠ ىبنذل ةحيبق ىهف « اهم هناحبس هللا

 زاجاملك كلذكو  هفالخم داقتعالاو ؛ هب لهجلاك ابسفنل ةحيبق ىهف هناحبس

 نأ الإ زجب ملام لكو « هب رمألل نسح وهف هب هناحبس هللا رمأي الأ

 . . (« هسفنل نسح وهف هب رمأي

 لاق دقف ءهلل حلصألاو حالصلا بوجو ةركفلا هذه ىلع اونب دقو

 الو« هل بجاو حالصلاف ٠ حالص هيف امالإ هنع ردصيال هللا نإ : مهر وهمج

 نأ هناحبس هيلع ليحتسي و « حلاص وهو الإ هتردق تلج هلعفي امم ء ىش

 . حلاصلا ريغ لعفي
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 ء سوح نم فئاوط مالسإلا ىف لخد : مالسإلا نع مهعافد -- 4
 ء مسجلا ّق مدلا ىرجم مهسوفن ىف ترج ملاعت نم نايدآلا هذه ىام لكب ةئلتمم مهسوعرو «كئلوأو ءالؤه ريغو ٠ ىراصنلاو ؛ دوبلاو « ةئباصلاو
 نم مهنمو اهئوض ىلع مالسإلا اومهفف « اهايانث ف ترقتساو ؛ اههف تلغلغتو
 نيملسملا نيب نورشني اوذخأو ءهريغ نطبيو «ناطلسلا ةيشخ نام إلا رهظي ناك
 ءارآو ؟راكفأ مهين وسديو و مدئاقع ْق مهككشيو مهيد مييلع دسفيام
 مهبن قوس تظلختساو مهسرغ رام ترهظ دقو «ناطلس نم اهم هللا لزنا ام
 «ةمسحملاناكف «ةماده لواعم ىهو . مالسإلا مسا لمحت ةمداه قرف تدجوف
 تسرد ةقرف ءالؤهنود عافدلل ىدصت دقو « مهريغو؛ ةقدان زلاو « ةبشملاو
 تتاكامو نيدلا نع عافدلل اودرجن « ةلزيعملا تناكفلوقنملا تمهفو « لوقعملا
 ةديلو الإ « اهرصن ىلع اورزآتوء اهديبأت ىلع اورفاضت ىلا ةسمحلا لوصألا
 هودقتعا ىذلاديحوتلاو ء مهفلاع نيبو مهنيب موقت تناك ىتلا ةداحلا تاشقانملا
 قعدرلل ناك لدعلاو« ةمسحم او ةبشملا ىلع درلل ناك انفلسأ ىذلا لكشلا ىلع
 " ٠ ؟ربكوأ اريغص بنذلا بكترم اورفك نيذلا جراوخلا ىلع هب اودد نتلزمملا نيب ةلزاملاو « ةئجرملا ىلع درال ناك ؛ ديعولاو دعولاو + ةيمهجلا

 , حاورأألاخسانتبلوقي ناكو : ىناسارحلا عنقملا رهظ ىدهملا دهع فو
 ناطلسلا فيسب مهلع ىضقبل مهعبتتب ناكف« ةقدانزلاب ىرغأ كلذلو « هيلع بلغتلا فءانعىدهملا قالف ءرهلا ءاروام ىلإ راسو سانلا نم ةفئاط ىوغتساو
 مه ريغو ةلزتعملا عجشاذلو ًابهذم تيعالو .ىأر ىلع ىضقيال فيسلا نكلو
 اوضمف« معالالض حضفو مماهش فشكو ؛ ةجعح اب مهذخأو 0 مهلع درلا ف
 . نيناو ريغ كلذ ف

 اودجم لف « ىومألا رصعلا ف ةل زتعملا رهظ : ةلزتعملل ءافلخلا ةرصانم - 6
 اوناك لب « ًابرح اونلعي لو ًابغش او رشي مبنآل « مل ةضراعم نيومألا نم
 نزوو « ليلدلاب ليلدلاو ٠ ةجحلاب ةجحلا عرقو ركفلا الإ امل لمعال ةفئاط
 مهجحو دود ردقب الإ ةسايسلل نوضرعتيال : ةحيحصلا اهسياقع رومألا
 . روبشم فيسال ١ ىوق ليلد مهحالسو ؛ نانسال نايب نوري اهف
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 ىري تاك ديلولا نب ديزي نأ |: بهذلا جورم ىف ىدوعسملا ىكحنو

 ش . «ةسمحلا مفوصأ ةحصب دقتعيو .ةلزتعملا ىأر

 دجو - ىطدق ةقدنزلاو داحلإلا ليس ناكو « ةيسابعلا ةلودلا تءاج املو

 عمهنم ءاوعش ًابرحو « هولفي ملف ةقدانزلا ىلع الولسم فيس ةلزتعملا ىف اهؤافلخ

 ىأرو « مم رقو ٠ مهعياشف نومأملا ءاج ىّبح « اهودمخم ىلف داحلاإلا ىلع

 اوبنيل « نيقيرفلا نيب تارظانملا دقعي ناكف : فالح نم ءاهقفلا نيبو مهئيبام

هيف عقي نأ هلثا ناكام ةطقس طقس هنكلو « دحاو ىأر ىلإ
 >5 دارأ هنأ وهو ء 

 ةوقب نآرقلا ىف ةلزتعملا ىأر ىلع نئدحم او ءاهقفلا لمحم نأ - هلوح نم وأ

 «نودقتعيام ريغىلع سانلا لمحو ؛ءارآلا ةرصنل مكحلا ةوق تناك امو ؛ناطلسلا

 ةديقع ىلع سانلا لمح لحم فيكف نيدلا ىف هاركإلا مرحملا نم ناك اذإو

 «نآرقلا قل لوقلا ىلع ءاهقفلا لمح نأ لواحدقف «هيزنتلب « رفك اهتفلاخع قسيل

 تنعلانورخآ لمحو « ًاداقتعاو ًانامإال « ابهرو ةيقت هتبغر ىلإ مهضعب هباجأف

 ةنتفلا كلت ترمتساو « نودقتعي ام ريغ اولوقي مو « ليوطلا نجسلاو ةناهإلاو

 دازوكلذب نومأملا ةيصول « قئاولاو مصتعملا ةفالخ لوط
 ىلع هاركإلا قثاولا

ه عفر لكوتملا ءاج الو . ةلزععملا هاريىذلا ىأرلا وهو ةيؤرلا ىن
 « ةنحملا هذ

بف سانللو ؛ امبراجت ىىرجت ءارآلاو ءاه ريس ذخأت رومألاكرتو
 ٠ نوراتخم ام ا

 ىلع ةراغلا نوثدحن او ءاهقفلا نش : مهممرصاعم دنع ةل زيعملا ةلزنم - 5

مو ةقدانزلا ىوقّديأ امهالك نيودع نبب ءالؤه ناكف « ةلزتعملا
 مهلك اش ىلعن

 تالداجم ىف ىرل كنإو « ىرخأ ةيحان نم نوثدحملاو ءاهقفلاو ء ةيحان نم

قراب مه تحال املك. ةلزمعملا ىلع ًاعينشت مهر واحمو ءاهقفلا
 تعمس اذإو « ة

 ةقيرط ىلع معلا ذخأب نمو « مالكلا ملع نومذي ,هربغو لبنح نباو ىعفاشلا

 ركلو « مهفييزتب اودارأ مهاقيرطو 5 مهمذب اودارأ ةلزتعملا امتإف نملكتملا

 ًادهج اولأيال « نيدلا ةرصنل ىعسي نيقيرفلا الكو : مه ءاهقفلا ةيهارك ىف رسلاام

 « ترفاضت رومأ ةدع نأ ىل رهظي ؟ هتماقإ ىف ًاعسو رخديالو . هديبأت ىف

 : ام ضعب اذهو « ءاضغبلا كلت تببسف تنواعتو « ءادعلا كلذ تدجوأف
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 : فينحلا نيدلا دئاقع مهف ىف حلاصلا فلسلا ةقيرط ةلزئعملا فداخ ( أ )
 « هللا تافص فرعتي نم لك هيلإ أجلي ىذلا دوروملا درولاوه نآرقلا ناك
 :هاوسل نونئمطيالو ٠ هرغ نع نوردصيال « دئاقعلا نم هب ناعإلا بجي امو
 اولواح مهلعدبتشا امو ؛ تانيب ىهو : نآرقلا تايآ نم دئاقعلانومهفب اوناك
 ء ىش مهف مهلع رذعت نإو « ءاريخ اهم مهو « ةغللا بيلاسأ هيحوت امب همهف
 .موقلا حلا ليبس ريغ نيكلاسالو « غيز ىف نييغارالو ؛ ةنتف نيغتبم ريغ اوفقوت

 مولع لهأ اوسيل نويمأ موق مهنأل مل ًافاك برعلل امالم كلذ ناك دقو ٠
 ى لقعلا اومكحو « جبملا كلل ةلزمعملا فلاخ دقو « ةفسلف الو قطنمالو
 هانتكا ةلواحم ىلإ موقع هش مهقاسو 2 مهن ساسأ هولعجو ءىش لك
 . مهتنسلأ ميلع اودرجف ؛ اهوفلأب مل ءاهقفلل ةمدص كلذ لك ناكف رمأ لك
 لاق اك الإ ةقيقحلا ىف ةلزتعملا رثكأ ناك امو « ءوسلا ةلاق مهنع اوعاشأو
 « نيدلل نيفلاخملا توص ةلزتعملا نم عمسن ملانإ) : نيبوروألا ءالعلا دحأ
 ىلاعت هللاب قيلي ام لك نع لضاني ىذلا نيدتملا ريمضلا توص انعمس نكلو
 . ( هدبعب هتقالعو

 نم عون ةلداجم كو « مهربغو ةيواثلاو ةقدانرز'ا ةلداجمم ةلزتعملا ماق (ب)
 « هتحلسأب ديقم « لاتقلا ىف هبراحم قرطب ذوخأم براحملاو«ةبراحملاو لازتلا
 نأ هنأش نم كللذ لكو « هتاياغل صقتم « هيمارلل سراد . هططخل ف رعتم
 ىلإ اورثأت دق ةلزتعملاف .هجهانم ضعب هنع ًاذخآ ١ همصخم ًارئأتم مصخلا لع
 آودعل زان نم : كلذ ق جرين لوق نسحأ امو « مهراكفأو مهفلاخع ءارآب امدح
 همزايو « هلاوحأ بلقتو ء لاتقلا طرشب ديقم « هب طوبرم وهف ةكرعم ىف أيظع
 حور هيف رثؤت ارو . هدوعقو همايقو « هتانكسو هتاكرح ىف هودع قحالي نأ
 نيوكت ىف رئثأت ودعللف ةامحلا ىفو « راكفألا ةكرعم ىف كللذك ؛ هليحو ودعلا
 نأ اكش دق ةلبانحلا ضعب نإ ىبح « هيف فيلحلا رثأت نم لقأب سيل راكفألا
 ورغ الف « داحلإلا ىلإ مهادأ ؟عاطقنا نيدحلملا ىلع درا ىلإ اوعطقنا هباصصأ
 ةلداجملا هذهب مهرثأتل ةلزيعملا ضعب ءارآ ىف ًاذوذش تيأر اذإ كلذ دعب



 - يي

يلقع دئاقعلا ةف رعم قف ةل زنعملا ةقيرط تناك( ج )
 . كودمتعيال « ةصلاخ ة

 ' مكح ةلص هلوأ « ايعرش [كح مالكلا عوضوم ناك اذإالإ مهلا « صن ىلع

مهضعب عق وكللذل «تاوزن لقعللو ؛ انفلسأ امك لقعلا ىلع ,هداهعا لجف ىعرش
 

ا ىلأ لوقك « ةصلاخلا ةيلقعلا مهنعزت مهملإ مهتعفد تانهلا نم ريثك ىف
 نمليذل

 ؛نيفلكم اوناكل نيراتخم اوناك ول ممنأل « نيراتخم ريغ ةنجلا لهأ نإ مهمتأ

 رايتخالا نأل « ىقلقع ططش كلذ قو « فيلكت راد ال ءازج راد ةرخآلاو

 0 . لوقلا اذه نع عجر هنأ طايحلا ركذو : فيلكتلا مزلتسيال

 نيب رسيف“ مهضعب نم عقي ناك ىركفلا ذوذشلا نم عونلا اذه لثم'

 . ىلاعت هللا لاق ءءىبسملا صخن نأ ريغ نم ةماع ءوسلا ةلاق هعمو « مهنع سانلا

 ..2 ةصاخ مككنم اوملظ نيذلا نيصت ال ةنتف اوقتاو

ةمألا ىف ةريبكةلزنم مل تناك ل اجر نم نيريثك ةلزئعملا مصاخ (د)
 مو 

لا لاجر نع ظحاجلا لوق ىلإ اورظناو : مهموصخ ىف مهمالك اوعزن
 ثيدح

 ؛ نو ريختي الو «نولص# ال ون ودلقي نوذلامه ماوعلاو ثيدحلا باعصأو» : هقفلاو

 : لاق نأ ىلإ (.. نآرقلاف هنع ىبهنم « لقعلا ةجح- ىف هنع بوغرم ديلقتلاو

 مهدابع نم ًاددع رثكأ مهدحو حج راوخلا دابعف « انمدابعلاو كاسنلا موق امأوو

 بيطأو « ةين باعصأ يهنأ ىلع 2« مهددع بنج ىف جراوخلا ددع ةلق ىلع

 4 ٌةَقِب رط مودأو 3 ًايز لقأو 3 ًاعرو قدصأو « بسكتلا نم دعبأو « ةمعط

هز رهظأو « ًاعنمو ًاعمج لقأو 3 ةجهملل لذبأو
 نعطلا ناكف ( ًادهجو ًاد

 . ةلزععملا نم ةمألا روفن ىف ًاببس لوقلا رمب ءالؤه باذم ىف

 قنتعاو ء مهرصانو ةلزئعملا عياش نم سابعلا ىنب ءافلخ نم ناك (ه)

 ءاهقفلا ىذآف اهقانتعا ىلع سانلا لمحم نأ دارأف « اهل بصعتو « مههاذم

ةنجلا مهم لزنأو مهالتباو نثدحلاو
 "ب ردتساو 32 اورباصو أوريصف ؛« 

 مهطخسو مهيلعسانلا فطع مهتنحم
 8 ةذه لحتسا نمو(« ةيلبلاب يس ناك نمىلع

 ' لصأ مهمأل « مهتعم ىف ةلزتعملا ىلع الابو مالآلا كلت تعجرف « ةيضقلا

 03 مه ريبدتب اوذفنو ممأر نع ًارودص 3 ءارمألاو ءافلخلا ءاطلخو عاليلا



 ب ا١؟ما

 رفكن مل نحنف دعبو : نيثدحناو ءاهقفلا مهاحتما ىف ءافلحلا لمع ريرتت ف ظحاحلا لوق ىلإ رظنا . داهطضالا كلذو قاهرإلا اذه نع عفاد نم مهمو
 .ءاكته فشك لك ناكولو « راتسألا كته نم نينظلا ناحتماالو « سسجتلا نم مهملاف شك سيلو ؛ ةمهنلا لهأ الإ نحتع ملو « ةجح هانعسوأ نم الإ
 0 ةروعلًاعبتت سانلا دشأو 4 ريسل سانلا كتهأ ىضاقلا ناكل اسس ناحتما لكو

 ةيداملاةوقلا نأل « موتمحم رمأ ةيداملا ةوقلا اهرصانت ىباا ءارآلا مازمما نإ
 دمتعي ىأر لكو « ةداحلا ىلع جورحلاو ؛ ططشلا اهنأش نم ءاجوه ءانعر
 ةوق ىف نوننظتي سانلا نأل . رومألا هيلع سكعنت هدييأت ىف ةوقلا هذه ىلع
 . ناطلسلا ىلإ ةرصنلا ىف جاتحا ام « ناهرللاب ًايوق ناكول ذإ ؛ هلئالد

 هيف نوخرفي ًاشع ةلزتعملا ىف نودحي داحلإلا ىوذ نم نوريثك ناك ( و )
 تديت اذإ ىبح « نيملسملاو مالسإلا ىلع مهسد هيفدوقليو « مهئارآو مهدسافع
 ىسيع وبأو « مهم دعي ناك ىدنوارلا نباف ؛ مهنع ةلزتعملا مهاصقأ مهضارغأ
 لكو « مهلإ نومتني اوناك « ىدحلا لضفو « طئاح نب دمحأو « قارولا
 مهمناكو« تاركتملاب اوتأو« مالسإلا ىف ثادحألا اوثدحأ مهنأب اومهما ءالؤه
 «مهرمأ لوأ ةلزتعملل مهؤامناو ؛ نملسملا ةديقع داسفإل دوهلا نم رجؤتسا نم
 ةل تعمل ةعمسلاني هب اوخطل ام ًاشاشر لعجم مهعئانش روهظ دنع مهمع اولصف نإو
 , ةءا ربلا نمناهذألا ىلإ قبسأ ماهتالان إف « ءارب مهتم مهنأ مهناعأ دهجا ومسقأنإو

 ةلزتعملا ىلع كئلوأ ةلمح تدتشا : مف نيثدحماو ءاهقفلا ماها - 8
 لص نم نأب ىنفأ ىنابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا نأ ىتح ءىش لك ىف مهومجناف
 « ةقدانزلا نم مهدع لسوي وبأ مامإلاو « هتالص ديعي ىلزتعملا فلخ
 ىمتني ام ىلإ ءوسلا ةلاقم ترسو . مهدحأ نم ةداهشلا لبقي لد كلام مامإلاو
 ةموصخ لك نإ قحلا ىفو . تامرحلا كاهتناو قسفلاب مهومهلا ىح ؛ مهلا
 قحلاب همصخ مصحلا ىرو « ةرتاهملا ىلإ ىدؤت نأ دبال ةاحالملا ىلإ ىدؤت
 .فاصنإ نع ردصت مل ةلزئعملا ىلإ تهجو ىتلا مهنلا نم ريثكف « لطابلاو
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 عماسم دسي بصعت لكو « مهنعاب بصعتلاو « نيمهملا دئار زحتلا ناك لب

 ىمتنا ولو ) « ريثك ريخ مهف ةلزيعملاف « ىحاونلا نم ةيحان ىف كاردإلا

 لضفلا ةقباس مل نأ ذإ ( مهمنإب نيذوخأملا مهنيد ىف نيمهملا ضعب مهلإ

 نيدار ةيمالسإلا راطقألا ف لصاو عابتأ قرفت دقف « مالسإلا نع عافدلاب

 « ةبوبشم ةقدانزلا ىلع ًابرح ديبع نب ورمع ناكو « ءاوهألا لهأ ىلع
 ىعس ةقدنزلا هنم لع املف « درب نب راشبل ًاقيدص ناكو « اهراوأ دمخمال

 . ورمع توم دعب الإ دعي ملو « اهنم ىنف دادغب نم هيفن ىف

 ظحاتلا هيف لوقي (١)اذه ديبع نب ورمعف « داهزلا دابعلا مهنم ناكو

 . نيثدحملاو ءاهقفلا ةماع ةدابعب ىت هتدابع نإ : ( ًابصعتم )

 ( ةلزتعملا ) ىناحصأ لوت مل ل هريزو داؤد ىنأ نب دمحأل قثاولا لاقو

 «كلذ نع نوعنتع كباحصأ نإ ننمؤملا ريمأ اي لاقف « مهربغ ىلوت امك ءاضقلا

 « اهلبقي نأ ىبأف « مهرد فال ةرشعب هيلإ تهجو رشبم نب رفعج اذهو

 لسف «نذإ ريغ نم تلخدف « ىل نذأي نأ ىلأف تنذأتساو « ىسفنب هيلإ تبهذف

 .هلثم ءاضقلالوأ فيكف « هنع تفر صناف « كلتقىللحنآلا لاقو « ىهجو ىف هفيس

 « امهلبقف نيمهرد هباحصأ ضعب هيلإ لمح اذه ًارفعج نأ بيرغلا نمو

 بابرأ لاقف ؟ نيهرد لبقتو مهرد فالآ ةرشع درت فيك : هل ليقف

 « امبلإ ىجاحل « نيمهردلا نيذبب قحأ انأو « ىنم اهب قحأ ةرشعلا

 . مارحلاو ةبشلا نع امهم ىنانغأو « ةلأسم ريغ نم ىلإ هللا امهقاس دقو .

 هنأهنظل « ناطلسلا لام ىف هبتشا تاهشلل باب لكدست ةيوق سفن هذهف

 . ًابيط الالح نيمهردلا لبقو « ءاطعلا ضفرف « ةللحلا قرطلا ريغ نم عمج

 : هلوقب هاثر هنإ ليقو ديبع نب ورمع مظعت ىف غلابي روصنملا ناك (1)
 نارم ىلع هب تررم ًاربق -دسوتم نم كيلع هلإلا ىلص
 نآرقلاب نادو هلإلا دبع ًاعشختم ًانمؤم نمضت ًاربق

 نايبو ةجحم ثيدحلا لصف ةببش ىف اوعزانت لاجرلا اذإو
 نامع ابأ ًارمع انل ىبأ ًالاص ىبأ رهدلا اذه نأ ولو '

 ( ىعفاشلا - 4 م )
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 «نودصتقملا مهنمو داهزلا مهنم ناك ةلزتعملا نأ ىرت قايسلا اذه نم
 « ؟ نولعفي ام ءاس مهم ليلقو

 مالكلا معو ةلزتعملا تارظانم

 : مهموصخ عم ةلزتعملا تارظانم عومجم نم مالكلا لع نوكت - مل

 نم مأ ءاوهألا لهأ رئاسو « ةيونثلاو سوحملاو ةضفارلا نم اوناكأ ءاوس

 « ىحرلا بطقو « ةرئادلا زكرم مهف « مه ريغو ثيدحلاو هقفلا لاجر

 هتمحدزا ؛ نورق ةثالث وحن مهتارظانمو مهالداجمب ةيمالسإلا ةمألا اولغش

 ترحانتو« ءارآلا ابف تبراضتو ءاملعلاو ءارزولاو ءارمألا سلاجم مهم اف

 ةينانوي وأ ةيسراف ةنيزب نيز دقو« ىالسإلا ركفلا ءادصأ اببف تب واجنو بهاذملا

 مل تلعج صئاصخ اوصتخاو تازيمب ممدج ىف اوزاتما دقو « ةيدنه وأ
 نإو « نيدلا هيلإ اعد امع المج ىف فلتختال « ةصاخ ةلحنو ًاصاخ ًآنول
 مه ريغ تامدقم نع ةيطابنتسالا مهتامدقم تفلاختو « اهطابنتسا قرط تنيابت

 : ىأي ام لدجلا ىف مهتازيم حضوأو « ةيمالسإلا ةمألا رهامج نم

 بيقنتو ثحب ريغنم مهرغل عابتالا مهتافاجمو « ديلقتلا مهبناجم - ١
 < ءامسألل ال ءارآلل مهدنع مارتحالا « رومألل ةسياقمو ةلدألل نزوو

 نوريسي ىلا مهدعاقو ؛ اضعب مهضعب دلقي مل كللذلو « لئاقللال ةقيقحللو

 لعلو © نيدلا لوصأ .ىف هداهتجا هيلإ هيدؤي اع بلاطم فلكم لك ابلع

 . ةريثك قرف ىلإ مهقارتفا ق ببسلا وه كلذ

 («ه)ةيرشبلاو (4)ةيطئاحلاو ()ةيماظنلاو (؟)ةيليذلاو (1)ةيلصاولا مهم

 «١1)ةيظحاحلاو (؟)ةيماشحلاو ()ةيماعلاو (؟)ةيرادزملاو (؟)ةيرمعملاو
 . (01؟)ةيئابحلاو (١١)ةيطايخللاو

 ماظنلا بامصأ (م) 2 فالعلا ليذملا لأ باحسأ (5) 2 ءاطع نب لصاو باحصأ (1)
 دابع نب رمعم باحصأ (1) رمتعملا نب رشببامصأ (0) ١ طئاح نب دحأ باحصأ (4)
 هيناحصأ (4) 2 رادزملاب بقلملا ىبوم ىنأب ىتكملا حيبص نب ىسيع باحسأ (7) ىملسلا
 ظحاجلا باحسسأ )٠١( ىطوفلا رمع نب ماشه باصسأ (4) 0 ىريمنلا سرشأ نب ةءام

 . ٌقايجلا باحصأ )١0( طايحلا نيسحملا بأ باحصأ )1١(
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 ًاددمنآرقلا نم اوذختا دقو « دئاقعلا تابثإ ىف لقعلا ىلع مهدامعا - ؟
 ثيدحلاب مهفرعم نكت ملو « هتداج نع جورحلا ىلإ ططشلا مهب بهذ ذل ىح
 . هب نوجتحم ال و « دئاقعلا ىف هب نوذخأي اوناكام مهنأل ةريبك

 ,اوبرضدقف ءمهرصع ىف تمجرت ىلا مولعلا لهانم نم مهذخأ
 موصحلا ةعراقمو ةجحلاب نحللا ىف مهدعاسي ام اهنم اولانو « مولعلا كلت ىف
 ةفاقثلاب ف ةثمولسم لك مهلإ مضنا دقو ؛ مالكلا ناديمفف ماوقألا ةعراصمو

 ءارآ ىف همئاليام ىأر دقف ءرصعلا كلذ ىقىبرعلا لقعلا تذغ ىلا ةيبنجألا

 ىلا هيزنتلا ةركفو « اهلظت ىلا ةيفيدلا حورلا نب ةعماج تناك ىلا ةلزيعملا

 نبب ناك كلذل « ةيلقعلا ةمهلا ىضرت ىلا ةيفسلفلا راكفألاو « اهلع رطيست
 ةفسالفلاو « نيزرمملا ءاملعلا نمو « نيزاتمملا باتكلا نم نوريثك الاجر
 . مظع عمج نيمهافلا

 « عقاصم ءابطخ الاجر نيب ناك دقف : نايبلاو ةحاصفلاو نسللا -
 فيك اوفرعو هقرط اوريخو « هنينافأ اوف رعف « لدحلاب اوسرم دق نولداجم
 مهريبك ءاطع نب لصاو اذهو « دصاقملا مهلع نووليو « موصخلا نوعرصي

 ماظنلا اذهو « لاجترالا ىوق ؛ ةبمدبلا رضاح سوفنلا رطاوخم ملع بيطخ
 ورمع نائعاوبأ اذهو « ًارعاش ًابيدأ « ناسللا داح ًاغيلب ًايكذ ناك مهخويش نم
 ظحاحلا نامع وبأ : ةرق نب تباث ةئباصلا دحأ هيف لوقي ىذلا ظحاجلا
 ملكت نإ نيرخأتملاو نيمدقتملا هردمو نيملكتملا خيشو نيملسملا بيطخ
 « بدألا خيش ء لدجلا ىف ماظنلا عراض رظان نإو ةغالبلا ىف نابحس ىكح
 عزانم هعزان ام ةرمثم نانفأ هلئاسرو « ةرهاز ضاير هبتك ٠ برعلا ناسلو

 . ءاقبتسا عضاوتلا هل مدق الإ ضرعتم هل ضرعتالو ًافنآ هاشر الإ

 «ةيمهجلاو ةيونثلاو ضفاورلا١ :ةلزتعملا لداج : ةلزنعملا موصخ
 عم مدج نع نآلا ملكتنسو نيثدحاو ءاهقفلاو  '"؟ . عدبلا لهأ رئاسو
 . نيثدحملاو ءاهقفلا مث « مهلإ نمو ةيمهجلاو ةقدانزلاو رافكلا
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 ردصو ىومألا رصعلا رخآ ىف : ءاوهألا لهأو رافكلل مهلداجم 4
 نوفشكي ةرات اوناكو ءاوهألا لهأ نم مه ريغو ةقذان زلا رثك ةيسابعلا ةلودلا

 هلابرسب نلبرستم مالسإلا سابلب نيريتسم مهميلاعت نوثفتي ًانايحأو « عانقلا
 اوناكف « نونيدتملا ممم سرحنالف « دحأ مهم رعشي نأ ريغ نم مسلا اوسديل

 را رتغالهلتاقم ىلإ ىدهأو « هل ةياكن مظعأو مه ريغ نم مالسإلا ىلع ةوادع دشأ

 مهنأ اونظناديم لك ىف مهوعراصو « ةلزععملا مل ىدصتف « مهب سانلا ضعب

 ةقدانزلا .ةبراحن راصمألا ىف هباحصأ لصاو قرف دقف « هيف مالسإلا نوبراح

 كلذكو « ةيوناملا ىلع درلل (ةلأسمفلأ) باتكهتافل ؤمنمو .هسفنب عفادو « اهف

 « نايبو ةحاصفو ليلد ضوبنو ةوقب مطدج ناك و هدعب نم هؤافلخ لعف

 ني ريثك نإ ىح « لادخلا مهسراممو مهمولع نم اهوبستكا عانقإلا ىلع ةردقو

 ريثكو مهئاقل دنع ملسلا مهل | نوقليو حالسلا نودمغي اوناك مهموصخ نم

 نم رثكأ هيدي ىلع مسأ فالعلا ليذهلا وبأ اذهو « مهشاقن دعب ملسي ناك مهنم

 ةوقو « ةرظانملا ىف هتعاربو هقذحل « ةيونثلاو سوحملا نم لجر فالآ ةثالث

 . هب مهتلسلأ نوولي ام ضعضو « هيلإ وعدي ام

 مهالدتسا ةوق رادقمو ةلزتعملا هب لداجب ناكام ةروص كيطعن ىكلو

 ةيوناملا نأ راصتنالا ىف ءاج : تاشقانملا هذه نم ىور ام ًاضعب كل لقنن

 .« رونلا وهو « ريخ قدصلا نأو « ناداضتم بذكلاو قدصضلا نأ معرت
 ناسنإ نع انوثدح ( ماظنلا مهاربإ) محل لاق . ةملظلاوهو ءرش بذكلاو

 ىلع كلذ دعب مدن نإف لاق . ةملظلا اولاق ؟بذاكلا نم « هيف بذكالوق لاق

 « تبذك» دق لئاقلا نم « تأسأو تبذك دق لاقو « بذكلا نم لعف ام

 معز نإ : ( ماظنلا مهاربإ) لاقفع نولوقي ام اوردي ملو كلذ دنع اوطلتخاف

 « هنم بذكلا نكيمهنأل ء بذك دقف تأسأو تبذكدق لئاقلا وه رونلا نأ

 ملقنإو« مكلوق مده اذهو ءرشرونلا نمزناك دقف ءرش بذكلاو هلاق الو

 ناك دقف . رسخ قدصلاو « تقدص دقف تأسأو تبذكدق : تلاق ةملظلا نإ

 .. مككح ىلع ًارشو ًاريخ نافلتخم كدنع امهو « بذكو قدص ةملظلا نم



 ل

 كلذكو « همحفي ىتح شقانملا لع قرطلا ذخنأو « عبتتلا كلذ ىلإ رظنا

 نأ بجي اذه عمو « مهلكاش ىلع نمم مه ريغو رافكلل ةلزتعملا ةشقانم تناك

 ناك « ةلزععملا نيبو مهيب موقت تناك ىلا ةداحلا ةشقانملا هذه عم هنأ ررقن

 ةدوم مهرودص عستت ءاملعلا قالخأ كلتو « مهلماعم قف نونسح ءالؤه

 . ليبسلا ءاوس هللا مهند ىبح 2 نيدلا ىف مهفلاخم

 سفنلا ملع بتكقررقملا نم : نيثدحناو ءاهقفلا عم مهتلداجم 4٠

 كلذو « )١( دحأ ةاحالملاو ءدشأ لادجلا ناك ةديقعلا ف ابراقت نإنفلتخملا نأ

 رفكيال « كرادتم نيه ءاهقفلاو ةلزتعملا نب فالحلا عضوم نإف « ناكام

 ناك امهيب لادجلا نكلو « لداجم نيذلا جبن نع هب جرخالو « فلاخم هب

 فالتخالانأقبس ام قوف ببسلا لعلو « اهقوس تجار دق ةرتاهملاو « ًافينع
 « ميوقلا نيدلا اذه مهفو مهركفت قئارطو « قطنمو ةيلقع فالتخا ناك

 مهف ىلقعلا مهلمعو « ةنسلاو نآرقلا نم مهيد نوفرعتي نوثدحملاو ءاهقفلاف

 «نيمآلا لوسرلا نعروثأملا نم حيحصلا فرعتو « م.ركلا باتكلا صوصن

 ةأزيعملاو ع ًاجوعو ًافيحتو ًاططش قيرطلا اذه ريغ نم نيدلا باط نودعيو

 تماد ام « ًآبجاو نكي مل نإ زئاج ةيلقعلا ةسيقألاب دئاقعلا تابثإ نأ نوري

 ثوحبلاو قطنملا نومدختسي كلذل مهو « هديؤت لب نيدلا ف ًاصن فلاخت مل
 نوريو امنوفاجم ءاهقفلا كئلوأو « امم مالسإلا دئاقع تابثإ ىف « ةيفسلفلا

 رطاخمو « لالضلا 'قلازم ف مادقألا لزت ال ىبح « صنلا دنع فوقولا .

 . لضيف رتغيو عدم لقعلاو « ماهوألا

 فالخ امهيب ناك لب « فالخ كانه نكي مل هنأ مالكلا اذه ىنعم سيلو

 نورفكي ال مه كلذلو « ةديقعلا بل بيصيال هنكلو « ةرثثك تايئزج ىف

 . ةعدترم مهودعي لب « مهنورفكيال ءالؤهو « نيثدحملاو ءاهقفلا

 ةلأسم ف مهلداجم أرقاو «نتيلقعلا نئتاه فالتخال ةروص ناك مهلادجو

 )١( تادقتعملاو ءارآلا » هباتك ف « نوبول فاتسوج اهتبثأو ةيضقلا هذهركذ « .
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 ديقي ديق ىأ ريغ نم ةيلقعلا ةسيقألا ءارو ًاقلطنم ىلزنعملا دج . نآرقلا قلخ
 مل امىلع مجهم ريغ « ظفحتم فقوتم ثدحللا وأ هيقفلاو « هيزعتلا الإ هنسفن هب
 ءاهقفلا ءارو ناك روهمجلا نأ تملع دقو « ةنسالو باتكى هيلع صني
 . انفلسأ ام ىلع نيثدحملاو

 رصع 1 ناك : ةلزتعملا تالداجم نم روثأملا- ١
 « نسللاو ةحاصفلا رهظمو نايبلا ناديم ىه تناكو « ًاقح تارظانملا
 . دئاقعلا ف تارظانملا'ىف ةبلحلا ناسرف ةل زيعملا ناك

 ىو « ءارمألا ىديأن يب اورظانت دقف ٠ مهارظانم سلاجم ترثك دقو
 نم روثأملا نكلو : ةرظانملاو لدجلل حلصي ناكم لك فو دجاسملا
 «لكوتملا رصع ىف ةلزتعملا داهطضا لعلو « ناك امل ةبسنلاب ليلق تارظانملا

 نم رثثك عايض ىف ًاببس ناك ؛ مل ةيمالسإلا رهامجلا ةيهاركو « هالاوامو
 ةوق نم ةروص انيطعي هتلق ىلع ىقب امو « مهنا رظانم رثكأ راثدناو . مهراثآ

 . نومصخ موق مهنأ انل نيبيو ؛ ملدج



 اناا
 ههتفو هؤارأ
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 ىعفاشلا ءارآ

 قالو « رسفتلا ىف ىعفاشلا ءارآ ماقملا اذه ق ركذن نأ ديرنال ه1

 ةسارد الإانمب-الف «ةيهقفلا ىعفاشلا ءارآ ةساردوه انل لوألا دصقملالب « ةغللا

 ىرخأ مولع ىف ىأر هل ناكنإو ٠ هلوصأىفو هيف هبهذمو هقفلا ىف هئارآ
 ىف ىعفاشلل اومجرت نيذلا مالكر يك دق نكلو « اهف ةجحلا ةبترم هب غلبت
 ةسارد ىلإ ههاجتاو مالك ! مِلع ىف هيأر ىف اوملكت مث « ةمامإلا ىف هبهذم
 «ةملكب هيلإ رشنلف « ةيهقفلا ةساردلاب ةلصلا ضعب هل كلذ ناك املو « دئاقعلا

 . ههقف ىلإ ًاكيشو هجتن مث

 ةماهإلاو مالكلا مع . هيأر

 نثدحماو ءاهقفلا ىلإ ضغب انك ٠ مالكلا ملع ىعفاشلا ىلإ ضغب - 4

 نيذلانألا « علا كلذ مبملإ ضغب انإو « ًاثدح ًاهيقف ناك ىعفاشلاو ١ « هرصع ىف

 ةقيرط فلاخت تناك مهتقيرطو « ةلزتعملا مم ةمتاعد اوماقأو هناينب اوداش
 ثذدحمهيقف لكك ,ىعفاشلاو « ميركلا نيدلا نم دئاقعلا مهف ىف حلاصلا فلسلا

 «ةديقعلاب لصتي رمألا مادام لالدتسالا ىف ولو عادتبالا ىلع عابتالا رثؤي ناك

 عم قفتيال كلذو « ًايفسلف ًاهاجتا ةديقعلا ةساردب اوهجتا ةلزتعملا نألو
 ةكئاشةدقعم لئاسم اوراثأ ةلزتعملا مث « ثدحم هيقف لكك « ىعفاشلا ةعزن

 : اهيضق ىف مزجلا ىرشبلا لقعلا ىلع لهسياال

 : لوقي ناك دقف مالكلا ملعب لاغتشالا نع ىبلا ىعفاشلا نع رثأ كلذل
 « نيسكنم لبإلا ىلع اولمحمو « ديرجلاب اوبرضي نأ مالكلا باحصأ ىف ىمكح
 « ةنسلاو باتكلا كرت .نم ءازج اذه لاقيو «لئابقلاو رئاشعلا ىف مهم فاطيو
 لئسول لجرلانإف « مالكلا ىف رظنلاو م ايإ : لوقي ناكو . مالكلا ىف ذحأو
 لئسول امك « هنم كحضي”نأ ءىش ريكأ ناك اهف أطخأو هقفلا ىف ةلأسم نع

 بسنأطخأف مالكلا قةلأسم نع لئسولو «ةضيب هتيدلاقف ءالجر لتق لجر نع



 للا

 « ًاضعب مهضعب رفكي مالكلا لهأ تيأر « : لوقي ناكو « ةعدبلا ىلإ
 . رفكلا نم نوهأ ةئطختلاو : ًاضعب مضعب ءىطخم ثيدحلا لهأ تيأرو

 ىور دقف « ءاملع مدعي الأ مالكلا ءاملع ةقيرطل ىعفاشلا ضغب غلبو

 م مالكلا بتك ايفو «ملعلا نم هبتكب ىصوأ الجر نأول : لاق هنأ هنع عيبرلا

 . )١( ةيصولا كلت ىف مالكلا بتك لخدت

 نأبو الوأ الق ام هضفي و مالكلا لع نع ىنفاشلا ىبن ىزا رلا للع دقو

 اذه ىلع نيماوقلا مه اوناكدقو ءاملعلا ىذأ ىلع ءافلحلا اوضرح دق ةلزتعملا

 بيس نامزلا كلذ ىف تعقو ةميظعلا نئفلا نإ : ىزارلا رخفلا لاق دّقف . .ملعلا

 اورهقو « ناطلسلاب اوناعتسا عدبلا لهأو « نآرقلا ةلأسم ىف سانلا ضوخ

 تاعقاولاو تاياكحلا كلتو « نققحما لئالد ىلإ اوتفتلي ملو « قحلا لهأ

 سيل نامزلا كلذ ىف ملعلا اذه نع ثحبلا نأ ىعفاشلا فرع املف « ةروهشم

 مرجالف « ةنطلسلاو « ايندلا لجأل لب « هللا فو « هلل سيلو « قحلا بلطل

 ش . هب لغتشا نم مرحو « هنع ضرعأو هكرت نإ

 رخفلا لوقي هب لهج ىلع مالكلا ملع نع هيبن عمىعفاشلا ناك له نكلو

 ؛هلهجت ناكام هنأ ىلع لدت ةلوقنم ًارابخأركذ دقو « هملعي ناك هنإ ىزارلا

 ىف رظانتن هللا همحر ىعفاشلا باب ىلع انك : لاق هنأ ىنزملا نع ىور دف

 جرم« انع جرف « هيف انك ام ضعب عمسف « انيلإ ىعفاشلا جرخف مالكلا

 مالكلا ىف نورظانتت مكتعمس ىننأ الإ مكيلإ جورحلا نع ىنعنم ام ءلاقو انيلإ

 نأ الإ « امظع ًاغلبم تغلب ىتح «٠ هيف تلخد دقل « هنسحأ ال ىنإ نونظتأ

 لاقيالو « متأطخأ لاقي هيف متأطخأ نإ ءىش ى اورظانت « هل ةياغال مالكلا

 ملعلا اذم- ماملإ ىلع ناكىعفاشلا نأ ىلع لدي ربحلا اذه نأ كش الو . متر فك

 نمؤملا نأل هيف رسسلا هيلإ ضغب هنكلو « ابف ءاملعلا ضوخم ىلا لئاسملابو

 راشأ اك أطخمالو رفكي ءىطخما : ةكئاش هلئاسم نأو «لئاط ىلإ هنم لصيال

 . ىزارلل ىعفاشلا بقانم باتك ىف ةقباسلا لوقنلاو « لقنلا اذه عجار (1)
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 ناك ىذلا ىعفاشلا نآل « ملعلا كلذب ماملإ ىلع ىعفاشلا نوكي نأ لوقعمو « وه
 ةشقانم و ملعلا بلط ىف ةلحرلاب رهتشا ىذلاو : تناك ىنأ ةفرعملا بلط ىف دمي
 نإو ٠ ملعلا كلذ باوبأ ىلع علطا دق نوكي نأ دبال بهاذملاو قرفلا لهأ
 فرعيال رمأ نع ىبني ىذلا وه لقاعلا ىعفاشلا سيلو ع« هنع ىرمم دق ىعفاشلا

 فيكو « هروصت نع عرف ءىثلا ىلع مكحلا ذإ ٠ هروصتيالو : هعوضوم
 . هفرعي الو هروصتيال ماع نع ىعفاشلا ىبني نأ روصتي

 هنع اودعبيل مالكلا مع ىف سانلا ضغبي ناك ىعفاشلا نأ عمو 44
 «ةديقعلاب قلعتت هباوبأ نأل ٠ هباوبأ نمريثكىفمالك هلذاك « هيف اوضوحم الو
 ريثك ىف هؤارآو « ةديقعلا ىف مالك هل سيل ىعفاشلا لثم نوكي نأ ليحتسمو

 ةفسالفلا هئارآ نم سبتقت لو« ذشت مل ىلا ةيمالسإلا ةعاهللا ءارآعم قفتت اهم
 ةلدأنعو ء ديحوتلا ةلدأ نع هيرظانم نم ًانايحأ لأسي ناك دقلو « مهريغو
 للا لوسرآدمحم نأ ىلع ليلدلا ام هلأس ىسيرملا ًارشب نأ كلذ نمو « ةوبنلا
 نآرقلا » : ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن نع ليلدلا : هنع هللا ىضر لاقف

 . « هريغ دحأب قيلتال ىلا تايآلاو )١( سانلا عامجإو لزمملا

 ًارياغم ًائيش تسيل اهنوكو تافصلا ىف هيأر هيواتف ضعب نم اوسبق دقو
 هللا ملعب دارأ نإ « هللا قحوأ هللا ملعب فلح نم لاق هنأ ىور دقف « تاذلل

 بجويال اذهف « دابعلا لعب جو امهللا قو« هرودقم هللا ةردقبو :« همولعم
 اذهف هللا تافصب فلحلا هب دارأ نإو ١ هللا ريغب فلح اذه نأل « ةرافكلا

 ىلع لدي اذهو : ايتفلا هذه ىلع قيلعتلا ىف ىزارلا رخفلا لوقيو «بجوي
 بجوي ال هللا ريغب فلحلا نأ معز هنأل « هتاذل ًارايغأ تسيل هللا تافص نأ
 دقتعي هنأ ىلعاليلد اذهناك :ةرافكلا بجوي هللاب فلحلا نأ معزو «ةرافكلا
 . (9) هتاذل ًارايغأ تسيل لجو زع هللا تافص نأ

 ) )1١ىعفاشلا رصع ىلإ دمحم ندل نم نآرقلا رتاوتب سانلا عامجإ ىزارلا رسفي .

 هيلإ ليمي ىزارلا ىرنو ةلزتعملا رثكأ هب ذخأ ىأرلا اذه (؟) .



 - ل

 ريغ هللا مالك نآرقلا نإ نوثدحملا ءاهقفلا لوقي اك لوقي ناك دقلو

 هللا ملكو » : زيزعلا هباتك ىف لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإ لوقيو « قولخم
 . ( اهلكت ىسوم

 ىلاعت هلوقب نآرقلا نم اهلع لدتسيو « ةمايقلا موي هللا ةيؤر دقتعي ناكو

 ى رافكلا نع بجح امل : لوقيو « نوبوجحمل ذئموي ممر نع مهإ الكد

 هبهذم ىلع ريس رسفتلا اذهو ء اضرلا ىف هنوري ءايلوألا نأ ىلع لد طخسلا

 . ةفلاخملا موهفع ذخألا وهو « تالالدلا ىف

 هبطخخ نم ىزارلا طبنتسيو ء هرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب نمؤيو

 « هتثيشع ناسنإلا لاعفأ قلخم هللانأ ىري هنأ لوصألا ىف اهعضو ىلا ةلاسرلا

 ملا -سانلا : لوقي ناك هنأ ىعفاشلا نع عيبرلا ىكح دقلو . ناسنإلا بسكو

 . لجو زع هللا قلخ نم ىه لب « مهلامعأ اوقلخت
 ناكدقف ؛هنع رئأنامبإلاةقيقح ىف ىأر هنع هللا ىضر ىعفاشلل ناك دقلو

 ناك اذإو « هيلإ وعديو « كلذل جت ناكو ٠ لمعو قيدصت نامبإلا لوقي

 . هصقنو لمعلا ةدايزب صقنيو ديزي وهف المعو ًاقيدصت نامإلا

 ةلبقلا فرصا ىلاعتو هناحبسهللا نأابنمةلدأب ىأرلا اذهل ىعفاشلا جتحا دقو

 ءاهاحام سدقملاتيب ىلإ اهلصن انك ىلا انتالص تيأرأم وقلاق سدقملات يب نع

 جتحاو ؛ ًانامإ ةالصلا ىمسف (يكناعإ عيضيل هللا ناكامو » ىلاعت هللا لزنأف

 نم مهئمف « ةروس تلزنأ اذإو » ىلاعت هلوقب ًاضيأ هصقنو نامبإلا ةدايزل

 ةيتف مهن » : فهكلا ةروس ىف ىلاعت هلوقو ؛ ًآناعإ هذه هتداز مكيأ لوقب

 .(« ىده مهاندزو مهرب اونمآ

 ىلا لئاسملا ضعب ىف هاريامو « هتديقع نلعي ىعفاشلا ىرن اذكهو . ..

 هتفسلف ف ضوخمو ٠ ًاساغنا هيف سمغني نأ ريغ نم مالكلا ءاملع ابف ضاخ

 ثيدحلاوهقفلا ىلإهفارصناناك دقف « لوقع اب. ترحنو « ًاماهفأ تلضأ ىلا

 . رعشلاو ةغللاب ضي ريسيو



 حس

 ةمامإلا

 سمنو « مالكلا ءاملع اهف ضوخم ةلأسم ىلإ لقتنن نالاو هه

 اهنم دبال ةمامإلا نأ ىعفاشلا دقتعي و « ةمامإلا ىهو ةيهقفلا ىحاونلا ضعب

 نمؤتو « ودعلا امم لتاقيو « رفاكلا اهف عتمتسيو« نمؤملا اهلظ تحن لمعيو
 حارتسيو « رب حيرتسي ىبح , ىوقلا نم فيعضلل اهم ذخؤيو « لبسلا ام

 . هنع هللا غر بلاط ىنأ نب ىلع لاق ام" « رجاف نم '

 نإو «نيملسملا روهمج ىري امك شيرق ىف ةمامإلا نأ ىري ناك دقلو

 هنأ هنعرثأ دقل ىتح « ةرورض ةمن تناك نإ « ةعيب ريغ نم ئحت دق ةمامإلا
 عمتجاو « فيسلاب ةفالخلا الع ىشرق لك : هذيملت ةلمرح ىوري اهف لاق
 امل ىدصتملا نوك : نيرمأ ىف ةفالخلا ىف هدنع ةريعلاف«ةفيلخوهف سانلا هيلع
 ةفيلخ هتماقإ ىلع ًاقباس .عامجالا ناكأ ءاوس « هيلع سانلا عامجاو « ًايشرق

 بلغتملا لاحك « ةفيلخ هبيصنتل ًاقحال مأ « ةعيبلاو باختنالا لاح ىف انك
 . هنع هللا ىضر هركذ ىذلا

 نأ ري مل وأ « ةيمشاحلا طرتشي ملف ٠ ةيشرقلا ىوس طرتشي مل هنأ رهظيو
 نأهنع ىور هنأ ليلدب « ةيمامإلا ىري انك « ًاقلطم ةلطاب نييمشالا ريغ ةمامإ

 هللا ىضر زيزعلا نب رمعو . نوقباسلا ةعبرألا : ةسمخ نيدشارلا ءافلحلا

 زيزعلادبع نب رمع ريتعاامةمامإلا ةحصل ةيمئشاخلا ط رتشي ناك هنأول و« ًاعيمج مهنع

 . ىلع ىوس ىمشاه ىلو امو ىمشابب سيلو « ىومأ هنأل « ةفيلخ

 « ةفالحللا ىف هئارآ ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع ربنشا ىذلا وه اذه

 هللا ىضرىلع نم ةفالحلاب ىلوأ ركب ابأنأ ىري ناك هنأ ًاضيأ هنع رهشا دقو

 ؛ ملسوهيلعهللا لص ىنلاتتأ ةأرمانأنمهدنسب ىورام (امهدحأ) نثيدحنامهنع

 ملف تعجر نإ هللا لوسراي تلاقف « عجرت نأ اهرمأف , ءىش نع هتلأسف
 هنمةراشإ هذهو « ركبابأ ىتأف لس وهيلعهللا لصلاقفء توملا ىنعت اهنأك كدجأ

 ىعفاشلا هاورام ( امهناث ) هدعب ماقلا وه ركب ابأ نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
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 ىدعي نم نيذلاب اودتقا» لاق سو هيلع هللا لص ىنلا نأ نم ًاضيأ هدنس

 . ( رمحو ركب ىبأ

 34 ركب وبأ مهلضفأف مهنامزأ ىلع نقباسلا ن م نيدشأ رلا بتري ناكو

 - ىلع م © نامثع 9 3 رمع مث

 مامإلا نب عقو ىذلا فاالملاا يف مكحلا لإ هحتي ىعفاشلا ىرن دقلو

 ةيواعم نأ ىرف . نايفس ىلأ نب ةئبواعم نيبو ع .هنع هللأ ىضر ىلع

 ةلماعم ىف ىلع ةنس ريسلا باتك ىف ذْحا كلذلو « ةيغابلا ةئفلا اوناك هباحصأو

 . (١)ةجح ةاغبلا

 ةمامإلا قو ةباحصلا نيب فالجلا ق ىعفاشلا ءارآ ةلمج هذه 5

 ىتنلا لآ بحت ىقت ملسم لكك ناك ءارآلا هذه عم ىعفاشلا نكلو (؟)لامجإب

 لوق نسحتسيو ةيواعمو ىلع نيب ناك اميف ًآريثك ضومحلا نسحتسي ال ناكو )١(

 « ىدي امم هللا رهط ءاد : نيفص لهأ ىف هيأر نع لثس ايدنع زيزعلا دبع نب رمع

 . قاسل اهم بضخأ نأ بحأ الف

 ةماعلا ةمامإلا ى هيف لكتو « ةالصلا ةمامإ باب ىف الصف مألا ىف اندجو دقو 0

 : اذ وه اهو كل هلقنن مبيترتو « ةمئألا لضف مث مث ٠ راصنألا لئاضف مث شيرق لضفب هأدتبا

 كيدف ىفأ نبا ىثدح لاق « ىفاشلا سي سيردإ نب دمحم انربخأ لاق : ميبرلا أن ريخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنلب هنأ « بابش نبا نع « بيؤذ ىأ نبا نع

 . اهوملمتوأ اهوملاعت الو « اهنم اوماعتو « اهومدقت الو « ًاشيرق اومدق لاق

 ميكح نأ نب مكح نع © بيؤذ ىأ نبا نع كيدف ىأ نبا ان رنخأ ىعفاشلا لاقو

 : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : نالوقي بابش نب نباو زيزعلا دبع نب رمع ممس هنأ

 ثراحلا نع بيؤذ نأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انريخأ لاقو . ها هناهأ اشيرق ناهأ نم

 سانلا ىلوأ نأ : شيرقل لاق لسو هيلع هلا لص هللا لوسر نأ هثلب هنأ نحرلا دبع ن

 كإ ريشي ع ةديرجلا هذه ىحلت اك اوحلتف « اولدعت نأ الإ قلا عم كام رمألا اذه

 . هدي ق ةديرج

 ليعامسإ نع متيم نب ناّثع نب هللا دبع نب ملس نب ىيحي ان ربخأ : ىعفاشلا لاق

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةعافر هدج نع هيبأ نع « ىراصنألا ةعافر نب هيج نب

 ته ةيرخنمل هللا هبكأ ريثاوعلا اهاغب نء ةعامإ لهأ ًاشيرق نإ سانلا اهنأ : ىد



 نع ىدورادلا دمحم نب زيزعلا دبع ىفربخأ ىعفاشلا 20( تارم ثالث اهوقي ) -
 نب ةداتق نأ ىميتلا ثراحلا نب مهاربإ دمحم ىداحلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب هيذي
 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ء مهم لان هنأكف ٠ شيرقب عقو نامنلا

 رقتحت لاجر ابنم أي وأ الاجر اهم ىرت كلعل كنإف . ًاشيرق متشت ال ةدانق اي الهم
 ىفطت نأ الول ٠ مهتيأر اذإ مهطبغتو . مهاعفنأ نم كلعفو . مهلامعأ نم كلمع
 ىنأ نع « ةنييع نب نايفس انربخأ : ىعفاشلا لاقو « هللا دنع ال ىذلاب امحريخأل شيرق
 نودجت » : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا
 : ىمفاشلا لاقو « ©« اوهقف اذإ مالسإلا ىف مهرايخ ةيلهاجلا ىف مهرايخف ٠ نداعم سانلا
 لهأ مكاتأ , , لاق ةريره بأ نع جرعألا نع دانزلا بأ نع ةنييع نب نايفس ان ربخأ
 لاقو . ةينام ةكحلاو . نامي نا.مبإلا « ةدتفأ قرأو « ًابولق نيلأ مه نميا
 لوسر فقو : لاق « قرزألا مماقلا نب نسحلا نع سايعلا نب دمحم ىمحع ىثدح
 ىلإ هديب راشأو ء ماش كانه اه : لاقو ٠ كوبت ةينث ىلع سو هيلع هللا لص هللا
 نب نايفس انثدح لاقو . ةنيدملا ةهج ىلإ هديب راشأو نمي انهاه امو « ماشلا ةهج

 ىلإ ىسودلا رمع نب ليفطلا لبقأ : ةريره بأ نع جرعألا نع دانزلا نأ نع ةنببع
 هللا عداف تبأو تصع دق ًاسود "نإ هللا لوسر اي لاقو سو هيلع هللا لص هللا لوسر
 : سانلا لاقف «ء هيدي مفرو ةلبقلا ْملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقتساف « اهلع
 , مهب تأو ًاسود دها مهللا : مسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « سود تكله
 ةملس ىبأ نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع ىدورأادلا دمحم نب زيزعلا دبع انثدح لاقو
 ؟ءرءا تنكل ةرجحلا الول : لاق « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره ىلأ نع
 راصنألا ىداو تكلسل ًابعش وأ ًايداو اوكلس سانلا نأ ولو «ء راصنألا نم
 ليسفلا نبا ىئثدح لاق ىناجرجلا دمحم نب ميركلا دبع ان ريخأ لاقو . مهبعش وأ
 ء هرم ىف جرخ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ءامس لجد نع
 ىذلا اوضق دق راصنألا نإ » : لاق مث ٠ هيلع ىنثتأو « هللا دمحف بطخف

 هريغ لاقو . مهيسم نع اوزواجتو ع مهلسحم نم اولبقاف يلع ىذلا قبو مهلع
 < هيلع هللا لص ىبنلا نإ كدح ىف ىاجرجلا لاقو . دح هيف نكي مل ام نسحلا نع



 «  بطخ مث مط قرف « راصنألا نم نايبصلاو ءاسنلا هيلإ شهب « جرخ نيح لسو -

 . ةلاقملا هذه لاقو

 الثم ىلا اذهل انأ تدجو اه : لاق ركب ابأ نإ لاق معلا لهأ ضعب ىثدح لاقو

 : ىونغلا ليفطلا لاق ام الإ

 تلمل انم نوقلي نيذلا قالت انمأ نأ ولو انولم ”نأ وبأ

 تلظأو تأفدأ تارجح ىلإ اوثجلأو سوفنلاب انوطلخ ره

 تلزو نيئطاولا ىف انلعن انب تفل زأ نيح ًارفعج انع هللا ىزج

 متركلا دبع انثئدح :٠ يىمقاشلا لاقو . ثيدحلا ف سيل تيبلا اذه : عيب رلا لاق

 نيرجاهملا نم ام : لاق هنأ نمحرلا دبع نب مساقلا نع ىدوعسملا نع ىفاجرجلا دمحم نبا

 اورثآو « راّقلا ىف اورطاشيو رايدلا ىف اومسوي ملأ « ةنم هيلع راصنأللو الإ دحأ

 نب زيزعلا دبع انثدح : لاق ىعفاشلا انربخأو « ةصاصخ مهم ناك ولو مهسفنأ ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىأ نع ةملس ىفأ نب ورمع نب دمحم

 ءايبنألا' ايؤرو ع« مونلا ىف ىنعي ىعفاشلا لاق ) ىقتسأ رب ىلع عزنأ انأ انيب : لاق

 هللاو © فعض امهفو - نيبوئذ وأ ًابونذ عزاف « ةفاحق ىأ نبا ءاجف ( ىحو

 برضف © ابرغ هدي ىف تلاحتسا ىح عزتف باطحلا نب رمع ءاج مث - هل رفغي

 برضو ةئمظلا ىورأف هلاخ نب لسم دازو ةيرف ىرفي ًايرقبع رأ ملف © نطعب سانلا

 هتوم ةلجعو « هتدله رصق ىبعي فعض هعزن فو ع هلوق : ىعفاشلا لاق نطعي سانلا

 هتدمف لوط ى رمع هغلب ىذلا ديزتلاو حاستتفالا نع ةدرلا لهأل برحلاب هلغشو

 ةبادلا هعزات امنإ - يمظعلا ولدلا برغلاو - ابرغ هدي ىف تلاحتساف : رمع ىف هلوقو

 هتحصانم و هرمأ مظعب لزي مل مالسإلا ىف هديزتو هتدم لوطل . هديب لجرلا هعزني الو

 هيبأ نع دعس نب ميهاربإ انربخأ : ىعفاشلا لاقو « مظعلا ولدلا حنمت امك نيملسملا

 هتلأسف ملسو هيلع هللا لص ىنلا تتأ ةأرءأ نع هيبأ نع معطم نب ريبج نع

 ىتعت اهنأك كدجأ مل تعجر نإ هللا لوسراي تلاقف مجرت نأ اهرمأف ءىث نع

 ت دمحم نب رفعج نع ملس نب ىيحبي انثدح ىمفاشلا لاق . ركب ابأ قأف لاق توملا
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 بيصت ةصاخم ةعزن كلتو + ةكرابملا ةرهاطلا هترتعو سو هيلع هللا ىلص

 هنأو « كلذ ىلع لدي ام ىعفاشلا نع كل انيور دقلو «٠ صلخملا ملسملا بلق
 . ًايضفار دمحم لآل بحم لك ناك اذإ ىضفار هنأب ىري نأ ىلابي ال ناك

 ىضفار ىنأ نالقثلا دبشيلف دمحم لآ بح ًاضفر ناك نإ

 ديشرلاىلع اوجرخ نيذلا نييولعلل هماضناب هتايح نمتيأر امك مبما دقلو
 ةئشان ةمهنلا هذه تناكأ ىردن الو « ًامامإ هوراتخا نم عياب هنإ : ليق لب
 ةمهلا تناك مأ « كلذب هترهاجمو ىنلا لآ بح هراهشا ىهو + ةهبش نع

 ةيولعلاب لزنيو لزنام هملؤي ناك هلعلو « ةحيحص ةتباث عئاقو نع ةثعبنم
 عم جورخلا ىلإ كلذ هعفدف « هن ريع مهو ىنللا لآ مهو داهطضالا نم

 « هتلحو بابشلا ةعيم ف ناك دقو « ابصلا ةعافدنا كلذ ناك مأ نيجراحلا

 ءابذك نإو ًاقدص نإ ليق ام ليقو « ةمهلا تناكدقف رمألا نم نكي امهمو

 ضورفلا ب رقأ ىلع ملسو هيلع هللا لص ىننلاة رثعل هتبحم ببسبهجورخم مهما انكو
 ىضرىلعب هباجعإ ببسب ىضفار هنأب ًاضيأ مبا دق -روهمجلا هلوقيام ىلإ ةثالثلا
 ناك هنأ ببسبو « هدعب نم نينثالاو ركب ابأ هيلع لضف دق ناك نإو « هنع هللا

 . ةاغبلا باب ىف ةجحلا اهريتعيو « هيلع نجراخلا عم هبرح ىف ىلع ةريسب ذخأي

 ىلأ نب ىلع ركذ هنأ هنع رابخألا هب ترفاضت دق رمأف ىلعب هباجعإ امأ
 «دحأب ىلابي ال ناك هنأل الإ ىلع نعسانلا رفنام لجر لاقف هسلجم ىف بلاط
 ةدحاو ةلصخ نوكتال لاصخ عيرأ هيف ناك : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقف
 ايندلاب ىلابيال دهازلاو « ًادهاز ناك هنإ : دحأب ىلابي الأ هل قحم الإ ناسنإلل

 ىلابيال عاجشلاو ًاعاجش ناكو « دحأب ىلابيال ملاعلاو « ًالاع ناكو « اهلهأو

 . دحأب ىلابيال فيرشلاو ًآفيرش ناكو « دحأب .

 « انيلع ءانحأو هحر هللا « ةفيلخ ريخ ركب وبأ انيلو لاق بلاط نأ نب رفعج نب هللا دبع هيبأ نع -

 . ًادج ليلق راصتخاب ها
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 ملعب صخدق ههجودللامرك ىلع ناكو : هنع هللا ىضر ىلع ىف لاق دقلو

 نب ىضقي نأ هرمأو « هاعد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا :نأل ؛ هقفلاو نآرقلا

 . ( اهضميف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ عفرت هاياضق تناكو « سانلا

 ملا باتك ىف تباث نودمف « ةاغبلا ةلماعم ىف ىلع ةريسب هذخأ امأو

 . هانركذ ام ليلعتلاو « هبهذم لوصأ نم هريغو

 بقانم ىف ءاج دقف « هنعهللا ىضر لبنح نب دمحأ مامإلا كلذ نبب دقو

 ىلإ ىعفاشلابسني نيعم نب ىبحن نإ لبنح نب دمحأل ليق : ىربالل ىعفاشلا

 ترظن : ىحن لاف «كلذ تف رع فيك : نععم نب ىبحيل دمحأ لاف « ةعيشلا

 ىلعي هرخآ ىلإ هلوأ نم جتحا دق هتبأرف ٠ ىغبلا لهأ لاتق ىف هفينصت ىف

 لاتق ىف ىعفاشلا جتحب ناك نميف «كل ًابجعاي :دمحأ لاقف بلاط ىنأ نبا

 نبا ىلع وهىغبلا لهأ لاتقب ةمألا هذه نم ىلتبا نم لوأ نإف « ىغبلا لهأ

 . نيعم نبا لجخف « بلاط ىنأ

 هئارآ ى لادتعالاو دصقلا ىرحتي هنع هللا ىضر ىعفاشلا دجن اذكهو

 هتلماع» ريتعيو « ةاغب هيلع نيجراخلا رتعيو هب بجعيو ًايلع بح وهف ًامئاد

 رمعو ركب ىنأ ىلع هميدقت ىلإ بنل. هعفديال هنكلو « اهب ذخأي ةجح مل
 رثآلا سيلو : لاق مث « ىلعل هتبحم ركذ « كلذ ىف هل ليق اذإ ىتح « نامعو

 . ىمتن امك

 ىعفاشلا هقف

 ةيهقف ءارآ وأ « لقتسم بهذم نيوكت ىلإ ىعفاشلا هجتي مل 41/ 5

 ةنس اهلإ ىلوألا هتلحر ىف دادغب رداغ نأ دعب الإ « كلام ءارآ نع ةلقتسم

 « هئارآ نع عفادي « كلام باحصأ نم دعي ناك كلذ لبق هنإف ء« ه 5

 « ثيدحلا رصان ىمس ىبح « ةنيدملا لهأ هقف نع اعافد ىأرلا لهأ ضهاننو
 . انيب اك مهجح نيثدحملا قطنأو « هتياغ كلذ ىف غلب دقو

 ( ىفاشلا - ٠١ م)
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 هيف سرد رصق ريغ ًادمأ ةلحرلا هده ىف دادغبب ىعفاشلا ماقأ نأ دعبو

 جرخم نأ دبال هنأب سحأ - مهرظانو ىأرلا لهأ لداجو « هبتك دمحم ىلع

 كلام ءارآ ةسارد ىلإ هجناو « ةنيدملا لهأو قارعلا لهأ هقف نم جيزم سانلل

 ةلداجملا لعلو . اهنع عفادم ال بصعتم ةساردال « صحاف دقان ةسارد

 ذفناك « هيف بويعىلإ هتده دق « هل ةيمحلا اببلإ تعفد نإو كلام ىأر نع

 مههقف ةسارد ىو « مهلداجم ىف قارعلا ءاهقف بويعو نساحم ىلإ هت ريصبب

 ىف ةشقانملا نإ مث « ديدج هاجتاو ديدج ركف نم ذئيح دبال ناكف مهئارآو

 ٠ اهسيياقمو « اهطباوض نع ثحبلاو اهوصأ فرعت ىلإ هتهجو عورفلا

 .٠ ةديدج ًاطوطخ ممري ذخأ دقو « دادغب نم جرخف

 ًادتباكلذبو« مارحادجسملا ىف ةقلح هل ذختاو « ةكم ىلإ بهذ - 4

 ( الوأ) « راودأ ةثالث ىلإ اهنالعإو هئارآ نيوكت ىف هلمع مسقن انإو « هبهذم

 لك ىو ءرصمب ناك (اهثلاث ) ةيناث اهمدق امدنع دادغبب ناك ( اهناثرةكمع ناك

 هنع اورشنو هوركاذو هوسراد ذيمالت هيلع جرخت راودألا هذه نم رود'

 . رودلا اذه ق هجتنأ ام

 امتإو« ةثالثلا راودألا هذه الماك ًادح هلمعاتلد دحام انيديأ نب سيلو

 ىف حملت انأل « نيقيلا قيرطبال ؛ نظلا قيرطب دعابنالو براقن نأ عيطتسن
 . هدعبو هلبقىذلارودلا تارمث نع ًاريثكوأ اليلق زيمتت دق هل ةرمث رود لك

 تغلب امر ةدم اهلإ ىلوألا هتلحر ىف دادغب هترداغم دعب ةكع ماقأ دقل

 ذإ «هدشأ غلب دق ناك هنأل « ةيلمعلا هتايح بصخخأ تناكو « تاونس عست

 علطا دق ناك هنألو « ةبيرق نينس نم اهدعبامو « نيعبرألا لبق أمف ناك

 : هلجوأ « مهدنع ام لك ذخأو « مهسرادو ؛ هليج ءاملعل ةفاتخلا ءارآلا ىلع

 نبب عمتجاف « ثيداحأ نم دلب لك لهأ دنعام رثكأ هتالحرب عمج دق هنألو

جوف اهيف رظن مث « لبق نم هل نكت مل ثيداحألا نم ةورث هيدي
 ضراعتلا د

 ءدنسلاةيحان نم امإ « لمعلا ىف ضعب ىلع ًاضعب حجري دخأف « ًانايحأ اهنيب
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 مكح ما تباثلا ساسأ ىلع هطابنتسا ىبي مث « ضعبل اهضعب خسن ةيحان نم امإو
 ىهناو « ةنسلا .ةلدأ نم عمج ام راوجب نآرقلا ةلدأ سردي ذخأ مث 4 اهبنم

 . انذكهو « نآرقلا نم ةنسلا ماقم ىلإ كلذ نم

 هنم رثكأ تايلكلا ىف ناك ةرتفلا هذه ىف هريكفت نا لوقن نأ عيطتسنو

 . سرادي هاجنالا اذه اهم هجتي ناك هتقلح ىف هسورد رثكأ لعلو « عورفلا ىف
 « ةيهقفلا رداصملا نب نزاويو « هلئاسوو طابنتسالا قئارط هذيمالت اهف
 . هتايرظن حضوي ام رادقع عورفلل ضرعنيو

 امدنع لبنح نب دمحأ مامإلا تعرتسا ىلا ىه ةيلكلا ةساردلا كلت لعلو
 وهو « ةنيبع نبا ةقلح كري هتلعجو « ةكمب هسرد ةقلح ىف ىعفاشلا ىأر
 : هل لاق كلذ ىف مئال همال اذإ ىبح « ىعفاشلا ةقلح ىلإ ىرهزلا نع ىوري
 نإ امأ « كرضيال كلذو « لوزتب هدجت ولعب ثيدح كتاف نإف « تكساو
 تيأر ام « ةمايقلا موي ىلإ هدجت الأ فاخأ ىنإف « ىنفلا اذه لقع كتاف
 وه تايلكلا هذه هئيمم لعل مث « ىشرقلا ىنفلا اذه نم هللا باتك ىف هقفأ ًادحأ
 . ىعفاشلاب هللاهحتف ىبح « هلهأ ىلعالفق هقفلا ناك : هيف لوقي دمحأ لعج ىذلا

 ىلا ةلاسرلا كلت وه بصحلا رودلا كلذ تارمث نم ةرمث لوأ تناك دقلو
 نم انفلسأ اهف انركذ دقلف « هبلطب تناكو « ىدهم نب نمحرلا دبع ىلإ اهتتك
 هل عضي نأ باش وهو « ىعفاشلا ىلإ بتك ىدهم نب نمحرلا دبع نأ لوقلا
 نايبو « عاجإلا ةجحو « هيف رابخألا نونف عمجمو « نآرقلا ىناعم هيف ًاباتك
 انلعجب ًاباش هنوك ركذ نأ انيب دقو « ةنسلاو نآرقلا نم خوسنملاو خسانلا
 رك ذت تاياورلا ضعب نكلو « ةكمب ىعفاشلاو تناك اه هتباتك نأ ىلإ ليمن
 همودق دنع كلذ نوكي نأ دب الو 1 دادغيب وهو « تناك ةباتكلا كلت نأ
 . مارحلا تيبلاب هتسارد ةرم ىهف لاح ىأ ىلعو ٠ ةيناثلا ةمدقلا ابملإ

 « اهتاقلح ىف اهرشنو « دادغب .ىلإ ةساردلا كلتب ىعفاشلا مدق 84
 ىردن انك ام : ىسياركلا لاق دقل ىح « مهدنع اديدج ًارمأ تناكف



 اقمة١ -

 « باتكلا : لوقي ىعفاشلا انعمس ىّبح « عامجإلا الو ةنسلا الو باتكلا ام

 . (0)عامحإلاو « ةنسلاو

 ثالث وحن اف هتماقإ تناكو « 9١ه ةنس دادغب ىعفاشلا مودق ناكو

 ءارآ ضرعتسي ذخأ اهبفو « هداهتجا راودأ نم ىناثلا رودلا ىه تاوئنس

 ىلع اهضرعي « نععباتلاو ةباحصلا ءارآ لب هوعبتو هورصاع نيذلا ءاهقفلا

 « لوصألا هذه ىضتقم ىلع اهنيب حجريو « ةيلك لوصأ نم هيلإ لصو ام

 ضعب فالخ ضرعتسي وهف هلوصأ ىلع قبطنت اهاري ىلا هئارآب ىلدي مث

 « تباثنب ديزو « سابع نباو « دوعسم نباو ىلع فالخك « هببسو ةباحصلا

 كلذ ىمسيو « فسوي ىبأ ةياورب ىليل ىلأو ةفينح ىلأ فالخ ضرعتسيو

 اذكهو « ىعازوألاو ىدقاولا ريس ضرعتسي مث « نيقارعلا فالتخا

 راتخمو « لوصأ نم هيلإ ىهننا ام ىلع اهقبطيو « ةفلتخملا ءارآلا ضرعتسي

 دجب مل نإ ديدج ىأرب آاعيمح اهنع جرخم وأ « هلوصأل برقأ هاري ام اهنيب نم

 . ًاعيمح اهدرل غوسم ةمث ناكو « لوصألا هذه ىلع قبطني اهنم ًادحاو

 ناك ىذلا ةقفلا كلذ هنع اوقلت نيرخآ ذيمالتب رودلا اذه ىف ىتلا دقو

 : اهنم ةدبدج ءارآ ءادبإ وأ اهريخ صالختسا مث « ءاهقفلا ءارال ةقيمع ةسارد

 عبرأ نم ًاوحن اب بو ١44 ةنس رصم ىلإ ىعفاشلا لقتنا -

 « هومن لماكت دق ىعفاشلا ناك ابفو « اهضرأب هتينم اهدعب هتفاو تاونس

 ىأر مث « ًاديدج ًاركف رابتخالا جتنأف اه لمعلا ريتخاو « هؤارآ تجضنو

 ًاراثآو « ةراضحو افرع اهف ىأرو « لبق نم هآر دق نكي ملام رصم ىف

 دق ىلاعت هللا نإ : لوقي ناكف هيلع انلخد ىعفاشلا انيلع مدق ال رون وبأ لاق ( ) ١

 هذه فرعن ال انكو « ماعلا هب ديريو صاخلا ركذيو « صاخلا هب ديريو ماعلا ركذي

 دارملاو« مل اوعمج دق سانلا نإ » لوقي ىلاعت هللا نإ لاقف « ىعفاشلا اهبنع انلأسف « ءايشألا

 . اذهو « ماع دارملاو ضصاخ اذهف « ءاسنلا مقلط اذإ ىبنلا اهأ اي « ىلاعت لاقو نايفس وبأ

 . ىعفاشلا لبق هب اوناك ام لوصألا ىف مالك
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 ةيرجتلا هيلإ هتده ام ءوض ىلع اهلك ةقباسلا هءارآ سردي ذخأف « نيعباتلل

 . ةديدج ةباتك لوصألا ىف هتلاسر بتكف « هيف لزن ىذلا دلبلاو « نسلاو
 عرفلا ف هءارآ سردو « ةميدقلا هتلاسر بل ىبأو « اهم فذحو ابف داز

 ءهنع عجر دق مدق كلذب هل ناكو « هلقي مل ديدج ىلإ ابضعب نع لدعف

 نييأرلا ركذيف « مدقلاو ديدجلا نيب ددرتي دقو « هيلإ ىدتها دق ديدجو
 كلذ نإ لوقت نأ تئش نإو « اذكهو « املوأ نع عجري نأ ريغ نم
 هلوصأهيف سرد« اهلك هءارآ هيف سرد دقف « لقفءصيحّملا رودوه رودلا

 دقن رغنم الوق كري الف ىاستي ناك ىذلا اذهف « ًافشاك ًاصحاف اهل ًادقان

 -اهلع هدعب وأ ةئسلا نم هبرقو « هيواسمو هنساحلا فشك الو صيحمت الو
 . ةفشاكلا ةصحافلا ةدقانلا ةساردلا هذه هسفن ءارآ سردي ًاضيأ ذخأ دق

 لئاسمبتكيو« هتلاسر نوديف « هتسارد نم هيلإ ىلا ام نودي وه مث
 «ةريفلا كلت قهئارآ ةلمجهباحصأ هنع ىوريوءىرخأ ىلع وأ « هل ةرشك

 دقو الإ ىعفاشلا تمم مل كلذبو « ءاهقفلا نم هريغ عم هتافالخ هنع نولقنيو

 . طابنتسالاو هقفلا نم ةيرثم ةكرت كرت

 ىعفاشلا هقف لقن

 ىلا هبتك امهناثو « هذيمالت امهدحأ « نيقيرط نع ىعفاشلا هقف لقن

 . هذيمالت ضعب اهالمأ وأ ابتك

 ىلإ هجتن نأ لبق « ةزجوم ةملكب نيردصملا نيذه نم لك ىف ملكتنلو

 . ةيهقفلا هئارآ ةس راد

 نم رود لك ى ههقف اولقن ذيمالت ىعفاشلل ناك : هتذمالت -9

 ذيمالت هلو « ةكمب هنع اوقلت ذيمالت هل ناكف « اهانيب ىلا ةثالثلا راودألا

 . رص هتاسارد رحآ اوقلت ذيمالت هلو « ةيناثلا هتمدق ىف دادغبب هنع اوقلت

 دقو ًاظفاحتقت ًاثدحم ًايهقف ناك دقو «ىديمحلا ركب وبأ ةكمب هبحص نف



 ادا 6١1ه8

 عفاش نب ناّمع نب ىمابعلا دمحم نب مهاربإ قاحسإ وبأ مهنمو « هتوم دعب
 هقفلا ىف ءىش هنع لقني مل هنكل و « هيف ةَقث ثيدحلا ًاظفاح ناكو « ىللطملا

 لوقيو « سيردإ نب دمحم ركبوبأ مهنمو « 31610 ةنس اهب قوتو ؛ ةكمم أشن

 امإ داع مث« رصم ىلإ ىعفاشلا عم جرخ دق ناكو « ةكمب 5١19 ةنس قوت

 «ةكم هنعذخأو « تام ةنس ىأ ىف ٍلعأ الو ىعفاشلا بحص « ريلا دبع نبا هنع
 هقفتو «هبتك بتكو « ىعفاشلا بحص دوراجلاىنأ نبا ىسوم ديلولا وبأ مهنمو
 . دادغب ىلإ هجورخ لبق هلوقب ذخأو « هيلع

  .هباحصأ نبب مهركذ ءاجو ةكمب هنع اوهقفت نم ضعب ءالؤه -
 نبب نكي ملو « ىئارفعزلا حابصلا نسحلا ىلع وبأ دادغبب هباحصأ نمو
 « ةءارقلاو ةيبرعلا ةغللاب هنم رصبأ الو « ًاناسل هنم حصفأ ىعفاشلا ذيمالت
 انعمتجاو « ىعفاشلا انيلعمدق لاق : لاق هنأ ىدادغبلا بيطخلا هنع ىور دقو
 « ىريغ هيلع أرقي نأ دحأ ئرتجم ملف « مكل أرقي نم اوسّملا لاقف « هيلإ
 مويلا بجعتأل ىفنإو « ةرعش ىهجو ىف ناك ام « انس موقلا ثدحأ تنكو
 ءاجو « ذئموي قراسج نم بجعتأو « ىعفاشلا ىدي نيب ىناسل قالطنا نم
 ؟تنأ برعلاىأ نم لاق « ىعفاشلا ىلع ةلاسرلا باتك تأرق ال : اضبأ هنع
 تنأف ىل لاق « ةينارفعزلا اه لاقي ةيرق نم الإ انأ امو ؛ ىبرعب انأ ام تلقف
 . ( ةيرقلا هذه ديس

 دقلو « هنع هبتكو ىدادغبلاب فورعملا محدقلا ىعفاشلا باتك هيلع أرق

 ملو « سانلل دادغبب ىعفاشلا بتك أرقي ىنارفغزلا ناكو : ءاقتنالا ىف ءاج
 . ه 75١ ةنس تام « هريغ دحأ ىعفاشلا ىلع أرقي

 ؛ انقتم ًافنصم ًاملاع ناكو « ىسيباركلا ىلع ني نيسحلا ىلع وبأ مهْنمو
 ىلإ بهذي ناكو « ًايلدج ًاراظن ناكو « هيلع رودت ناطلسلا ىوتف تناكو
 « ىنارفعزلا نه هبتك أرقو هسلاج ىعفاشلا مدق املف ٠ قارعلا لهأ بهذم
 تلق « هتمدق ىعفاشلا مدق امل : ىسيبركلا نع ىكبسلا نبا تاقبط ىف .ءاج
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 دقف « ىنارفعزلا بتكذخ لاقو «ىبأف ؟ بتكلا كيلع أرقأ ىل نذأتأ هل

 . ه ؟ه5 ةنس ىسيباركلا قوت دقو « كل اهنزجأ

 ىح « قارعلا /لهأ بهذم ىلإ بهذي”ناكو « ىبلكلا روث وبأ مهنمو
 ةبتك قىعفاشلل ليمأ راصف « هبتك هنم عمسو « هنع ذخأو « ىعفاشلا بعص

 . ه٠375 ةنس قوت دقو « هئارآب البقتسم اهفلأ ىلا

 ناكو ؛ ىرصبلا ىرعشألا ىحن نبدمح نبدمحأ نمحرلا لبع وبأ مهمو

 «بهذملاّك لذ نع رظاني ناكذإ « دادغبب هبعص نع هبذل ىعفاشلاب فص وي

 «فالتخالاو عامجإلاب نئفراعلاو « نيملكتملا قاذحو ءاملعلا ةلج نم ناكو

 « رثآلاو ثيدحلاب ًالاع « رادقألا ىوذو ناطلسلا ىوذ دنع ًاعيفر ناكو

 ىعفاشاا فلخ نم لوأ وهو « لدجلاو رظنلا ىف نكمت عم ٠ معلا ىف ًاعستم

 هب فصو ىبح « هلوقل ةرصنلاو « هبهذمو « هلوصأ نعبذلا ىف قارعلاب

 . دادغبب قوت دقو « ةليلج ةرشك تافنصم هلو « انرشأ اك

  مامإلا - هبهذم ىف هل ةيعبتلاب فرعي ملنإو « ىعفاشلا نع ذخأ نمو
 : ءاقتنالا ىف ربلا دبع نبا هيف لاق دقو . هيوهار نب قحسإو لبنح نب دمحأ

 هلو « ردقلا ليبن ناكو « ظافحلا ثيدحلا باحصأو ءاملعلا ةلج نم ناكو

 « هبتك ب تك هنأ الإ « ىعفاشلاب قتلي لو « هقفلا ىف تافنصمو « ةرشثك بتك

 «فلسلا عابتاو ثيدحلا ىناعم ىلإ ليمأ هنأ الإ روث ىلأ رايتخاك رايتخا هلو

 . ه الالا/ ةنس روب اسينب قوت

 نع ىور : رلا دبع نبا لوقيو « هدنع لزن ىعفاشلا نإ لاقي ردقلا ليبن

 «عازجأ ةثالث « طورشلا باتك ابنم 4 عييرلا هوري ملام بتكلا نم ىعفاشلا

 اهءافص و مغلاولبإلا ناولأ باتك اهنمو «ءازجأ ةرشع 4 نسلا باتك ابنمو

 « عيبرلا نع اهياورب درفنا ةريثك بتكو « حاكنلا باتك اهنمو . اهئانسأو

 ظ . ىعفاشلا باحصأ نم ناكو ه 755 ةنس رصحم ىوت



 د اؤهالال

 ىف ىعفاشلا هفلختسا دقو « ىطيوبلا < نب فسوي بوقعي وبأ مهنمو

 « مكحلا دبع نبال هتبحم مظع عم مكحلا دبعنب هللا دبع نبدمحم ىلع هرثآو هتقلح

 ىطيوبلا ناك « ًامئاد هللا همحر هنأشك ةبحملاو ةوخألا ىلع قحلا رثآ هنكلو

 « نآرقلا قلخ ةلأسم ىف ةلزتعملا ةلاقم لوقي ال هنأب مهنا « ًادهاز ًايهقف ًاملاع

 «هتاقبط ىف ىكبسلا نبا هيف لاق « 781 ةنس دادغبب هسبحم ىف تام ىح سبحف
 ىطيوبلا ناك نجاسلا لاق « نيقيدصلا ماقم ماق دقل بوقعي ابأ هللا محري

 ىلإ جرخم مث « هبايث لسغيو « بيطتيو « ةعمج لك لستغي سبحلا فوهو
 « هللا كمحر عجرا لوقيو ناجسلا هدربف « ءادنلا عمس اذإ « نجسلا باب

 . ىنوعنف كيعاد تبجأ ىنإ مهللا « ىطيوبلا لوقيف

 ىعفاشلا مالك نم رصتخا ىذلا روهشملا رصتخلا ىف ىكبسلا نبا هيف لاقو

 تفقو تلق « طوسبملا باوبأ مظن ىلع نسحلا ةياغ ىف : مصاع وبأ لاق

 .روهشم وهو هيلع

 ق اذه ىطيوبلا رصتخم نع تروقايل ءابدألا مجعم ىف ءاج دقو - 85
 هاورىطيوبلا رصتخم باتك : ىعفاشلا نم عيبرلا اهعمسي مل ىلابتكلا نايب ءانثأ

 . ةبيرغ هذه توقاي ةرابع نإو « ىعفاشلا نع عيبرلا

 ةفرعملا حجار « ًاملاع ًايهقف ناك ىنزملا بح نب ليعامسإ مهاربإوبأ مهنمو

 اهم « ةريثك بتك ىعفاشلا بهذم ىف هل « نايبلا نسح لدحلا هوجوب ًافراع

 «طوسبملا ريبكلا رصتخملا ىمسيو « ريغصلا رصتخلا اهنمو « ريبكلا رصتخلا
 ناكو .. ىعفاشلا ملع نم رصتخخاو طوسملا فئص : رجح نبا هيف لاق اذلو

 ةنسث ام « ىناعملا ىف ًاصاوغ ًاعضاوتم الماع ًادباع ةرطانملاوجاجحلا ىف ةيآ

 سابعلاوبأو ٠ ىزورملا قاحسإ وبأ مهنم نو ريثك هرصتخم حرش دقو ؛« 5
 . حيرس نبا

 ىلاوت ىف رجح نبا هيف لاق دقو « مكحلا دبع نب هللادبع نب دمحم مهنمو
 لاقو « ًادحأ هب نولدعيال رصم لهأ ناك ىفرصلا ورمعوبأ لاق : سيسأتلا
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 « هلثم ًادلو ىل ذأ ول تددو : لاقو « هرصب هعبتأف ىعفاشلا هيلإ رظن ىنزملا

 . رانيد فلأ ىلعو

 ةافو تناكو...رصع ملعلا ةساير هيلإ تبا ىزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو

 ًارشأ ناك هنأ ديفت ةفلتخلا بتكلا تاياورو « 704 ةنس ةدعقلا ىذ ىف دمحم

 ضرم الو . ةيفاص ةداومو « ةقداص ةاخاؤم امبنيب تناك « ىعفاشلا دنع

 ى هفلخم نم ركذي نأ هباحصأ هيلإ بلطو « هتينم وندب سحأو « ىعفاشلا

 ءاهل فرشتسا دق ناكو « مكحلا دبع نبا نود ىطيعوبلا ىلإ راشأ « هتقاح

 هريمام ىطيوبلا ف ىأر مكحلا دبع نبا بحن ناكنإو ىعفاشلا نكلو . اهدارأو

 كرت ىعفاشلا ةافو دعب هنأ ىتح « هبضغأ كلذ نإ لاقيو « هديدوو هقيدص ىف

 ىعفاشاادعبهرمأ نمنكي امهمو « هيلع ددري ذخأو « كلام بهذم ىلإ هبهذم

 « نآرقلا ماكحأ باتك هنم عمس هنإ نولوقيو « هبتك ىعفاشلا نم عمس دقف

 باتك .ىعفاشلا نع ىورو « نئسلاو ؛ نسحلا نب دم# ىلع درلا باتكو

 اباصولا باتك نأ ررقملا نم هنإو . هريغ نع وري مل هنإ نولوقيو« اياصولا

 مكح ا دبع نبا نم هذخأ هلعلو « ىعفاشلا نع عيبرلا اهعمسي ملا ىتلا بتكلا نم

 «ءالولاب ىدزألا دمحم وبأ ىزيجلا دواد نب ناملس نب عيبرلا مهمو « اذه

 هللا دبعو ىعفاشلا نع ىور « ًاحاص ًاهيقف الجر ناك « ىكبسلا نبا هيف لاق

 هنع ىورو © مهربغو فسوي نب هللادبعو « بهو نب قاحسإو بهو نبا

 قوتو « مه ريغوىواحطلا رفعج وبأو « دواد ىأ نب ركب وبأو ىئاسنلاو دواد

 ىور ىذلا وهو ؟هال نس ليقو « نيتئامو نيسخو تس ةنس ةجحلا ىذ .ىف

 عبتي تاملا دعب رعشلا نأو ةهوركم ناحلألاب نآرقلا ةءارق نأ ىعفاشلا نع

 ىكبسلان باه ركذام اذه . ةغابدلاب رهطب هنأ ىأ ةايحلا لاح ىلع ًاسايق دسجلا

 .هنع ىور هنأو « ىعفاشلا نع ثيدحلا ىور هنأ ركذي وهف « هتاقبط ىف هنع

 . هقفلا ف نيتلأسم

 ناولس نب عيبرلاو ىنزملا ىطيوبلاك « ةمزالمو ةبحص هل تناك لهو.

 هءارآ رصتخا وأ ©« بتكلا هنع ىور لهو ؟ هلاح نيبتس ىذلا ىدارملا
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 بحاص لك ىف لاق دقو « كلذ نم ًائيش ىكبسلا نبا نيبي مل ؟ نيقباسلاك
 ركذي مل اذالف ٠ بهذملا ىف هفلأ امو . بتكلا نم هنع هذخأ ام ىعفاشلا مزال
 هنع وري ل هنأ دكؤلا نمو « ًارثك اهقف هنع ذخأي مل هنأ رهظي ؟ ًائيش انه

 رهظيو « ًابتك هنع ىور دق هنأ تاقبطلا ىف اوبتك نمم دحأ ركذي ملف ؛ « ًابتك
 ثيدحلا ضعب هنع ىور هنأ ركذ نإو « رظن عض وم ىعفاشلل هتبحص نأ

 . ىعفاشلا باحصأ ركذ دنع همجعم ىف ترقاي لاق اذلو . هقفلا ىف لئاسمو
 بحص هنظأو ؛دزألا روم :ىزيجلا جرعألا نب دواد نب ناهلس نب عيبرلاو
 . ةزيجلاب هريقو « نيتئامو نيسخو تس ةنس ىف تامو ىعفاشلا

 هنأ اوركذي مل ًاعيمح ةاو رلا ناك اذإو « رظن عضوم هتبحص تناك اذإو

 اهاور ىذلا نأأل . ىعفاشلا بتك ىوار هنإ لوقن نأ انل سيلف « ًابتك ىور
 قلطأ اذإف « ًاعيمح ةاورلا هركذ ام ىلع ىدارملا نابلس نب عيبر هيمس وه
 . هيلإ تفرصنا بتكلا ةياور دنع مسالا

 رابجلا دبع نب ( دمحم وبأ وه ) بتكلا ىوار ناملس نب عيبرلاو - 6
 عماج ريكألا عماجلا ىف نذؤي ناك « نذؤملا « ءالولاب ىدارملا لماك نبا
 «ءاقتنالا ىف ريلادبع نبا لاق . هلبق ةرانملا قدحأ نذؤيملو ء تام نأ ىلإ « طاطسفلا

 بلط ىف هيلإ ةلحرلا تناكو : همدخو ًارشك هنع ذخأو « اليوط ىعفاشلا بحص
 « هتبحصب روبشملا ىعفاشلا بحاص وه توقاي هيف لاقو ؛ ىعفاشلا بتك
 اليلج ناكو ٠ ىعفاشلا نع (١)ر صح ىور نم رخآ وهو . 7٠٠١ ةنس تامو

- 

 سيسأتلا ىلاوت ىف ءاج دقف ء رصم ىلإ هئيجم لبق ىعفاشلاب لصتا عيبرلا نأ رهظي )١(
 لمعي « ءادوس ةيراج هل تناكو ٠ رصم لخدي نأ لبق ىعفاشلا تمزل : لاق » : رجح نال

 هيلإ جاتحي ام بتكيف © هل جستف 2 ىج رسأف ىوق ةيراج اي لوقي مث 2 معلا ن٠ بابلا

 « دهج ىف كنم ةيراجلا هذه نإ هلا دبع ابأ اي تلقف « ةنس كلذ ىلع مادف « جارسلا ءىطي مث

 تلام ةقرف ناتقرف مه تلقف 2 رصم لهأ نع ىبلأسو لاق : ىبلق لغشي جارسلا نإ ىل لاقف

 وجرأ : لاقف « هيلع تلضانو ةفينح ىنأ ىلإ تلام ةقرفو « هيلع تلضائو كلام لوق ىلإ
 كلذ لمفف : ميبرلا لاق . ًاعيمج نيلوقلا نع هب مظعأ ءىثب مهيآسف هللا ءاش نإ رصم مدقأ ذأ
 00 , « رصم لخد نيح هللاو
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 رخآى ىقببلا لاقو ءهنع سانلا اهلقنو « اهلكى عفاشلا بتكب ثدح « ًافنصم

 لاق : لوقيف « باتك نم تاحفص هتتاف ام رف « ناقثإلاو قدصلا ىلع ةديدجلا

 هيلإ دشت لحاورلا تراصو « ىعفاشلا نع ىطيوبلا نع اهموريوأ « ىعفاشلا

 ىنالقسعلا رجح نباركذ دقو « ىعفاشلا بتك عامسل ضرألا راطقأ نم

 ةجاح ىف باغ امب رف « ىعفاشلا جئاوح ىلع ناكعيبرلا نأ . سيسأتلا ىلاوت ىف

 . هتاف ام هيلع عيبرلا أرق عجر اذإف « هل ملعيف

 رابخأو « ىعفاشلا رابخأ نايبل تدصت ىلا بتكلا ىف لاوقألا رفاضتت

 رابجلا دبع نب ناولس نب عيبراا وه ةديدجلا ىعفاشلا بتك ىوار نأب هذيمالت

 تفرصنا بتكلا ةياور دنع عيبرلا ةملك تقلطأ اذإ كلذلو « نذؤملا ىدارملا

 عيبرلا نأ ملعا : ىوونلا لاق كلذلو « اهتياورب ربتشا ىذلاوه هنأل « هيلإ

 «ىزيجلاب هوديق ىزبجلا اودارأ نإو «ىدارملا: بهذملا بتكى قلطأ ثيح

 نع اهلقث لب « عيبرلا اهوري ملبتك كانهو « ىعفاشلا ةيوار ىدارملل لاقيو
 مالكلا ىلإ كاذ نثجرم هيف نآلا مالكلا كرتنلو «هريغ نع تلقنو ءاهرغ

 . بتكلا ىف

 « هداهجا راودأ ىف هبهذم اوور نيذلا ىعفاشلا باححأ ضعب ءالؤه

 اهوثروو « سانلا نيب اهورشنو« هبتك اولوادتو « هيواتفو هتاملك اوفقلتو

 .قحلا ردصملا اوناك كلذبو « فلس نع ًافلخ القانتف « مهدعب نم لايجألا

 : بتكلاوه ىناثلا ردصملاو « هئارآرشنل

 بتكلا

 نأ نع نوعنتم نيعباتلاو ةباحصلا رصع ىف نودبّحملا ناك -
 نودملا ىقبيل « ةنسلا نيودت نع اوعنتما لب « مهدابتجا وأ مهواتف اونودي

 «نيبملا اهرونو « ةعيرشلا هذه دومعوهو« هدح و باتكلا نيدلا لوصأ نم
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 ةثسلا نيودتل ءاملعلا رطضا نأ ىلإ « ةمايقلا موي ىلإ دودمملا هللا لبحو
 . هقفلاو ىواتفلا نيودتلو

 مهتمنأ ءارآ اونودف ةعيشلا ءاج « اهلاوقأ تنودف ةفلتخملا لحنلا تءاج
 ثيدحلا اونودي نأ نوثدحملا رطضاو : مهتاملع ءارآ اونودف ةلزئعملا ءاجو
 مث ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلع بوذكملا مالكلا نم زيمتيل حيحصلا
 « بتكلاضعب هنع رثأ دق ةفينح وبأف « مهئارآ نيودت ىلإ ءاهقفلا هجنا كلذ دعب

 نسحل | نيدم و « هريغ بتك هلو: ديشرلل جارحلا باتكب تك دق فسويوبأو
 هجنا دق رصع ىف نذإ ىعفاشلا ءاجف « اهفينصت مكحبو « نييقارعلا ءارآ نودي
 . مههاجتا نيودت ىلإ هجناف « مهخويش ءارآو « مهئا رآ نيودت ىلإ هيف ءاملعلا

 لاقدقف « ىأرلا ءاهقف ىلع درلل ناك هفيلأت لوأ نأ ةاورلا ضعب ركذيو
 ًادر عضأ نأ ىنولأسف « ثيدحلا بامأ ىلع عمتجا ىعفاشلا لاق : ىطيوبلا

 ترمأف « مهتك ىف رظنأ تح « ملوق فرعأ ال تلقف « ةفينح ىلأ باتك ىلع
 تعضومأ « اهظفح ىتح« ةنس اهبف ترظتف « نسحلا نب دمحم بتك ىل تبتكف
 . ىدادغيلا باتكلا

 ىك اب ناك ىعفاشلل باتك لوأ نأ ىلع لدي هنإف رحلا كلذ حص اذإو
 ىف ناك هبتك لوأ نأ ىلعو « ءارآلا نيودت ىف قارعلا لهأ ةقيرط هنيودتب
 نع هيف عفادي ناك لب ٠ ةلقتسم ءارآ هلو هبتكي مل هنأو « ةرظانملاو درلا
 بلطي ناك هنأل « تاذلاب كلام هقفوأ ؛ ةنيدملا لهأ هقف وأ « ثيدحلا هقف
 كلذو ؛ نسحلا نبدمحم بتكى لع ىعفاشلا عاطا نأ بقع ناك هنألو « نييندللا
 ءدابتجالا ىف ىأرهل مقتسي نأ لبق ىأ دادغب ىلإ لوألا هتمدق ىف ناك بيرالب

 . امهنع هللا ىضر كلام ةقيرط نع هب لقتسي

 لقتسا نأ دعب ىعفاشلا نإف ٠ باتكلا كلذ نأش ىف لوق نم نكي امهمو
 ءىدابملا نوديو « بتكلا فلؤي ذخأ « ايتفلاو ثحبلاو داهجالا ىف هتقيرطب
 نودي مث « اهنف فلتخلا لئاسملا ىف هءارآو ء طابنتسالل اهعضو ىلا اهف
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 هحجري ًايأر ةقلتخملا ءارآلا نيب نم راتخمو « ةباحصلا نب فالكاو « نئسلا

 « ةكمب هفلأ هنأركذ آفيلأت هل فرعن لو « هقنتعبو
 نيخرؤملا نم دحأ ركذي لو

 « هيلإ ليم ام حص اذإ الإ مهللا « ةكم بتك هنأ هتافنصم ضعب نع ًائيش

 دعب امأ . ةكمب وهو « ىدهم نب نمحرلا دبع ىلإ ةلاسرلا بتك هنأ وهو

 . اهب ةريثك تافلؤم تركذ دق هنإف ١46 ةنس دادغب ىلإ هئيجم

انلل اموري ال ناك هنكلو « ةكمب هبتك بتكي ناك هلعلو
 مهلإ املعيو س

 ةساردلا ةرثك اتجضنأ دقو « دادغب ىلإ لصو اذإ ىتح « اف ىورتيل

 « هتباحص نيب اهرشن و « هذيمالتل اهلعأ صيحمتلاو صحفلاو ةعجارملاو

 رظنلا داعأ رصم لإ ءاج امل مث ٠ قافآلا ىق اهرشن كلذ دعب مه اولوت مث

 . لاكلل الط صقنو دازو ء لدبو ريغف بتك امف

 أرقأو « اهف ةلاسرلا نلعأ « هبتك دادغب ىف ىعفاشلا نلعأ ل١٠

دق : لاقىفارفعزلا نأ كل انلقن دقو « هبتك هزيم
 انعمتجاو ىعفاغلا انيلغ م

دنع تناك هنأ ىلع لدي اذهو « مكل ارقي نم اوسمتلا ١ : لاقف « هيلإ
 بتك ه

 . مهيب ملع نم اهف امو « اهرشنيو « هذيمالت امثرقي وهو ء.اهدعأو اهتك دق

 « ىسييباركلاو ىنارفعزلا اهاور نم ربشأو هذيمالت بتكلا هذه لمح دقو

ا) عورفلاو هقفلا ىف قارعلاب اهتك ىلا هبتك تيمس دقو
 . الم لوقيو « (ةجحل

 اذإو « قارعلاب هفلأ محض دلجم وه : اذه ةجحلا باتك ىف ىبلج بتاك

 . فينصتلا اذه هب داري هيهذم ىق مدقلا قلطأ

 طوسبملا - بتكلا نمىعفاشلا نع ارفعزلا هاور ام مدنلا نبا ىمس دقلو

 ىارفعزلا طوسبم لمتشا ام نايب ةعجارم ؟ دحاو ةجحلاو طوسبملا لهف

 هدجن . رص عيبرلا هاور ىذلا طوسبملا هنإ لاقو «٠ سرهفلا هركذ ىذلا

 نذإو « فالللاو ةرظانملاو جاجحلاو عورفلا ىف ىعفاشلابتك لك ىلع لمتشي

 ىذلا 0



 اهي اد

 لاق دقلو «ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس انك رصع صقنو دازو ؛ لدبو ىعفاشلا
 هنع هلمح دادغيبب هفلص ىذلا ةجحلا باتكو : ىعفاشلا بقانم ىق ىقببلا
 ةياور ريسلا باتك خسن ىل عقو دقو « ىعفاشاا ىبحم نب نمحرلا دبع وبأو : ىسيياركلا ىلع نب نيسحلا اهلمح ىرخأ بتك هلو ؛ ىنارفعزلا
 ىسوم ديلولا ىلألو « هريغ دنع تسيل ةريثك تادايز هيفو ؛ نمحرلا دبع ىنأ
 . تادايز هيف ىعفاشلا نع هيوري رصتخم دوراجلا ىلأ نبا

 ع هئارآ ىفو « هبتك ىف رظنلا داعأ امفو « رصم ىعفاشلا ءاج - 4
 باتك هنع ىورو « مألا باتك رصم ف هنع رثأ دقو « لئاسم هباحصأ هنع ىورو « ةردثك لئاسم لمأو «ةديدجلا هبتك عضوو « لدبو ريغف « هبهذم ىو
 (رصمب ىأ ) ام فنصو : ةرضاحنا نسح ىف ىطويسلا لاق دقلو « نئسلا
 نبا لاق دقلو 1 رغصلا ءالمإلاو , ىركلا ىلامألاو مألاك ةديدجلا هبتك
 نبا ريبزلا انثدح ىربآلا نيسحلا وبأ لاق : سيسأتلا ىلاوت ىف رجح
 : عيبرلا لاق ديعس وبأ ىابرفلا انربخأ « ديعس نب دمحم ىثدح « دحاولا دبع
 ةقرو ةئاهسمحو ًافلأ ىنالمأف « نينس عبرأ ( رصع ىأ) انه اه ىعفاشلا ماقأ
 ةدم ىف اهلك ةرشك ءايشأو نئسلا باتكو « ةقرو ىفلأ مألا باتك جرو
 كلذ نودف « رصمم ىعفاشلا نع عمس ام ىطيوبلا رصتخا دقو « نينس عبرأ
 لكو « رضتخا هاهس كلذك ًاباتك ىنزملا نودو . رصتخملا هامس باتك ىف
 ىضر تامو « اهلإ ىمتنا ىلا هءارآو ؛ رصم ىف ىغفاشلا هقف نبي اذه
  هنع هللا

 هالمأو « ىعفاشلا هبتك ام لك ىور دق ىدارملا ناملس نب عيبرلا نإو
 لب « رصمم هتماقإ لوط ىعفاشأا مزال دقلو «لاحرلا دشت تناك هيلإو« رصمع
 نبال سيسأتلا ىلاوت ىف ءاج اك « رصم ىلإ هئيحي لبق ةدم همزال هنأ ىور دقل
 هاورام ىمس امك . ًاطوسبم عيبرلا هاور ام مدنلا نبا ىمس دقلو . رجح
 نأ اك . دادغيب ىعفاشلا بتك لقان وه ىنارفعزلاو « ًاطوسبم ىنارفعزلا
 . رصمم اهلقان عيبرلا
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 ةرياغملاب لصتت ىهو « نأش تاذ ةلأسم ىلإ انه ريشن نأ ديرنو - 8

 نيمدقتملانم ني ريثك تارابع مهوت دقف ةديدجلاو « ةعيددقلا ىعفاشلا بتك نبب

 رصم ىلإ ءاج امل ىعفاشلا نأ هبتك ىف مالكلل اودصتو « ىعفاشلل اوخرأ نيذلا

 كلذ عقوو « لوألاب الصتم نكي مل ًاديدج ءاشنإ ابف ةديدجلا هبتك أشنأ

 ةقيقح هنأ ىلع هولبقف « قيدصتلا عقوم نيرخأتملا ضعب سوفن ىف ماهمإلا
 نوكست نأ باتكلا ضعب كلذ ببسب رثكتسا دقلو « ةتباث ةررقم ةعقاو

 ىذلا نإو « بتكلا هذه لك فينصتل ةيفاك رصمم اهماقأ ىلا عبرألا نونسلا

 بتك ىلا تاعوضوملا ىف ديدج نم فنصي ال ىعفاشلا نأ لوقعملا عم قفتي

 هني ينج (د هال احاص هاري اف بتك ايف رظني ام . دادغبب لبق نم ايف

 هيلع وأ هبتكب هيأر هيف رغغتي امو هنع هولقتف ٠ هباحصأ هأرقأو هاقبأ هيأر

 ضقتي نأ لوقعملا نم سيل هنإف « هيلع هركف رقتساو « هيلإ بتنا ام ىلع
 ؛ةلمج هنع عجري نأب « ةيركفلا هراودأ نم رود ىف « هبتكام لك بتاك

 . ةلمج هبتكي م

 سيسأتلا ىلاوت ىف ءاج دقف «تدرو دق تارابعب لوقلا كلذ دبأت دقلو

 مايصلا ىهو ءاهفينصتدعي مل ةديدجلا هبتك ضعب و «ىقهبلا لاق : رجح نبال

 هذه ةءارقب رمأ هنإف « زئانجلاو « ةراجإلاو « رغصلا نهرلاو « دودحلاو

 هكرت ارو لاق . هيف هدابتجا رغغي ام قيرحتب رمأو ديدجلا ىف هيلع بتكلا
 ةياكحلا هذهو : تلق« ىرخأ عضاوم ق هعوجر نم هيلع هبنام ءافتكا

 ىعفاشلا نع رهتشا لئاسم ببسب عقاولا لاكشإلا نم ًاريثك عفرت ةديفم

 . بتكلا هذه ضعب ىف ةدوجوم ىهو « اهلع عوجرلا

 ناك ىعفاشلانأامبنم دافتسي اهيلع رجح نبا قيلعتو ىهيبلاةرابعو -

 هيف ريغيام و . هيقبي طق هيأر هيف ريغتيال اف « مسدقلا ىلإ رظني ديدجلا هفيلأت ىف

 ءافتكا هيأر هيف ريغت ام ضعب كري اعرو « مدقلا قرح مث هفنصي هداهتجا

 أرقي اذه ىف هنأكو « هتباتك نم رخآ عضوم ىف هبأر رييغت نم هب هبن امب
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 هفنصيو عوجرلا بجويام ضرعي مث « هترابع ىف ريغي نأ ريغ نم مدقلا

 ىوري عيبرلاىرنام ًاريثكو « ديدجلا ضعب نع عجري دقو « كلذ ىلإ هبنيو

 بتكلا ةءارقدعب ءاجهنأل « هل ىأر رخخآ ركذي مث « هبتك ىف ىعفاشلا لوق

 بتكىمسيو « طوسبملامدقلا بتك ىمسي ىذلا مىدنلانبا اندجودقو« اهعامسو

 ىارفعزلا ةمجرت ىف لوقي هاندجو « ًاضيأ طوسبملا رصمم ةبوتكملا عيبرلا

 ريسي فلخ هيفو « عيبرلا هاور ام بيترت ىلع ىعفاشلا نع طوسبملا ىور

 هاور ام ىلع ءاهقفلا لمعي امنإو« هيلع نولمعيالو « هيف سانلا بغري سيلو

 تلق اهنأل « ىنارفعزلا اهاور ىلا بتكلا ةيمست ىلإ انب ةجاحالو « عيبرلا
 .« اهركأ سردناو

 ىذلا طوسبملا بيترت ىلع عيبرلا هاور ىذلاطوسبملا بيترت نوك نإ
 طوسبمو « ًاريسي بيترتلا ىف امهيب فالحلا نوك نإو « ىنارفعزلا هاور
 نأ ىلع لدي اذه  رصمم ناك عيبرلا طوسبمو « دادغبب ناك ىنارفعزلا

 ىف بتك اهف فذحو ةدايزو ليدبتو رييغت لصح نكلو ؛ دحاو لصألا
 ١ . رص ديدجلا باتكلا وه ناكف « دادغب

 ىه ةديدجلا بتكلا نإ لوقن انإف حضاولا حيرصلا قحلا تئش نإو

 «ةديدجلا ةلاسرلا قابل ةممدقلا ةلاسرلاف « ةميدقلا بتكلا ىف ةدايزو صيحمت

 نإو « هبتك رئاس كلذكو « فذحو ةدايزو « صيحمتو قيقحن دعب نكلو

 ناك ىذلا ءاههوجو ىلع ءارالا باقي ناك ىذلا لداحملا رظانملا ىعفاشلا

 [مئاد ناك هنأ دبال - طق ةبلغلا بلطل شقاني الو ء قحلا بلطل شقاني
 نم جرختسي ام ىلع امنزو رركي مث « هريغ ءارآ صحفي اه هءارآ صحفي

 ىف ةدحاولا ةلأسملا ىف ةفلتخم ءارآهنع رثأ دقو « لدعي وأ ىقبيف « لوصأ

 ثيدحل امإ « هنع عجري مث ىأرلا ىري ناكف : ةبراقتم وأ ةدعابتم نامزأ

 معىلع نكي مل باحص ىوتفل وأ « هيلإ ىدتها برقأ سايقل وأ « هيلع رثع
 ىملا ددجتملاو . هاوس ىغبيال قحلا بلطي ىذلا ثحابلا نأش كلذكو « اهب
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 هيتأي.ال ىذلا قحلا هنظيو « هيأرب عدخيف ةرغلا هذخأتال ىذلا هريكفت ىف:

 هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابل؟.

 عقوت ناك دقو « نيصلخما نأش ًائاد هئارآ ىف ككشني ناك ىفاشلا نإ

 ىوز اك لوقي ناكدقل ىبح « :هداهبتجا ةدم لوط همزالي هلاوقأ ىف أطخلا

 اف دجاوي نأ ذب الو « امف لآ ملو « بتكلا هذه تفلأ دقل : هنع ىطيوبلا“
 ًافالتخا 'هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكول و » . لاق ىلاعت هللا نأل أطخلا

 .هنع تعجر دقف « ةئسلا و باتكلا فلاخم ام هذه ىبتك ىف مكدجو امث ( ًارثك“

 تءاج دق ةلأسم ىلإ ريشن هبتك نيودت ىف مالكلا كرتن نأ لبقو 84
 ىلا بتكلا نأ كلت « نيثحابلا دنع ةريبك ةميق الو « ًاضرع ىضم اهف"

 ًايوسنم ةاورلاو نوخرؤملا هركذي مسق : نامسق ىعفاشلا بامصأ اهاور.

 نييقارعلا فالتخاو « هل ةلاسرلاو ىعفاشلل مألا باتك نولوقيف « ىعفاشلل:

 هنورك ذب مسقو ء اذكهو هللا دبعو ىلع فالتخاو كلام فالتخاو « هل.

 « ىطيوبلا رصتخم نولوقيف هلاوقأل صيخلت هنأ ىلع « هباحصأ ىلإ ًايوسنم.

 هباحصأ فيلأت وه ريخألا مسقلا اذه نأ كشالو « ىنزملا رصتخمو.

 لقتال ىعفاشلا ىلإ مسقلا اذه ىف ءارآلا ةبسن تناك نإو « هلاوقأل مهصيخلتو.-

 قاثلا ىف هلو «ةغايصلاو ىبعملا لوألا ىف ىعفاشلل نكلو « لوألا ىف هتبسن نع

 بتكك هيف نأشلا هبحاصلف « ةرابعلا فيلأتو ةغايصلا امأو « طقف ىبعملا“

 ناكدقو« عازن الب هفيلأت لوألا مسقلاو« ىتحلا بهذملل ةبسنلاب دمحم مامإلا»

 الف « خيراتلا رفاضتمل راكنإ هنم عازنلاو « كلذ ىف كشال فيلأت ىعفاشلل.

 . كلذ ىف دحأ عزاني مل هلل دمحلاو « هيلإ تفتلي.

 « هبتكي هضعبف « باتكلل ىعفاشلا فيلأت ةقيرط اوركذ ةاورلا نإو

 لاقف فيلأتلا ف ىعفاشلا قرط ضعب عيبرلا ىور دلو « هيل ناك هضعبو.»

 لمعي ناكف « ءادوس ةيراج هل تناكو ء رصم لخدي نأ لبق ىعفاشلا تمزنا
 ( ىفاشلا - ١١ م) ش
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 .بتكيف هل جرستف « ىجرساف « ىوق ةيراجاي لوقي مث « ملعلا نم بابلا
 هللا دبع ابأ اي تلق ةنس كلذ ىلع مادف « جارسلا ىطي م هيلإ جاتحم ام

 .ىعفاشلاف «٠ ىبلق لغشي جارسلا نإ ىل لاقف « دهج ىف كنم ةيراجلا اذه نإ

 .ءوضلا ىلع ىشخم قيمع لمأت ىف ىأرلا ريسيو « ركفيو ليللا ةأده ىف لمأتي
 .هأفطأ مث «ء اهنودق حابصملا ءاضأ ةركفلا ىلإ ىدتها اذإ ىتح « هيفرثؤي نأ
 . عيبرلا هبين اك دهج ىف هنم همداخو اذكهو : اهريغ ىف ركفتيل

 ناك: لاقةلمرح قيرطنع ىور دقف « دجسملاببتكي ام ًاريثك ناك دقلو
 رسلجيف ٠ هسفنط هل ىقليف ؛ دجسملا ىف ةناوطسألا هذه ىلإ سلجب ىعفاشلا
 . فنصيف ًاماقسم ناك هنأل , ههجول ىحنيو « اهلع

 ,نم هيف ام ملعيل ] + بتكلا هفينصت دنع هريغ بتكب نيعتسي ناك دقلو

 : سيسأتلا ىلاوت ىف ءاج دقو  اهشقانيو اهدقنيلو « ةيهقف راثآ وأ ٠ ثيداحأ

 ..ناكو اف بتكلا هذه عضو نيئس عيرأ رص ىقبف : ىعفاشلا مدقو

 .بتكف ناسح نب ىبحب ىلإ جرخو 4 ةنييع نبا بتكز اجحلا نم هعم مدقأ

 « هيدي نيب بتكلا عضي ناكو . لئاسم اهبف بهشأ نم آبتك ذخأو 2« هنع

 دلع ارقي( بتكت « مره نبا ءاج « باتك هل عفترا اذإف « فئصيو
 © دعب هنوخسني مث ٠ مره نبأ باتك ىف عمسي رضحم نم عيمجو ( ىطيوبلا

 ”اذإف « هل ملعيف ؛ ةجاح- ىف باغ ام رف ؛ ىعفاشلا جئاوح ىلع عيبرلا ناكو

 .« هسفنب نودي ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ىلع لدت رابخألا هذه
 _ ليصفتلا ضعب نيبت لب « هيلع طقف صنتال اهارتو « ءالمإ ريغ نم فنصبو ش

 . هنع مهعامس مث هبتك ام هذيمالت لقن مث هتباتك قيرط

 . لآ ريثك هيف دج ملا باتكل ءىرقتسملا نأو « ًانايحأ ىلع ىعفاشلا ناكو
 : كلذ نمو « ىعفاشلا انيلع لمأ ةرابع

 .ىعفاشلا انيلع لمأ لاق ناولس نب عيبر || انريخأ حلصلا ىف ١
 . ءالمإ ىعفاشلا ان ريخأ لاق ناولس نب عيبرلا ان ريخأ ةلاوحلا قو !'
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 . ءالمإ ىعفاشلا ان رمخأ لاق عيبرلا انرمخأ ةلاكولا قو - “
 ر ءالمإ ىعفاشلا ان رمخأ لاقناولسنب عيبرلا ان ريخأ سبحلا ةقيثو ىفو -
 ةنثدح+ لاق ناولس نب عيبرلا انريخأ ( قتعلا ةيصو رييغت )قو -

 , ءالمإ ىنفاشلا

 . ءالمإ ىعفاشلا انثدح لاق ناملس نب عيبرلا انرمخأ ( ةميلولا ) قو-كا

 ىعفاشلا انيلع ىلمأ انه اه نم عيبرلا لاق ء خوسفملا حاكتلا قو -/
 . باتكلا اذه ىلاعت هللا همحر

 ' . ءالمإ ىعفاشلا انثدح لاق عيبرلا انريخأ (ثراولا رارقإ ) فو -4

 خسنيو « ًانايحأ بتكي ناكو : ًانايحأ ىلع ناكىعفاشلا نأ ىرت اذكهو
 . (1)هيلع هتوعرقيو بتكيام هذيمالت

 مألا باستك

 < وه عون ىأ نم ىعفاشلل ًابوسنم هركذ ءاج ىذلا مألا باتكو
 ؟ هلاوقأ ةياكح وه مأ . هئالمإ وأ هتباتكب ىعفاشلا ينصت وهأ

 هباتك وه مألا باتك نأ ىأرلا ىداب رطاخل ضرعت ىلا ةباجإلا نإ
 ءبتكلا تلقن اذكهو « رابخألا ترفاضت اذكه « هالمأ وأ هبتك ىعفاشلا

 .ىنزملاك ىعفاشلا باعصأ نع لقنلا رثأو « فلس نع ًافلخ ءاملعلا ىقلت اذكهو

 اودجب مل مهنأل لوبقلاب لقنلا كلذ ءاملعلا ىقلت مث « ىطبوبلاو عيبرلاو
 نبو هنيب اونزاوو « مهمديأ نيب هوأرو « مألا باتك اونياعو « هدري ام.
 اهفلأ هنأ ابف عدي ملو « هلاوقآ ترصتخاو « ىعفاشلا لاوقأ تكح بتك

 ش . اهالمأو « امترابع غاصو ء اهفنصو
 توق)همسا فوصت باتك ىف ءاج نكلو « دحأ عامجإلا اذه نع ذشي مل

 ةهنمو « ًادارطتسا تقيس ةوخألا باب ىف ةرابع فوصتم هفلؤمو ( بولقلا
 رهزألا ةلجم هترشنو « ىلاو نيسح ذاتسألا موحرملا هبتك ام انثحم اذه ى عجاو 020(

 .(مآلا باتك ) هعوض ومو
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 راصو « عيبرلا هاطعأو مألا باتك فنص ىذلاوه ىطيوبلا نأ ديفي ام

 لهو « تقيس ضرغ ىأل فرعتل « اهلوط عم هترابع رك ذنلو « هب فرعي
 قيقحن اهف ناك ن إو « ةنيعم ةلأسم ىف قيقحت ىلع ىبب ىأر كلذ نأ ىلع لدت ىه.

 ىف بلاط وبأ لاق « ةبحصلاو ةوخألا وهو « ضرغ نم هل تقيس امف وهف

 : هصن ام ةاخاؤملا ماكحأو ةبحصلاو هللا ف ةوخألا باب ىف بولقلا توق

 ناكوءىرصملا مكحلادبع نب دمحم ىخآ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ناك دقو

 « ىعفاشلا هداعف لمح لتعاو 3 ه ريغ رصع ىميقي ام لوقيو « هب رقي و هبحن

 : ًادمحم داع دقو ًارعش دشني ىعفاشلا تعم لاق 43 عيبرلا نع ىثرقلا ىثدحف

 هيلع ىرذح نم تضره 2 هتدعف بيبحلا ضرم

 هيلإ ىرظن نم تئريف 2 ىندوعي بيبحلا ىأو

 هفلختسي هنأو « هيلإ هتقلح رمأ ضوفي ىعفاشلا نأ رصم لهأ كشام

 ابأ اي هل ليقف « هتلع نع لثس ىتح « هدنع روضحلاب سانلا رمأبو « هتوم دعي

 هنأ نونظي مهو « ةقلحلا بحاص نوكي نمو « كدعب سلجن نم : هللا دبع

 هسأ ردنع ًاسلاج ناكو « اهل لواطتو « دمحم كلذل فرشتساف « دمحم ىلإ رشي.

 دمحمكلذل ركنأف « ىطيوبلابوقعيوبأ ! اذه ىف كشيأ ! ! هللا ناحبس لاق

 دمحم ناك دقو « ىطيوبلا بوقعي ىلأ ىلإ هباحصأ لامو « هسفن ىف دجوو

 . كلام بهذم قرافو « « هبهذمو ىعفاشلا لع لمح

 ةحيصنلاو « نيدلل هحصن ىعفاشلا لمحف عورأو دهزأ ناكىطيوبلا نإ

 هنأل « هرثآو بوقعي ىبأ ىلإ رمألا هجو لب « كلذ ىف نهادي منو نيملسملل

 .هبهذم نم كحلا دبعنب دمحم لقتنا هنع هللا ىضر ىعفاشلا ضبق املف «ىلوأ ناك

 هقفتو « كلام نع هيبأ بتك ىورو « كلام بهذم ىلإ عجرو هباحصأ قرافو

 همحر ىطيوبلا لخأو « هنع هللا ىضر كلام باعحأ رابك نم مويلا وهف ءابخ
 باتك فنصو « رصم داوس نم ةطيوبلاب سانلا نع لزّتعاو « هسفن هللا



 - 15ه

 عمج وه انإو « هب فرعيو ناملس نب عيبرلا ىلإ نآلا بسني ىذلا مألا

 3 هرهظأو هيف دازف « عيبرلا ىلإ هجرخخأو « هيف هسفن رك ذي ملو ىطيوبلا

 ىلإ رصم نم عفرو « ةنحملا ىف لمح ىطيوبلا ناك دقو « هنم سانلا هعمو

 نم ىطيوبلا بتك : لاق عيبرلا انثدحف « نآرقلا نأش ى سبحو « ناطلسلا

  نيملعتملاب قفرلاو « ملعلا ىلع ةبظاوملاب ىنرمأيو « سلاحا ىلع ىثح نجسلا

 ىيعفاشلا عمسأ تنك ام ًاريثك لاقو ءامه عضاوتأ نأو « مهلع لابقإلاو

 : لوقي هنع هللا ىضر

 ميم ال ىلا سفنلا مركت نلو 2 ()اهنومركي 'ىكل ىسفن مل نيهأ

 ىعفاشلا ةصقب داهشتسالل اهقاس ىلا ىكملا بلاط ىنأ ةملك هذه -

 نأ قيدصلا ىضاقتي ال ةرخآلل ءافولا نأ ىلع مكحلا دبع نباو ىطيوبلاو

 دهز ركذف درطتسا م « نيملسملاو هلل ةحيصنلاو « نيدلا ىلع هتبحم رثؤي

 ٠ فوصتلا ىف تاعزتلا عم قفتي فتي امه لومحلا هراثيإو ىطيوبلا

 )١( بصنلا بجي ناك هنأ رهاظلاو « ماللاو ىك دعب اعوفرم لعفلا انه ىرت «

ك لمعلا نع ةلمهم ةيردصملا ى لمج زوج ناك نا الإ كلذل ًابيوصت رن لو
 ل امضإ زاج ا

 نأ دارأ نو : ىلاعت هلوق ىف مفرلاب ةءارق تدرو اذلو « ةيردصملا ام ىلع ًاسايق نأ

 ةعاضرلا' مي .

 ى هعضوو ىلازغلا صنلا اذه ذخأف +٠0 و ارمه نم 4 ب بولقلا توق (؟)

 .نيأللا نيباتكلا ىناث بولقلا توق ناك دقو « هردصم نيبي نأ ريغ نم ءايحإلا هباتك

 هلباقف ىلازغلا ى ءاج دق صنلا اذهو . ىريشقلا ةلاسرلا لوألاو « ءايحإلا امنع ذخأ

 ,قحلا فلاخم اميف خأآلا ةقفاوم ءافولا نم سيل هنأ لعاو » بولقلا توق نم هردصم

 ,ىخآ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ناك دقف « ةفلاخملا ءافوال نم لب « نيدلاب قلعتي رمأ ىف

 « دمحم لتعاف © هريغ رصمب ىنيقبي ام لوقياو « هبرقي ناكو « حلا دبع نب دمحم

 ش : لاقف « هللا همحر ىعقاشلا هداعخ

 هيلع ىرذح نم تصرف ١ هتدمف بيبحلا ىضرن

 ةيملإ ىرلغن نم تنناربف قفدوعي بيبحلا ىقأو |



2 2 

 ألا ةبسن ىف نعطي بلاط ابأ نأ مالكلا اه نم ذخأن نأ حصي لهف ٠

 ةبسنلا هذه هريغ قيثوت ىلع مدقم هنعط نأو « عيبرلا قنرط نع ىعفاشلا ىلإ
 « نعطلا قاسم ماعلا مالك قاسي نأ لجأ نم ؟ الع ءالعلا رفاضت ىلعو
 ؛« صيحمت و ثحن ةيانع عوضوم اب ىنع دق نوكي نأ بمب ءالعلا لاوقأل دارلا
 هلاق ام اب ضقنيو « هلوق ابن حج ري نتملاو دنسلا نم ةلدأب كلذ نبي نأو

 اهمالك فالخألا ىقلت . ةرفاضتم ةرثك هريغ ناك اذإ ًاصوصخو « هريغ
 اذإ ةتباث ةررقم ةقيقح ىلإ سانلا ماقتسا الو ء ملع رقتسا ام الإو « لوبقلاب

 هضيقن تابثإو « هنالطبل ًايفاك خيراتلا هلحب ًارمأ فلاخم ملاع ركذ درجم ناك

 هيف كشلاو « هلوح رابغلا ةراثإ وأ

 ةبحنا ىلع هللا ةراثإو 3 0 ىف بيغرملل ةصقلا بلاط وبأ قاس دقل

 2 كلذ نوغيستسيو ؛« راو« راخألا فيض هي

 ىف ىضفاشلا ليقف « هتافو دعب هيلإ هتقلح رمأ ضوفي هنأ امبتدوم قدصل سانلا نظرا -
 هل فرشتساف « هللا دبع ابأ اي كدعب سلجت نم هنع هللا ىضر ايف تام ىلا هتلع
 ىف كشيأ ؟ هللا ناحبس ىعفاشلا لاقف « هيلإ ءىويل هسأر دنع وهو مكحلا دبع نب دمحم
 ناك ًادمع نأ عم ىطيوبلا ىلإ هباحصأ كامو ء دمحم كلذل ركنأف « ىشيربلا بوقعي وبأ ؟ اذه
 ىمفاشلا حصنف عرولاو دهزلا ىلإ برقأو لضفأ ىطيوبلا ناك نكل « هلك هبهذم هنع لمح دق
 دمحم بلقنا ىوت املف هللا اضر ىلع قلخلا اضر رثؤي ملو « ةنهادملا كرتو « نيملسمللو هلل
 ع هلا هيحر كلام بتك سردو. « هيبأ بهذم ىلإ عجرو « هبهذم نع محلا دبع نبا
 هبجعي ملو « لومحخلاو دهزلا ىطيوبلا رثآو « هللا همحر كلام باصأ رابك نم وهو
 ىلإ نآلا بسن ىذلا مألا باتك فنصو « ةدابعلاب لغتشاو ةقلحلا ىف ؟سولجلاو عمجلا
 ملو . هسفن ركذي مل نكلو « ىطيوبلا هفنص امبإو « هب فرعيو ء« نايلس نب عيبرلا
 (  )55 ص ؟ج ءايحإلا ) هرهظأو فرصتو « هيف عيبرلا دازف ءا هسفن ىإ هبسني
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 هباتك هعبات ف ناك امك (١)بلاط ىلأ باتك ق ناك كلذلو هنم نورفني الو.

 ملقو « ةعوضوملا رابخألا لب « ةفيعضلا رابخألا ىلازغلل نيدلا مولع ءايحإ

 لوسر ثيداحأل نوجرخلا عوضؤوملا عضوو . فيعضلا فعض نايبل ىدصت

 « هللا .لوسر ثيداحأل نأشلا وه كلذ ناك اذإو ؛ ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . نيدلا نم ةناكملا هذه هل سيل نمم هريغ رابخأ ىف نأشلا نوكي فيكف

 'نأ دحأل ناك امف « ةلزملا هذه ةفوصتملا بتك رابخأل تناك اذإو

 كلا ريثت وأ « اهربغ درت ةقيقح اهنأ ىلع عيبرلاو ىطيوبلا ةصق ىلإ تفتلي.

 « املع اورمو .« الإ اوتفتلي مل كلذلو « تباث ررقم وهام لوح

 « فشكلاو صحفلا ىلع ىوقت ال ابنأ نيملاع ًاصحاف ًارظن اوريعي. لو

 . قدصلا تباث قداص ريخ وأ « قنتعم ىأر اهنأ ىلع قست 3 ىه وأ

 هنزن نأ هلوبق لجأل بجي هنإف مالكلا اذه لثم انريتعا اذإو

 باتك مألا نإ اولاق نيذل اندجو دقو « رابخألا هب لبقت ىذلا نازمملاب .

 نع هتاور نورك ذي مث ء ىعفاشلا ىلإ لصتي دنس كلذ نولقني ىعفاشلا.

 ىف ءاج ىذلا ريحلا كلذ نكلو « هباحصأب ةلصتم ديناسأب ةرشابم ىعفاشلا

 ًابوسنم سيلو « دحأ ىلإ بوسنم ريغ ةبسنلا نع ادرج ءاج بولقلا توق
 ىذلا ىشرقلا ىلإ بوسنملا نآل « ةياورلا ىط ى ركذ ىذلا ىشرقلا ىلإ

 نآل مالكلا حلصي الو « رعشلا نم ندتيبلا ةياور وه عيبرلا ىلإ هدنس لصي

 ءاعداو ىطيوبلا دهز ىوار نوكي نأ.ىلإ ىدؤي هنأل « هنسلا اذيب نوكي

 ىخأو هسفن نلعأ دق كلذب نوكي الو هسفن عيبرلا وه  هبتك عيبرلا

 ضيقت .اذهو « ىطيوبلا نلعأو « هسفن ىفخأ دق نوكي لب ء. ىطبوبلا

 . قايسلاو ىعدملا

 حرجو « اهقاس ةريثك ثيداحأ ىف ةريولا لهأ نعط دق تاذلاب بولقلا توق باتك 60(

 فأ نآش ف عزو ص رشع ىداحلا ءزجلا « ريثك نبا خيرات ىف ءاج دقو « اهلجأل هبحاص

 ًاياتك فنصو ةدابعلا ىف ًادهتجم ًالاص الجر ناك قيبملا لاق » هصن ام بولقلا توقو بلاط

 ف اقداص باتكلا كلذ نوكي فيكف « امل لصأ ال ثيداحأ هيف ركذو بولقلا توق هام

 . نيخرؤملا ة رثك دحم فقيو 14 هرابخثأ '
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 , ىلع ىوقي هدنس لهف « ًادنس هركذ امل نإ انلقو لزنتلا ىفانضرف اذإو

 سانلا اهاقلتدقو ءاهقدص قثوتو « ةبسنلا ححصت ىلا ذاتسألا مامأ فاوقولا
 سلاف ؛لوهج البت دنا كلذ هلمحت ىذلا ىئرقلا وه نف « , 'لربقلاب
 نمم هنوكو « ىوارلا لاح ملعلا ةياورلا لوبق ساسأ نأل دنس الك هيلإ
 .دري كلذلو « ىشرقلا اذه نع كلذ نم ء ىش معي الو ( 'قذضلا هيلع بلغي
 . ءاملعلا هيلع رقتسا امو تاقثلا هب ءاج ام فلاخم هنأ اصوصخو « لبقيالو

 .ىعفاشلا نأ هرهاظب ديفي ىكملا بلاط وبأ هقاس ىذلا مالكلا اذه نإ
 'ايوسنم عيبرلا هرشنو « ىطيوبلا هفنص ىذلا امنإو « مألا باتك فنصي

 .نكلو « ملعلا لهأ هيلع رقتسا امو « عامجإلا فلاح اذهو « ىعفاشلا ىلإ
 ءاطعأ من هالمأ امو « ىعفاشلا بتكام عمج ىذلا وه ىطيوبلا نأ هب داري دق
 .فينصتلا نم دارملا نوكيو « هتياور نم هنأ ىلع هرشنو هيف دازف عيبرلا
 .نم قحلا ىلإ برقأ نوكي عضولا اذه ىلع مالكلا ريسفتو « عمجلا اذه:وه
 : نارمأ هدري نكلو « ءاملعلا ضعب هلاق دق ذإ + لوألا

 ء رصعم هتماقإ ةدم ىعفاشلل نيمزالملا نم ناك عيبرلا نأ  امهدحأ
 «هتافامىعفاشلا ىلعأرق عجر اذإف « ىعفاشلا جئاوح ضعب ىف باغ امر هنأو
 - ةيرصملا ىعفاشلا بتك نمهدنع ىطيوبلا نوكي نأ ديعبلا نم نوكي كلذ ىلعو
 .نكلو ؛ عيبرلا ناكم نم ربكأ هقفلا نم هناكم نإ معن ؛ عيبرلا دنع سيل ام
 . ةياردو ملع ةلأسم ال « ةياورو لقن هلأ ةلأسم ةلأسملا

 ىتح : عيبرلا وه ىعفاشلا بتك ىوار نأ ىلع ءاملعلا عاجإ ب امهناث
 .ءالع هيف نعطي ملء بذكي ال ةقث ناك دقو « لاحرلا هيلإ دشت تناك دقل
 ىعفاشلا بتك لقني نأ بذكلا نمو « لوبقلاب هتياور اوقلت لب « ثيدحلا
 .ىف ءاج دقف « كلذ نيمدقتملا ضعب راثأ دقلو « هسفن ىلإ اهسنيو « هريغ نع
 .ناسح ىنأدمحم نب ىلع ىفريخأ : ىزارلا نيسحلا وبأ لاق : رجح نبال بيذبلا
 .ناملس نب عيبرلا عام : لوقي ىسيطارقلا ديزي ابأ تعمس لاق صمحب ىدايزلا
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 هلعب ىطيوبلا لآ نم باتكلا رثكأ ذأ امنإو ء تبثلاب سيل ىعقاشلا نم

 لب « ديزي أنم لبقيال اذهو « ىزارلا نيسحلا وبأ لاق « ىطيوبلا توم

 هعزارلا ةعرزوبأ عمس دقو« ىنم ىعفاشلا ىف: تبثأ عيبرلا : لوقي ناك ىطيوبلا

 ٠ . © نينس عبرأب ىطيوبلا توم لبق عيبرلا نم اهلك ىعفاشلا بتك

 ؟ج رصمم عوبطملا ملا باتك ىف ءاج امك عيبرلا نع ىوارلا لاق دقلو

 : لاق نيتئامو عبس ةنس رصع ىدارملا ناملس نب عيبرلا انرمخأ : 41" نصا

 , ثالثب ىعفاشلا توم دعب اذهو « هللا همحر ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انرخخأ

 لق اذه ىلع باتكلاف (1)ةنس نيرشعو عبرأب ىطيوبلا توم لبقو « ننس

 . ةنس نيرشعو عبرأب ىطبوبلا توم لبق عيبرلا نع ىوارلا كلذ هلقن

 نأ ةتبثم . ةلصتم دانسإلاو « ةرفاضتم رابخألا نأ ةصالخلاو ' 2 .١٠

 ثنودو « قارعلاب ًابتك نود هنأو « هبتك نودي ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 ع هنوخسي م « هذيمالت بتك ام ءىرقي مث بتكي ناكو « رصمم اهلثم

 ىلا ىعفاشلابتك ىور ىذلا وه ناملس نب عيبرلا نأو « ىلع ناك ًانايحأو

 هيلإ لاحرلا نودشي اوناك ءاملعلا نأو « اف هئارآ رخآ نودو « ابلإ ىبّتنا

 نأو « ىعفاشلا نعبتكلا هذه لج عمس دق عيبرلا نأو « ىعفاشلا بتك لقنل

 بتك هيلع تصن دقو « هتياور ىف وه هركذ دق هقفلا باوبأ نم عمسي ملام

 هقفلا باوبأ نم ىعفاشلا نع عيبرلا هعمسي ملام ىصحت توقاي اذهو « خيرات

 هاضرأو هنع هللا ىضر ىعفاشلا نم عيبرلا هعمسي مل ىذلاو : همجعم ق لوقيف

 « هللادبع وىلعىلع قارعلا لهأ فالتحنا باتكو « ربكلا تاياصولا باتك

 مكحلاب رارقإلا باتكو « نيكرشملا لاتق باتكو ؛ أطخحلا تايد باتكو

 هباتكو« لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسررمأ عابتاباتكو سابحألا باتكو « رهاظلا

 باتكو' «ليئارسإ ىب حئابذ باتكو « ىعفاشلا .ةيصو باتكو « نينجلا ةلأسم

 . قالطلا ىف ىلامألا باتكو. 2 هطلاخ امم ءاملا سجنيام باتكو « تيملا لسغ

 . ىلاو نيسح موحرملا ريبكلا انذاتسأ ثحب اذه ىف مجار (١ز' :
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 ىق اهدجو ىلا تارابعلا ركذي وهف ١ طايتحالا لك طاتحن ناك عيبرلاو
 هتبثيف . لقتلا ف أطخ اببف ناك ولو « هنم اهعمسو ىعفاشلا نع ةلوقنم ةخسنا
 عمسأ لوقي تيملا لسغ ىف « هعمسأ مل لوقي هعمسي ملامو ؛ ًأطحللا نيبي 32
 تاوملاءايحإب اتك قو « ةفرعملا ىلع هؤرقأ امإو « ىعفاشلا نم باتكلا اذه:
 . همالك نم هنأ ةفرعم ىلع هؤرقأ امتإو « باتكلا اذه عمسأ ملو . لوقي.

 ىعفاشلا لاوقأ ضعب ًانايحأ ركذي وهف «لوقنملا ىلع قلعي ًانايحأ ناك دقو
 انايحأو « هنودي ملو © هنم هعمس دق نوكي رخآ الوق ةلأسملا ىف هل نأ نيبي مث

 . اذكهو « دعب لوقلا اذه نع عجر لوقي.

 ضعن نع عج ري ناك دق ىعفاشلا نأ ىلإ رجح نبا نع انلقن اهف انهن دقو

 ىتكيف « نيودتلادعب ناك عوجرلا نآل ءوه امك نودملا ىبيو « ةنودملا هلاوقأ
 هنأ نيبي مث ء ًانودم هعمس اك باتكلا ىوري عيبرلا ناكف عوجرلاب هيبنتلاب.
 . اذك وه هلاوقأ رخآ نأ وأ « ىأرلا اذه نع عجد

 ئراقلا نإف ٠ ىنايبلا قوذلا ىضتقم مك نأ بيدألل ناك اذإو اذه
 غيلب بتاك نع الإ ردصت ال اهنأب مرحب « هتارابع غيلبل قوذتملا مألا باتكلا
 « مألا باوبأ نيب ةنزاوملاب هنإ مث ٠ ىعفاشلا وه كلذو « نايبلا نانع كلام“
 بولسألا نأ ىري ةلاسرلاك ىعفاشلا ىلإ امبسن ىف كش ربي ل ىلا بتكلاو:
 فالتخال ةينايبلا ةوقلا ىف امهيب ًانايحأ رسبلا فاليخالا نأو . دحاوب:

 مهيلاسأ نفلتختف « ةداع ءاغلبلا باّتكلا ىرتعي كلذ نأل وأ «١ عوضوملا
 نم بتاكلا لاح فالتخا ىلع ةدحاو حورلا تناك نإو ء افعضو ةوق“
 . ماقسو ةحصو 4 نيعضصضو ةوقو 14 بعتو ةحار

 رصعب ةعوبطملا ةيهقفلا ةعومخما

 ءاج ام ضعب و « ىعفاشلا هقف امف ةيهقف ةعومجم رصحم تعبط - 5
 هيفو ىعفاشلا دنسم هيفف ء هنم سيل وهو مألا نم هنأ ىلع عبطي شماهلاب-



 دوال

 ةلاسرلا هيفف « ملا نم هلك سيل بلصلا ىف امو « ىعفاشلل ثيدحلا فلتخم

 عيبرلا هاور ام لك ان را اذإ الإ مهللا ةديدجلا
 م نبا ىعت اه ٠ ملا نم

 ةلاسرلان وكتف « + رصمب فشلا نع عيبلا اور ام لك وهو : دحاو نعم ىلع

 ةلاسرلانأل مآلا ريغ ء ىش ةلاسرلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأ نكلو غ هنم ةديدجلا

 ًاصاخ اوما ةلاسرلا ىمسي ناك ىعفاشلاو 4 هقفلا مألاو « هقفلا لوصأ ىف

 . باتكلا وهو « اب

 ذإ « هنم اهربتعي مل مألا باتك محصم نإف ةلاسرلا رمأ نم نكي امهمو

 نأ ىلإ راشأ هنأ لب « ةعوبطملا ةخسنلا اهبع تلقن ىلا خسنلا ف كلذكرتعت م

لوقي كلذلو « مألا ريغ ىرخأ بتك ىف تدجو تادايز هيف بلصلا ىف 5 ام
: 

جأ ضعب اهبمو « مألا نم خسن ةدع انل تلصح دق هنأ أ ملعا»
 طخ ةقيتع ءا ز

 تادايزب تدرفت « ىيقلبلا نيدلا جارس طخم ةخسن نم ةلوقنم بيقنلا نبا

 فاالتخا باتك لثم « هللا همحر ىعفاشلا تافلؤم ضعبل ةوزعم « ةمج ريم

 هذه قى ناك اممرو « امهوحنو ىعفاشلاو كلام فالتخا باتكو : ثيدحلا

 نم ولختال كلذ عم امكلو « خسنلا هيلع تقفتا ام ضعب راركت تادايزلا

 تادايزلا كلت انعيثأ اذهلو « هللا همحر مامإلل تاببجوتو عورف نم دئاوف

 ةرابع دعب بلصلا ىف اهانلعج الإو « كلذ عستا نإ « عوبطملا اذه سشمابم

 . ناعتسملا هللاو « امبنيب الوصفم مألا

 هيلع دئازلا نع لوصفم مأآلا نكلو « مألا نم هلك سيئ بلصلا ىف اف

تاقيلعت ىهو 4 ةدايز اهنأ نيبي اع 0: دارا كلت ةملعم
 ىيقلبلا نيدلا جارس نم 

 باوبألا انعبتت دلو « ًازيمتم ةعومجما هده مألا نوكب كلذ ىلعو

 اندجوف « اهلع لمتشم مآلا نأ ىلع ىقببلا نع القن رجح نبا اهدرس ىلا

 « ريسي فالخ عم ىقبسبلا نع .لقن ىذلا بيترتلاب مأألا باتك ىف باوبألا هذه



 ب اا/9

 نمهنأ ىلع ةخسنلا هذه هيلع توتحا ام لك نإ لوقي نم لوق حشري اذهو
 . مألا نموه مألا

 .تلأس ةرابع ةرثك نايحأ يف ةخسنلا هذه ىف ءىجت نكلو -6
 2 اذكب باجأف اذك نع ىعفاشلا !| لئثس ةرابعو ؛ اذك لاقف اذك نع ىعفاشلا
 . ناملس نب عيبرلا انريخأ ةملكو . انيلع ىلمأ وأ ءالمإ ىعفاشلا انثدح ةملكو
 اهبع عجر لاوقأ ضعبل نايب هيف ناك دق م ع اذك ىعفاشلل تلق لاق

 ةنزاوملابهنإو ءاذكهو « لاوحألا ضعب ىف قاست ىرخأ لاوقأ تاياكح و.
 ىف دنسلا نم الإ اذه لكن م ةيلاخ ةلاسرلا دجت مألاو « اذه ىف ةلاسرلا نيب
 . اهم ءزج لك لوأ

 .نإ لوقن نأ انل لهف « اذه لك ىلع لمتشا دق مألا باتك ناك اذإو
 نإ .« بيوبتلا كلذو بيترعلا اذبم هنع لقنو « هبوبو هالمأ وأ [هبتك ىعفاشلا
 .باتكلا اذه بتك دق ىعفاشلا نأ لوألا ضرفلا : ضورف ةثالث ةلأسمنل
 « اهنع ةباجإلا ىلع مث « هيلإ هجوت ىلا ةلئسألا نب ,ودتب رمأي ناك هنأو هالمأوأ
 ةمن نوكبال كلذبو « ةبوجألاو ةلئسألا نم نود ام لك هيلع ءىرق دق هنأو
 ؛ هةتايحىف همساب ىعس هنأو « ًافينصتو ًافيلأت ىعفاشلا ىلإ باتكلا ةبسن نم عذب ام
 . عيبرلا قيلعت نم ةلاوقأ ضعب ىف عوجر نم ءاج امو

 ىلمأو « هملقب ةفلتخم لئاسم-نود دق ىعفاشلا نوكي نأ ىناثلا ضرفلا
 ىف لمأ امو نود ام عمجف عيبرلا ءاج هبر ىلإ لقتنا امل مث « هت رابعب اهضعب
 مألا تيم ةدحاو ةعومحم ىف لاؤس نع هب باجأ وأ ٠ هسفن ءاقلت نم عورفلا
 ملي اكءهعمسي مقنأ ىلإ ارششم « هريغ هنود ام هعمسي م امو هعمس ام نود
 باتك هيلع لمتشا ام نأ ىف هقباس عم ضرفلا اذه كرتشيو « همالكل عبتنلا
 بيوبتلاو عمجلا ىف ناقرتفي امبنكلو « هئالمإ وأ ىعفاشلا نيودتب ناك مألا
 لك ىناثلا ضرفلا ىلعو « ىعفاشلل اذه لك لوألا ضرفلا ىلعف « بيترعلاو
 . عيبرلل اذه

 عمجوه لب « ىعفاشلا فيلأت نم سيل مألا نوكي نأ : ثلاثلا ضرفلا
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 ىلا ةيملعلا لئاسملا ىف هئارآو « هترابعب اهالمأ وأ ابتك ىلا ةنودملا هلاوقأل

 نوكتو « ىعفاشلادعب كلذ لكعمج دقو « هنع اهوورو هذيمالت عم اهساردتت

 « قارعلا ءاهقف ىلإ دسحم مامإلا بتك ةبسنك ىعفاشلا ىلإ بتكلا هذه ةبست

 . مه فيلأتلا نوكي نأربغ نم ملاوقأل ةيكاح اهنأ ثيح نم

 ىعفاشلل مألا باتك ةبسن ىلع ءاملعلا عامجإل دودرم ضرفلا اذه نإو

 . ةنودم ةبوتكم تارابع رشني ناك بتكلا ايانث نم ودبي اك عيبرلا نآلو

 ءزجلا ىف ىرت امك « هصنب هلقني نأ دعب بوتكملا أطخ ححصي ناكمارت اذلو

 اذإف « ةدحاو ةلصخ ى الإ فلتخمال رقبلا ىق اذكهو « لاق دقف 4 ص "7

 نم ًاريخ ناك اذإ هنم هأزجأ ًاروث ىطعأف « ناريثرقبلاو ةنسم هيلع بجو

 1 عيبت ةنسم ناكم نأ نظأ عيبرلا لاق : لوقيف اهححصي عيبرلا رظنا « عيبت

 باوصلا ركذل صنلا ةظحالم ريغ نم ىعفاشلا لاوقأ ىكحب عيبرلا ناكولو

 . كلذ دعب هبيوصت مث « بوتكملا لقن ءانع هسفن لمحم نأ ريغ نم

 ىعفاشلا ىلإ مالكلا ةبسن ىف ككشت ىلا تارابعلا بقعي ىذلا مالكلا نإ

 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ان رمخأ لاق ناولس نب عيبرلا ان ربخأ لثم « هترابعي

 هملقب هريرحتب امإ هصنب ىعفاشلل هدعب مالكلا نأ ىلع لدي  هئرابعب

 نبا عيبرلا انريخأ : ءاج ملعلا عامج باتك لوأ ىف الثمف . هناسلب هئالمإب وأ

 هبسن ًادحأ دجأ مل لاق « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انريخأ لاق (١1)ناملس

 عابتا لجو زع هللا ضرف نأ ىف فلاخم ملع ىلإ هسفن بسن وأ سانلا

 نمل لعجن مل لجو زع هللا نأب همكحل ملستلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انلعجتامم ؛ ةلماك ة حفص ةرشع ىنثا وحن قرغتسي ًامالك لقني مث هعابتا الإ هدعي

 . لقنو ىور ام هنع لقني هيدي نب ًابوتكم نأ دقتعن

 ظفللا ةلازج ىف هدحو جيسن هلك باتكلا نإف ىعفاشلا بولسأ ًارصخأو

 ةلاسرلا بولسأ ةاكاحما لك ىكاحن وهو « هماكحإو ىبعملا قمعو « هلامجو

 ')١( ص ىناثلا ءزجلا مألا 8# .



 ل اال

 اوفلتخا نيذلا ناكولو « ًاريبعتو ًاريرحن ىعفاشلا ىلإ اهببسن ىف كشال: ىلا
 نم مألا نأب اح ىضقل ةيضقلا ف بولسألاو نايبلا اومكح ماقملا اذه ىف
 , ءالمإ وأ ةباتك ىعفاشلا ةرابع

 رخآلا ىلع امهدحأ حجري ام انيديأ نيب سيلو نالوألا ناضرفلا ىقب
 « لاوقألا ضعب ىف عوجرلا عيبرلا لقنل كلذو « امهناث ىلإ ليمن انك نإو

 ديزت دحأل سيل ىعفاشلل هلك باتكلاف « هراتخن ىذلا ضرفلا ناك ايكو
 .اهفنتالو ةبسنلا دك ْوَن ىهو « هتاهبنتو عيبرلا قيلعت قيلعت نم ناك ام الإ هيف هيلع

 . ةبوسنم ءارآ نم مألا ىف ءاج ام قدص ىلع ع ازئالب ءالعلا عمجأ دقو اذه
 هئارآل حيحصلا لوألا لنقتنلاو « هيهذم ق ىلوألا ةجسحلا وهف ىعفاشلل

 . ديدحلا ىف

 ىعفاشلا هقفل انتسارد

 دصقنو « ىعفاشلا هقف هللا ةنوعمم سردن انثحن نم مسقلا اذهىن 5
 لوصألا هذه طابتراو هقفلا اذه ىف طابنتسالا لوصأ ىلإ ةساردلا هذه ىف
 نيلمحم ؛ ةيلكلا دعاوقلاو لوصألا نايب ىف ليصفتلا ضعب نلصفم عورفلاب
 عستم قافآلا ىتارتم باب كلذ نإف « عورفلا ىلإ ةراشإلا ىف لامجإلا لك
 بهذملا كلذ بتك ىف ةنودم عورفلا هذه مث ءهب ثحبلا اذه طيحمال ىدملا

 بهذملا لوصأو مامإلا الذب اهطابترا رادقم الإ « عورفلا هذه نم انمه-الو
 لوصأ نأ دجنسو « ةفلتخملا عورفلا اهنم عرفتت ىلا ةماعلا ةيلكلا هدعاوقو
 ءىبشلا اذه نم انل تلقن دقف « هبتك اهنمضت ىلا ةيلكلا هدعاوقو ىعفاشلا
 بهذملا اذه ةيمثت ليبس ىف تكلس ىلا كلاسملا نع انل فشكت « رشكلا

 ٠ هبحاص جهانم ىلع رسلاو « هدعاوق عابتاو هلوصأ ىلع جيرختلاب ش

 هبت وحنلا كلذ ىلع ىعفاشلا هقف نايب قى ضوخن نأ لبقو - ١7
 ةلأسملا ىف ثالث وأ نالوق هباحصأ هنع ىور دق ىعفاشلا نأ وهو تباث رمأ



 اله

 .نالوقلا ىقبيف « تبثيال امرو « امهدحأ نع هعوجر تبثي +: دقو « ةدحاولا

 قا ىعفاشلا هقف وهو ؛ مألا ىف انيأر دقو ؛ هيلإ نييوسنم بهذملا ىف نتباث

 انيأرو « هيلإ ىبناو هيلع رقتسا ىذلاوهو « تملع امك هداهتجا راودأ رخآ

 .نلعيو « نيلوقلا دحأ مألا ىف نيبي « لئاسم ىف لوق نم رثكأل ةناكح هيف

 ,عهبرلا هبنيف « نيلوق مآلا ىف ركذي دق وهو « ىناثلا لوقلا ىلإ هبنيف عيب رلأ

 : ةلثمألا كلذ ىلع برضنلو « ثلاث لوق ىلإ

 امهم دحاو لك مرل اذه ناك اذإف هموزل' نايب قعيبلا ف ءاج ١

 رايخ وأ « هطرشي طرش وأ هدجب بيع وأ رايخ الإ هدر نكي مو « عيبلا

 .ةيؤرلا . رايخ ريتعي ىعفاشلا نأ ررقي مكح اذه . . ةيؤرلا رايخ زاج نإ ةيؤر

 اق : صنلا اذه - كلذ دعب ءىجب نكلو « رظنلا هوجو نم هجو ىلع

 . ةيؤرلا رابخ نع ىعفاشلا عجر دق عيبرلا

 فيسوأ ةضفب بهذ هيف فيس عيب زوج هنأ نيبي فرصلا عيب قو - ؟

 «بهذب ىريشا « فيس عم ةضفلا تناك اذإ : لوقيف بهذوه نمثب ةضف هيف

 بهذي رشي مل ةضفو بهذ هيف ناك نإو « ةضفب ىرتشا «بهذ هيف ناكنإو

 .لاق :كلذدعب ءاج نكلو ؛ ىعفاشلا صن اذهو « ضرعب ىرتشاو ةضف الو

 .فحصم لثم ةضف هيف ءىش ىرتشي نآز وجبال هنأ رخآ لوق هيفو « عيبرلا

 الو « اعيبو ًافرص ةعيبلا هذه ىف نآل قرو الو بهذب هبشأ امو فيس وأ

 . فرصلا ةصح نم عيبلا ةصح ام ىردي

 .دق لاملا نم هدي ىامل واسم نيدب نيدملا ىلع ةاكزلا بوجو قو #

 ةاكزالف اهلثمهيلعو ,هرد فلأ لجر ىدي ىف تناك اذإو : هصن ام مآلا ىف ءاج

 تناك اذإ ىعفاشلا لوق رخآآ . عيبرأا لاق ؛ كلذ دعب ىجي نكلو .. هيلع

 .نإ هيدي ىف ىذلا نأ لبق نم عيبرلا لاق « ةاكزلل هيلعف فلأ هيلغو فلأ هدب ق

 ,عيمج ىف تناك الف ؛ امم قدصت ءاش نإو « اههو ءاش نإو + هنم ناك فلت

 < ةقدص ماومأ نم فخ و لجو زع هلا لاق دقو « هلام نم الام اهماكحأ

 . ؛ ام مهكزتو مه رهطت



 - ١ا/لك د

 مث ٠ ًاماعط صخش بصغ اذإ هنأ ىعفاشلا نيبي بصغلا قو - 5

 بصاغلا ىلع نامضلاف « ملاع ريغ هلكأ نإ « بصغ ىذلا هبحاص همعطأ

 اذهو ء نام الف هلام هيلإ لصو دقف هماعط هنأب الاع هلكأ نإو « تباث

 ناك ملعي ال بوصغملاو « هايإ همعطأو « ًاماعط هبصغ ولو ؛ مألا صن
 هنأ ملعي بوصغملا ناك نإو « ماعطلا ناهض هيلع ناكو « ماعطإلاب | ءوطقم

 ؛ هماعط ذخأ ىلع ناكامنإ هناطلس نأ لبق نإو هيلع ء ىشالف هلكأف « هماعط

 اذإ هنإ :رخآ لوق هيفو « عيبرلا لاق : كلذ دعب ءاج نكلو . هذخأ دقف.

 ء بصاغلا ىلع ىش الو « هئيش هيلإ لصو دقف « ملاع ريغ وأ ًالاع ةلكأ
 . (١)لمعلا هصقن اع عجرف « ًائيش هيف هلمع , صقن دق نوكي نأ الإ.

 نم عنم ىذلا نيدملا ىف هبلص ىف نلوقلا ىلع صني مألا دجنو  ه
 نيذلا ءامرغلا عم لخديأ « نيدب صخشل عنملا دعب رقأ اذإ هلام ىف فرصتلا'
 الك هجويو « نيلوق ركذيف « لخدي ال مأ « لبق ةنيبلاب مهتويد تبث"
 لجرلا رقأ اذإو : هل ةملكلا كرتألو « امهنم ًادحاو راتخم مث « « نلوقلا“

 هنأ معزو « هوجولا نم هجو نم قحوأ لجرل نيدب هلام ىضاقلا فقو دعب.
 ء هل مزال هرارقإ نأ امهدحأ : نالوق كلذ ىبف ؛ هلام فقو لبق همزل
 فقو لبق مل رقأ نيذلا هئامرغ عم لاحلا هذه ىف هل رقأ نم لخديو“
 ىلع ًاسايق هلصأ لاق . لوقلا اذه لاق نمو ةنيبلا مل تماقو « هلام-
 نيدلا لهأ عم هل رقملا لخديف « هضرم ى همزل قحم رقي ضيرملا
 . . سايقلا لمتخ اذهف ني مهل تناكوأ « ةحصلا ىف مف رقأ نيذلا
 ىف هوجولا نم هجوب همزل قحم رقأ نإ هنإ ىناثلا لوقلاو * لوقأ هبو.
 دعب هل ثدح نإ « لام ىف هل ًامزال هرارقإ لعج هيدي ىف ام ءىش.
 هلاح ىت اذه هلام ئفقو : اذه لاق نم هب جتحن ام نسحأو . اذه
 لضف نإف ء مهقوقح نوطعيف نءدبيف © مهل هلام هنهرك هئافول هذه.
 ء هتمذ ىف مل ام ناك لضف لضفي مل نإو « هل رقأ نمل ناك لضف

 .؟الا صدع جامألا )١(
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 «لام تقوي نقيم لا ىلع ضايقب سيل هنأ. نم « شحافتي زمأ اذه لخديو
 نوكي ال نهزلا] نأ هلخديو ؛ لاح لكب 6 ةرارقإ لطبيف زوجحملا ىلعالو .

 ةئأمرغ. ىلع ءاج نم نأل ٠ لوهخم هنأ اذه لخديو « فو رعمب ًافورعمالإ

 .٠ ٠ ةءام زغ هاظعأ هؤامرغاالو هفرعي ال لام نم هل دجو امو « هلام ىف هلخدأ

 ؛ تيأر انك لوألا وهو امهدحأ راتخمو نيلوق ركذي هنأ ىلإ ملا نم ىبتنيو .

 ٠ ءالمإلا : ىناثلا راتخا ىعفاشلانأ هرصتخم ق نيبفىن زم لا هذيملت ءاج نكلو.

 م حصأ اذه انأ تلق ؛ ماقملا اذه ىف ىنزملا لوقي اذلو . هاري ىنزملا نأوس

 ءاج امو ملا ىف ءاج ام نيب عمجلاب اذه نم ىبتننو ؛ ءالمإلا ف لاق هبو

 . (1)ةلأسملا هذه ىف نالوق هل هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ءالمإلا ىف

 ايسن اهل رك ذي نأب ةجوزلاب جوزلا ريرغت ىف مألا ىف ءاج دقو 5

 ؛ ركذام نود هبسن نأو 3 ةيقيقح لا نيبتت مث 2 كلذ ىلع هلبقتف هبسن ريغ

 . هبسن نم ريكأ اسنوب.

 قاثلاو « رايخلا اهل نأ امهدحأ : حجري نأ ريغ نم نيناوق ةلأسملا ف نإ

 « بسنلا كلذ ريغ نم هتدجوف بسن ىلإ ال بستنا ) : هصن اذهو لطاب هنأ:

 ؛رايخللا ال نأ امههدحأ : نالوق ابف ناك هبسن قوف اهسنو هنود بسن نمو.

 ؛ خوسفم حاكتلا نأ ىناثلاو « هنود دجو ءىغثب ررغو « هنيعب حوكنم هنأل

 هللا ديع ىق ثنذأ املأك هريغ تجوزف 2 هنيعب لجز ىف تنذأ ول خسفني انك

 ىذلا ناكف « نالف ىب ريغ نم دمحم نب هللا دبع تجوزف ىنالفلا دمحم نبا:

 . (؟)هجيوزتب تنذأ نمربغ هتجوز

 ىري. , ىعفاشلا نإف ؛ هتاكز جرخم مل ارم وأ اعز صخش عاب اذإ

 فصنو « ةلآ ريغ نم ىقسلا لاح ىف رشعلا وهو « ةاكزلل لداعملا ءزجلا نأ

 لئاسلل كلم وه امنإو « هكلمال هنآل هعيب حصيال ةلآب ىقسلا لاح ىف رشعلا

 ناتسبلا رمت عاب اذإ كلذ ىلعو « تاقدصلل نيقحتسملا رئاسو ؛ مورحماو

 . 5117 نم للثلا ءزلا شماه ىلع ىفزملا رصتخمو ١مامو ١85 ص م ب مألا (1)

 1 . مألا نم "4 ص هس (7)

 ( ىفاشلا - 3١ م)



 اا

 . دعب كلذ ىرشملل نيبت مث ؛ ٍنيبي نأ ريغ نم ةاكز هيف تقحتسا ذق ىذلا
 .قابلا ذدخأب ْنأ نيب رايحلاب ىرتشملا نأ اهدحأ : : نالوف هيف مألا ىف لاق دقق
 هيلإ مسي مل هنألا ؛ عيبلا سفي وأ ء نمفلا نم هتصحب لكلا نم ةقدنضلا دعب
 « نمثلا لكب قابلا ذأ نأ نيب رايخلا هل نأ ىناثلاو ؛ هيلع دوقعملا ناكام
 .ىكحنو « هيلع دوقعملا ف نكي مل ةقدصلا ءزج نأل « عيبلا دري نأ نيبو
 .كيلإو . كلع ملام عيب هنأل ع لطاب عببلا نأ وهو « انلاث الوق عيبرلا
 .ءازجأ نم تفصو امع تكسو هطئاح ةرمث هعاب ولو : ىعفاشلا لاق : صضنلا
 رايخلاب ىرتشملا نوكي نأ امهدحأ : نالوق هيف ناك اهردق َو 2 ةقدصلا
 « لكلا راشعأ ةعست كلذو « لكلا نمت نم هتصحب ةقدصلا زواج ام ذخأ ىف
 .لك هيلإ مي هنأل ؛ عيبلا دري وأ « لكلا رشع فصنو راشعأ ةعست وأ
 .نإو: « نمثلا عيمج ةقدصلا نع لضفلا ذخأ ءاش نإ ىناثلاو « ىرتشا ام

 .ع ةلطاب اهلك ةقفصلا نأ : ثلاث لوق هيف ىعفاشللو : عي برلا لاق ء كرت ءاش

 .لالحو عيبلا مارح ةقفصلا تعمج املف كلم ملامو كلم ام هعاب هنأ لبق نم
 . اهلك ةقفصلا تلطب عيبلا:

 . ةدحاو ةلأسم ىف لاوقأ ةثالث ىعفاشلل ىرث انهف

 :ةرمثلا ىلع عقاو نهرلاف اثيشف ائيش جرخت ةرمك صخش نهر: اذإ-:8
 اليكلو + نهرلا حصي ىكل اهعطق بج اذلو. ٠ نهرلا ثقؤ ةدوسجوملا
 .لكشأو ...اهريغتجبرخ ىبح اهعطقي مل اذإف « نوهرملا ريغب نوهرملا طلتخي
 ركذي ىعفاشلا ؟ نهرلا مكح امف نوهرملا ربغ نم نؤهرملا فرعي .مفرمألا
 عيبلاك م نوهرملا .ريغب نوهرملا طالتخال دسفي :نهرلا نأ امههدحأ : نيلوق
 .نهارلا لوق لوقلاو دسفي ال نهرلا نأ ىئثلا . عيبملا ريغب عيبملا طلتخا اذإ
 . هريغب طلتخاف رمت وأ ةطنح ناك اذإ نهرلا ىلع هيقبيو « هرالقم قف

 .هنهرف جرخم ءىش رمثلا نم ناك نإف : عيبرلاو ىمناشلا مالك كليلإ
 نوهرملا لوألا نع جراخلا زيمتي الف ء هريغ هدعب جر ناكو ل



 ب لالؤ-

 00 سيل ذئنيح نهرلإ نأل « جراحلا ىف الو « لوألا ىف نهرلا زجم م

 لبق ةدم ىف عطقي هنأ طرتشي وأ « هناكم عطقي ىتح هيف نهرلازوجالو

 لوألا زهرا نموحأ لكشي نأ لبق جرخت ا امدعب وأ هدعب ىلإ ةرمثلا حرخت

 ىح زيمتي إل ةرمث هدعب جرخت ىخ كرت نإو « زاج اذه ناك اذإف ءأل مأ

 فرعأ أل فأل . « عيبلا دسفي انك نهرلا دسفي نأ امهدحأ : نالوق اهبفف فرعي

 نهارلا لوق لوقلاو « دسفي ال نهرلا ,نأ ىناثلإو « نهرلا ريغ نم نهرا

 تطلتخاف ًارمث وأ ةطنح هنهر ول اك اب ةطلتخلإ نم ةنوهرملا ةرمثلا ردق ىف

 هنيه عم نهر ىلا ةطنحلا ردق ف هلوق لوقلا ناك ةرمن وأ ,نها رلل ةطنحم

 ىح هضيقي ملف ًارمت هعاب اذإ هنأ عيبلا ف ر مخآ . لوق ىعفاشلاو « عيبرلا لاقو

 عئابلا ناك اهلبق عيبملا نم ةثداحلا زيمتنال اه هرجشا ىف ىرخأ ةرع تثدحا

 ًاريخ هداز دق نوكيف ؛ « لوألا عيبملا عم ةثداحلا ةرمش ا هل ملسي نأ نيب رايحلاب

 . ( ةرمثلا نم ثدح امم عاب ام ىرديال هنأل « عيبلا ضقني وأ

 ةبوسنملا ةيهقفلا ةيعومجلل انتءارق دنع هيلع انرْب امم ةلثمأ هذه -

 لكى نكت مذإ « ةنيبمو اهءارو امع ةفشاك ىهو هذيمالتو ىعفاشلا

 . هن هللا ىضر ىعفاشلل ةفاتخم لاوقأ نم هاندجو ام

 « هنم اليبس ىعفاشلا لاوقأ ددعت نم ىضاملا فنيضرغملا ضعب ذختا دقو

 3 داهجالا ف صقتلا ىلع ليلد ةدحاولا ةلأسملا ىف لوقلا بارطضا نأ معز زو

 ةسقألا ضراعت دنع ددرتلا نأ قحلاو « ملعلا صقن ىلع ليلد مزجلا مدعو

 ليلدو 2 لقعلا ىف لاكلا ليلد هنكلو «٠ صقتنلا ليلد سيل ةلدآلا مداصتو

 مج نأ دري م ةنألفأ « لقعلا ف لامكلا ىلع هتلالد امأ « دصقلا ف لاكلا

 « ءاملعلا بأد كلذ سيلف كشلا ماقم ىف نظلاب الو « نظلا ماقم ىف نيقيلاب

 هرسأي نألبق ة ةركف ريسأ نوكي نأ ديزري ألاو ذدريو قفحم اًنحاب تيأر املكو

 مجاع أ رما تيأر نإ « م اعلا هنأ ملعاف « ناهربلا هيلع ذوحتسيو « نيلدلا

 نع عب يهان كذا نأ ملعاف ( ملغلا ماقم ىف ناحجرلابو ؛ 4 ناحجرلا | ىف نيقيلاب
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 رصق نشا 4 هقأ رطا لك نم ملا احخألا مدعو 4 . عوضوملا ةطاحإلا 3 صن



 -1مغ

 ملع امو اهارياآل هنآ 3 اهدوجو ركنأف ءايشألا ضعب ىري ال حبصأو هرظت

 .. هسح ىف أطخو « هملع ىف صقن كلذ نأ

 هنألف قمل بلط 2 صالخإلاو دصقلا لاك ىلع ددرتلا ةلالد امأو

 ضراعت نيبو ؛ هدد رب قا كلذل باسألا رئاوت ل ذإو : دعا لو براقد

 كلاذامو « ٌاسيلت ناك دودحلا هذه زواحجن نإو ء« تارامألا مداصتو « ةلدألا

 دقلو « ًاقبس هب ديريالو « ًابلغ هب ديري ال « قحلا تاذل قحلا بلطي نم نأش

 « موصحلا عرقي و رظانب ناك ىذلا اذهف « ماقملا كلذ لهأ نم ىعفاشلا نأك

 . طق ةبلغلل ًابلط لداج ام هنأ مسقي ناك « مه ريكفت ىراجم ىف مهب طيح

 الصف ىعفاشلا بقانم باتك ىف ىزارلا نيدلا رخف دقع دقلو 48

 ءاوس « ىعفاشلل ةبوسنملا لاوقألا وأ ٠ ىعفاشلا دنع لاوقألا فالتخال

 ملا نمكل انلقن ىذلاك « هملق .نم ترج , مأ ع هناسل ىلع تءاج دق تناكأ

 لاوقألا فالتخا مسق دقو « هبهذم ىلإ ةيعفاشلا اهنسن مأ 4 . قزملا رصتخو

 : ماسقأ ةسمخ ىلإ هنع هللا ىض مر هيلإ ةيوسنملا

 4 جيرختلاو لقتنلاب نيلوق اهف نورك ذي ىلا لئاسملا : لوألا مسقل

 قى باوحلا ركذي 5 « نيباب ى ندتبءاشتم نيتلأسم ىعفاشلا رك ذي نأ ىهو

 ةدحاو لك باوج نولقتي . باوصأللاو « تابئإلاب رخآلا قو ىف هنلاب اهدحأا

 « جيرختلاو لقنلاب « نالوق هيف ) : نولوقيو 34 ىرخألا ىف نتلأسملا نم

 بامصألا نم نوققحملاو باعصألا نم لب « ىعفاشلا نم سيل ةقيقلا ىف اذهو
 . نيلوقلا نيذه نوركذي ال

 هفنص ىذلا وهو مدق امهدحأ : نالوق ىعفاشلل نوكي نأ : ىناثلا مسقلا
 مدقلل ةبسنلاب ديدجلاو ء رصحت هفنص ىذلا وهو « ديدج رخآالاو « دادغب

 ايركز باتكى ف تأرق ىببلا لاق . خوسنملا ةلزنمب مىدقلاو « هل خسانلاك

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا تعم لاق « ىطيوبلا ن هع هدانتسإب ىجاسلا ىبحن نبا

 فق ىزارلا دحجنالو « ىدادغبلا ىلاتك ىع ىور ١ نم لح ىف ل اعجأ ال : لوقي
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 اذإ هيأر ف دبا عجري نأ زاوج ىلع لدتسي وهو قح اذهو ًاصقن كلذ

 : لوقيف مفاوقأ ىف مهعوجر نم ةباحصلا نم ناك امم - هريغ ىف قحلا هل نيبت

 قف رمسىأرو ىأر ناك : ههجو هللا مرك ىلع لاق . كلذ لثم ةباحصلا تلعف م

 لوقي سابع نبا ناكو « نهعيب ىرأ نآلا انأ و « نعبي الأ دالوألا تاهمأ

 باطحللا نب رمع لاقو . لضفلا ابر تبثأو هنع عجر مث « ةئيسنلا ىف الإ ابرال

 سمألاب هتيضق ءاضق كنعنم ال : :ءاضقلا بادآ ىف سيق نب هللا دبع ىلإ هياتك ىف

 كدشرل تيدهو كلقع هبف تعجارف
 ىلإ عوجرلا نإف « « قحلا ىلإ عجرت نأ

 تاوخألاو ةوخإلا ثرويال رمع ناكو , لطابلا ق ىداعلا نم ريخ قحلا

 . مهيب كيرشتلا ىف.ديزو ىلع لوق ىل ىلإ عجرف دجلا عم

 ىلع ةديدجلا هبتك نم عضاوم ىق ىعفاشلا صني نأ : كلاثلا مسقلا

 امهحصأ اذه لوقي نأب (« امهم هراتخم ىذلا رايتخا ىلع هبني مث « نيلوق

 هركذب وأ « رخآلا ىلع اع عيرفتلا كرتو « امهدحأ ىلع هعيرفتب وأ « امبنسحأ وأ

 . رخخآلا نود اههدحأ ليلد

عو ء« رايتخالا ىنعم نابب ىف ىزارلا لوقي ام اذهو
 اذه ضعب نأ ىدن

 « هرايتخا ىف طروتلا نود نييأرلا دحأ ىلإ ليملا ىلع لدي دق هركذ ىذف

 . هيلع عرفيف عيرفتلاب حيضوت ىلإ جاتحم اهدحأ نوكي وأ ء هحيجرت وأ

 لوقيو هيف فقوتيو « تابثإلاو ىنلا قرط ركذي نأ : عبارلا عونلا

 هللا ىضر ىعفاشلا نع حصي مل هيف باحصألا لاق : مسقلا كلذ ىف ىزارلا

 فقوت دقوهو « ةلأسم ةرشع تس ىنالإ هجولا اذه ىلع نيلوقلا ركذ هنع

 روصنم وبأ ذاتسألا لاق « عرولاو ةنايدلا ةياغ:اذهو « انف رمألا هابتشال ايف

 نيح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم لجأ ىعفاشلا سيلو 3 ىدادغبلا

اعللا ةيآ تلزن ىح فقوتو هتأرما لجرلا فذق نع لكس
 نأ ىور دقو « ن

 1 . باثو قفانملاو « فاقو نمؤملا

 نيلوق اف ىعفاشلا لسرأ ىلا لئاسملا قيضي ىزارلا نأ اذه نم ىرتو

 فببسلا نأ رهظيو « ةلأسم رشع تس ىلع اهرصقيو « ابنم آدحاو رتخي ملو



 م

 ذزجم ريتعي وهف ؛ رايثخالا ىلع لدُي تارامألا يم اف نوت وه كلذ
 ىأرللا ليلدلا كرت اعر هنأ 2 : ةرايتخا ليلد نييأرلا دحأ ليلدل ركذلا
 تارامأ ف سوت ذإ هنأو ع هيف سايقلا حوض وو ليلدلا روهظل رخآلا
 رايتخا ريغ نم اهف ناأرل كرت ىلا لئاسملا قيض دقف . حيجرلاو رابتخالا
 . امهدحأل

 ةقب رط امهدحأ : نلوق ةلأسملا ىف ىعفاقلا ركذ نأ : سمايلا عونا 1
 ركذ دقو ؛ ةنسلا قفإو امراتع مث « ةنسلاو ريخلا ةقيرط ىلثا و 2« سايقلا
 سيل اذهو : نالوق اف ىعفاشلل ىور ىلا رومألا نم حونلا كلذ ىزارلا
 ىلع ىنبي ىأر الف « هدنع ةعيرشلا ىف ةلدألا رخآ سايقلا نأل ءىش ىف اهم
 سايقلا راوجب ةنسلل هركذف « ةنس وأ باتك نم صنلا عضوم ىإ سايقلا
 . ةتبلا سايقلا ضفر هانعم

 نأ نونظي ةيعفاشلا ىبصعتم نم هريفك ىزارلا ئرت كنإو ٠
 ىلا لئاسملا ددع نوللقيو « هنع اهنوعفديف هب قيلتال ىعفاشلل ءارآلا ةرثك
 ةرثك نو ري ىعفاشلا ىل اع نيبصعتملا مهرا رازجن ىرتو ٠ ىأر نم رثكأ اهف لاق
 اف صقت كلذاو ء قكلا ىلإ لوصولا مدع ىلع اليلذو « هيف ةصقنم ءارآلا
 :نايحآلانم ريثكىف ددرتلا بجوي معلا نأ انييو « مهمحز انددر دقو « معلا
 .لهج ةنيب ريغ نع نيقيلاو ٠ ملع ةنيب نع ددرتلا نأو

 ةيملعلا هتايحو هتريس نم ًاءوض كيلع انيَقلأ ىذلا ىعفاشلا نأ قحلاو
 هنأل كلذ « ًانايحأ ةدحاولا ةلأسملا ىف ىأر نم رثكأ هنع لقني نأ دبال
 : ءارغلا ةعيرشلا هده ىف قحلا هنأ دقتعي ام بلط ىف ًاصلخم ناك- هللا همحر
 اقم اف هيلع جي أر قرالو رك يع زرعت رصلخغلاو
 شاك دقات نازيم هئارآ صحفي هلعجي كلذو « هلل معلا بلط رهو ؛ نعم
 ري كرم ىح ركف اذ ىعفاشلا ناك كلذ قوفو + صحاف نيبتسم رظنو
 ظ هع رو ام بلطي ىح ةياغ ىلإ نكسيال ؛ دعص ةيملعلا تاياغلا بلط ىف
 ىذلا نازعملاب ًامئاد اهريسي لب « هئارآ ىلع دمحبال هلاح هذه تناك نمو



 تام#-

 0 رارقلا نم,برقأ رييغتلا ةنظم نوككتو. « ٍريخألا ىملعلا هروط ىف هيلإ . لصب.

 5 ىلر هل ناك اذإ هنأب حرصيو « ًامئاد ثيدحلا بلظي ىعفاشلا ناكدقلو

 - هباحصأ نم نيثدحملا بلاطي مث ثيدحلا ىلإ عجار ةلاعال وهف ثيدحلا فلاخي

 نم هيأر اورتعي الأو ثيدحلا فلاخي هبأر اودجو نإ ثيدحلاب اوذخأب نأب

 ىدل سيل. ام ثيداحألا نم ءالعلا نم ةفئاط ليكى دل ناك دلو « ثيدحلا

 . كلذ ءارو اهف سيقتو « اهدنع ام ردق ىلع ةدحاو لك ىفتف « ىرخألا

 هيلع قلتي مل ىلا ةفئاطلا ثيداحأ ىلع علطا اذاف اذه ىعفاشلا نمزوكي دقلو.

لع ًارس ثيدحلا: عم. نوكي ىذلا ىأرلا ىلإ' لقتتنم. ةلاحم ال هنإف
 ىلإ هتدلعإق ى

 ًابحم احرلا نيثك ناك ىىفاشلاو . ىبهيلم وهف.ثيدحلا حص اذإ“ « هسفئل اس

 .فارزعأ, ىلبعو « ةفلتخم :. تائيب ىلع علطاف « ملاقألاب فوط دقف . ةعجنلا .

 رضاوح نم ةرضاح لكلو « اهئادحأ سانلا نم ةعاج لكلو « ةنيابتم سانلا

 هلظيىدذلا فرعلاب رثأتي ةلاحم ال يناوقلا طبنتسم نإو « اهئاداع ىمالسإلا ملاعلا

 ْف ايأرإ لاق دق ىعفاشلا نوكي دقف « ًانايحأ اهتبثيو « ًانايحأ هءارآ هجويو

 ددرتي دقو « 5 ًارثأتم هيأر ريغ رصم ىلإ ءاج الف « ابف امم ًارثأتم دادغب

 . رخآلا امهدحأ خسني نأ ريغ نم نييأرلا كرتيف ؛ نيرمألا نبب

نيفلاخلا 'عم ىعفاشلا"تازظانم ةرثك نإو
 ىلإ: رظني هلعجن نأ ابحأش نم هل 

 عضاوم ىلع هعلطيو.« ابسويع هيري رظانملا نإق' « ةصخاف ةرظن ًاماذ هئارآ:

 نأ 'ىلع هلمحت وأ :ابف ى مقنلا
جلاا ىف ط روتي نأ لبق اهنزي

 0 اهبلع ةاماحملاو لد

 هلعج. كلذاو. ع اهضحديف « هلؤق' بويع. هيرث لاوقلاةطوقش ةيشخخ' نأو

 هبجوأ نإ ريغتلا: .ىلع .هلمح قحللا ياظ .ىف هصالخإو « امئاد هئارال ًاصحاف

 هعلطي دق هوقبس نيذلا“ ءاهقفلا: ءارآل ىعفاشلا : ةسارد رارمتسا نإو اذه

 . هراتخيف هيأر نم رمخ ىأز ىلع -

ق- ذإ ةدحاو ةلأسم ىف نيفلتخم نيأر ءاقبإ ىلع هلمحم دق سايقلا نإو
 د

 هب حجري ام دجب الو « مكحلا افاتخم ناببش اهسردي ىلا ةلأسملل نوكي.
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 .فرصتلا نم عونمملا نيدملا رارقإ ىف تيأر اك « رخآلا ىلع نيسايقلا دحأ
 ..نييأرلا دحأ ىلع هب هقحلأف ؛ ضيرملا : نييبش دجو دقف « هعنم دعب نيدب
 امهركذ نيذللا نييأرلا ىرت كلذكو (1) ىفاسلا ىلع هب هقحلأق نهارلاو

 ل عصب نم كلذكو ٠ هبسن نم ىلعأ ابسن جاورلا دنع ركذي نم ةلأسم
 . اهعطقي نأ ريغ نم ةرمن نهر نم كلذكو ؛ ةقدص اهف تبجو ةرمع
 يقل ضراعت اهف ءارآلا ةرثك ساسأف (7) ان طلتخاف اهريغ جرخ
 . تارامآلا مداضتو

 قفتمو ؛ داهتجالا ف هجهم عم قفتم رمأ ىعفاشلا ءارآلا ةرثك نأ ةصالخلاو
 . بلط ىف هيرحن ىلع لدت لب 6 هصصقت ىلع لدت ال ىغو ٠ رك

 ىفاقلا ل لوصأ

 «هلوصأ ةساردب ىبعنس اننأ ىعفاشلا هقف ىنانمالك ردص ىف انركذ - ١
 هلوصأ ىف ىعفاشلا ناف « هعورف ةسا ردل الامهإ هلوضأ ةساردب انتيانع تسيلو
 نم ةدعاقلا نيبي ناك اذلو « هعورف طابنتسال اهكلس ىتلا جهانملا عضو دق
 اهحضوبو « عورفلا ضعب نم اهيلع هعرف اع اهفدري 93 « طابنتسالا دعاوق
 لوصأل ةسارد لوصألا ةسارلف «ء اهم عورفلا هذه جارختسا ف ةكلسع
 . كلذ قوف ىه م ء بهذملا كلذ عورف ضعبب مالإو 2 ىعفاشلا بهذملا

 ةحيحص ةسارد ىه ةيلقعلا ءاملعلا جهانم ةسارد نأو « ىعفاشلل ىهقفلا جيمملا |
 . ةيث زج جئاتن نم جهانملا هذه ىلع ىنبنا املا ةميقتسم

 صتخا دقو ملاعلا كلذ هب صتخا ام ةساردب نوكت امنإ ملاعلا ةسارد نإو
 لوصأ ديح ىذلا وه هنأب هورصاعو هوقبس نيذلا نيدهلا نيب نم ىعفاشلا
 . ةيحانلل ةسارد لوصألا كلت ةساردف . ةيلك ةماع دعاوقب اهظبضو طابنتسالا
 . ءاهعلا اهم قبسو ىعفاشلا اهم زاتما ىلا ةيركفلا

 . لال مد ةذبنلا نم © مقر عجار 6

 ١١١ مقر ةذبئلا نم م 6 7” 65 متر عجار ةفآز
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 لوصأ مع عضاو قبسلا اذب ىعفاشلا ناك  ٠١؟* |
 ءاهقفلا نأل « هقفلا

 .طظابنتسالل ةموسرم دودح مهمديأ نيب نوكي نأ ريغ نم نودبجم هلبق اوناك

 ةاماياغو اهماكخأ ىتارمو « ةعبرشلا ىناعمل مهمهف ىلع نودمتعي هلبق اوناكو

راومو اهرداضمو اهدصاقم هيلإ ريشت امو « اهصوصن هيلإ ءىبوت امو
 « اهد

ريغ نم ةقيلسلاب نيهاربلا نزي نم لثك مهلثمو
 .قطنملا ملعب مالإ هل نوكي نأ 

 .لعج اهدصاقمو اهضأرغأ فرعت و ةعيرشلا ةساردب ءاهقفلا ءالؤه سرمم نإف

 ريغ نم نوفويف نودبن4# مهسوفن ىف تاكلملاك اهف طابنتسالا نيزاوم

 .هنع هللا ىضر ىعفاشلا ءاجف « ةموسرم ةنودم دودح مهديأ نيب نوكت نأ

 .طابنتسالا مهجهانم تناكو « هورظانو « ءاهقفلا رظانو « ءالعلاب طلتخاو

 .موسرلاو دودحلا عضو كلذلو « تارظانملاو لدجلا ىف مهتتسلأ ىلع ودبت

 :اذه قى ىعفاشلا لضف ق ىزارلا نيدلا رخف لاق دقلو « نيزاوملا طبضو

 ,وطسرأ ةبسنك « لوصألا لع ىلإ ىعفاشلا ةبسن نأ ملعا : هصن ام ماقملا

 .نآل كلذو ء ضورعلا مع ىلإ دمحأ نب ليلخلا ةبسنكو ؛ قطنملا ماع ىلإ

 « ةميلسلا مهعابط درج نوضرتعيو نولدتسي وطسرأ لبق اوناك سانلا

 مهدنع ناك ام نكل

 .ىلكلا نوناقلاب نعتسي مل اذإ عبطلا درحم نإف ةيرطضمو ةشوشم ممالكت ناك

 ,جرختساف « ةديدم ةدم سانلا نع لزنعا كلذ وطسرأ ىأر الف « حلفأ ام

 .دودسمحلا ةفرعم ىف هيلإ عجري « ًايلك ًانوناق هبيسي قلخلل عضوو قطنملا مع

 « ًاراعشأ نومظني دمحأ نب ليلخلا لبق اوناك ءارعشلا كالذكو !. نيهاربلاو

 .كلذ ناكف ضورغلا ملع ليلخلا جرختساف «٠ عبطلا ذرحم ىلع مهدامعا ناكو

 'اوناك سانلا انه اه كلذكف « هدسافمو رعشلا حلاصم ةفرعم ىف ًايلك ًان وناق

 مرج الق نيهاربلاو دودحلا ابإاثرت ةيفيك ق توناق

وصأ لئاسم ف نوملكتي هنع هللا يضر ىعفاشلا مامإلا لبق
 .نولدتسيو «. هقفلا ل

 ,لئالد ةفرعم ىف هيلإ عوجرم ىلك نوناق مه ناك ام نكلو « كوض رتعي و

 ,معلاعت هللا همحر ىعفاشلا طبنتساف « اهتاحيجرتو اهتاض راعم ةيفيكى ةعب

 ةلدأ بتارم ةفرعم ىف هيلإ عج ربف ًايلك ًانوناق قلخلل عضوو « هقفلا لوصأ
 رذلا



 امامك

 هنع هللا ىضر ىعفاشلل اوفرعي نأ بجو انه اه اذكف « اهف وطسرأ ةكراشم- دحأل قفتي مل ةيلاع. ةجرد قطنملا لع جارختسا نأ ىلع قلحلا قفتا الف“ .لقعلا لع ىلإ وظسرأ ةبسنك ةغيرشلا ملع ىلإ ىعفاشلا ةبسن نأ تبثف . عرشلا:
 نيدهتحما رئاس ىلع زييماو ةلالجلاو ةعف رلاب فيرشلا معلا اذه عضو ببسب
 . ةفيرشلا ةجردلا هذه ببسي.

 اببتك ىلا ةلاسرلا لوصألا ىف ىعفاشللا ةباتك لوأ ناك دقلو: د الل*
 ابكلو « لوصألا ىف ىعفاشلا ثحابم رثكأ ىلع تلمتشا دقو (1)ةروهشملا ىهنو «رصحم اهتباتك داعأ مث ءرصم ىلإ ءىجب نأ لبق ىدهم نب: نمحرلل دبع:
 باتكك « لوصألا ىف اهريغ ةلقتسم ثحابم ىعفاشلل لب اهلك ىلع لمتشت مل
 هذه نم ًاريثك نأو « ةيلك لئاسم ًانايب ةيعرفلا ماكحألا ايانث ىف دجن رقتسم عيتتم ةسارد مألل سرادلا نإو « معلا عاج باتكو ؛ ناسحتسالا لاطبإ
 اب ذحألا' ىلع مهلمحل امإ © موصخللا عم هتارظانم ىف تءاج دق دعاوقلا
 لضفأ طابنتسالا ىف اهماقم”نابتؤ ٠ اهحضوتو. ةدعاقلا قت ةرظانملاو عو رفلا نم عرف ىف هيأر ةحص تايثإل امإو « نانحتسالا' لاطبإو: « ملعلا عاج ف" اك

 ةعيرشلاب  ملعلا
 ىأ « ةماغلا ملغ امهدحأ : نيمسق ةعيرشلا لع ىعفاشلا مسقي ل 5

 عمسي الف « هفرعي نأ هيلع بحجب لب « هلهجم نأ ًاًملسم عسي ال ىذلا ملعلا
 جبحو نانضمز موص و.« سما تاولصلا نض رف لثع « ةرورضلاب ةعيرشلا نع مولغم هنألا اذهو“ « الهاج-هب نوكي نأ هلقع ىلع بولغم ريغ ًاملسم
 . سو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةفاكلا نيب ةرتاوتملا ةنسلا فو هيف ليوأت ال آصن“ نآرقلا ىف دوجوم فنصلا اذهو « رمحلا برشو ةقرسلاو لتقلاو ىنزلا مرجتو « لاومألا ىف ةاكرلا بوجوو ؛ اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا

 نم صن اهنف سيل ىلا ةعيرشلا عورف نم سانلل ضرعي ام ىناثلا مسقلاو

٠ 
 ابلإ مج راف رك اش.دمحأ ذاتسألا قيظحتب :ةلقتسم ةعبط ةلاس ا تقبط

)1١ 
 ل عج

: 
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 تاولص لوسرلا نع رئاؤتم نصن نكي ملو « ليؤأتلا لمتحن ضن اهفوأ بات

 وأ ١ رتاوتملا رمغلاب ال داحتلا ريحت ناكو صن دجو وأ « هيلع همالسو هللا

 . ةصاخلا لع كلذ ىمسيو « لبوأتل ةلباق امف صوصنلا تناك

 « ليصحتلا ثيح نمو « فيلكتلا ثيح نم ماعلا نم ناعونلا قرتفيؤ

عسي ال لسم لك نم بولطم ةماعلا رع ثيلكتلا ثيح نمف
 هلهجي نأ املسم 

 صضرفك وهو + ةصاخلا الإ هبلطبال ةضاخلا ءاعو « ةزرورضلاب نيدلاب ملع هنأل

 نع مثإلا طقسي مهمايقب و « ضعبلا هب موقيف هيلع نيرداقلا نم بلطي ةيافكلا

 | . هب ماق نمل لضفلاو « لكلا

 جاتحبالو « هملع لقاع لك عسي لوألا نإف « ليصحتلا ثنح نم اَمأ

 ةصاخلا الإ هب موقي الف ىناثلا امأ « هيلع لصحم وهكردي ىكل ةصاخ طورش ىلإ

 « سانلا فالتخاو ةباحصلا رامنأو « ةنسلاو باتكلا ملع اوتوأ نيذلا

 . هبجاو ناك مبلعو طابنتسالا قح مل ناك ءالؤهو

 « ةصاخللا ملَعو ةماعلا ملع نيب لصافلا دخلا كل نبي" ىعفاشلا كزتألو

 هلقع ىلع بولغم ريغ غلاب عسيال ةماع لَ : ناملع ملعلاو : لوقي وهف

 «ناضمو رهش موض ضانلا ىلع هلل نأو « سمخلا تاولصلا لثم ... هلهج

 « ىتزلا مهلع مرح مهنأو « مهاومأ ىف ةاكزو : هوعاطتسا اذإ ثيبلا جحو

ولقعي نأ دابعلا فلك امن اذه ىبعم ف ناك امو رمخلاو « ةقرسلاو لتقلاو
 « ه

 « هنم مهلع مرح امب. « هنع اوفكي نأو « ماومأ نم هوطعيو « هولمعيو

 دنع اماع دوجومو « هللا باتك ىف ًاصن دوجوم ملعلا نم هلك فنصلا اذهو

 لوسر نع هنوكح ٠ مهماوع نم ىفم نمع مهماوع هلقني « مالسإلا لهأ

 وه ماعلا ملعلا اذهو « مهلع هبوجو الو « هتياكح ىف نوعزانتي الو ؛ هللا

جنالو « ليوأتلا الو رمللا نم طلغلا هيف نكمال ىذلا
 . عزانتلا هيف زو

 دابعلا بوني ام : هنايب ىف لوقيف « ةصاخللا ماع وهو : ىئثلا عونلا نيو

 صن هيف سيل امم اهريغو ماكحألا نم هب صخب امو « ضئارفلا عورف نم

 نم ىه امئإف ةنس هنم ءىش قف تناك نإو' « ةنس ضن هرثكأ قالو باتك



 ب ا١ملةاس

 كردتسو « ليوأتلا لمتحم هنم ناك امو 4 ةماغلا رامخأ ال 4 ةضاخلا رامخأ

 . (0)ساق

 ةجردهذه : لوقيف « ملعلا نم عونلا اذهب مايقلا نيفلكملا لاح نيبي م
 اهغولب لمتحا نمو « ةصاخلا لك اهفلكي ملو « ةماعلا اهغلبت سيل ملعلا نم
 مهتصاخخ نم اهم ماقاذإو ؛ اهوعلطي نأ ةفاك مهلك مهعسي الف ةصاخلا نم
 ماق نمل اهبف لضفلاو « هللا ءاش نإ اهكرت نع هريغ جرخم مل ةيافكلا هيف نم
 ش . اهلطع نم ىلع ا

 هسايقب - هنولمحتي نمم ةصاخلا ىلع ملعلا اذه بوجو ىلع لدتسي م
 اورفنيل نونمؤملا ناك امو » : ىلاعت هلوقبو : ةزانجلا ةالصو داهحلا ىلع
 اورذنيلو « نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مبسم ةقرف لك نم رفن الولف « ةفاك
 ناكام لك اذكهو : لوقي مث « نورذحم مهلعل ؛ مهلإ اوعجر اذإ مهموق
 نيملسملا نم هب ماق اذإف ٠ بوني اهف ةيافكلا دصق هب ًادوصقم هيف ضرفلا
 جرخمالأ تفخ آعم هوعيض ولو مثأملا نم هنع فلخت نم جرخ ةيافكلا هيف نم
 هلإو هلوقل ع هللا ءاش نإ كشأ ال لب « مثأملا نم هيف قيطم مهم دحاؤ
 . « املأ ًاباذع مكبذعي اورفنت

 : لوقيف لوألا رصعلا ذنم نوملسملا هيلع ىرج ام وه كلذ نأ نيبي م
 هقفتي موبلا ىلإ انغلب اهف هيبن للا ثعب دنم تفصو ام ىلع نوملسملا لزي مو
 فلختيو « مهضعب مالسلا دريو دهاجمو « مهضعب زئانجلا دهشيو ؛ مهلقأ
 روضحو « داهجلاو « هقفلاب ماق نأ لضفلا نوفرعيف « مهريغ كلذ نع
 . كلذ نع رصق نم نومتؤي الو « مالسلا درو « رئانجلا

 دهجب ىذلا وهو « ءاهقفلا ثحن عوضوم وه ةصاخلا ملعو - 8 ظ
 هل عضوت ىذلا وهو عزانتلا هيف ىرج ىذلا وهو « هطابتتسا ىف نودهحما

 رابخألا ةماعا رابخأ نمو « ةرتاوتملا ريغ ىأ داحآلا رابخأ ةصاخلا رابخأ نم دارملا )١(
 . ىأرلاو سايقلا قيرطب هكاردإ بلطي ىأ كردتسي ىبعمو « ةرتاوتملا
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 / سايقملا طباوضلا كلت نوكتلو « ًاحيعص طابنتسالا نوكيل , طباوضلا

 يلصافلا و نيعزانتملا نب مكح لا نوكتو « باوصلاو أطحلا هب ساقي ىذلا

 ىه طباوضلا كلت ىهو « طابنتسالل ةماعلا لوصألا نأ كش الو

 عيطتسيال لب « ملسم لك ىلع ليصحتلا ةبجاو تسيلف « ةصاخلا لع صخأ

 ةماع دعاوق ىهو « ءارالا نزول ةقيقد نيزاوم ىه ذإ « مسم لك اهليصحت

 . . طابنتسالل نيدهدحْما دشرت

 ' ىعفاشلا دنع ماكحألا ةلدأ

 © بتارم سمخ ىلع ةبترم ©« عاونأ ةسخ معلا ىعفاشلا رتعي - 19

 ةمدقم ةبت ره لك
 . اهدعب ام ىلع

 باتكلا عم ةنسلا عضيو « تتبث اذإ ةنسلاو باتكلا : ىلوألا ةبترملا

 ٠ هلمجن ةلصفم هل ةئيبم لاوحألا نم ريك ىف امنأل « ةدحاو ةبترم ىف

 فق تسيل - ةنسلا ىف داحا ًارابخأل تناك نإو ع تمص اذإ هعم اهعضيف

وت مدعو نآرقلا رتاوت ثيح نم نآرقلا ةبترم
 هض راعتال نآرقلا نأو « اهرتا

 اهايبل جتحم ل نإ هب ىتكيو « ةنسلا
.. 

 دارملاو « ةنس الو باتك هيف سيل اهف عامجإلا : ةيناثلا ةيترملاو

 ملع ىلع اورصتقي ملو © ةصاخلا ملع اوتوأ نيذلا ءاهقفلا عامجإ عامإلاب

 . ابلع اوعمتجا ىلا ةلأسملا 2 مهدعب نم ىلع ةجح مهعامإف «© ةماعلا

 نم ًايأر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لوق .: ةثلاثلا ةيترملا

 . انسفنأل انيأر نم ريخ انل ةباحصلا ىأرف « هفلاخ ًاددأ نأ فرعي نأ ريغ

 ف ماسو هياع هللا لص هللا لوسر بامصأ فالتخا : ةعبارلا ةبئرملا

 هحجري وأ ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ هاريام مهضعب لوق نم ذخأيف « ةلأسملا

 ظ . اهريغ ىلإ ملاوقأ زواجتي الو « سايق



 ب ا4١هاا

 بتارملا نم دحاوب همكح فرع رمأ ىلع سايقلا : ةيسماحلا. ةبترملاو
 رمألا ىلع ساقيف « ايترت. ىلع ؛ عامجإلاو ةنبسلاو باتكلا : .ةقباسلا
 , عامجإلاب همسح فرع وأ ةنسلا وأ باتكلا ىف همكح ىلع صوصنملا
 فالتخا عم هلوق وأ, « فلاح ريغ نم ةباحصلا ضعب لوق. هيف عين وأ,
 . (1)هريغ

 ةنيبم ةنسلا نإف غ قداص رظن ىعفاشلا نم رظنلا اذه نإ قحلا فو
 . تاتكلا

 ىلوألا : ىش تاقبط ملعلل.. :.لاقف. مألا ىف ىعفاشلا,كلذ ىلع صن دقو
 . ةنسالو باتك هيف سيل امف عامجإلا ةيناثلا مث ء تتبث اذإ ةنسلاو باتكلا
 هل ملعن الو الوق ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا باحصأ ضعب لوقي نأ ةئلاثلاو
 « كلذ ىف ملسو هيلع هللا لص ىننلا باحصأ فالتخا ةعبارلاو ؛ مهنم افلام
 باتكلا ريغ ءىش.ىلإ راصي الو : تاقبطلا ضعب ىلع سايقلا ةسماخلاو
 . (؟)ىلعأ نم معلا ذخؤي انإو . نادوجوم امهو ةنسلاو

 ع باتك عابتا .عابتالاو « طابنتساو عابتا : ناهجو معلا : ىعفاشلا لوقي 01(
 نكي مل ناف . ًافلاخت هل لعن ال فلس نم ةماع لوقف نكي مل ناف « ةنسف نكي / نإف
 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةنس ىلع سايقف نكي مل ناف « لجو زع هللا باتك ىلع سايقف
 0 دايس نإ ىدأ ايف هريغ عابتا هعسي لو « هداهتجا غلبم لوقي نأ عسو « اوفلتخاف سايقلا مل نم ساق . اذإو « سايقلاب الإ لوقلا زوحي الو هل فلاخم ال فلس نم ةماع لوق ىلع سايقف نكي مل ناف

 ةنسلا ىف هنع ثحبي مث . باتكلا ىف الوأ هنع ثحبي محلا نأب حا رصي ىنفاشلا دج انهو
 باتك ىنو « نايب ىلإ جاتحي ناك وأ .« لصفم ريغ المجم ناك وأ « باتكلا ىف نكيه نإ
 بحجب ام نيبي هنإف . رهاظ نيصنلا نيب قيثوتلاو « ةدحاو ةبترم باتكلاو ةنسلا نأ ركذي مألا

 نإو “ هءارو ايف ءانغ الف نآرقلا ىف اودجو نإ فلسلا قيرط وهو « دبحملا هعبتي نأ
 « نآرقلا ةبترم ىف ةنسلا عومجي نأ ,قاني.ال كلذو « ةيورم ةنس_نع نوثحبي اودحي م
 : 1 ١ ل( تالا 7 هجايتحا ثيح نم باتكلا ىلع ةكاح ةنسلا نإ . ىطاشلا لاق كلذلو ةلصفمو ةنيبم اهمأل

 .؟:5 صالة مألا 0)
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 -باتكلا ةبترم ىهو هب أدب اع أدبنلو « ىعفاشلا دنع ملعلا تاقبطىه هذه

 . ءدبلاب باتكلا صخنل مث ةنسلاو

 باتكلا 00
 هذه ىب معلا ىف ةدجاو ةبترم ةنسلاو باتكلا ريتعي ىعفاشلا ١80 راح

 .نمب امهريغ نإأل © ةعيرشلا هذه ٍديحولا ردصملا امه ريتعي لب. . ةعبرشلا

 ذخؤي مل نإو ٠ امهجور نم سبتقمو « امهيلع لومجي. لالدتسالا عيباتي

 لصأ يلإ ةعجار عونتتو ددعتت امهم اهلك لالدتسالا رداصمف « امبصن نم

 .تارابع ىرن نكلو « ةنسلاو باتكلا امه « نيتبعش نم نوكتي دحاو

 « هلبق نم ءاهقفلا تارابع لب « ىعفاشلا دعب نم لوصألا ىف باتكلا

 اهلعج لب « باتكلا ةيترم ى ةنسلا لعجبال بتكام ضعب ىف هسفن ىعفاشلاو

 ةبترم انركذ ايف ىعفاشلا امهربتعا اذاملف «.هب ةنريقمال: « هل ةيلات ةبترم ىف

 ذا: هللا نع امهالك ةنسلاو باتكلا نأب كلذ نع ىعفانشلا بيجب. ؟ ةدجاو,

 « ىحوي يحوالإ وه نإ : ىوهلا نع قطني ملسو هيلع هللا ىلص ىننا ناكام

 اهب فخألا لع ةنسلا نآلو « امه-ابسأو امهقرط.تقرفت نإو هللا نع امهالكف

دحاو اعرش نامتب هعم هو.« ةقحلم هب ىهف « هللا بانك, ني
 نم لكف «.ًا

وسرلا نع لبق.هباتك ىف هضئارفو هللا نع لبق
 هتنس ق ماسو هيلع هللا. ىلص ل

وبتتي نأو « هقلخ ىلع هللا لوسر ةعاط هللا ضرفب
 .نع لبق نمو « همكح ىلإ ا

ط نم هللا ءضرتقا امل : 6 لبق هللا 'نعف هللا لوسر'
 ى امل لوبقلا :عمجيف  هتعا

 دحاو. لكل. لؤبقلاو. هللا لوسر ةنسلو هللا: تاتيك .
 تقرفت نإو « هللا نع امهنم

 .بابسأي دحأو ضرفو مرحو لجأ اك « . امنع اهب .لبق ىلا بابسألا :عورف.

 . 0(2)نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال.» « هؤانث لج ءاش: امك « ةقرفتم.

هيف ءاج ام لك نيبت ىهو « نآرقلا عم ةنسلاف
 ىخو ؛ ةيلك لئاسم نم 

اذإ الإ نايبلا اه نوكي نأ نكمم الو ؛ هلم ةلصفم
 نيبملا ةبترم ىف تناك 

صلا نم نوريثك ناك دقو « ,لعلا, قا
 . هذه ىعفاشلا ةرظن نورظني ةباح

 . ىلحخلا ةعبط مع ص ةلاسرلا 000(
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 تامشاولا هللا نعل.» : :حيحصلا ثيدحلا لاق دوعسم نب هللا دبع نأ ىوري
 ينم ةأ رما كلذ غلبف: « (1)هللا قلخ تاريغملا نسحلا تاجلفتملاو تامشوتسملاو»
 تنعل كنأ كنع ىنغلب ثيدح ام هللادبعل تلاقف نآرقلا أرقت تناكو « دسأ ىبب“
 لوسر نعل نه نعلأ ال ىلامو « هللا دبع لاقف . هتركذف « اذكو اذك
 نيبام تأرق دقل : ةأرملا تلاقف « هللا باتك ىف وهو « ملسو هيلع هللا ىلبص هللا
 هللا لاق «٠ هتدجو دقل هتأرق تنك نُأل : لاقف « هتدجو امف فحّصملا ىحولا
 . « اوهتاف هنع ابن امو هوذخف لوسرلا مانآ امو» : لجو زع

 ىلع همالك لمحت وأ هعضوم نع ىعفاشلا دصقم فرحنال ىكلو -
 : اهك اردإ سانلا ضعب نع ب زعي دق « لئاسم ثالث ىلإ هيبنتلا بجم هلمحم ريغ

 « نآرقلا ةبترم ىف اهعومجم ىف ةنسلاب ملعلا لعجم لعجب ىعفاشلا نأ : اهالوأ

 ةعطاقلا ةرتاوتملا ىألا ةبترمىف هقرط نكت امهم لوسرلا نع ىورم لك نأ ال
 ةرتاوتملا ثيداحألا ةيترم ىف تسيل داحالا ثيداحأ نإف « اهقدص ىف
 « اهتوبث ىف ةعطاقلا ةينآرقلا تابآلا نع الضف « ةروبشملا ةضيفتسملا
  ةتباثلا ةنسلاب نآرقلا ةبترم ىف ىلا ةنسلا ديق ذإ « كلذ ىلإ هبن دق ىعفاشلا
 . تبث اذإ ةنسلاو باتكلا ىلوألا ةبترملا : لاق دقف

 + ةدحاو ملعلا نم ةبترم ةتباثلا ةنسلاو نآرقلا نأب ىعفاشلا مكح نئلو
 دانسإلا ثيح نم باتكلاف « لالدتسالل تايئزج ليصفت قى توافتلا حمم ملو

 ..ىرخألل سيل

 درب حلفتلا و هجولا رعش :ةلازإ صمنتلاو « ىحمت ال مسجلا ىف ةمالع عضو مشولا 00(
 . اجلف اهب نأك نوكعل نانسألا
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 ماكحأل طابنتسا دنع باتكلا ةبترم ىف ةبسنلاب ملعلا لعج- نإ : اهناث

 + ىش ركنم نإف « دئاقعلا تابثإ ىف هتلزنم ىف اهلك ابنأ هانعم سيل عورفلا ىف

 ىذلا مركلا نآرقلا حيرص هب ءاج ءىش ركن سيل ةنسلا هب تءاج امم

 هب ءاج امم ًائيشركني نم.ناف ع طق لاجم هيف ليوأتلل سيل وأ « هيف ليوأتال

 ثيداحأ ىف ءاج ام ركنم امأ « مالسإلا نع ًادترم نوكي وحنلا كلذ ىلع نآرآلا

 ابوبث نوكي .نأ بحي دئاقعلا نأل « مالسإلا نعجرخ الف ةنسلا نم ذاحآلا

 جرح الف « دنسلا ةيعطق داحالا رابخأ تسيلو « ةلالدلاو. دنسلا ىعطق قيرطب

 كلذ ءاج دقلو « لمعلا ىف اهب ذخؤي نكلو « امن ءاجام ركنم مالسإلا نع

 . ىعفاشلا هدري مو « هرظانم ناسل ىلع ىعفاشلل معلا عامج باتك ىف

 جارخثسا نع نآرقلا ةبترم ىف ةئسلاب ملعلا لعج ىعفاشلا نأ : اهئلاث

 هتجحو هدومعو نيدلا اذه لصأ نآرقلا نوك عم قانتي ال عورفلا ماكحأأ

 كلذلو « اهلصأ وه عرف ةنسلا نأو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةزجعمو

 « ةيعرفلا ماكحألل طبنتسملا ىف هتبترم ىف تناكامنإو « هنم امنوق تدمتسا

 نايب ىف هدضاعتو ؛ ماكحأ نم هيلع لمتشا ام نييبت ىف باتكلا نواعت ابمأل

 مهداعمو مهشاعم قف سانلا اهم حلصي ماكحأ نم ممركلا عرشلا اذه هب ءاج ام.

 ٠ ا < ةلضاف ةنيدم ام نوكتتو.

 نإو « امود هب ذخأ باتكلا تضراع نإ ةنسلا نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه

 كلذلو 4 اهود لالدتسالاب لقتسا رسفت ىلإ جاتحال اك باتكلا صن ناك

 . هيف الوأ مكحلا نع ثحبي

 لاوقألا هيف تبرطضا رصع ىفىعفاشلا ناكدقل : ىرع نآرقلا - 48

 ىف مالكلا دنع كلذ انيب اك قملا هجو قرفلا تع انتو لحنلا هيف تركو

 ًاصلاخخ ًايبرع سيل نآرقلا نأ يعز نم سانلا نم ناك اذإ بجعت الف . هرصغ

 تابثإلو درلل ىعفاشلا ىدصت دقل و  ىمجعأ لصأن م تاملك ضعب ىلع هلاّشال

 ىلع ىب مث « تابثإ ىلإ ج اتحن ةيضقلا هذه لثم ناك نإ « م.ركلا نآرقلا ةيبرع

 . ميركلا نآرقلاب ةصاخ ماكحأ ضعبو « طابنتسالا ىف ماكحألا ضعب كلذ.

 ( ىنفاشلا - ١٠ م)



188 

 1 : دق : لوقيوهف « ايوق لدجلا دنع هنأثك اذه قف ىعفاشلا ناك دقلو
 . هب ىلوأ كاسمإلا ناكل هنم هيف ملكت ام ضعب نع كسمأ ول نم ملعلا ف
 :ايبرع نآرقلا ىف .نإ : لئاق مهنم لاقف « هللا ءاش نإ هل ةمالسلا نمبرقأو
 .. برعلا ناسلبالإ ءىش هللا باتك نم سيل نأ ىلع لدي نآرقلاو « ًايمجعأو
 .نع هل ةلأسملل اكرتو « هل ًاديلقت هنم كلذ لبق نم لوقلا اذه لئاق دجوو
 رفغي هللاو « مهم لفغأ نم لفغأ ديلقتلابو « هفلاخ نم هريغ ةلأسمو « هتجحم
 . مهو انل

 .نآرقلا ىف نإ لاق نم لعلو : الئاق لئاقلا كلذ ةجح ىعفاشلا ركذ دقو
 هضعب لهجب  اصاخ نآرقلا لإ بهذ  هنم كلذ لبقو «٠ برعلا ناسل ربغ
 . )١( برعلا ضعب

 .اهتقباسب حرص اك هذه ىلإ ىعفاشلا راشأ دقو « ًايمجعأ نآرقلا ضعب نوكي .كلذبو « برعلا رغ هب قطني ام نآرقلا ىف نأب ًاضيأ نولئاقلا جتحا دقو

 نآرقلا ىف ام ضعبب برعلا ضعب لهج نأب لوألا دري : نيتجحلا دريوهو
 .ضعبب ءالؤه لهج ىلع ليلد وه لب « نآرقلا ضعب ةمجع ىلع اليلد سيل
 ,عسوأ هنأل ىبرعلا ناسللا ظافلأ لكب ةطاحإلا ىعدي نأ دحأل سيلو « مهغل
 اذاو ىن ريغ ناسنإ هملع عيمجم طيح الو ؛ اظافلأ اهركأو « ًابهذم ةنسلألا
 .برعلا نأ ىأ « عومجملا تباث هملعب داحالا ىلع ًارذعتم ىبرعلا ناسللا ملع ناك
 .دحاو اهم طيح ال ةنسلاب ملعلاك كاذو « هلك ىبرعلا ناسللا نوف رعي ًاعيمج
 نمفئالحلا مث «نيعباتلا عومجم مهدعب نمو بامصألا عومجم نكلو « ًاملع
 نئسلا ىلع ىتأ امم ىملعلا لهأ ملع عمج اذاف « ًاملع اهلكب اوطاحأ دق مهدعب
 .بهذ ام ناك مث « اهنم ءىش هيلع بهذ مهتم دحاو لك ملع قرف اذإو « اهلك
 لكو هفرعي عومجملا ىبرعلا ناسللا كلذكو « هريغ دنع ًادوجوم اهنم هيلع
 .بهذ نإو « هرثكأل عماجلا مهمو ؛ تاقبط هب ملعلاو ؛ هضعب فرعي دحاو
 : هريغ عمج امم لقأل عماجلا مهو « هضعب هيلع
 ا ل

 )١( ص ةلاسرلا 48 .
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 ظافلألا ضعب ملعت مجاعألا ضعب نوكي نأ لامحاب ةيناثلا ةجحلا دريو

 كلت عم ةليلقلا نآرقلا تاملك ضعب تقفاوتف « مهتاغل ىلإ ترسو ةيبرعلا

 . برعلا ناسل نم اليلق اهضعب وأ مجعلا ناسل قفاوي نأزوجم اك « ظافلألا

 ىف نأب فرعا هنأ ولو « ةجحلا هذه ىلع درلا ىف ىعفاشلا هلاق ام. اذه
 ردانلاليلقلا اذهف « ةجحلا هل تمتل ىمجع لصأ ىلإ تمت ةردان ًاظافلأ نآرقلا

 جراخمت « هفورح جراخم اولعجو « هوبرعف برعلا ىلإ ىرس دق ناك

 هدلوم ىف ناك نإو « بيرعتلاو لّقصلاب ًايبرع كلذب راصف « ةيبرعلا فورحلا
 هنوك امأو : لاق دّقف « هدعب نم ىطاشلا درلا كلذ راتخا دقو « ًايمجعأ

 الف « كلذ نم ءىبش هيف ءىجم ملوأ مجعلا ظافلأ هيف تءاج - نآرقلا ىأ -

 تمهفو « اماطخ ىف ىرجو « هب تملكت دق برعلا تناك اذإ هيلإ جاتحم
 هعدتال اهلأ ىرتالأ « اهمالك نم راص هب تملكت اذإ برعلا نإف « هانعم

 جراخملا ىف هفورح تناك اذإ الإ « مجعلا دنع هيلع ناكىذلا هظفل ىلع

 ًايوسنم نوكي كلذ دنعو « هدوجو لقي اذهو « برعلا فورحك تافصلاو

 اهضعب ناك وأ « برعلا فورحك هفورح نكت مل اذإ امأف « برعلا ىلإ

 ةقباطم ىلع اهلبقت الو « اهفو رح ىلإ اهدرت نأ نم هل دب الف « نود كلذك

 ى فرصتت امك « رييغتلاب هيف فرصتت ام اهنمو « الصأ مجعلا فورح

 ظافلألاك اهمالك ىلإ ةمومضم ملكلا كلت تراص كلذ تلعف اذإو « اهمالك

 هيف عازن ال ةيبرعلا لهأ دنع مولعم اذه « اهل ةأدتبملا نازوألاو ةلجئرملا

 1 . لاكشإالو

 درسي لب « همالك مصخلا هيلع ىبي ام درب ىعفاشلا ىفتكي الو ٠

 موق ناسلب ءاج هنأو « ىبرع نآرقلا نأب حرصت ىلا ةينآرقلا ىالا ضعب

 نيملاعلا بر ليزتتل هنإو » : ىلاعت هلوق لثم نم « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 « نيبم ىلرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل « كبلق ىلع . نيمألا حورلا هب لزت
 ائيحوأ كلذكو » ىلاعت هلوقو « ًايبرع ًانآرق هانلزنأ كلذكو » : ىلاعت هلوقو

 ًانارق » : ىلاعت هلوقو « اهوح نمو ىرقلا مأرذنثل « ًايبرع انآرق كيلإ
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 . « نوقتي مهلعل جوع ىذ ريغ ايبرع

 انلسرأام :١ ىلاعت هلوقب الدتسم هموق ناسلب نوكي ىبنلا باتك نأ نيب م

 : هللا همحر لوقي مث « هموق ناسلب الإ لوسر نم

 نإو «ةصاخ مهموقىلإ نولسري اوناك دمحمل بق لسرلا نإ : لئاق لاق نإف

 «ةصاخهموق ناسلب ثعب نوكي نأ لمتحم دقف « ةفاك سانلا ىلإ ثعب ًادمحم

 نأ لمتحمو « هنم اوقاطأ امو « هناسل اوملعتي نأ ةفاك سانلا ىلع نوكيو

 نود « ةصاخ هموق ناسلب ثعب هنأ ىلع ليلد نم لهف مهتنسلأب ثعب نوكي
 « مهضعب نع مهضعب همهفيال امم ةفلتخم ةنسلألا تناك اذإف « مجعلا ةنسلأ

 عبتملا ناسللا ف لضفلا نوكي نأو « ضعبل اعبت مهضعب نوكي نأ دبالف

 ممَسو هيلع هللا ىلص ىننلا ناسل هناسل نم لضفلاب سانلا لوأو « عياتلا ىلع

 ى هناسل ريغ ناسل لهأل اعابتأ هناسل لهأ نوكي نأ - ملعأ هللاو -زوجالو

 . هناسلل عبت ناسل لك لب « دحاو فرح

 كلذ معز نم ىلع درلا درح ثحبلا كلذ رشيال ىعفاشلاو 1١

 وهف « طابنتسالاو ةيعرشلا ماكحألا ىف جئاتن ىنبيل هقوسي لب « لطابلا ,عزلا

 دهشي ىبح ملسم لك ىلع ةيبرعلا ماعت بوجو « ايبرع نآرقلا نوك ىلع ىبي
 قطنيو « هللا باتك ولتيو « هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ريغو « دهشتلا و حيبستلا نم هب رمأو « ريبكتلا نم هيلع ضرتفا اهف ركذلاب
 . )١( كلذ

 « الع رداقلل ةيبرعلا ريغب زوجنال جاوزلا دمع نأ هنع ىور هنإ لب

 ردقلا نم رثكأ ةيبرعلا نم ملعت نإو ٠ ملسم لك ىلع بجاو ردق اذه

 لفاون نم كلذ نوكيو « هل ًاريخ ناك ةقباسلا تابجاولا هب ىدؤي ىذلا

 . تاعاطلا

 املاع نوكي نأ طبنتسملا ىلع بجوي ايبرع نآرقلا نوك نأ ركذي وه مث

 )١( ص ةلاسرلا 45 .
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 كرتنلو ؛ ةيبرعلا بيلاسألا ىضتقم ىلع مهفي نآرقلا نأل « ىبرعلا ناسلااب

 : ىذ ىه اهو « اهلامجب بهذي اهصيخلت نإف « ىعفاشلل اذه ىف ةملكلا

 هنآل هريغ نود برعلا ناسلب لزن نآرقلا نع تفصو اع تأدب امنإ

 ةرثكو * برعلا ناسل لهج دحأ باتكلا ملع لمج حاضيإ نم ملعي ال

 تلخد ىلا ةبشلا هنع تفتنا هملع نمو « اهقرفتو هيناعم ع(اجو « ههوجو

 برعلا ناسلب لزن نآرقلا نأ ىلع ةماعلا هيبنت ناكف اهناسل لهج نم ىلع

 ةلفان كاردإو ءهكرت ىغبنيال ضرف ملل ةحيصنلاو « نيملسملل ةحيصن ةصاخ

 عم عمجم ناكو « هظح عضوم كرتو « هسفن هفس نمالإ اهعدياال ريخ

 نم نيملسملا ةحيصنو قحاب مايقلا ناكو ء قح حاضيإب ًامايق مهن ةحيصنلا

 لاق ةقالع نب دايز نع نايفس ان رسخأ « ريخلل ةعماج هللا ةعاطو « هللا ةعاط

 لكل حصنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا تععياب : لوقي هللادبعنب ريرج تعمس

 ممم نع ديزي نب ءاطع نع حلاص ىنأ نب ليهس نع ةنييع نبا انريخأ . سم

 نيدلا نإ « ةحيصنلا نيدلا نإ» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىرادلا

 نيملسملا ةمألو « هيبنلو « هباتكلو « هلل ةحيصنلا نيدلا نإ « ةحيصنلا

 « اهناعم فرعت ام ىلع اهناسلب برعلا هباتكب هللا بطاخ امنإف « مهتماعو
 هنم ءىشلاب بطاخم نأ هترطف نإو « اهناسل .عاستا اهناعم نم فرعت امم ناكو

 ًارهاظ ًاماعو هرخآ نع هنم اذه لوأب ىنغتسيو « رهاظلا هب داري ًارهاظ ًاماع

,« هيف هب بطوخ ام ضعبب اذه ىلع لدتسيف صاخلا هلخديو ماعلا هب داري
 

 لكف هرهاظ ريغ هب دري هنأ هقايس ف ًارهاظو « صاخلا هب داري ًارهاظو ًاماع

 نيبي اهمالك نم ءىشلاب ىدتنتو هرخآو مالكلا لوأ ىف هملع دوجوم اذه
 « هلوأ نع هنم اهظفل رخآ نيب ءىشلاب ءىدتبتو + هرخآ نع هيف اهظفل لوأ

 مث ءةراشإلاب ف رعت امك ؛ ظفللاب حاضيإلا ن ود ىبعملاب هف رعت ءىبشلاب مكتو

 ءاملاهج ل هأ نود هب اهملع لهأ دارفنال « اهمالك ىلعأ نم اهدنع اذه نوكي

 .ةرثثكلاىناعملا دحاولا مسولاب ىمستو « ةريثكلا ءامسألابدحا ولا ءىبشلا ىمستو

 درجت ًايبرع نآرقلا نوك ةلأسم هثحبب دصقب ال ىعفاشلا نأ ىرن اذكهو



 اوما

 (١)لوصألا ءاللع نم هدعب ءاج نم لعف انك « ىداقتعالا وأ ىرظنلا ثحبلا
 طابنتسا نأ ىلإ هيبنتلا اهتجيتن ةمدقم نوكي نأ ثحبلا اذه دصقي لب
 : ةيبرعلا بيلاسألا مهفت ىلع ًامئاق نوكي نأ بحب نآرقلا نم ماكحألا
 برعلا ةقيرط ىلعو « اهنم ىلعأ ناك نإو اهجاهنم ىلع ءاج نآرقلا نأل
 . هلثم اوتأي نأ نع مه زجعأ دق ناك نإو « ماهفإلاو حاضيإلاو نايبلا ىف

 نآرقلا ىف صاخااو ماعلا

 ىذلا مسالا هنأب لوصألا ءالع ضعبو ةقطانملا هفرعي ماعلا -
 ىلع لدي هنإف ناسنإلاك « ىبعملا ىف ةقفتم « ددعلا ىف ةرياغتم ءايشأ ىلع لدي

 وهو « ىلازغلاف ء هاوس نود ىهقفلا طابنتسالا ةيحان نم ىبرع هنأب محلا ىلع ةبتارثملا ةرمثلا اونيبي نأ ريغ نم نآرقلا ةيبرع ةلأسم ىف ىعفاشلا دعب نم لوصألا ءاملع ىدصت دقل (1)
 ةملك لك نأ القابلا ىأر « نييأر ةلاسملا ىف نأ  ةيمجعألا تاغلاا عم ك رتشي ظافنأ ضعب ىلع هلاّتشال ةبسنلاب ررقيو . برع نآرقلا نأ ررقي ىعفاشلا دعب لوصألا ف بتك نم ىرقأ
 ىري ىأرو « اهوفرحو برعلا نم اهوذخأ نيذلا مه مجاعألاو « ةيب رع ىه نآرقلا ى ةلمعتسم
 لاق « كلذ ىف ىلازغلا لوقيو « هتيبرع ىاني ال ةليلق ةيمجعأ ظافلأ ضب ىلع نآرقلا لاّمشا نأ
 اهريغ امنإو « ًايبرع اهلصأ نوكيف « ىرخأ ةغل لهأ اهلمعتسا نآرقلا ىف ةملك لك ىضاقلا
 نآركنأو « توسان : سانللو « توهال : هلإلل : اولاقف نوينا ربعلا ريغ اك « ام ًاريغت مه ريغ
 اذهو « ىمجعأ هيلإ دودحلي نيذلا ناسل » : ىلاعت هلوقب الدعسم ىمجعأ ظفل نآرقلا ىف نوكي
 الول اولاقل ًايمجعأ ًانآرق هانلعج ولو » : ىلاعت هلوق ةلدألا ىوقأ لاقو « نيبم فرع ناسل
  ًايمجعأو ًايبرع لب « ًاضحب ًايبرع ناك امل جملا ةغل هيف ناك ولو « ٍبرعو ىمجعأأ هتايآ تلصف
 اذهو . اهلع زجعنف ةيمجعألا امأ ةيبرعلا نع زجعن ال نحن اولاقو « ةجح كلذ برعلا ذخنالو
 اهتلمعتسا دقو « ىمجعأ اهلصأ ةثالث وأ نيتملك ىلع نآرقلا عيمج لاشا ذإ اندنع ىضرم ريغ
 هيلع مسالا اذه قالطإ نعو ًايبرع هنوك نع نآرقلا جرخي ال مهتتسلأ ىف تعقوو « برعلا
 كلت تناك اذإ « ةيبرع تاملك داحآ هيف تناك نإو ىمرافلا رعشلا نإف ةجح برعلأ دهمتي الو
 عوضوملا ىلازغلا ركذي اذكهو « فلكتلا اذه ىلإ ةجاح الف « سرفلا ناسل ىف ةلواذتم تاملكلا
 ناك اذإ : تاقفاوملا ىف لاق اذلو « هتلامر ىف ىغفاشلا اهركذ ىلا ةرمثلا نيبي نأ ريغ نم
 نكمي ال مجاعألا ضعب ناسل نأ اكف « بيترتلا اذه ىلع هبيااسأو هيئاعم ىف نآرقلا كلذك
 + مجعلا مهف ناسل نم مهفي نأ نكمي ال برعلا ناسل كلذكف برعلا ناسل ةهج نم مهفي نأ
 . ذخأملا اذه ذخأي مل هدعب ىقأ نمم ريثكو « هتلاسر ىف مامإلا ىعفاشلا وه ذخأملا اذه ىلع هبن ىللاو
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 ةرياغتم داحآ هذهو « دلاخو ركبو ديزو ضيبألاو دوسألاو ةأرملاو لجرلاا

 اهلك اهلعج ىذلا ةيناسنإلا ىنعم ى ةكرتشم اهنكلو اهصاخشأو اهددع ىف
 ىأ « عوضوملا اهدحأو الومحم نوكي نأ حلصي دحاو ظفل اهلع قبطني.

 « ناسنإ دوسألاو « ناسنإ ضيبألا لاقيف . أدتبملا وه اهدحاوو ًارخ

 وه دحاو ىبعم ىف اهكارتشا ىلع لدي اذهو ء ناسنإ ديزو ناسنإ ةأرملاو.

 ءاملع رثكأو « اهم دحاو لك نع اع رابخإلا حص ذإ « ةيناسنإلا
 . تاقلطملاو « اوموقو « اونمآ لثم عمج ىلع لدام ماعلا نأ ىلع لوصألا+

 « ماعلا موهفم هيلع لدي ام ضعب ىلع لدي ام ةقطانملا دنع صاخلاو

 صاخلا نوكي دقو « ًاضيأ هل ةبسنلاب لجرلاو « ناسنإلل ةبسنلاب ضيبألاك
 نكرتشم صخشلا ىف نيرياغتم نيريثك ىلع قلطي هنأل لجرلاك هتاذ ىف « ًاماع-

 ةبسنلاب صاخ ناسنإلا نأ اك « ناسنإلل ةبسنلاب صاخ هنكلو « ىبعملا

 نييلوصألا دنع صاخلاو « اذكهو ىحلل ةبسنلاب صاخ ناويحلاو « ناويحللا

 ظ ْ . ماعلا هيلع لدي ام ضعب ىلع ةلالدلا

 ةماعلا ظافلألا ىف ىعفاشلا هلاق ام ىلإ هجتن ةمدقتلا هذه دعب ١مم

 ماعلا هب داري رهاظ ماع : ماسقأ ةثالث اهمسقي. هنإ « نآرقلا ىف ةدراولا

 داري رهاظ ماعو « قايسلا نم هموهفم ىف لخد ام لك هب داري ىأ رهاظلا“

 اذكهو « صاخلا هب داري رهاظ ماعو « هنيبنسو صوصخلا هلخديو ماعلا هب.

 هذه ى هطبض ىلإ ميركلا نآرقلا ى دراولا ماعلل ىعفاشلا ءارقتسا ىهني.

 ىلاعتسالا هموهفمب ماع اهظفل ةغيصلا نوك نم مولي الف « ةثالثلا ماسقألا»

 دشرت لاوحألا نئارقو قايسلاو ء اهم دارملا وه مومعلا نوكي نأ ةغللا ىفب

 قايس دجوي مل نئلو ءامهم ةناعتسالا نم ديالف « دوصقملا دارملا ىلإ

 لاعتسالا نوكي لاحلا هذه ىفف « ةصصخم ةنس الو لاح ةنيرق الو صصخم

 نيبنتلو ٠ هتلالد ىضتقم ىلع ظفللا ىرحب نأ وهو « نيعتملا وه ىوغللا
 . اهقاس ىلا ىعفاشلا ةلثمأ ضعبب
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 هع ىش لك قلاخخ هللا » ىلاعت هلوقب ماعلا هب داري ىذلا ماعلل ىعفاشلا لثع

 «٠ ضرألاو تاومسلا قلخخ » ىلاعت هلوقو « ليكو ءىش لك ىلع وهو
 .لوقيو « اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا قف ةباد نمامو ) : ىلاعت هلوقو

 .ىذو +« ضرأو ءامس نم ءىش لكف « تايآلا هذه مومع نايب ىف ىعفاشلا

 .ملعيو اهقزر هللا ىلعف ةباد لكو « .هقلخ هللف كلذ ريغو رجشو حور
 ْ . اهعدوتسمو اهرقتسم

 + ىلاعت هلوقب صوصخلا هلخديو « ماعلا هب داري ىذلا ماعلل ىعفاشلا لثع و

 .. هللا لوسر نع اوفلختي نأ بارعألا نم ملوح نمو ةنيدملا لهأل ناك اه»

 .لاجرلا نم نيفعضتسملاو ) : ىلاعت هلوقو ( هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو

 .« اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرحخأ انبر نولوقي نيذلا نادلولاو ءاسنلاو

 « امهوفيضي .نأ اوبأف « اهلهأ اعطتسا ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح » : ىلاعت هلوقو

 ةنيدملا لهأ نأ نع اهمومعب ىلوألا ديفتف « ةماع تابآلا هذه ىف غيصلاف

 « هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو هللا لوسر عم اورفتي نأ ًاعيمج اهوح نمو
 .ناك ماعطتسالا نأ ةثلاثلا ديفتو « نوملاظ ًاعيمج ةيرقلا لهأ نأ ةيناثلا ديفتو
 .مل كلذلو هجو ,ممعتلا اذهلو ؛ كلذك ناك ءابإلاو « ةيرقلا لهأ لك نم

 .ىلوأ وه نم امبنه لك ق نكلو . هرابتعا طقسي ملو . هتدارإ فنت
 ةيناثلاو © ةيافكلاو ةقاطلا لهأ ىلوألا ىفف « موللاب قحأو «. باطخلااب

 ,مهنم عقو وأ ماعطلا مهم بلط نم ةثلاثلا فو « العف رلظلا هنم عقو نم

 . دوصقم صوصخو ء ربتعم مومع ثالثلا تايآلا ىف « ءابإلا

 .ْلو صوصخلاو مومعلا هجو نآرقلا ىف مالكلا دنع ىعفاشلا ركذ دقو

 ,عضوم ىف ىعفاشلا مالك نم هحيضوت ىلإ هجتن كلذلو ؛هريغ حضو انك هحضوي
 :امف داري ىلا رومألا هذبم دارملا نوكي نأ لمتحم دقو « هعبتا نمو * رخآ
 « ةيافكلا ىلع بجاولاب ءاهقمفلا حالطصا ىف ىمسي ام صوصخلاو مومعلا
 طقس نيبطاخلا ضعب هب ماق اذإ ىذلا وهو « كلذ ىلإريشت اهقاس ىلا ةلثمألا نأل
 .ىف اوطقس دحأ هب متي مل نإو « لضفلا هب ماق نمل ناكو « نقابلا ىلع جرحلا
 ,مهف نم هب ماق نإ « « نكلو « نيرداقلا لك نم بولطم داهجلاف « ًاعيمج مثإلا



 د١١

 ,ىلع نيرداقلا عيمج ىلع بجاو ملظلا عفدو « مئإلا نقابلا نع طقس ةيافك

 ءانبأ ءاويإو « هريغ نع مئإلا طقسو لضفلا هل ناك مهضعب عقد ناف « هعفد

 ,لهأ .ضعب هب ماق نإ نكلو « عيمجلا ىلع بجاو مهماعطإو ليبسلا لهأ

 نإ ًاعيمج مثإلا ىف اوطقس دحأ مهمعطي مل نإو « مهرئاس مثأي ل ةيرقلا

 .اورصقو اوملع

 نم بولطملا لعفلا دوجو ةيافكلا ف بجاولاب دوصقملا نأ ةلمجلا ىو

 ناك عقي مل نإو «٠ هبحاصل لضفلاو مثإ الف عقو ناف « فيلكتلاب ةعابجلا

 ,ىعفاشلا ةعركلا ىالا نم هجرختساو ىنعملا اذه ركذ دقو « ام 1 عيمجلا

 ىلاعت هلوق لثم داهجلا تايآ نم ةفئاط درس نأ دعب لاقو . ملعلا باب ىف

 داهجلا نوكي نأ تايآلاتلمتحا « ةفاك يكنولتاقب امك ةفاكنيكرشملا اولتاقو »

 هنع فلختلا مهنم ًادحأ عسيال « هل قيطم لكى لع هنم ةصاخ ريفنلاو « هلك

 ,نم ام ضرف هيلع بجو دحأ جرخم ملف « ةاكزلاوجحلاو تاولصلا تناكامك

 ؛ هريغل بتكي ال اذه ىادحأ لمع نأل « هسفن نع ضرفلا هريغ ىدؤي نأ

 .نم داهج ى ةيافكلاب ماق نم نوكيف « ةيافكلا دصق نوكي نأ تلمثحاو

 نم ًاجرخمو « لضفلا ةلفانو « ضرفلا ةيدأت اكردم نكرشملا نم دهوج

 .نودعاقلا ىوتسيال » : ىلاعت هللا لاف « امبنيب هللا وسي مو . مثإلا نم فلخت

 لضف « مهسفنأو مهاومأب هللا ليبس ف نودهاحملاو ررضلا ىلوأ ريغ ننمؤملا نم

 ,ىسحلا هللا دعو الكو « ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهاومأب نيدهاحا هللا

 ”لكو ) : ىلاعت لاقو « ( ايظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاحملا هللا لضفو

 نابأو ناميإلا ىلع ىسحلا داهحلا نع نيفلختملا دعوف « ىسحلا هللا دعو

 مهريغ ازغ اذإ فلختلاب نيمتآ اوناك ولو « نيدعاقلا ىلع نيدهاملا ةليضف

 : لوقي مث « ىسحلا نم مهب ىلوأ هللا ضعي مل نإ - مثإلاب ةبوقعلا تناك

 هب ماق اذإف بوني ايف ةيافكلا دصق ًادوصقم هيف ضرفلا ناك ام لك اذكهو

 عم هوعيض ولو « ىثإلا هنع فلخت نم جرخ ةيافكلا هيف نم نيملسملا نم
0 



 ا #”هال ال

 هلوقل ءاش ىلاعت هللا نأ كشال لب مثأملا نم هيف مهنم دحاو جرخم الأ تف
 : 2 أمي اياذع مكبلعي اورفنتالا ٠

 رسفتلا اذه ىلع ةيافكلا هجو ىلع بولطملا ةفص نع ريبعتلاو - 4
 « مقتسم مكحم ديج ريبعت صوصخلا هلخديو « ماعلا هب داري هنأب ىلاوحالا»
 عقي مل نإ عيمجلا مثإ ليلدب «٠ ماع فيلكتلاو ظحالم هيف صوصحخلا كلذ
 صوصخلاو «٠ بلط ناك اذإ الإ نايصعالو فيلكت ريغ نم مث الو « لعفلا
 لقعي ىذلا ددعلا نموأ « ددعىندأ نم + لعفل عقي نأ دوصقملا نآل ء ظحالم-
 ٠ لعفلا هنم عقي نأ

 ءىموي صاخلا هلخخديو « ماعلا هب داري ماع هنأب ةبافك بولطملا ةيمست نإ م
 « عيمجلا ىلع ةيافكلا ضورف نأ وهو « ةيافكلا ضورف ىف لياج ىعم ىلإ
 ضرف ةسدنهلا معو ةيافكلا ضورف نأوهو « داحألاو فئاوطلا ىلع ةعزومو
 لمعوأ ةعانص لكو ء بطلاو داهحلا اذكو « ةيافك ضرف ةعارزلاو « ةيافك

 ىداصتقالاوأ ىعاّمجالا وأ ىوكحلا اهماظن هيلع موقي و « ةعاملا هنع ىغتستال
 ةبلاطم اهلك ةعاماف « ةصاخلا نم صوصخلا ىلع بلطيو ةفاكلا هب بطاخب
 « عانصلاو عارزلاو نوسدنهملاو ءابطألا اهنيب نم نوكيل ٠ بابسألا ةئيبب
 ةسدنهلا وأ ءاضقلا وأ « ةيالولل ةيافكلا هدنع تناك نمو « ةاضقلاو ةالولاو
 هل لهأ وه ايف صوصخلا ىلع بلاطم نيدلا ىف هقفتلا وأ ةيدنجلا وأ بطلا وأ
 ببسلا مهفن كلذبو « صاخلا بلطلا ققحتيو « ماعلا بلطلا ققحتي كلذبو
 ةجرد سيل كلذ ىف م إلا نكلو « بولطملا لعفلا عمي مل نإ ظ عيمجلا ما ىف
 . ةدحاوب

 تقنل و هتاقفاوم ىف ىبطاشلل ةيافكلا ضرف ىف مقلا ىعملا كلذ حضو دقو ظ

 ضرفلا كلذب مايقلا نإ : ةيافكلا ضرف ىف لاق دقف . لمج ضعب هنم»
 رداق مهضعبف « ةلمحلا ىلع اهدسب نوبلاطم مهف ٠ ةماع ةحلصمب مايق
 نيرداق اوردقي م نإو نوقابلاو « امل الهأ ناك نم كلذو « ةرشابم اهلع



 ا يا

 نمو « اهماقإببولطم وهف ةيالولا ىلع ًارداق ناك نف « نيرداقلا ةماقإ ىلع

 « اب مايقلا ىلع هرابجإو رداقلا كلذ ةماقإ وه رخآرمأب بولطم اهلعردقي ال
 رداقلا كلذ ميدقتب بولطم رداقلا ريغو ؛« ضرفلا ةماقإب بولطم نذإ رداقلاف'

 بجاولا متي ال ام باب نم « ةماقإلاب الإ رداقلا مايقلا ىلإ لصوتي ال ذإ
 0 هبالإ

 ةلدابتم ةتوافتم رومألا ىف مهردقو ةفلتخم سانلا بهاوم نأ نيب دقلو

 رخآو « ةعانصلل كلذو « ةسايرلاو ةرادإلل اذهو « ايم دق اذه ىرتف

 دحاو لكز ربي ىتح « هل رسي امو ءىرمأ لكى بري وأ بجاولاو عارصللا

 هنأل « موق ةيافك ضرف وه لعف لكل ىبرتي كلذبو « هيلإ لامو هيلع بلغ اهف
 فقو دّقف ريسلا نع زجعو رئاسلا فقو ثيحف « كرتشم قيرط ىف الوأ ريس
 لصو نأ ىلإريسلا ف داز ةوق هب ناك نإو « ةلمجلا ىف ابلإ جاتحم ةبترمق
 ةيئافكلا تاضورفملا ىف تاياغلا ىصقأ ىلإ

 بلط ىف قرتلا نأ ىرت تنأف ؛ ةرخآلا لامعأو ايندلا لاوحأ مقتست كلذب و

 ىلع وه الو ؛ قالطاب ةماعلا ىلع وه الو « دحاو بيت ترت ىلع سيل ةيافكلا

 سكعلاب الو لئاسولا نود دصاقملا ثيح نم بولطموهالو ؛ قالطإب ضعبلا

 « ليصفتلا اذه نم وحنب لصفي ىتحح « دحاو رظن هيف رظني نأ حصي ال لب.

 هجوب هيف لوقلا طبضن مل الإو © عيزوتلا اذه لثع مالسإلا لهأ ىف عزويو

 . 01 ماعأ هللاو « هوجولا نم.

 صاخلاا هلك هب داري ىذلا ماعلا وه ماعلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا - 8

 هداحآ ضعبب هصيصخت دوصقملا لب « ةتبلا دوصقملا ريغ هيف مومعلا ىبعم ىأ

 . صاخلا عضوم ىف عضو دق نوكي ماعلا ظفللاف « هظفل موهفم دارملا سيلو.

 تايآلا نم ًاموهفم نوكي نأ امإ ؛ وحنلا كلذ ىلع ماعلا ظفللا صيصخت و

 +١١ - ١6). ع لوألا ءزجلا تاقفاوملا ()



 هل #* جي

 . ةنسلا صيصختب نوكي نأ امإو « ىرختأ تابآب وأ « اهلوزنب طاحأ امو

 . همومح ىلع ىرجب ال هنأ ىلع ةلادلا حاحصلا راثآلا دوروو

 .سانلا مل لاق نيذلا » : ىلاعت هلوق هصوصخ ىيعملا نيبي ىذلا ماعلا نمو

 معنو هللا انيسح اولاقو ٠ ًانامإ مهدازف مهوشخاف « مكل اوعمج دق سانلا نإ
 نأ لاحمو « سانلا ضعب سانلا نم دارملا نأ ىلإ ريشي ةيآلا قايسف « ليكولا

 .نمو « هنع ريخلا ريغ را نأل « سانلا عيمج سانلا ةملك نم دارملا نوكي

 .نوعماجلاو « ةلاحم ال سانلا ضعب نولئاقلاف «ننثإلا ريغ سان هللا لوسر عم

 لو ؛ مهلك سانلا عمجم مل هنأ ىلإ بير الب ريشي لقعلاف ؛ ًاضيأ سانلا ضغب

 . مهلك سانلا مه اونوكي ملو , مهلك سانلا مهرخم

 .كلذ ًانيبم قايسلا نوكي الو ء هصوصخ ىرخأ ةيآ نيبت ىذلا ماعلا نمو
 .ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلاو : ىلاعت هلوق ف صيصختلا

 .دح نأ ديفت اهقايسو اهمومعب ةيآلا هذهف « هللا نيد ف ةفأر امهم مكذخأت الو

 قحف ىلاعت هلوق مضي نكلو « ةدلج ةئام ةمأ مأ ةرخ تناك أ ءاوس ةينازلا

 .نم تانصحملا ىلع ام فصن نيلعف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذاف » . ءامإلا

 هلك هب ديرأ ماع وهف « رارحألاب ًاصاخ ةلماك ةئام دلحلا نوكي « باذعلا

 . صصخ ماع وأ صاخلا

 ؛ ثيراوملا ةيآ صاحلا هب داري هنأ ىلع ةنسلا تلد ىذلا ماعلا لاثمو

 .نك نإف « نييثنألا ظح لثم ركذلل مك دالوأ ىف هللا مكيصوي , : ىلاعت لاق دقف

 هيوبألو فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو « كرت ام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن

 ةثروو دلو هل نكي مل ناف « دلو هل ناك نإ كرت امه سدسلا امهنم دحاو لكل
 مكلو» : ىلاعت لاقو « سدسلا همألف ةوخإ هل ناك ناف « ثلقلا همألف « هاوبأ

 معبرلا مكلف دلو نه ناك ناف « دلو نطل نكي مل نإ مكجاو زأ كرت ام فصن

 نكي مل نإ مكرت امم عبرلا نغو « نيد وأ ام نيصوي ةيضو دعب نم نكرت ام
 اهب نوصوت ةيصو دعب نم مكرت امم نغلا نهلف دلو مكل ناك نإف « دلو مكل



 ل اآ5ءه شل

 لكلف تخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ « ةلالك ثروي لجر ناك نإو « نيدوأ

 دعب نمثلثلا ف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف « سدسلا امهم دحاو

 تايآلاو«ملح مملع هللاو هللا نم ةيصو راضم ريغ نيد وأ امس ىصوي ةيصو

 مه ريغ مأ ًادالوأ مأ ءابآ اوناكأ ءاوس نيثراولا نأ ديفت اهمومع رهاظب

 ثرإلا ببسب ىلدملا ناكأ ءاوسو « فلتخا مأ نيدلا دحتا ءاوس « نوثرب

 هنأو« ملسملا ريغ هئريال ملسملا نأ تنيبو « ةنسلا تءاجف « لتاق ريغ مأ التاق

 . . لتاقل ثاريمال

 ذيفتتو « نيدلاب ءافولا دعب الإ نوذخأب ال ةثرولا نأ نيبت ةيآلا مث

 ءاهرادقم ناك ًايأ ثاريملا ىلع ةمدقم ةيصولا نأ ديفت اهمومعب ىهو .ةيصولا

 ديزتال ىلاةيصولا ىه ثارمملا ىلع مدقت ىلا ةيصولا نأ تنيبو ةنسلا تءاجف

 نإو ©« صاخلا اهلك ام ديرأ « ةصصخم كلذب تابآلا تناكف ء ثلا ىلع

 ئ . ًاماع ظفللا ناك

 اوعطقافةق راسلاوقراسلاو » : ىلاعت هلوق صاخللا هيديرأ ىذلا ماعلا نمو

 « ةنسلا امصصخ ىعفاشلا لوقيو . « هللا نم الاكن ابسك اع ءازج امبمديأ

عطقت ًائيش قرسي نما نأ ديفت اهمومعب اهمال
 ناك مأ اليلق ناكأ ءاوس « هدي 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس نكلو « قورسملا عون نكي امهمو « ًاريثك

 ركالو رمث 2 عطق ال نأ ملسو
رس تغلب نم الإ عطقي الأو )١(

 عبر هتق 

 ص هصخلاديرأو« مومعلا هرهاظ ةيالا طظفل نوكي كلذ ىلع « ًادعاصف رانيد

 .هبهذم ىلع رانيد عبر هتقرس تغلبو « زرح نم قرس نمالإ عطقال هنأ وهو

 ىلإ ريشن نآرقلا هب ءاج ىذلا ماعلا ىف مالكلا كرثن نأ لبقو وم دلع

 هذه ىف ىعفاشلا ىأر نيبت لواحتو « لوصألا ءالع ايف ماكت ثالث لئاسم

 2 : لئاسملا

 . لختلا راح نيتستفب رثكلا (1)



 د هاا

 دجوي مل ام « لمعلا ىف فقوتي الو ماعلاب لمعي ىعفاشلا نأ : اهالوأ
 بيسي ًاصاخخ ربتعا هصصخي ام دو انف . هموم ىلع لدي وأ هصصخي ام

 كلذو « صصخلا تن ىبح « همومع ىلع ماعلا كرثي وهف ؛ صيصختلا ليلد
 أ : ماعلا ىف ءارآ ةثالث ىلازغلا رك ذيو . ءاهقفلا ىدل راتخما ىأرلا وه
 ارب ناو صاخلا هب داري انأ لمتع هنأ قالو « هيلع لدي ام لقأب ذخؤي هنأ
 .ةحج رم ةنيرقةحلصم الإ هينيعم دحأ ىلع لديال « ك رشملاك راصف « ماعلا هب
 < ىوغل وأ . ىملعساسأ ىلع موقيال نييأرلا الكو . رخآلا ىلع امهدحأل
 لمعيف « نيريثك ىلع عقب ظفل تاغللا رئاس ىف وه امك ؛ ةبيرعلا ةغللا ىف نأل
 1 . هريغ تبثي ىبح « كلذ ىضتقم ىلع هب

 اذه نأ ملعاو : همومع ىلع ماعلا ةلالد حبجرت ى ىلازغلا لاق دقلو
 مومعلا غيص نأل تاغللا عيمج ىف راج وه لب 2 برعلا ةغلب صتخيال رظنلا
 الف « قلخلا فانصأ عيمج اهنع لفغي نأ دعبيف « تاغللا عيمح ىف اهلإ جاتح

 ىصع نم لع ضا رثعالا هيجوت اهعضو ىلع لديو « اهلإ ةجاحلا عم اموعضي
 ىلع لالحتسالا ءانب زاوجو « عاطأ نمع ضارتعالا طوقسو « ماعلا رمألا
 امهردهطعاف ىراد لخد نم هدبعل لاق اذإ ديسلا نأ امنايبو « ةماعلا تاللحا
 هبتاع نإف « هيلعءضرتعي نأ ديسلل نكي ل لخد نم لك ىطعأف . ًافيغر وأ
 وهو « مهل نم اذهتيطعأ مل لاقو « الثم نيلخادلا نم ًادحاو هئاطعإ ىف
 دبعلاف «ضيبلا تدرأ امنإو « دوسأ وهو وأ « لاوطلا تدرأ امنإو « ريصق
 اذهو « لخد نم ءاطعإب لب ؛ « ضيبلا الو لاوطلا ءاطعإب ىتترمأ ام لوقي نأ
 ديسلا ضارتعا اوأر اهلك تاغللا ىف مالكلا اذه اوعمس اذإ ءالقعلاف « لخاد
 « ديسلاهبتاعف ًادحاو الإ عيمجلا ىطعأ هنأ ولو ؛ ًاهجوتم دبعلا رذعو « ًاطقاس
 .تلتف « ماع كظفل ناكو « ضيبأ وأ ليوط اذه نأل لاقف هطعت مل ل لاقو
 ىنعم اذهف . مالكلا اذهب بيدأتلا بجوتسا دوسلا وأ راصقلا تدرأ كلعل
 .لالحتسالا امأو . . ىصاعلا ىلع ههجوتو « عيطملا ىلع ضارتعالا طوقس

 ةعمس نمل زاج هبيقع تامو « ىنامإو ىديبع تقتعأ لجرلا لاق اذإف مومعلاب



 سل ”7*الال

 'اضر ريغب « ءاش هيراوج ىأ نم ج وزنيو « ءاش هديبع ىأ نم جوؤي نأ

 ”اموكحم ًارارقإ كلذ ناك « نالف كالم ىدي قوه نيذلا ديبعلا لاق اذإو « ةثرولا
 .تاغللا رئاس ىف تامومعلا هذه لاثمأ ىلع ماكحألا ءانبو « عيمجلا ىف هب

 . رصحني ال

 .ةجاح ريغ نم هموم ىف لمعتسي ماعلا ظفللا نأ ىلازغلا نيبي اذكهو

 .ىذلا امإ « صوضحلاا بناج ىلع مومعلا بناج حجري قايس وأ ةئيرق ىلإ
 .هصيصخت وأ ص وصخلاا ىلع ماعلا .ةلالد وه قايسلا وأ ةنيرقلا ىلإ جاتح
 ش . هلاعتسا لصأ ىف ظفللا اهلمشي ىلا هداحآ ضعبل

 .هب ديرإ نإ ماعلا نأ تبثي وهف « هنع هللا ىضر ىعفاشلا كاسم وه اذهو

 .ىلع ةقفاوو « ثيدحلا نم رثأ وأ « نآرقلا صنب كلذ نوكي امتإف ضاحلا
 .دق ةيفنحلا نأ ديب « ةيفنحلا مهنمو « لوصألا ءاملع نم نورثكألا كلذ
 وهف « ىعفاشلا طعي ملام ةوقلا نم ماعلا ظفللا اوطعأف « ىعفاشلا نع اوفلتخا

 .هتلالد نكلو « هصصخم ام دجوي مل نإ ماعلا ىف هتغيصب المعتسم ماعلا لعجب

 .« داحالا ريخم نآرقلاءاع صصخب نأ نكمأ كلذلو « ةيعطقال ةينظ كلذ ىلع

 .نآرقلاو « هتوبث ىف ىظ داحالا ريخ نأ عم « ةيناثلا ةلأسملا ىف نيبنس انك
 .صيصخت صيصختلا ناك « هتلالد ىف ىظ ماعلا نأل نكلو « توبثلا ىعطق

 .نإ اولاق دقف ةيفنحلا امأ « زئاج كلذو « هتوبث ىف ىظب هتلالد ىف ىظ

 .ماع صيصخت رجب مل كلذلو « ةيعطق ةلالد مومعلا ىلع ماعلا ظفللا ةلالد

 .« هتلالد ىف ىعطق دماعو « هتوبث ىف ىعطق نآرقلا نأل داحالا ريخب نآرقلا

 . ىظب ىعطق صصختيالو « هتوبث ىف ىظ داحالا ريخ اهي

 .ء ىثانلا صيصختلا لاّمحا ةلالدلا لخدي الأ ةيفنحلا دنع ةيعطقلا ىبعمو

 « طق صيصخت لاّمحا ةلالدلا لخدي الأ ةيعطقلا ىبعم سيلف « ليلد ىلع

 .لمتحموهف « هتلاحتسا ىلع ليلد مقي مل « انكم ًازئاج صيصختلا ماد ام ةهنأل

 .ساسأ ىلع لمعلا ىف انرس صيصختلا ىلع ليلدال ةنأل نكلو « لاح لك ىف
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 ذخألاو مالكلا مادختسا ىف نأشلا وه امك « ليلد مقي مل ماد ام ةيعطق ةلالدلا نأ

 ىلع اهلالد ىف ةيعطق ريتعتو « اهقيقح ىف ًامئاد لمعتست ظافلألاف « هتلالدب

 « ليلد نع ءىثان ريغ لاّحا هنكلو ©« تباث زاحا لاهحا نأ عم ةقيقحل ا

 « ىظ هانعم ةقيقح ىلع ظفللا ةلالد نإ لوقن نأ حصي الو « هيلإ تفتلي الف.

 . طق عماسلا هيلإ نامطي اهقتسم ىنعم ًاديفم ظفل ناك امالإو « زاحملا لامحال

 ىف دحاولا ريخب باتكلا ماع صيصخت ىه : ةيناثلا ةلأسملا - ١7

 صيصخت نم ةلاسرلاب ءاج اهف انيأر اك « كلذ زوجم ىعفاشلاف « هلاوحأ لك

 صوصتملا دلجلا مكح لعج ىلع ةنسلا تصن ذإ « داحآلا ثيداحأب نآرقلا ماع

 امهم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا » ىلاعت هلوق ىف ةماع ةغيصب هيلع

 نودبجم ال مهنإف نونصحملاو تانصحملا امأ ء« نيركبلاب ًاصاخ « ةدلج ةئام

 . داحآ ريخ مجرلا ثيدحو « نومجري نكلو.

 داك اذإ الإ « داحألا ثيدحم ماعلا صيصخت نوزوجال مهنإف ةيفنحلا امأ

 ماعلا ةلالد ىف وه امتإ فالحلا ساسأو « رخآ صيصختب ًاصوصخم ماعلا

 ىوق صيصختلا لامحا نأل « ةينظ اهاري ىعفاشلاف . مومعلا ىلع هتغيصب

 لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقل ىتح ء ردان صيصختلا نم ىلاخلا ماعلا ذإ

 «.دحلا اذه ىلإ ًايوق صيصختلا ناك اذإو ء« صصختو الإ ماع نم ام

 ء« صصخلا نع اهعم ثحبنو ةينظ ةلالد صصخملا روهظ لبق ماعلا ةلالد نوكتف

 زوجيف ءوحنلا اذه ىلع ةينظ ةلالدلا تناك اذإو « صصخم ةمث نوكي هاسعف

 عم ًاقفتم ءاج دق صيصختلا كلذ نإ لب « ىبظ وه ام ماعلا صيصخت"

 . صوصخلا اهف بلغي مومعلل ظافلأ نوك وهو « ريثكلا روبشملا

 اوزوجب مل ةيعطق ةغيصب مومعلا ىلع ماعلا ةلالد نإ اولاق ذإ ةيفنحلاو

 هيلع لدي ام ضعب لعجب صيصختلا كلذ نأ ذإ « ىنظ وه امن هصيصخت

 مكح ىلع ظفللا ةلالد لعجم ةيعطقلا ىضتقمو « هكح نم اصوصخم ظفلا
 . ىظ رمأب ةيعطقلا ةلالدلا كلذ لثم لطبي الو ًاعطق ةتباث ضعبلا كلذ



 ل ل

 زاج البق ًاصصخم ناك اذإ ماعلا نإ اولاق دق تيأر امك ةيفنحلا نكلو

 ماعلا ىف ةيعطقلا ىبعم نأل كلذو « سايقلابو داحألا ثيداحأب هصيصخت"

 لامحا نإ لب « ًاقلطم ًايفنن صيصختلا لاهحا ىن سيل صصخملا ريغ.

 راص دقف « صصختلا دجو اذإو « ليلد نع ءىشان ريغ لاهحا صيصختل““

 لعفلاب صيصختلا وهو ليلد نع ًائشان الاّيحا كلذ دعب صيصختلا لاح:
 . ًاضيأو « ًاينظ نوكيف « ليلد نع ًاتشان صيصختلا لامحا نوكي كلذبو..

 ' ةيزاجم ةلالد « ةيظفللا هلمشي ام ضعب ىلع هتلالد ناك صصمخ اذإ ماعلا نإف

 ةتسماد ام ةيزاحملا تالالدلاو « صاخلا ةدارإو « ماعلا مسا قالطإ ليبق نم.

 اذه ىلع ةينظ هتلالد صصخلا ماعلا ناك اذإو « ةينظ ىهف ةعطاق ريغ امني رق -

 . تملع ام سايقلاو داحالا ثيداحأب هصيصخت زوجيف ساسألا

 ضعبل جارخإ وهأ صيصختلا ةقيقح نايب : ةثلاثلا ةلأسملا ب ٠

 عراشلا ةدارإ نايب وه مأ هماكحأ مومع ىف اهوخد دعب ركحلا نم ماعلا داحآ

 نمض ىف لخدت مل ماعلا اهلمشي ال ىلا داحألا نأو « رمألا لوأ نم صوصخلا .

 ءاوس لوصأللا بتك تصن دقل ؟جرخت ىدح 4 ماكحألا هله ةيسنلاب ماعلا .

 هداحآ ضعب ىلع ماعلا رصق وه صيصختلا نأ ىلع ةيفنح مأ ةيعفاش تناكأ.

 ءاج دقلو « صوصخللا ةدارإل ًانيبم صصخملا صنلا نوكيف ىلوألا ةدارإلاب .

 « ماعلا ىف لخد ام جارخإل سيل صيصختلا ليلد نأ نايب ىف ىصتسملا ىف“

 ليلدلا زوجت ةصصخم ةلدألا ةيمست نإ « ماعلا ظفللا ىف صوصخلا ةدارإل لب .

 « ًاصاخ ىبعم مومعلل عوضوملا ظفللاب دارأ هنأو « مكتملا ةدارإ فرعي

 ةقيقحلا نم جرخ ظفللا نأ نايبل قاست ىلا « ةنيرقلا ريظن وهو « صوصخلا

 ةدارإ وه صيصختلا نم « ءاهقفلا روهمج نأ ىلع لدي هلك كلذو « زاحملا ىلإ .

 نأ صيصختلاو خسنلا نيب قرفلا ىف ساسألا نأو « ماعلا ظفللاب صاخلا.-

 ترغت دقف « هضعب وأ ماعلا خسن اذإف « ةررقملا ةتباثلا ماكحألا ريغي خسنلا»

 ( ىعفاشلا ١؛ - م)
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 ف صوصخما لوخدل عفد هنإف صيصختلا امأ 4 ةتباث تناك ىنلا ندوب

 . ماعلا ناونع ركذي وهف . هدعب نم نييلوصألا روهمج هلاق ام الإ ديفتال

 « صاخلا هلك هب داري رهاظلا ماع نآرقلا نم لزن ام نايب اذكه « صصخملا

 . ةدارإلا نايب الإ سيل صيصختلا نأ ىري هنأ ىلع لدي ظفللا اذهف

 صوصخملا ًانراقم صصختلا ليلدلا ناكأ ءاوس صيصختلا نأش اذه

 . صاخلا نأ نوري مهنإف « ةيعفاشلا دنع اذهو « هيلع ًاقباس مأ « هنع ًارحأتم مأ

 .نآل « صاخلا| ماعلاب دارملا ناك دحاو عوض وم ىلع ماعلاو وه دراوت اذإ

 ٠ ثحبلا حنم ال ماعلاب لمعلاو 4 مهدنع ةينظ ماعلا ةلالدو ةيعطق صاخلا ةلالد

 . ًاصاخ ماعلا ريتعا ءاج نإف : صصخلا نع

 . ماعلل ًانراقم نوكي نأ صيصختلا ليلد ىف نوط رشي مهنإف ةيفنحلا امأو

 ابحطصي مل نإف ٠ صاخلا ماعلا ظفلب ديرأ هنأ ىلع ةلاد ةنيرق نوكي ىبح
 .ناك ولو « امهْنيب ضراعتلا عضوم ىف مدقتملل خسان رخأتملاف « نامزلا قف

 . هتلالد ىف ىعطق ماعلا نأ نوري ممنأ ىلع ىببم كلذو « ماعلا وه رخأتملا

 :9 انعتساو « هانيلج دق ءهصاخو نآرقلا ماع ىف ىعفاشلا مالك اذه

 .. ىرخأ ةطقن ىلإ لقتننلو ٠ لوصألا ءاملع نم هدعب ءاج نم لاوقأب هتيلجت

 . هنم ةنسلا ماقمو ةعيرشلل باتكلا نايب ىهو

 هنم ةنسلا ماقمو ةعيرشال باتكلا ناب

 .عوبنيو « ةعيرشلا هذه رداصملا ردضم وه ميركلا نآرقلا ١4

 ..ةلدألا هنم تذخأو « اهعورفو اهوصأ هنم تقتشا ىذلا ذخأملاو اهعيباني

 ..دقلو « اهماكحأ عماجو « ةعيرشلا ىلك رابتعالا اذهب وهو اهلالدتسا ةوق

 « ايظع ًارمأ لمح دقف نآرقلا عمج نم : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع ىور

 مزح نبا لاق دقلو 4 هيلإ ىحويال هنأ الإ هيبنج نيب ةوبنلا تجردأ دقو
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 ةنسلاو باتكلا ىف لصأ هلو الإ «باب ابنمسيل هقفلا باوبأ لك : ىرهاظلا

 اذه نإ :١ ىلاعت هللا ءاش نإنيبنس ام ىلع اهبتدمعو ةنسلا لصأ باتكلاو « هنلعت

 ءافش وه ام نآرقلا نم لزننوو هتالك تلاعت لاقو « موقأ ىه ىلل ىدبم نآرقلا

 هللا ىضر ةشئاع تناكدقلو « اراسخ الإ نيملاظلا ديزيالو «٠ نينمؤملل ةمحرو

 .ىلك وه نآرقلا ناك اذإو « دحأ هقوف سيلف « نآرقلا أرق نم : لوقت ابلع

 كيالف « اهركذل ماقملا عستيال ام اهربغو صوصنلا هذه نم نيبت اق . ةعيرشلا

 .ىلإ جاتحم ًايلك ًارمأو « ليصفت ىلإ جاتحم ًايلاجإ ًآنايب اهل هنايب نوكي نأ
 « هنم ماكحألا طابنتسال « ةنسلاب ةناعتسالا نم دبال ناك كلذل « نيبت

 .كيلإ انلزنأ و » : لئاق نم زعلاق دقلو « هايانث نيب نم عئارشلا جارختساو

 .ةرظنلا هذه نآرقلا ىلإ ىعفاشلا رظن دقلو « مهلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا

 ديف :هملع نم ًائيش لهجبالو ٠ هلهج نم ًائيش ملعيال ةعيرشلا ىلك هنأ ركذو

 .هتملك ركذنلو « لالدتسالاو « طابنتسالا وأ ٠ صنلاب اهلك ةعيرشلا

 ,نمهملع «ةجحو ةمح ر هؤانث لج هباتك ىف لزنأ ام لك : لاق دقف « ةغيلبلا

 ,قسانلاو « هملع نم لهجالو « هلهج نم ملعيال « هلهج نم هلهجو « هملع

 ملعلاةبلط ىلع قحف هب ملعلا ف مهاجرد ردقب ملعلا نم مهعض وم « تاقبط ملعلا

 نود ضراع لك ىلع ريصلاو « هملع نم راثكتسالا ىف مهدهج ةياغ غولب

 ىلإ ةبغرلاو © ًاطابنتساو ًاصن هملع كاردتسا ىف هلل ةينلا صالخإو « هبلط

 ماكحأ ملع كردأ نم نإف « هنوعب الإ رحلا كرديال هنإف ؛ هيلع نوعلا ىف هللا

 ةليضفلاب زاف «ملع امب لمعلاو لوقلا هللا هقفوو « الالدتساو ًاصن هباتك ىف هللا

 «بجوتساو « ةمكحلا هبلق ف ترونو بيرلا هنع تفتناو « هايندو هنيد ىف

 . ةمامإلا عضوم نيدلا ىف

 ,سحتف « اهوصأ ةيابن ىلإ « اهنايب لوأ نم اهلك ىعفاشلا ةلاسر أرقتل كنإو
 ملعل لوصألا لصوت اهنأل « اهملع هيلع راد ىذلا بطقلا وه نآرقلا نأب

 ظ . نيدلا موي ىلإ اهتجحو اهمامإو !ءطق نآرقلاو ٠ ةعيرشلا
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 ةنيبم ةنسلا تناكو « ىلكلا نايبلا كلذ ناآرقلل ناك اذإو 9-4

 صن وه نايب .نيمسق ىلإ نآرقلا نايب ىعفاشلا مسق دقف « نايب ىلإ جاتح امل
 ليصفت ى امإ ءةنسلا ىلإ جاب نايبو « هءارو ءىش ىلإ هنايب ىف جاتحمال هيف
 . همومع ضعب ىف صاخل ا ةدارإ وأ « هلمتحم ىبعم نييعت وأ « هلمحجم

  دهاوشلا قوسيو « لاثمألا ماسقألا نم مسق لكل ىعفاشلا برضيو
 الماك ًانايبآرقلا ىف تنيب ىلاماكحألا نمركذي وهف . دهاش لك ىف مكحلاو
 هؤانث لج لاق دقف « نوكي فيكو ناعللا - هاوس ىلإ هعم جاتحمال

 ءهدلج نينامت هو دلجاف « ءادهش ةعب رأب اوتأي ل مثتانصحملا نومري نيذلاو »

 : هتالك تلاعت لوقي مث «نوقسافلا م م كئل وأو ادبأ ةداهش ملل اولبقت الو

 مهدحأ ةداهشف «٠ مهسفنأ الإ ءادهش مه نكي مو مهجاوزأ نومري نيذلاو »

 ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو « نقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عيرأ

 5 هنإ هللاب تادابش عيرأ دبشت نأ باذعلا اهنع أرديو « نيبذاكلا نع

 هذه ىف « نيقداصلا نم ناك نإ اهلع هللا بضغ نأ ةسماحلاو ٠ نيبذاكلا

 ريغ ىن ري نمف « هجوز ريغ ىبري نمو © هجوز ىتري نم نيب قيرفت تايآلا

 سيلو هجوز ىبري نمو « ءادبش ةعبرأب تأي مل نإ ةلاحمال دحلا هيلع هجوز
 امنايب ىف ةجاح الف ©« هتقيرط نآرقلا نيب دقو . ناعللاف « هسفن ةدابش الإ هل

 ش قيرفتلا وهو « رخآ ًاكح تدازف ةنسلا تءاج دقلو « هدعب نايب ىلإ

 نم ناعللا نم ةيافكلا ةياغ هللا باتك ىف : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوقي اذلو

 . تفصو اك امهنيب ةقرفلا ىف ىنلا نع مهضعب ىكح مث ؛ ةددعو.

 : ىنالجعلا رع وع لاؤس ى هاو © ناعللا قت درو ىلاةنسلا م مالا ىف ؟ نيب دقلو

 قنوءامبميب قرف مث « امهنيب ىبنلا نعالف « ةيآلا تلزن  ىح « « ىنلا توكسو.

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع ةلالد هيف : لاق مث « لجرلا نع دلولا
 ىح ابءاوج نع فقو . امكح تناكو « ةلأسملا هذه هيلع تدرو نيح

 ىو« كيف هللا لزنأ دق © رموعل لاقف « ابف مكحلا لجو زع هللا نم هانأ
 قحلأو ءامبنيب قرف مث « ناعللا ىف ىل ات هللا رمأ اك ٠غ امس نعالف « كتبحاص



 اخ

 لع قادصلا دري ملو ابلع كل ليبسال لاقو « هنع هافنو ةأرملاب دلولا

 . جورلا

 دقف ؛ ناضمر رهش وهو « نآرقلا ىف صن ام نايبل رخآ الثم برضيو

 نيذلا ىلع بتكاكك « مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهسأ اي و : ىلاعت هللا لاق

 ( همصيلف ربشلا مكنم دبش نف«تادودعم ًامايأ . نوقتت مكلعل مكلبق نم

 نمد نساك يدم كرته لزنأ ىذلا ناضمر ريش : احبس لاق م

 2 ةدعلا اولكتلو ٠ رسعلا مكب ةيربلو رسيلا ركبها ديو أ ميأ نم !

 مايآلا نأ ىف صن ةيآلا هذهف « نوركشت مكداعلو مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو

 مايأ نايب ىف كلذ ءارو ءىش ىلإ ةجاح الو « ناضمر ربش ىه تادودعملا

 ثيدحلاب ملعلا لهأ نم ًادحأ تملع ام : ىعفاشلا لوقي اذلو . هرهشو موصلا

 ةموص ضو رفملا ربشلا نأ ملسو هيلعهللا لص ىبنلا نع ىوري نأ فلكت انلبق

 * روهشلا نم ناضمر رهشب مهفرعمل « لاوشو نابعش نيب ىذلا ناضمر ربش

 2ع هرطفو رفسلا ى هموص ظفح اوفلكت دقو « هضرف هللا نأب مهنم ءافتكاو

 « باتك صن هيف سيل امم اذه هبشأ امو « هؤاضق نوكي فيك اوفلكتو

 ؟ وه رهش ىأ ناضم ر نع ةلأسملا ىف جاتحا ملعلا لهأ ريغ نم ًادحأ تملع الو

 . ال مأ بجاو وه له الو

 نإو ©« ىعفاشلا هب دهشتسا اهف ًاصن ناك نآرقلا نأ ىرت اذه لك قو

 هتوبثمدعو « قيرفتلا تبث اك « ةنسلا اهتيب دق ةلمكت ةلأسملا عوضومل ناك

 ةحصو « راطفإلا قةصخرلاو « ءاضقلا ماكحأ تنيب امك و . ناعللا دلولا بسن

 ناعللا قف صن ىلوألا نكلو : موصلا تايآل ةبسنلاب رفسلا لاح ىف موصلا

 .جاتحن الو هرهشو موصلا مايأ ىف صن ةيناثلاو © نايب ىلإ جاتحتال هتقيرطو

 ملعلا بلط هسفن سانلا نم دحأ فلكي مل اذلو © رخآ نايب ىلإ امهيف

 اذه ىف ةنسب



 ل 5١5

 ىف صن نوكيال هنأ ركذ دق نآرقلا نايب نم ىناثلا مسقلا- ١14١

 ةلثمأ اذه ىف ىعفاشلا ركذ دقو « ةنسلا ىلإ جاتح هيف نايبلا لب « عوضوملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهميسقت حصي

 ةنسلا نيعتف ؛« نيلامحا المتحم قايسلا نوكي نأ هنم لوألا مسقلاف

 ىبح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف » : ىلاعت هلوقن كلذل لثم دقو امهدحأ
 لوق لمتحاف « اعجارتي نأ بلع حانج الف اهقلط نإف ؛ هريغ ًاجوز حكنت
 نإو ام لخدي مل ولو « هريغ اهجوزيي نأ ( هريغ ًاجوز حكنت ىحو هللا
 « اب لخدي ىبح اهلحنالأ لمتحاو لوألل اهلالحإل فاك حاكنلا ةدقع دقع
 هللا ىلص هللا لوسر لاق املف « دقعلاب عقيو ةباصإلاب عقب حاكتلا مسا نأل

 هل نيلحتال ١ : لجر هدعب اهحكنو : اثالث اهجوز اهقلط ةأرمال ملسو هيلع

 لالحإلا نأ نيعت « كبيصي ىبعي « كتليسع قوذيو « هتليسع قوذت ىبح
 . لوخد هيف لصح حاكتب الإ نوكيال

 ظفللا تاذل سيل لامحالا ناك نإو نيينعمل مالكلا لامحا ىف لخدي امتو

 اهجوز اهنع ىفوتملا ةلأسم  رهاظلا ىف ضراعتلل لب ؛ نيتقباسلا نيتبالاك
 «ةنسلاب كلذ حجرو « لمحلا عضوي اهتدع نأ ىعفاشلا ركذ دقف « لماحلا
 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » : ىلاعت هلوق ىه ةافولا ةدع ةيآ نأل كلذو

 لئاحلا لمشت اهمومعب ىه (ًارشعو رهشأ ةعبرأ نبسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ

 نعضي نأ نهلجأ لاحألا تالوأو » : ىلاعت هلوقو « رهاظلا ىف لماحلاو

 نأ لمتحم ناكف « ةقلطملاو « اهجوز اهنع قوتملا اهمومعب لمشت « نهلمح-

 « ًاعم امبم دتعت نأب امبم وأ « نيتدعلا ىدحإب اهجوز اهنع قوتملا ةدع نوكت

 ةعبرأ اهجوز اهنع قوتملا ىلع هللا بجوأ دقو ؛ ملعلا لهأ ضعب لاق كلذك
 نوكت نأ تعمج اذإف « عضت نأ لماحلا لجأ نأ ركذو « ًارشعو رهشأ

 ؛ اهلع العج نيضرف لك ىف نوكي اك ٠ نيتدعلاب تأ اهنع قوتم الماح

 دعبأب دتعت نأ نيتدعلا دوجو ققحتيو « ًاعم امبم ىتأت نأ ابلع نوكيف

 لاق دقف « لاّمحالا اذه ىف دارملا ةنيبم تءاج ةنسلا نكلو : نالجألا



 ب ١5ه

 قأفو دعب :تعضو دقو ثراحلا تنب ةعيبسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.»

 نأش كلذكو ٠ لصفملا ىنلا ”ركذيف المجم نآرقلا نوكي نأ : ىناثلا

 ىلاعت هلوق لثم ىف الامجإ نآرقلا ىف ةضورفم ةالصلاف « ضئارفلا رثكأ'

 ف الامجإ ةضورفم ةاكزلاو ( ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ٠

 كلذكو « ابن مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ ) :ىلاعت هلوق لثم

 : تاولصلا ددع راسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نب دقلو : اذكهو « جلا“:

 ةبجاولا ريداقملا ةنسلاتنيب ةاكزلا كلذكو ء رضحلاو رفسلا ق نوكت فيكو

سانم ةنسلا تنيبو بوجولا اذه طورشو « لاومألا عاونأ نم عون لك ىف.
 ”ك

 . هليصفتو نآرقلا ريسفت اذه لك ىف ةنسلا تناكف « عبتي امو « هتيقاومو جملا“:

نركذ دقو « ماعلا 2 صوصحخلا نايب : ثلاغلا
 نم يعفاشلا هقاسام صعب ا

 ةنسلاب صاخلا هي ديرأ ىذلا ماعلا ىف اذهل ةلثمأ :

 ىلع ريسي اهكولسب وهو « نآرقلا ناب :ىف ىعفاشلا ةقيرط هذه.

 امف « نآرقلابو نآرقلا نم نآرقلا مهف ىلإ الوأ هجتب هنأآل « مقتسملا نئسلا

 نايب لضف ةنسلا نييعت و « رهاظلا ىف تايآلا ضراعت و لماحلل ةافولا ةدع ىعفاشلا نيب . دق 000(

 نصي ري اجاوزأ نورذيو مكنم توفوتي نيذلاو لج وزع هللا لوق ناك : هيف ءاج دقو ه ب مألا ىف

جوز لك ىلع نوكي نأ لمتح ًارشعو رهشأ ة ةهعب را أن هسفنأب .
 لمتحاو ع لماح ريغ ولماح ةمأو ةرح ة

 ىلع اهنأ ىلع ةنسلا تلدو « لماوحلا نود لمحلا تاوذ ريغو . ءامإلا نود رئازحلا ىلع نوكي نأ

 نهلك نلهجأ نأو « ءاوس تادتعملا . لماوحلا ىف ةافولا و قالطلا نأو « جاوزألا نم لماوحلا ريغ

 افاتخا ةملس ابأو « سابع نب هللا ديع نإ : لاقف دا رملل ةنيعملا ةنسلا نيب مث « نهلمح نعضي نأ

 اذإ « ةملس وبأ لاقو « نيلجألا رخآ سابع نبا لاقف ؛ لايلب اهجوز ةافو دعب سفنت ةارملا ىف

 سابع نب ,| ومابي رك اوثعبف ةملس ابأ ىنعي ىخأ نبا | عم انأ لاقف ةريره وبأ ءاجف « تلح دّقف تسفن .

آلا ةعيبس تدل و تلاق اهنأ مه ربخأف « مءاجف « كلذ نع.اطأسي ةملس مأ ىلإ .
 اهجدز ةافو دعب ةيملس

 . « ىحكناف تللح دق » . اهل لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل.تركذف « لاياب



32 

 .عضاوم ىف وأ ء دحاو عوضوم ىف ًاصن نآرقلا ىف ًانيبم ماكحألا نم نوكي
 . ناعللاو موصلا ىف تيأر انك 2 مكحلا تبث هدحو نآرقلابف ةقرفتم

 .ماكحألل ةماعلا ءىدابملاو مركلا نآرقلا ماكحأل ىرقتسملل ودبيو
 ىف ءاج دقلو «٠ مركلا باتكلا هيلع لمتشا دق اهعيمج نأ ةعيرشلا قى
 تنيألا نم ىلأ الإ ءايبنألا نم ىن نمام: ثيدحلا ىف : تاقفاوملا
 وجرأف ىلإ هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو . رشبلا هيلع نمآ هلثم ام
 -ةنسلا امأو « تنآرقلا ىطعأ ىذلا امنإو « ةمايقلا موي ًاعبات مه راكأ نوكأ
 « ًاعماج نوكيالو « عماج هراصتخا ىلع نآرقلاف كلذك ناك اذإو ؛ هل نايبف
 وبلا ١ : ىلاعت هلوقب قوت ماني تم ةعيرشلا تايلك رومأ هيف عواو ال

 . ركن كل تلك
 . « ةنسلاوه ٠ ناك كلذ نم دبال وهو « نايب نآرقلا عم م نوكي نأ مزل اذإو

 ىبلا ىه ةنسلاف « هراوجب نايب ةمن نوكي نأ مزلي ىلك هيلع لمتشا ام نأ
 جاو ؛ ةكلاو ةالصلاف + هايتي ىرن اور عرش اة
 وئشىف كلذكو« هتنيب ةنسلاو ؛ نآرقلا هجوأ كلذ لك  موصلاو « داهجلاو
 عاجلا داق ن .م ةعناملا تابوقعلاو ناسنإلا عم ناسنإلا ةلماعمو ةرسألا
 ىعفاشلاف ءليصقتومنايي ةنسلا تلوتو ؛هلوصأو هئدابم نآرقلا ف عضو اذه لك
 . هرسفتل لوآلا ردصملاب ناعتسا دّقف ةنسلاب نآرقلاماكحأ طابنتسا ىف ناعتسا اذإ

 راصتقالا نآرَقلا نم طابتتسالا ىف ىغبنيال : هتاقفاوم ىف ىبطاشلا لاق دقلو
 رومأ هيفو ؛ كيلك ناك اذِإ هنأل ؛ ةنسلا وهو ؛ هنايبو هحرش ىف رظنلا نود هيلع
 صيخ الف _اهوحنو * موصلاو « جحلاو « ةاكرلاو « ةالصلا نأشف امك ؛ ةيلك
 هت زوعأ نإ هل حلاصلا اسلا ريسفت ىف رظني كلذ دعبو ؛ هنايب ىف رظنلا نع
 . تكي هلصح نا. ىبرعلا مهفلاقلطمف الإو < مهريغ نم هب فرعأ مهإف ؛ « ةنسلا
 . كلذ نم زوعأ اهف



 - آزال

 .نم طابنتسالا ىف نيعتسي وهف « مموقلا كلسملا كلذ ىعفاشلا كلس دقو
 ةباحصلا لاوقأب ناعتسا ةرضاح هيدي نيب ةنس نكت الإو « ةنسلاب نآرقلا
 .ىلرعلا بولسألاب ناعتسا ىناتص لوق نكي مل نإو مهفالخو مهقافو ىف
 سايقلاو ةباحصلا لاوقأ ىلع مالكلا دنع كلذ نبنسو « سايقلاو ىأرلاو

 5 :يسلا

 ”ةانيأر دقو « نآرقلا نم طابنتسالا ىف ىعفاشلا قيرط انركذ ١4

 كلذ نأل « امتابثإو ةعيرشلا ىف نآرقلا ةيجحلا ضراعتي ملو « هتقيرط نبب هنأ

 تابثإل نآرقلا ةيجح ركنأ نم نأ ذإ « ملسملا رظن ق ليلدل جاتح ال

 .دقف ةنسلا امأ « لتق بتي مل نإو « بيتتساو ةلملا ىلع جرخ دقف « ةعيرشلا

 .« لوقلا اذه ريكأ اوبكترا سانب ىتلاف . اهنيجحن ركني نم ىعفاشلا دجو

 « نآرقلا ماكحأ قوف ًاماكحأ ةتبثم ةنسلا نوكت نأ نوركتي ًاسان دجوو

 دجو « داحألا ريخ ةيجح اوركنأ آاسان دجوو '« ديزت الو نيبت اهل

 .ةنسلا نأ تابثإل ةلدآألا قوسي نأ دبال ناكف ٠ كئلوأو ءالؤه ىعفاشلا

 « ةقث تبث را ماد ام « داحلآ رابخأ تناك ولو « ماكحألا تابثإ ىف ةيجح

 .هنيب تماق ىلا تالجاسملا ناكم مألاو « ةلدألا هذه ناكم ةلاسرلا تناكو '

 امم ةدايزلا ىركنم وأ ء اهّيجح لصأ ىف ةنسلا ىركتم نم هيلداجم نيبو
 . اهنم داحالا ريخ ىركنم وأ « نآرقلا ىلع

 مهنع ىعفاشلا اهلقت امك « لحنلا هذه ءارآ نيبت ةملكب ًادبنلو - 4

 ممأر ركذي نأ الإ ركذ نم مه قبب قبي ملو ١ خيراتلا ىف اورمغنا دق مهنإف

 هلثم نم قوتلاو «٠ هضقنل ىعفاشلا لثم

 اوفلاخ نيذلا كعلوأ نأ مألا ن م ملعلا عاج باتك ى ىعفاشلا ركذي

 .ةيجح راكنإ اهدحأ : قيرف بهذمإ لكل «٠ بهاذم ةثالث اوكلس عاجإلا

 ىأر نيب دقو « نآرف اهعم ناك اذإ الإ انيجح راكنإ ىناثلاو « ةلمج ةنسلا

 .اذهو « مهنع هاكح مب هدحو نآرقلا ىلع دمتعي ىذلا لوألا بهذملا باصأ



 ب ١5م

 نآرقلاو  ىبرع تنأ : هباحصأ بهذع ملعلا ىلإ بسني لئاق ىل لاق : هصن“

 كش ول اهلزنأ ضئارف هيفو هظفح ىردأ تنأو « مهنم تنأ نم ناسلب لزن»

 الإو « بات نإف « هتبتتسا اهنم فرح نآرقلا هيلع سبلت دقو « كاش اهف“

 كسفن دنع زاج فيكف (« ءىش لكل ًانايبت ١ لجو زع هللا لاق دقو « هتلتق

 ضرفلا ةرمو « ماع هيف ضرفلا ةرم لوقي نأ هللا هضرف ءىش ىف  دحأل وأ

 « ةحابإوذ ءاش نإو « ةلالد هيف رمألا ةرموض رف هيف رمألا ةرمو ٠ صاخ هيف“
 « رخآ لجر نع هيورت ثيدح كدنع « اذه نم هنيب تقرفام رثكو.

 كتدجو دقو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلبت ىح « ةثالث وأ نائيدح وأ"

 ظفحلاو قدصلا ىف هومتمدقو « هومتيقل ًادحأ نوئربتال كبهذم بهذ نمو.

 مكتدجو لب « هثيدح ىف ءىطخعو ء ىسني وأ طلغي نأ نم ملس ميل امم ًادحأ الو
 ريخ ) ةصاخلا ملع نم مهرحو « هب مالحأ ثيدحل لجر لاق ول نولوقت"

 نم وأ متأطخأ امنإ . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه لقي مل ( دحاولا

 .نأ ىلع هوديزت لو « هوييتنست ملو مكدح نم وأ ميذكو 2 مكثدح“

 نآرقلا ماكحأ نم ءىش نب قرفي نأ زوجيفأ ع« تلق امسنب هل اولوقت“

 مه رابخأ نوميقتو « متفصو امك وه نم ريم هعمس دنع ء دحاو هرهاظو.

 . امل نونمتو ء اهل نوطعت منأو هللا باتك ماقم-

 نأو « ءىث لك نايبت هيف باتكلا نأ هل مهجاجتحاو ملوبق ةلمجو

 بولسألاو « ىبرعلا ناسالا ةفرعم ريغ ناسيب ىلإ جاتحب ال ىبرع باتكلا“
 ثيداحألا نأو « نايب هنايب ءارو سيلو « هب نآرقلا ءاج ىذلا ىلرعلا“

  أطمللا وأ « بذكلا نم دحأ رظن ىف نوءريال لاجر اموري ةيورملا
 هتوبث ى ىعطقلا باتكلاب نرقت نأ حصياال ءالؤه لاثمأ ةياورو « نايسنلا وأ

 مكنإو , عوبتملاب عباتلا عمج ناك ولو « هب اهعمج ناك هجو ىأ ىلع هتلالدو.
 نوكتف هنيبت ىح « هماقم ىف تسيل اهنأ مملس دق ام نيذحالا رشعم منأ'
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 .(1)ليصفت وأ دييقت وأ صيصختب ةيضاق

 نم اهالصأ اهريتعي الو « ةنسلا مده ىأرلا كلذ نأ اذه نم ىرتو

 بهذملا اذه ىلع بتري ام نأ ىعفاشلا نيب دقلو ٠ طق ىنالسإلا هقفلا لوصأ

 ةاكزلاو ةالصلا مهفتالأ هيلع بترتي هب ذحخألا نإف « ًادج مظع رمأ ىلإ ىضفي

 « نايبلاب ةنسلا اهلوت ىلا نآرقلا ىف ةلمحملا ضئارفلا نم اهربغو « جحلاو
 ةالص مسا هيلع قلطي ام لقأ ةالصلا نم ضرفيف « اهنم ىوغللا ردقلا ىلع الإ

 * نيتعكر مويلا ى ىلص ولف « اذكهو ؛ ةقدص ىمسي ام لقأ ةاكزلا نمو

 تاولصلا طقست اذو ٠ هضرف ىلع سيلف ؛ هللا باتك ىف نكي مل ام لاق

 تايرورض نم امم ماعلا حبصأ ىبح « اهضرف ةفاكلا ىدلرتاوت ىلا تاوكزلاو.

 . ءىش ى مالسإلا نم سيل كلذ لئاقو « نيدلاب ملعلا

 هيف تءاج ىذلا ىف ناك اذإ الإ ةنسلا لبقتال هنأ : ةثالثلا بهاذملا ىناث الل

 نيب دقلو « هل ةنيبم نآرقلا ىف امل ةدضاع الإ نوكتال ابنأ ىأ « نآرق

 - لوألا بهذملا باحصأ ريغ ىأ هريغ لاق : لاقف ءالؤه ةلحن ىعفاشلا

 2 يسم صاب اهيل ص ع مم سا

 موق ىأر باتكلا ىلع راصتقالا نإ : ىأرلا اذه ىف هتاقفاوم ىف ىبطاشلا لاق )١(

 اوحرطاف « ءىش لك نايب هيف باتكلا نأ ىلع اولوع ذإ « ةنسلا نع نيجراخ مط قالخ ال

 لزنأ ام ريغ ىلع نآرقلا ليوأتو « ةعامجلا نع عالختالا ىلإ كلذ مادأف « ةنسلا ماكحأ

 هللا باتك قفاو اذإ الإ هيلإ تفتلي ال ثيدحلا نأ ىطعي ًائيدح اوركذ ام رو , . , هللا

 باعك ىلع هوضرعاف ىنع مكاتأ ام » : لاق ة مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور ام كئذو « ىلاعت

 فيكو « هلقأ مف هلل باتك فلاخ نإو ء هتلق انأف ء هللا باتك قفاو نإف « هلل

 اوعضو جراوملاو ةقدانزلا : ىدهم نب نمحررلا دبع لاق م هللا ىفاده هبو « هللا باتك فلاخأ

 حيحصب معلا لهأ دنع لسو هيلع هلاا لص هنع حصت ال ظافلألا هذهو اولاق « ثيدحلا كلذ.

 لك لبق هللا باتك ىلع همضرعن نحن اولاقف « موق ثيدحلا اذه ضراع دقو . . . لقنل

 « ًافلاخم هاندج و هللا باعك ىلع ه هانتضرع املف اولاق ء« كلذ ىلع دمعنو . ىث.
 باعك اندجو انآل

 . « ةفلاخملا نم رذحنو هتعاطب نمألاو . ىسأتلا قلطي هللا
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 .. نآرق هيف سيل اهف هلوق نم بيرقب لاقف ؛ ء ريحا هيف لبقي نآرق هيف ناك ام
 . ماع الو ًاصاخ الو اخوسنم الو اتئان فرعي الأ ىلإ راصف

 هللامو + هدضاعب نآرقلا هيف ام ىرت امك ةئسلا نم لبقي بهذملا اذهو
 « هللا باتك ىام ىلع دئاز عرشب ىتأت نأ نكمم ال ةنسلا نأ ىأ ء. الف

 . تانيبلا هتايآ نم هدعاسيو « نآرقلا نم هدضاعي ام هل نوكي ال هنأل

 ريخ ةيجح نوركني نيذللا بهذم ةعامجمل ةفلاخلا بهاذملا ثلاثو
 « ةروبشملا ةضيفتسملا وأ ةرئاوتملا رابخألا الإ نورتتعي الو « ةلمج داحالا
 ةلحنلا هذه نايب ىعفاشلل كرتنلو . ةماعلا رابخأ الإ نولبقي ال ةعماج ةرابعبو
 : اهسأر نايب ىف لاقف « اهتجح نيبو « اهيب دقف

 مزال سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رامخألا تيبثت نأ ىف ةفئاط انتقفاو

 « امتوبثب ةجح رجلا در ىلع هب تججتحا امم تيكح ام اوأرو « ةمألل

 نيقرفتمو « نيعمتجم مهم ةعامج ىملك من اهفلاخم نأ دحاو لك ىلع نوقيسضيو

 ؛ اثق دق ءابشأ تبث تبثأف ؛ هب اوجتحا ام لك ضقن ىلع تدهج دقو ؛ مالك

 ىلاعت هللا لأسأو « مهمزلي هنم هارأ ام ضعب تركذو « مه -م ابلق نمو

 هنأ ملع ام لك ةطاحإلاو « ةطاحإلا ةهج نم الإ ىبفي نأ نيتفملا نم الو
 ءابملع عمتجا ةنسلاو باتكلا كلذو « هللا دنع هب دبشي نطابلاو رهاظلا ىف قح
 لبقن الأ انمزاي « دحاو هلك ركحلاف اوقرتفي ملو « هيف سانلا عمتجا ام لكو
 عفاد الو « هيف عزاتمال كلذ نأل « عبرأ رهظلا نأ لثم انلق ام الإ مهنم

 هيف كش ال ام الإ ام لبقي ال ةنسلا ضعب ىركنم نم مسقلا اذهف
 . نطابلاو رهاظلا ىف ملع هنأل « ةطاحإ ملع هب ملعلا ىعفاشلا ىمسيو « عزانم الو

 <نأف « نوملسملا هيلع تفلاخ ىلا ةثالثلا لاوقألا ىه هذه - 154 و
 نكرقل ًانايب اهم ناك ام الإ اهتيجح رخآلا ركنأو « ةلمج ةنسلا ةيجح اهضعب
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 ةماعلا هنقلت ًاماع اهنم ناك ام الإ ةيجحلا نورخآلا ركنأو « نآرقلا هدضاعي

 . رهتشاو ضافتسا وأ « ةفاكلا نع

 رصاني ًاباش دادغبو ةكم هتبقل نم اهعيمج لاوقألا هذه درل ىدصت دقلو

 مزالع ىالسإلا ركفلا خيرات لب « هقفلا خيرات هبقلو « هنع عفادملاو ثيدحلا

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاوقألا هذه دزل ىدصتف « ابلع ديح ال ةنسلا

 « هللا باتك نم ةجحلا ولت ةجحلاب ىلدي هتلاسر ى ىعفاشلا ذخأ دقلو

 « لوألا قيرفلا ىلع درلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةيجح اهم تبثيإ

 ةسيقألا نم اهيرقت عم اهقاس امك « هلوق نم ةسبتقم ججحلا كلت ركذنلو

 . اهماقتسا حضتتو « اموق نيبتستل ةيقطنملا

 هلوسرب نامإلاب هب ناعإلا نرق دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ىلوألا ةجحلا

 هلاعفأو هلاوقأ ْق هتعاط بجوي هب ناعإلاو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 عرشلا اذهل ًاردصم ةيوبنلا ةنسلا رابتعا بجاولا نوكيف « هتاريرقتو

 ةلوسرو هللاب اونماف » : ىلاعت هلوقب ةيناثلاو ىلوألا ةمدقملا تبثيو « مركلا

 : ىلاعت هلوقو « نودتم- مكلعل هوعبتاو ٠ هتالكو هللاب نمؤي ىذلا ىألا ىبنلا

 مل عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو « هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امنإ

 لوسرلاب ناعإلا نأ ىف ناتحرص ناتبآلا ناتاهو « هونذأتسي ىّتح اوبهذي.

 دقو ؛ ىلوألا ةمداقملا ىلع حيرصلا صنلا اذبم نالدت امهف « مالسإلا نم
 ةمدقملا ىلع نيتلاد ًاضيأ اتناكف نيتبآلا ى عابتالا بوجوب نامإلا 0

 ناممإلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلو ؛ عابتالا ناميإلا ةرمث نألو « ةيناثلا

 ء بجاو ريغ هتاريرقتو هلاعفأو هلاوقأ ىف هل عابتالاو « ًابجاو لوسرلاب

 . ةلاحم ال ةيوبنلا ةنسلا ةيجح : ىهو ةجيتنلا تتبث ناتمدقملا تح اذإو

 ىلص لوسرلا نأ هياتك ىف ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ةيناثلا ةجحلا

 ةمكحلاو باتكلا مهملعيو « كتايآ مهلع ولتي مهنم الوسر مهف ثعباو انبر »

 ركيف انلسرأ امك » : هؤان؛ لج هلوقو ( مكحلا زيزعلا تنأ كنإ ء مهكريو
5 . 0 
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 .كلذ ريغو « ةمكحلاو باتكلا مكملعيو مكيكزيو انتايآ مكيلع ولتي مكتمالو سر

 اهرسف اك « ةيوبنلا ةنسلا ىه ةكحلاو « نآرقلا وه باتكلاو « تايآلا نم

 « ةكحلا هتعبتأو ركذ نآرقلا نأل « ملعلا لهأ نم ىعفاشلا هاضري نم

 لاقي نأ . ملعأ هللاو زج ملف هسنج نم هريغ ًائيش نوكت نأ دبال ىهو

 ىعفاشلا لاق دقلو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس الإ انه اه ةكحلا

 هللا نأو « هللا باتك عم ةنورقم اهنأ كلذ .. هديكوتو ىععملا اذه نايب ىف

 ضرف لوقل زوجم الف « هرمأ عابتا سانلا ىلع متحو هلوسر ةعاط ض رفا

 هلوسرب ناعإلا لعج هللا نأ نم انفصو املو « هلوسر ةنس مث هللا باتكل الإ

 ةصاخ اليلد دارأ ام ىنعم هللا نع ةنيبم هلوسر ةنسو « هب ناعإلاب ًانورقم

 دحأل اذه لعجب ىلو « هايإ اهعبتأف «٠ هباتكب اهم ةمكحلا نرق مث « ةماعو

 ىبنلا ةعاط ننمؤملا ىلع ضرف ىلاعتو هئاحبس هللا نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 ةمزام هلاوقأف ةبجاو هتعاط تناك نمو « هعابتاو ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنس نوكت كلذبو « صاع اهفلاخم نمو « عيطملا
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلوألا ةيضقلا ناهربو . ءارغلا ةعيرشلا هذه ىف ةجح
 هتمظع تلاعت هتعاطب نرقو « هتعاط بوجوب مركلا نآرقلا ىف حرص

 لوسرلا ةيصعم ريتعا دقو « هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا ةعاط

 ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو » - ىلاعت هلوق كلذ نمو « هل ًانايصع

 هلوسرو هللا صعي نمو ء مهرمأ نم ةريخلا مه نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا

 هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهمأ اي » : ىلاعت هلوقو « ؛ ًانيبم الالض لض دقف

 هودرف ءىش ىف معزانت نإف ء مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو

 : ىلاعت هلوقو « رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت منك نإ لوسرلاو هللا ىلإ
 نيقيدصلاو نييبنلا نم مهدلع هللا عنأ نيذلا عم كئلوأف لوصرلاو هللا عطي نمو »

 عطي نم » . ىلاعت هلوقو (« ًاقيفر كئلوأ نسحو « نيحلاصلاو ءادبشلاو

 كوكحم ىح نونمؤي ال كبرو الف : ىلاعت هلوقو « هللا عاطأ دقف لوسرلا
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 هما 6 املست اوملسيو تبضقامم اجرح مهسفنأ َْق اودجيال مث مهيب رجش ىف

 ,مكحيل لوسرلا ءاعد لعجم مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ةعبارلا ةجحلا

 « سانلا نم هريغ ةفلاخك هتفلاخع لعجم ملو «٠ ًاضعب مهضعب ءاعدك مهيب

 .«ةعبتمةنسهلاوقأو هماكحأف كلذك ناك اذإو « ملسم ريغ همكح قلاخم لب

 .ءاعد اولعجنال « ىلاعت هلوقب ىلوألا ةيضقلا تتبث دقو « ةمزلم ةجحو

 مكنم نوللستي نيذلا هللا ملعي دقو ٠ ًاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا

 , مهبيصي وأ ةنئف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخم نيذلا رذحيلف 3 آذإ ول

 مهيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو » : ىلاعت هلوقو ؛ ملأ باذع.

 .مهبولق أ «نينعذم هيلإ اوتأي قحلا مل نكي نإو نوضرعم مهنم قيرف اذإ
 كئلوألب « هلوسرو مهيلع هللا فيحب نأ نوفاخي مأ « اوباترا مأ ضرم

 ,مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك .امتإ « نوملاظلا ه

 هلوسرودللا عطي نمو . نوحلفملا مم كتلوأو انعطأو نورس اولوقي نأ مهني

 .ىلإ مهءاعد نأ سانلا هللا ملعأف « نوزئافلا مه كنئلوأف هقتيو هللا شخيو

 هللا لوصر مهنمإ مك احلا نأ ع هللا مكح ىلإ ءاعد مهنيب مكحيل لوسرأا

 هكمل اوملس امتإف ء هللا لوسر مكحل اوملس اذإو « ملسو هيلع هللا ىلص

 هتلس نأ ىلإ ىدوي اذه لكو 2 هك هلكح نأ مهملعأو < هللأ صض رغب

 . . ةلاحمال ةعيرش

 .نأملسو هيلع هللا لص ىبننلا رمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ةسماخلا ةجحلا

 ريخأو غاب هنأ هملع ىلاعت ريخأو + هيحو عبتيو هتعيرش نيبيو « هتلاسر غلبي

 هيلع هنايبو © نآرقلا مهئارقإب غيلبتلا ناك دقلو هيحو ةعيرش عبتاو « نيبو

 اهنأل « مالسلا هيلع هلاوقأو نآرقلا ىه ةعيرشلاف كلذك ناكاذإو « مالسلا

 : ىلاعت هلوق لثم ى عابتالاب رمألا ناك دقو ىحولل هعابتاو سانلا ةغالب

 4 نيكرشملا نع ضرعأو 2 وه الإ هلإال كير نم كيلإ ىحوأ ام عبتاو »

 ءاوهأ حبتتالو « اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث » : ىلاعت هلوقو

 ,غلب لوسرلا اهمأ اي (ىلاعت هلوق لثم ىف خيلبتلاب رمألا ناكو « نوملعيال نيذ#
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 نمكمصعي هللاو هتلاسر تغلب ام لعفت مل نإو ٠ كبر نم كيلإ لزنأ ام

 هغيلبتو « هيلإ ىحوأ ام هعابتاب ىلاعتو هناحبس هللا ةداهش تناكو « سانلا
 ىردتتنكام « انرمأ نم ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو » ىلاعت هلوق لثم ىف '

 اندابع نم ءاشن نم هب ىدهن ًارون هانلعج نكلو ء نامإلا الو باتكلا اما
 . « مقتسم طارص ىلإ ىدبتل كنإو

 نأ مهنم ةفئاط تمهل هتمحرو كيلع هللا لضف الولو» : ىلاعت هلوقو

 كيلع هللالزنأو « ءىش نم كانورضي امو « مهسفنأ الإ نولضي امو كولضي.
 «ايظع كيلع هللا لضف ناكو « ٍلعت نكت ملام كملعو « ةمكحلاو باتكلا:

 عرش غلب هنأو ٠ ىوحلا ىلع قطني ناكام هنأ ىلع لدت اهتقبس امو ةيآلا هذهف
 مكرمأ ام ًاتيش تكرتام» « لوقي نأ سو هيلع هللا ىلص هل غاس ىهح هبر.

 دقو الإ هنع هللا مكان اف ًائيش تكرتالو « هب مكترمأ دقو الإ هب هللا

 دقف هيبمو هللا رمأل ًآنايب هتنس رئاسو ىبلا لاوقأ تناك اذإو « هنع مكتيبن

 لهب هللا رمأ ام ةفرعل ارونو 4 ةدح اهودذذعتي نأ نينمؤملا ىلع قد-

 رداصم نم ردصم ةنسلا نأ ًاتبثم تايآلا ىعفاشلا درسي اذكهو - 5

 ثحبي مكحلاناك نإو « باتكلاب ملعلا ةبترم ىف اه ملعلا لب « ىتالسإلا هقفلا

 لالدتسالا اذه لثم ىلإ ةجاح ىف ىعفاشلا ناك امو « مم ركلا باتكلا قى هنع

 ءالؤه ناك دقلو « ةيضقلا هذه ءاهقفلا نوعزاني نوركنم ةمع نكي ملول.

 ةعاهللا كللذب اوذباتو «٠ ىملعلا ذوذشلا كلذ اوبكترا نيذلا نوعزانملا

 اودسفيل ةاوس اونطبأو « مالسإلا اورهظأ نيذلا ةقدانزلا نم  ةيمالسإلا:

 نأدعب « ىلا ديكلا اذه لثمب ىتالسإلا عرشلا نم اولانيو « نيملسملا رمأ
 ضعبو ؛ ةرهابلا ةلدألاب مماع ىضق ذإ « ةرهاظلا ةجحلاب هتبلاغم نع اوزجع

 مجرلامكح ركنأ نم جراوحلا نم ناك كلذلو « جراوحلا نم اوناك ءالؤه

 ىرصانمنموهو)ىدهم نب نمحرلا دبع ركذو« ميركلا نآرقلا ىف دري مل هنآلا
 ةنسلا ىركنم نأ هيلإ لوصألا ةلاسر بتك هنأ انيب دقو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا“
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 دنسي ام ؛هل ىور امدنع لاق دقف م جراؤمللاو ةةدائزلا نم اهم جاجتحالاو.

 باتك ىلع هوضرعاف ىنع مانأ ام ) لاق هنأ نم مسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ

 فيكو « هلقأ ملف هللا باتك فلاخ نإو « هتلق انأف هللا باتك قفاو نإف «ء هللا

 «ثيدحلا كلذ اوعضو جراوحلاو ةقدانزلا لاق « ( ىناده هبو هللا باتك فلاخأ

 اوناك ةنسلا ىركنم نأ اذهب ررقي ىعفاشلل رصاعملا ىدهم نب نمحرلا ديعف:

 تملع انك جراوحلا ضعب نإف « هديؤي خيراتلاو © جراوحلاو ةقدانزلا نم

 . ميركلا نآرقلا ىف دري مل هنأب ًاجتحم مجرلا مكح العف اوركنأ دق.

 ىعفاشلا مالك ىرجم نم طبنتسي هللا همحر ىرضحلا انذاتسأ نكلو |

 كلذو « ةلزتعملا نم مه عورفلا ى جاجتحالا ىف. ةنسلا ىركنم نأ هقايسو

 ىركنم ركذ ىعفاشلا نألو « راثآلاب مهملع مدعب اورهتشا نيذلا مه مهنألا

 مث « لازعالا شع نامزلا يدق نم ةرصبلاو « ةرصبلاب اوناك داحلالا ريخ.

 . ةلزدعملا ىلع ثيدحلا فلتخم ليوأت هباتك ىف ةبيتق نبال ةلمجم كلذ ديؤي.

 نا + كارل نم ناك عورفلا 9 ةنسااب جاجتحالا راكذإ نأ ىدنعو

 لقعلا ةعزنلو « مهئاوهأل رس لازتعالا ةلحن اولحتنا دق ةقدانزلا ءالؤه

 ءافحإل آراتس لا زيعالا بهذم َْق اودجو دقلو 4 هيلع هل زيعملا دامعاو.

اهياغ ىلا لصتو خرفت ىح « كلاب مماسافم ىطو مهئاوهأ
 امهمو « 

 . هلهأو ناممإلا نم نم ءىش ىف اوسيلا ممإف ءالؤه رمأ نم نكي

 ناك 0 ةنسلا ضفري ىذلا وهو « ىناثلا ىأرلا ىلإ لقتنن - 5

 : نيلاحا لمتح ه رهاظ ىف مالكلا اذهو. « نآرق ربحا عم درو دق

 امأ « ةلمجلا ف لوبقم رخآلاو « ذاذشلا نم هلئاق لعجم ىذلا .وهو « دودرم.

 ريخ مأ ةماع ريخ ناكأ ءاوس لوسرلا نع ربخلا لعجب نأ وهف دودرملا

 لوقلا اذه ةيابلو « هانعم ىف ًاينآرق ًاصن ىرن ىتح درلا عضوم ىف ةصاخ.

 ق درو دق ناكاذإ هنأل قالطإلا ىلع ةنسلاب جاجتحالا ىركنم عم قالتت:

 م) ١٠١ - ىفاشلا ( ٠
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 تابثإل تقيس ىلا ةجحلاو' « ثيدحلا نود نآرقلل ةجحلاف « نآرق رتخللا ىعم
 ةنبللا ضفري هنأ نع جرخم ل لوقلا كلذ لئاق نآل « انه ءىجت ةنسلا ةيجح
 : 0 1 1 . ىتالسإلا هقفلا رداصم نم ابنأ ىلع

 ةنسلا نأ ىنعلا نوكي نأ وهف ذوذش .هيف سيل ىذلا رخآلا هجولا امأ |
 لوألا ردصملا هرابتعاب مركلا نآرقلا ىف لصأ هل ناكاذإ الإ مكحم نأت ل
 هيلع لمتشي ام نألو اهعيباني عوبنيو « اهوصأ لصأو ةعيرشلا هذه لكلا :
 نيبتو اهءازجأ ل صفت « ةئسلاو ةعيرشلا ىلكى لع لمتشا دق ةماع ةيلك اياضق نم
 ىعفاشلا نيب دقو . اهتاكم مهئارآل ِءاهقف لوقلا اذه لاق دقو . اهعورف
 اهلو الإ طق ةنس نتسي مل : لاق نم مهتم. : لاقف تانايبلا ضعب ىأرلا كلذ
 لصأ ىلع ء اهلمعو ةالصلا ددع نيبت هتنس تناك انك « باتكلا ىف لصأ
 « عئارشلا نم امهريغو « عويبلا نم نس ام كلذكو « ةالصلا ضرف ةلمح

 : هنأش لج لاقو ٠ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الد : لاق ىلاعت هللا نأل
 انك هللا نع .هيف نيب امإف « مرحو لحأ امف « ابرلا مرحو علا هللا لحأو
 ش )١( . ١ ةؤلصلا نيب.

 هنم وه سيلو « لالضلا نم هريتعي ملو « ىأرلا كلذ ىعفاشلا دري لو
 . ةنسلاو نآرقلا هقف ىف طابنتسالا لوصأ ىلإ ةقيمع ةرظن وه لب «ءىش ىف
 ,عورفلا ضعب اهع فلختي مأ هوجولا لك نم ةبئاص ةرظنلا تناكأ ءاوسو
 : لالض هنأ مألا ىف ءاج دقف لوألا هجولا امأ « رظنلا نم هتناكم ىأرللف
 ايفتكم هلاطبإل اججح قسي ملو « ةلمح ةنسلا دري نم ىأر عم قالتي هنأل
 .ىتالسإلا هقفلا عيباني نم ىناثلا عوبنيلا ةنسلا نأ تابثإل ججحلا نم هقاس ام
 . مركلا نآرقلاب ملعلا ةبتر قف ام ملعلا نأو

 .ىأ « ةصاخلا رابخأ اوركنأ نيذلا ىلإ كلذ دعب لقتننو - ١151
 ءةضيفتسملا ةروهشملا ريغو « ةرتاوتملا ريغ ثيداحألا ىهو«داحآلا رابخأ
 سيلدتلا لاّحالو « ةينظ اهنأل كلذو ؛ لمعلا ىف اهم ءاملعلا ضعب ذخأي لو

 . ةنسلا ىلع مالكلا دنع هيلإ عجراف « تاقفاوملا ىف ؟ىطاشلا دهاوشلا هل قاسو ةلئمألا هل برضو ليصفلا مام رظنلا كلذ لصف دق )١(
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 نم تابلا اذه ى اواخدأ عدبلاو ءاوهألا لهأ نآلو « ةاورلا نم بذكلاو

 نأ“ ريسعلا نم راص ىبح .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقب مل ام رابخألا

 رابخأ ةيجح هئع هللا ىضر ىعفاشلا تبثأ دقلو +« بيطلا نم ثيبحلا زي

  هئالمإو.  هتباتكو « هتارظانم ى هبتك نم ةريثك عضاوم ّق داحتلا

 فالتخا باتك ىو « ملعلا عاج بانك ىف ةلاسرلا ىف ججسلا كلت تنود دقو

 : ىه ججحلا هذهو « ثيدحلا

 نآر قلاب تباث ةعيرشلا ىف ررقم رمأ ىلع سايق ىهو : ىلوألا ةجحلا

 ةنسلاو مركلا نآرقلا صنب تبث هنأ كلذو « ةضيفتسملا رابخألاو م ركلا

 « اهبشي امو لاومألا نيتأرماو لجر وأ نيدهاش ةداهشب ىضقي هنأ

 ةداهشيو « صاصقلاو دودحلا رئاس ىف نينا ةداهشبو ىنزلا ىف ةعبرأ هدابشبو

 ءاضقلاو « ءاهلعلا ريهاج كلذ ىلع تراسو « ءاسنلا الإ هيلع علطيال اهف ةأرما

 تايشلا تماد ام ءرومألا مقتستل بذكلا ىلع قدصلا بناج حيجرتب مازلإ

 رابخأب لمع مازلإلا كلذ ىف ناك اذإو  ةتباث ريغ ةبذكلا ةنظمو « تفتنا دق

 ماد ام قدصلا بناج حيجرلل «؛ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع داحالا

 نأل مات امهنيب سايقلا ذإ + هنع ىور نم ىتلا دق ًاطباضغ ةقث الدع ىوارلا

 هحاو وأ نينثا لوبق لثم تاقثلا نم ندنئا وأ دحاوب لوسرلا نع رابخألا لوبق

 ةنظمللا « ذخألاب ىلوأ لوصرلا نع رابخألا لوبق لب « دوبشلا نم
 رم امب هنألو : ًاطباض ةقث ةقث الدع ًانيدتم ماد ام هيلع بذكلا نم قوتلا

 تالاح سانللو : ماقملا اذه ى ىعفاشلا لاق دقلو . بذكلا قوتيف مرح

 « ىرخأ ىف اهم ىوقتلا اهرضحم نأ ىرخأو « حصأ اهف مهرابخأ نوكت
 كلتو . 3 لقأ مهتلفغو مودأ اهف مهركفو 3 حصأ اهف تاينلا ىوذ تاينو

 نم تالاحلا كلت ريغو « هركذ دنعو «© رفسلاو ضرملاب توملا دنع

 ةياورلا تالاحلا هذه مظعأ نما نأ كشالو « ةلفغلا نع ةبنملا تالاحلا

 ةماع مزلت ةعبته ةنس هلاوقأ نأل هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا نع .

 ىور دقف « بذكلا ظعأ مسو هيلع هللا لص هيلع بذكلا نألو « نيملسملا

 « لقأ مل ام ىلَوق نم ىرفلا ىرفأ نإ: : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 ةالصلا هيلع لاقو « « هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نمو « ايرت ملام هينيع ىرأ نمو
 ش 8« رانلا نم هدعقم أوبتيلف « لقأ ملام ىلع لاق نم و مالسلاو
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 هللا رصن » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : ةيناثلا ةجحلا

 « هيقف ريغ هقف لماح برف « اهادأو « اهاعوو « اهظفحف ىلاقم عمس دبع

 : سم بلق نبلع لغيال ثالث « هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو
 مهوعد نإف « مبعامج موزلو « نيملسملل ةحيصنلاو هلل لمعلا صالخإ

 هيعوو هلوق ظفح ىلإ سو هيلع هللا ىلص ىبنلا اعد اذإو « مهئارو نم طيحن
 « هتوعد ًابيجج ةعاج وأ « ًادحاو كلذب موقي نم لك ناكف « هئادأو

 الوبقم همالك ناك اذإ الإ هريغ ىلإ هقفلا لمح نم هرثأ هئادأل نوكيالو

 نع ىوري نم لك ريخم مازلإلا ىلع اليلد ناكف « هيدل ةجح « هدنع
 . اطباض الدع ةقث مادام « ًادحاو ولو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نأ قرط ةدع نم دروو ربشاو ضافتسا دق هنأ : ةثلاثلا ةجحلا
 هللا ىلص ىبنلاو « رهداحآ رابخأب ةيعرشلا ماكحألا نولقانتي اوناك ةباحصلا

 ؛ دحاولا رخم ماكحألا كلت موقلت ىلع هرقأو مهنارهظ نبب ٍلسو هيلع هللا

 سو هياع هللا ىلص ىبالا مه نيبل مكحلاب لمعلل ىكيال دحاولا ريخ ناك ولف
 « بذكلا ىلع هؤطاوت نمؤي عمج نمالإ مهنيد ماكحأ اوذخأي نأ ىغبنيال هنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لب « هتعرش نايبو « هتلاسر غيلبت نم كلذ نوكيو

 نع ىلتي ال عرشلا ناك ولف « هلسري دحاوب ماكحألا غيلبت ىقتكي ناك

 هللا .ىلص ىبنلا ىتكا ام ةفاكلا ةياورب الإ مت ال ةياورلا تناك واو « دحاو

 ًاضعب مكل لقنن انإو « هعرش نيبيو « هنع ريح دحاو لاسرإب ملسو هيلع
 ش . ًاريثك هنم ىعفاشلا درس دقو « كلذ نم

 رمأ دقو « نآرق هيلع لزتأ دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ركذ اممو :

 ةالص ىف سدقملا تيب نولبقتسي ءابقب سانلا انيب كلذو « ةبعكلا لبقتسي نأ

 ؛ ةبعكلا ىلإ اورادتساف « نآرقلا نم لزن امب مهرب تآ مهاتأف « حبصلا

 نعالإ دحاو ريخب هولعفيل اونوكي ملو؛هقفو راصنألا نمةقباس لهأ ءابق لهأو
 نم اولبق ام ناك ولو « قدصلا لهأ نم ناك اذإ « هلثع تتبث ةجحلا نأب ملع
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 قلص هللا لوسر مهل زوجيال ام ةلبقلا ليوحت ىف هللا لوسر نع دحاولا ريخ

 موقت ملع دعب الإ اهكرت مكل نكي ملو « ةلبق ىلع مك دقل سو هيلع هللا

ريخ نم رثكأ وأ « ةماعربخ وأ « ىم مكعام# نمةجح مكيلع هب
 .ىعدحاو 

 ىسأ تنك : لاق هنأ كلام نب سنأ نع ىورام كلذ نمو 4

 (1)خيضف نم ابارش بعك نب ىنأو « حارجلا نب ةديبع ابأو « ةحلط ابأ

 سنأاي مق ةحلط وبألاقف « تمرح دق رمخلا نإ : لاقف تآ مءاجف « رمت

 ىح هلفسأب اهيرضف انل سارهم ىلإ تمقف « اهرسك اف رارجلا هذه ىلإ

 مدقتو « ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نم ناكملاو ملعلا ىف ءالؤهو ترسكت

 الالح مهدنع بارشلا ناك دقو « ملاع هركني ال ىذلا عضوملاب ةبحصلا

 رسكي ةحلط وبأ رمأف « رمحلا م رحتب مهريخأو تآ مهءاجف ؛ هنوب رشي

 ىلن ىح اهليلحت ىلع نمت مهنم دحاو الو ,هالو وه لقي ملو « رارجلا

 كللذو « ةماع ربخ انيتأي وأ « انم هبرق عم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هولبق ام ناك ولو « هلهأ نم اوسيلو « فرس ةقارحل الالح نوقرب ال مبنأ

و « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ,هاهل مل سيل دحاولا ربخ نم
 «لعفي مل هنكل

 ىلإ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا ثعب دقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ةبوتلا ةروس مهلع أرقي ىمع سانلا

 نع هربخ لوبقب ةمئاق هيلعو مبلإ ثوعبملل ةجحلاو الإ هرمأب ثعبي ال

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : مهءامسأ انف رع حاون ىلع الامح ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا قرف دق

 لاعلا كثلوأ هيلع مدق نمم دحأل نكي ملو « مهيلع مهقرف ىلا عضاوملاو

 ىلص هللا لوسر عمسن ملام انم ذخأي نأ هل سيلو « دحاو تنأ لوقب نأ

 ءاروهشم نوكي وأ « ةفاك ريخ هب انيتأب وأ « انيلع هنأ ركذي سو هيلع هللا

 . ةجح هاروسيل ةجح سوهيلع هللا ىلص ىبنلا لمعو« دحاو نم رثكأ انيتأيوأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ىلع لدت ةروبشم ةضيفتسم رابخأ اهلك هذه

 مالسلاو ةالصلا هيلع وهو « دحاولا ريخم مهذخأ ىلع نيملسملا رقي ناك

 . دحاو لاسرإب غيلبتلا ف ىثكي

 . قوقشملا ىأ خوضفملا رمعلا خيضفلا (1)



 دحاو تقو ىف ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ : ةعبارلا ةجحلا .
 لك ناك و « م السإلا ىلإ مهوعلدي اكلم رشع ىبا ىلإ الوسر رشع ىلا
 ىلإ بتكلا .لسري ىتنلا ناكو « اهنف ثعب ىّبلا ةهجلا ىف ًافورعم لوسر
 ذافنإ كرت هتالو نم دحاول نكي ملو « لسرلا نم داحآ دي ىلع « ةالؤلا
 لكو ٠ .ةفاك وأ , ًارثك نوكي نأ بحجيو « دحاو لوسرلا نأل « هرمأ
 هيلع ىننلا تكا امالإو 2 مازلإلا ف فاك دحاولا ريخ نأ ىلع لدي اذه

 . ميلإ لسرأ نمدنع ردحلا ىف كشلا ىرجلو ءدحاو لوسرب مالسلاو ةالضلا

 نوذخأي اوناك مهنع ضافتساو رهّتشا اهف ةباحصلا نأ : ةسماخلا ةجحلا
 ىلإ اوهجنا اهمكح هللا باتك ىف سيل ةلأسم مه تضرع اذإف « دحاولا ربخم
 3 ةفاكلا ريخ كلذ ى نولبقي « .ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع ةنس فرعت
 جرخت كلذ نم عئاقولا و « ءاوس ىلع ةصاخلا رابخأو « ةروهشملا رابخألاو
 « ثيدحلا ةفرعم مدعل مهمأري ةلأسملا ىف نوضقي دقو . رضحلاو دخلا نع
 لعجم ناك باطخللا نب رمع نأ كلذ نمو « ثيدحلا ىلإ اوعجر هوفرع اذإف
 هريخأ“ ىتح « ًائيش اهجوز ةيد نم ةأرملا ثرتاالو « هتلئاعل لوتقملا ةيد
 ىئابضلا مشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك هللا لوسر نأ نابفس نب كاحضلا

 ركذأ : لاق هنع هللا ىضر رمع نأ ىوريو « هيلإ رمح ع جرف « هتيد نم
 كلامنب لمح ماقف « ائيش نينا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم نم عمس أرما هللا
 امهادحإ تبرضف « نيترض ىبعي .ىل نيتيراج نيب تنك .: لاقف « ةغبانلا نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىضقف « تيم آنينج تقلأف , حطسمب ىرخألا

 ىعفاشلا قلع دقلو « هريغب انيضقل هيف عمسأ ملول : رمع لاقف « ةرغب سو
 در دحأل زاج ول : لاقف « ثيدحلا فالتخا باتك ىف نيردحلا نيذه ىلع

 لهأ نم لجر تنأ : كاحضلا لوقي نأ باطلا نب رمعل زاجل لاح اذه
 هقاىلص هللا لوسر ايرت مل ةماهت لهأ نم لجر تنأ : كلام نب لمحو « دج
 نيرجاهملا نم ىعم نمو « هعم لزأ ملو اليلق الإ هابحصت ملو ء ٍلسو هيلع
 نكمي دحاو تنأو « تنأ هتملعو انتعامج نع اذه برغ فيكف «راصنألاو
 كرت قى هيأر نع عوجرلاو « هعابتا قحلا ىأر لب « « ىسنتو طلغت نأ كيق
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 رضح نم ملعأو عمم اع نينجلا ف ىضقو « اهجوز ةيد نم ةأرملا ثيرؤت

 ناك و . هريغبهيف ىضقل ًاثيش هيف ماسو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع عمسي: ول هنأ

 . هل ءىش الف ًاتيم نإو « لبإلا نم ةئام هيفف آيح ندا ناك اذإ ىري

 دحألالو « هل نكي ملف « هيبن ناسل ىلع ءاش امب قاحلا دبعت هللا نكلو .

 ةدرالو«لوسر نع رمخلا ىلع ىأزلا نم ًائيشالو ( فيك )الو. (4) لاخدإ

 ش : ادحاو ناك نإو هسفن ىف قدصلاب هفرعي نم ىلع

 ىتكيال ناك انايحأ رمع نوكل اليلعت ةلاسرلا ف ىعفاشلا ركذ دقلو

 ءاضقلاو دابتجالا نم هناكم رسفيو « هدضاعي' نم نوكي ىتح دحاو رم

 .الإ رخخآ هربخأ أ لجرعم ربع بلطيال : هلوق وها ليسا اذهو « ايتفلاو

 1 اعم ةثالث دحأ ىلع

 افي تبثت ةجحلا تناك نإو : نوكيف ٠ ةطاتح نأ امإ 5

 دحاولا ربخ تيثأ نم تيأر دقو ؛ ًتوبثالإ ديزتالوهو ع رثكأ نينثا ريخف

 هللا ىلص هللا لوصر نم ةئسلا هدي ف نوكيو' « ًايناث اريخ هعم بلطي نم

 اك رابخألا نأل « هبتكيف « سداسب ثدحيف هوجو ةسخ نم ملسو هيلع

 .ماكحلانم تيأر دقو« سفنلل بيطأو ةجحلل تبثأ ناك ترهاظتو ترتاوت

 ءآدوبش ىدز هل دوهشملل لوقيف «ةثالثلاو نالداعلا نادهاشلا هدنع تبغي تبثي نم

 ىلع هلا | دوهشلا هدزي مل ولو 3 هسفنل بيطأ كلذب نوكي نأ ديزي .اقإو

 ش . امهم هل مكحل نيدهاش

 ! ىتح « هربخ نع فقيف « را فرعي ع

 . لبقيالو « هريخ لبقي مل فرعي ال نمم ريخأ نمم اذكهو « هفرعي رب قأي

 0 . هريخ لبقي نأل دابشتسالاب فورعم نع الإ رمخلا

 هريخ دريف « هدنع لوقلا لوبقم ريغ هل ريخْلا نوكي نأ لمتحبو

 ظ ظ .. هلوق لبقي هريغ دحي ىتح



 ا

 'ةباحصلارابخأ دعب مهعباتو ندعباتلا نم ني ريثك رابخأ ىعفاشلا درس دقلو
 ءذعب لاق 3 « اهدورو عضوم ى ىأرلا كرتو « داحآلا رابخأب ذخالا قف

 .نوملسملا عمجأ : ةصاخلا ى لوقي نأ سانلا نم دحأل زاج ولو : كلذ
 ءاهقف نم ملعي مل هنأب  هيلإ ءاهتنالاو دحاولا ربخ تيبثت ىلع اثيدحو امدق
 .نيملسملاءاهقف نم ظفحأ ملوقأ نكلد ؛ ىل زاج هتبث دقو الإ ًادحأ نيملسملا
 . دحاولا ربخ تيبثث ىف ف اوفلتخا مهنأ

 ملع اهنع وه رعي اك وأ داحالا رابخأ ريثعي ىعفاشلا ناك اذإو 2 8 >2
 لو« نآرقلا ةبترم.ىف اهعضيال وهف لمعلا ىف ةجح ةصاخلا ربخوأ ةصاخلا
 -باتكلا نأ ذإ « جاجتحالا ىف هنود اهلعجم لب « اهلع عمحما ةنسلا ةبترم ىف
 .نع كاشلا جرخي امبف كشلاف « توبثلا ىعطق امهالك هيلع عمجملا ةنسلاو
 -هيلع عمجملا ةنسلا وأ باتكلا هب ءاجام لوبق نم عنتما نمو ؛ مالسإلا
 5 هدر مل سيلو « لمعلا ىف نيلماعلل مزلم وهف ةصاخلا ريخ امأ « بيتتسا
 .«دارفنالا قيرط نعءاج ريحا .نأل نكلو « لودعلا ةداهش در مه سيل اك

 .ىضقت نأ الإ كل سيل .لوقن لب « بت هل لقن مل اذه ىف كاش كش ول
 .ىلع كلذب ىضقت نكلو « طلغلا نكمأ نإو « لودعلا دوبشلا ةداهشب
 ظ .. مهلم كنع باغ ام ىلو هللاو « مهقدص نم رهاظلا

 .لفعلا ف ةجح داحالا لعجم وهف « اهعضاوم ىف رومألا عضي هارت اذه. و
 رمأ هب لمعلا نكلو « هيلع باقع ال هيف كشلا نأ ررقيف داقتعالا نود
 .لقنل قيرط هنألو « ىضم ايف كل اهانصحللو « اهقاس ىل ولا ججحلل هنم دبال
 .قداصلا ريخ نألو « تاقثلا رابخأ انلبق اذإ الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا ةنس
 لمح ةياللامعألا ىو« ليلد نع ءىبثان ريغ هبذك لامحاو « هقدص حجري
 . ليلد نع أشنتال ىلا تالامحالاب

 .ى ةقيقد اطورش داحالا ثيداحأ لوبق ىف طرشي ىعفاشلاو - لت مص م

 ' .«هثيدخ ىف قدصلاب افورعم هنيد ىف ةقث نوكي نأ )١( طرتشي وهف ىوارلا



 0 فلنر

 نأو (1)نبدتم ريغ نم لبقيالو « قدصلاب فرعي مل نمم ثيدحلا لبقي الف

 .نم ثيدحلا ىناعم ليح نأ عيطتسي ثيح « هل ًامهاف ثدحن امل القاع نوكي

 ,ىلع هب ثدحال ء عمم امك هفورحم ثيدحلا ىدؤي نمم نوكي وأ ظفل ىلإ ظفل

 .نم هب ىبعملا ليح امب ملاع ريغ وهو « ىنعملا ىلع هب ثدح اذإ هنأل « ىعملا

 قبي مل هفورح هادأ اذإف « مارحلا ىلإ لالحلا ليحب هلعل ردي مل ظفل ىلإ !إ ظفل

 هل ًاظفاح نوكي نأب هيوري امل ًاطباض نوكي نأو (9) هتلاحإ هيف فاخم هجو

 « هنع ىوري نمم ثيدحلا عمس دق نوكي نأو (4) هباتك نم هب ثدح نإ

 .ى معلا لهأ ثيدحل فلام ريغ ثيدحلا نوكي نأو (ه) ًاسلدم ناكالإو

 . هعوضوم ىف مهكرش نإ ثيدحلا

 ىح « ةقباسلا ةعب رآلا ١" طورشلا تاقبطلا نم ةقبط لك ىف طوتشي م

 هيلإ ىبنا نم ىلإ وأ سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ الوصوم ثيدحلا ىهنب

 طورشلا كلت نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنام ىلع « ىعبات دنع ىهنا نإ هنود

 .ءاملع اهم .ذخأ ىلا طورشلا ىه ةصاخلا تاياور لوبقل ىعفاشلا اهطرتشا ىلا

 ْ . اهف اوفلتخ ملو « ابلع وقفتا دقلو « ثيدحلا حلطصم

 ىف رفاوتت . نأ بجي ىوارلا طورش نأ ىعفاشلا ركذ دقو ١6١

 «ثيدحلا هيلإ ىبتني نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لإ لصي ىّبح ىوارلا
 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهدنسب لصتت ال ىلا ثيداحألا ضعب لبقي هنأك

 .نود ةجح هريتعيو لسرملا ثيدحلا ىلبقي ىعفاشلا نأ قحلاو « مسو هيلع

 « ىعباتلا دنع دنسلا هيف فقي ىذلا ثيدحلا وه لسرملاو « دنسلا ةجح

 طورشب هلوبق ديقي ىعفاشلاو « ىعباتلا هنعىور ىذلا ىناحصلا هيف ركذي الو

 امك قالطإب هدري الو « ءالعلا ضعب لعف امك قالطإب هلبقي ال وهف « ةقيقد
 نم هلبقي الوهف (©)نيلباقلاو نيدارلا نيالدتعم آفقوم فقي لب « مهريغ لعف

 هنأ لوألا بهذملا : ةثدلي لسرملا نأش ىف ءاهقفلاو « ثيدحلا ءاملع بهاذم (1)

 .نيثدحملا ريهامج ىأر كلذ نأ بيرقتلا ف ىوونلا ركذو « هب لمعلا بحي الو دري فيعض

 -حمللا لوسر ىلإ هنع ىور نم لهج وه هدر ى ةلعلاو لوصألا باحصأو ءاهقفلا نم ريثكو
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 نبذل نيعباتلا رايك نم هلبقي لب ةباحصلا نم ا ريبك ًاددع قلي مل ىذلا ىعباتلا

 ىف طرتشيو « لسو هيلع للا لمص هلا لوسر بأ نم نيريثك اودهاش

 . تاغوسم نم هلوبق غوسي امع ثحبلاو « هيف رظنلا مهم هلوبق

 !نينومأملا ظافحلا نأ دجو نإف « ريكلا بالا هلسرأ ام ىلإ رظتي نأ اهم
 ”ةلالد اذه ناك ىور ام ىبعم' سو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلإ اودنسأ

 ا . هآاور نم قدصو ؛« لسرملا ةحص ىلع ةخضاو

 دنسلا نم قيرطب علا لهأ ةلبق ةريغ لسرم هقفاوي له رظني نأ اهنمو
 فعضأ اهنكلو لوبقلا غوست ةلالد هذه تناك كلذ دجو نإف « هقيرط ريغ
 نم: ىوقأ الوبقم هلعج ىذلا قباسلا لسرملا ليلد نآل كلذو « ىلوألا نم
 هذه امأ « ىعباتلا تالسارم ىوق « دنسم ثيدح لوألا ذإ ٠ .ةلالدلا هذه
 « تالسارملا كلت ىوق مل لهأ دنع لويقم لسرم ثيدح اهليلدف ةبترملا
 1 . لسرملا نم ىوقأ دنسملا نأ كشالو

 لا ىلصن هللا لوسي باحصسأ ضعب نع ىوري ام ضعبلا ىلإ رظني نأ اهنمو

 ىلع ةلالد اذه ىف نوكي هنأل « « لبق لسرملا قفاو نإف « لوق نم ملسو هيلع

 0 . ةينالا نود ةبئر هذهو + حصي لصأ نعالإ هلسرم ذخؤي م هلأ

 َلَوَأَف ةدودرم لوهجما سلا نع ةياورل تناك اذإ هنألو © هتيمست مدعو سو هيلع هللا لصح
 1 1 : 1 .طق ىمسي ال نمع درت ذأ

 ريهامجلا بهذم هنأ ىازفلا لقثو دمحأو كلام بهذم وهو اقلطم هلوبق : قاثلا بهذملا
 هتياور انأ هملعو . تكامل ةلادع عم هنع هتوكم زاوجلا ةجح : لاقف ىقارقلا هتجح ركذ دقو
 هرابخإك  .هتوكسف هتلادعب مزج دقو الإ . هنع تكس ام هنأ ىضعقي ماع عرش اهلع بترتي
 سرا نإ ! مهضمب لاق يأ دنع دتوكس كذكف هيكزت انلق اندنع ءاكذ ول وهو « هتلدع
 كلذو ٠ ىلاعت هللا دنع هتمذ ىف هذخأو ىوارلأ ممذت دق لسرملا نأل قيرطلا اذهب دنسملا نم ىوقأ
 . همذعي مو هيف هرظنب عماسلل اسلل هرمأ ضوف دقف دنسأ اذإ امأ « هتلادعب هقوثو ىضعقي

 ىَني ىذلل لسرملاب ذخأي وهف « لوبقلاو درلا نيب طسولا وهو ىعداشلا بهذم ثلاثلا بهذملا
 .ىوتف وأ فاحص لوق وأ لوبقم لسرمم ىوق وأ ىعياتلا كلذ لسرم'دنسأ !-] نيعباتلا رابك ىلإ
 . هيلع صق ام لثم ٠ ءالعلا نم تاعامج



 ب ا ##ه ب

 لسرملا .هب ءاج ام لثمم نوتفي ملعلا لهأ نم تاعامح دجوي نأ اهنمو'

 . ةريخألا ةبترملا ىه هذهو « لبقيف

 در ةعبرألا رومألا هذه نم ةدحاوب لاسرإلل ةدضاعم دجوت مل نإف

 . دحأ هب مزاي الو « لمع ىف لبقي الو لسرملا

 نأ امهدحأ : نيديقب لسرملا لوبق ديقي ىعفاشلا نأ اذه نم ىرنو

 ناثلاو « ةباحصلا نم نيريثك اوقل نيذلا نيعباتلا رابك نم لسرملا نوكي

 . ةقباسلا عيرألا تالالدلا نم لاسرإلا دنس ىوقت ةلالد ةمه نوكت نأ

 دنسلا عطقنم هنأل « دنسملا ةرتف ى نوكي ال هلوبق لاح ىف لسرملاو

 تيثت ةجح ا نأ معزن نأ عيطتسنال و سو هيلع هللا لص لوسرلا نع

 : 0 لصتملا نع لسرملا ةبترم ريخأت ىعفاشلا للعيو « لصتملاب امجوبث

 هنع ةياورلا نع بغري نمع لمح نوكي نأ لمتحم بيغم عطقنملا ىنعم نإ

 نأ لمتحم دقف 2 هلثم لسرم هقفاو نإو تاعطقنملا ضعب نإو « .ىمس اذإ

 - . لبقي ل ى م ول ثيح نم دحاو امهجرخم نوكي

 ىو ةلسرمو ةلصتم ثيداحألا دنس ىف ملكت ىعفاشلا نأ مدقت امم ىرن

 « هدعب نم ثيدحلا لاجر الع هعبت ًاطورش ةاورلا ف طرتشاو « اهاجر

 ثيح نم ثيدجلا نمل ضرعت ىلا للعلا ىف ملكت لب كلذب فتكي ملو
 2  ضعب عم اهضعب ثيداحألا فاالتخا ثيح نمو « ٍباتكلا هتقفاوم

 ذوكيال وأ + هب الومعم نوكيل ٠ ةساردلاب ثيدحلا نال ! ضرعت كلذبو

 . هب الومعم

 هلل باتك ىف امل ةفلاغع نوكت نأ نكمل ثيداحألا نأ ضرف دقلف

 لك : كلذ ىف لوقيو « هيف خسن ال اكح ًاصن هيلع صن امل ةضقانمالو ىلاعت

 ةقفاوم ىهف « ةنس نم هللا باتك عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس ام

 نوكينييبتلاو « هللانعنيبتلاب ةلمجلا ىو « هلثع صنلا ىف ىلاعت هللا . باتك

 هللا ضرفيف « هللا باتك صن هيف سيل ام نسامو « ةلمجلا نم ًاريسفت رثكأأ

 هنأ هامرمو مالكلا كلذ ىوحف نم مهفيو « هانعبت هرمأ ىف ةماع هتعاط
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 خسنال ىلا ةمكحملا نآرقلا صوصن نم ًاصن ةفلاخم ةنسلا نوكت نأ نكمم ال

 ىف سيل مكحم ةيثآ وأ « هلمحنل ةلصفم وأ « باتكلل ةنيبم امإ ىه لب « اهف

 صن ال اهف عيتت لوسرلا ةعاطب ماعلا مركلا نآرقلا رمأيو « هيف صن نآرقلا
 تدمتسا اهنأل « باتكلل ةضهانم ةنسلا نوكت نأ نذإ نكمب الف « هيف

 ءانبلاب ًادودرم نوكي باتكلا مكحل ًاضهانم درو دق ريخ لكو « هنم ةوقلا

 . كلذ ىلع

 فالتخا ( امُهدحأ ) : نمسق همسقي ىعفاشلاف « ةنسلا نب فالتخالا امأ

 ةنس نآأل « خوسنملا كريو « خسانلاب لمعي انهو « خوسنملا نم خسانلا فرع

 افالتحما كلذ نوكي نأ حصيالو « هتنسب خسنت ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 كلذل برضيو . اهحمرصتو اهسفن ةئسلاب هب لمعلا ىغلأ دق خوسنملا ذإ

 لبقتسي نأ ةلبقلا ىف هلوسر ىلع هللا ضرف ام لوأ ناك : لوقيف ةلبقلاب الثم

 ىلصي نأ دحأل لحم ال ىللا ةلبقلا سدقملا تيب ناكف « ةالصلل سدقملا تيب
 الف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لروص هيف اهلبقتسا ىذلا تقولا ىف اهلإ الإ
 ةبعكلا تناك ةبعكلا ىلإ سانلاو هلوسر هجوو « سدقملا تيب ةلبق هللا خسن

 لبقتسي نأ لح الو « اهريغ ىف ةبوتكملا لبقتسي نأ ملسملل لح ال ىلا ةلبقلا

 هلبقتسا نيح نم سدقملا تيب « هتقو ىف ًاقح ناك لكو « ًادبأ سدقملا تيب

 مارحلا تيبلا مث . ةلبقلا ىف قحلا هنع لوح نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم خوسنملاو خسانلا كل هتنابإ عم اذهو .. ةمايقلا موي ىلإ ةلبقلا ف قحلا
 هلوح ةنس نس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع ليلد ةنسلاو باتكلا
 ةلثل « اهنع لوح ىلا دعب سانلا املإ ريصي ىرخأ نس اهريغ ىلإ اهنع هللا
 ٠ . خوسأملا ىلع نوتبثيف « خسانلا مهتماع ىلع بهذي

 مارحلا تيبلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا خسن نأ ىعفاشلا تبثي اذه ىو

 ةلبقلا ليوحن نابأ امل هللا نأل « ًاضيأ ةنسلاب ناك لب « طقف باتكلاب نكي مل

 امم نوكي باتكلل ًنايب ةنس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس ةبعكلا ىلإ
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 قباسلا نايبلا دعب نوكي كلذلو « ةقباسلا ةنسلا خسني ام ىلاعت هللا لوق عم

س ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب دحأ ىلع هبشي الثل ء هل اليلعت
 « نك

 نم ةنسلا عقوم ملعلا وأ « ناسللا لهج نم ىري ءىش باتكلا ىف نوكيف

 نأ ىري اذه ف هنأكو « ةنسلا خسني باتكلا نأ هيناعم اهنابإ وأ ء باتكلا

 اهخسني ال لامجإ نم هيف ام ليصفتو هنايب باتكلا ىف اهماقم نأل ةنسلا

 باتكلا فدرأ « ةنس خسني ام باتكلا ىف ناك اذإ لب « هدحو باتكلا

 كلذ نيبن دقو « نايبلا ماقم نم ةئسلل امل كلذو . ةخسان نوكت ىرخأ ةنسب

 .(1)ىعفاشلا دنع خسنلا ىف مالكلا دنع

 راخدأ نم لسو هيلع هللا. لص ىنلا ىهْي ركذ ام ريغ تخسن ىلا ةنسلاب ىعفاشلا لثم )١(

 : رمح نبا نع كلذ ىف لوقيو راخدالا ىف كلذ دمب هصيخرتب مث ثالث نم رثكأل اياسفلا موكل

 ركب يأ نب هللا دبع لاق « ثالث دعب اياسفلا موحللكأ نع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبهن

 ةرضح ةيداباا لهأ نم سان فد : لوقت ةةشئاع ةدلا تعبم قدص تلاقف ةرمعل كلذ تركذف

 « ىب ام اوقدصتو « ثالثل اورخدا ىبنلا لاقف لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نامز ىف ىحضألا

 ابنم نولمحب مهاياحضب نوعفتني سانلا ناك دقل : هللا لوسر اي ليق كلذ دعب ناك املق تلا

 كاسأإ نع تيبن هللا لوسراي اولاف«لاق امك وأ كاذ امو هللا ,لوسر لاقف ةيقسألا نوذختيو كدولا

 ىحضألا ةرضح تفد ىتلا ةفادلا لجأ نم متين امإ : هللا لوسر ٍلاقف ثالث دعب اياحفلا مول

 هكسن محل نم دحأ لكأيال » لاق هنأ ّلالوءر نع ىلع نع ىوري مث « اورخداو اوقدصتو اولكف

 ىملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةقئاع ت'دح املف : كلذ دعب ىعفاشلا لوقي مث م ثالث دعب

 ىهن امنإ هنأ ريخأ هللا لوسر نأو ىلا دعب اهيف ةصخ رلاب مث ثالث دعب اياحفلا موحلا كاسمإ نع

 ممرحتلا ببسو هرخآو هلوأ ظوفحلا ماعلا ثيدحلا ناك ةفادلل ثالث دعب ايادضلا موحل كاسمإ نع

هيلإ ريصي نأ هملع نم ناكو ىبنلا نع ةشئاع ثيدح هيف لالحإلاو
 . 

 ىعفاشلا نم مالكلا اذهو « نئسلا نم خوسنملاو خسانلا ىف دجوي اه نييأ نم ةشئاع ثيدحو

 كلذ دعب صيخ رثلا هخسن ثالث نم رثكأل راخدالا نع ىهلا ىلع لدي ةشئاع ثيدح نأ ىف حيي رمح

 -« قباسلا ىبلل اخسان ةش'اع ثيدح لعجم ال قيقدلا رظنلا نكلو « نمزلاب ديتملا ريغ راخدالاب
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 دنع خوسنملانم اهف خسانلا فرعو ء تفلتخا اَذإ ةنسلا انيب دق - 387
 لوألا مسقلاوه اذهو ء كلذ ىلع لائمألا نم نم هبرض ام كل انلقنو ء ىفاشلا
 ىلا ثيداحألا نيب فالتخالا وهف ىناثلا مسقلا امأ « ةفلتخملا ثيداحألا نم

 : نيمسق ىلإ ىعفاشلا اهمسقي هذهو « خوسنملا نم خسانلا اهف فرعي مل
 ىفال لوقلا رهاظ ىف فالتخالا ناكو « امهنيب قيفوتلا نكمأ ام امهدحأ
 راسيألو « هيلإ انرس هبورض نم برضب قيفوتلا نكمأ اذإف ء ىرملاو ىتعملا

 ١ . ليبس قيفوتلا ىلإ نوكيال ثيح الإ فالتخالا ىلإ

 «ديعلا رض ةنيدملاب اولزن نيذلا ةفادلا دوجو وهو اهنع هللا يضر ىنممل ناك قباسلا ىلا نأ
 ءلهنع يف ماعطإلا عم ًايفانتم ثالث نم رثكأل راخدالا ناكو . نينجاو ماعطإلا و ةقدصلا تناك
 دجوي مل اذإف' « ىبملا ناك ةعقاولا هذه هباشي ام لك ىف ققحت اك . ققحتم ىممب ديقم ىبن وهف
 هيلع هللا لص ىبنلا ةرابع حيرصب دافتسياام اذهو « عونمم زيغ ةحابإلا لع راخدالاب ىعملا كلذ
 اذه ىلع ءافلإ الو « قباسلا محلا ءاغلإ ىضتقي خسنلا نأل « نذإ خسن الف « ةشئاع ةياود ىف سو
 اذه ىف خسنلا تابثإ ىف ىعفاشلا درت اذلو « لاخلا هذه لثم تبث اذإ ققحتي ىمنلا نأل ٠ عضولا
 ناك دقلو « نئسلا نم خوسنملاو خسانلا ىف دجوي ام نيبأ نم ةشئاع ثيدح نإ هلوق عم ثيدحلا
 نأ دعب « ةلاسرلا ىف لاق دقف . ةلاسرلا ىف احيرصو « ثيدحلا فلتخم باتك ىف ًامضاو هددرتا
 موحل نم ةقدصلاو لكألاو كاسمإلا ىف اهدعب ةصخرلاف : هصن ام لاق ام ةشئاع ثيدح ىف لاق
 كاسمإ نع ىبلا تبث ةفادلا تفد اذإف : نيلاخا فالتخال « نيينعم نم دحاول امنإ اياحضلا
 « ةقدصلاو راخدالاو لكألاب ةتباث ةصخرلاف ةفاد فدت ملاذإو «٠ ثالث دعب اياحضلا موخل

 كسميق « لاح لك ىف اخوسنم ثالث دعب اياحضلا مول كاسمإ نع ىهلا نوكي نأ لمتحيو
 « ىلاّحا هنأ نيبو « خسنلاب محلا ىف ىنفاشلا درت ءاشامب قدصتيو ؛ ءاش ام هتيحض نم ناسنإلا
 « نسلا نيبأ نم هيف خسنلا نإ اهلع هللا ىمر ةشئاع ثيدح ىف هلوق فلاخ دق نوكي كلذبو
 امهمو « قلطملا دييقت لمشف خسنلا ىعم ىف انعسوت اذإ الإ « لاّحالا عم خسنال هنأل

 . خسنلا مدع ىلإ ليمأ نحنف « نكي
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 ١ ةاورلا "ضعب دنغ ءاصقتسالا " ةياورلا فالتخا تإو «
 مع ول 2 .فاالتخالا .رهاظ ىف :لخد هل نوكي دق رخآ دنع 'راصتخالاو.

 لوقيو « فالخ ال نأ نيبتل ىصقتملاو رصتخملا نيبتو « هليصفتو هتلمجم ريحا.

 ٠ ةلأسملا ردق ىلع بيجيف ءىشلا نع ( لوسرلا ىأ ) لأسي : كلذ ىف ىعفاشلا «

 نود .هانعم ضعبب قأيف ارصتحم رحلاو « ىصقتم ردلا رنا هنع ىدؤيو

 «ةلأسملا كردي لو « هباوج كردأ دق ثيدحلا لجرلا هنع ثدحيو © صعب

 باوجلا هيلع جرخم ىذلا.ببسلا هتفرعمم باوجلا ةقيقح ىلع هلديق.. .

 اكح ركذيو كح ايف ركذيو ةنس ءىشلا ىف ىتلا نسي دقو ١

 ء:امهنف نيتللا نيلاحلا نايب ريغ نه نيمكحلا لقني مث ء اهرنغ لاح ىف. هفلاخم»

 نأو « فالخال نأ رهظل نيتلاحلا اتلك تنيبت ولو « امهنيب فلاختلا رهظيف:

 . هلاح فق مكح لك

 « هيف ىععمل رمأ .ىف امكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .نسي دقو  ؟

 نوكيف هيلع ديزيو « قباسلا رمألا ىنعم هيف رخآ رمأ ىف رخآ امكح نسيو

 ظفاح - مكح لك ظفحيف ع دئازلا ىععملا اذه لوألا مكحلا ًافلاخم همكح

 كانه نأ نظ وار لك ظفح ءايعلا ىبلت اذإف . نيينعملا ىلإ هبني نأ ريغ نم

 ىنعم ىف ةنس نسيو «٠ كلذ ىف ىعفاشلا لوقيو « فالخالو « افالخأ'

 فالتخال اهريغ ةنس ىعم ىف هعماجمو « ىعم ىف هقلاخم « ىعم ف نسيو

 ضعب هآر ظفح ام لك ىدأ ام اذإف « ةنملا كلت ريغ ظفحيف « نيلاحلا

 2. فلتحم ءىش هنم سيلو « ًانالتخخا نيعماسلا

 ىصقتو . ثيدحلا ى ثحبلاو « قيفوتلا نكمأ روصلا هذه لك ىف

 :' ةلاحم ال قيفوتلا اذه ىلإ ثحابلاب ىبتني تاياورلا

 فالتخالا وهو « ىاثلا مسقلا وه اذهو ًقيفوت هيدي نبب ايف دج مل اذإو

 قال « رهاظلاو ىبعملا ق فالتخالا نأ ىأ « ةعم قيفوتلا نكمم ال ىذلا'

 ةثالث كلذ ق كلس هنع هللا ىضر ىعفاشلا دجن انهو «ءطقف ظفللا رهاظ
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 . هقباس ناكمإ مدع ىلع بترتي امهنم دحاو لك « كلاسم

 نوكيف « نشيدحلا نبب رخأتلاو مدقتلا ضرفي هنأ : لوألا كلسملا
 وار خوسنملا ثيدحلا ىور نكلو 2 امهم مدقتملل اخسان نيثيدحلا رخأتم.

 هيلاط هيلإ لصيسو ضرغلا اذه قيقحتل 2 ىرحتيو ع هخسات معي نأ ريغ نم

 بيغيال ءالعلا ضعب نع باغ نإ كلذ نأل « خسن ةمه ناك نإ . هنع ثحابلا
 . ناك نإ هدجيس هبيلاطف « ءالعلا ةماع نع

 قيفوت ريغ نم نشثيدحلا نيب فالتخالا ققحن اذإ نوكي : ىناثلا كلسملا

 نب ىعفاشلا نزاوي انهو « هدحب ملف كلذ نع ملاعلا ىرحتو خسن الو امهبج
 ثيح نم نيئفاكتم ريغ ناثيدحلا ناك اذإف « دنسلا ثيح نم نيثيدحلا
 نم تبثألا ىلإ راصي رخآلا ةياور نم ىوقأ امهدحأ ةياور نأ ىأ توبثلا“
 . رخآلا لمبمو هب ذخؤيف نيثيدحلا

 هللا باتك نم ةلالد هل نيئيدحلا دحأ نوكي نأ : ثلاثلا كلسملا

 . هيلإ راصيف « هانعم ديؤت ةلمحلا ىف دهاوش هيلع وأ ةتباثلا هيبن ةنس وأ

 فالتخا نئيدح نيب نوكي نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ضرفي الو
 نكمب الو امهبف خوسنملاو خسانلا ةفرعم نكم الو ؛ امهنيب قيفوتلا نكك الو.

 توبثلا ىف ايواست نثيدح ضرفي ال هنأ ىأ  توبثلا ةوقل امهنيب حبجرتلا
 خوسنملا نم خسانلا ءالعلا ماع نع باغو « هعم قيفوت ال فالتخا امهنيبو
 ًايلمع ناك اذه ىف وهف « عبتتلاو ءارقتسالا هساسأ كلذ هعنم ناك دقو امهنم

 :لوقي اذلو « تباثلا ققحتملا نم دنس اطل سيل ىلا ضورفلا ءارو ىرحب ال

 دحأب ةلالد اهدحأ ىلع وأ جرخم انو الإ يفلت نيثيدح هنع دجن موا
 . لئالدلا ضعب نم هريغ وأ باتك ةقفاومم امإ ء« تفصو ام.

 « ةضراعتم ثيداحأل ةلثمأ دعاوق نم قاس ام لكل ىعفاشلا ركذ دقلو
 .٠ اهنيب حجر وأ اهدحأ خسن وأ اهيب قفو.



 د ”غ1

 هلع لا لص قا لوسو نس مم هن لا ىشر ياذا نيب - ١69

 : ماسقأ ةسمخ ىلع مركلا هللا باتكل ةبسنلاب اهنأ نيبف « هباتك نم لسو»

لصفم نيبتف نآرقلا ىف ةلمحما ضئارفلا ةنسلا نيبت نآبهلمجم نيبت اهنأ :الوأ
 اه

 . ابيقاوم ركذتو..

 هناحبستلا دارأ ىذلا ماعلاو « ماعلا هب دارأ ىذلا ماعلا نيبت اهنأ : ًيناث

 . صاخلا هب ىلاعتو+

صنلاب نآرقلا ىف تبثثت ضئارف : اعلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دازو « 

 - ام ةلصتم وأ اهلع بئر اماكحأ - اهعضاوم ىف ابدعهئاحبس هللا نم ىحوب.

 ةدايز وه سيلو هيلع صن نآرقلا ىف سيل مكح ةنسلا ىتأت نأ : ًاعبار

 . ىف آرق صن ىلع
 . خوسنملاو خسانلا ىلع ةبسنلاب لالدتسالا : ًاسماخ

 سس .لوقن ام نيسيتقم ةملكب ماسقألا هذه نم دحاو لك ىف مكتنلو

 : ةثالثلا عجرن نأ عيطتسنو . ةلاسرلا ىق هنع هللا ىضر هل ىعفاشلا ليصفت“

 ةفيرشلا ةنسلا نايب وهو ء دحاو عماج ىلإ ماسقألا هذه نم لوألا

 امل نكلو « ناببلا اذب ًاضيأ الصتم رمخألا نوكي دقو « مركلا نآرقلل:

 . خسنلا ىف مالكلا ىلإ هكرتن قافآ عاستاو ةناكم نم هل.“

 نآرقلل ةنسلا نايب

 فرعتو « هنايب ىف ناعتسي ميركلا باتكلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا - 64

 ' مهف عيطتسي هنأ معزي نأ دحأل سيلف « ةيوبنلا ةنسلاب هماكحأو هيمارم-

 دجو دقلو « ةفيرشلا ةتسلاب ةناعتسا ريغ نم هماكحأ لك ةفرعمو نآرقلا»

ل لاق نم مهتم ناكف « تملع امك ةئسلا ضعب نوركتي .موق":
 : هللا دبع نب فرطم

 نكلو « الدب نآرقلاب ديرتام « فرطم لاقف « نآرقلاب الإ انوثدحنال ب

 ( ىعفاشلا - 35 م



 2 حلا 2

 :ةيطعنب ناسح نع ىعازوألا ىور دقلو : انم نآرقلاب ملعأ وه نم ديرن
 هرضحمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزيي ىحولا ناك : لاق
 ءىث لك نايب هيف نآرقلا نأ لجر معز دقلو « هرسفت ىلا ةنسلاب ليريج
 ؤرماكنإ : نيصح نب نارمع هل لاقف « ةنسلا نع هب ىغتسي هنأو هليصفتو
 ددع مث « ةءارقلاب اهف رهجبال : اعبرأ رهظلا هللا باتك ىف دجتأ 2 قحأ
 . ارسفم هللا باتك ىف اذه دجتأ : لاق مث ع ةاك رلاو ةالصلا هيلإ

 لاؤس دري دقف ءوحنلا كلذ ىلع ةنسلا نايب ىلإ جاتحم نآرقلا ناك اذإو
 .ةنسلا ىلإ جاتحا دق وهو « ماكحألاب قلعتي ءىش لك نآرقلا ف نوكي فيك
 ىلاجإو « ىئثزج ال ىلك نآرقلا نايب نإ : كلذ نع باوجلاو ؟ نايبلا ىف
 دقام ةيلك نم سانلل نيبتو نآرقلا لمجأ ام لصفت ةنسلاو ؛ ىليصفت ال
 . نيمآلا لوسرلا نايبب الإ ةصاخلا معهيلإ لصيالو ؛ ةفاكلا كرادم ىلع ولعي
 . « نوظفاحلا هل انإو ءركذلا انل زن نحن انإ » : ىلاعت لاق

 .نم ةنسلا ماقم ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا هبن اذه لجأ نم 68
 ماسقأ ةثالث ىلإ هل امنايب انمسق دقو « هلمجم ىلصفتو « هنيبت اهنأ ىلإ نآرقلا
 ةدارإ نيبتامو « هلمجم نيبت ام ىهو « نآرقلا ىف مالكلا دنع اهان رك ذ دقو
 | . لاّيحالا دنع دارملا نم نيبت امو « ماعلا نم صوصخلا

 .لمحم ا نايب نم هلعج دقو ريخألا مسقلا كلذل ىعفاشلا هب لثماممو
 .هلوق ىف مرحتلا ةيآ دعب « اهتااخو تنبلاو « اهمعو تنبلانبب عمجلا مرحن
 مكتالاخو مكتامعو مكتاوخأو مكتانبو مكناهمأ مكيلع تمرح » : ىلاعت
 .لاق دقف ( مكل لحأو ٠ ىلاعت هلوق ىلإ « ... تحخألا تانبو خألا تانبو
 ؛ م رحم امرحم ءاسنلا نم هللا ىمسام نأ : امهدحأ : نيينعم تلمتحا : اذه ىف
 ؛مكلذ ءارو ام مكل لحأو ٠ ىلاعت هلوقبو « هنعتمصلاب لالحهنع بكس امو
 / ىنعم عمجلا ميرحت نأ ةبآلا ىف نيب ناكو . ةيآلا نمرهاظلاوه ىبعملا اذه ناكو
 .ىبنامو« مارح ًامارح ىمعس امو ؛ لالح الالح ىمس اف , تاهمألا ممرحن ريغ



 اع

 ..ليلد امهدب عمجلا نع هيبن ىف ناكوءهنع ىبن امك ندتخألا نم هنيب عمجلا نع
 .ىق لالح دارفنالا ىلع امهم ةدحاو لك نأو « عمجلا مرح امتإ هنأ ىلع

 ق تامرحم تالاحلاو تاعلاو تانبلاو تاهمألا نم نهاوس امو لصألا

 « لصألا ىف هير ل ىمم نم امكل لحأو» : ىلاعت هلوق ىبعم ناكو « لصألا

 . .حاكتلا هب لح ىذلا هجولاب نهوحكتي نأ عاضرلاب هلاح لثم ى وه نمو

 .لاح لكب اهلاخ الو : ادع حاكن هيلع مرحال ةأرملا لجرلا حاكن نوكيف

 .نم ىبعم ىف ةلاحخلاو ةمعلا نوكتف « لاح لكب ءاسنلا تاهمأ هللا مرح امك

 . (1)هب اهلحأ ىذلا هجولاب لحأ

 .هلوق ىناثلا لامحالا ىف نبي هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ اذه نم ىرنو

 .لالح وه ام هنم دارملا ميرحتلا ةيآ دعب « مكلذ ءارو ام ركل لحأو » : ىلاعت

 « حاكنلا طورش ىلع هيف لحلا ناك نأب رخآ ءىش ىلإ ةفاضإلاب ال « هتاذ ف

 « اهلاخو اهتنعو ةأرملا نيب ميرحت هب تبث ام نيبي م ةلاسرلا ىف انه ىعفاشلا دجنو (1)
 .لسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ ةريره ىأ نع دانزلا ىنأ نع كلام ان ربخأ : لاقف مألا ىف هنيب دقو

 .لئاق لاق نإف : لاق مث , ذخأت اذعو « اهتلاخو ةأرملا نيبو « ابهتمعو ةأرملا نيب عمجال : لاق

 .عم لمتحم هنم © فرع نآرقلا ليقءنهءارو ١ لحأو . ءاسنلا نم مرح نم لجو زع هللا ركذ دق

 .هيف هريغ وأ حكانلا لعف اذإ لاح لكب مرح نمو « لصألا ىف لاح لكب مرح نم هللا ركذ

 لاحلكب هيلع تمرح هوبأ اهحكن اذإ هيبأ ةأرءا لثمو « تمرح اهمأب لخد اذإ ةبيب رلالثم ايش
 "ادع ام عمج نأ ةحابإ نيتخألا نيب عمجلا يرحت ىف سيلو « همرحف نيتخألا نيب نوعمجي اوناكو

 .مرحبو « همرحيف هباتك ىف ءىثلا لجو زع هللا ركذيدقو « هسفن ىف الصأ ناك ام افلام نيتخألا

 سيل « كلذ ءارو ام مل لحأو » ىلاعت هلوق لثم . هريغ لسو هيلع هللا لص هيبن ناسل لك ىلع

 هيلعهشلاىلص هللا لوسر لاقو « عبرأ ىلإ ماكتلا ليلحتب ىبهتنا هنأل « عبرأ نم رثكأ ةحابإ هيف

 .ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع نابأت « نهرئاس قرافو « اعبرأ كسمأ ةملس نب ناليغل لسو

 . عبرأ ءارو امل رظح عبرأ ىلإ هليلحتب هللا لح ءاهتن نأ
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 نأل « ىتاذلا لحلا عم كلذ انتي الو « عيرأ نم رثكأ نيب نيب عمجلا مرحب اذلو»
 2 عبرأ نم رثكأ نيب عمج الأ وهو ؛ حاكنلا ىف هطرش ىلع نآرقلا ىف لحلا

 تناكف « اهلاخو ةأرملا نيب الو « اهمج ابمعو ةأرملا نيب ب عمجيال هنأ ةنسلا تنيبو
 لصأ عم ضراعتيال كلذو « ماعلا اذه ىف لحلا .طرشل ةئيعم ذئنيح ةنسلا
 . هدعاوقو حاكنلا طرش ىلع هنوكب ديقم لحلا نآل « لحل

 ايف دجأال لق » : ىلاعت هلوق ًاضيأ ماقملا اذه ى ىعفاشلا هب لثم امو
 وأ « ًاحوفسم ًامدوأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم ىلإ ىحوأ
 ةيآلا هذه تلمتحاف « هب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ ء سجر هنإف ؛ ريزتخ محلا
 3 حوفسملا مدلاو « ةتيلا وهو « ىثتسا امالإ ماعط معاطلا ىلع مرحب ال هنأ“

 ول هيلإ راصي ىذلا رهاظلا وه اذهو « هب هللا رغل لهأ امو « ريزتحللا محلو
 نع ةباجإلا ىف مالكلا نوكي نأ ةمبركلا ةيآلا تلمتحاو « هفلاخم نكي مل
 « لاؤسلا عوضوم ىف لاؤسلا نع باجأف لئس دق ومذ « مالسلا هيلع هلاؤس
 كلذ ىنتنيالو « لاؤسلاب لصتت ىلا ىه اهنأل « ةروكذملا ىه تامرحما هذهف
 للحملا نيبت ىه لب « ًاقلطم سيل ةبآلا ف ليلحتلا نأ ىأ اهادع ام ميرحن
 اهليلحت ىف ةديقم نوكت نأ ةبآلا تلمتحاو « طقف لاؤ لا عوضوم ىف مرح او
 ىهو « همرحمو هلام نيبت نآلاف « هماعط نوفلأيو هنول أب اوناك ام اهعرحت وب
 ىف ةيآلا ديبقت لاّيحا ةنسلا تديأ دقو « ركذ ام ريغ مرحم دوجو قنتال
 نأ : ةبلعث وبأ هاور امم اهيف ةروكذملا ريغ رومأ ميرحن نم درو امب اهمب رحل
 هاور امو عابسلا نم بان ىذ لك نع ىبم ١ اسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم بان ىذ لك لكأ » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةريره وبأ
 . ( مارح عابسلا»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس ىلا ةصوصنملا ضئارفلا نا رقلا فو - 5

 قفاوي ام ءىجت لب ٠ نآرقلا نع دئازب اهف ةنسلا رأت الو « اهعم ملسوب
 ةبآ عم ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس لثم كلذو « ها م دكؤيو « هرهاظ
 اولسغاف ةالصلاىلإ مق اذإونمآ نيذلا اهمأ اي ) : ىلاعت هللا لوقي ذإ ةراهطلا
 « نيبعكلا ىلإ ! مكلجرأو مك <سوءرب اوحسماو قفارملا ىل مكيدبأو مكهوجو
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 «قرباعالإ ًابنج الو: ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت لاقو «اورهطاف ًابنج منك نإو

 . « اولستغت ىبح ليبس
 باتكلا ق ءاج انك ءوضولا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس دقلف

 هياجرلسغو « هصأرب حسمو « نيقفرملا ىلإ هيديو . ههجو لسغ : مرركلا

 هلوسر ناك فيك ىيرت له . ريبزلا نب هللا دبع لجر لأس . نيبعكلا ىلإ

 ,صضمضم مث هيدي ىلع غرفأف ءوضوب اعدف ؛ معن هللا دبع لاقف « أضوتي هللا

 « نيقفرملا ىلإ نيترم هيدي لسغ مث ًاثالث ههجو لسغ مث « ًاثالث قشنتساو

 امه بهذ مث « همأر مدقع أدب « ربدأو امهب لبقأف هيديب هسأربحسم من
 اذببو . هيلجر لسغ مث « هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ امهدر مث ةافق ىلإ

 ةديؤم مركلا نآرقلل ةحضوم ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تناك

 .لسغب هللا بلاط ٠ ليلد نع ًاتشان نكي مل ولو لامحا لكل ةليزم هرهاظل

 ةرم نوكي نأو « لسغلا ىف ددعلا لمتحاف « نلجرلاو نيديلاو هجولا

 .ناكو « هل ةتبثم رهاظلا كلذ ةديؤم ةنسلا تءاجف « ةرك ءافتكالا رهاظلاو

 « نيمدقلا عم نيبعكلاو نيديلا عم نيقفرملا لسغ بجوي هرهاظ ىف نآرقلا

 .ق كلذكو « رهاظلا تديأو ةنسلا تءاجف امنوخد ًاديعب الاتحا لمتحو

 . هحضويو ممركلا نآرقلا رهاظ ديؤي ام ةنسلا تنيب لسغلا

  ىهف لامحا ةمث ناك نإو ء نآرقلا رهاظل حيضوت ةنسلا نأ انه ىرنو

 ةنسلا فالخم لوقلا رهاظ نم ذخؤي ىذلا لامحالا نيعي ام كامحالا ليزت

 «. رهاظلا عسم قفتي ىذلا لاّحالا نييعتب ىتأت دق ابنإف « قباسلا مسقلا ىف
 ف نيبت اك ًادرجم ظفللارهاظ ذخؤي ام ريغ ىلع هنيبتو نآرقلا رسفت كلذبو
 1 ١ . تامرحلا ةيآ

 هلمح نيبت « ميركلا نآرقلل ًآنايب ةنسلا تناك فيك نيبت هلك اذمو

 « لاثمألا ىعفاشلا كلذل برض دقو « هماع صختو هديؤتو هرهاظ حضوتو

 مهفي ناك فيكو « ةيلقنلا هبهذم لوصأل ليبسلا رونو تايئزجلاب هحضوو

 . صوصنلا
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 هنيعب باتك صن اهمف سيل ىلا ةنسلا

 ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا هركذ ىذلا عبارلا مسقلا وه اذه اه
 دوجو نأشب ءاملعلا فالتخا ىعفاشلا ركذ دقو : باتكلا نم ةنسلا ماق#
 نعةدئاز ماكحأب قأتال ةيوبنلا ةنسلا نإ لوقي نم ءاهلعلا نمف « مسقلا كلذ
 مالسإلاة عي رشب قلعتي ءىش لك نايب مركلا نآرقلا ىف نأل « ممركلا نآرقلا
 ىف تلزن ةيآ رخآ ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو . ميركلا نآرقلا كلذب حرص امك
 تيضرو ؛« ىمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلكأ مويلا » ميركلا نآرقلا

 اذه ناكف ء تمتو ةعيرشلا تلك نآرقلا لوزن لامكيف « انيد مالسإلا مكل
 املا ًانايب نكي ملو « القتسم ىنلا هب ءاج هياع دئاز ةمخ سيل هنأ ىلع اليلد
 ىأرلا نايبو «٠ ىأرلا كلذ نايب ىف و ىعفاشلا هلاق ام صن اذهو « هب ءاج
 نع دئازلاب ىتأت ةنسلا نأ وهو « هراتخم هنأ همالك قايس نم دافتسي ىذلا
 نم مهنمف « باتك صن هيفسيل ىلاعت هللا لوسر نس ام : لاق دقف باتكلا

 نأ هاضرل قيفوت نم هملع ىف قبسو « هتعاط نم ضرتفا امم هللا لعج لاق
 اهو الإ « طق ةنس نسي مل لاق نم مهنهو ؛ باتك صن هيف سيل اهف نسي
 لصأ ىلع اهلمعو ةالصلا ددع نيبت هتنس تناك اك « باتكلا ىف لصأ
 نآل عئارم هلا ع نم اهريغو عويبلا نم . ا كلذكو « ةالصلا ضرف ةلمح
 : هناحبس لاقو « ( لطابلاب م كنيب مكلاومأ اولكأت الر : لاق ىلاعت هللا

 اع « هللا نع هيف نيب إف + مرحو لحأ اف ٠ ابل مرحو عيبا هلل لحأو»
 « هللا ضرفب هتنس تبثأف هللا ةلاسر هتءاج لاق نم « ةالصلا نب
 رظنلا دنعو « ةمكحلا هتنسو . نس اه لك هعور ف ىلأ لاق نم مهو

 «هدحو مسق ىناثلا ) نينثا ىلإ عجرت ىهو ؛ ةعبرأ أاهدجن لاوقألا هذه ىف

 « باتكلا ىف لصأ هل الإ ءىشب ىتأت ال ةنسلا نإ لوقي نم لوق وهو
 دئازب ءىجن ةنسلا نأ تبثت اهلك ريخألاو ثلاثلاو لوألا رخآلا ةئثالثلاو
 ناسل ىلع ءىجت اهنأل لبقت ةنسلا نإ لوقي مهضعب نكلو « باتكلا نع
 ءهللانع ةلاسرلاب تءاج لوقي رخآو « هقيفوتب هللا اضر فداصتف موصعملا
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 اذه لك عاج ةيوبنلا ةنسلا نأ قحلاو . هعور ىف تيقلأ لوقي رخآلاو-.

 مزاي ال هنأ ىري هبهذم عومجم ىف ىعفاشلا مالك « نييأر ىف رمألا رصحتاف.

 دق اهمنأ ررقي هنأ لب ٠ باتكلا نم لصأ ىلإ اهماكحأ عاجرإ لواحن نأ“
 . (١)ىلي ايف نيبنس اك « باتكلا اذه ىلع ةدئازلاب ءىجت

 لقعلاو « ةيلهألا رمحللا مرح ةنسلا ام تءاج ىلا ماكحألا نمو

 نأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو « ةلاسرلا ىف هركذ امم كلذ ريغو ريسألا كاكفو

 باتكلا ى اهلع صني مل تلا ماكحألاب ىنأت ةنسلا نأ ىري هنأ عم ىعفاشلا

 . هيلإ ةعجار اهنأو « عبت باتكلل ةنسلا نأ لوقلا حيرصب ررقب

 ةنسلا ىف ىعفاشلا اهركذ ىلا ماسقألا نم صاخلا مسقلا ىب -

 ىف ءاج انك كلذ نايب لجألو « هخوسنم نيبت املأ وهو « نآرقلل ةبسنلاب
 : ابف درو امك خسنلا باب - نايب لضف نيبن نأ بجو ةلاسرلا

 ناك اذإ الإ ءىثب قأت ال ةنسلا نإ لوقي ىذلا ىأرلا ديؤي تاقفاوملا ف ىببطاشلا )١(

 ليصفت ىسهف باتكلا ىلإ اهانتعم ى ةعجار ةنسلا : لوقي وهف « باتكلا نم لصأ هل

 هيلع لد ىذلا وهو « هل نايب اهنأل كلذو « هرصتخم طيسبو . هلكشم نايبو « هلمجم
 « ًارمأ ةنسلا ىف دحت الف « مهلإ لزت ام سانلل نيبتت ركذلا كيلإ انلزنأو » ىلاعت هلوق :

 وه نآرقلا نأ ىلع لدام ًاضيأو « ةيليصفت وأ ةيلامجإ ةلالد هانعم ىلع لد نآرقلاو الإ

 ترسفو' « ميظع قلخ ىلعل كنإو » لاق ىلاعت هللا نألو « امل عوبنيو ةعيرشلا لك

 هلوق نأ ىلع لدف « كلذ ىلع هقلخ ىق ترصتقاو نآرقلا هقلخ نأب اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا'

 لعج هللا نآلو « ءايشألا هذه ىف روصحم قلحلا نأل «٠ نآرقلا ىلإ مجار هرارقإو هلعفو .

 نآل « ةلمجلا ىف هيف ةلصاح ةنسلا نوكت نأ كلذ نع مزليف « ءىشث لكل ًانايبت نآرقلا

 نم باتكلا ى انطرفام » : ىلاعت هلوق هلثمو « باتكلا ى ام لوأ ىببلاو رمألا٠

 « نآرقلا لازنإ ديري وهو ع « مينيد كل تلكأ مويلا » : هنأش لج هلوقو « ءىث

 اضيأو . هيلإ ةعجار اهنوك ىنعم كلذو « هيف امل نايب رمألا لوصحم ىن نذإ ةنسلاف

 . ركذي امبسح كلذ ىلع لد ماتلا ءارقتسالاف

 مس فالحلا ىلإ برقأ وه لي « لمع هيلع ىبني ال ماقملا اذه ىق ئفالحلا نأ ىدتعو
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 .ىخارتلا عم قحال ضنب قباس ىعرش مكح عفر وه خسنلا - 4 د
 ”ررقم ًاتباث خوسنملا نوكي نمز خوسنملاو خسانلا نيب نوكي هنأ ىأ « امهيب

  ًامئاق هكح ناكو « قباسلاب لمعلا رمتسال خسانلا صنلا نكي ل ول ثيحم

 .. ىرخألا غم ةعيرش لكل ةبسنلاب .ةيوامسلا عئارشلا ىف عقاو خسنلاو
 عئارش ىف اماكحأ تخسن مالسلا هيلع ىسوم ةعيرشف « ةدحاولا ةعيرشلا فو

 .« ىسوم ةعيرش ىف اماكحأ تخسن مالسلا هيلع ىسيع ةعيرشو « اهقبس
 .ىسيع هب ءاج امم ًارثك تخسن مالسإلا ةعيرشو . تبسلا موي م رحتك

 ىف ةدحتم ىهف « اهيب اهف ةيوامسلا عئارشلا فلتخت امهم نكلو 2 ىبسومو

 هناحبس هللا ركذ كلذلو « ىلاعتو هناحبس هللا ديحوتو ةيقلحلا اهبمآرم ةلمج

 .فقوتي الو ةملسم ةجح قأت ام ذحأيو غ ةنسلاب دبشتسي نيقيرفلا الك نأل .٠ ىظفللا <
 مسوي باتكلا ى ةنملا لوصأ نإ لوقي سذلا نألو ع باتكلا ىف اهلصأ نع ثحبي ىّبحا
 نم باب ماكحأ لمشت ىلا ةدعاقلا ال ٠ ةمءاعلا لوصألا لمشي هلعجيف « لصألا ىعم ىف
 ةنسلاو باتكلا ىف لوصألا نايب ىف تاقفاوملا بحاص لوقي اذلو « ىالسإلا هقفلا توبأ
 .تايجاحلاو اهتالبكاهجقحليو تايرورضلا ىهو « ماسقألا ةثالثلا ودعتال حلاصملا نإ « لوقيف

 انرظن !.!و . ةثالثلا هذه ىلع دئاز الو . اهتالكم اهلتو تانيسحتلاو اهتالمكم ابلإ فاضتو

 .مجر ال « الوصأ اهب ىنأ باتكلاف . رومألا هذه ريرقت ىلع ديزت ال اهاندجو ةنسلا ىلإ
 :هلإ ةنسلا ىف دجت الف © اهم هيف امل ًانايبو « باتكلا ىلع ًاميرفت اهب تتأ ةنسلاو « اهيلإ
 لوقي ىذلا امأ .. ديج حم لوقب كلذ نايب ىف لسرتسي مث . ماسقألا كلت ىلإ عجار وه أم
 .ىلاجإلا .صنلا لصألا نم دصقيفُإ نآرقلا ىف هنيعب لصأ اه نوكي ال امر ماكحأب قأت ةنسلا نإ

 ًانايب نآرقلا ىف نأي مسي وهف الإو ٠ ىعرشلا ماعلا لصألا دصقي الو « ةاكزلاو ةالصلاك
 ةنملا نإ هلوق مم ىعفاشلا لعج ىذلا وه جيرختلا اذهو « مالسإلا لوصأ لكل ماع
 | ىنعم ةرسفمو ء أصف لزتأ ام لثم باتكلل عبت ةنسلا نإ لاق دق « هيف صن الامم ىقأت
 . لزفأ ام
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 -ةبسنلاب كلذو « اهنيب رفانتال « ةدحاو اهنأ ىلع اعيمج نيبتلا عئارش ىلاعتو

 .مراكم نم وه ام ىلع آعيمج اهعاجإل مث ء ديحوتلا وهو لكلا اهلصأل

 .ىلع « ةلضاف ةعاج داحنإ ىلإ ىنرت اعيمج اهنأو « سانلا لئاضفو قالخألا

 . تاعارجلا هذه فالتخال تاعابللا ةحجلاعم قئا رط .ق .فالتحخا

 .ىذلاو « احون هب ىصوام نيدلا نم ركل عرش » : للاعت هللا لاق كلذلو

 "الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىبمومو مهاريإ هي انيصو امو كيلإ انيحوأ

 ماشي نم هيلإ ىبتجي هللا « هيلإ ,هوعدت ام نيكرشملا ىلع رك ء.هيف اوقرفتت

 . « بيني نم هيلإ ىدهو

 .فو « ماكحألا تاليصفت ىف تفلتخا نإو « ةيواهنلا عئارشلا هدهف

 « اهوصأ ىف ةقفاوتم « امل ىف ةدحتم ىه تائيبلا فالتحتال تاعاججلا حالصإ

 -ةعاج لكلف . تاعاجلا ةملاعم قيرطب قلعتي ايف وه امئإ ضعبل اهضعب خسنو

 <« مموقلا طارصلا ىلإ هذخأو « هتياده ليبس سنج لكلو « اهحالصإ قرط

 « هوم لماكتو «ىرشبلا لقعلا جضن دعب ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج ال كلذلو

 .ةقلعتملا اهماكحأ رثكأ ىف ةيلك تناك بقحلا براجتب ةيناسنإلا سفنلا لقصو

 « ةقحاللا لايجألا لكل ةبطاخع تناكو « ةيادهلا لبسو « عامجالا نوئشب

 . هكاردإ ىف عزانتت الو هيف فلتحي ال ىلكلا ذإ ء ناكمو نامز لكل ةحلاص

 .داهجا ىلإ رمألا كرتف « فلتخم سانلا ىلع هقيبطت قيرط نكلو « .لوقعلا

 . ركفلا ىوذ

 , ماكحأ امفو 2 خوسنمو خسان ابف ةيمالسإلا ةعيرشلاو -

 .نآرقلا ى ابضعب ناك ارو ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا اه ءاج دق ةخوسنم

 .ق ةمتالمو « اهلامزأل ةيسانم ماكحألا كلق تناكو « كلذ فالتخا ىلع

 .٠ تخسنف « ةكحملا ماكحألا تءاج اهدوجو ىضتقت ام لاز اذإ ىتح « امناقوأ

 , نم مكحملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا انكرتو « ةتقؤملا ماكحألا كلت

 . ىلص ىنلا دعب خسن الف مالسلاو ةالصلا هيلع هجاهم نم مئادلا ررقملا « هتعيرش

 . ىذلا مكحما مالسلا هيلع ىبنلا نيب الإء تقؤم مكح ءاج ام هنأل ملسو هيلع هللا
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 ىلإ لايجألا قتع ىف نوكي ىذلا تباثلا ررقملا رمألاو ء هخسني:

 نمل لبس كلذ نع باوجلا ؟ خسنلا مالسإلا ةعيرش ىق ناك اذاملو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاج دقل ء اهجالع قرطو . تاعاهلا نوئتش فرعي.
 نكي لو « ةعيرشب هلبق نم اوديقتي لو « نيد ىوذ اونوكي مل موق ىلإ ماسو-
 ةدحاو ةعفد ةعيرشلا مهلع تلزن ولف . هيلع نوريسي تباث رقتسم جاهم مه
 ايش تءاجف « اهم اورفنل ةلمج تافيلكتلا مهتءاج ولو ؛ اهوقاطأ ام
 اوضارو « مولق هب تسنأتساو « مالسإلا ةشاشب اوقاذ اذإ ىبح « ًائيشف
 ريتعاو « لبق نم اهفلكم اونوكي مل [رومأ اوفلكو « ةحابم تناك ءايشأ تمرحف « اهلك ةعيرشلاب اوبطوخ ةلضاف ةيقلخ مئاكش لكش ىلع مهسفتأ
 لجرلاو ةأرملا نيب ةقالعلا نكت مل برعلا نأ ( امهدحأ ) : نيرمأ كلذ ىف
 ناك لب « نيجوزلا طبرت ىلا قوقحلا دحب جاوزب ًاكحم اهظنت ةمظنم مهدنع
 ءاج الف ؛ ةعتملا حاكن لحتسي نم مهنمو ؛ نادخألا ذخعتي نم مهنمو ١ هريغب طبتري نم مهنمو « مالسإلا هرقأ حيحص حاكنب طبتري نم مهم
 برمحلا ىف اوناكو « ناطلس نم اهم هللا لزنأ ام تاداعب هنولحتسي اوناك امو: هنومرحن اوناك امو « نطب امو اهنم, رهظام شحاوفلا مرح مالسإلا
 دهع وبيرق مهو مهجاوزأ نع مهعاطقنال قلطملا مرحتلا اذه مهلع لقثي.
 ًاعطاق ًامرحت اهمرح مث . برحلا ىف ةعتملا ىف هيي ىنلا مل صخرف « ةيلهاج
 . ةمايقلا موي كإ

 ناكف « مه رخافم نم رمحلا نورعتعي برعلاو ءاج مالسإلا نأ ( امهناث )
 رمخلا قام اوفرعيف « مالسإلا حورب اوسنأتسي ىبح الع مهكرتي نأ دبال
 ءابف ام اوكردأ اذإ ىبحءائيشف ائيش مرحتلا ىلإ مهجردتسي نآرقلاو مث آم نم
 رصبلاو ةربنلا ةريصبلا وذ رمع لاق دقل ىح « مهؤالقع اهمن آم ىدانتو
 م.رحتلاب ىلاعت هلوق لزتف . ايفاش ًانايب رمحللا ىف ام انل نيب مهللا : بقاثلا
 سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمحلا امتإ اونمآ نيذلا ابمأ اي ٠ : عطاقلا
 عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ ٠ نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم“
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 نعو هللا ركذ نع مبدصيو رسيملاو رمحلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب

 اذكهو « انيبنا مهتلسلأ لبق مهسوفن تلاقف « « نوهتنم منأ لهف « ةالصلا

 > مموقلا نئسلاو ةميقتسملا ةيادهلا نوكت

 ف مالسإلا خيرات عم قفتي ىذلا ىبعملا كلذل خسنلا ناك اذإو 0١

 دييأتلا ىلع لدي اع هتوبث ن رتقادق مكح ىف عقي مل خسنلا نأ ءاهقفلا ررق كلذلو

ع هللا ىلص ىبتلا نع ريا قى ءاج ام لثم.
 مويىلإ ضام داهجلا» : ملسو هيل

 ةمايقلا موي ىلإ ةعتملا محن ىلع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا صن لثمو ( ةمايقلا

 هناحبس هللا ركذيالو تقؤم مكحلا نوكي امتإ خسنلا نأ كلذو « اذكهو

 . ©1)هدييأت ديفي ام خسنيس مكح ىف ىوهلا نع قطني

 لوزن دنع لوألا اهرصع ىف ةيمالسإلا ةعامجلل جالع خسنلا نألو

 فق ءىجب ناك لب « تايلكلا نم لك ىف طق خسنلا تبثي مل ةيليصفتلا ماكحألا

 ةرجهل ادعب خسنلا ءاجكلذلو ةعامجلانوئشب قلعتت ةيئزج ةيليصفت ماكحأ ضعب

 ةئيدمو ةيمالسإ ةلود ءاشنإ ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ذخأ امدنع « ةنيدملا ىلإ

 مالسإلا عرشو « ىلوألا ةيمالسإلا ةعامجلل ًاجالع ءاج ذئنيح هنأل « ةلضاف

 اهب هتايثإ نرتقا دق كح دجويال هنأ ىلع لدي كحملاو ةعيرشلا نم خوسنملا ءارقتسالا نإ (1)

 راتخاف ؛ ايرظن افالتخا كلذ ىف نوفلتخي لوصألا ءاملع نكلو « دعب نم خسن مث « دييأتلا ديفي

 زوجيف دكؤي مل اذإ امأ « دييأتلا صن دكأ اذإ « دييأتلا ديفي ام نرتقملا خسأ عانتمأ مهضعب

 هيلع هلوق لثم ربخلا قيرط ىلع ديبأتلاب نرتقملا كلا ءاجاذإ خسنلا عنتمب رخآ لاقو « هخسن

 هديياتىلع صوصنملا محلا خسن عانتما ةيفنحلا ةمأ راتخاو « ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا » مالسلا

 ىفتقي خسنلاو « ًادبأ محلا ءاقب ىضعقي ديبأتلا ذإ « ناعمتجتال خسنلاو دييأتلا نأل . اقلطم

 اذه لثمو ع هحبق ىضتقي خسنلاو . ًادبأ حلا نسح ىضتقي دييأتلاو ء هعفرب دييأتلا اذه ءاغلإ

 . مكحلا عراشلا نم نوكي نأ روصتي ال
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 . (١)ةلود ةماقإل ةمزاللا ةيماظنلاو « ةيعامجالا عئارشلا

 ةاهحبقو اهسح ىف ءالقعلا فلتخم ال ىلا رومألا نأ ىلع ءالعلا قفتا دقلو
 لثمةعيرشلا ىف خسن اهنف عقي مل طوقسلا لبقي ال حبق وأ نسح نم اهف ام نأل
 رغو « بذكلا ةمرحو « ثيدحلا ىف قدصلاو نيدلاولا ربو « هللاب نامبإلا

 «لوبقم ريخ هنأ ىلع لايجألاو روصعلا نم لك ىف سانلا هيلع عضاوت امم كلذ

 مهنكلو « خسن هيف عقي مل هنأ ىلع ءالعلا قفتا دق اذه لثف . لوذرم رش وأ

 اوررق نيذلا ءالعلاف ٠ ًادبأ لقعلا ف نسحم ام خسن زاوج ىف نوفلتحم كلذ عم

 حقو « ًايئاذ ًاتسح ءايشألل نأو « اهحبقو ءايشألا نسح كردي لقعلا نأ
 « هنسح لقعلا تبثأ ام بلطو هحبق لقعلا تبثأ ام ميرحن ىف خسنلا اوعنم ًايتاذ

 نيسحتب اهحبقو اهسح امثإ « ىتاذ نسح اه سيل ءايشألا نإ اولاق نيذلاو

 . ()خسنلا اوزوج ىبنلاب اهحيبقتو ٠ بلطلاب اه عراشلا

 ةكم لزن ىذلا نأل « ةنيدملاب همظعم ناك خسنلا نأ تاقفاوملا ق ىبطاشلا ركذ دقل )١(
 . لاق مث « ةيئزج ماكحأ خسنلل لباقلا امنإو « خسنلا ةلباق ريغ ةيلكلا دعاوقلاو « ةيلك دعاوق
 « رثكأ عيرشتلاو لوزنلا ىف تناك ةيلكلا لوصألاو . ةليلق ةكم تاعورشملا تايئزجلا تناك »
 كلانه تلمك « مالسإلا ةطخ تعستاو ؛ ةنيدملا ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ امل مت
 دودحلادحو . تاركسملا ميرحتو دوقعلاو « نيبلا تاذ حالصإك جيردت ىلع ةيلكلا لوصألا

 امو صخرلاو تاضيفختلاب جرحلا مفر و . اهسحي امو اهلككي امو ةيرورضلا رومألا ظفحت ىلا
 .ىف ةيهلإلا ةكحلا هتضتقا امل ٠ ةنيدملاب همظعم امنإ خسنلاف « ةيلكلا لوصألل ليككت هلك - كلذ هيشأ

 دهملا بيرقلا الوأ سينأت هيف ناكمل وه امإ خسنلا مظعم دجت فيك لمأتو « ماكحألا ديهمت
 ١ . مل فيلأتو . « مالسإلاب

 ,عراشلا رمأ نم ءىجب اهسيقو اهسح اممإقاذ حبق الو قاذ نسح اه سيل لاعفألا نإ ةرعاشألا لاقف
 ت-ةطوبضم سيياق» امل سيل حيبقلاو نسحلا نأل كلذو « حبقتف عراشلا ىهن نمو . نسحتأ



 د "تا د

 « مهفالخ نم ةاجنع ةعيرشلاف « ىرظنلا فالحلا اذه رمأ نكي امهمو

 امبلط قالو « هحبق لوقعلا تتبثأ ام مرح ىف خسن ءارقتسالا ف نكي ملف

 تنمآ اذال : لئثس ىذلا «ىلارعألا كلذ هللا محرو « هنسح لوقعلا تتبثأ

 «لعفت ال لوقي لقعلاو لعفا رمأ ىف لوقي ًادمحم تيأر ام : لاقف ؟ دمحم

 . لعفا لوقي لقعلاو لعفت ال رمأ ىف لوقيو

 ةرئادلا ىف تبث دق ةيمالسإلا ةعيرشلا قف خسنلا نإ ةلمجلا قو 9

 هتلاسرى ىعفاشلا هررق دلو « اهانركذ ىلا دودحلا كلت قو « اهانمسر ىلا

 دارأ امم هملع ىف قبس ال « قلحلا قلخ هللا نإ : هتكح ى هللا همحر لاقف

 باتكلا مهلع لزنأو « باسحلا عيرس وهو همكحل بقعم ال « مهر مهقلخم

 ' ىرخأو « اهتبثأ ضئارف مهلع ضرفو « ةمحروىكدهو « ءىش لكل ًانايبت

 مهأدتبا اهف ةدايز « مهلع ةعسوتلابو « مبلع فيفختلاب هقلخل ةمحر اهخسن

 نم ةاجنلاو « هتتج مهيلع تبأ ام ىلإ ءاهنالا ىلع مهماثأو « ةمعن نم هب.

 . همعن ىلع دمحلا هللو « خسنو تبث ايف « هتمحر مهمعف « هباذع

 فالتخاب ءايشألا ىلع للقعلا 5 | فلتخي لب « اهحبق وأ انسحب مكحيف هايشألا اهب ساقت ع

 ًافصو نوكي نأ نكمبال كلذ "ناك اءو « لاوحألا قالتخاو نامزألا فالتخاب و صاخشألا'

 انسح ءايشألل نإ ةلزتعملا رثكأ لاقو . اسايقم نوكي عراشلا كح نأ الإ قبي ملف « ءىشلل ايتاذ.

 ذاقنإك هكاردإ ةرورضب امسح لقعلا كردي ًارومأ نأب محن ةهادبلا نأل « ايتاذ احبقو ايتاذ

 ءىربلا ماليإو ء رفكلاك اهحبق ةرورضلاب لقعلا كردي ءايشأو . قدصلاو معنملا ركشو قيرفلا

 نم اهحبقو ءايشألا هذه لثمزسح ةرورضلاب كردي لقعلا ناك اذإو . هنم ضرغال ىذلا بذكلا ..

 لوقعلا عيطتست قاذ حبق وأ نسح ءايشألا هذا نوكي نأ دبالف « رومألا نيب ديدرتو رظن ريغا

 . لمأتلاو رظنلاب امإو « ةرورضلاب امإ « هكاردإ.
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 .نوكيو (١)باتكلا ىف نوكي خسنلا نأ ىعفاشلا تبثأ دقلو “١٠58

 ىلا ىه ةنسلا نأو « باتكلا خسني ىذلا وه .باتكلا نأو « ةنسلا ىف

 . ةنسلا خسنت

 مف ميركلا باتكلا ام ءاج ىلا ماكحألا نأ ىعفاشلا ررق ةيضقلا هذه ى )١(
 نم امو ةكم ةعيرش ميركلا نآرقلا نأ ررقي نم ءاملعلا نم نكلوءمحملا ايفو خوسنملا

 : ءاملعلا روهمجو قاهفصألا ملسم وبأ ءالؤه نمو«مئاد تباث وهو الإ هيلع لمتشا كح

 . « اهلثم وأ اهم ريخم تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام » ىلاعت هلوقب هنوجحم )1١(

 نم اهريغو ثيراوملا تايآب ةيصولا ةيآ خسنك نآرقلا ى العف خسنلا توبثبو (؟)

 اذإو » : ىلاعت هلوقبو (9) اعضوم نيرشع وحن ىف ناقتإلا بحاص اهاصحأ دقو . تايآلا

 .« لزتي اب لعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب

 ام ضعبل الاطبإ كلذ ناكل خسن هيف ناك ول نآرقلا نأ )١( : ملسم وبأ جيتحا دقو

 باتكلا فصو ىف لوقي ىلاعتو هناحبس هللاوءالطاب هيف نأب كح لاطبإلاو ٠ هيلع لمتشا
 موي ىلإ ةيقاب ةيدبأ ةعيرش نآرقلا نأبو « هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأيال »

 « خسن هيف نوكي نأ كلذ بساني امنإو . ةمايقاا موي ىلإ سانلا ىلع ةجحو « ةمايقلا
 ىل ةشا ام لكوأ رثكأ نأبو (*) اهريغب خسنت ىتلا ةيتقولا عئارشلل عستم ةميرركلا ةنسلا ىو

 .قيرطب ال لامجإلا قيرطب اهلك ةعيرشلا نايب هيفو « صاخ قزج ال ماع ىلك نآرقلا هيلع
 بيجأ دقو « خسنلا اهب رعي الأ نآرقلا ماكحأ ىف فاصوألا هذه بسانملاو « ليصفتلا

 هنأل ء خسلا ىلع ةلالدلل ةنيعتم ريغ خسنن ام ىلاعت هلوق نأب روهمجلا ةلدأ نع سم ىنأل

 بتكلا تايآ دارملا نوكي دقو « ةينآرقلا ةيآلا ال « ةزجعملا ةيآلاب دارملا نوكي دق

 حوللا نم لقنلا خسنلاب دارملا نوكي دقو ٠ اهماكحأ ةيدمحما تخسن ىلا ةقباسلا

 دارملا نأ ضرف ىلعو « لقنلا ديفت خسنلا ةملكو . هتباتك مث سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ ظوفحما

 ىلع ال زاوجلا ىلع لدت ةءعركلا ةيآلاف - ةينآرقلا ةيآلا ةيآلاب دارملا نأو « محلا عفر خسنلاب

 سيل خسنلا نأب ةينآرقلا تايآلا ضعب خسن توبث وهو فاثلا ليلدلا درو « عوقولا

 .بورضب نكمم ةخسان اهنأ ىعاملا تايآلاو اهخسن ىعدملا تابآلا نيب قيفوتلاو . انيعتم

 درو « امهنيب خسنلا ىعدا نيتيآ لك ىف قفو دقو « ةديعب تسيل ةبيرق ليوأتلا نم
 .ع ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإ و » : ىلاعت هلوقب روهمجلا دامشتساأ وهو « ثلاغلا ليادلا
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 مم هللا نابأ : هنع هللا ىضر لاقف « باتكلا خسن نايبب أدتبا دقلو

 .ةخسان نوكت ال ةنسلا نأو « باتكلاب باتكلا نم خسن ام خسن امنإ هنأ

 .لزتأ ام ىنعم ةرسفمو « ًاصن لزن ام لثع باتكلل عبت ىه امتإو « باتكلل
 . المح هئم هللا

 .ةخسان نوكت نأ نكمم ال ةنسلا نأ ىعفاشلا كل تبثي صنلا اذهو

 « ةرئاوتم تناك ولو ع ةصاخ رابخأ ال ةماع رابخأ تناك ولو ؛ باتكلل

 .نآرقلا نأ ىهو « هاوعدل ىعفاشلا لدتسا دقلو . داحلآ ثيداحأ تسيلو

 : اهمو « نآرقلا ىآ ضعبب نآرق الإ هخسني ال

 .نوجري ال نيذلا لاق « تانبي انتايآ مهلع ىلتت اذإو » : ىللاعت هلوق ( )١1

 .« ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكي ام لق « هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تا انءاقل

 « « مظع موي باذع ىبر تيصع نإ فاخأ ىفإ « ىلإ ىحوي ام الإ عبتأ نإ

 .هليدبت هل لعجم ملو « هيلإ ىحوي ام عابتا هيبن ىلع ضرف هنأ هناحبس هللا ربخأف
 « هلدبي نأ هل سيلو « ليدبتلا نم عون خسفلا نأ كشالو « هسفن ءاقلت نم
 . نآرقلا خسني ىذلا وه نآرقلاف نذإو

 .ىل نوكيام » ىلاعت هلوق ىف : ةيآلا ىلع قيلعتلا ى ىعفاشلا لوقيو
 هللا باتك خسني ال هنأ نم تفصوام نايب ٠ ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ

 لج هنم ءاش امل تبثملا ليزملا وهف هضرفل ءىدتبملا ناك امك « هباتك الإ

 . هقلخ نم دحأل كلذ نوكي الو « هؤانث

 .« باتكلا مأ هدنعو « تبثيو ء ءاشيام هللا وحع » -: ىلاعت هلوق (7؟١

 .مكح وحمو « نكي مل نآرقلا ىف مكح تابثإ نأ ىلع لدت اهتقباسك ةيآلا هذهو

 .هللا راكنتسا عم ستي ىذلا وه اذهو « ةزجعملا ةيآلاب دارملا نأب « لزني امب لعأ هتلاو -
 اوناك مهنأل كلذ « نوملعي ال مه راكأ لب ع رتفم تنأامنإ » : مطوقل ىلاعتو هفاحبس
 ..تايآلا تناك ام مهريغو ىموع وأ ميها نإ وأ طول ةيآك ىدلل ةيآ نوكت ةزجعم ثنوديري
 . ةيسح مهتوبنل



 اهل ”9©" ل

 ناك ولو « هقلخ نم دحأ نمالا + هناحبس هللا نم وه امنإ هخسنب هنم»

 ش . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر..

 « لزني امب ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو » : ىلاعت هلوق (*)
 اهلثم الإ ةخوسنملا ةيآلا لدب نوكي نأ نكمم الف « ليدبت هنأ امب خسنلاو-

 . ةيآ وهو.-

 خسن رصق ىبي هأرم 4 ماقملا اذه َّى ىعفاشلا مالكل صحافلا رظانلاو

 ىلع -- نآرقلل ةخسان نوكت نأ نكمم ال ةنسلا نأو « نآرقلا ىلع نآرقلا“
 'ع هاتغمو هظفلب ىلاعت هللا دنع نم ميركلا نآرقلا نأ امهادحإ : نيتمدقم

 ليثمالف « هلثع اوتأي نأ نيفلاختا: هب ىدحت ىذلا وه ىبنلاو « هللا ةجح وهو.

 . رشبلا مالك نم هل.

 هلثاع اع ىأ هلثع نوكي نأ بحب نآرقلا خسن نأ : « ةيناثلا ةمدقملا»
 هنأو أ ىلاعت هللا' لبق نم هانعمو هظفلب هنوك نم تتبث ىلا فاصوألا ىف:
 نأ ىهو « ةنيعتم ةدحاو ةجينن ىلإ ةلاحم ال ناتمدقملا ىهنتو « هب ىدحتي

 ْش . ةينآرق تايآب الإ خسنت ال ةينآرقلا ماكحألا

 ةلدآلاب تتبث « هتايرورضو مالسإلا تايهدب نم ىه : ىلوألا ةمدقملاو

 تتبث دقف : ةيناثلا ةمدقملا امأو « ديدج ليلد ىلإ جاتحت الف « ىرتت ةينآرقلا:

 تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسننام 9 : ىلاعت هلوقبو « تايآلا نم مدقت امب

 . « اهلثم وأ اهم ريخب.

 + هوجو نم ( ىعفاشلا أ ةيآلا هذه لدتسا : اهف ىزارلا رخفلا لاقو

 ديفي كلذو « اهنم ربخب أي تايآلا نم هخسني ام نأ رمخأ ىلاعت هنأ اهدحلأ

 بوث نم كنم ذخآ ام : ناسنإلا لاق اذإ اك ء هسنج نم وه امب قأي نأ

 هنأ تبث اذإو © هنم ريخ هسنج نم بوثب هيتأب هنأ ديفي < هلم رخب كيتآ

 | 00 . نآرق نآرقلا سنجف هسنج نم نوكي نأ دبال

 درفنملا وه هنأ ديقي « اهنم رخب .تأن » : ىلاعت هلوق نأ : اهناثو

 . ؟ ةئسلا نود هللا مالك وه ىذلا نآرقلا وه كلذو ء رجلا كلذب نايتإلام:



 د هو

 نم ريخ .قأملا نأ ديفي هاهم ريع تأناد : ىلاعت هلوق نأ اهلاثو
 : نآرقلا نم ًاريخ نوكت ال ةنسلاو « نآرقلا

 ىلع لد ادا ريد ءى لك لع ا نأ لعت مل ىلاعت لاق هنأ اهعبارو

 . ىلاعت هللا وهو « تاريخا عيبجب ىلع ةردقلاب صتخم ا وه رحل كلذب ىفآلا نأ

 خسانلا نأل ٠ باتكلاب خسني امتإ « باتكلا نأ ررقي ىعفاشلا_- + ١55
 نآرقلا نأ ىلع ةلالدلا اندجو دق : لوقيو , خوشملل الثاع نوكي أ بج
 ىنا نسا نأ كلذ عم درقي نك ارث ل كلا خش

 باك ع قا لومو نم ركذ نم بدا لوأ : ىلا كن اق

 كر را خش نبت سلا نكلو + نقل خب لله كرا
 ٠ ىلاعت هللا لاق امك « نآرقلل نايب ةنسلاو « نآرقلا نابب عون نم كلذ نأل

 خوسنملا نم خسانلا نوكو « مهلإ لزن ام سانلل نيب ركذلا كيلإ انزنأو ٠

 ةماقلا موب ىلإ قاب آلا كح نأ نايب ذإ هيف ةيرم ال رمأ نآرقلا ناب نم
 نم رخأتملا ناب ىلإ جاتحم خسانلا نإ م « نآرقلا نايب نم قاب ريغ وأ
 ا ىلص ىننلا نع نوكي امنإ كلذ ملعو « امهمكح ىف نيتضرراعتملا نيتيآلا
 نم ةفئاط ىعفاشلا قاس دقلو « ناآرقلا هيلع لزتي ناك ىذلا ملسو هيلع
 نم ةنوعم ناك اهف خسنلا نايب نأ نيبو « هيأر ىف خسنلا اهلخد ةعرك تايآ
 هذه نم خوسنملاو خسانلا ىلع تلد « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 . تافيرشلا تايالا

 .تابآو . (١)ثراول ةيصولا تعرش ىلا ةيصولا ةبآ كلذ هقاس اممو

 ميلع بتك » ٠ ىلاعت هلوق وهو ةيصولا ةيآ نأ قاهفصألا سم وبأ ىرياال(١)
 تايآب ةخوسنم « نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا آريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ
 اهنإ : لاق نم مهم : لاقف ةيآلا هذه ريسفت ىف هيأر ىزارلا رخفلا ركذ دقلو « ثيراوملا
 00 : هوجو نم هلوق ريرقتو ىناهفصألا لسم ىبأ رايتخا ذهو « ةخوسن» تراص ام

 ( ىفاشلا - ؟ م)
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 :ةفرعم نأو « ثراولل ةيصولا ةيآتخسن ثيراوملا تايآ نأ نئبيو ثيراوملا

 . راصمألا لك ىف لوبقلاب ءالعلا اهاقلت ىلا ةبسنلاب تناك خسنلا كلذ

 : لاقف«حيضوت لك أ كلذ حضو دقف « ىعفاشلل ةملكلا هذه ىف كرتنلو

 اريخ كرت نإ توملا مدحأ رضح اذإ مكيلع بتك » : ىلاعتو كرابت لاق

 . « فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا

 .مهجاوزأل ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » : ىلاعت لاقو

 .ىف نلعف اهف مكيلع حانج الف نجرخ نإف « جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم

 نيدلاولا ثاريم هللا لزتأف « مكح زيزع هللاو « فورعم نم نبسفنأ

 .ىصوأ ام يلع بتك اهانعمو « ثيراوملا ةيآل ةفلاخت ىه ام ةيآلا هذه نأ ( اهدحأ ) د

 اذإ ع« مدالوأ ف هللا مكيصوي» : ىلاعت هلوق نم نيبرقألاو نيدلاولا ثيروت نم ىلاعت هللا هب

 .صقني الأو « مهلع هي هللا ىصوأ ام ريفوتب نيبرقألاو نيدلاولل ىصوي نأ رضحملا ىلع بتك

 . مهئايصنأ نم

 .نم ةيطع ثاريملاب ةيصولا توبث عم ءابرقألل ثاريملا توبث نيب ةافانم ال هنأ ( اهيناث )
 ٠ محم ثاريملاو ةيصولا هل عمج ثراولاف « توملا هرضح نمم ةيطع ةيصولاو « ىلاعت هللا

 ش . نيتيآلا

  ةيآلا هذهل ةصصخم ثيراوملا ةيآ لعج نكمي ناكل ةافانملا لوصح انردق ول ( اهلاث )

 < ثراولا بيرقلا جرخت ثيراوملا ةيآ مث « نيبرقألل ةيصولا بجوت ةيآلا هذه نآل كلذو

 .ثري نم نيدلاولا نم نأل كلذو « ةيآلا هذه تحت الخاد اثراو نوكي ال ىذلا ببرقلا ىقييو

 .ىف نوطقسي ال نيذلا براقألا نمو « لتقلاو قرلأو نيدلا فالتخا ببسب ثري ال نم مهو

 اذإ لاح ىف تبثيو «٠ لاح ىف طقسي نم مهنمو « ةبجاحلا بابسألا هذبب ثري ال نم ةضيرف
 ةيصولا زجن مل اثراو ءالؤه نم ناك نم لكف « مهم ثاريملاب ىلوأ وه نم ةعقاولا ىف ناك

 : ىلاعت هلوقب هللا دكأ دقف . محرلا ةلص لجأل هل ةيصولا تزاج اثراو نكي مل نمو « هل

 .ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ » : ىلاعت هلوقبو « ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو

 . فرقلا ىذ ءانيإو
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 اهجوز نم ةجوزلا ثاريمو « نيرقألا نم امهعمو « امهدعب ثزرو نمو

 ةيصولاو « نبرقألاو نيدلاول ةيصولا اتبثت نأل نتلمتحم ناتبآلا تناكف
 نأل ةلمتمو اياصولاو ثارمملا نوذخأيف « اياصولا نم ثاريملاو « جوزلل

 ىلع ناك انفصو ام ناتيآلا تلمتحا الف « اياصولل ةخسان ثيراوملا نوكت

 هوبلط هللا باتك ىف ًاصن هودحب مل |لف « هللا باتك نم ةلالدلا بلط معلا لهأ

 : هتعاط نم ضرتفا امم هولبق هللا نعف هودجو نإف « هللا لوسر ةنس ىف

 شيرق نم ىزاغملاب ملعلا لهأ نم هنع انظفح نمو « ايتفلا لهأ اندجوو

 ةيصواال ) : حتفلا ماع لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ىف نوفلتخم ال مهريغو

 نم اوقل نمت هنع اوظفح نمع نورثأيو ( رفاكب نمؤم لتقي ال ) و ( ثراول
 ضعب ىف ىوقأ ناكو « ةماع نع ةماع لقن اذه ناكف . ىزاغملاب ملعلا لهأ

 « نيعمجم هيلع معلا لهأ اندجو كلذكو « دحاو نع دحاو لقن نم رمألا

 ةيصو ال ) لَم ىنلا نع ىزاغملا لهأ ةماع لقن نم تفصو امب انللدتساف

 ردللا عم « ةجوزلاو نيدلاولل ةيصولل ةخسان ثيراوملا ةيآ ىلع ( ثراول
 . هب لوقلا ىلع ةماعلا عاجإو « مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع عطقنملا

 « ثراولل ةيصولا ةح نم اهفام قوف ةيصولا ةيآ نأ ظحاليو اذه
 ؟ خوسنم ًاضيأ اذه لهف « براقألل ةيصولا بوجو ىلع لدت اهزاوجو

 نكلو « ثيراوملا ةيآب تخسن براقألل ةيصولا ةضيرف نأ ىعفاشلا ررقي
 تخسن ثيراوملا ةيآ نإ : لاق نيعباتلا ضعب هعمو ًاسوواط نأ ركذي

 ةمدقم ىهو « نيئراولا ريغ براقألل ةيصولا تيقبو « نيئراولل ةيصولا
 : براقألا ريغل ةيصولا ىلع

 سوواط هيلإ بهذ ام ةيالا تلمتحا املف : هيلع درلا ىف لوقي ىعفاشلاو

 نأ الإ ىزاغملاب ملعلا لهأ ربخ ىف نكي مل اذإ « ةتباث ةبارقلل ةيصولا نأ نم

 ىلع ةلالدلابلط ملعلا لهأ ىلع اندنع بجو( ثراول ةيصو ال ) : لاقي ىنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندجوف « هتقفاوم وأ سوواط لاق ام فالخ
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 « توملا دنع مهقتعأف « ,هريغ هل لام ال لجرل اوناك نيكولمم ةتس ىف ركح

 ةلالد تناكف « ةعبرأ قرأو « نينثا قتعأف « ءازجأ ةثالث بلك ىبلا أزجف

 « ةيصو ةلزنم ضرملا ىف مهقتع لزنأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةنسلا

 هنيبو هنيب ةبارق ال نم كلم امنإ ىبرعلاو « برعلا نم لجر مهقتعأ ىذلاو
 ةيصولا نأ ىلع كلذ لدف ةيصولا مِلسو هيلع هللا ىلص ىبلا زاجأف « مجعلا نم
 ةيصوال نأ ىلع كلذ لدو « نيقتعملا ديبعلل تلطبل ةبارق ريغل لطبت تناكول

 « ةيضولا ىف ثلثلا زواج ام دري هنأ ىلع كلذ لدو « هلام ثلث ىق الإ تيل

 مسقام هنأ ىورملا نأل كلذو « ةعرقلاو مسقلا تابثإو « ءاعستسالا لاطبإ ىلعو

 . ةعرقلا مهنيب لصف ندنثا قتعيل « ديبعلا ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا

 نم الجر نأ نيصح نب نارمع نع ) : ثيدحلا فالتخا ءاج دقلو
 لاق وأ « مه ريغ لام هل سيل « كيلامم ةتس قتعأف « هتوم دنع ىصوأ راصنألا
 هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف « مهريغ ءىش هل سيل كيلامم ةتس هتوم دنع قتعأ

 2 ءازجأ ةثالث هأزجف « مهداع مث « ًاديدش الوق هيف لاقف « ملسو هيلع

 . ( ةعبرأ قرأو « ندنئا قتعأف مهنيب عرقأف

 ىعفاشلا اهقاس ىلا صوصنلا نم ءىراقلا اهجرختسي ىلا ةصالحلاو

 .« ةنسلاب نوكي امتإ هخوسنم نم نآرقلا خسان ةفرعم نأ ىلإ حرصي امك « ريشت

 نوكي امنإ نآرقلا نايبو « نآرقلا نايب نم كلذ نأل « حيحصلا رثألا عبتتو
 . هانيب اك ةيوبنلا ةنسلاب الوأ

 ةنسسلا خسن

 ءاملعلا نيب عازتالب ةنسلا اهررقت ىلا ماكحألا ىف خسنلا عقي - 6

 خسنلا نأ ررقي هنع هللا ىضر ىعفاشلاو « مهفالحلن هبؤي ال نم الإ كلذ ىف

 باتكلاف « اهلثم ةنس الإ اهخسنت ال ةنسلا نأ ررقي هنكلو « ةنسلا ىف عقي

 ىتاا ةلاسرلا ىف لوقي كلذلو « باتكلا خسنتال ةنسلا نأ ام” « ةنسلا خسني ال
 ةنس اذكهو : رصمم تبتك ىلا ةلاسرلا ىف ىأ « نايلس نب عيبرلا اهاور
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 هللا ىلص هللا لوسرل ةنس الإ اهخسنت ال « مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر نس ام ريغ هيف نس رمأ ىف هلوسرل هللا ثدحأ ولو « ملسو هيلع
 ةنس هل نأ سانلل نيبي ىتح « هيلإ هللا ثدحأ ايف نسل ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنسلا نأ ىف حيرص وهو « ىعفاشلا صن اذه . اهفلاخم ام اهلبق ىلل ةخسان

 دعب هقوسنس امم ةاعدم ىلع ةلدألا نايبب كلذ فدريو « ةنس الإ اهخسنت ال

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 ماقملا اذه ىف ىدمآلل ماكحإلا لوصأ ىف ماكحألا باتك ىف ءاج دقلو

 زوج ال هنأ هيلوق دحأ ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع لوقنملا : هصن ام

 ءاهقنفلاو ةلزتعملاو ةرعاشألا نم روهمجلا بهذمو « نآرقلاب ةنسلا خسن

 . ( ًاعرش هعوقوو « المع هزاوج '

 ىأر دحأ وه كل هانلقت ىذلا ىأرلا نأ دافتسي صنلا اذه نمو

 كلذ عيبرلا اهاور ىلا بتكلا نم انيديأ نيب ايف دجن ال نكلو « ىعفاشلا

 « ةنسلا نايب ريغ نم نآرقلاب خسنت نأ زوحب ةنسلا نإ لوقي ىذلا ىأرلا

 ف ال مدقلا ىف ىأرلا كلذ نوكي نأ دبالف ىعفاشلل رخآ ىأر ةمث ناك اذإف

 وه هانلقن ىذلا صنلا ذإ ةيرصملا ةلاسرلا ال « ةيقارعلا ةلاسرلا فو .ديدجلا

 ه رصمم ةيورملا بتكلا ىف هاوس ىأر الو « ةيرصملا ةلاسرلا ق صوصخنملا

 نآرقلا نأ ةلاحم ال وه ىعفاشلا هيلع رقتسا ىذلا ىأرلا 79 5

 اوءاج نيذلا نويلوصألاو « خسنلل ةنيبم ةنس ةمن ناك اذإ الإ ةنسلا خسني ال

 ةنس ريغ نم نآرقلاب ةنسلا خسن نأ اوررقو « كلذ ىف هوفلاخ دق هدعب نم

 دجوت ثيح هنإف « ىلقعلا زاوجلا رمأ انمبم الو « ًاعرش عقاوو « القع زئاج
 زاوجلاو ناكمإلا ةمثف « بوجولا ىلع ليلدلا مقي لو « ةيلقعلا ةلاحتسالا

 عوضوم امإ « هعنم و « ىقعلا زاوجلا كلذ ركتي ال ىعفاشلاو « لقعلا

 ىلإ ةراشإلاب جرعتل 5 « هليلد ق رظنلو . عرشلا ىف عوقولا همالك

 . هدعب نم هوفلاحم هلوقي ام
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 هب ديؤي ماقملا اذه ى ىعفاشلا بتك امل ءىراقلا هطبنتسي ام ةصالخو '

 ىلع موقي هدحم  ةنسلا نم نايبب الإ ةنسلل نآرقلا خسن عنم ىف اذه هيأر
 : نتماعد

 « نآرقلل نايب ةنسلاو « نايب ىلإ جاتحم خسنلا نأ : ىلوألا ةماعدلا

 جاتحم خسنلا نأ امأ « نايبلا نم ةوقلا هذه ةنسلا ىطعي ىذلا وه نآرقلاو

 ء صوصنلا نم رخأتملاو مدقتملا نايب ىلإ جاتحم هنأل كلذف « نابب ىلإ

 كلذو « هباحصأل هنايبو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لمع هيلع رقتساامو

 ف .نآرقلا ىف خوسنملا رثكأ نأ انيأر دق انك اذإو « ةنسلاب تبثي بير الب

 ميال ةنسلا خوسنم نوكي نأ ىلوأف « ةنسلاب الإ هخسن ىلعي مل ىعفاشلا ىأر

 سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو » « ىلاعت لاق « نايبلا اهم نآل ةنسلاب الإ

 . ( مهلإ لزنام

 فرعت ةئس ريغ نم نآرقلاب ةنسلا خسن زاج ول هنأ : ةيناثلا ةماعدلا

 فتلاخن ثيدح صن لك نوكي نأ زاجل ع ةخسانلا ىه نوكت وأ « خسنلاب

 ةصصخ ةنسلا نوكت نأ نكمال كلذبو « لمعلا لوبقم رغ ًادودرم نآرقلا

 هفلاخت باتك اهعم ةنس لك درت نأ زاجل لب . هل ةنيبم الو « نآرقلا مومعل
 ةنسلارصان ىعفاشلا اهاض ريال ةجينن هذهو « باتكلا نايبب ءافتكا هجو نم
 فرعتلهصنب كيلإ هلقتلف ناي لضف كلذ نيب دقلو « دادغبو ةنيدملاو ةكمب

 : لوقي وهف . هيأر .ةقيقح

 ةنسلا تخسن ول ليق ؟ نآرقلاب ةنسلا خسنت له : لئاق لاق نإف '
 ىرجألا هتنسب ةخوسنم ىلوألا هتنس نأ نيبت ةنس هيف ىبنلل تناك نآرقلاب

 ىلع ليلدلا امث لاق نإف « هلثع خسني ءىشثلا نأب سانلا ىلع ةجحلا موقت ىح

 هللا دارأ ام ىبعم ىلاعت هللا نع ةنابإلا نم هعضوم نم تفصو اف«لوقت ام

 ءىشل ًادبأ لوقيال هنأوءاذه ىلاتك ىف تفصو امم « ًاماعو ًاصاخ هضئارفب

 « ةنس هخسن ايف هللا لوسر نسل ًامكح لاق ام هللا خسن ولو « هللا ركحم الإ

 نع رثؤي الو ١ نآرقلاب هتنس خسن مث هللا لوسر نس دق لاقي نأ زاجولو
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 اهلك عوببلا نم هللا لوسر مرح امف لاقي نأ زاج « ةفتانلا ةنسلا هللا لوسر.

 مرحو ع هللا لحأو » : هيلع لزني نأ لبق اهمرح نوكي نأ لمتحم دق
 هللا لوقب ًاخوسنم مجرلا نوكي نأ لمتحم دق ةانزلا نم هجر نميقو «ًابرلا

 : لاقي نأ زاجو « ةدلج ةئام امهم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا »

 لوقل رانيد عبر نم لقأ هتقرسو «زرح ريغ نم قرس قراس نع ًاردي ال

 قرس نم مزلي ةقرسلا مسا نأل , امه-ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » : هللا

 لوسر نع ثيدح لكدر زاحجلو « زرح ريغ نمو زرح نمو . ًاريشكو اليلق

 نيد نئسلا در زاجو « ليزنتلا لثم هدجم مل اذإ هلقي ل : لاقي نأب هللا

  هقفاوت وأ هتنس لمحت « ةلمح باتك اهعم. ةنس لك تكرتف « ندهجولا

 فال هنع ىور اهف ظفللا لمتحا اذإ هل ةقفاوم الإ ًادبأ نوكت ال ىهو,

 ىف امم رثكأ هنع ظفللا ف نوكي نأ لمتحا: وأ « هجوب. ليزنتلا ىف ظفللا

 . هفلاخي نأ المتحم ناك نإو « ليزاتلا ىف ظفللا

 خسن ىلع لدي ام راثآلا نم نوكي نأ بجوي ريرقتلا اذه.ىلع ىعفاشلاف

 3 ىعرشلا قطنملا نأ كش الو « نآرقلا عم اهرهاظ ضراعت دنع ةنسلا

 هللا لوسر نم كلذ دعب لمعلا ىرج تخسن اذإ ةنسلا نآل « كلذ بجوي.

 « اهيبو اهقبطو « ةديدجلا ماكحألا ىضتقم ىلع سو هيلع. هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص هنع رثؤي الو « هب لمعي ال آنعان نأ ىعفاشلا ضرفي ملو

 نم دعب عئاقولا قطنم نع ديعب كلذ نإف « لوق وأ « رارقإ وأ « لمع ميف
 . الو ةعيرشلا مهف نع هريغ ىري

 نكلو «:ةنس الإ اهخسني ال ةنسلا نإ هلوق ى ىعفاشلا-رظن اذه 51

 ةئسلا خسني نآرقلا نأ اوررقو « انيب اك هرظن اورظني مل هدعب نم نييلوصألا

 نآرَملا نأ اف (١)اونيب ًارومأ اوقاسو « العف عقو دق كلذ نأو « القع

 ىه لئاسملا هذه نم ةفئاط ماكحإلا لوصأ ى ماكحألا هباتك ىف ىدنآلا قاس ) ١(

 . ًاملسم هءاج نم نأ ىلع ةيبيدحلا ماع ةكم لهأ ملاص سو هيلع هللا لص ىبنلا نأ -أ

 « رافكلا ىكإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نإف م : ىلاعت هلوق لزْنف ةأرما تءاجف « هدز.

 - 1 . *آرقلاب ةنسلا تخسن انهو



 ل 154

 لعجو 3 ةلبق سدقملا تيب نوكل نآرقلا خسن كلذ نمو 0 ةنسلا .خسن لق

 اذه ى خسنلا لإ هبن دق مهلبق نم ىعفاشلاو: 3 مارحلا تيبلا ىلإ ةلبقلل
 « نآرقلا عم ةنسلا هب تملعأ لب « هدحو نآرقلاب معي مل هنأو « ماقملا
 .كنيلونلف ءامسلا ىف كهجو بلقت ىرن دق » : ىلاعت هلوق عم ىوري وهف
 اولوف منك اًميحو « مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف « اهاضرت ةلبق
 رمع نبا نع حبحصلا رثآلا ةميركلا ةيآلا عم ىوري 4 « هرطش مكهوجو

 : لاقف ء تآ مهءاجذإ « حبصلا ةالص ىف ءابقب سانلا اهيب : لاق هنأ
 لبقتسي نأ رمأ دقو « نآرق ةليللا هيلع لزتأ دق سو هيلع هللا ىلص ىلا نإ
 .« ةبعكلا ىلإ اورادتساف « ماشلا ىلإ مههوجو تناكو « اهولبقتساف ةلبقلا
 . ةنسلاب تباثلا رمألل نارقلا خسن ةنيبم ةيلمعلا ةنسلا كلت تناكف

 هع ىجب نآرقلا نأ ىف سيل هدعب نم نيلوصألاو ىعفاشلا نب فاللحلا نإو

 هفالحلا امنإو « اهب تءاج اماكحأ عفري امب لزتي هنأو « ةنسلا هب تءاجام رغب

 : ىلاغت هلوق حسن دقو ةنملا نم الإ فرعي م سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نإ -ب
 ْ . ةنسلا مسن دق نآرقلاق « مارحلا دجسملا رطش .كهجو لوف »

 م ىلاعت هلوقب .تخسن دقو : ةئسلاب مئاصلا ىلع ةمرحم تناك ليللا ىف ةرشابملا نإ -ج
 . « نهورشاب نآلاف »

 ٠ ٠ . « همصيلف ريشلا متم دبش نف » . ىلاعت هلوق يف ناضمر موصي خسنو ةنسلاب ًابجاو ناك ءاروشاع موص نإ -د
 .فولللا ةالصب كلذ خست دقو ةئسلاب ًازئاج ناكلاعقلا ءالجنا ىلإ ةالصلا ريخأت نإ -ه 0
 0 . نآرقلاب ةتباث

 خوسنملاو خسانلا توبث ضرف ىلع ىعفاشلا ليلد ضقني ام لئاسملا ىف سيل هنأ ىدنعو
 ةالص ىف ننسلا هذه ىعفاشلا نيب دقو ع خسنلا تنيب نئس اذه لك ى درو دق هنأل « امف
 ماوعد هل تملس دق ىففاشلاف « ناس تدرو دق تناك اذإو « ةلبقلا لابقتسا قو ء فوملا
 . ال ضقن اذه ىف سيلو



 كه : لع

 ةنسلاخسن ةفرعمل دبال مأ « خسنلا هب تبثي ةنسلا نايب ريغ نم نآرقلا نأ ىف

 . ىعفاشلا ديؤي ءارقتسالاو « كلذ نيبت ىرخأ ةنس نم نآرقلاب

 نيرمأ ىلإ ريشن خسنلا .ق ىعفاشلا ءارآ نايب مكن نأ لبقو 4

 . داهجالا ى لوألا ناكملا هل نالعجم رابتعالاب نيريدج

 ةادأ نم قاس ايف خسنلا ىنعم ررح دق هتلاسر ى ىعفاشلا نأ : امهدحأ .

 عون نم امهلعجو « ماعلا صيضخم و «ء .قلطملا دييقت نع هزيمف 3 ةلثمأو 1

 دومسياوناك مهدعب نم ونيعباتلاو ةباحصلا نم نيمدقتملا نم ريثكو « نايبلا

 (١)ًاخسن ءانثتسالا لعجم نممهنم ناك ىح «اخسنماعلا صيصختو « ًاخسن قلطملا

 )١( هيف لاق دقو « ايق الصف نيمدقتملا تارايع ىف خسنلا مل ىبطاشلا دقع :
 مالكىف هنم معأ قالطإلا ىف مدنع خسنلا نأ نيمدقتملا مالك نم رهظي ىذلا نإ الأصوليين 

 ' ,لصفنم وأ لصعم ليلدب مومعلا صيصخت ىلعو « ًانسن قلطملا دييأت ىلع نوقلطي دقف

 رخأتم ليلدي ىعرشلا كحلا عفر ىلع نوقلطي اك « آنت مهملا نايب ىلعو . انلن

 رخأتملا حالطصالا ىف خسنلا نأ وهو . داو ىنعم ىف كرتشن كلذ عيمج نأل ع ااشن

 ًارخآ هب ءىج ام دارملا امإو . فيلكتلا ىف دارم ريغ مدقتملا رمألا نأ ىشتقا 2

 قلطملا دييقت ىف راج ىلا اذهو هب لومعملا وه ىناثلاو ع هب لومعم ريغ لوألاف ٠ نإف

 .قلطملا نأكف ديقملا وه لمعلا لب. هقالطإ ى هل لابعإ الف هديقم عم رهاظلا كورتم قلطملا

 ناك [لق . صاخلا ماعلا كلذبو . خوسنملاو خسانلا لثم راصف . ائيش هديقت عم دفي م

 ديالو © دحاو ءىث ىلإ اهعوجرل قاعملا هذه ةلمج ىف خسنلا ظفل قالطإ لهستسا كلذك

 ناك نم » : ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقف . دارملا نيبت ةلثمأ نم

 ديري ناك نم » : ىلاعت هلوقل خسات هنإ « ديرن نمل ءاشن ام ابف هل انلجع ةلجاعلا ديري

 .لع اذهو « اهم هتؤن ايندلا ثررح ديري ناك نمو هثرح ى هل دزن ةرخآلا ثارحأ

 وهو « ةئيشملاب ديقم هانعمو . اقلطم اهم هتؤن ىلاعت هلوق ناك اذإ قلطمل دييقت قيقحتلا

 :ىلاعت هلوق ىف ءاطع لاقو . خسنلا اهلخدي ال رابخإلاو ريخوهف ديرن نمل ىرخألا ىف هلوق
 » اهتلاخ ىلع وأ اهنع ىلع ةأرملا نع ىبلاب خوسنم هنإ « كلذ ءارو ام كل لحأو .
 مومعلا صيصخت باب نم اذهو . 5



5 

 كلت نيب نم هزيمو ء« خسنلا ىبعم ررح ىعفاشلا ءاج الف « اذكهو:
 صيصختلا لعجو « زيمتم ريغ هيف اهجامدإب ناك ىلا ةعساولا تاقالطإلا
 دعب صنلا مكح عفر وهف خسنلا امأو « صنلاب دارملا نايب باب نم دييقتلاو:
 عه قئفتي وهو هل رك ذب ىعفاشلل قبس كلذ نأ كشالو « ًاتباث نوكي نأ

 تايلكلا زييمت ىلإ هجتت ةقيقد ةيملع ةرظن لئاسملل هترظنو ىملعلا هلقع
 . اهصيصخت وب

 ىالسإلا عرشلا ىف هعوقو ةيحان نم خسنلا سرد ىعفاشلا نأ : امهناث
 خسنلا ماكحأ اهنم طبنتساو ًاخسن اهف نأ ىأر ىلا لئاسملا ىرقتسا دق وهف
 . ءارقتسالا كلذ ءوض ىلع بابلا اذه ىف هلوصأ لّصأف « هطباوضو

 ةيرظن لئاسم ف ضخم مل كلذلو « بتكام رثكأ ىف كلذ نيبتستل كنإو
 نم اوءاج نيذلا لوصألا ءالع نم ةلزيعملاو ةرعاشألا اهبف ضاخ ىلاك
 « هحبق وأ « هنسحم لقعلا مكحام خسن ناكمإ اوسرد دقلف « هدعب

 مكحلاب لمعلا لبق خسنلا ناكمإ اوسردو « اضوخ كلذ ى اوضاخوأ
 خوسنملا مكحلا لحم لحم مكج لولح بوجو اوسرد انك هناكمإ مدعو ء خوستملا
 ىيبنبال ملع وهو « انيبم افالتخا اذه لك ىف اوفلتختاو « كلذ بوجو مدعو.
 ناك هنأل هنم ءىش ىف ىعفاشلا ضخم مل كلذلو « رثأ هل سيلو « لمع هيلع
 ءاج كلذلو « هروصتيو هليختب امال « هعبتتو هارقتسا امل دعاوق عضي
 . اهقتسم رين احضاو كلذ ىف همالك

 نم خسن هنإ « ءورق ةثالث نيسفنأب نصبرتي تاقلطملاو » ىلات هلوق ىف ةداتق لاقو <
 تسي لاو « اهنودتعت ةدع نم نييلع مكل اف » : ىلاعت هلوقب اهب لخدي مل ىلا كلذ
 مئات نم شيخا نأ نسا ُناللاو » . ىلاعت هلوقب دعب ضحت مل ىتلاو ضيحملا نم
 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو نضحي مل ناللاو ؟ ربشأ ةثالث نهتدمف متبترا نإ
 مامللا صيصختلاو قلطملا دييقت ىلع قلطأ هنأ ىرت ةلثمألا هذه لك ىو 6« نهلمح
 . خسنلا مسا



 دعب ةلزنم ىف هنأ ررقو ةجح عاجإلا نأ ىعفاشلا ررق وهو

 رداصم ىلع مالكلا ردص ىف انلقن دقلو « سايقلا لبقو « ةنسلاو باتكلا“

اهيف ءاج دقو « كلذ ىلع لدي ام ىعفاشلا دنع هقفلا“
 : هصن ام ةلاسرلا رخآ ىف 

 اذهل لوقتف « ابف فالتخا ال ىلا ايلع عمتجماو ةئسلاو . باتكلاب كح

 2 دارفنالا قيرط نمت يور دق ةئسلاب مكحنو « نطابلاو رهاظلا ىف قحلاب انك.

 طلغلا نكمب دق هنأل « رهاظلاو قحلاب انكح لوقتف اهلع سانلا عمتجالو.

 ءاذه نم فعضأ وهو « سايقلا مث عامجإلاب يكحنو : ثيدحلا ىور نميف

 رفسلا ىف ةراهط مميتلا نوككي امك « دوجوم ربحلاو سايقلا لح ال هنأل'

 نوكي امنإ « ءاملا دجو ذإ ةراهط نوكيالو « ءاملا نم زاوعإلا دنع-

 . زاوعإلا ىف ةراهظ

 هردتعيو « سايقلا ىلع ًامدقم عامجإلا ردتعي ىعفاشلا نأ ىرن اذه نمو

 مدع دنع الإ هيلإ راصي ال هنأو « ةنسلاو باتكلا نم لالدتسالا ىف فعضأ

 . ءاملا زوعأ اذإ الإ ارهطف توكي ال مميتلاك « باتك وأ ةنس نم صن دوجو.

رمأ ىلع رصعلا ءاملع عمتجي نأ ىعفاشلا دنع عامجإلاو
 مهعامجإ نوكيف 

 لوقأ تسلل : ناسحتسالا لاطبإ باب فق لوقي وهف « هيلع اوعمحأ ايف ةجح.+

 « كل هلاقالإ ًادبأ ًالاع ىنلت امل الإ « هيلع عمتجم اذه معلا لهأ نم دحأ الو.

 . كلذ هبشأ امو « رمحلا مرحتكو « عبرأ رهظلاك هلبق نمع هاكحو:

احصلا عامجإ وه ىعفاشلا هريتعي عامجإ لوأو |
 هنأل هرتتعي ال وهو « ةن

 امف ةنس ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اوعمس مهنأ ىلع اليلد نوكي.

 نع اولفغي نأ نكمم ال مهو « مهدابتجا هنأل هريتعي نكلو « هيلع اوعمتجا.

 نم صن موقي ال ثيح اودهّجا مهنأ دبالف « داهجالا كلذ عضوم ىف ةنسلا

 اوكح اذإ نكلو « هيلع اوعمتجا ام فالخ ىلع لوسرلا نع رثأ وأ ةنسلا.

اذهو « ةجحلا ىه ةنسلا تناك هيلع اوعمتجا ايف ةنسا
 « ماقخلا كلذ ىف هلاق ام 
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 ءاش نإ : اولاق اككف هللا لوسر نع ةياكح هنأ اوركذف هيلع اوعمتجا امو
 هللا لوسر نع ةءاكج اولاق نوكي نأ لمتحاف ه هوكحم ملام امأو « هللا
 هنأل « ةياكح هل دعن نأ زوجبو « هريغ لمتحاو « سو هيلع هللا ىل اص
 نك ( مهوتي ائيش ىكحن نأ زوجي الو ؛ اعومسم الإ ىكحم نأ زوجبال
 .تناك اذإ هنأ معنو « مهل آعابتا هب اولاق اب لوقن انكف « لاقام ريغ هيف
 .نع بزعت دقو ٠ مهنماع نع بزعت ال سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نيس
 « هللا لوسر ةنسل فالخ لع عمتجت ال مهماع نأ معنو : مهضعب
 . هللا ءاش نإ أطخ ىلع الو

 وه هرتتعيو « ةجح عامجإلاب ذيخأي ةلاسرلا لدت امك ىعفاشلا -
 .هتيجحل قبس دقلو 2 ةنس وأ باتك نم صنلا عضوم ريغ ىف ةجح هتاذ ف
 : ناليلد

 راسي نب ناولس هاور ثيدح وهو ؛ ةلاسرلا ىف ءاج دق : امهدحأ
 .هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ » : لاقف ةيباحجلاب بطخ باطحلا نب , رمع .نأ
 مث « مهنولي نيذلا مث « ىنامصأ اومركأ : لاقف مكيف ىاقك انيف ماق ملسو
 2 قاع الو قلحيل لجرلا نإ ىبح بذكلا رهظي مث « مهاولي نيذلا
 .نإف ء ةعامجلا مزايلف ؛ « ةنحلا ةحبحم هرس نف الأ ء دبشتسي الو دهشيو
 نإف « ةأرماب لجد نولخم الو « دعبأ ن نينثإلا نم وهو « ذفلا عم ناظيشلا
 نمؤم وهف هتئيس هتءاسو « هتنسح هترس نمو « امهثلاث ناطيشلا

 عاجلا ةمرالمو ؛ ةعامجلا ةمزالم ىلع ثح ىرت اه ثيدحلا قو
 ةدحولل ةرمثملا ةعامجلا ةمزالم امئإو ٠ بولقلا تقرفت ولو « نادبألا ةمزالم
 .ناب دقلو « امهف ةعاطلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم مهعامج هيلع ام ةمزالم ىه
 ع نادلبلا قى ةقرفتم مهعامج تناك اذإ : لاقف تايب لضفأ' ىعفاشلا كلذ
 ةعدتج نادبألا تدجو دقو « نقرم موق ناد ةعامج مولي نأ دحأ ردت ال
 ىبعم نادبألا موزل ىف نكي لف ؛ راجفلاو ءايقتألاو « نيرفاكلاو نيملسملا نم
 .لوقت ف تاع لاق نمو « امه ةءاطلاو مرحتلاو ليلحتلا نم مهتعامج هيلع امالإ
 نيملسلا ةعامج هب لوقتام ضلاخ نمو « مهتعامج مزل دقق نملسملا ةعامج هب
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 امأف ةقرفلا ىف ةلفغلا نوكت امنإو « اهموزلب رمأ ىلا مهتعاج فلاخ دقق

 سايقالو « .ةنسالو 3 باتك ىعف نع ةلفغ ةفاك ايف نكع الف ةعارجلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ,ءىدحلا هلنيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو , ىلاعت هلوق ىفاثل ليلدلا

 ( اريصم تءاسو. منهج هلصنو « ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو

 هللا ةقاشك نينمؤملا ليبس ريغ عابتا لعج للاعت هللا نأ ليلدلا ريرقتو
 .عابتاف « مارح هلوسرو هلل .ةقاشمو « آدحاو امهءازجأ لعج ذإ « هلوسرو

 .مهليبس .عابتاف .« امارح مهليبس ريغ عابتا ناك اذإو « مارح نينمؤملاريغليبس

 «مهليبسلاعابتا تسيل م رحتلاو ليلحتلا نم مهّمماع هيلع ام ةفلاخمو ء.بجاو

 ىرشعرلا .لاق دقلو « .(1)كلذ ىف معاج علب وبه عابتالا . امنإ

 اةيآ' نع لئس هنع هللا ىضَر ىعفاشلا نأ ئوو + :هضن 'ام زيبكلا نيسفتلا ىف ءاجن (9:) |

 هذه دجو .ىح ةرم ةئامالث نآرقلا ,أرقف :ةجح'عامجإلا نأ ىلع لدت ىلاعت هللا باتك ىف

 نينمؤملا ليبس .ريغ.عابتا .نأ لالدتسالا ريرقتو « . . ..لوسزلا.قفاشي نمو » ىأ * ةيآلا

 ىلاعت هنأ ىلوألا ةمدقملا .نايب « ايجاو نينمؤملا ؛ ليبس .عابتا نوكي نأ بجوف « مارح

 اهدحو .لوسرلا :ةقاشمو :نينمؤملا :ليبس ريغ عبتيو : لوبسرلا ققاشي نمي ديعولا قحلأ

 امغ كلذ ناكل «ء هل ابجوم نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نكي م ولف « ديعولا اذه ةبجوم

 3 زئاج ريغ هنإو « ديعولا كلذ ءاضتقاب لقتسم وه ام ىلإ ديعولا ى هل رثأ ال امل

 مهليبس' عابتا نوكي نأ مزل اذه . تبث اذإو © مارح نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نأ تبقف

 اذإف ١ نينموملا ليبس عابتا» هنأ" هيلع قدصي نينمؤملا ليبس غلبتا مدع 'نأل' كلذو. « ًايئاو

 اذإو مارح نينمؤملا ليس علبتا مدع نوكي ان أ مزل مارح نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ناك

 ١ : ايجاد مابا ناك امارح ميعبتا مدع ؛ ناك

 ةليوط تاشقانم. لوصألا .ءاملعلو ٠ | ىزارلا هقاس ام ىلع .ليلدلا , ريرقت اذه

 لاق اذلو ٠ عا جلا: ةيجح ىلع ةيآلا :هذبب ؛لالدتسالا ةحص (لوج ةبوجأو ةلئسأو

 ىلع. :امب اولدتسيل نويلوصألا اهب قلعت, ىلا ' تايآلا : قاس ام دعب ىصتسملا .ق: ىلازغلا

 م © ضرغلا ىلع صنت ال صوصن رهاوظ اهلك هذه : هصن ام -ةجح عامجإلا نأ
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 .نم هيلع م ىذلا لدسلا وهو ء « نتمؤملا ليهس ريغ عيايو» : هريسفت ق
 'اك « اهفلاخم زوجت ال ةجح عاجإلا نأ ىلع ليلد وهو « مقلا ىينحلا نيدلا
 ريغ ليبس عابتا نيب عمج لجو زع هنأل « ةنسلاو باتكلا ةفلاخم زوجنال
 .«ديدشلا ديعولا هءازج لعجو « طرشلا ىف لوسرلا ةقاشمنببو « نينمؤملا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةالاوك « ابجاو مهعابتا ناكف

 .نكلو « عاجإلا ةيجح ىف هيلإ بسنت ىلا ىعفاثلا ةلدأ هذه ١
 5 مهربغ نمومبنم مأ « مهدحو نيدهحناو هقفلا لهأ نمأ عاجإلا نوكتي نمم
 'ءىعفاشلا دنع عاجإلا نع انمالك ردص ىف لاؤسلا اذهنع ةباجإلا نيبتت دقو
 علا لهأ نم دحأ الو + لوقأ تسل : عاجإلا نايب ىف لاق هنأ هنع انلقن دقف
 :رهظلاك هلبق نمع هاكحو كل هلاق الإ « ًادبأ املاع ىلت امل الإ هيلع عمتجم اذه

 .نيتعيالهنإ صنلا اذهىوحف .نم ىرتو « اذه هبشأ امو « رمحلا ميرحتكو عبرأ
 ريغ رومألا ى مارحلاو لالحلا نوكردي نيذلا مه ممنأل « ءالعلا عاجإ الإ
 ساسأ ماد اف . ملسو هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتك ىف اهءاع صوصنملا

 روصتي الف « ميرحنلا وأ ليلحتلاب رمألا ىف ىأر ىلإ لوصولا. وه « عاجإلا
 باب اذه ىعفاشلا مالك ناك دقو ؛ نيدهتحملا ءالعلا نم الإ كلذ نوكي نأ
 :اوبعشو اوعسوف « ىلعلا اذه ىلإ اولخدف « م هحتف دق هدعب نم نييلوصألل
 -عامجإلا مهنم نوكتي نيذلا ءالعلا مه نم: ىف اوملكتف « ماقملا اذه ىف لوقلا

 .نم لوسرلا ققاشي نمو » ىلاعت هلوق اهاوقأو ٠ رهاوظلا ةلالد ًاضيأ لدت ال لب -
 ,تءاسو مههج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدحلا هل نيبت ام دعب
 « ىنفاشلا هب كسمت ام اذهو « نينمؤملا ليبس عابتا بجوي كلذ نإف « أريصم
 .ىذلاو « اهعفدو ةيآلا ىلع ةلئسألا هيجوت ىف لوصألا بيذهت باتك ىف انبنطأ دقو
 لوسرلا لتاقي نم نأ اهب دارملا نأ رهاظلا لب ء ضرغلا ىف اصن تسيل ةيآلا نأ هارآ
 ء ىؤت ام هلون ءادغألا مقدؤ هترصنو هتعياشمو نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو هقاشيو
 :هنع برقلاو هترصن ىف نيئمؤملا ليبس ةعباتم هيلإ مضنت ىح ةقاشملا كرب فتكي مل هنأكف
 وهف ًارهاظ نكي نإف .© قباسلا رهاظلا وه اذنهو . ىمنيو رمأي اهف دايقنالاو
 0 ش ْ . لسع
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 .لوقلا نم تاروانم كلذ ىف اوراثأو ؟ نولخدي ال مأ ةعدتبملا مهف لخديأ

 | ٠ . ليوط فالخ اهنوح راد

 رئاسو .« راصمألا لك ىف نيملسملا ءاملع نم الإ عامجإلا نوكيالو

 عامجإ هرابتعا ىف كلام هخيش لوق ىعفاشلا در اذل و « ةيمالسإلا راطقألا

 : نايب لضف كلذلو « عامجإلا كلذب ثيداحألا ضعب هدرو ةنيدملا لهأ

جب ةنيذملا لهأ هيلع ام نأ ىري هنع هللا ىضر اكلام نأ كلذ  وب؟
 .ب

 . ثيدحلا ضعب كلذب دري دقو « امب ذخألا بح ةجح مهعامجإف هعابتا

 © شقانملا اذه لوق ًايكاح ةيكلالا ضعب ةشقانم ىف ةلاسرلا ىف ءاج دقف

 نأ فلكت فيكف « ةدرفنملا رابخألا نم ىوقأ ةنيدملاب هيلع عمتخما رمألا

 .ىوقألا انل ىكح نأ .عنتماو « ةدرفنملا رابخألا نم فعضألا انل ىكح

 ةرثكو « ربحا ةلقل لئاق كل لاق نإف « هيلع عمتجملا رمألا نم مزاللا

 مش رمأ اذه لوقتف « اذه لثم عنصت دق تنأو « ىكحم نأ نع عامجإلا

 .لهأ نم دحأ الو « لوقأ تسل : لوقيف لوقلا كلذ ىعفاشلا دريو « هيلع

 .نمح هاكحو « كن هلاق الإ ًادبأ ًالاع ىقلت امل الإ ؛ هيلع عمتجم اذه ىلعلا

 لوقي هدجأ دقو « اذه هبشأ امو . رمح ا ميرحتكو « عبرأ رهظلاك هلبق

 .دجأو هفالخم نولوقي نم ماعلا لهأ نم ةنيدملا نم دجأو « هيلع عمجما

عمجملا » لوقي ام فالخ ىلع نادلبلا لهأ ةماع
 ْ . « هيلع 

 .مهلمعب جتحملا نأ هيف ىرنو « ةنيدملا لهأ نأش ىف ةلاسرلاب ءاج ام اذه

 :ةرثكلا ةياكحو « ةرثكلا ةياكح مهعامجإ نأل « داحآلا ثيدح ىلع همدقي

 . عامجإلاب جتحم هسفن ىعفاشلا نألو « دحاولا ةياكح ىلع ةمدقم

 هيلع عمتخما رمآلا نأ ( امهادحإ ) : نيتيحان نم اذه ىعفاشلا دريو

ملعلا عامجا لب « دلب عامجا وه سيل هدنع
 .نأ ( ةيناثلاو ) دالبلا لك ق ءا

ع ةنيدملا لهأ عامجإ أف ىعدا ىلا لئاسملا
 ..ىري نم ةنيدملا لهأ نم ناك ال
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 نم دري نأ هل زوج ناك دقو « اهفلاحم نم نادلبلا ةماع نمو « اهفالخ
 .. ةنسلاو باتكلا صن نع ةبترلا رخؤم وه هب جتحم ىذلا عامجإلا نأ ىهو « ةثلاث ةيحان

 ىذلا ةئيدملا لهأ عامجإ مدقت ةيضق لوانتي مل اذه هدر ىف ىعفاشلا ىرتو
 نم ىوقأ ةعاهللا ةياكح نأل « دحاو ريخ ىلع  ةياكحلا ىلع هنونبي
 هنظي ال هبتكل عبتتملا نإ ؟ ةيضقلا هذه ىلع قفاوي وه لهف « دحاولا ةياكح
 هذه لوح ةشقانم ىف هيف ءاج دقف « اهشقاني مألا ىف هاندجو دلو « اهم رقي
 ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا ام تبثن نأ ىلإ انبهذ امنإ ىعفاشلل تلق : ةدعاقلا
 « اهلك ثيداحألا اولطبأ نيذلا قرط هذه : ىعفاشلا لاقف « اهلك دالبلا نود
 عامجإ منأ ميعداو « سانلا عامجإ اوعدا مهنأ الإ عامجإلاب لخأت اولاقو
 ناك تمصلا مكيلع لخدي مهلع لخدي ىذلاو مكناسل ىلع نوفلتحم مهدلب
 « ةقرعم ال هنولصرت مالك هنأل لاق ؟ مو:هل تلق « لوقلا اذه نم مكب ىلدأ
 اذإ ميأرأ ؛ هلبقي نأ دحأل ىغبني « ءىش ىلع هنم اوفقت مل هنع ملئس اذإف
 مل تبث مأ « ثيدحلا مل تبث نيذلا مهأ ةنيدملاب اوعمتجا نيذلا نم ملئس

 عامجإ ناك ول هنأ امهدحأ : نارمأ اذه ىف مكيلع لخدي تاق معن ملق نإف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدح هيف نكي مل نإو « هيلع اوعمتجا
 هلثم مثددر ىذلا دارفنالا ريخ ةهج نم الإ هنع ربخلا ىلإ ملصو اونوكت ل
 « دارفنالا رمخ تبث نإف « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ريحا ىف
 مكنأ رخآلاو « هب ذخؤي نأ قحأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تبث اف
 ..هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عمجأ نولوقت ئيكو . ًادحاو ريغ نع هيف نودحتال اعاحإ نومست فيكف . ًاقفتم ًائيش ريغ دحاو لوق ىف نوظفحن ال
 . « معلا لهأ دنعو « مكناسل ىلع نوفلتخم مهو ملسو هيلع

 ىأرلاب عامجإلا ىلع دحاولا ريخ مدقي ىعفاشلا نأ ىرن صنلا اذه نم
 ةعامح هاورو « لقنلا ىلع ىب عامحإلا نأ نبت اذإ الإ عاجإلا ببس ناك يأ
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 ريخ ىلع ذئنيح مدقيف « ةماعلا ربخ ىمسي ام وهو . لوسرلا ىلإ ةعاج نع.

 ةنيدملا لهأ عاجإب ال ةنسلاب هيف ةيجحلا نوكتو « قئوأ نوكيو « دارفنالا

 ةلأسملا ف ةنيدملا لهأ فالتخا تبثأ دق همالك نم عضوملا اذه ىف هارنو

 هليلد فلاخنا لعج ةيهقف ةلأسم نم امو « فالتخالا الوح ىرج ىبلا ةيهقفلا»

 انحضوأ دق لوقيل هنإ ىبح « اممذ مهفالخ هل تبثأ الإ ةنيدملا لهأ عاجإ

 قو « زوجنال اهريغ ىو ةنيدملاب عاجإلا ءاعدا نأ ىلع مكلدي ام مكل

 ؛هيلع عمتحملا رمألا ملق ام رثكأو . فالتخا عاجإلا هيف متيعدا ىذلا لوقلا

 . (١)هيف فلتحم

 كلذب فلاختو « ةجح ةنيدملا لهأ عاجإ ىريال نذإ ىعفاشلا 1#

 هنولداجبنيذلا كلام باعصأ ىلع ريكنلا ددشيو « هنع هللا ىضر ًاكلام هخيش.

 .نوفلتح ةنيدملا لهأ نأ مهعاجإب ابمف اوكسمتسا ةيضق لك قف مه نيبيو'

 فالخ ىلع ةنيدملا لهأ نم م رثكألا نأب انايحأ هيلع دري هنإ لب « كلذ ىف

 سانلا دشأ م منأ لئاق مكل لاق ول : لدجلا ةموح ىف لوقي مث « نولوقي ام-

 دوردقتالو « مكناسل ىلعكلذ لوقي نأ ىلإ ليبسلا دجو ةنيدملا لهأل ةذبانم

 « مريغ ىلع اهنم مظعأ مكفالخ ىف مكيلع ةجحلا مث + مكنع هعفد ىلع
 .ةكأب مهومتفلاخ مث ء ريغ نود مهعابتاو مهملعب مايقلا ميعدا مكنأل
 ىخ دق اذه ناك نلف « ميعدا ام مهعابتا نم عدي مل نم هب مهفلاخ امم

 . (0ةلفغل مكيف نإ مكسفنأ نم مكيلع

 / ةيكلاملا اهف لداج ىلا لئاسملا ف كلذ لوقي ذإ ىعفاشلا نكلو

 ارعمتجا اذإ ةنيدملا ءالعنأ ررقي (0) مهعاجإ وأ ةنيدملا لهأ لمعب اوجتحاو

 . ؟ 48 ص عباسلا ءزجلا مألا 00(

 )١( ص روكذملا ءرجلا 22197

 -- . ةليدملا لهأ لمع ىف كلام ىأر ىضم امق ائركذ دق (م)

 ( ىعفاشلا - 14 م ) ش



 2 فيل

 مهعامجإ و مهلمح ىةمألا ىأر حضون ةزجوم ةملك ركذن نأ ماقملا اذه ىف انب ردحيو ع
 .© ةنيدملا لهأ لمع اهف هاوتف ىف دمتعا ةلأسم نيعبرأو فين ىف هنع هللا ىضر كلام ىفأ دقل
 : ماسقأ ةثالث مقاولا ىف مهلمسو « اهيلع مهعامجإ ىعدأو

 هيف لع ام : اهناثو  اهف مهفلاخ ةنيدملا لهأ ريغ نم ًادحأ نأ معي ال لئاسم : اهدحأ
 .لوألاو « هيف نوفلتخم ةنيدملا لهأ نأ تبثام : ثلاثلا مسقلاو « ةنيدملا لهأ ريغ ةفلاخم

 كلذ ناك اذإ الإ رمأ ىلع ةنيدملا لهأ ممتجي مل هنأ ررقي ىعفاشلا نإ . ةجح هنأ ىف ف الخ ال
 عاّبجا عضوم سيل هنأ ىف فالخ ال ثلاثلا مسقلاو . دالبلا لك ىف ءالعلا عامجا عضوم رمألا

 . مهريغل مازلإ هيف نوكي فيكف مهم

 .كلامو « هركني ىعفاشلاف « ,هريغ هيف مهفلاخيو هيلع نوقفتي ام وهو قاثلا مسقلا امأ
 .امهمو © ةجح هريتعي الو « هب ذخأي ال ءالملا نم امه ريغو ٠ مهعامجإي جتحب هنع هللا ىضر

 دحاولا ريخ ىلع همدقي ال ىعفاشلاف « مهريغ هيلع قفاو اذإ ةنيدملا لهأ عامجإ ةوق نم نكي
 ءاهمم عاجإلا ىلع مدقم نعطم هيف نكي م اذإ دحاولا ريغ نأل لقعلا ىلع ىب هنأ نيبتي م اذإ
 . هفلاخع عاجإ ال لب « هعم عاجإلاب جتحي الو

 : نيمسق ىلإ ةنيدملا لهأ لمع ءالعلا مسق رمألا كلذ ىف قحلا طبضلو

 .مسو هيلع هللا لص ىبنلا عاص ىلع مهعاجإك ةياكحلاو لقتلا قيرط نع نوكي ا١ : امدحأ
 .لوقيو « ةباحصلاو لوسرلا اهفقو ىلا فوقولاكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هرينم عضوم نييعتو
 .سأرلا ىلع لوبقلاب ةاقلتم ةنسو مهعابتا بحي ةجح لمعلا اذهو : يميقلا نيا مسقلا كلذ ىف
 ْ . هسفن ديلإ تنأمطاو هتيع ترق كلذب ماعلا رفظ ذإو « نينيعلاو

 . مهتالخ مرحب مل نإو « ةجحح هنإ كلام لاق دقو داهتجالا هقيرط نوكي ام : امهناق

 . ةجحم سيل ةيعفاشلاو ةيفنحلا لاقو

 ىنيملا ةنيدملا لهأ لمع ةيجح كلام بهذم نوكي نأ ءالعلا ضعب ركنأو
 .ناك هنأ ىري ةنيدلا لهأ ىف كلام مالكل عبتتلاو ء. طابنتساو دامجا ىلع
 - « امثاد لقناا هيف ضرف دق وهف الوقنم نوكي نأ دب ال هنأ ساسأ ىلع مهملعب ذخأي



 د الزله

 هلوقي كلذلو « نادلبلا لك ىف ءاملعلا قافتا عضوم رمألا كلذ ناك رمأ ىلع
 وعدنالو « ةنيدملاب هيف فالخال املالإ عاجإ لاقيال : كلام فالخ باتك ىف

  هدجو الإ ةنيدملاب دجويال وهو « فالتخا هيف ةنيدملاب دجويال اهف الإ عاجإلا

 .لهأ نادلبلا لهأ فلاخحم مل « هيف نيقفتم ملعلا لهأ دنع نادلبلا عيمج

 : مبني ةيدملا لهأ هيف فلتخا ام الإ « ةنيدملا

 .ةنيدملالهأ نأ ىهو « ةيضقلا كلت ىعفاشلا ذخأ ءىش ىأ نم ىردنالو

 .نم اهذخأأ « ءاملعلا نبب عاجإ عضوم وه ىذلا رمألا ىف الإ نوقفتيال

 , «نوعمأ ءالعلا هيلع قفتا ىذلا رمألا ىأالإ نيقفتم مهري مل وهف : ءارقتسالا

 .كلذ ناكاذإ الإ « هيف دهحم' رمأ ىف قافتا مهيب نوكي نأ روصتي مل وه مأ

 اوقفتا نإ مهنأ مأ« ماهفألا هيف فلتختالو ٠ لوقعلا لك هيف قالتت امم رمألا

 ريغب لوقلاو « مهلع فالتبخالا ىلع نوجرحتي ملاقألا ء هتف نم مه ريغف

 عمج هلعلو « اهدنس وأ ةيضقلا كلت ردصم ىعفاشلا نيبي م ؟ موق
 كلت

 .لهأىأر هيلع قفتي ىذلا رمألا نإف « اهدنس رمأ نم نك امهمو ٠ رومألا

 دق نيبنس امك وه ذِإ « هدودح ىعفاشلا قيض دق « دودحم مهربغو ةئيدملا

 . طوطخ رصقأب الع عمجملا لئاسملا دح

 ءلم نإ ةيعفاشلا و ةلبانحلا ضعب لاق دقلو « ىأر لآ ساسأ ىلع ناك هنأ هيف ضرفي ولو -

 0 . مهريغ دابتجا هب حجري هنإف ةجح نكي مل نإو ةيناملا لهأ

 ةنيدملالهأ لمعى ضرفي هنأل « هيلع همدقي كلامف داحآ ثيدح هفلاخ اذإ ةنيدملا لهأ لمعو

 بهذمو « باتكلا الإ ثيدحلاىلع مدقيال هنأل هيلع ثيدحلا نامدقي ةفينح وبأو ىعفاشلا و . لقنلا

 + لقئو ةياكح ىلع ىب ةنيدملا لهأ لمع ناك اذإ داحآلا ربخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع مدقت ةلبانحلا

 ىلع ىبب دق ةئيدملا لهأ لمع ناك نإو « هيف نمطي كلذبو « اذاش نوكي هفلاخ نإ ثيدحلا نأل

 ا . هنود“ ثيدحلاب ذخألا ىلع ةلبانحلا ربك أف « ىأرو دابتجا

 مالعإ نع ىفاثلا ءزحلا قف الماك هقح ىلإ مجراو ع« ةنيدملا لهأ لمعل زجوم صيخلت اذه

 ش . مقلا نبال نيعقوملا



 ب !عالاك

 ىضر ىعفاشلا نأ هعم ررقن نأ بجي اذه ررقن نحنو انكلو 4
 , رابكإو ريدقت ةرظن ةنيدملا لهأ ءارآ ىلإ رظني ناك هنأ هنع ىور هنع هللأ
 : ىزارلل ىعفاشلا بقانم ىف ءاج دقف « مهاوقأب ذخاألاب ىصوي ناك هنأو

 ىعفاشلا ترظان لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع هدانسإب ىقهبلا ىور
 تدجو اذإ « ًاحصن الإ كل لوقأ ام هللاو : لاقف ءىش ق هنع هللا ىضر.

 ىوقكءاج ام لكو « قحلا هنأ كش كبلق لخدي الف « ءىش ىلع ةنيدملا لهأ
 « هب أيعت الق ٠« فعض نإو الصأ ةنيدملاب هل دجن مل كنكلو « ةوقلا لك
 ىهو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا ىلإ تدنسأ ةياور هذه . هيلإ تفتلتالو'
 ىضر كلام ررقي اك « ةنيدملا لهأ ىأرب دخلا كلسم كلست بيرالب
 وه ةنيدملا لهأ لوق ريتعي هنأل « هنع هانلقن اك ضهانت كلذبو « هنع هللا
 ًايعيال ةنيدملاب لصأ هل نكي مل « ةوقلا لك ىوق ولو لوق لك نأو « قحلا
 ريغ نوكت امإ . نيرمألا دحأ نم ةياورلا هذهل ةبسنلاب انأ صانمالو « هب
 هلوصأ نم روهشملل قلاع اهتصيف نعطلا هجو نوكيو ؛ هيل ةسلا ةقداص
 ناك كلذ نوكي نأ امإو« رابتعالا و ذخألاب ىلوأ هبتك ىف نودملاو « هلاوقأو
 هل كلذ ناك ذإ اذه ررقي ناك هنأو « كلام باصصأ نم ناك مايأ هل ابد
 2 هيلإ ىهنا ىذلا هيأر سيل هنكلو « هداهجا راودأ زم رود ىف ًيأر
 ىرحألاو ءذخألاب ىلوألا وه كلذو « اهم هبتك ف هنودو ءرصم يف هررقو
 لوصألا ىف تناكأ ءاوس « هئارأل حيقنتلا مئاد ناك ىعفاشلا نآل ؛؟ لوبقلاب
 . عورفلا ىف مأ

 : نيرمأ ىلإ ريشن نأ دبال عاجإلا ىف مالكلا كربن نأ لبقو ااه. ا/ه
 دحاو بهذي نأ وهو «. ىنوكسلا عاجإلا ردتعيال ىعفاش نأ (اهدحأ )
 ع ركنم هيلع ركنيالو « رصع ىف فرعيو « ىأر ىلإ د جالا لهأ نم
 لك نع لقني نأ عامجإلا ف طرتشي هنأل « ًاعامجإ كلذ ( فاشلا رعي و
 فالتخخا ىف ءاج كلذلو ءرمألا اذه ىف و اعيمج ءارالا قست :و « هيأر ملاع
 ةماعو « ءىبث ىلع نادلبلاب رهد ىف ملعلا لهأ نم ةماع تناك ىمو :ثيدحلا
 الوءهي ذخأتو « افلام مل لعن مو اذك نالفو نالف نع ظن ليق « مهلبق



 ل الا/لال

 « همه انعمس نم الإ سانلا نم هلاقام فرعنال انأل مهلك سانلا لوق هنأ معزت

 ازال صن لهأ نم تمن نب لوقا اني يا هنع وأ

 نوكي نأل متع توكسلا نأل لوق تكاسل بسنيال هنأب ىأرلا كلذل جتمو

دهبجا هنأ لمتحمو ٠ ةعقاولا مكح ىف دعب دهني مل هنأ لمتحمو « قفاوم هنأل
» 

 نأ لمتحيف ءىش ىلإ هدابتجا ىدأ نإو ءىش ىلإ هدابجا هدؤي مل نكلو

 ىورلل امإ « هرهظي مل هنكلو « رهظ ىذلا لوقلل افلام ءىبثلا كاذ نوكي

 لئاقلا نأ هداقتعال | أمإو « هراهظإ نم هيف نكمتي تقو دايترا ىف ريكفتلاو

 4 بيصم دبحم لك نأ هداقتعال دهم ىلع راكنإلا ري ملو « دهحم كلذب

 عم مهموكس نوكيال تالاتحالا هذه عمو « ةباهمو ةيشخ تكس هنأل وأ

 . (9) ًاعاجإ مهنيب اهف دهتحملا لوق راهتشا

 هتارظانم ىف ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ (امبن ئاث 3
 هموصخلا سيال

 داكي ىح « هتابثإ ىف ليبسلا مهيلع قيضي م « ء اموعذي ىلا عاجإلا ىواعدب

 عامجإلا ىف هرظانم لأسي ملعلا عامج باتك ىف هيلإ رظنا « ًارذعتم هتابثإ لعجب

 . 1١48 ص مألا نم عباسلا ءزجلا نم شماه ثيدحلا فالتخا 210

 اذه «© لوألا ءزجلا نم 785797« م١5 ص ىدمآلل ماكحإلا لوصأ ىف ماكحألا 2(

 ىأرلا اذه لقن دقو « انيب اك هافن دق ىعفاشلا و « ءالعلا نيب فالع عضوم قوكسلا عاجإلاو

 راكأو ةلزتعملا نم لابحلاو ىعفاشلا باصصأ صعب بهذو ةفينح ىنأ باححأ ضعبو دواد نع

 هبهذو « عامجإب سيلو ةجح هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو « عامجإ هنأ ىلإ ةفينح ىأ باحصأ

 ناك هيقف نم ناك نإو ع ةجح سيلف ءاملعلا تكسو مكاح نم ناك نإ ىأرلأ نأ ىلإ مضعب

 ىه ىورتلا وأ ةفلاخما تالاّحا نأ لاوحألا ىلك ىف قوكسلا عامجإلا ريتعا نم ةجحو اعامحإ

 توكسلاف . فرعو رهتشا دق ىأرلا مادامو © نايب نايبلا عضوم ىف توكسلا ذإ ةرهاظلا ريغ

 «تكسي نأ ديعبو . نايبلا تقو كلذ ناكل ًافلاذع ناكول ذإ « ةقفاوملا ليلد هيلع درلا نع

 « هيلإ تفتلي الف ٠ ليلد نع ءىثان ريغ لاّحا وهو « ةرهاظلا ريغ ةفلا#لا لاتحا ناك كلذل

 انه تارامألاو « تارامألا هل دهثت ىذلا لاّحالا وه لالدتسالا طقسي ىذلا لاّتحالا امنإ

 . ةقفاوملا رتعتو « ىفاثلا ىلإ تفعلي الف ن ةفلاخلا لاّحا نود ةقفاوملا لاّحال ةدهاش



 ل اال

 دلب لهأ نم نم مه لاق ؛ ةجح مهعامجإب تماق اوعمجأ اذإ نيذلا معلا لهأ نم نم
 . ةكح اولبقو هلوق اوضر ًايهقف نادلبلا نم

 ليوط نايب ىف هلوقيف «٠ لوق أطخ ىعفاشلا هل نيبي امهيب ةبواجم دعبو
 نم هتفص لثع مه نيذلا هلهأ نم هيفو الإ دلب نم سيل : هصنب هضعب لقنن
 2 ' يفيد لعل هنأ لإ و وأ < لهما ل هنوبسنيو . هقفلا نع هلوعفدي

 لوق فلا ناك نم 0 اا د لك قا قرفت

 نم مهم ناكف دلاخ نب ىجزلا ىفأ مث هيلع راتخحم ناك نم مهمو « ءاطع

 دحاو لك باص و ملاس نب ديعس لوق ىلإ ليم نم مهسمو « هقفلا ىف ةمدقي

 ةنيدملا لهأ نأ تملعو ؛ « دصقلا نو زواجتيو « رخآلا نوفعضي نيذه. نم

 ءاننامز ىف ثدح مث . هلوق ضعب نوكرتي مث بيسملا ن نب ديعسنومدقي اوناك

 دقو « هبهاذم فعضيو « هيلع فرسي هريغو همدقي ريثك ناك كلام مهم
 مزاح نب ةرغملا تيأرو « هبهاذم مذ ىف دصقلا زواجب دانزلا ىأ نبا تيأر

 ةنوكلاب تيأرو « مهمذي نم تيأرو هبهاذم نم نوبهذي « ىدرورادلاو

 نورحخآو « فسوي ىنأ بهاذم نومذي . ليل ىنأ نبا لوق ىلإ نولي اموق
 فلاسخ امو « ليل ىأ نبا بهاذم نومذي فسوي ىنأ لوق ىلإ نوليع
 نسحلا ٍلوق ىلإ نورخآو.« ىروثلا لوق ىلإ نوليع نورخآو « فسوي ايأ

 . حلاص نب

 قرفت نم تفصوا م تيأر اع هيدش نادلبلا نم تفصو ام ريغ ىغغلبو

 نيعباتلا ىلع ملعلا ىف ى ءاطع ميدقت ىلإ نوبهذي نييكملا تيأرو « نادلبلا لهأ

 ءالؤه نم فنص لك لعل مث ىمخنلا ميهاربإ ىلإ نوبهذي نييابلا ضعبو

 . نادلملا لهأ نم 1 اومدق نم نيبو هئيب ةنيايملأ ْق فرسي نأ هبحاص مدق

 لهأ ناك اذإف « انكردأ نيذلا ءالعلا نم اوبصننميف مهانيأر اذكهو
 هللاب فلح مهم ىفي نم ضعب تعمسف فالتخالا اذه نوفلتخم راصمألا

 ىنعي تكسينأن الفل لحن ناكامو ؛ هتلاهجو هلقع ص قنل « ىتفي نأ نالفل ناكام



 ا الابل

 نأ هل لحن ناك ام لوقي نم نادلبلا لهأ نم تيأرو « ملعلا لهأ نم رخآ“

 هملع لضفل تكسي نأ هل لحال هنأ هريغ معز ىذلا ىنعي ؛ هتلاهجم ىنفي

 « مهامز لهأ نم مهيب ايف تفصو اك « دلب لك لهأ تدجو مث « هلقعو.

 تفصو امو « ماع هقفتو « دحاو هقفت ىلع ءالؤه كل عمتجا نيأف.

 0 اذهب هيبش مهم ىع باغ نمع ىغلبو « مهرثكأ ىأر وأ ممأر.

 ءاهقفلا نم نودعيأ « مالكلا لع ىف اوضاخ نيذلا ءاهقفلا ةلأسم رشي مث

 ى ةيوق ةجاجع رشي اذكهو ؟ ال مأ عامجإلا ىف اولخدي نأ دبال نيذلا“

 « رظانملا ىلع بعصي ىتح « عامجإلا مهنم فلأتي نيذلا ءاملعلا مه نم نايب

 هرظانم كلذ رطضا دقلو « ةنيب ةحضاو تامالعب مهزييمت هيقف لك ىلع لب:

 : ىعفاشلا هبيجيف ؟ عامجإ نم له : هلأسي نأ ىلإ.

 كلذف ءاهلهج ًادحأ عسب ال ىلا ضئارفلا ةلمج ىف « ريثك هللا دمح معن

 ًائيش فرعي ًادحأ كلوح دجت مل سانلا عمجأ تلق ول ىذلا وه عامجإلا“

 ىعدا نم امم قدصي ىذلا قيرطلا اذهف . عامجإب اذه سيل : كل لوقي.

 لوصألا نودو « هعورف نود « معلا لوصأأ نم ءايشأ ىو « اهف عامجإلا

 « كرهد ى ةقرفتلا تكردأ ثيح عامجإلا نم تيعداام امأف « اهريغو .

 . (١)ًاعامجإ اذه نوكي نأ زوجيأ : هرظناف « نرق لك لهأ نع ىكحتو.

 ًافلاخم هيف دحب مل ىذلا عامجإلا نأ ىلإ ةرظانملا هذه ىف ىعفاشلا ىبتنا

 نأ ررقيل هنإو « اهريغ نود لوصألاو « ضئارفلا ةلمج ى ناك ام وه.

 « ثيدحلا فالتخا باتك ىف كلذب حرصيو ءااذه ىنالإ نوكي ال عامجإلا

 ضئارفلا لمج ىوس اف عامجإلا عدي مل هنأ هتلمجو : هصن ام هيف ءاج دقف

 « نيعباتلا الو «لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ نم دحأ ةماعلا اهتفلك ىلا

تملع ملاعالو مولي نيذلا نرقلا الو « مهدعب نم نيذلا نرقلا الو
 رهظ ىلع ه

 . (؟7)نامزلا نم ًانيح ملع ىلإ ةماعلا هتبسن دحأ الو ضرألا

 )١( ص مألاب عباسلا ءزجلا نم معلا عامج باتك 5٠ .
 ) )0ىص ثيدحلا فالتعا ١410 . 1



 5 نك

 .ىلإ عامجإلا ىف رمألا هب ىبني هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ىرن اذمو
 1 ١ رلعلا نم اهملع دعي ىلا ضئارفلا لمج ىهو « ةقيض ةرئاد ىف هعضو
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةفيرشلا ةعيرشلا هذه فق ىرورضلا

 ساسسسيقلا

 وه هسسأ ًانيبم « هدعاوقل ًاطباض سايقلا ف ملكت نم لوأ 15
 اوهجتي ملو « ىأرلا ىف نوملكتي هرصع ىنو هلبق ءاهقفلا ناك دقل « ىعفاشلا
 ىأرلا نيب ًادح اوعضي مل ىأ : هيلع دمتعي ىذلا نايبو « هدودح نايب ىلإ
 دودحلا اوعضي مل مهف « كلذ ىف اوملكت نإو « حيحصلا رغو حبحصلا
 دعق ىعفاشلا رود ناك اذإ ىبح « لوصألا اولصؤيو دعاوقلا اودعقيو
 « ةحيحص نوكت ال ىلا تاطابنتسالاو ؟حرحص هدقتعي ىذلا ىأرلل دعاوقلا
 ةيسنلاب سايقلا ىلع ىببملا هقفلا ةوقو « هبتارم بترو « سايقلا دودح مسرف
 هيقفلا ىف اهرفاوت بحب ىلا طورشلا نيب مث « صنلا نم ذوخأملا هقفلا ىلإ
 ىلا ىأرلاب طابنتسالا عاونأ نم هريغ نع سايقلا زيع مث ٠ سيقي ىذلا
 4 قبسلا لضف ىعفاشلل ناك كلذبو سايقلا ادعام ةدساف اعيمج اهاري
 . هوكلسف هذعب نمل قيرطلا حتف دقو « ملعلا نم بابلا اذه ةقيقح نايب

 هنكلو « مسرلا وأ دحلاب سايقلا فيرعت ىلإ ىعفاشلا هجتي مل ١13
 نيبتي طورش نم طرتشا امو تاوسقت نم مسق امو ؛ ةلثمأ نم برض اهف
 ”دصق لوصألا ءاملع دنع هيلع حلطصملا سايقلا ةقيقح ىلإ دصقي هنأ
 « مولعلا ىف ةيقطنملا بيلاسألا هرصع ىف داس دق نكي مل هنأ رهظيو « اهقتسم
 .ىذلا ىطنملا وحنلا ىلع مسرلا وأ دحلاب سايقلا نايب ىلإ دصقي م كلذلو
 . اهف قئاقحلا زييمت ىو اهيوبت ىف . كلذ دعب مولعلا هب تمظتنا

 هكح ىلع صوصن» رغ رمأ قاحلإ هنأب سايقلا كلذ ءاملعلا فرع دقلو
 محلا ةلع ىف هعم هكارتشال هّكح مولعم رمأب

 ٌا

 .نم همسقأمو ©« ادج ةرشك ىهو ةلثمأ نم ىعفاشلا هقاس أم لك نإو



 2 لل هك

 -دنع سايقلا ناك كلذلو « ًامات ًاقابطنتا فيرعتلا كلذ هيلع قبطني ماسقأ

 . فيرعتلا كلذ هدعب نم نويلوصألا هقرع ىذلا سايقلا وهو « ىعفاشلا

 : سايقلا ىف هلاق ام نآلا صخلتنلو - ؤ4

 : نيتدهمم نيتمدقع سايقلا ىف مالكلا ىعفاشلا أدتبا دقل

 ,مكح هيفف ©« لزاونو ثادحأ نم نوكي ام لك نأ : ىلوألا ةمدقملا

 امنوكب الع مكحلاب ًاعيمج ثادحألا معت ةماع ةعيرشلا نأ ذإ « مالسإلل

 « ًاماكحأ املع بتريو « عراشلا اهرقي « ةحابم وأ ةروظحم ًارش وأ ًاريخ

 . ةيضق لك ىف كح عراشلل ناك اذإو . ًاماكحأ املع بتري الو اهرقي ال وأ

هيلع صنب امإ « يكحلا كلذ نايب ىلإ هبن دق هنإ دب الف « ةلزان وأ « ةثداحو
 » 

 . نا ىرحت اذإ « هتف رعم ىلإ هيدهنو هل بلاطلا لدت ةلالدب وأ « هيلإ ةراشإب وأ

 .طابنتسالاو دابجالاب نوكي اهتالالد نم ماكحألا ةفرعم نإو ء فرعي

 . ىلإ رئاس ةلاحم ال وهف « اهلاثمأب لاثمألاو « اههابشأب هايشألا قاحلإو

 هيفف مسمع لزن ام لك : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوق ىبعم اذهو « سايقلا

 هنيعب هيف ناك اذإ هيلعو « دوجوم ةلالد هيف قحلا ليبس ىلعو مزال مكح

 هيف قكلا ليبس ىلع ةلالدلا بلط هنيعب هيف نكي مل اذإو « هعابتا مكح

 : نامسق ىعفاشلا ةقيرط ىلع عراشلا نايبف « سايقلاب داهجالاو « داهجالاب

 .هتياغو هامرم فرعت دعب عابتالا هيف بجاولاو « مكحلا ىلع صنلاب هنايب

 . نايبلا بيلاسأب « هصاخو « هماعو

 .ةيداه هللا امصن ىلا تارامألاو تالالدلا قيرطب نايب : ىناثلا مسقلاو

يما هفرعت ىف دبجب اذهو « ركفلل ةدشرمو « لوقعلل
 .هللا هعدوأ امم ك

 عمجملا رغو « صوصخملا ريغ ىف ىعفاشلا دنع داهتجالاو « لقع نم هسفن

 . سايقلا وه دابتجالا نإ لوقي نأ هل غاس دقل ىح « سايقلاب نوكي « هيلع

 لوانتي ةطاحإ لع : نامسق عرشلا ماكحأب ملعلا نأ ىه : ةيناثلا ةمدقملا

 .ىبقي مع اذهو « نطب ايفو رهظ ايف قحلا هنأ ملعي هب ملعلاف « نطابلاو رهاظلا



 ل عمال

 ىلا ةقيقحلاو « رهاظلا ىف ملع ىناثلا مسقلاو « هيف كلشي نأ ادحأ عسي ال"
 ملع اذهو قيقحتلا ىلع اهملعي نأ هعسيال هنع ةبيغم اهملعب هللا صتخأ
 نوكي لوألا وحنلا ىلع ماكحألاب ملعلا ع هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا“ هيرتعيال ىذلا عطقلاو مزحلا قيرط ىلعال نظلاو حبج رثلا قيرط ىلع نوكي..
 اهلقن ىلا ىعفاشلا لاق اك وأ « ةرتاوتملا ةنسلا صنبو ؛ باتتكلا صنب نينثاب.:
 مرح اهفو « لالح هنأ لحأ اهف امه دهشي ناذللا ناليبسلا ناذهف : ةماعلا“
 ,. ()هيف كّشي الو « هلهج ًادحأ عسي ال ىذلا وهو ؛ مارح هنأ.

 نوكي هنع ةبيغم رومأ ةقيقحلاو نطابلاو رهاظلا ىف نوكي ىذلا ملعلاو
 « سايقلاو « عامجإلاو « ىعفاشلا ريعي اك ةصاخلا ريخ وأ داحتآلا ثيداحأب

 هملع نأ ىعدي نأ هب ملاعلل سيلو « رهاظلاب ملع ةثالثلا رومألا هذب- ملعلاف
 هنكلو « ىللاعتو هناحبس هللا اهملعي ىلا ةقيقحلاو ؛ رمألا سفنو عقاولا وه
  هعاطتسمو هرودقم ىف سيل ام فلكتي نأ هيلع سيلو. ءهيلإ هتردق ىف ىه ىلا بابسألا هتلصوأ ىذلا ملعلا هنأ ساسأ ىلع هب لمعي

 مهلا لتقي دق ىضاقلاف ء ملعلا نم وحنلا كلذ ىلع ريسي ةيضقألا رثكأو
 نيبذاك نونوكي دقو « مهقدص ىلع ةلادلا تارامألاو ؛ دوبشلا ةداهشب.
 2 نودهتحناف + نطب ام هلل كرتيو « هل رهظي امب لمعي هنكلو ؛ نبط
 ايف بابسألا مهلإ ىدؤت ام لمعلا نوفلكم اهلئالد نم ماكحألا جارختتسا:
 نوفلكي ام نودؤي نوفلكملاو « مبتع بيغ ام مثإ مهلع سيلو « مل رهظي.
 ةييغملا ةقيقحلا وه نكي مل نإو ؛ مهملع قيرط هيلإ مهلصوي ىذلا رهاظلا ف
 عاضرلا نم هتخأ اهنأ نيبت مث « هل لالح اهنأ ىلع ةأرما جوزت نف « مهع
 هدؤي ملو « ملعي ناك ام هنأل هللا نيبو هنيي ايف امثآ دعي ال اهب لخد نأ دعب
 طينو دقعلا خسف لوهحملا هل فشكنا اذإ ىتح « هنع باغ ام ىلإ هيرحت
 ءرهملاو « ةدعلاو « بسنلا رهاظلا تبأف « مكح نطابلابو « مكح رهاظلاب.

 . م١ ص ةلاسرلا (1)
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 تبي مل ةليوط ةدم ملعيال ناك نإو « الطاب رمألا ةقيقح ىف دّقعلا ناك الو

 ه0 . اذكهو ثراوت

 ىدأ امع نطابلا هيف فلتخي ام ىلع لاثمألا برضي ىعفاشلا ذأ دقلو

 لجرعءاج اذإف « اهرئاسملا ريشي ًادحاو اهنم ركذن « رهاظلا ملعلا قيرط هيلإ

 انرس مالسإلا ريغ هناطبإ نع فشكت تارامأ هيلع رهظت مو همالسإ العم

 نمانل رهظي ام ىلع هثراونو هحكاننف هنم انل رهظ ام ساسأ ىلع هتلماعم ىف

 ملع نم نكلو « ملعن الو « نطابلا ق ملسم ريغ نوكي دقو « همالسإ

 ىلع هل نيبت الاوقأ هنم عمس وأ © تارامأ هنم هل تدبو « ملسم ريغ هنأ

 ؛ هثراويالو هحكاني الف « ملع ام ساسأ ىلع هلماعي وهف « هنطاب قيقحتلا

 لمعي امهالك و « نيصخشل ةبسنلاب نافلتخم ناكح دحاو لجر ىف دجو دقف

 . اذكهو ؛ هملع هلصوي ام ىضتقم ىلع

 فشك ىلإ لغلغتيالو ©« رهاظلا ملعلا ىلإ ىدؤي نذإ سايقلا - 4

 جتتنتالو ءرهاظلا ىف ًاملع الإ جتنت جنت ال ىلا ةثاثلا لعل قيرط نم هنأل « نطابلا

 ملعلا رهاظ. هيلإ ىدؤي امم ذخأب دهحم لك و « نطابلاو رهاظلاب ةطاحإ لع

 ملع ال « رهاظلا ملع الإ ىدؤيال سايقلا ناك اذإو « هيلإ لصو ىذلا

 دحاولا سايقلا لصويف ؛ ةدحاولا ةلأسملا ى نودبحملافلتخي دقف « ةطاحإلا

 لبقي امهدحأ نيضاقك رخآلا سايق املإ ىدؤي ىلا ريغ ةجيتن ىلإ مهنم

 ريصقتهيف ناك نإو « ريخلا رهاظ هرمأ نم بلغألا ىأر هنأل « دهاش ةداهش

 هتداهش ضفريو (1)بونذلا نم هانيأر دحأ ىرعيال هنأل « هرمأ ضعب 2

 ىأر ام ريغ هيف ىأ ر هنأل « لوألا ىضاقتلا هتدابشب ذحتأ ام لثم ىف رخآلا

 رمألا مكح ىف اوفلتخي نأ دبالف كلذك نيدبحملا لاح ناك اذإو « لوألا

 سايقلاو «هيلإ ىهنا امب ذخأو « هيلع بجو ام لعف دق لك وءانيب انك دحاولا

 ورم نع ىور دقلف ٠ بولطم لب « رئاج رمأ ةجيتنلا هذه ىلإ ىدأ نإو

 )١( 48؟ ص ةلاسرلا .
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 ,مكاخلامكح اذإ :لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ممم هنأ صاعلا نبا
 « 0 رجأ هلف أطخأ مث ؛ دهتجاف مكح اذإو , نارجأ هلف باصأف دهجاف
 رسمأ ىعفاشلا رظن ىف داهتجالا وهو « سايقلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف
 ىعفاشلا طبنتساو . راكفألا هيف فلتخت دق رهاظ ملع نم ىدؤي ام عم بولطم
 ىتنلا نأب « هدنع سايقلا وه .ىذلا داهجالا بلط ىلع ةلالدلا ثيدحلا نم
 « رخآلا ىلع باثي ام رثكأ امهدحأ ىلع باثي هنأ ركذ ملسو هيلع هللا ىلص
 اذإو (1) ةمنإ عفر ىذلا أطحلا ىف باوثلا الو حمسبال ايف باوثلا نوكيالو
 دابججالاف « طقف ةرفغم عضومال « ةبوثملا عضوم ماقملا اذه ىف أطحلا ناك
 : رخآ رمأ ىلع انه انلدي ثيدحلاو . ثيدحلا اذب- أطحلا زاوج عم بولطم
 . رهاظلا ىلع داهتجالا مكحلا ىف فلك امنإ دباحما نأ وهو

 نآل كلذو . ةمئاق نمع ىلع ءانبلاب الإ نوكيال سايقلاو - 14”
 وه امهف صنلاو « ةنسلاو باتكلا نم هبلطب نوكي عرشلا ىف مكحلا ف رعت
 نيع ىلع هيبشتب مكحلا ذخأ صن نكي مل ؛ مكحلا ادلع ىب ىلا ةمئاقلا نيعلا
 ىلع صوصنم رخآ رمأب همكح ىلع صوصنملا ريغ رمألا هيبشتب ىأ ةمغئاق
 « صنلا ىف ىنمملا فرعتي نأب كلذو ؛ امهف مكحلا ةلع تك رشا اذإ . همككح
 هكح ىلع صوصخملا ريغ ىف ةتباث اهلأ نيبت اذإف ٠ مكحلا ىف ةلعلا ىرحتتو
 ةنسلاو باتكلا نم ردخلاو « ىعفاشلا لوق اذهو « سايقلاب هيف مكحلا تبث
 . () هبيصيل دبدحلا هانعم ىخأتي نبع

 نوكيالو « صنلا ًاعابتا هريتعي صن ىلع المح سايقلا ريتعي ذإ ىعفاشلاف <كسلشست
 مهريغ نود اولوقي نأ ملعلا لهأل ناك امنإ : لوقي اذلو ؛ هدويق نم ًاقالطنا
 . ريخلا ىلع سايقلاب  ربحلا هيف سيل امف هعابتاب رجلا ىف

 )١( ىص ةلاسرلا “4#« .

. 
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 ىرحتي ىخ أتي ىممو 004 ص ةلاسرلا (؟)



 - ؟مو

 سيقي ةنس وأ باتك نم صن نكي مل اذإ ىأرلاب داهجالا عنمم هنإو

 . زئاج ربغ رحلا ىلع سايق الو رسخ ريغب لوقلاف « هيلع

 ىلع لدت لئالدب نوكي داهتجالاب عراشلا رمأ نأب كلذ ىلع لدتسيو

 بحجب بلطلاو « نيعم ىيمل ًابلط الإ نوكي ال داهتجالا نأل « رمألا ىف قحلا

 ىرحتب نوكي :كلذو « هيلإ دشرت تارامأو هيلع لدت لئالدب نوكي نأ

 وه كلذو « اهلإ هبرقأو هب رومألا هبشأ ىلإ رمألا مضيل صوصنلا ىف ىناعملا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا !إرمأ اذ : ىعفاشلا لوق ىنعم اذهو « سايقلا

 نوكيال ءىثلا بلطو « ءىش بلط ىلع الإ نوكي ال دابجالاف « داتجالا

 لجر باصأ اذإ ملعلا لهأ نأ ىرتالأ .. سايقلا ىه لئالدلاو « لئالدب الإ
 مهقيل قوسلاب رباخ وهو الإ ةمأ الو ًادبع مقأ لجرل اولوقي مل ًادبع لجرل

 ريتعي نأب الإ كللذ نوكيالو « هموي ق هلثم هلثم نمت 5 ٠ ربح امب نيينعع

 لاقي نأ زوج الو « رباخ وهو الإ ةعلس بحاصل لاقيالو « هريغب هيلع

 ةزاجإ الو ء ةمألا هذه الو « ديعلا اذه مقأ : قيقرلا ميقب ملاع ريغ هيقفل

 « ًافسعتم ناك هتميق ىلع ةلالدب لاثم ريغ ىلع هماقأ اذإ هنأل « لماعلا اذه

 « هل ماقملا ىلع هب أطخللا رسيتو لاملا نم هتميق لقت امف اذكه اذه ناك اذإف

 فسعتلاب امهف لاقي الأ ىلوأ همارحو هللا لالح ناك « هي هيلع ماقملاو

 . (1)ناسحتسالاو

 ى هيقفلا هكلسي نأ بج يذلا كلسملا نأ ىلإ ىعفاشلا ىبني اذكهو

 مكحلاب - صنلا نم ةلالدلا كتل كلذو « هدحو سايقلا وه هيأرب دابمجالا

 ةلالدلا هرهاظب نكي مل نإف ٠ صنلا ىلع الإ عرشلا ىف ًادمتعم ىريال وهف

 مث « اهللع فرعتو « صوص | نم ىناعملا جارختساب كلذو « هنم ةطبنتسملا

 ؛ محلا ةلع ىف صوصنملا عم كرتشي ام لك ىف هيلع تصن ام لثم مكحلاب

 هيلع لمحلاب وأ « هظافلأب ىوبنلا وأ « ىنآرقلا صنلا وه هقفلا ىف معلا ةهجف

 . مثإلا ىلإ برقأ ناك ريخلا ىلع سايق الو « مزال رمخ الب لاق نمو « سايقلاب

 اظحالم ىأ نيينعم اظحالم موقي:نيينعمب يقيل ىنعمو هم0 و 5. ص ةلاسرلا (1)

 8 سايقلا نكميل هلثم اظحالمو هتاذ



 ؟مكال

 ىلع ظافلأب لدي صن دوجو مدع دنع دابتجالا ىف دبال 18١
 . اهبشي امم هقاحلإ مث « اهللعو صوصنلا ىناعم ىرحتب « سايقلا نم مكحلا

 سايقلا مسقي هنأ اهربغو ةلاسرلا ىف ىعفاشلا مالك نم طبنتسي ىذلاو
 صوصتملا ريغ رمألا ىف اهرفاوت رادقمو « اهئافخو ةلعلا حوضول ةبسنلاب
 : ماسقأ ةثالث ىلإ هيلع

 هبرض ةمرحك لصألا نم مكحلاب ىلوأ عرفلا نوكي نأ : اهوأ

 لوق ناك اذإ هنإف « فأ امل لقت الو » : ىلاعت هلوق نم ةدافتسملا نيوبألا
 . برضلا ىبلاب ىلوأف هنع ايهم « فأ »

 صقتب الو هيلع ديزي ال لصألل آيواسم عرفلا نوكي نأ : اهناثو
 ىلع ام فصن نولعف ةشحافب نيتأ نإف » : ىلاعت هلوقك « ةبترلا ى هنع
 نإ فيصنتلا اذه ىف ةمآلا ىلل اع ساقي دبعلا نإف « باذعلا نم تانصحملا
 . دلجلاب دحلا بجوي ام بكترا

 : لصألا نم مكحلا ةلع و فعضأ عرفلا نوكي نأ : اهلاثو

 اهماق ىتلا تارابعلا نينيبم « ةملكب ماسقألا هذه نم مسق لك صخنلو
 : مسق لك ىف ىعفاشلا

 سايقلا ىوقأ لوألا مسقلا دعيو « بتارم سايقلا نأ ىعفاشلا ركذ دقل
 ليلقلا هللا لوسر مرحب وأ « هباتك ىف هللا مرحب نأ سايقلا ىوقأ : هيف لوقيو
 رثكأ وأ مرحتلا ىف هليلق لثم هريثك ناك مرح اذإ هليلق نأ ملعيف ٠ ءىشلا نم
 وه ام ناك ةعاطلا نم ريسي ىلع دمح اذإ كلذكو « ةلقلا ىلع ةريكلا لضفب
 هنم لقألا ناك ءىش ريثك حابأ اذإ كلذكو « هيلع دمحم نأ ىلوأ هنم رثكأ
 هللا لوسر لوق امهدحأ : ةلثمأ ةثالث كلذل برضيو « ًاحابم نوكي نأ ىلوأ
 نظي نأو ء هلامو همد نمؤملا نم مرح هللا نإ » : ملسو هيلع هللا للص
 ةمرحلاب ىلوأق « ًامارح نمؤملاب ريحلا ريغ نظ ناك اذإو ( ًاريخ الإ هب
 . ًاعرجت دشأ كلذ نإ لب 2 قحلا رغب ًارش احن رص الوق هيف لوقي نأ



 5مل لا

 .لمعي نمو « هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نش » : ىلاعت هللا هلوق ( اهناث)

 هيلع ًافاكي ريخ نم ةرذ لاقثم وه ام ناك اذإف « هري ًارش ةرذ لاقتم

 .ةرذلا نم ركأ وه اه « بقاعيو هب مثأ, ًارش ةرذ لاقثم وه امو < دمحتو

 ظ . نإ دشأو « ًادمح رثكأ

 ريغ نيلتاقملا ءامد انل حابأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ( ثلاثلا لاثملا )

 .مهتادبأ نم لاني ام ناكف « ًائيش اهنم انيلع رظحم مل مهاومأو « نيدهاعملا

 ْ . ةحابإلاب ىلوأ ملاومأ ضعبو لتقلا نود امم

 راشأ دق ناك. نإو « ةلاسرلا ف ىعفاشلا هب حرصي ملف ىاثلا مسقلا امأ

 وهو هل لاثملا ركذو « ىزارلا رخفلا هنع هلقن نكلو ء هلوق ضعب ىف هبلإ

 .تلعف نإ ةبوقعلا فيصنت نم اهل ةبسنلاب هيلع صن امف ةمألا ىلع دبعلا سايق
 . باذعلا نم ةرحلا ىلع ام فصن توكي ذإ « دحلا بجوي ام

 .نأ ركذ امدنع تناك دقف ةلاسرلا ىف مسقلا كلذ ىلإ ىعفاشلا ةراشإ امأ

 .مارحلاو « لحأف . لالخحلا ىبعم ىف ناك ام.« سايقلا نم دعي ال ءاملعلا ضعب

 هيف ىواست ىذلا مسقلل ةراشإلا قيرطب ركذ بير الب ريبعتلا اذهف « مرحف

 ”احضاو ناك ىتح « ىواستلا كلذ رهظو « مكحلا ةلع ىف لصألا عم عرفلا

 .نم لب « سايقلا نم سيل ءاملعلا ضعب هدع نأ ةجرد ىلإ صنلا حوضو
 ىعملا ناك لوألا مسقلا نآل « لوألا مسقلا ريغ بير الب اذهو « صنلا

 © لصألا نم ىوقأ عرفلا ىف

 .دقف « لصألا نم فعضأ عرفلا نوكي ىذلا وهو : ثلاثلا مسقلا امأ

 ىعملا سايق امهدحأ : نيمسق ىلإ همسقي هنإ :لاقو « هنع ىزارلا رخفلا هلقن

 عرفلا ىف هلوصحب لدتسي مث « قافولا لحم ى مكحلا ةلع طبنتسي نأ وهو

 ىري نكلو « ةتبلا ىععملا طبنتسي الأ ىناثلاو « هيف ىبعملا كلذ لوصح ىلع

 .نوكت ةطسوتملا ةروصلاو « مكحلا ىف نيتفلتحم نةتروص نب ةعقاو ةروص

 .ةمماشملا ةرثكف « ىرخألا اهبساشم نم رثكأ ناتروصلا ىدحإل اهبءاشم



 - ملا

 . (١)هبشلا سايق وهو ةروصلا كلتب اهقاحلإ بجوت"

 ىف نهجولا نيذه ركذي ىعفاشلا اندجوف « ةلاسرلا ىلإ انعجر دقلو
 نوكي نأ امهدحأ نيهجو نم سايقلاو : لوقي اذإ «٠ سايقلا باتك ردص
 ىف هل ءىبثلا نوكي نأو « هيف سايقلا فلتخم الف لصألا ىنعم ىف ءىثلا'
 فلتخ دقو « هيف ًابش اهرثكأو « هب اهالوأب .قحلي كلذف « هابشأ لوصألا“
 هيف فلتعال هنأ ركذي لوألا مسقلا ركذي ذإ هنكلو . (؟)اذه ىف نومئاقلا
 سايقو . ىلوألا سايق ىهو : ةثالثلا ماسقألا ةرابعلا رهاظ ىف لخديف نوسئاقلا'
 امهنأل نيبأو حض وأ نيلوألا نيمسقلا لوخدو « فعضألا سايقو ؛ ىواكستلا
 . نيدهنحلا لاوقأ امهنأشب براضتت الو ء نوسئاقلا امهف فلتخم الأب ناريدجلا

 قافتالا مامت قفتي ال رخآلا ىزارلا رخفلا مسقت نأ ىرن نحن كلذلو
 همالك ةلمج نأ ذإ « ةلاسرلا ىف هتلمج ق ىعفاشلا مالك هيلإ ريشي ام عم
 وه لصألا نم فعضأ عرفلا هيف نوكي ىذلا وهو ثلاثلا مسقلا ىلإ رت:
 فعض نأل . لوقعملا وه كلذو « اهرقأب قحليف « هابشأ ةدع هل نوكي ىذلا
 عزانت روص ةدع كانه تناك اذإ نوكي امنإ مكحلا ةلع ىف لصألا نع عرفلا
 اذإ امأ ءامهنيب عماجلا ىبعملا ىف ًافعض كلذ نوكيف « هب عرفلا قاحلإ ىف لصألا:
 لصأو عرفلا نيب رخآ هبش هجو دجوي ملو « لصألا ىف تباثلا ىعملا نيعت
 رسعي هجارختسا ناك نإو « هيف تباث ىبعملاو + ىوق ذئنيح هبشلاف « رخآ

 سايقلا اذه ىف الإ ضعضلا ريتعي مل ىعفاشلا نأ ىلع ليلد انلو « انايحأ
 ىذلا وه هبشلا سايق نأ ركذ هنأ ( امهدحأ ) نيرمأ ىلع موقي ليلدلا كلذو.
 هيف فالحللا ىرحي الف ىنعملا سايق امأ . نيسئاقلا نيب فالحلا هيف ىرجم
 فعضو « ةروص لكى لوألا ةوق ىلإ ريشي بير الب كلذو « نيسئاقلا نبب
 هبشي نأ لمتحم ناك ام الإ سايقلا ىمسي نأ عنتم ءالعلا ضعب نأ ركذي ىعفاشلا نأ ( امهناثو ) « لبق نم كلذ ىلإ انهون دقو « ةروص لك ى ىفاثل
 ىلع هسيقي نأ ىلع هفرصف نيفلتخم نيينعم نم هبش هيف نوكي نأ لمتحا امب

 . 484 ص ىزارلل ىعفاشلا بقا 63
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 ىلوأ عرفلا نوكي ناذللا امهو نارخآلا نامسقلا امأ رخآلا نود امهدحأ“

 رك ذبو« هلوق ىعفاشلا مرتحيو ء ضعبلا كلذ دنع سايق نايمسيالف « ايواسموأ

 عرفلا هيف نوكيال ىنعملا سايق نأ ىري هنأل الإ كلذ ناكامو « ًاهجو هل نأ

 . صنلا ةجرد ىلإ ةيوق ةلالدلا ترتعا ام الإو « لصألا نم فعضأ

 سايقى الإ فيعضلا سايقلا ربتعيال ىعفاشلا نأ ىلإ ليمن نحت هلك اذهل

 صوصنم رومأ ةدع نيبو عرفلا نيب , ةبءاشملا نوكت ىذلا وهو « هبشلا

 . هيلإ اهاندأو «٠ هب ًابش اه-رقأب قحليف « اهلع»

 : اهنمف . اهضعب ركذن نحنو لاثمألا ىعفاشلا برضي -

 عاتبملل سلد دبع ىف ىضق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ )١(
 سبح هلو « بيعلاب هدر عاتبملل نأب  هلغتسا امدعب هيلع رهظف « بيعب.

 نامض ىف تثدح دق تماد ام ةلغلا نأب ىضق ثيدحلاف « نعلا ناهضل ةلغلا

 ىعفاشلا ساقف « هل كلم ىهف نمثلا نم لباقم ءزج اهل نكي لو « ىرشملا-

 ةيشاملا نيلو لخنلا رمثف « ةدلوتم ةدايز لك ةدلوتملا ريغ ةدايزلا ةذه ىلع

 لبقو عيبلا دعب ثدح اذإ ىرتشملل اكلم نوكي اذه لك اهجاتنو اهفوصو.
 . نامضلاب هكلم نوكيف هنامض ىف ثدح هنأل « خسفلا

 ساقت ال ةدلوتملا ةدايزلا نإ اولاقف ءاهقفلا ضعب ىعفاشلا فلاخ دقو

 « ناهضلاب جارحلا ١ لوقي ثيدحلاو « ًاجارخو ًابسك دعت ىلا ةدايزلا ىلع

 نكلو « ًاجارخ تسيل ذإ اهم تقحلأ عيبلا سفن نم ةئشان اهنآل « ةدلوتملاو

 نأ كلذ ىضتقال نيعلاب قحلت ةدلوتملا تناكول هنأب لوقلا كلذ در ىعفاشلا

 نولوقي مهلكلو « ًاجارخ سيل هنأل «٠ عئابلل اكلم دبعلل بهوي ام نوكي

 . )١( نامضااب جارحللا ةدعاق ىلع ءانب ىرتشملل ًاكلم نوكي هنإ

 امو هل بهوي امو عيبملا بسك نأ مههذم ذإ « ىعفاشلا بهذم ريغ ةيفنحلا بهذم )١( ش

 عنمم ةلصفتمو ةلصتم ةدلوتملا ةدايزلاو « بيعلل خسفلا عنمب الو « ىرتشملل كلم هب قدصتي

 . ناصقنلا عئابلا نمضي و 03 خسفلا

 ( ىعفاشلا -5١م)
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 ةدلوتملا ةدايزلا هيبشت اهدحأ . نابش اهعزانتب ةلأسملا نأ ةصالخلاو

 اهقاحلإ امهمناثو « ىرتشملا وهو هكلم ىف تثدح نمل نوكتف بسكلاب

 حجردقو « اجارخ تسيلو « نامفلاب جارحلا لوقي ثيدحلا نأل « نيعلاب

 .بسكلل ةيكلملا ةيلع نأ هحيجرت ىف ركذف « ىناثلا نود لوألا ىعفاشلا

 « هيف هتيكلم تبثت هكلم ىف ثدح ام لكف « هكلم ىف ثدح هنوكوه

 .كلم ق ثداح هنأل « هلك كلذ ءاوس : كلذ ىف لوقيو « هنع لوزتالو

 فالإ ءىث ىرتشملا دبعلا كلال نوكيال وأ اذه الإ مقتسيال « ىرتشملا

 .كلذ ريغالو « طقتلا امالو « دبعلل بهو امزوكيالو « ةمدخللاو جارحلا

 .لخنلا رمث الو ةمدخلاو جارحلا الإ هريغالو زنك نم دافأ ءىش نم

 . ةيشاملا نيل الو

 .قحتستو « لآملاو لاحلا ىف ةيكلملا ىف نيعلا عبنت ةدايزلا هريغ لوقيو
 . نععلا تداع اذإ عئابلا ىلإ دوعت نأ

 رعلاو بهذلاب بهذلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبمم (ب)

 حيعص ثيدح اذهو « ديب ًاديو « لثمم الثم الإ « ريعشلاو ريلاب رلاو رمتلاب

 ةصوصنملا رومألا هذه ىلع سيقبل « مرحتلا ةلع هنم ىعفاشلا فرعت

 .تصتخا امو « فانصألا هذه مرحت نم طبنتساف « هيلع صني ملامم اهريغ

 الثمالإ بهذلاب بهذلا ممرحث ةلع نأ اهب لماعتلا ف سانلا ىرج امو هب

 .فانصألا ةيقب مرح ةلعو « ءايشألا موقم هنوك ىأ هتينمث ديب ًاديو لثع

 .سنجلا داحتاو بهذلا ىف ةينمثلا ىه ذئنيح ةلعلاف « سانلل ًاموعطم اهمنوك

 سنجلا داحتا عم قابلا ىف ًاموعطم اهبنوكو بهذب بهذلا عيب نأ

 ةدايز ىأ لضافتلا مرحو « نيضوعلا دحأ ىف ليجأتلا مرح ناءزجلا رفاوت

 .داحتا ريغ نم ًاموعطم هنوك وأ ةينمثلا « ةلعلا ءزج دجو نإو « امهدحأ

 .ىعفاشلا لعجم ملو « نيضوعلا دحأ ىف ليجأتلا مرحو « لضافتلا لح سنجلا
 .عيب زاج ام كلذك هلعج ول هنأل ةلعلا نم ًاءزج نزولا وأ ليكلاب ريدقتلا



 سس 141-

 ىلع سايق لجأ ىلإ - ريئاندلاو مهاردلاب نانوزوم امهو - نمسلاو لسعلا .
 لجألا ةد ىلع ءاملعلا قفتا دقو « لجأ ىلإ ةضفلاب بهذلا عيب زاوج مدع

 ءزجالو م.رحتلل ةلع ريدقتلا حلصيال كلذ ىلعو « ىناثلا نود لوألا عيبلا ف

 . (1)هل ةلع

 )١( ناعون ابرلا نأل كلذو « عويبلا اير وه عوضوملا اذه :

 ةدايزلاب نوض رتقي اوناك مهنأ كلذو « مايألا هذه ىف عئاشلا وهو « ةيلهاملا ابر : اهدحأ
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا هانع ىذلا وه اذه « كدزأ ىفرظنأ نولوقي اوناكقف « نورظنيو

 « بلطملا دبع نب سابعلا ىم ابر هب أدبأ ابر لوأو عوضوم ةيلهاجلا ابر نإو « هلوقب

 هنع ىور دقو « ءاملعلا ضعب هعبتو هيلع مرحملا ابرلا سابع نبارصق دقو « ةئيسنلا اير ىمسيو

 . © ةئيسنلا ىف الإ ابرال » . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لوقي ناك هنأ

 .لوسر تعمس و : لاق ذإ ةدابع ثيدحم تبث دقو « عويبلا ىف نوكي ىذلا ابرلا : امهيناث

 « ريلاب ريلاو ء ةضفلاب ةضفلاو « بهذلاب بهذلا عيب نع ىبني ملسو هيلع هللا لص هللا

 وأ داز نمف « نيعب انيع « ءاوسب ءاوس الإ « حلملاب حلملاو « رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو
 اوفن نمو , رهاظلا لهأ لاقف « ثيدحلا اذهل ةبسنلاب ءاملعلا ضلتخا دقو « ىنرأ دقف دازتسا

 ميرحتلا ةلع هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ©« فانصألا هده ىلع روصقم ميرحتلا نإ هبشلا سايق

 وهو « لضافتلا مرح ترفاوت نإف « سنحلا داحتاو « نزولا وأ ليكلاب ريدقتلا ةلماكلا

 ليكلا دحتا نأب طقف ريدقتلا دجو نإو . ءاسنلا ابر وهو نيضوعلا دحأ ليجأتو لضفلا ابر
 عيبك ءاسنلا لحي فرعلا ىرج اذإ الإ لضافتلا لحو « ءاسنلا مرح سنجلا دحتي مو نزولا وأ

 . ةضفلاو بهذلاب ساحنلا وأ ديدحلا

 مقو نامتألا سوئور امهنوك ةضفلا ,:بهذلا ق لضافتلا عنم ىف ةلعلا نإ ةيكلاملا قاذح لاقو

 « سنجلا داحتا عم راخدالاو معطلا وه ةضفلاو بهذلا ادع اهف ةلعلاو « نيفنصلا داحتا عم علسلا

 راخدالا و معطلا امهريغ ىفو « سنجلا فالتخا مم ةينمثلا ةضفلاو بهذلا ف وه ءامنلا ةلعلاو

 ىف ىعئاشلاو كلام بهذمو « بناج ىف ةفينح ىنأ بهذ. ىرت اذكهو « سنجلا فالتخا عم
 .ىعفاشلا نود كلام هتبثأ . راخدالا طرش ىف افلتخاو .« ةلع معطلا نوك ىف اقفتا « رخآ بناج
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 نلماك نلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو ١ : ىلاعت هللا لاق (>ح)

 .( فورعملاب نموسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو « ةعاض رلا مي نأ دارأ نم

 مكيلع حانج الف « مكدالوأ اوعضرتست نأ متثدرأ نإو » : ىلاعت لاقو

 تنب ًادنه مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو « فورعملاب ميتآ ام مملس اذإ

 لدف « فورعملاب هدلو ,هو اهدلول اهجوز نايفس ىنأ لام نم دخأت نأ ةبتع

 مهقفنو هدلو عاضر ةرجأ دلاولا ىلع نأ ىلع هيبن ةنسو « هللا باتك

 الو « هيبأب دلولا طبرت ىلا ةقالعلا وه بوجولا اذه ىف ةلعلاو © اراغص

 ىلع قافنإلا عيطتسيال ىلا لاحلا ىف دلولا ىلع قافنإلا ةقالعلا هذه تبجوأ

 الأ بألا غلب اذإ هتبأ ىلع قفني نأ دلولا ىلع بجوت ًاضيأ ىهف اف هسفن 2

 نإو « نيدلاول ىضقي اذه لثمبو « لام هل سيلو « هبسكي هسفن ىنغي

 وأ ةيئزجلاىهو « ةدحاو ةقالعلا نآل « اولفس نإو دالوأللو « اودعب

 . (١)دالولا ةبارق

 ةبارق ىلع ةقفنلا بوجو رصعقيف طقف دالولا ةبرقلا ةقفن ىف ةلعلا ةيفنملا لعجب ال )١(

 ةعاض رلا ةيآ ى ىلاعت هلوق ليلدب ٠ ةيمرحما ةبارقلاو ةدالولا ىه ةلعلا نولعجم لب « دالولا

 فو « ةدالولا ىه هنبا ىلع دلاولا ةقفن بوجو لصأ ىف ةلملاف « كلذ لثم ثراولا لعو و

 لع « مراحنا نم براقألا لك ىلع براقألا ةقفن نوتبثي اذلو . ةيمرحلا ةبارقلا ىئاوحلا

 . مهتاج رد توافتث

ودي ناك ةلعلا وأ هبشلا هوجو ىف فالتخالا نأ اهلك ةلثمألا هذه نم ىرتو
 ىسسي ام لوح ر

 ماقملا اذه. ى نييلوصألا حالطصأ ركذنلو © هحيقنت وأ طانملا جيرخت نييلوصألا فرع ىف

 . هحيرخمو © هحيقنتو « طانملا قيقحت تاك ثالث مهدنعف

 عامجإلا وأ .صنلا لد ىذلا مكحلا ةلع طابنتسا ىف دابتجالاو رظنلا وهف طانملا جيرخمت امأ

 لتقلا نوكو « رمكلا برش ميرحتل ةلع ةبرطملا ةدشلا نوك تابثإ ىف داتجالاك كلذو « هيلع

 . صاصقلا بوجول ةلع ناودعلاو دمعلا

 اهسفن...قف اهتفرعم دعب روصلا داحآ ىف ةلعلا دوجو ةفرعم ىف رظنلا وهف طانملا قيقحت امأو

 امأو © ةداهشلا لوبق طانم اهنإف ةلادعلاك طابنتسا وأ عامجإ وأ صنب ةفورعم تناكأ ءاوس

 هتفرعم ى رظنلاف محلا ميرحت ةلع هنإف راكسإلاكو « داهتجالاب نونظف الدع صخشلا اذه نوك

 - . طانملا قيقحت وه ذيبنلا ىف '
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 نم نأ نبي ههوجوو ء سايقلا ماسقأ ركذ دعب ىعفاشلاو مم

لصألا نم رثكأ عرفلا هيف نوكي ام سايقلا نم دعي ال نم ءاهقفل
 صوصنملا 

 عنتمب دق : لوقيف هاوس لمتحم الو لصألا ىبعم قف نوكيامو « هيلع

 هللا لحأ ام ىنعم اذه لوقيو « سايق اذه ىمسي نأ نم ملعلا لهأ ضعب

 لوقيو « هريغ ىلع سايق ال هنيعب وهف هتلمج ىف لخادو مذو دمحو مرحو

 مارخلاو ء لحأف لالخحلا ىنعم ىف ناك امم اذه رغ قف لوقلا اذه لثم

 نأ لمتشا ام هبشي نأ لمتحي ناكام الإ سايقلا ىمسي نأ عنتمبو © مرحف

 امصدحأ ىلع هسيقي نأ ىلع هفرصف « نفلتخ نيينعم نم هبش هيف نوكي

 «ةنسلاوأ باتكلا نم صنلا ادع ام معلا لهأ نم مهربغ لوقيو ؛ رخآلا نود

 . ملعأ هللاو ء سايق وهف هانعم ىف ناكف

 ناك نإو « ذخأب امهأب نيبي نأ ريغ نم نيلوقلا نيذه ىعفاشلا ركذ

 : (1)سايقلا نم ةثالثلا ماسقألا نأب ذخأي هنأ قايسلا رهاظ

 ىعم ىف نوكي امو « لصألا نم رثكأ هيف عرفلا نوكي ام نأ ىدنعو

 الو « ةلعلل طابنتسا ىلإ جاتمم ال ثيحم حوضولا نم نوكيو ٠ لصألا

م ال « صنلا ةلالد نم دعي اهطانمل حيقنت الو « اهل جيرخت
 هنأل ٠ سايقلا ن

 ءالجو حوضوب ةققحتم ىهو ههمشي ام وأ صنب ةمولعم ةلعلا نوكت ام دنع

 « صنلا مهف درجع صخشلا همهفي صنلاب ًاتباث رمألا نوكي عرفلا ىف

م مهف ام نييعت ىف داهتجالاو رظنلا وهف طانملا حيقنت امأو -
 عومجم ف ةلع هنوك صنلا ن

 ةقي رطب فاص وألا نء هب نرّثقا امم رابتعالا ىف هل لخدم الاع فذحيف « نييعت ريغ نم هتافص

 , ميسقتلا و ربلا

 الوأ أدتبا هنأ نم رهاظ سايقلا نم ةثالثلا ماسقألا نأ راتخي هنأ ىلع لدي قايسلا نوكو )0(

 عرفلا هيف ناك ام اهاوقأ نأ ركذو « ام قوفتيو « سايقلا اهعمجي هوجو نم سايقلا نأ ركذف

إ لوقي نم لوق ركذ مث لاثمألا هيلع برضو لصألا نم ىنمملا ىف رثكأ
 ,نمنوكي امو رثكألا ن

 نأ قايسلا رهاظ ناتكف « هقاس ام ةهجو مث . هتهجوو سايقلا نم نوكي ال لصألا ىنعم ىف عرفلا

 : . سايقلا نم ةدهع اهلك ماسقألا
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 ىنآرق صنب ًاتباث ناك نإ رمألا نأل « ىعفاشلا ةقيرط ىلع ىرهوج قرفلاو
 نأب انككح نإ « نطابلاو رهاظلا ىف ةطاحإ لع ملعلا نوكي « رتاوتمربخم وأ
 نإ انلق نإف « طقف رهاظلا ىف ملعلا نوكي سايقلاب تناك نإو صنلاب ةلالدلا
 سايقلاب ةتباث « فأ امل لقت الو » . ىلاعت هلوق نم ةموهفملا برضلا ةمرح
 :« نطابلاو رهاظلا ىف ةطاحإ ملع ال « طقف رهاظلا ىف ةمرخا هذبم ملعلا نوكي
 لوقيالو « نطابلاو رهاظلا ىف ةطاحإ ملع فأ امل هلوق ةمرحب معلا نوكيو
 لبق هريثك ىذألا ةمرح ىلع لدت ال ةيآلا نإ ىبرعلا قايسلا مهفي صخش
 ؛ةرابعلا مهفو عامسلا درجمب ةلالدلا هذه اهنم مهفتو « اهصنو امرابعب هليلق
 ىف ًاملع اذه نكي مل اذإ هنإ !! ؟ طقف رهاظلا ىن ًاملع اذه نوكي فياّكف
 . طق ةطاحإ ملع رشبلل ةمث سيلف « نطابلا

 ىلا ىهو « اهلع ساقيال ًاصوصن كانه نأ ركذي ىعفاشلاو 7 64
 عضوم ىلع ابف رصقي هذه نإف « ةتباثلا رومألل ةفلاخم نوكت ماكحأب أت
 نوكي ام اهلثمو « اهفاصوأ ىف اهنأش هل نوكي ام هيلع ساقي الو « اهصن
 مكح هيف هلل ناك ام لك : كلذ ىف لوقيو « متاد ماع مكح نم ًافيفخت

 نود ضرفلا ضعب ىف فيفختب ةنس هللا لوسرأ تناك مث « صوصنم
 سقي ملو « اهاوسام نود « هللا لوسر هيف ايف ةصخرلاب لمعو « ضعب
 نس مث « ءىشب ماع مكح نم هللا لوسرل ناكام اذكهو « اهلع اهاوس ام
 : اهنم كلذ نع ةلثمألا برض دقو « « ماعلا كح قرافت ةنس هيف

 ىلإ مق اذإ» : هناحبس لاقف ءوضولا ىلاعتو هناحبس هللا ضرف 5
 مكسوعرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا
 ءوضولا ناكرأ نم انكر لجرلا لسغ نانكف ( نيبعكلا ىلإ مكلجرأو
 « نيفحلا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حسم املف « ماعلا مكحلا ىضتقمب
 ساقي نأ حصي الف ؛ ماعلا صنلا كلذ مكح نم ًافيفخت ناك كل زاجأو
 ءانثتسا اهبف مكحلا نأل , نيزافقلاو ةماعلاك امهانعم ىف نوكي ام نيفحلا ىلع
 . هيلع ساقي ال ماعلا صنلا نم ءانثتسا ءاج امو « ماعلا صنلا نم
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 هللا لوسر ىبنف فازجلاب ةيوبرلا لاومألا عبب نع ىهلا درو ( ب)

كف (1)ةلقاحماو « ةئبازملا عيب نع ملسو هيلع هل للص
 < ًاماع انكح كلذ نا

 بطرلا نم لخنلا رمث عابي نأب « ايارعلا عيب زاوجم صنلا درو نكلو

 هيف ,رصتقيف « ماعلا صنلا لباقم ىف آفيفخت كلذ ناكف « رثلا نم هصخرب

 نع ىبلا نيب ىعفاشلا قفويو « هريغ ىلإ هزواجتي الو « صنلا دروم

 لمتح هلوقب ىهلا مومص ىف ةلخاد امنأ عم ايارعلا ىف صيخرتلاو ةنبازملا

كي نأ -ملعأ هللاو- ىدنع املوأ نيهجو
 ىوس ام هب دارأ ةلمج هنع ىبمام نو

 « ىملا ةلمج ىف اموجو دعب اببف صخرأ نوكي نأ لمتحمو ايارعلا

 .2 0 مرخ ام مكرحناو ٠ لح ام لالحإب هتعاط انيلعف ناك امهمأو

 « نامضلاب جارخلا نأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق (>)

 عم ىضقو « ثداوحلاو تافرصتلا لك ىف ريسي اماع انكح اذه ناكف

 : اهكسمأ بحأ نإ اهم رتشم الح اذإ مغلاو لبإلا نم ةارصملا نأ « كلذ

 كلذل الباقم ةارصملا مكح ناكف ء رمت نم ًاعاصو اهدر بحأ نإو.
 صنلا

 ؛ هنامض ق ناك ىذلا جارحلا نع هضوع هنأل ( نامضلاب جارحلا ) ماعللا

 لوقي كلذلو « اهلثم نوكي ام اهيلع ساقي الف « جارحلا سنج هضوعو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل ًاعابتا ةارصملا ىف انلق : كلذ ىف ىعفاشلا
 ء

ف ءاهيعب ةاشىلع تعقو « ةقفصلا نأ كلذو « هيلعسقنإ و
 بيغمس وس نبل اهي

 دحاو لك نابلأو « فلتخم منغلاو لبإلا نبل نأ ملعن نحنو « ةميقلاو ىنعملا

 « تقؤم ءىشب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىضق املف « فلتخم امهم

 ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأل ًاعابتا هب انلق - رمم نم عاص وهو

 طرشي هنإ لب « سيقي نأ صخش لكل لعج ال ىعفاشلاو - 6 '

 نم الإ سيقيالو « سايقلا ةلآ ىهو « اهرفاوت بج ًاطورش سئاقلا ىف

 : ىه طورشلا كلتو « اهم سايقلا هل ىلا ةلآلا عمج

 ء مهاسلب ءاج نيدلا اذه نأل « برعلا ناسلب ًالاع نوكي نأ : الوأ

 . ناسللا اذ ًالاع نوكي نأ دبتجي لك ىلع اتح ناكف

 . ةطنحلاب عرزلا عيب ةلفاحناو « رجشلا سوؤر ىلع وهو رمثلاب رمثلا عيب ةنبازملا 00(

 . ه4م ةلاسرلا (0)
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 ع هك سانو . هبدأو ؛ هضرف « ىلاعت هللا باتك ماكحأب ماعلا : ؟يناث

 . هداشرإو « هصاخو « هماعو . هخوسنمو

 3 فلسلا ليواقأو 0 نسلا نم ىضم امع ًالاع نوكي نأ : اغلاث

 ء هبتشملا زرع ىتح « ريدقتلا نسح لقعلا حمص نوكي نأ : ًاعبار
 : لوقيف سئاقلا تبت قرط ضعب ىلإ ىعفاشلا دشريو ء همكح ىف تبثتيو
 ع ةلفغلا كرل عاّمسالاب هبنتي دق هنأل ع هفلاخ نمم عامسالا نم منتم ال
 « هدهج ةياغ غولب كلذ ىف هيلعو « باوصلا نم دقتعا اهف ًاتيبثت هب دازيو
 + كري ام كرتو : لوقي ام لاق نيأ نم فرعب ىح « هسفن نم فاصنإلاو
 هيلإ ريصي ام لضف فرعي ىتح . فلاخ امم هنم ىنغأ لاق امب نوكي الو
 1 . لاعت هللا ءاش نإ كرثي ام ىلع

 ناسحتسالا لاطيإ باتك ف ىعناشلا تارظانم ىدحإ ف ءاج دقو اذه
 .ةدوحل كيلإ هلقنن 3 سيقي نأ هل نوكي نم فصو ىف ىعفاشلل ميق مالك مألاب
 : اذ وه اهو « هليثمت دادسو « هريكفت ماكحإو « هريبعت

 ىتيفملل ىغبني الو « ًادحأ عدي نأ ىلاولل الو ٠ لبقي نأ مكاحلل سيل
 هخسان ملعو ؛ باتكلا ملع ًالاع نوكي نأ عمجم ىم الإ ؛ دحأ ىتفي نأ
 هيلع هللا لص هللا لوسر نئسب ًاللاعو « هبدأو « هماعو هصاخو . هخوسنمو
 . القاع « برعلا ناسلب ًالاعو « ًاثيدحو ًاعدق ملعلا لهأ ليواقأو . ملسو
 .لحب مل لاصحللا هذه نم ًادحاو مدع نإف . سايقلا لقعيو « هبتشملا نيب زي
 وه ىذلا سايقلل لقاع ريغ لوصألاب الاع ناك ول كلذلو « ًاسايق لوقي نأ هل
 هلقاع ناك نإو « سايقلا لقعيال وهو . سق لجرل لاقي نأ زجب مل عرفلا
 ْ ملعتال ام ىلع سق هل لاقي نأ زجم مل اهنم ء ىش وأ ءلوصآلل عيضم وهو سايفل
 اذكو « كني نع اذك لعجا : هل تفصو ىمحأل سق لاقي نأ زوج ال اك
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 | :هلعجم « هل لبق امرصيبال وهو « آنمايتم لقتناف اذك تغلب اذإف : كراسي نع

 ,ماعابف هلسيلو «ءاطق اهتأي لو « اهرسي مو ًادالب رس لاقي وأ ًاراسيو ًانيمب

 .لاثم ريغ ىلع اهبف ريسي هنأل « هطبضي تعمس دنصق اببف هل تيثيالو ؛ هفرعي

 .لاقي نأ ةنس هنع تيفخ مث ؛ نامز ذنم ةعلم قوسب ملعل زوجمال اكو موق

 .صضعب رصبأ لجرل الو « فلتخمت قؤسلا نأل « اذكو اذك هتفص نم ًادبع موق

 -هيلع هل ةلالد ال لهج ىذلا ريعلاو « هفنص ريغ لهجو « تاراجتلا نم فئص

 .« ةطايحلا ةميق رظنا ءانبل لاقيال اك ءرذك موق ىملع ىذلا ملع ضعبب

 عمجم مل نم ىفأو كح دقف لئاق لاق نإف « ءانبلا ةميق رظنا طايخل الو

 ًاداضتم اهنم ًارشك تيأرف « مهايتفو مهماكحأ تيأر دقف « ليق « تفصوام

 .هايتفو همكح ىف هبحاص ءىطخم نيقيرفلا نم دحاو لك تيأرو « يابتم

 ْ . ناعتسملا هّللاو

 .دق سايقلا طورشل نيفوتسملا نسئاقلا نأ ضرفي ىعفاشلاو 5

خآلاو « رمأب هيف مكح دق مهدحأف رمألا ىف نوفلتخم
 .هريغب هيف مكحم دق ر

 دحأل رهظي دقف « ةطاحإ ملع ال رهاظلاب املع سايقلاب ملعلا ناك اذإ هنأل

 .نيب مكحم هنيعب صن هيف سيل عوضوملا مادام « رخآل رهظي الام نيدهنحلا

قحلا هنآل « هدابتجا هيلإ هلصوي امم ذخأي مهلكو « نيفلتخما
 «هدنع رهاظلا 

 . كلذ ىوس فلكي الو

 .نأو رحخآلا عبني نأ ريغ نم هداهجا هيلإ ىدأ ام دهّدحْملا فيلكت نكلو

 .ددعتب قحلا ددعتي نأ ىضتقيال  هيلإ لصو امف وه هيدل رهاظلا باوصلا

 هيلإ هيدؤي ام انفلك لب « هتاذب هتباصإ فلكن ملو دحاو قحلا لب : رظنلا

 .«دابجالا فالتخاب فيلكتلا ددعت نإو « دحاو هللا ماع ىف قحلاف « انداهتجا

 .نوكي نأ -ملعأ ىلاعتدقلا و- اندنع زوحجبال : ماقملا اذه ىف ىعفاشلا لوقي اذلو

 رئارسلا ءاوتسال : دحاو لجو زع هللا ماع نأل « ًادحاو الإ هللا دنع هيف قحلا

 . ءاوس هؤانث لج دحاو لكب هملع نإو « هدنع ةينالعلاو



 بس 88د

 هنأ نيبف سايقلا ىف فالحلا مذي نم ىلع درلل ىعفاشلا ىدصت دقلو
 دقو« سايقلا ةادأ لمحت نيفلتخلا نم لك ماد ام « مومذملا فالحلا نم سيل
 فالخو « مومذم فالخ « نيمسق ىلإ فالخلا مسقي هنإو « هط ورش قوتسا
 ىلع ةجحلا هيف هللا ماقأ ايف فالتخالا وه مومذملا فاللجللاف «٠ مومذع سيل“
 هيف اوفلتخا نإف , هعابتا الإ هيف مه سيل هنم ةنيب ىلع اونوكي ىح * هقاخ

 ةئس وأ ليوأتلا لمح ال باتك صن فلاخ نمف « هيلع هللا مذ ىذلا ث كلذف
 : لوقيف ؛ ةعامللا ةفلاخم مومذملا نم لعج مث فالحل هل لح الف « ةمئاق

 : ةنسوأ باتك موق ىف نكي مل نإو « سانلا ةعامج فالخ هل لحن هبسحأالو
 هيف هل دابتجالا  رمأ ىف فالحلا وهف « هيف مذ ال ىذلا فالحل امأ

 هل نوكيو « هيلإ بهذ ام رمألا لمتحم ىععم ىلإ سئاق لك بهذ اذإف « لاحم
 « ًاصن ًاباتك ذئنيح فلاخمال هنأل 2 فالحل كلذ ىف مذ الف لئالد هيلع
 هبحاص ىدأ امريغ ىلإ هادأف + سايقلا ىف رظن امنإو ةعامجالو « ةمئاق ةنس الو
 لزنت نأب كلذو : لوقيف ٠ سايقلا فلتخي فيك نيبي مث « )١( سايقلا هيلإ
 ىلإ بهاذ بهذيف « هبش نيلصألا ىف امل دجويف « ساقت نأ لمتحن ةلزان
 ىلإ ليبسلا دجوي لهف ليق نإف « نافلتخيف « هريغ لصأ ىلإ رخآلاو ؛ لصأ
 ءاش نإ معن ليق « هيف افلتخا ام ضعب ىف ةجح هبحاص ىلع امهدحأ مقي نأ
 رخخآلاو « ىنعم ىف نيلصألا دحأ هبشت تناك نإف « ةلزانلا رظنت نأب ىلاعت هللا
 ء دحاو ىف هتبش هتبشأ ىذلا نود , ندنثإلا ىف هت هتبشأ ىذلا لإ تفرص نينثا ىف
 ْ . رثكأ نيلصألا دحأب ًامبش ناك اذإ اذكهو

 كلذ ىف فلتخم مل؛ هتميق ىه أطخ لوتقملا دبعلا ةيد نأب الثم برضي مث
 فاللآ ةرشع ىهو « رحلا ةيد رادقم ىلإ لصت هتميق تناك نإف « ءايلعلا
 هتميق ةيدلا مهضعب لاق ؟ افاعضأ تناك نإو ء بجت لهف « ديزت وأ مهرد
 ءاهزواجتتو اهغلبت : مهضعب لاقو « اهنع تصقن اهنغلب نإف ءرحلا ةيد غلبتال
 . ترثك نإو هتمبق ىه نوكتف تلق نإو « هتميق ىه ةيدلا نأل
 بيب _ خش7س سس

 . 79798 نص عياسلا مألا 600(
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 ديبعلا ىف اهريغو فارطألا عطق ساق ءاهقفلا ضعب نأ ركذ دقلو

 ىعفاشلاو «٠ صاصقلا بجوي ملو « أطخ لتقلا ىلع صاصقلا بجوي امم

 فرط دبع عطق نأب) منيب اهف ديبعلا ىف اهريغو فارطألا عطق ساق:

 صاصقلا بجو ام « هيف صاصقلا بجوأف « رارحألا ىف كلذ لع ( دبع

 هيفلاخمو ىعفاشلا نيب امهلع سايقلا فلتخا نالصأ انه اهف ع رارحألا فق

 ىلع ابف صاصقلا نكمي ناك ولو دبعلا ف حورجلا اوساق ءالؤهف « اذه ىف

 حارج ىلع اهنم صاصقلا نكم ىلا دبعلا حارج ساق ىعفاشلاو ٠ أطخ هلتق.

 « ةميقلا ىه ةيدلا تناك اذلو « لاومأ مهنأ هيفلاخع سايق ةهجوو « رحلا

 دبعلا ساق ىعفاشلاو « سايقلا اهماسأ ىلع ناكو لصألا ىه ةيلاملا ت ريتعاف»

 ىلعو « ربا حارج ىف صاصقلا ىلع اهف صاصقلا نكم ىلا حارجلا ىف

 اذه ق ىغلت ةيلاملا نإف « دبع ىلع ديع ءادتعا دنع سفنلا ىف صاصقلا'

 ْق اوكرتشا ؛ نإ دبعلاب نولتقي ديبعلا نأ ليلدب ةيمدآلا ةمرح ىبتو « لاخلا

 تإو « هتميق تلق امهم رخآلاب لقي هتميق ترك امهم دبعلا نأو « هلتقإ

 دمعلا وهو « هبجوم قةحتيو « صاصقلا نكم امدنع بلغت ةيمدألا ةيحان

 ةميهبلاب ةميهلا لتقت الو دبعلاب دبعلا لتقت كنأ ليلدب ء لقاعلا نما
 صاوخ هذه لكو ء« ضئارفو ًادودحو ًامارحو الالح ديعلا ىلع نإو.

 . صاصقلا ناكمإو « دمعلا فصو ققحت دنع باغت ىهف « ةيمدآلا:

 3 نعمت# هيف امهملكب قاحإلا لمتحت نيلصأ عرفلل نأ اذه نه ىرنو

 ةلازإ ناكمإلا ف نأ ىريو « هبشأ هب نوكي ىذلا لصألا راتخم ىعفاشلاو.

 . عرفلا عم اماشت رثكأ نلصألا ىأ نايبب فالتخالا.

 اهقاس ىلا هدعاوق ةلمح هذهو < ىعفاشلا دنع سايقلا وه اذه 1 ؤمإب

 داهتجالا نأ رقي ىعفاشلاو ؛ اهطابنتسا قئارطبو « اهبثي اع ةعوفشم ىعفاشلا.

 « مكحم فرع الف « هريغب ىأر نوكي الو « ضايقلاب الإ نوكي ال ىأر لاب:

 كلذو © هاوس نود ىأرلاب دابتجالا ق ةربعلا لب « حجري ناسحتسا الو.

 خاس دق ىأرلا ناك اذإو « امهريغ نود ةنسلاو باتكلا وه نيدلا لصأ نآل:



 بدل ##و هاد

 ةقتشم ىأرلا كلذ نوكي نأ بجيف ©« (١)هنع هللا ىضر ذاعم ثيدح ىضتقع
 عرشلا نأل «٠ سايقلا قيرط ىلع هيلع لمحلاب كلذو ؛ لصألا كلذ نم
 .صنلا قيرطب نلصألا نيذه ىف ثداوحلا نم عقي ام لك نيب دق ىتالسإلا
 <« اهدحأ نم ةلالدلا قيرطب وأ « ةنس وأ باتك . امبنم دحاو ىف هنيعب

 . سايقلا هب فرعي ىذلا وه ةلالدلا هجوو

 هلوقب ةنسلاو باتكلا ىف ىتالسإلا لصألا راصحنا ىعفاشلا تبثأ دقلو
 .كيلإ ىحوأ ام عبتا » « ىلاعت هلوقبو « لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ » ىلاعت

 تايآلا هذهف (هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم » ىلاعت هلوقبو « كبر نم
 ىأرلاب داهتجالاف ؛ ةنسلاو باتكلا نم نوكم نيدلا اذه لصأ نأ ديفت اهلك

 نكي ىلًايأر لاق نمو « امبلع سايقلاب كلذو « امهنم ًاقتشم نوكي نأ بجب
 .ابتاب رمأ نكلو « هسفن عابتاب رمأ امو « هسفن عبئاو داز دقف « امهلع الومحم
 داهجالاف نسحتساف ديما دبنجا اذإ : اذه قىعفاشلا لاقدقلو ؛ ةنسلاو باتكلا

 امإو « هسفن عابتاب رمؤي ملو ء هسفن نم هثدحن ءىش وه امإ“ ةمئاق نيعب سيل
 .هب ىلوأ هيلع هللا ضرتفا نيذللا نيلصألا ىلع هئادحاف ٠ هريغ عابتاب رمأ

 « هعابتاب رمؤي لو هسفن ىأر وهو « هعابتاب رمأ لصأ ريغ ىلع هئادحإ نم
 داهتجالاو « هريغعبتي نأ هيلعو ء هسفن عبتي نأ زوجبال هنأ لصألا ناك اذإف
 .ىلع لخدي ام « هلئاق ىلع لخدي ناسحتسالاو « هسفن دنع نم ثدح ءىش

 . (؟)ةنس الو باتك رغ ىلع دبمجا نم

 .ىلع لمح هيف سيل ىذلا ناسحتسالا نأ ىعفاشلا ىري ال اذه لجأ نم
 مألا ىف ًاباتك دقعي اذلو « ماكحألا تابثإل ًايعرش اقيرط ةنس وأ باتك
 . « ناسحتسالا لاطبإ ) هيمس

 فيك « ايضاق هلسرأ اددنع مسو هيلع هللا ىلص ىلا لوق وهو روهشم ذاعم ثيدح 00(

 . طلسوهيلعشاىلص هللا لوسر ةنسبف لاق ؟ نكي مل نإف : لاف « لجو زع هللا باتكب لاق ؟ ىضتت

 . هللا لوصر لوسر قفو ىذلا لل دمحلا هيلع هللا لص لاق . أر دبّتجأ لاق ؟ نكي مل نإف : لاق
 . . « لسو هيلع هللا لص » هللا لوسر بحي امل

 . #7١ ص سداسلا ءزجلا مألا (؟)



 2 ل ا

 ناسحتساللا لاطبإ

٠ 

 لك : هصناه « ناسحتسالا لاطبإ باتك ىف ىعفاشلا لوقي -

لا مكح نم ركاذ انأ ام عم تفصو ام
 هللا ىلص هللا لوسر مكح مث « هل

 نأ لهأتسا نمل زوجنال هنأ ىلع ليلد نيملسملا ةعاج مكح مث ملشو هيلع

أ الو « ركحب نأ ًايتفم وأ ًاكاح نوكي
 « مزال ريخ ةهج نم الإ ىفي ن

يف نوفلتخمال ملعلا لهأ هلاق ام وأ « ةنسلا مث « باتكلا كلذو
 سايق وأ « ه

 قالو « ًابجاو ناسحتسإلا نكي مل اذإ ناسحتسالاب ىنفيالو « اذه ضعب ىلع

 . ىلاعملا هذه نم دحاو

 عامج باتك ىفو « ناسحتسالا :لاطبإ باتك ىف رئاظن اهل ةلمجلا هذه

 اهرئاظنو لدت ىهو « مألا باتك ايانث نم اهريغ ىو ةلاسرلا قو « ملعلا

 باتكلا ىلع دبذحما هيف دمتعي مل دابتجا لك نأ (امهدحأو : نيرمأ ىلع

دحاو ىلع سايق ىلع وأ عامجإ وأ رثأ وأ ةنسلا وأ
 « ًاناسحتسا نوكي اهم 

 « هصنب ليلدلا هاطعأ امال 2« نسحتسي امم هيف ذخأ دق نوكي دبا نأل

 ْ 0 . هتلالدب وأ

 صن ىلع دامعالا ريغ نم ناسحتسالا قيرطب دامجالا نأ (امهناث )

ةدشرم ةلالد ىلع دامعا ريغ نمو تياثآ
رشلا ىلإ تعال لطاب دابجا 

 .ةلصب ع

 نالطب ىهو « ةيناثلا ةيضقلا تابثإل ىعفاشلا هقاس ام تبثن نأ نآلا ديرنو

 « سايق وأ عاجإ وأ صن ىلع داّعالا ريغب ىأ ناسحتسالا قيرطب داهتجالا

 . ىلوألا ةيضقلا ىف تبثام ىلع هرظن ىف ناسحتسالا ىنعم وه كلذ نأل

 دق هنأ دج « ةلاسرلاو مألا فق ىعفاشلا هركذ امل عبتتملا نأ - 8

 ءىجن تناك ةفلتحم عضاوم ى ةروثنم ةلدأ ةدعب ناسحتسالا نالطبل .لدتسا: .

رت ىهو « ابْم هيلع ان رثع ام صخلن نأ ديرنو « تارظانملا ف هناسل ىلع
 عج

 : ىهو « ةلدأ ةتس ىلإ



 5 ىلا

 .ىنلا لاقو « ىدس كري نأ ناسنإلا بسحأ » : ىلاعت هللا لاق )١(
 ء هب ةرمأ دقو الإ هب هللا مكرمأ امم ًائيش تكرت ام : ملسو هيلع هللا ىلص
 ى ىبلأ دق نيمآلا حورلا نإو « هنع مكتيبم دقو الإ هنع مكامن امن ائيش الو
 رمأ دقلو « بلطلا ىف اولمحاف اهقزر قوتست ىتح سفن تومت نل هنأ ىعور
 هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع نالدي نائثيدحلا ناذهو ةبآلا هذهف « مهتعامح لوق موزا كلذ ىبعمو « نيملسملا ةعامج موزلب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىبن ام لكو « هب هللا رمأ ام لك نيبف « هلك عرشلا نيب دق ملسو هيلع
 ةعامللا نوئش نم نأش ىف ىدس رمألا كرّتي مل ىلاعتو هناحبس هنأو « هنع
 مل هللا نأل « حيمص ريغ كلذو « نايبلا ف صقن ةمث ناك الإد ؛ هيلع لمحو صن لع سايق وأ مئاق صن هل ناك ايف الإ داهتجا الف « هيلإ ةراشإلاب وأ هيلع صنلاب نيب دق ءىش لكف « ىهاونلاو رماوألاب قلعتي اهف ةيمالسإلا
 .نذإ داهجالاف ٠ ىهاونلاو رماوألا لك نيب دق ىبنلاو « ىدس سانلا كري
 ١ | . (١)لطاب ناسحتسالاب

 لاقو «لوسرلا 'وعبطأو هللا اوعيطأ » : ىلاعتو هناحبس هللا لاق بو
 لوسرلا عطي نم » : ىلاعت لاقو « « كبر نم كيلإ ىحوأ ام عبتا » لجو زع
 مكامن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو » : لئاق نم زع لاقو « « هللا عاطأ دقف
 «مءاوهأ عبتتالو هللالزنأ امب مهنيبوكحا نأو «:لئاق نم زع لاقو ءاوجناف هنع
 عيقي الو « هلوسر ةنسو هللا باتك عبتي نمؤملا نأ ىلع اهلك تايآلا هذه تلدف
 « لامجإلا وأ ليصفتلاب « ةلالدلاب وأ صنلاب هب ءاج ام لكف ؛ امهاوس ًائيش
 بجي امهاوس ءىش الو « عابتالا بجاو وهف « ىئزجلا وأ ىلكلا نايبلاب
 .نالدي ام ىلع ىنعملا ىف لمح هنأآل « ةنسلاو باتكلل عابتا سايقلاو « هعابتا
 املو , ال عابتا هب لمعلاف « ةيوبنلا ةنسلا نم ةدمتسم هتجح عامجإلاو « هيلع
 غوسي صن كانه سيلو ؛ امهم دحاولا قاحلإ هيف سيل ناسحتسالا ناك
 هب تءاج امو « باتكلا ىف ءاجام ىلع ديزت ةقيرطب داهجالاف « هب ذخألا

 ؟ا/١ ص ماسلا ءزجلا مألا نم ليلدلا كلذ انصلختسا دق 00(



 ل ل يتلا

 تبلت ىلا امهماكحأ رغب مازلإلا الو « امهريغ عابتا دحأل سيلو « ةئسلا

 . (1) طابنتسالا هجوأ نم حيصص هجو ىلع طابنتسالا وأ ء صنلاب امهنم

 ىوملا نع قطني ال ىذلا وهو « سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ (ج)

 لزني مل رمآلا هئيجب ناك دقف « هناسحتساب ةعيرشلا رومأ ىف ىّبفي ناك ام

 اهف ىفتسي ناكو « هناسحتساب ىتفي الف هيلإ همكحم حوي ملو « نآرق هيف

 . ىحو هيلع لزي ىح بيجي الف هيف نآرق ال

 .لزنأ ىتح ابجي ملف « اسوأ هيلإ وكشت تماصلا نب سوأ ةأرما هتءاج

 « هللا ىلإ ىكتشتو اهجوز ىف كلداحت ىلا لوق هللا عمس دق ١ لجو زع هللا

 .نم مكنم نورهاظي نيذلا « ريصي عيمس هللا نإ امك رواحت عمسي هللاو

 اركنم نولوقيل ممنإو مهدلو اللا الإ مهتاهمأ نإ مهتاهمأ نهام مهئاسن

 « مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو « روفغ وفعل هللا نإو ؛ ًاروزو لوقلا نم

ت مكلذ « اساّي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف « اولاق امل نودوعي مث
 « هب نوظعو

 نأ لبق نم نيعباتم نيرهش مايصف دجم مل نف « ريبخ نولمعت ام هللو
 «« هلوسرو هللاب اونمؤتل كلذ « ًائيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نف « اساَيي

 مسو هيلع هللا ىلص ىبنلاف « ملأ باذع نيرفاكللو « هللا دودح كلتو

 .هلوق لثع هسفن ىلع اهمرح نأب اهجوز امم رهاظ نم هيلإ تكش امدنع

 .« برعلا هيلع ناك ام ررقي ملو هناسحتساب تفي ل « ىأ رهظك لع تنأ
 . ةنسح ةوسأ كلذ ىف وهو « ىحولا لزن ىح رظتنا لب «٠ ممرحتلا وهو

 مسو هيلع هللا لص هتفي ملف ٠ هتأرما فذقي قالجعلا ءاج كلذكو

 ءادهش يلد نكي ملو « مهجاوزأ نومري نيذلاو » + ىلاعت هلوق لزن ىبح

 6 نيقداصلا نمل هنإ « هللاب تادابش عبرأ مهدحأ ةدابشف « مهسفنأ الإ

 .دبشت نأ باذعلا اهنع أرديو نيذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو

 .ناك نإ اهلع هللا بضغ نأ ةسماللاو « نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ

 . ©« نيقداصلا نم

 .هيلع هللا ىلص ىبنلا نيبي ملو ناعللا وهو « فذقلا اذه مكح نيبت ابو

اس ناسحتسالا ناك ولف « هيأرب نسحتسم مكحلا لسو
 ,نم غاسل « دحأ نم ًآغئ

ص سداسلا ءزجلا مألا نم كلذ انج رختسا دق )00
 . 5١ نص عباسلاو #.# 



 د خجل

 « ءامسلا ىحو رظتني ملو « هاضتقمم ىفآلو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا'
 ام ىتفيالو ناسحتسالا نع كسمب نأ دهتجم لك ىلع قحف « رظننا هنكلو.
 دّنعنا ام وأ « هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم الإ ذخأي ال لب « نسحتسا
 . (1)صن ىلع سايق هيف ناك ام وأ « عامجإلا هيلع.

 اوياغ نيذلا ةباحصلا ىلع ركنتسا دق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نإ (د)
 هلوسرو هللا ةعاطب رمأ ةيرس ثعب اذإ ناك دَقف « مهناسحتساب اوتفأو ع هلع
 رومأ مهم زاغم ضعب ىف مهنم ناك دقو « هلوسرو هللا عاطأ ام . مهرمأو
 : لاق نم لتق ركنأو « ةرجشب ذال لجرل مهقارحإ ركنأ دقف « اهركنأ.
 ريغ نم ناسحتسالاب دامجالا ناك ولف (5؟)فيسلا رح تحت هلل تملسأو.
 هيلع هللا ىلص ىنلا ركنتسا ام « ازئاج آغئاس سايق وأ « صن ىلع دامعالا
 . قحلا بلط اوئطخأ نيدهنجم مهريتعالو . مهكلسم ملسو»

 نم قحلا اه ساقي سيياقم الو « هل طباض ال ناسحتسالا نإ (ه)
 « هيف صن ال ايف نسحتسي نأ دهتجم وأ ماح وأ تفم لكل زاج واف « لطابلا:
 بسح ىلع ةدحاولا ةلزانلا ىف ماكحألا تفلتخالو « ًاطرف رمألا ناكل
 2 ماكحألاو ايتفلا نم بورض ءىشلا ىف لاقيف ء تفم لك ناسحتسا
 « ام باوصلا هجو ةفرعم الو « اهف قحلا نبت سيياقم الو ال طباض ال
 . (”)ةينيدلا ماكحألا رسفت الو « عئارشلا مهفت اذكه امو

 نآأل « فالحلا ىلإ ىدؤي دق ًاضيأ سايقلا نأب ىعفاشلا ىلع ضرتعي الو
 ساسأ ىلع سايقلا لعج نآلو « كلذ نم رطخ نوهأ سايقلا ىف فالحلا
 . هكح ىلع صني مل رمأو « همكح ىلع صن دق رمأ نيب فاصوألا ىف هباشتلا
 ماكتحالا نكمي طباوض ةم تناكو « هيف نيفلتخما نيب كلذب برق دق -
 نوكي نأ نكمي هيف ءىش الف نادحتسالا امأ ء املوح عامجالاو « اهلإ
 . هب نوقتليو « نوفلتخا هلوح عمتجم ًاطباض

 )١( ص مألا نم ليلدلا كلذ انذخأ  80١عباسلا ءزجلا ,

 ] 689ص سداسلا ءزجلا مألا 030 8

  69ص عباسلا ءزجلا مألا 508 .



 كلا م. -_

 ةنسلاو.باتكلاب ملاغلا دهحملا نم الوبقم ناكول ناسحتسالا نإ (و)

 فالخو ةنسلاو باتكلا ملع مهدنع سيل نمم هريغل زاحجل سايقلا قئارطو»

 ريغ دنع زفاوتم لقعلاو « لقعلا هساسمأ نأل «٠ سايقلاو مهعاهجاو ءاملعلا

 باتكلاب ءاملعلا ريغ نم نإ لب ؛ مه ريغ دنع هرفاوت ةنسلاو باتكلاب ءايلعلا

 . مهنابإ نم ريخ ةنابإ ملو . ءالؤه لوقع قوفت لوقع مهل نم ةنسلاو»

 باتكلاب ملعلا نأ وهو « ليلدلا كلذ ىلع ًاضارتعا ىعفاشلا ضرف دقو

 ءامهملع نممالإ ناسحتسا نوكيالو « ةعيرشلا لوصأ ةفرعمل ىرورض ةنسلاو»

 لوصألاب مش ملع ال مهنأل ملق نإف : هلوقب هدرو ضارتعالا كلذ ررق دقو.

 سايق الو لصأ الب مّللق اذإ لوصألاب مكملع ى مكتجحاف مكل ليق»
 مهنأ نم رثكأ لوصألاب ةلهجلا لوقعلا لهأ ىلع متفخ له « ؟ لصأ ىلع

 مكبسكأ لهو « نوفرعيال ام اوسيقي نأ نونسح الف « لوصألا نوف رعبال“'

 مكل زاج اذإف « اهكرت مكل زاجأ وأ « ابلع سايقلا لوصألاب مكملع

 اببلع سايقلا كرت مبلع فاخم ام رثكأ نأل « مكعم لوقلا ملل زاج اهكرت“
 مكنملاثم ريغ ىلع اولاق نإ باوصلا ىلعدمحأ الإ مهملعأ ال مث « أطحلا وأ

 الاثم اوفرعي مل مهنأل « لاثم ريغ ىلع لوقي نأ ىلع دمحم دحأ ناك ول

 . مكنم أطخلاب رذعأو « هوكرتف-

 ناسحتسالا رثآ نمو « اهم ذخألا هترمخ لوصألاب ملعلا نأ درلا ىزغمو

 « ءاوس ىلع هدابجا ىف اهم ىلهاجلاو وه ناكف « صنلا كرت دقف سايقلا ىلع
 ذإ ىعفاشلا ساسأ ىلع درلا كلذ مبقتسيو « مظعأ ملاعلا رزو ناك نإو

 ةنسلاو باتكلا ىف هيلع صوصنم رمأ ىلع سايقلا كرت نأ هدنع ساسألا

 صنلا هيلإ ىري ام كرمي نمو « صنلا كريب نم نيب قرف الف « امهكرتك
 . سايق نم هب طبضني امو « ماكحأ نم- '

 نأل ماقملا اذه ى ىعفاشلا ليلد مقتسيال درلا كلذ عم هنأ ىدنعو

 نم الإ زوجمال ناسحتسالا ناكف « صنلا دروم دحأ هب مكحن مل ناسحتسالا.

 ( ىعفاشلا - ٠١ م)



 لاق.ء.م 

 . امهف هيلع صن دق عضوم ىف نسحتسي اليكل «٠ ةنسلاو باتكلاب ملاعلا

 "ذه مقتسيال كلذبو ٠ ناسحتسالا ىف رثؤم قرف لهاجلاو ماعلا ني ناكف

 . ىرظن ىف ليلدلا

 .نم ةرثانتم عضاوم ى ىعفاشلا لدج ايانث ىف تءاج ةلدأ هذه 1

 لطبي ذخأ لب « ةفلتملا اهعضاومىف اهقوسب ىعفاشلا فتكي ملو « مألا باتك

 .لمتحام امهف نأ ضرف نيرمأ قاس دقف « ناسحتسالا ةاعد هب جتحم هاسع ام

 : امهو سايق نم ىأرلا تاثإ ىف هيلإ دانتسالا

 .اذإو « نارجأ هلف باصأف دهتجاف ماحلا مكح اذإ ثيدح : الوأ

 .ىنلا هلسرأ امدنع لبج نب ذاعم ثيدحو . دحاو رجأ هلف أطخأف مكح

 ؟ ىضقت فيك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق دقف « ملسو هيلع هلا لص

 ةنسبف : ذاعم لاق ؟ نكي مل نإف : لاق « لجو زع هللا باتكب : لاق

 ؟ ىنأر دهتجأ : لاق ؟نكي مل نإف : لاق « سو هيلع هللا لص هلوسر
 .دابتجالا هب تبثي دق ام نيثيدحلا نيذه ى نأ ىعفاشلا ضرف دقف

 نأ كاحلل سيل هنأ ىف ةجحلا امف ليق نإف ..لاقف ٠ ناسحتسالاب
 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ؛ ةنسالو باتك ريغ ىلع دبي
 هللا لوسر كلذب ىضرو « فأر دهتجأ ذاعم لاقو . . ماحلا دهتجا اذإ

 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقب منو « ىأو ىلأب ملسو هيلع هللا ىلص
 :اوعيطأو هللا وعيطأو ): لجو زع هللا لوقل ليق - ةنسلاو باتكلا ىلع دهنجا

 . )١( مهلمبم مث « امهلآعبت سانلا لعجف . « لوسرلا
 « ءىش هديقيال ماع هلوسرو هللا ةعاطإب رمألا نأ ىلإ ريشي اذب وهو

 .هذه دودح ق دابجالا نوكيالو « ةعاطلا هذه دودح ىف دابجا ناك اذإف

 . ةنسلاو باتكلا ىلع ًاينبم ىأر لاب دابتجالا نوكي نأ الإ ةعاطلا

 أ 2 . :اولكأف ًاعيم ًاتوح اودجو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم ًاموق نأ .امهسذاث

 ةظي رق ىب قذاعمنيدعس مكح ءاسو هيلع هللا ىلص ىنلانأو «مالسلا هيلع مه رقأفهنم

ص سداسلا ءزجلا مآلا قلل
 ١م 



 هد اة *ءا#لال

 ءاولكأ نم ىنلا رقأ ام اعونمم ناسحتسالا ناكولو ؛ ثفيسلاب مهف مكحف
 :ليق نإف: كلذ ىف ىعفاشلا لاق دمتأو « ذاعم نب دعس ىلإ مكحلا لعجالو
 مكحف 2 ةظيرق ىب ىف مكحم نأ ًاءاعس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ دقف
 ءلسو هيلع للاىلص ىلا نم هدنع ناك لصأ ريغ ىلع مكحلا قفاوف « هيأرب
 ةيمرحبلا نم توح مل جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا باحصأ نم نم ًاموق نإو

 نم مكعم ىقب له : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا هنع اولأس مث « هولكأف

 اذإ معيال وأ ماعي نم ىأر لك زيجي مك هباوصل زاجأ ليق ؟ ءىش همحل

 باصأ اذإ هنم كلذ ماعي نمم هزيجيف « هباوصو هأطخ ملعي نم هترضحن ناك
 كملع نود ًادرفنم هسفن ىأر ىبمال ؛ قحلا هنأ هل هتزاجإ ىبعم « قحلا

 (1)ءىطخم دقو « بيصي دق لصأ ريغ ىلع ىأرلا ىذ ىأر نأل

 هفداص هنأل هزاجأ امنإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنا نأ باوحلا اذه ىعمو

 نوكي دقو « ةنسلا وأ باتكلا نم لصأرنغ ىلع دابنجالا زاجأ هنأال « قحلا
 هنإف © دعس ةلأسم ىف حضاو ريغ هنكلو « توحلا ةلأسم ىف ًاحضاو كلذ

 ةظيرق ىب ةلأسم ف مكحلا كرت ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ حضاولا نم
 « اطقف هباوصل ىأرلا رارقإ كلذ ىف سيلف . هتسحتسي امو دعس :ىأر ىلإ
 اذ الإ مهل « دعس هب مك ام ىأرلا ادبإ لبق اضرلا ضيوفنلا ادبم هيف لب

 4 هيلإ ضيوفتلا لبق دعس ىأرب نقيتسا دق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ناك

 . مكحلاب مهمزليل ضيوفتلا ناكو

 لالدتسالا ىف دمتعيال هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ ةصالخلاو 5
 ىف ةيظفللا تالالدلا ىلإ دنتست ةيعوضوم رومأ ىلع الإ ةيعرشلا ماكحألل
 دجب مل نِإف . امهف صنلا ريتعي « ةنسلا وأ باتكلا الإ ردتعيال وهف « الام

 صوصنملاءايشألا ىف تافصولاو ىناعملا جرختسا لوؤملا وأ « حيرصلا ن صنلا

 . صوصنملا رومألا برقأ ىلإ صنلا هيف دجال ىذلا مكحلا قحلي مث « ابلع
 « ىدام ىظفل لاملاف « مكحلا ىبعم ىف هعم كرتشي ام وأ هب ًافصو اهلع

 ٠.١8 ص سداسلا ءزجلا مألا )١(



 كه لا

 + ةعيرشلا ف ىصخشلا مهفلا رتعيال رهف « سفنلا وأ قوذلاب لصتي رمأال

 ىعفاشلل ًاظحالم ناك كلذ نإو « ىداملا ىعوضوملا مهفلا ًامئاد رتعي لب

 . ناسحتسالا لاطبإ ريرقت دنع

 ةعيرشلا نأ تابثإب ناسحتسالا لاطبإ باتك ىف همالك ردص دق هارتالأ

 لثمب هيف همالك معو « رهاظلا ساسأ ىلع الإ ايندلا هذه ىف اهماكحأ تبثت

 رهاظ زعو لج هنإ : ناسحتسالا لاطبإ ىق همالك ردص ىق لوقي وهف « كلذ

 نم رهظ ام الإ اومكحم الأب ايندلا ىف مكحلا نم مهللإ لعج ايف ججحلا مهللع

 : هيف همالك رخآ ىف لوقيو « هرهاظ نسحأ اوزواجب الأو © هيلع موكحملا

 تفصو ام ىلع لدت ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو « لجو زع هللا ماكحأ نإ

 « ةبيرق لئالد هيلع هل تناك نإو نظلاب مكحن نأ مكاحلل زوجي ال هنأ نم

 رارقإ وأ « هيلع ىعدملا ىلع موقت ةنيبلاب هللا هرمأ ثيح نم الإ مكح الغ
 نأ يكح كلذك هككح هلف رهظأ ام نأ هللا مكح امكو « نيبلا رمألاب هنم

 زوجي الف الوق ناك نإو « رفكلاب مدلا حابأ هنأل « هككح هيلعف رهظأ امه

 (١)لئالدلاب ال رهاظلاب هيف ركحم نأو دابعلا نيب ماكحألا نم ءىش ىف:

 :ةعيرشلا ىف مكحلا نأ نايبب هبيقعتو ناسحتسالا ىف مالكلا ريدصتف

 ريسفت ىف ةيداملا ةيحانلا ظحال ىعفاشلا نأ نم هانمهفام حشري رهاظلاب طانبب

 ريتعا ذإ ناسحتسالاب لمعلا لطبأ امدنع اهماكحأ جارختساو ةعيرشلا

 « ماكحألا جارختسال أدبمو « هب ذخألا حصي ال ًايصخش ًامهف ناسحتسالا

 . (؟)ذذلت ناسحتسالا امتإ : لوقي اذلوب

 . املي امو مال5 ص عباسلا ءزجلا مألا 2020(

 ٠,“١٠وو ؛م ص ةلاسرلا (؟)



 د دة

 ىحالطصالا ناسحتسالا نس ةئزاوملا

 ظ ىعفاشلا هافن امو ٠ ةلسرملا حلاصملاو

 اليلد هريتعي ملو ٠ ناسحتسالاب داهبجالا ىعفاشلا حم دقل

 ةقيقح نيبي ملو ٠ هيف طابنتسالا قرط نم ًاقيرط الو « عرشلا ةلدأ نم
 رصحم وهف «٠ هلوق نم ًارهاظ دارملا ناك نإو « هيفني ىذلا ناسحتسالا

 ريتعيو .« ىناحصلا دلقيو « سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىف لالدتسالا

 « ةقباسلا رومألا نم دعت ال ىلا ةيهقفلا ةلدألاو « ًايفنم ًاناسحتسا كلذ ادع ام

 هناسحتسالا ىه - مههقف ىعفاشلا شقان نيذلا ةعألا ضعب ام ذخأيو

 ةفينح وبأ هب دهتجا دق ناسحتسالاف « ةلسرملا حلاصملاو ىحالطصالا

 طابنتسالا سسأ نم ًاساسأ كلام اهلعج دق « ةلسرملا حلاصملاو « كلامو

 . هلوصأ نم الصأو

 اهكلس ىلا ريغ كلاسم هيف طابنتسالا دعاوقو « هميسقتو ناسحتسالا

 . ةيفنحلاب أدبنلو هيف نيقيرفلا كلسع زاجبإ ىف فرعنلو « ةيكلاملا

 ةيفنحلا ةقيرط ىلع تبتك ىلا لوصألا بتك تارابع تفلتخا ١9
 صيصخت هنأب مهضعب هفرع دقف « ةرشثك لاوقأ ىلع ناسحتسالا فيرعت ىف

 ىلإ سايقلا بجوم نع لودعلا هنإ مهضعب لاقو « هنم ىوقأ ليلدب سايق
 ا” ٠ ناسحتسالا عاونأ لكل عماج ريغ فيرعت اذهو « هنم ىوقأ سايق

 كهحما لدعي نأ وه : هلوقب ىخركلا نسحلا وبأ هفرعو « هماسقأ نم نيبتي

 .ىوقأ هجول « هفالخ ىلإ اهرئاظن ىق دهب مكح ام لثع ةلأسملا ىف مكح نأ ىلع

 ةثالثلا.تافيرعتلا لك أ فيرعتلا اذه لعلو « (١)لوألا نع لودعلا ىضتقي

 2. راشب وهو ةيفنحلا دنع ناسحتتسالا ماسقأ لك لمشي وهف « اهحضوأو

 .نم ءانثتسالا ليبس ىلع مكحلا ءىجب نأ وهو « ناسحتسالا بل ىلإ هترابع

 مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك باتك ىف ةثالثا تافيرعتلا مجاد )١(

 . 1119“ ص يود زبلا
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 عرشلا ىلإ برقأ ةدعاقلا ىلع جورخلا لعجب ضراعرمأل + ةيدارطضا ةدعاق

 ةلأسملا ىف الالدتسا ىتوقأ ناسحتسالا' لعب ىأ ٠ ةدعاقلاب ةلاسمتسالا نم

 ىف مكح هماسقأو هروض تناك امفيك ناسحتسالاف' , سايقلا نم ةضورفملا

 هذه ى هيقفلا ىلإ أجليف « ةيلك ةدعاق' لباقم ىف ًايبسن ولو « ةيئزج ةلأسم

 نع داغتبالا ىلإ ةدعاقلاب كاسمتسالا قف قارغإلا ىدؤي اليكل « ةيئ زجلا

 . هاتنعمو هحورو « عرشلا مكح

 « سايقلا ناسحتسا امهدحأ : نيمسق ىلإ ناسحتسالا ةيفنحلا مسقيو
 رهاظ امهدحأ نديابتم نزسايق نايضتقي نافصو ةلأسملا ىف نوكي نأ وهو

 « رخآ لصأب هقاحلإ ىضتقي ةتقب ىخ رخآلاو ؛« ىحالطصالا سايقلا وهو « ردابتم

 دق رهاظ امهدحأ نالصأ هيدي نيب نوكي هيقفلا نأ ىأ « ًاناسحتسا ىمسيف

 ' « ةلعلا كلت ابف ققحتت ىلا اهكح ىلع صوصنملا ريغ عورفلا لك ىف هتلع لمعأ
 كلتب نرتقي نكلو « ةلأسملا هذه رئاظن ق هتلع لمعت ال ىنخ رخآلاو

 ًاناسحتسا نوكيف « اهف لمعيف درطي مل ىذلا ىحلا اذه لمع بجوي ام ةلأسملا

 : ناسحتسالا نم عونلا اذه ىف ةمثألا سمش لوقي اذلو « ىخخ سايق وهو
 « ًاسايق ىمسيف هرثأ فيعض ىلج امهدحأ : ناسايق ةقيقحلا ىف ناسحتسالاو

 حيج رثلاف « ًانسحتسم ًاسايق ىأ « ًاناسحتسا ىمسيف « هرثأ ىوق ىخ رخآلاو

 عونلا كلذل الثم لوصألا ءاملع برضيو « حوضولاو ءافحلاب ال رثألاب

 ىهف « هنم برشي ىذلا ءاملا ةيقب وهو ريطلا عابس رؤس ةلأسم : سايقلا نم
 رؤس نأ امو سجن اهمحل نوكو « لوكأم ريغ اهمحنوك ىن مئاهلا عابس هبشت
 ًاسن ةأدحلاو رسنلاك-ريطلا عابس رؤس نوكي نأ ىغبنيف سجن مناهلا عابس

 « ىتخ رخآ سايقل هجتي ناسحتسالا نكلو « سايقلا بجوم وه اذه .« ًاضيأ
 لصتم باعللاو « هيف اهمءاعل دوجول « سجن ناك مئاهلا عابس رؤس .نأ وهو
 ىهف « اهريقانع برشت ىهف ربطلا عابس .امأ . هتساجنب سجن وهف . محللاب
 ناسحتسالا سايق نأ كش الو « ةساجن ةمث نوكي الف « ءاملا ىف اهماعل ىلت ال

 امأ « سايقلا هب دقعيف « ةساجنلا ىف رثؤملا فصولا ىلإ هجتي هنأل ًارثأ ىوقأ



 ملا

 نكي مل نإو اهرؤس نإ اولاق طايتحاللو « رهاظلا فصولا ىلإ هجتيف لوألا'

 . لاهعتسالا هوركم وهف ًاسجن

 ًاسايق هيف ناسحتسالا ببس نكي مل ام وه  ناسحتسالا نم ىناثلا مسقلا

 « سايقلا نم ىوقأ رخآ اليلد هببس ناك لب « قبس اك رثألا ىوق ًايفخ-

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ناسحتسالا بجوأ ىذلا ليلدلا اذه بسحم هنومسقيو

 در بجوي ام ةنسلا نم تبثي نأ وهو « ةئسلا ناسحتسا : املوأ

 « نعلا ريدقت ى افلتخا اذإ نعيابتملا فيلحتك « ةنيعم ةلأسم ىق سايقلا»

 « هدحو ىريشملا ىلع نيميلاو « عئابلا ىلع ةنيبلا بجوي سايقلا ناك دقف'

 هيجوتف « اهركتي ىرتشملاو « ةدايزلا ىعدم عئابلا نأل ةنيب عئابلل نكت مل اذإ
 ىبننلا لوقل هب ذخأ نكلو « سايقلل ةفلاخم ةلاحلا هذه ىف عئابلا ىلإ نيميلا:

 انلاحت اهنيعب ةمئاق ةملسلاو « ناعيابتملا فلتخا اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةنسلا وهو « هنم ىوقأ ليلد ىلإ سايقلا كرف « ادارتو.

 داقعنال ةلأسم ىف سايقلا كري نأ وهو « عامحإلا ناسحتسا : امبناث

 هنأل « هنالطب بجوي ناك سايقلا نإف « عانصتسالا دقعك « ابف عامجإلا»

 كلذ ناكف « هدقع نامزألا لك ىف سانلا فراعت نكلو « مودعم عيب

 . هنم ىوقأ ىلإ ليلد نع الودع ناكو ٠ سايقلا هب كري ًاعامجإ

 دهتحملا لمحت ةرورض دجوت نأ وهو « ةرورضلا ناسحتسا : الا
 ىف نكمم ال هنإف « رابآلا رهطت لثم « اهنكحم ذخألا ىلإ سايقلا كرت ىلع.

 ءاملا بص نكمي ال : رارسألا فشك بحاص لاق امك ذإ « اهريهطت سايقلا»

 عبني ىذلا وأ « ضوحلا ىف لخادلا ءاملا اذكو « رهطتيل رّثبلا وأ ضوحلا ىلع

 لازت الف « ءاملا ةاقالع سجنت ولدلاو « سجنلا ةاقالع سجنتي رئبلا نم

 2 ةئجتلملا ةرورضضلل سايقلا بجومب لمعلا كرت اونسحتساف « ةسجن ىهو ( دوعن"
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 .ءالدلا نم ريداقم ريهطتلا اوررق اذلو « باطحلا طوقس ى رثأ ةرورضلاو

 .سايقلا كرت ًاضيأ انهو ؛ ىننحلا هقفلا بتك ىف نيعلا ىف وهام ىلع ةفلتخم

 .ةطقسم تايرورمضلا رابتعا وهو ؛ ررقم ىلك لصأ وأ تباث ىعرش ليلد ىلإ
 . سايقلا ىلع ًارسيت تاروظحملا ضعبل

 .ىعفاشلا اهقاس ىلا ةلدألا لخاد وهو « ةيفنحلا دنع ناسحتسالا وه اذه
 دئاز ًائيش سيلف ٠ سايقلاو عامحإلاو ةنسلاو باتكلا ىهو « اهريتعاو
 : اذذلت سيل هنأل « هلاطبإل ةلدأ نم ىعفاشلا هلاق ام هيلع دري الو « اهلع

 . ضعب ىلع ةلدألا ضعبل حبجرت وه لب

 كج مهدنعو ٠ ةيكلاملا دنع ناسحتسالا ىلإ كلذ دعب لقتننل 464

 .هيلع لدي ام براقت ةقيقح هل ركذي ابنم دحاو لكو « هل ةريثك تافيرعت
 فيرعت عم“ قفتي تافيرعتلا هذه ضعب اندجو دقلو « رخآلا فيرعت
 .ناسحتسالا : نآرقلا ماكحأ ىف لوقي ىبرعلا نباف « ةيفنحلا دنع ناسحتسالا
 .نبا نأ رهظي نكلو . (١)نليلدلا ىوقأب لماعلا وه ةيفنحلا دنعو اندنع
 رهظي نكلو . نيبهذملا نيب حالطصالل ًابيرقت فيرعتلا كلذ ركذ ىبرعلا
 . نيبتيس اك ىتنحلا ناسحتسالا ةقيقح فلاخت ىكلاملا ناسحتسالا ةقيقح نأ
 .ىبرعلا نبا لاق كلذلو « نيبهذملا فيرعت اهلع قبطني تايئزج تدجو نإو

 .قيرط نع ليلدلا ىضتقم كرت راثيإ ناسحتسالاو « هفيرعت ف رخآ عضوم ف
 .همسقو هتايضتقم ضعب قى هب ضراعي ام ةضراعمل صيخربلاو « ءانثتسا

 .هكرتو « عامحإلل هكرتو « فرعلل ليلدلا كرت ىهو « ةعبرأ اهنم دع ًاماسقأ
 . (؟)ةعسوتلا راتيإو « ةقشملا عفرو « ربسيتلل هكرتو « ةحلصملا

 .نم صخرت ناسحتسالا نأ ماسقألا كلتو فيرعتلا اذه نم ىرتو

 اذه و 6 ىناثلا ءزجلا ؟*18 ص ماصتعالا و 8 عبارلا ءزملا ؟هءمل ص تاقفاوملا ل

 . سايقلا لباقم ىف ةنسلاب ًاذخأ زاج ذإ ايارعلأ عيبب هل لثمو ىجابلا ذيخأ فير :#
 1 مم١و "م١٠ قاثلا ءزجلا ماصتعالا (؟)
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 .هفرع دقلو ٠ ةقشملاو جرحلا عفر وأ « ةحلصملا وأ « فرعلل ليلدلا ىضتقم

 .« ىلك سايق لباقم ىف ةيئزج ةحلصم لاهعتسا هنأب ىرابنإلا نباو + ىبطاشلا

 « هل رهظي اف « اذه ىلع كلام بهذم ىف ناسحتسالا ىرابنإلا نبا رصقيو
 .كلام بهذم نم رهظي ىذلا : ىنرعلا نبا فيرعت ىلع ًآدو لوقي اذلو

 ةيئزج ةحلصم لاعتسا وه لب « قباسلا ىبعملا ىلع ال ناسحتسالاب لوقلا

 .هلاثمو « سايقلا ىلع لسرملا لالدتسإلا مدقي وهف ء ىلك سايق لباقم ىف
 لاقو « درلاو ءاضمإلا ىف هتثرو فلتخاف تام مث « رايحلاب ةعلس .ىئرتشا ول

 © درلا بيصن ىضمملا ضعبلا لبق اذإ نسحتسن انكلو « خسفلا سايقلا بيشأ

 . (١)هيضمن نأ هلوبق نم عئابلا عنتما اذإ

 : لوقي ذإ ء.هل دشر نبا فيرعت ًاضيأ فيرعتلا كلذ براقيو

 .نوكي نأ وه « سايقلا نم ,عأ نوكي ىبح هلاعتسا ريكي ىذلا ناسحتسالا

 .ضعب ى هنع لدعف « هيف ةغلابمو مكحلا ىف ولغ ىلإ ىدؤي نمايقل ًاحرط

 كلذ لعلو + عضوملا كلذ هب صتخم مكحلا ىف رثؤي ىتعل عضاوملا

 .داكي سايقلا ف قرغملا نإ : هنع هللا ىضر كلام لوق ىبعم نيبي فيرعتلا

  (؟0)ةنسلا قرافي

 ”ةدحاو ةياغ وحن بوصم ةرصخألا تافيرعتلا هذه هاجتا نأ كش لو

 .هيلإ ىدؤي ام قيبطتب تايئزجلا ثحب دنع دهحللا هيقفلا ديقتي لأ وهو

 .نسحلا رمألا وأ ةحلصملا هاري ام ىهقفلا هريدقتل كرب لب « سايقلا .دارطا

 .ئنيحو « ةنس وأ باتك نم ًاصن فلاخم ال ماد ام « ةيئزحلا ةيضقلا هذه ىف

 هنإ : هلوقب ةيكلالا ضعب هركذ ىذلا فيرعتلا نم تافيرعتلا هذه براقتت

 .« هراهظإ ىلع ردقبالو « هنع ةرابعلا هدعاستال دهحا نضفن ىف حدقني ليلد

 .نوناقلا حور ىلإ هاجتالا رضاحلا انفرع ىف ىمسي ام وه ناسحتسالا نأ ىأ

 # ص قاثلا ءزجلا ماصتعالا 2(ع)
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 اهلك ةعيرشلاب مانا همالإو « دهحملا ةسراد لاك ىلع كلذ ىف داهعالاو»
 هجو ىلع ليلدلا ةماقإ هنكمم ال هنأ ةرابعلا هدعاست ال هنوك سيلو اهئزجو»
 ىذلا صاخللا ىهقفلا لصألا راهظإ هنكمب ال. هنأ هانعم لب « هيف ةحلصملا
 اذه ىلع ناسحتسالا ىف هنع هللا ىضر كلام لاق دقلو « هيلع دمتعب 9

 ص . معلا راشعأ ةعسن هنإ : رشا

 ذخأ هنأب ناسحتسالا نوفرعي مهئارآ ةلمح ىف ةيكلاملا نأ ةصالخلاو
 ىضعقمب ةلأسملا هذه ىف ذخألا ىلع ةيئزج ةلأسم ىف امنوحجري ةيئزج ةحلصع
 ش . ةنس وأ باتك ىف صن ال ماد ام « درطملا سايقلا

 نكلو « ةلسرملا حلاصملا نم ناسحتسالا كلذ ىلع براقتي دقلو
 : : لوقيف « امهنيب قرفي ماصتعالا ىف  ىطاشلا“

 انلق « ناسحتسإلا باب نم ال ةلسرملا حلاصملا باب نم اذهف ليق نإف
 فالح دعاولا نم ءانثتسالا ريوصت ناسحتسالا اوروص مهنأ لإ معنا
 ليلد لباقم ىف ءانثتسا نوكي ناسحتسإلا نأ ىأ ٠ (١)ةلسرملا حلاصملا»
 . اهاوس ليلد ةمن نوكي ال ثيح نوكت اهنإف « ةلسرملا حلاصملا فالخم ؛ ىلك

 , ىعفاشلا راكنتسا هيلع بصنب ىكلاملا وحنلا اذه ىلع ناسحتسإلاو
 ء (9)سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ريغ ماكحألا جارختسا ىف كلسم هنأآلا
 . دهنحملا اهودعيال ةعبرأألا رومألا هذه ىف لالدتسالا كلاسم ىعفاشلا رصح دقو

 و « ةيكلاملاو ةيفنحلا دنع ناسحتسإلا ةقيقح انيب دقو - 8

 نافيرعتلا اءأ « دشر نباو ىرابنإلا نباو « ىبطاشلا تافيرعت هيلإ ىرت ام اذه ( ) ١
 ىوقأب لمعلا ناسحعسالا نإ لوقي ذإ ةيفنحلا ضعب عم قفتي امل وأف ىبرعلا نبا امهقاس تاذلل|)
 ' © عامجإلل كرتلاف « ريسيتلاو ةحلصملاو فرعلاو عامجإلل سايقلا كرت امهيناثو + نيليلدلا
 « ةعسوتلا وأ ةحلصملا ول فرعلل كرّثلاو « هركتتسي ًائاسحتسا دعي الو © ىعفاشلا عم قفتي'
 ةيكلاملا 5 رثك نأ تيأر دقو 2 ةعبرألا لالدتسالا كلاسم نع ًاجورخ ىعفاشلا هدعي ريسيتلا و٠

 اك معألاب فيرعت وهو ميوقلا ريسفتلا ىبرعلا نبا هءركذ ىذلا ناسحتسالا ريسفت نو ربتعي ال
 . ةقطانملا لوقيب



 طه

 ذخأ ىلا .ةلسرملا حلاصملا نيبن نآلاو « نيبهذملل ةبسنلاب هنم ىعفاشلا فقوم

 دصاقمل ةلمحلا ىف ةمئالملا حلاصملا هدنع ىهو « هنع هللا , ىضر كلام مامإلا .ابع

 « رابتعالا وأ ءاغلإلاب ةعيرشلا نم صاخ لصأ اه دهشي الو « عراشلا

 نآرق ىف ًاصن هيف دجال رومألا نم رمألا هل ضرعي ذإ مكاحلا وأ ىضاقلاف

 نيعم ىأرب ذخأللا ىف ىريو « هيف مكح ىلع دقعنا دق عامحإ الو ةنس وأ

 صاخ ليلد كانه سيل نكلو « ةعيرشلا ىف ةماعلا دصاقملا عم قفتت ةحلصم

 « ةلسرملا ةحلصملا هله بجومم ركحم ةرورضب اهئاغلإ وأ « اهرابتعا ىلع

 .. ةلثمأ نم هوبرض ام ضعب كل ىسناو

 سانلا لاومأ نم مهديأ ىف فلتب ام عانصلا نيمضت كلذ نمف ١

 ىر ىلع لاقو + مجيمضتب نودشارلا ءافلحلا ىضق دقف « نوعنصتسي نيذلا

 نيمضتلا ى ةحلصملا هجوو « كاذ الإ سانلا حلصي ال : كلذ ىف هنغ هللا

 بلاغ قى ةعتمألا مهدنع نوبيغي مهو « عانصلا ىلإ ةجاح مل سانلا نأ

 مهيمضت تبث مل ولف « ظفحلا كرتو « طيرفتلا مهلع بلغألاو « لاوحألا

 كرت امإ : نيرمأ دحأ ىلإ كلذ ىضفأل مطاعتسا ىلإ ةجاحلا سيسم عم

 اونمضيالو اولمبس نأ امإو « قلخلا ىلع قاش كلذو « ةيلكلاب عانصتسالا

 رارتجالا لقيو ١ لاومألا عيضتف ٠ عايضلاو كالحلا مهاوعدب كلذ

 نم عون اذه نإ لاقي الو « نيمضتلا ةحلصملا تناكف « ةنايحلا قرطتتو

 لوقت انأل « طرف الو دسفأ ام هلعل ذإ © ءىرلا نيمضت وهو « داسفلا

 عوقوو «٠ توافتلا ىلإ رظنلا ءالقعلا نأشف ةرضملاو ةحلصملا تلبياقت اذإ

 حيجرت باب نم وهو « ديعب طيرفت الو ببست ريغ نم عانصلا نم فلتلا

 . ةصاحلا ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا

 تعفترا وأ « لاملا تيب الخ اذإ هنأ اهوقاس ىلا ةلثمألا نمو  ؟

 ىلع فظوي نأ الداع ناك اذإ مامإلاف « مهفكي ام هيف سيلو دنحلا تاجاح

 نوكي وأ « لاملا تيب لام رهظي نأ ىلإ « لاحلا ىف مل ًايفاك هاري ام ءاينغألا



300 

 ىجو « تالغلا داصح تاقوأ ىف ةفيظولا هذه لعجب نأ هل مث « ىكي ام هيف
 ةحلصملا هجوو : مه-ولق شاحنإ ىلإ ءاينغألا صيصخت ىدؤي اليكل « راقلا
 « نئفلل ةضرع رايدلا تراصو « هتكوش تلطب كلذ لعفي مل ول مامإلا نأ

 .نأ لدب هنإ لئاق لوقي دقو « ابف نيعماطلا نم اهلع ءاليتسالل ةضرعو

 كلذ نع باجأ دقو « لاملا تيبل ضرقتسي ةفيظولا هذه ضرفب مامإلا موي
 .تيبل ىجري ثيح نوكي امنإ تامزألا ىف ضارقتسالا : لاقف ىبطاشلا
 هوجو تفعضو ءىش رظتني م اذإ امأو ء ىحتري وأ رظتني لخد لاملا

 . فظوتلا مكح نايرج نم دب الف .. ءىش ريبك ىغي ال ثيحب « لخدلا

 نأ اولاق ذإو « دحاولاب ةعامللا لتق اهوقاس ىبلا ةلئسألا نمو * 
 « ةنس وأ باتك نع صن هيف سيل هنأل « ةلسرملا ةحلصملا وه هيف ساسألا

 دقو . موصعم ليتقلا نأ ةحلصملا هجوو « باطحلا نب رمع نع لقن دقو
 كارتشالاو ةناعتسالا ذاحتاو صاصقلا لصأ مرح ىلإ عاد هرادهإف « ًادمع لتق
 فصوب لتقت ةعاملاو « صاصق ال هنأ مع اذإ « لتقلاب ىعسلا ىلإ ةعيرذ
 .تعد دقو « دحاولا صخشلا ىلإ هتفاضإ مهلإ ًافاضم لتقلا ذإ « ةلتاق اوك

 . ةحلصملا صاصقلا ىلإ

 هنكلو « كلاك دحاولا ىف ةعاجلا لتقب مكحم ىعفاشلا نأ ظحاليو اذه
 . نيبنس اك صنلا عضوم ريغ ىف ىناحصلا دلقي وهو « رمع ركح ىلع هني

 اهريتعا دقو اهلجت ةلثمأ هذهو « ةلسرملا ةحلصملا ىه هذه - 5
 نين نأ لبق اهادمو اهماسأ نيبن نأ هقح نمو ًآايهقف اليلد كلام مامإلا
 . اف ىعفاشلا ىأر

 .نأ ىكلاملا بهذملا لوصأ نايبل تدصت ىلا بتكلا نم مهفي ىذلا نإ
 .لصألا نأل كلذو « تاداعلا ىف لإ اليلد ةلسرملا حلاصملا رتعي إل اكلام
 « اهاكشأ ايانث ىف ىوطنت ىبلا ىناعملا ىلإ تافتلإلا نود دبعتلا تادابعلا ىف
 .نآرق صن اهف دري مل ةدابعب فيلكتلا هب تبثي اساسأ ىناعملا كلت لعجت ثيحم

 اهاكشأو تادابعلا عاونأل ءا.رقتسالا كلذ ىلع لد « ةيوبن ةنس امف تبثت لو |
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 هانعم لب ةلوقعم مكح ال تسيل تادابعلا نأ كلذ ىبعم سيلو « اهتاقوأو

 ام دري مل ًاماكحأحلاصمو مكح نم سمتلي ام لقعلا ىنبي نأ حبلا © هنأ

 ديقت دقلو « عابتالا تادابعلا ف بواطملاو عادتبالا وه كلذ نأل «
 دقل ىتح « ًاديدش ًاديقت راثالاو صوصنلاب تادابعلا ىف هنع هللا ىضر كلام
 . ةدابعلا نع ىأرلل ًاداعبإو «٠ صنلل ًاعابتا ةاك زلا ىف ةميقلا جارخإ عنم

 ةدوصقم ضارغأو ةلوقعم ناعلا تدرو اهف صوصنلاف تاداعلا امأ
 ةحلصملا ىناعملا هذه ساسأو . اهجهمن جهنيو فلكملا اهفرعي دق عراشلا نم
 . ةرخآلاو لا ىف سلا لع هرعت ىلا

 دارملا لب « مهءاوهأ قفاوي ام ايندلا ىف سانلا ةحلصع دارسملا سيلو

 «(ةلضاف ةعاج ةماقإ وهو « ىئالسإلا عراشلا فارغا لم نفت ل ةحلصملا

 ةايحلا لجأل ةماقم ايندلا ةايحلا امم نوكت ام ىعرشلا ريبعتلا دح ىلع وأ
 ةعيرشلا نأب مهءاوهأ قفاوي ام ىه تسيل حلاصملانأ ىلع نولدتسيو « ةرخآلا

 مهءاوهأ قحلا عبتا ولو « مهئاوهأ ىعاود نع نيفلكملا جرختل تءاج امنإ
 فلكملل ةلصاحلا عفانملا نآلو © نهف نمو ضرآلاو تاومسلا تدسفل

 . عفانملا ضعبب فح ام راضملا نم نأ امك « رارضألاب ةبوشع

 ىهو ه مظعألا ددعلا ةحلصم وه ًاراضوأ ًاعفان ء ىبشلا نوك ف رتتعملاو

 ىوه ثيح نمال ةرخآلاو ايندلا دامع ىه ىلا ةحلم م ىرخأ ةهج نم

 نامزلا فالتخاب فلتخت رومأ راضملاو عفانملا نآل كلذو . اهتابغرو سوفنلا

 عفانمو موق ىلع ًاررض نوكت عفانملا نم ريثكف « صاخشألاو ناكملاو

 « رخآ ىف ًاررض نوكتالو « لاح وأ تقو ىف ًاررض توكت وأ « مه ريغل
 نأب حي مومعلا اذه اهو ةفاكلا ماظن ىه ىلا ةعيرشلا نأ ىلإ انب ىهني اذهو
 عقديو ؛ نكمي ام ريكأ لمشت ىلا ةحلصملا ىه اهف ةظحالملا ةحلصملا نوكت
 ءاوهأ عبتتال ةحلصملا نأ ىلع ليلد كلذو « نكمم ام رثكأ ررضلا نم افا

 لجألايندلا ةايحلا لعج نم هدصاقمو ةماعلا عراشلا ضارغأ عبتت لب « سانلا

 . ةليضفلا ساسأ ىلع ايندلا ةماقإل ىأ « ةرخآلا
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 نأ تادابعلا نود تاداعلا ىف ةعيرشلا ماكحأ كلام ريتعا- 5

 « صوصخلا ال مومعلا ةحلصملا ف ظحاليو ٠ سانلا ةحلصم اهنم دوصقملا '

 نيبو اهب ةمن نكي مل نإ ٠ داحالا ةحلصم ظحالت دقو « داحتالا ال ةعاملاو

 نيدلاو لسنلاو سفنلا ظفخل تءاج ةعيرشلاف « ضراعت ةعامملا ةحلصم

 هيلإ ةجاحلا سمت وأ « رومألا ظفحل ًايرورض نوكي ام لكف « لاملاو لقعلاو

 ؛ اهرابتعا ىلع صاخ صن دري ملنإو ٠ عراشلا نم ةريتعم ةحلصم وهف اهظفحل

 نم صنال ماد ام « ىلك لصأ ىلإ تمب « ىعرش ليلدب ذخأ اهم ذخألاو

 1 . داهجالا عضوم ق عراشلا

 عضولا اذه ىلعس انلا تالماعمل ةبسنلاب ةعيرشلا هنع هللا ىضر كلام مهف

 : ىبطاشلا لاق اكو . ابْنم رثكأو « دودحلا هذه ىف ةلسرملا حلاصملاب ذحأف

 ةاعارم عم معن « ةيحلصملا ىناعملا مهف ىف قيرعلا لدملا لاسرتسا لسرتسا

 عنشتسا دقل ىح « هلوصأ نم الصأ ضقانيالو هنع جرخم ال عراشلا دوصقم

 باب حتفو « ةقبرلا علخ هنأ نيمعاز « هلاس رتسا هوجو نم ًاريثك ءايلعلا

 هسفنل ىضرىدذلا وهلب « هللا همحر كالذ نم هدعبأ ام « تابهو « عيرشتلا

 وه لب « هلبق نمل دلقم هنأ سانلا ضعبل ليخم ثيح « عابتالاب ههقف ىف
 . هللا نيد ىف ةريصبلا بحاص

 ذخألا ىف كلام لاسرّتسا نأ ىكلاملا بهذملا نوسرادلا ظحال دقو

 : ىه ةثالث رومأب ديق دق ةلسرملا حلاصملاب

 ثيحم عراشلا دصاقم نيبو اهم ذخأ ىلا ةحلصملا نبب ةمءالملا .الوأ

 حلاصملا عم ةقفتم نوكت لب « هتلدأ نم اليلد الو هلوصأ نم الصأ قانتال

 .اهرابتعال صاخ ليلد ال نكي مل نإو«ةلمجلا ف فيرشلا عرشلا اهلإدصق ىلا

 تضرع اذإ ىلا ةلوقعملا تابسانملا ىلع ترج ةلوقعم نوكت نأ : يناث

 ش . لوبقلاب اهقلت لوقعلا ىلع

 ذخؤي ملولف « نيدلا ىف مزال جرح معفر اهم ذخألا نوكي نأ. : اغلاث

 لوقي ىلاعت هللاو « جرح ىف سانلا ناكل اهعضوم ىف ةلوقعملا ةحلصملاب

 ' . « جرح نم نيدلا ف مكيلع لعج اموو



 ب مروا

 .كلام نع ةيكلاملا بتك اهبكح انك « ةلسرملا حلاصملا ىه هذه 8

 ؟ ابف كلام ةلاقم ىعفاشلا لومي لهف

 حلاصملاب اهعورف ىف ذخأت اهلك ةيمالسإلا بهاذملا نأ ىنارقلا ىعدا دقل
 بهاذملا عيمح ىف ةلسرملا ةحلصملا لوقي وهف « اهئامسأب اهمست مل نإو ةلسرملا
 ”ةادهاش نوبلطي الو « تابسانملاب نوقرفيو نوسيقي مهنأل ٠ قيقحتلا دنع

 .حلاصملاب لمعلا دكؤي امو . كلذ الإ ةلسرملا ةحلصملاب ىبعي الو « رابتعالاب
 رابتعالاب دهاش مدقتل ال « ةحلصملا قلطمل ًارومأ اولمع ةباحصلا نأ ةلسرملا

 ركب ىلأ نم دهعلا ةيالوو « ريظنالو ءرمأ هيف مدقتي ملو « فحصملا ةباتك وحن
 . ةفالخلا كرت كلذكو « رظن الو رمأ اهبسف مدقتي ملو « امهنع هللا ىضر رمعل
 .لغف « نجسلا ذاختاو « نيملسملل ةكسلا لمعو « :نيؤاودلا نيودتو « ىروش
 هللا ىلص هللا لوسر دجسم ءازإب ىلا فاقوألا هذهو « هنع هللا ىضر رمع كلذ
 . هنع هللا ىضر نامع هلعف هقيض دنع دجسملا ف اهم ةعسوتلاو * ملسو هيلع

 .بهاذملا لهأ نأ ثيح نم ةحصلانم هجو هل اذه ىفارقلالوق نوكي دقو
 .تابسانملاو حلاصملا هوجوب عورفلا ماكحأ طابنتسا ىف نورثأتي ةفلتخما
 .ىللع نودمتعي الو ؛ ىهقف سايقب اهطبو ىف نودبجم اوناك نإو « ةلوقعملا
 . ظوحلملا رمألا ىهو « رظنلا ىلع ثعابلا ىه اهنأ عم « ةحلصملا هذه درج

 رظن ىف ىعفاشلاف .« ىعفاشلا اهمومعب لمشت هذه قارقلا ىوعد نإو
 : ماعلا مكحلا اذه ىضتقع اهريغ ذخأ ةلسرملا ةحلصملاب ذخأ دق ٠ قارقلا

 .حلاصملاب ذخألا ىعفاشلا نع ىكحت لوصألا بتك رثكأ نأ قحلاو
 : هصن ام اهم ذخألا ىف ءاملعلا فالتخا نايب ىق ىونسإلا ىق ءاج دّقف « ةلسرملا
 وهو « بجاحلا نبا لاق « ًاقلطم ٠ ريتعم ريغ هلأ اهدحأ بهاذم ةثالث هيفو
 ةجح هنإ ىناثلاو « ءاهقفلا هيلع قفتي ىذلا قحلا هنإ ىدمالا لاقو « راتخا

 .نبا لاقو ء نيمرحلا مامإ هراتخاو ع كلام نع روهشم وهو « اقلطم

 هنأ الإ نيم رحلا مامإ لاق كلذكو « ىعفاشلا نع ًاضيأ لقن دقو .« بجاحلا

 مرمإ ص ثلاثلا ءزجلا ريرحتلا حرش (1)
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 وهو ثلاثلاو « ةربتعملا حلاصملاب ةبشم حلاصملا كلت نوكت نأ هيف طرشت

 ةحلصملا تناك نإ. هنأ ( ىواضيبلا ىأ) فنصملا هراتخاو : ىلارغلا ىأر.

 ىونسإلا نأ اذه نم ىرتو )١( الف الإو ترتعا ةيلك ةيعطق ةيرورض

 « ةلسرملا حلاصملاب ذخأي ىعفاشلا نأ نيمرحلا مامإو بجاحلا نبا نع لقني.

 اهرقأ ةحلصمل ةهاشم نوكت نأ طرتشي هنأ نيمرحلا مامإ ىكحم نكلو.

 . عراشلا» ٠

 : ةلسرملا حلاصملا ىف مالكلا ىق هحرشو ماهلا نبال ريرحتلا ىف ءاجو

 ركذو « امهع تبثي مل هنأ ىربمألا ركذو . هلوق كلامو ىعفاشلا نع.

 هنإف ىعفاشلا امأو « ًاقلطم حلاصملا سنج كلام نع حص ىذلا نأ ىكبسلا'

 غوسي امتإو « دعبلا ق طارفإلاو ىئانثلا زيجتسيالو « كلام ةلباقمل ىهتنيال

 حااصملابو « ًاقافو ةريتعملا حلاصملاب ةهببش اهاري حلاصمم ماكحألا قيلعت:

 راتخم نيمرحلا مامإو « ةعيرشلا ىف ةراق « لوصألا ةتباث ماكحأ ىلإ ةدنتسملا»

 . (7”) كلذ رحم

 هبسنيو كلذ لثم ىعفاشلا نع ىكح ماصتعالا ىف ىبطاشلا اندجو دقو

 هيف فلتخا دق ةلسرملا حلاصملاب لوقلا نإ . لوقي وهف ءاضيأ ةفينح ىنأل

 « هدر ىلإ نييلوصألا نم ةفئاط تبهذف « لاوقأ ةعبرأ ىلع لوصألا لهأ

 « كلذ رابتعا ىلإ كلام بهذو « لصأ ىلإ دنتسي مل ام رتعيال ىنعملا نإو
 ىلإ ةيفنحلا مظعمو ىعفاشلا بهذو « قالطإلا ىلع هيلع ماكحألا ىنبو.

 ىناعم نمهبرق طرشب نكلو « حيحص لصأ ىلإ دنتسي ل ىذلا ىنعملاب كسلا
 وه عبارلا لوقلا نأ نيبي مث . ىنيوجلا مامإلا ىكح ام اذه . ةتباثلا لوصألا.

 . انلقن اف هلقن قبس دقو « ىلازغلا لوق

 حلاصملاب ذخأي هنأ ىعقاشلا نع لقتلا ىف ةرفاضتم بتكلا هذه 8

 )١( ص قاثلا ءزجلا ريرحتلا شماه ىلع ةعوبطلا ىونسإلا لوصأ 8١

 ١؟( ص هحرشو ريرحتلا .١٠١٠ ثلاثلأ ءزجلا .
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 صن وأ عامجإب ةرتعم ةحلصم نيبو اهنيب ةبباشملا طرتشي هنكلو « ةلسرملا

 باب ىف « اذهل عستت اهدجن ةلاسرلا ىلإ عوجرلاب هنإو « ةلسرم نوكت الف

 ىعم ف ءىشلا نوكي نأ امهدحأ نيهجو نم سايقلا : اف ءاج سايقلا

 «هابشأ لوصألا ىف هل ءىشلا نوكي نأو « هيف سايقلا فلتخم الف « لصألا

 ةحلصعي ذخألا نأ كشالو « هيف ابش اهرثكأو « هب اهالوأ قحلي كلذف

 فيرشلا عرشلا ىلإ دنتسم رمأب وأ « عامجإلاب ةريتعملا حلاصملا نم هباشم امل

 عم ًاقفتم بتكلا هذه هتلقن ام نوكي نأ ىلع كلذو « ىفاثلا مسقلا نم ىه

 نأ ىلع ةحلصملا نم عونلا اذبب ذخأي مل ىعفاشلا نكلو « ةلاسرلاب ءاج ام

 هذه نأ ىلع لب « صنلا مدع دنع هب ذخؤي اليلد رتعت ةلسرملا حلاصملا

 ريغ هباب ىف ةلخاد ىهف « سايقلا هوجو نم هجو دنع ةردعملا ةحلصملا

 ١ سايقلاو عامجإلاو ؛ ةنسااو باتكلا « ةعبرألا « زوصألا نم ةجراخ

 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « قاذب ًامئاق الصأ تسيلو

 ةباحصلا لاوقأ

 طابنتسالا لوصأو « هقفلا رداصم ىف انمالك ردص ىف انركذ ٠٠

 باتكلا دعب ةثلاثلا ةبترملا ىه ةباحصلا لاوقأب ذخألا نأ ىعفاشلا دنع

 اذإ مهدحأ لوقب ذخأي هنأو « سايتلا ىلع ةمدقم اهنأو « عامجإلاو ةئسلاو

 . مهفالتح“ا دنع مهاوقأ نم راتخمو « فلاخم نكي مل

 ليبس هب ىدتمو «٠ ىلاحصلا لوقب ذخأي انه هنأ لوقن كلذلو

 نأ : لوقتلوصألا بتك نأىلإ انه ريشن هنيبنو كلذ لصفن نأ لبقو « طاينتسال

 : (1)كلذك سيل ديدحلا نأو « مدقلا هبهذم ىف ىناحصلا لوقب ذخأي ىعفاشلا

 ةلاسرلا ىهو 34 عيبرلا ةياورب ةلاسرلا ىف هاندجو ام فلاح كلذ نإو

 جاهلا حرشو . ماىلا نب نيدلا لاك ريرحت حرشو . ىلازغلل ىفصتسملا كاذ ىف عجار (1)
 .٠ ىدمآلل ماكحإلا لوصأ 2 ماكحألاو .٠ ىونسإلل

 ( ىفاشلا - ؟١ م



 د يال

 ,للعو « ًاضيأ ديدجلا هيهذم ىهو « عيبرلا ةياورب مألا ىف ءاج امو ةيرصملا

 ررقدقلو : ديدجلاو مددقلا ف ىناحصلا لوقب لخأي ىعفاشلا نأب ررقن كلذ
 : ةباحصلا عابتا بوجو نايب ىف لاقف « نيعقوملا مالعأ ىف مقلا نبا كلذ
 هب نورقم هباحصأف مدقلا امأ ؛ ديدجلاو ميدقلا ف ىعفاشلا صوصنم وهو
 :ةياكحلا هذه قو « ةجحم سيل هنأ هنع هيف ىكحم مهنم ريثكف ديدجلا امأو
 .لوق نأ ديفي دحاو فرح ديدجلا نم هل ظفحمال هنإف « ًادج رهاظ رظن هنع
 ”لاوقأ ىكحم هنأ كلذ لقن نم هب قلعتي ام ةياغو ٠ ةجحم سيل ىلاحصلا
 قلعت اذهو : اهفلاخم مل ةجح تناكولو « اهفلاخم مث ديدجلا ىف ةباحصلل“

 هرظن. ىف هنم ىوقأ وه امل نيعملا ليلدلا دهحملا ةفلاحم نإف 2 ًادج فيعض

 حجرأليلدل اليلد فلاخ لب « ةلمجلا ثيح نم اليلد هاريال هنأ ىلع لديال
 ةباحصلا لاوقأ ركذ اذإ ديدجلا ىف هاري هنأب مهضعب قلعت دقو « هنم هدنع
 بورضب اهدضعي لب «صوصنملا ىف لعفي اك « اهدحو اهلع دمتعيال اقفاوم
 اهقفاوي ةراتو « اهفالخب حرصيو اهركذي ةرات وهف ع ةسيقألا نم
 .نم فعضأ قلعت ًاضيأ اذهو ء رخآ ليلدب اهدضعي لب « اهبلع دمتعي لو

 معلا لهأ ةداع نم « اهرصانتو اهدضاعتو ةلدألا رهاظت نإف .« هلبق ىذلا
 .هلبق هوركذ ام نأ ىلع اثلاثو ايناثو « اليلد مهركذ لديالو ؛ اثيدحو ادق

 . ليلدلا سيل.

 ذحخأي مل ىعفاشلا نأ اونظ نيذلا نأ هنم دافتسيو « ميقلا نبا هركذ ام اذه ظ
 2 ىناحصلا لوق ضفري دق هنأ ىلع مهمز اونب ديدخجلا ىف ىناجصلا لوقب

 اذه ىف قحلاو « هب ذخألا هجو نبت ىرخأ ةلدأب هدضاع هب ذخأ نإ هنأو

 ءاهودعيال هتبترم ف لصأ لك عضوو لوصألا لصأ دق ىعفاشلا نأ ماقملا
 .لوق دجو اذإف « عاجإلاو ةنسلاو باتكلا دعب ىبناحصلا لوق لعج دق وهف

 ةجحم سيلف « اهدعب هتبترم نأل « ةنسلاب ذحخأو هك رت: ةنس فلاخي ىلا
 :هلوقب يناحصلا ىوتفل ثيدحلا كري نأ ركنتسا هنأ هنع رثأ دقلو « اهمامأ

 ١ . هتجحل هترصاع نم لوقل ثيدحلا كرتأ فيك
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 « اهفلاخي ثيدح هيدل نإ ةباحصلا لاوقأ ضعب كري ةاندجو اذهلو

 رثأ دق نوكي نأ هساسأف ىرمأ ةلدأب هراتخي ىذلا ىلاحصلا :لوق هديبأت امأ

 نيبيو « هاوس امع هيدل حجري ادحاو راتخيف « ةفلتخم لاوقأ ةباحصلا نع
 اهوجو انثحن ق نيبنسو « داهتجالا ةبترم هذهو « هريغ ىلع حيجرلا هجو

 . كللذ نم

 همدقيو هدلقيو ىلاحصلا لوقب ذخأي هعدقو هديدج ىف ىعفاشلا 1 ١
 ىف هانلقن امو مألا ىف ءاج ام اهنم « ةريثك كلذ ى لوقتلاو « سايقلا ىلع
 . ماقملا كلذ ىف هلاق امم صن اذهو « انمالك ردص

 امهعابقاب الإ ع وطقم اهعمس نمع رذعلاف نيدوجوم ةنسلاو باتكلا ناكام

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ ليواقأ ىلإ انرص كلذ نكي مل نإف

 هيف انرص اذإ « نامع وأ رمع وأ « ركب ىنأ لوق ناك مث « مهم دحاو وأ

 برقأ لع لدت فالتخالا ف ةلالد دج مل اذإ كلذو « انيلإ بحأ ديلقتلا ىلإ

 لوق نآل « ةلالدلا هعم ىذلا لوقلا عبتنف ةنسلاو باتكلا نم فالتخالا

 نأ نم رهشأ ناك سانلا هلوق مزل نمو « سانلا همزلي هنأب روهشم مامإلا

 نوتفي نيتفملا رثكأو « اهعدي وأ هايتفب ذفخأي دقو « رفنلا وأ لجرلا ىف

 لاق امب مهيانع اولاق ام ةماعلا ىبعتالو « مهسلاجمو مهويب ق ةصاخملا

 ةنسلاو باتكلا نم ملعلا نع نولأسيف « نوئدتبي ةمنألا اندجو دقو « مامإلا

 نم نولبقيف موق فالخب نوربخيف نولوقيو « هيف اولوقي نأ اودارأ اهف
 ء مهتإلاج ىف مهلضفو هللا مهاوقتل اوعجري نأ نع نوفكتسي الو « رخل

 نيدلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأف « ةمثألا نع دجوي مل اذإف

 ءمهدعب نم عابتا نم انب ىلوأ مهعابتا ناكو « ملوقب انذخأ ةنامألا عضوم ىف

 بتارم اهتتري وهو « ةباحصلا لاوقأب ىعفاشلا ذخأ ىلع لدي لوقلا اذه

 نم لاوقألا برقأ راتخا اوفلتخا نإ ممإف « مهفالتخا دنع ةوقلا ىف

 هراتخا ام راتخا اذه ىف توافت اهف نكي نإف « ةنسلاو باتكلا ةلالد
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 صخم الو ٠ ةفاكلا هعبتي روهشم ملوق نآل « نامع وأ رمع وأ ركب وبأ ةمألا

 ةمثألا ءارآ نألو ؛ هريغ نم عابتالاب ىلوأ ماعلا روبشملاو « ًارفن الو ًاداحآ

 اودهتجا اودجي مل نإف ةنسلا مكحو باتكلا مكح نع نولأسي مهنأل « صيحمت لحم

 « اهقدص ليلد ناك اهنع سانلا تكس نإف « مهابتف اونلغأ مث اوراشتساو

 « ةموقم ةصحمم هؤارآ تناكف « مهلضفو مهاوقتل اوعجر ةنسب مهو ربخأ نإو

 اهؤاضف « نئس نم اهفلاخم امل موبقو « ةفلاخماو دقنلل اهضرعتو االعإل

 . اهفلاخت ةنسال نأ ىلع ليلد

 لقن دقلو « ةباحصلا رئاس لاوقأ عبتا اذه ىف لاوقأ ةمألل دجب مل نإو

 باتك نم ةلالد لوقلا ىلع نكي مل نإ « ماقملا اذه حيضوت ىف هنع ىببلا

 نإف « مهريغ لوق نم ىلإ بحأ نامعو رمعو ركب ىبأ لوق ناك ةنس الو

 3 كلذ نم مهفالتخا ولخم املقو « ةلالد هيلع ىذلا لوقلا ىلإ انرص اوفلتخا

 مهليواقأ نسحأ انرظن اوئفاكت نإف « رثكألا ىلإ انرظن ةلالد الب اوفلتخا نإو

 ةمنألل نكي مل اذإ نوكت ىلا ةبترملا حضوي مالكلا اذهو « اندنع ًاجرخم

 « ةلالد هيلع الام رايتخالا ىف حجري هنإف ٠ ًافلتخم ممأر ناك وأ « ىأر

 ليلدلا نايب ريغ نم اوفلتخا نإو « كلذك وه ام اهيب نم نوكي الأ ردنيو
 لاوقألا نم راتخا رثكألا معي مل وأ اوئفاكت نإف ء رثكألا هيلع ام راتخا

 . هدنع ًاجيرخت اهنسحأ

 دنعو « مهفالتخا دنع هدنع ةباحصلا فالتخا بتارم ىه هذه

 فالح هيف فرعي مل لوق ,هدحأل ظفح اذإو « هيلع اوقفتا ام ذخأي مهقافتا

 . هب لخأ

 مهيب فالتخا نمام هنأ هل نيبت « دعاوقلا هذه قيبطت دنع هنأ رهظيو

 هناحبس هللا باتكل برقأ نوكي ام هيف لاوقألا نم راتخم نأ عاطتسا الإ

 « مهعامجإ وأ مهفالخ هيف فرعي مل الوق مهدحأل دجب نأ ردني هنأو « ىلاعتو
 ( هرظانم ىأ ) لاق : ةباحصلا ليواقأ لوح ةشقانملا ىف ةلاسرلا ىف ءاج اذلو
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 ةنسو هللا باتك كح ى كلوق دعب سايقلاو عامجإلا ىف كلوق تحمس دق

 ( ئعفاشلا ىأ) تلقف ٠ اهف اوقرفت اذإ ةباحصلا ليواقأ تيأرأ « هلوسر

ا وأ ةنسلاوأ باتكلا قفاو ام ىلإ اهم ريصن
 « سايقلا ف حصأ ناك وأ عامجإل

 هريغ نع ظفحال لوقلا مهنم دحاولا لاق اذإ تيأرفأ ( ةرظانم ىأ ) لاق

 ةنس وأ باتك ى هعابتاب ةجح كل دجتأ « ًافالخالو ةقفاوم هلا هيف مهم

 تلق « ريخ اهب تلق ىلا بابسألا نم نوكيف هيلع سانلا عمحأ رمأ وأ

 لوقب نوذخأب ملعلا لهأ اندجو دقلو « ةتباث ةنسالو ًاباتك اذه ىف اندجوام

أ ام ضعب قى نوقرفتيو ىرخأ هنوكر ثر و « ةرم دحاو
 لاق : مهم هب اوذخ

عابتا ىلإ تلق ؟ اذه نم ترص ءىش ىأ ىلإف
 اباتك دجأ مل اذإ مهدحاو لوق 

 لقو « سايق هعم دجو وأ . همحن - هانعم ىف ائيش الو اعامحإ الو ةنسالو

 )١(. اذه نم هربغ هفلاختال مهم دحاولا لوق نم دجوي ام

 ةباحصلا لاوقأ نم راتخم ( اهدحأ ) :رومأ ةثالث ديفي مالكلا اذه نإو

 ضرفي الو « سايقلا ىف حصأ نوكي وأ ةنسلا وأ باتكلا ىلإ امرقأ

 2 مألا ىف هنع ءاج انك . اهريغ ىلإ بهذي ىبح رومألا هذه ىف ىواستلا

 دحأ حيجرتف « ةباحصلا فلتخا اذإ هنأ ىلإ هب ىبتنا ءارقتسالا نأ رهظبو

 ًاضورف ناك مألا ى هلاق امو ظ حيجرتلا ىف ريكا نعتيف نكمم لارقألا

 باتك نم صن ىلع هيف دمتعيإل ةباحصلا لوقب ذخألا نأ (اهناث) . ةيرظن

 ملل عابتالا درجم ىلع هيف دمتعي هنأ رهظيو « عامجإ ىلع وأ « ةنس وأ

 2 مهريغ نم ملعأ عرشلا اذه رمأب ممنأو « اونياعو اودهاش نيذلا مهنأل

 انل مهمأر ةباحصلا ىف لاق هنأ هنع رثأ اذلو « عادتبالا نم ىلوأ عابتالا نأو

 نيب حبجرتلا عم م مديلقتب ذخأي اذه ىف هنأكو « انسفنأل انيأر نم ريخ

 عقو نإ فلاخم / فرعي م اذإ مهم دحاولا عبتي هنأ ( اهئااث) ملاوقأ

 2٠ ٠.2151 4١ص فقاثلا ءزجلا نيمقوملا مالعأ ()



 ماك

 مهدحاول لوق دجوي نأ لق هنأ وهو « رارقتسالا هيلإ هادأ اب مث ء كلذ
 . ىأرلل الاجم رمألا ماد ام ؛ هريغ هيف هفلاخمال

 « فالخ نوكي ال امدنع ىناحصلا لوق عبتي ىعفاشلا ناك اذإو - 07
 لهف « فالخ نوكي امدنع ملاوقأ نم حجرألا راتخميو * كلذ نوكي نأ لقو
 ةنسلا ريتعي ال هنأل « كلذ ريغب ىعفاشلا حرصي ؟ ةنسلا نم هنأ ىلع كلذ لعفي
 نأب مكحيل هنإ ىح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ابوسنم ءاجام الإ

 مهنأ ررقب نأ ريغ نم « ةجح مهعاحإ نوكي رمأ ىلع اوعمحأ نإ ةباحصلا
 ىننلا لإ اودنسأ مهنأ مهلع رثؤي مل ماد ام ؛ اهوف رع ةنس ىلع كلذ نونبي
 لئاق ىل لاق : هصن ام ةلاسرلا ىف ءاج دقف « كلذ ىف الوق ملسو هيلع هللا ىلص

 نع لبق نم نأو « هلوسر ماكحأ مث « هللا ماكحأ ىف كبهذم تمهف دق
 تلق امب ةجحلا تماقو « هتعاط ضرنفا هللا نأب « لبق هللا نعف هللا لوسر
 تملعو « امهم دحاو فالخم لوقي نأ ةنساالو اباتك مع ملسمل لحالأب
 سيل امم « هيلع سانلا عمتجا ام عبنت نأ ىف كتجح اف « هللا ضرف اذه نأ
 مهعامجإ نأ ك ريغ لوقي ام معرتأ ؛« ىلا نع هوكح لو . هلل مكح ضن هيف
 اوعمتجا ام امأ : هل تلقف ؟ اهوكحم مل نإو « ةتباث ةنس ىلع الإ ًادبأ نوكيال
 نإ اولاق امكف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياكح هنأ اوركذف هيلع
 هللا لوسر نع ةياكح اولاق نوكي نأ لمتحاف ةوكحي ملام امأو ٠ هللا ءاش
 هنأل « ةياكح هل هدعن نأ زوجب الو « هريغ لمتحاو ملسو هيلع هللا ىلص
 هيف نكمي « مهوتي ائيش ىكحم نأ زوحجم إلو « اعومسمإلإ ىكحم نأ زوجبإل
 نئس تناك اذإ مهنأ ملعنو « مل ًاعابتا هب اولاق امم لوقن انكف . لاقام ريغ
 مهتماع نأ عنو ء مهضعب نع بزعت دقو ؛ مهّماع نع بزعت ال هللا لوسر
 أطخخ ىلع الو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل فالخ ىلع عمتجنال
 . هللا ءاش نإ

 اهوكح مل اومادام 2 ةنس ىلع دمتعي مهعامجإ نأب مكحال هنأ ىرتو
 أطخ نوكيالو ع ةنسل ًاضقانم نوكي نأ نكمال مهعامجإ ناك نإو



 إلا

 ىعفاشلا ضرفي ال نيعمتجم ةباحصلا ناكاذإو « بجاو مهعابتا نإ لاق اذلو. .

 فلاح ال مهدحاو لوق كلذك نوكي نأ ىلوأف « ةتباث ةنس نع مهعامجإ نأ“

 . مهفالتخا دنع ملاوقأ ىلوأ مث ىلوأو « هلا

 نم راتحم مث « ةباحصلل فالتخاب أي ىعفاشلا اندجو دقلو 4

 لماك هحيجرت ى دهبجم كلذ ىف وهو « هدنع اهحجرأ ةلأسم لك ى اهب

 الإ « هيف اوفلتخا الق : هلوقب مهفالتخا ى همالك ردصي وهو « داهبجالا

 امبلع ًاسايق وأ « هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم ةلالد اندنع هيف اندجو.

 « ماقملا اذه ىف هدابتجا طيحم ةلالدلا هذه نيبت قو . امهنم دحاو ىلع وأ

 : هقاس اممف « هجابم حضوت ةلثمأ ضعب كل قسنلوب

 نيسفنأب نصب ري تاقاطملاو » : ىلاعت هلوق ىف ءارقإلا ىنعم ريسفت ١

 هللا ىضر ةشئاع ةديسلاتلاقف « اهانعم ىف ةباحصلا فلتخا دقف .« / ءورق ةثالث

 رمح نباو تباث نب ديز اهلوق لثم لاقو . ) راهطإلا ءارقإلا » : اهبنع ىلاعت

 ءارقإلا ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم رفن لاقو « امهريغو.

 ىعفاشلا نإو « ةثلاثلا ةضيحلا ن + لستغت ىح ةقلطملا لحت الف « تاضيحلا

 نأب ةضيحلاب ءرقلا نورسفي ديلا هجو ركذيف نلوقلا الك هجو نبي.

 « رهطلا نم لقأ ةضيحلاو « اهلقأب اهذخأب تيقاوملاو « تيقاوم ءارقإلا

 رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأو « ربشألل لالهلاك تاقيملا ةلحو نوكتف.

 ثيدحلابو « ءاريتسا ةدعلا نأو 2 ةضيح نئرتتسي نأ ساظوأ ايابس ىف

)ةلماك تاضيح ثالغي ةرحلا ًاريتستف ضيخلاب ءاريتسالا نأ تبث
) .22 

 )١( رهطلا هنإ اولاق ةيمفاشلاو « ةضيحلا هنإ لاق نم مهنف « ءرقلا ىنمم ىف فلتخا .
 ةنس نيرشع تثكم ولو © لستفت ىح ةدعلا ىهتنت ال لاق نم مهنم ةضيحلا هنإ لاق نمو. .

 اذهيو « ةدعلا ىهتنت اهيلع ةلماك ةالص تقو ىضمو ةثلاثلا ةضيحلا ءاهتناب هنإ لاق نم مهم و.

 دوعشم نب هللا دبعو ىلعو نابعو رمعو ركب نأ ىأرب اوذخأ مهنإ اولاقو « ةيفتحلا ذخأ

 مع 20 : مههذم اوحج را دقو مه ريغو ىرعشألا ىسوم فأو سابع نب هقادبع وب
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 ةشئاع ةديسلا بهذم اذخأ راهطأ ةئالث ءارقإلا نأ راتخم ىعفاشلاو
 . نآرقلاو ةنسلابو « ةغللاب هحجريو «رمع نباو اهنع ىلاعت هللا ىضر

 . جرخم ىبح مدلا محرلا ىخري نأ هانعم ضيحلا نأل كلذف « ةغللا امأ
 ىرقلا رهطلا نوكيو « رهظي الف مدلا محرلا ىرقي ضيحلا دعب رهطلا فو
 .« ءرقلا ىنعمب ةغللا ىف ىلوأ  ًآنقو نوكي ذإ -رهطلاف « لاسرإلا ال سبخلاو
 . (١)هعمحو مدلا سبح رهطلا نأل

 ءاسنلا مقلط اذإو » : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نألف ءنآرقلاو ةنسلا امأو
 هتلادبع قلط نيح رمعلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو « « نهتدعل نهوقلطف
 رهاط اهقلطي مث « رهطت ىح اهسبحو اه-داعإب هرمأي نأ ًاضئاح هتأرما رمع نبا
 ىلا ةدعلا كللتف » : ذئدنع مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . عام ريغ نم

 .ضيحلا ىلع هانلمحول امأ ٠ ىعناشلا لوقي اك ءارقإلا نم قالطلا هفداص ىذلا رهطلا ريتعي هنآل « ةثالث ال ع كلاثلا ضعبو نينثا ءارقإلا تناكل رهطلا وه ءرقلا ريتعا ول هنأب < )١(
 .ىلع قلطي نأ حمصي ال ددعل عوضوملا مسإلا نأ كش الو « تاضيح ثالثب دادتعالا ناكل
 . هلود ام

 .ميت را نإ مكئاسن نع ضييحملا نم نسئي ناللاو » : ىلاعت هلوقب ًاضيأ اوجتحاو (ب)
 . ضيا نم سأيلا هنع ءارقإلا نء الدب ربشألا ىلاعتو هناحبس هللا لعج ه ربشأ ةثالث نهتدعف
 .ىذلاو « هنم لدبملا دجوي ثيح الإ تبثي ال لدبلا نأل كلذو ضيحلا نم الدب ربشألا تناكف
 . ةلاحم ال اضيح ءارقإلا تناكو « ضيح نع الدب ربشألا تناكف « ضيحلا وه انه مدع

 .قالط » : لاق ملسو هيلع هللا للص ىبنلا نأ ىور هنأل ىأرلا كلذ ديؤت ةنسلاو (> )
 , ىفد ىعفاشلا دنع مصي ال ثيدحلا اذه نأ رهظي نكلو « « ناتضيح اهتدعو ناتنثا ةمألا
 . هنع هللأ

 محرلا ةءاربل تتبث ةدعلا هذه نأل كلذو « ىنحملاب ًاضيأ مبهذم ةيفنحلا حجريو (د)
 ورق ةثالث : ىلاعتو هناحبس هللا ثدرأ دقلو « رهطلاب ال ةضيحلاب نوكي محزرلا ةءاربب ملعلاو
 .فادرإلا كلذ ناكف « نهماحرأ ىف هللا قلخ ام نمتكي نأ نه لحب الو » : هاوقب العو لج
 . ضيخحلا ءارقإلاب دارملا نأ ىلع اليلد

 .قامسإ بأ نع برملا نامل لوق هديؤيو « عمجلا هانعم لصأ هرقلا ىلإ ىعفاشلا ريشي )١(
 . عمجلا ءانعم ءرقلا : اذه ةقيقح ىف ىدنع ىذلا
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب كلذبو « ءاسنلا ام قلطت نأ هللا رمأ

 . ضيحلا نود رههطلا ىه ةدعلا نأب نآرقلل ًارسفم

 نأ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأب رخآلا ىأرلل هب لدتسا امع بجيو

ولطملا وه ىبسلل ةبسنلاب ءاربتسالا نأب  ةضيمم ىبلا أ أ ردتسي
 نم دب الو « ب

 2 ةضيحلل امدقتم ناك اذإ رهطلا نآل « الع ةلالدلا ىف رهاظ رمأ دوجو

 « ةلماك ةضيحلا 0 ءارتسالا حصي امنإ « احيعص نوكي الف مدلا

 . لبح هيف نكي مل اهلع قباسلا رهطلا نأ ىلع اليلد كلذ نوكيف

 ءاربتسالا عم اف ظحالي نكلو « طقف ءارتسالا ابف ظحاليال ةدعلاو

 ءاريبتسالا عم ديرأ نكلو « ةضيح ىتكال ءارتتسالا دارملا ناكولو دبعتلا

 . طقف ءاريتسالا اهلثم ف بلط نم ىلع ساقت الف هريغ

 ,نبا ديز لاقف « درلا ىف مهقالتخا ةلئمألا نم ىعفاشلا هقاس امو  ؟

 هتيملل ةبصع الو « لضف لضف نإف « هل ىمس ام ثراو لك ىطعي : تيا

 .,ىلع .ثيراؤملا نلضف دري هنإ هريغ لاقو 4 نملسملا ةعامجل ىب ام ناك

 اهلعدرو « اضرف فصنلاب هتثرو هتحأ كرتالجر.نأ ولف « ضئا رفلا باعصأ

 . اهاوس ضرف وذ الو « ةبصع ةمث نكي مل اذإ ىناثلا فصنلا

 هيلع لدي ىذلا وه هنإ لاقو « تباث نب ديز ىأر ىعفاشلا راتخا دقو

 هلو « دلو هل سيل كله ؤرما نإ ): لوقي ىلاعت هللا نأل « ىلاعت 7 هللا باتك

 اهلفنيتنثا اتناك نإف « دلو ال نكيول نإ اهثري وهو « كرت ام فصن اهلف تخأ

 « نييثنألا ظح لثم رك ذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو ء كرت امث ناثلثلا

او ء فصنلا ىلإ هؤانث لج اهب ىبتناف « ةدرفنم تخألا هللا ركذف
 ًادرفنمخأل

 فصن تخألل لعجف تاوخألاو ةوخإلا ركذو « لكلا ىلإ هب ىهتاف

 ,خألا عم ةعمتجمو ةدرفنم تخألا نوكت نأ « ىلاعت همكح ناكف خألل ام

 درلاب قابلاو ٠ ضرفلاب فصنلا تيطعأ ولف « ذخأيب ام فصن ذخأت نأ



 سلا

 ليق نإو « دارفنالاو عاّيجالا ف خأللام فصن اهل لعج امإو خلاك اهلعجلا
 لاق « فلتخا دق ءاطعلا ىف بيسلا نإو ؛ در رخآلاو ضرف فصنلا نإ:
 ىف هقفلا لوصأ نم سيلو ناسحتسالاب ءاج ءىشأ « درلا ىعم ام : ىعفاشلا'
 نأ نكمم نذإ ناك دقل ؟ ! هب هللا عرشي مل ام عرشن نأ انل له مث ؟ ءىث'
 نإف « اذه زجب ملو ؟ درلا زاج اذاملف « ببنلا ديعبل وأ « ناريجلل ىطعن
 ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوقب تبث كلذ نإ : لبق
 اوثراوت مث فلحلاب اوثراوت سانلا نإ : كلذ ىلع در لاق « هللا باتك
 نكيرل نم هتثرونم ثريالو «رجاهملا ثري رجاهملا ناكف « ةرجهلاو مالسإلاب'
 امنايب « ةلمجم تناكو ةبآلا تلزيف « هئري نمم هيلإ برقأ وهو « ًارجاهم»
 « ضئارفلاة يآ ىف اهنايب نأ ىلع لدتسيو ءاه-احصأ نب ضئارفلا عيزوت ىف ءاج ام
 مهنمو « ثري نم ماحرألا ىوذ نم نأب املع دئازب قأت نأ حصيال هنأو.
 هنأو ؛ ماحرألا ىوذ رثكأ نم اثا ريم رثكأ نوكي جوزلا نأو ؛ ثريال نم
 امهواستل نبإلا لثم تنبلا تيطعأل ثارملا ساسأ اهدحو محرلا تناكولا
 جورلا نم قحأ نونوكيو « اعم نوثري ماحرألا ووذ ناكو ؛ محرلا ىف
 تلصفو « الامجإ ةبارقلا ثاريم تنيب ةيآلا هذه نكلو « هل محرال ىذلا
 ىوذ ىلع درال نأ ىعفاشلا ىدل حجري اذببو « ضئارفلا تايآ ماكحألا
 (1) لاملا تيب ىلإ لقتني لب « ضورفلا

 هيأر مجرو « تباث نب ديز كلذ ىف عبتو « در ال نأ ىف هيأر ىعفاشلا ركذ دقل 20
 : ةعبرأ درلا ىف ةباحصلا لاؤقأو.

 . ىنفاشلا هحجر ىذلا تباث نب ديز ىأد (1)
 رهاظل « ةدجلاو نيجوزلا ادع ام ضرفلا بامصأ لك ىلع درب هنأ سابع نبا ىأرو (ب)

 نيجوزلا نآل « هيلع دازب ال سدسلا تادجلا اومعطأ : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق“

 ش . هيلع صوصنملا ىضرفلاب الإ امها ريم معي ال
 نآل ناجوزلا مهتموءضورفلا باحصأ لك ىلع ددي نأ نافع نب نابع ىأدو. (ج)

 امييصن دادزيف ؟ ىضئارفلا تداز اذإ لوعلاب امهيصن انصقن دق انمد امو « معلا مرغلا
 - .. ضنا رفلا تصقن نإ د رلابب



 مو

 تاقيقشلا تاوخألاو ةوخإلا عم دحلا ثاريم وهو : ثلاثلا لاثملا

 ةوخإلا ءالؤه ةيجحو « هئاريم رادقم ىف ةباحصلا ئلتخا دقف « بألو

 هولعج مهمإ ريبزلا نباو ةشئاعوةديسلاو سابعنباو ركب وبأ لاقف «تاوخألاو.'

 دوجو مدع دنع بأ هنأل « هعم تاوخأو ةوخأ كئلوأ اوطقسأو « ّآنأ

 «ثارملا ىف بألا ماكحأ نم ًاريثك ىطعي هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأو « بألا

 «هدوجومدع دنع ةبصع وهو بألا ثري اك تنبلاو نبإلا عم ثري وه ذإ

 دالوأو نايعألا وأ هبجح ىف بألا ناكف « قافتالاب مألا دالوأ بجح وهو

 بألا ىوس هبجحمالو « هل ةتباث ةدبألا نأل « بألا مهجح اك تالعلا

 . هب ىلدي هنأل

 بألاو ءاقشألا ةوخألاتاوخألا هيف بجحتال ىذلا ىأ رلا راتخي ىعفاشلاو

 مهنألو © هدروم. ىلع رصتقيف 2 صتنلاب مألا دالوأ هبجح رتتعيو 2 دحاب

 بالاةبارقو « بألاب ىلدي وهو « مألاب نولدي مهف 2 ءالدإلا ىف هلثم اوسيل

 ع
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 . ىوقأ

 كلذكو « بألو قيقشلا خألا نأب هراتخا ىذلا ىأرلل ىعفاشلا لدتسيو

 : لوقيو « ةدحاو امهبارق قيرطف « بألا هب ىلدي اع نولدي تخألا

 « نيجوزلا ادع ام ضورفلا باحصأ ىلع دري هنإ ةباحصلا نم ني ريثكو لع لوقو (د)

 ى ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو » . هلاعت هلوق ممتجحو « ةيفنحلا ىأرلا كلذ راتخا»

 لع ضئارفلا تايآ تلدو « اهءومعب ةكرتل مهقاقحتسا ىلع تلد دق ىهو « هللا باتك

 ةيأ مومح ىضتقعم درلاب ماحرألا ولوأ هذخأ ضنا رفلا عيزوت دعب ءىش ىب نإف « اهعيزوت

 دعس لاق دقو « ىحرلا مادعنال نيجوزلا ىلع درب مو « نيعيآلل الامعإ كلذ ناكف « ماحرألا

 « ىلام عيمجي ىصوأفأ ةئبا الإ ىتثري ال هنإ هلام ةيصولا دارأ امدنع لسو هيلع هللا لص ىبنللا

 . ةلاهج ىف هكرت امو « مسو هيلع هللا لص ىبثلا هل نيبل فصنلا الإ ثرت ال تنبلا تناك ولو.

 ىف نيملسملا اوكراش ضورفلا باحصأو « كلذ سو هيلع هنا لص ىبنلا لعفي نأ هللا ذاعمو

 ةردقم ًاضورق مغ تلعج ةبارقلا هذه تناك املو . نومدقيف ةبارقلاب اوحجرتو « مالسإلا

 عجاو ) ضئارفلا هذه ةبسني مهلع عزوي قابلا لمجب امهقبسب نيملسملا رئاس لع مهتيولوأف»

 . ( درا باب ىف ةيجارسلا حرش



 ني

 تيملا ىنأ نبا انأ خألا لوقيو ء تيملا ىنأ وبأ انأ دحجلا لوقي امنإ سيلأ
 ىلقع سايق ىف ريسي مث « اهم هعقوم ردقب بألا ةبارقب لدي امهالكف
 نوكي فيك هابأو هنبا كرتو « تيملا بألا لعجا « لوقيف « قيمح قيقد
 نبا نإو « سدسلا بأللو سادسأ ةصم“ نبإلل نوكي هنإف هنم امهنا ريم
 ىوتملا نوكي امدنع دجلا وه بألاو . خألا وه ًاتيم هانلعج ىذلا بألا
 خالابهتبارق هب امهالك ىلدي ىذلا بألا نياف « هئانبأ دحأ لب « بألا سيل
 «بألا ىلع قاقحتسالا ى مدقم نبإلاو « هوبأ هنأ دجلاب هتبارقو هنبا هنوك
 « دجلا ةبارق نم ىوقأ خألا ةبارقف كلذك ناك اذإو « هنم ركأ ذخأبي ذإ
 ةبارق ىوقأ هنأأل خألاب دحجلا بجحب ناكل رخآلاب ًابوجحم امهدحأ ناكولو
 ةوخإلا عمشري هنأ ىلع ةباحصلا عامجإ الول و « امهالك هب ىلدي ىذلا بألل
 خألا عم دجلا نأ ىلع نوعمتجم نفلتحما لك : كلذ ىف لوقيو « هبجحل
 «سايقلا ىلإ باهذلا الو « مهفالخ ىل نكي ملف ٠ هنم ًاظح رثكأ وأ « هلثم
 دحلا عم ةوخإلا تابثإ ىلإ تبهذف « ملاوقأ عيمج نه جرم سايقلاو
 دجلل ثارمالو ؛ باتكلا ىف تباث ةوخإلا ثاريم نأ عم ٠ نيرمألا ىلوأ
 . دجلا ثاريم نم ةنسلا ىف تبثأ ةوخإلا ثاريمو « باتكلا ف

 بآل تاوخألاو ةوخإلا نأ نوري نم ىأر حبجرت لإ هني كلذبو

 ناكمل « هسايق كرتي هنكلو « ليضفتلا ىلإ هيدؤي هسايق ناك نإو « دجلا ىلع
 ناك ولو : مألا ىف ماقملا اذه ىف لوقي اذلو « كلذ ىلع مهقافتاو ةباحصلا
 اولوقت مل ملف : لاق « اثاريم لقأ رثكأو دحاولا عم أدبأ هانلعج اسايق هئاربم

 نم نجراخ ريغ نوكنف ضعب لوق ىلإ مهضعب فلاخت نأ الإ ملسو هيلع
 . مهاوقأ

 دالوأ اوثرو نيذلا ةباحصلا نم عبتي نم ىأر ةلاسرلا ىف ىعفاشلا نيبي م
 دوعسم نب هللا دبع ىأر مأ ديز ىأر عبتيأ ء دجلا عم تالعلاو نايعألا
 3 ديز ىأر راتخي هنأ نيبي مألا قو « ىأر مهم لكلو 4 ىلع ىأر مأ
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 هل ًاريخ ةمساقملا تناكام مهمساق ةوخإلا عم دجلا ثرو اذإ : لوقيف

 تباث نب ديز لوق اذهو « هيطعأ ابنم هل [رمغ ثلثلا ناك اذإف « ثلثلا نم
» 

 . (١)ضئارفلا رثكأ انلبق هنعو

 . ( بآلو ءاقشألا ىأ ) تالملاو نايعألا دالوأ عم دحلا نأشب مهدعب نم ءاهقفلاو

 ىنأو ىردخلا ديعس وبأو ةفيذحو ريبزلا نباو سابع نباو ركب وبأ لاق , لوةنف

 نوثري ال مهنأ امك دجلا عم نوثري ال ىرعشألا ىموم وبأو لبج نب ذاعمو بمك نيا

 دوجو مدع دنع بأ دجلا نأل كلذو « ءالؤمل ًامبت ةفينح وبأ لوق اذهو « بألا عع

 بجح ىف بالاك هلمجت ةريثك ةيهتف ماكحأو « ةغل بألا معا هيلع قلطيو ع بألا

 دلوب لتقي ال هنأ ىف بالاكو ٠ تارماقلاو نيرصاقلا جاوز ىف بآلاكو « مألا دالوأ

 هنأ قو « ةدابغلا لوبق مدع ىفو رخآلا ىلع مرحت نييناجلا نم لك ةليلح نأ ىنو هدلو

 « ءاصيإ ىلإ ةجاح ريغ نم بالاك لاملا ىف فرصتي هنأ قو « هيلإ ةاكزلا مفد زوحب ال

 دنع بآلاك ثري وهف بألا مسا هيلع قلطيو « ماكحألا هذه قى بالاك دجلا ناك اذإو

 . تالعلاو نايعآلا دالوأ بجحيف بألا بجح
 نه بجحتو هدوجو مدح

 رك اذلا مهمساقي لب تالملا الو نايعألا دالوأ بجحم ال دجلا : تباث نب ديز لاقو

 « لاوحألا بسح ىلع قابلا ثلث وأ « لكلا ثنث نع لقي الأ طرشب نييثنألا ظح لثم

 دبتسي مث الوأ ةمسقلا ىف تالعلا :دالوأ لخديو خأ هنأ ىلع مهمساقي هنأ هلوق ةصالخو

 بأل خأو قيقش خأو دج تيملل ناك اذإف «© هبيصنب دحلا جارخإ دعب نايعألا دالوأ

 تادرفنملا تاوخألا و قيقشلا خألا اهذخأي نائلشلا مث ثلثلا دجلل نوكي ًاثالثأ ةكرتلا مسقت

 عم ضرف وذ نكي مل اذإ ةكرتلا ثلث نم لقأ ذغأي الو دملا م. ةبصع نكي ةوخإلاك

 ثلث ةثالث نم ظحألا هبيصن ناك ضرف وذ مهعم ناك نإو «٠ تاوخألاو ةوخألاو دجلا

 هعم تاوخألا ثري الو بيصعتلاب ةمساقملا وأ سدسلا وأ ضرفلا بحاص دعب قابلا

 ةقيقش ًاتعأو ًادجو ًامأو ًاجوز ةثرولا نوكي امدنع ىهو ةدحاو ةروص ى الإ صضرفلاب

 فصنلا تخألاو سدسلا دجلا ذخأيو ثلثلا مألا ذخأتو فصلا جوزلا ذخأيف بآل وأ

 عم ةبصع دجلا ىلعو دوعسم نبا لاقو . نييثنألا ظح لثم ركذلل نيبيصنلا نامستقي مث

 نع تادرفنم تاوخألا بصعي الو تالعلا لع نايعألا دالوأ مدقيو تاوخألاو ةوخإلا

ق ىلعو ثلثلا نع لقي ال : لاق دوعسم نبا نكلو ةوخإلا
 . سدسلا نع لقي ال لا



 سعد

 .نيمحم مدجو نإ ةباحصلا لوقأ نم ىعفاشلا قوم وه اذه 9 6
 « هعبتا افلاخم هل ملعي ال الوق مهدحأل مهدجو نإو ع ةجح مهعامجإ ريتعا
 .برقأ هاري ام ملاوقأ نم راتخا نيفلتخم مهدجو نإو « كلذ ىري نأ لقد
 . قافآلا عستم داهجالل نادبم كلذو « سايقلا ىف حصأو ةنسلاو باتكلا ىلإ
 . مهريغ لاوقأ ىلإ ملوق نم جرخب الو

 .كلذ ركذي مل ؟ كلذك ىعباتلا لهف « ىعفاشلا رظن ىف ىناحصلا نأش اذه
 .هبهذم لوصأ رصح دق هنكلو «٠ كلذ ف لوق هنع فرعي ملو « هلوصأ يف
 .لاوقأ ركذي ملو ؛ سايقلاو ةباحصلا لاوقأو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىف
 عبتا هل ةيهقف ءارآ دجو هنأ مقلا نبا رك ذي امتإو « هبهذم لوصأ ىف نيعباتلا
 ىعفاشلا حرص دقو : مقلا نبا كلذ ىف لاق دقو « نيعباتلا ضعب لوق امو
 هللا ىضر ههقفو هملع لاك نم اذهو ؛ ءاطعل اديلقت هلاق هنأب عضوم ىف
 ىوقأ هدنع هلوق ناكف ٠ ءاطع لوق ربغ ةلأسملا ىف دج مل هنإف « هنع
 .لوق ىنعم ىلع جرحي اذهو «ء رخآ عضوم ىف لاقو ع ةلأسملا قدجوام
 . ءاطع

 .ىعباتلا ديلقت ىري ىعفاشلا نأ ىلع لدت ال ةرابعلا هذه نأ ىدنعو
 هيلث هنأل وأ ٠ هسايق قفاو هنأل ءاطعل هيأر بسن دق نوكي نأ زوحم هنأل
 : ىثرلا اذه ىلإ ءاطع قبسب كلذ ىف ادشرتسم ةيضقلا ىف سايقلا هجو لإ
 .ىف ههقف رداصم نبب ال هنأل «. هاجنالا كلذ ىلإ هجتن نأ الإ انل سيلو
 .ناكم رابتعالا نم ملل لعجم ملو « نيعباتلا لاوقأ اهنيب نم ركذي مل ةلاسرلا
 نم عضوم نم رثكأ ى لالدتسالا قئارط رصح هنألو « ةباحصلا لا وقأ
 .لوق ىري هنأ ديفت ةرابع وأ ةراشإ ىلع ابنه عضوم ىف رثعن ىلو © هبتك
 | + هنع جرو ال رابتعالا ناكم ى ىعباتلا



 ا اخ شأا

 ًايدام ًاريسفت ةعيرشلا رسفي ىعفاشلا

 نطابلا ىلع ال رهاظلا ىلع
 .كسمتسي هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ هانركذ امم انل نيبت دق -

 دج مل نإف ء ىبرعلا ناسللا ىف هيلع لدتام ىضتقم ىلع اهمهفتي صوصنلاب

 ىعفاشلا هيضتري ىذلا عامحإلا نأ نيبت دقو « عامحإلا ىلإ هجنا .صنلا

 امم ريختي « ةباحصلا لاوقأ ىلإ هجنا عامحإ نكي مل نإف « ةقيض هدودح
 .نأو « سايقلا ىف حصأ وأ « ةنسلاو باتكلا نم صنلا ىلإ برقأ هاريام

 ءىرخأ ةيرظن ضورف هل تناك نإو « ىلمعلا ءارقتسالا هيلإ هاده ام وه اذه
 -نإو « هلوق عبتا هلوق ىف فنلاخم هل نكي مل نإ ىناحصلا نأ ضرفي وهف

 .فلتخا نإ هنأ ضرفيو « كلذ نوكي نأ لق هنأ ىلإ هاده ءارقتسالا ناك

 رمعو ركب ىبأ ةمنألا لوق عبتا ةنس وأ باتك نم حجري ام دحم ملو ةباحصلا

 .فالتخالا نوكي نأ لق هنأ ىلإ هيدب- ءارقتسالا نكلو ٠ ىلعو نانعو
 . . . اذكهو لاوقألا دحأ رايتخا ىلإ هيدبم ام ةنسلا وأ باتكلا نم دج إلو

 « سايقلا ىلإ هجتا - اهنيبنم راتخم عوضوملا ىف ةباحصلا لاوقأ ةمث نكي ل نإف
 2 ءىش لك هدنع صنلاف « هب الالدتساو « صنلل المح سايقلا ريتعيو

 .جارختساو « ةعيرشلل هريسفت ى دمتعي هنإ لوقن نأ عيطتسن كلذلو
 .هيلع لدت ىذلا رهاظلا ىلع اهعورف ىلع اوصأب لالدتسالاو « اهماكحأ
 .سفن ى حدقني ام ىلع دمتعي هنأل « ناسحتسالا ضفر اذلو «٠ صوصنلا

 « ةعيرشلاب سركغلاب ىلرت ىذلا هيقفلا قوذو « ةعيرشلا حور ىلع وأ « هيقفلا
 .هضفرو « اهدراومو اهرداصمو « اهعرفو اهلوصأل مهفلاو « ابق قذحلاو

 « هتلالد الو « هتراشإ الو هترابع ىف صنلا ىلع دمتعي ال هنأل ىعفاشلا

 ريسفت ىف دمتعي ىعفاشلا نإ انلقل ةينوناقلا تاريبعتلا ضعب انضرعتسا ولو
 .ىرت امو صوصنلا هيلإ ىدؤت امم ذخأي وهف « ةيداملا ةيحانلا ىلع ةعبرشلا
 . اهاوس ام ىلإ رظن ريغ نم هيلإ
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 ىف ىرستإإل ةعيرشلا نأ تابثإب ناسحتسإلا لاطبإ ى همالك مدق اذلو
 هباوثو هللا مكح ىلإ كرتتو « لاوقألاو لامعألا رهاظ ىلع الإ ايندلا ماكحأ
 تايآلا درسو « اذه نايب ءانثأ ىف لوقيو ء تاينلاو رئامفلا ايافخ هباقعو
 : هيلع ةلادلا

 « ايندلا ىف مكحلا نم مهللإ لعج اهف ججحلا مهلع رهاظ زعو لج هنإ 7

 . هرهاظ نسحأ اوزواج الأو « هيلع موكحما نم رهظ امم الإ اومكح لأب

 دابعلا نيب ايف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكحأ تضم كلذب : :لوقيو
 ره اي لع هماكحأ عيمج نأ مهملعأو « قوقحلا عيمجو « دودحلا نم '

 رئارسلاب نيدي هللا نأو

 ةعيرشلا نأ ىلع ةلادلا رابخألاو « ثيداحألاو تايآلا درسي نأ دعبو
 تفصو ام لكو : كلذ ىلع ًايناب لوقي رهاظلا كلسم سانلا ةلماعم ىف كلست
 مكح نم ركذأ ملامح هنم ركذ امب ءافتكا هنع تكاسو ركاذ انأ ام عم
 نمل زوج ال هنأ ىلع ليلد -- مسو هيلع لا ىلص هلوسر مكح م « ىلاعت هللا
 ةهجو نم الإ ىبفي نأ الو « مكحب نأ ًايتفم وأ « اكاح نوكي نأ لهأتسا
 2 هيف نرفلتح ال م لعلا لهأ هلاقام وأ « ةنسلا وأ باتكلا كلذو « مزال ربخ
 ملاذإ« ناصشمالاب ىنفيالو « مكحم نأ زوج الو « اذه ضعب ىلع سايقوأ

 . )1١( ىناعملا هذه نم دحاو ىن الو « ًابجاو ناسحتسالا نكي

 ىلع ةيعرشلا ماكحألا رداصم رصقب هككح ىنبي هنأ اذه نم ىرنو ْ
 . ىلع صوصنلا ىلع سايقلاو « ةباحصلا لاوقأو « عامجإلاو ةنسلاو باتكلا
 ىف زواجتي الأ بحب هنأو « رهاظلا ىلع ىنبت ةعيرشلا نأ وهو « ماع مكح
 اهم كللس نم نأو « هيلإ ىرت امو « هيلع لدت امو « صنلا مكح اه ريسفت

 ىف ىرهاظلا رابتعالا وهو « اهقطنم نع فناجن دقف ء كلسملا كلذ ريغ

 . ايندلا ماكحأ

 )١( هتظو هسرفتو همهفو « هملع هنكزأو « حرفك ( نكز ) ةدام ف سرماقلا ىف ءاج 3

 ناكزلاو مسإلاو طلاب أئيش مهفن نأ ناكزإلاو .



 مالا

 هجني الو ؛ رهاظلا بسح الإ ذفنتال ةعيرشلا نأ ررقي هنإ - 07

 نأ ك احلل سيلف..« رهاظلا نوزواجتيو « نطابلا ىلإ اهقيبطت ىف رمألا ءايلوأ“
 هيلع نكلو . مه-ولق تانونكمو « مهسوفن ايافخو « سانلا تان فشكتي

 سسجتم ريغ مهلاح نم دهاوشلا هيلع موقت امو 2 مهرهاظ فرعتي نأ طقف“

 « بيغلا ىلو هللاو « رهاظلا ىلع ماكحألا : كلذ ىف لوقي اذلو « مهلع

 هلوسرو ىلاعت هللا رظح ام هسفنل لعج ناك زإلاب سانلا ىلع مكسح نم-

 ىلع باقعلاو باوثلا ىلوتي امثإ « لجو زع هللا نأل « ملسو هيلع هللا ىلص:

 نم اوذخأي نأ دابعلا فلكو « هؤانث لج وه الإ هملعيال هنأل . بيغملا

 لوضرل كلذناك ةلالد هيلع نطابب ذخأينأ دحأل ناك ولو « رهاظلاب دابعلا“
 * رملعلا عيمج ىف لخدي اذه نم تفصو امو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا“

 ىف ليق « نطابلاب مكحمال هنأ نم تفصو ام ىلع لد ام لئاق لاق نإف“
 رمأو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس مث « ىلاعتو كرابت هللا باتك

 اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاقف « نيقفانلا نأشب ىلاعت و ك رابت هللا

 هللاو « هل وسراكلنإ معي هللاو « هللا لوسرل كنإ دبشن اولاق نوقفاثما كءاج

 «ي هللا ليبس نع اودصف ةنج مهماعأ اوذختا . نوبذاكل نيقفانملا نإ كبش

 | مسقيو « نوثراوتيو « نوحكانتي « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهرقأو

 ىلاعت هللا ربخأ دقو « نيملسملا ماكحأب ملل مكحبو ع ةمسقلا اورضح اذإ مل

 مهناعأ اوذختا مهنأ ملسو هيلع ىلص هللا لوسر ريخأو « ,هرفك نع هرك ذل“

 . ناعإلا ىلعناعإلا راهظإب لتقلا نم ةنج

 نأ مكل نآ دق سانا امأو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 )2 ًائيش تاروذاقلا هذه نم مكنم باصأ نف « ىلاعت هللا مراحم نع اوهنت
 مهفشكيالهنأ مه ريخأف ( هللا باتك هيلع مقن هتحفص انل دبي نم هنإف هللا رتتسيلف

 . مهسفنأ نم ودبيال امع

 طانت اهماكحأ نأو « ةعيرشلا ةيرهاظ ركذ نم ىعفاشلا رثكأ دقلو

 هللا ىلص ىبلا ةلماعم نم لاثمألا كلذ ىف برضيو « تافرصت نم رهظي امم:
 ملو انملسأ اولاق نيذلا بارعألل مالسإلا ةلماعم نمو « نيقفانملل ملسو هيلع“

 ( ىعفاشلا - ؟؟ مز
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 .«ناسحتسالا لاطبإ - وه ركذ امك و « انيب امك كلذ ىلع ىبو « مهمولق نمؤت
 . اهصوصن ىلع داهعالا وأ « اهصوصنبال « ةعيرشلا حورب فحألاو

 : ىتخت دق بابسأب طانتال ةعيرشلا ماكحأ نأ ًاضيأ اهلع ىبو -

 . بيصي وأ ندممختلاو سدحلا ابف ءىطخعيو

 .« ىنزلاب اهامر اذإ هجوزو لجرلا نيب ناعللاب هللا مكح نم طبنتسيو

 .رمأب طانت ٠ اهدارطضاو اهمومع ىف ماكحألا نأ  ءادهش ةعبرأب تأي لو

 .نأك لذ « فشكيال اعرو « فشكي دقو « نطاب ىخ رمأب ال « رهاظ ماع
 « ىنزلا نم تلم ابنأب هتأرما ىري ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ ءاج الجر

 .تءاجنإ » : لاقف « ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا هآرو « هب اهمهي نم نيعو

 تءاج نإو © ابلع بذكالإ هبسحأ الف « ةرحو هنأك ًاريصق رمحأ هب

 رمألا هب تءاجف )١(. ( قدص دق الإ هبسحأ الق نتيلإ اذ نيعأ مدعتأ هب

 . هب تمهنا نم فاصوأ ىلع هب تءاج اهنأ ىأ ؛ ريخألا وهو « هوركملا

 نيذلاو » : ىلاعت هلوق ىهو ناعللا ةياآ تلزنو « اهجوز فاصوأ ىلع ال

 . تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف « ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث مهجاوزأ نومري
 .«نيذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماحلاو « نيقداصلا نمل هنإ هللاب

 .ةسماخلاو « نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا ابهنع أرديو
 .هللا ىلص هللا لوسر مكح دقلو « نقداصلا نم ناك نإ اهلع هللا بضع نأ

 .هللا ىلص هنع ىورو . ناعللا وهو « هللا مكحم ةيآلا لوزن دعب ملسو هيلع

 .هيلع هللا ىلص لاقو « هللا مكح الول نيبل هرمأ نإ لاق هنأ و : ملسو هيلع

 .ىلع اليلد اذه ناكف « « بذاك امك دحأ نإ » : ماقملا اذه ىف ًاضيأ ملسو
 . ىعفاشلا طبتتسا امك « رهاظلاب الإ مكحتال ةعيرشلا نأ

 «ىنزلا ةمرج :امهادحإ : ةلاحمال ندتم رج ىدحإ ةلأسملا نإ قحلا ىو

 امهنأو؛جوزلا قدص نيبتي مل نإ فذقلاةم رج : ةيناثلاو ٠ جوزلا قدص نإ

 فلحلا ىهو ىرخأ ةم رج هتمب رج ىلإ ةع رجلا بكترم فاضأ دق افلاحت اذإ

 .نيعألاو دوسألاو محسألاو . ةريصقلا ءارمحلا ةأرملا وأ لبإلا نم ةريصقلا ةرحولا 0 )١(
 0 . امهداوس مظع عم نيئيعلا' عساو



 كيف

 هللا ىلص ىبنلا ىدل تارامألا نأ عمو « ةثلاث ةم رج ناعللاب ناكف ٠ بذاكلا
 بذاك امهدحأ نأب حرص هنأ عمو « بذاكلا نم قداصلا هل نيبت ملسو هيلع
 ءارور سي لو ؛ قلاعتدللا مكح امب ىضق « نيب رمألا نأ ىأر هنأ عمو « ةلاخال
 بيصي دق اهؤطخو « بيصتو ءىطخت اهنأل ؛ سهلا نع ةديعبلا ةيفحلا رومألا
 ءاج دقف « ةنسلا نم دهاش لاّمحالا كلذلو « ابن ذخأ نإ ملاظع ءايربألا
 تدلوقأرما نإ : لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلإ ةرازف ب نم لجد
 : ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا لاقف « ”فذقلاب ضرعي لعجف « دوسأ امالغ
 لهف : لاق « رمح : لاق ؟ اهناولأ اه : لاق . معن : لاق ؟ لبإ نم كل له
 . قرع هعزن هلعل : لاق . هاتأ ىنأف : لاق « معن : لاق ؟ قاروأ نم اهف
 . « قرع هعزن اذه لعلو : لاق

 مكح ى ىعفاشاا لاق دقلو

 هءاج نينعالتملا ىف ىحولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راظتنا ف
 ءجوزلا ىلع قادصلا دري ملو . دلولا ىن نسو « ةقرفلا نس مث « نعالف
 هبهذ ىلا هوجو ٠ نم ًادحاو ودعت ال هتنس نأ ىلع ةلالد  هبلط دقو
 « هنم ما وأ « هللا نم ةلاسرب امإ « هللا باتك نعنببت اهنأب ملعلا لهأ اهيلإ
 اهم : رومأل نايبو « هنيد نم هعضوىذلا هعض ومل هيلإ هللا هلعج رمأب امإو

 « هب الإ ننثا نب ًادح مقي الو « رهاظلاىلع مكحب نأ هرمأ ىلاعتهناحبسمللا نأ
 ,للع لمعتس الو « ةنيب وأ دحلا هيلع ماقملا نم فا ريعالا هبشي رهاظلا نأل

 آدحأ ىطعي الو « هبذك ىلع ةلالد هيلع بجو قحاالو ء دح ىف دحأ
 . (1)صاخلا نم ال ماعلا رهاظلا نم ةلالدلا نوكت ىبح « هقدص ىلع ةلالدب

 + هصنام ةعيرشلا ةيرهاظ ىلع ال دتسم ناعللا

 بذكلا ىلع وأ « قدصلا ىلع ةلالدب ذخؤي ال هنأ « ةرابعلا هذهب ىعفاشلا دارم لعل )١(
 < هيلع ام تابثإ اهسضج قى جئاشلا بلاغلا نوكي نأب تابثإلا ف و درطت ةلالدلا هذه تناك اذإ الإ
 هقدصلا ىلع ةلاد نوكت دق ىهف رخآلا اهضعب نود لاوحألا ضعب ىف لدت ةلالدلا كلت نوكت نأ ال
 كشلا نأل تابثإ اهب موقي الف مومعلا ةفص اهل نوكت ال كلذك تناك اذإ و ؛ ةصاخلاوحأق بذكلا وأ
 نيتفملا وءاكحلا ديفينأ ديري ىعفاشلا نألو «ىخرمأ ىف ىف ثحب اهف ثحبلانألو اهلالدىلإ ص رعي ذئنيح
 . درطملا ريغب الو قحلابال درطملا رهاظلاب ًامئاد
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 نم تاك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكحأ ىف اذكه اذه ناك اذإف

 لاق نإف « ًادبأ رهاظب الإ ىضقيالو « ةلالد لمعتسي الأ ىلوأ ةالولا نم هدعب

 : نينعالتملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : انلق . اذه ىلع لد ام لئاق

 امهجرخأ نأ آدحاو امكح بذاكلاو قداصلا ىبع مكحف (« بذاك امدحأ

 هارأ رميحأ هب تءاج نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « دحلا نم

دص دق الإ هارأ الف جعيدأ هب تءاج نإو « اهلع بذك دق الإ
 هب تءاجف ( ق

 الول نيبل هرمأ نإ : ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لاقو هوركملا تعنلا ىلع

 هبذك وأ هقدص ىلع ةلالدب ةنعتلملا ىلع جوزلا قدص نأ هرحخأف 26( هللا مكح

 ذفنأو « ةلالدلا املع لمعتسي ملف 3 ةقدص ىلع ةلالد تءاجف « نةتفصب

 لوق عم قادصلا اهئاطعإو دودحلا ءاردإ نم « : ىلاعت هللا مكح رهاظ اهلغ

 .( هللا مكح الول نيبل هرمأ نإ » : ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر

 رومأبال « ةماع ةرهاظ رومأب ماكحألا' طوني عراشلا نأ اذه ةصالخو

 . معت الو «٠ صخن دق ةيفحخ

 طانق ةعيرشلا ماكحأ نأو «رهاظلاب فخألا نم دارملا سيلو _4

 طانت نأ دارملا لب « فلختلا لبقي ناكولو « رهاظ لك عبتي نأ رهاظلاب

 نيمختلاو سدحلا ىلإ اهطابنتساو اهفرعت ىف جاتحتال رومأب ةعيرشلا ماكحأ

 ابضراع ولو « ةفو رعم ةميقتسم ةد رطضم ةطبضنم رومأ ىلإ درت نأب نظلاو

 . معت الو صخن ابكلو « ةرهاظ تالالد

 اهيف ذخأ لئاسملا نم ةفئاط هدعاوق ىأ مالسلا دبع نب زعلا ىصحأ دقلو

 ريغ « ةرهاظ تالالد امضراع نإو « ةنيبلا ةدرطملا لوصألاب ىعفاشلا

 :؛ كلذ نمو « ةدرطم

 رجافلا ىلع هقدصو هتلادعب قوثوملا قودصلا ىتتلا ريلا ىعدا اذإ (1)

 ركنأو « ًادحاو ًامهرد هبصغ هنأ اهراكنإو لاومألا بصغب فورعملا

 دعبو « ىعدملا قدص روهظ عم « هيلع ىعدملا لوق لوقلاف « هيلع ىعدملا
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 « نيميلا وأ ةنيبلاب لعج تابثإلا نآل الإ كلذ امو « هيلع ىعدملا قدص

 هقدصو هربو ىعدملا ةلادع رهاظ امأ « نادرطملا نارهاظلا نارمألا امهو

 قدصلا تابثإ ىف ةرهاظ تناك نإو ابنأل « تابثإلا ىلع ةلالد لعب ملف

 . عايضلل قوقح ضرعتت دق ابم ذأ ولو « ةدرطم ريغ

 نإو ىتلا انفلح الام هنم بصتغا هلأ تلا ىلع رجافلا ىعدا ول (ب)

 . انيب امل بذكلا ىوعدلا رهاظ . ناك

 مو اهقلط نبح نم (1)نينس عيرأ نم لقأل دلوب ةأرملا تتأ اذإ (-)

 دلولا نأ رهاظلا بلاغلا نأ عم « هقحلي هنإف ءارقإلاب ابتدع ءاضقناب رقت

 ريغ ةصاخ ةلالد وهف « لمتحم امنود ام نأل كلذو « ةدملا هذه ىلإ رخأتي ال

 وهو « ررهاظ ىدام رمأب مكحلا طين اذلو « ةرهاظ تناك نإو « ةدرطم

 نب زعلا كلذ ىف لاق دقلو . ءاهقفلا ءالؤه رظن ىف لمحلا ةدم ىصقأ

 مدع لصألا نأل « هقحل امنإ ليق نإف . مكحلا كلذ ىلع ًاض رثعم مالسلا دبع

 رخأت نم بلغأ ىنزلا عوقو انلق « هاركإلاو ةمشلاب ءطولا مدعو ٠ ىنزلا

 « ةبشلاب ءطولاو هاركإلا اذكو « ةدحاو ةعاس الإ نينس عبرأ ىلإ لمحلا

 قاخإ فالخم « تابشلاب طقست دودحلا نإف « ىنزلا دح كلذ ىلع مزليالو

 ىلإ دلولا رظن اهنمو « ثراوتلا نايرج اهنم « ةميظع دسافم هيف نإف بسنلا

 حاكنإلا اهلمو « ىكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا باجيإ نمو © جوزلا مراحم

 . ( ةناضحلاو

 هيلعام ىدأ هنأ طق بذكلا هيلع فرعي مل ىذلا قودصلا ىعدا اذإ (د)

 لاومأ لكأي باذك رجاف هنأب روهشم وهو « ءادألا نئادلا ركنأو نيد نم

 رهاظ نأ عم 2 هيلع ةنيبلا ميقي ىتح قداصلا لوق لبقي مل لطابلاب سانلا

 رظانت ةعيرشلا ماكحأ نكلو « ءادألا هئاعدا ىف هلوق قدصب ءىبوت هلاح

 درطتال ىلا رومألاب الءناميإلاو تانيبلا ىهو ةدرطملا ةرهاظلا تابثإلا رومأ

 ش ْ . ةرهاظ تناك نإو

 ءارقتسالاو بلطلا و « نينس عبرأ لمحلا ةدم ىصقأ نإ : لوقي نم ىأر ىلع ريس اذه )١(

 . كاذ ريغ تبثأ
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 هنأ هيلع تعدا مث « ةنس نيرشع ماودلا ىلع ناجوزلا رشاعت اذإ ( ه )
 « امذكي رهاظلاناك نإو « اهاوعد عمست « ابسكي ملو « ائيش الع قفني م
 دنع ةقفنلا تراص دقو « انركذ اك نيعلاو ةنيبلاب طابثإلا طانب نأ ررق هنأل
 نإف «٠ ءادألا هيلع ناكف « اموجو تقو نم جوزلا ةمذ ىف ًانيد ىعفاشلا

 ٠ ةرثعلا رهاظب ىتكيالو . تابثإلا هيلعف « هتركنأ

 ةدرطملا ةرهاظلا رومألاب اهماكحأ طانت ىعفاشلا دنع ةعيرشلا دحن اذكهو
 . ًانايحأ ةرهاظ تناك نإو « ةصاخ تالالد اهتضراع نإو ةماعلا

 ذفنت نيملسملا ءاهقف رثكأ دنع وه امك ىعفاشلا دنع ءاضقلاو ٠١
 ماكحألا رسي نأ هيلع ىضاقلا نإو . نطب ام كرثيو « رهاظلا هماكحأ

 ىلا ةدرطملا ةرهاظلا تابثإلا لئاسوب ذخأي نأ وهو قباسلا ساسألا اذه ىلع
 , ناعإلاو ريراقألاو تانيبلا ىهو « هل ةفشاك قحلل ةنلعم عراشلا اهماقأ
 مكنإو ءرشب انأ امنإ» : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقب كاذ ىلع لدتسيو
 ىلع هل ىضقأف ٠ ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو ؛ ىلإ نومصتخ

 عطقأ انف  ًائيش هنم ذخأي الف هيخأ قح نم ءىشب هل تيضقنف « عمسأ اموحن
 ءاضقلا اوفلك امن ةاضقلا نأ ىلع ثيدحلا اذه نم لدتسي . «رانلا نم ةعلعق هل
 نأ هل ىضق نم ىلع ًامرحم نوكي دق نطابلا نأ ديفي ثيدحلا ذإ ٠ رهاظلا ىلع
 ثيدحلاو « ًانطاب نيدب لطبملاو ًارهاظ ذفني ءاضقلا نإو « هب ىضق ام ذخأي

 ذفني نكلو « الالح مرحالو « امارح لحال ىضاقلا ءاضق نأ اضيأ ديفي
 ثيدحلا ىف نإ : ىعفاشلا لوقيو . هللا دنع امبءاسح ةمرحلاو لحلاو « رهاظلا ف

 « مهنم عمسيام وحن ىلع ءىجي سانلا ىلع مكحلا نأ ىلع ةلالد « قبسام قوف
 هلوقل « « كلذ ريغ مهيغ وأ « مهن "اين نوثكت نأ نكمم نإو « هب اوظفل ام

 وه امنإ ءاضقلا ذإ « ذخأي الف هل تيضقنمف (ثيدحلا ىف) ملسو هيلع هللا ىلص
 « مهسفنأ ىلإلوق وأ ةينب مهنم هنع باغامف مهلكو دقو هنع باغاعال « اوظفل اب

 الأو ؛ ظفل امب الإ ١ دحأ ىلع ركحم نأ مكاحل لحنال هنأ ىلع ةلالد هيفو
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 «نظ وأ ببس وأ ةين نم هرمأ نم هنع ىلاعت هللا بيغ امم ءىشب هيلع ىضقي-

 مث . ( هنم عمسأ ام وحن ىلع ١ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لوقل ء ةمهن وأ

 قيلخ هنأ نظي ء ىشب وأ « هلئاس ىلع هنم مهوتب ىضق نمف « : هصن ام لوقي.:
 هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك فالخف نيلئاسلا نم عمس ام رغب وأ « هب

 اذه ىعداو « بيغلا ملعب رثأتسا لجو. رع هللا نأل < ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ريخأو ا عمس امي | ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأآلو ء هملع

 معب سنا لوأملسو هيلع هلا لص للا لوسرو ٠ مهرهاظ ريغ مهميغ 37

 نم اه هللا هصتخا ىلا هتمآرك و « ىلاعت هللا هعضو ىذلا هعض ومب ©

 .هملعاذه ىعداو « مهسفنأ ىلإ مهيغ ىف مهلكوف هيلع ىحولا 0 و

 امدنع هنم ىبجتحا ةدوسل هلوقو « دلولاب ةعمز نب دبعل هؤاضق اذه لثمو .

 ىذلا ريحا اذه فو . ةعمز شارف وهو « رهاظلاب ىضقف « نيب ايش ىأر
 ةدوسرمأو«شارفلا دوجول ةعمز نم بسنلابةعمز نب دبعل ءاضقلا نع هقاس

 ًارهاظءاضقلاب هبف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأ دق ؛ باجتحالاب ةعمز تنب

 «ةدرطملاةرهاظلا رومألاب طانت ماكحألا نأل « شا رفلا بحاصل بسنلاب مكحف

 مسوهيلع هللا ىلص ىبنلا نكلو « ىعفاشلا نع انركذ امك ةصاحلا رومألاب ال:

 تنب ةدوس هجوز رمأف « لاوحألا نئارق هيلإ ريشت اع ذخأ هسفن نأش ىف.

 «هسفنةصاخ هب ذخأف « نئارقلا نم ءىش هل نيبت ذإ ( هنم بجتحت نأ ةعمز.

 . نطب امم ال ءرهظ ام طانت عرشلا ماكحأ نأل هرعغب مكح دق ناك نإو.

 نم ةيعرشلا اهفاصوأ اهئاطعإو دوقعلا ريسفت ىف ىعفاشلاو ١
 «© ةيدام ةيرهاظ ةرظن رظني الع ماكحألا .بيترتو « نالطبلاو ةحصلا:

 ثيح اهفاصوأو اهراثآ ثيح نم دوقعلا ىلع مكحال وهف « ةيسفن ةرظنال :
 3 ةنيب تناك! نإو « دقعلاهتقو ركذتال ىلا امهضارغأو « نيدقاعلا ةين

 دقعلا ىلع مكحم نكلو 2 هتقحلوأ هتقبس رومأ نم دقعلا سبالامو املاوحأ

 قى نيدقاعلا رعو ةغللا ىف اهنم دافتسي امو هظافلأ هيلع لدت ام بسلا ٠

 بجوي ءىث ىلع لمتشم ريغ هتارابعو هظافلأ ىف دقعلا ناكاذإو « باطلا.
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 ءارشع وأ ًاموي الإ اهسبحمالأ ىونوةأرما حكني نأ لجر دارأ نإو « دقعلا

 . طرش رعغ ىلع ًاقلطم حاكنلا

 .دقع دسفبال هنإ : ناسحتسالا لاطبإ باتك ىف لاقملا اذه ىف لوقيو
 وتب الو « هرخخأت الو همدقت ءىبشب دسفي ال « هسفن دقعلاب الإ ذبأ

 نأب عويبلا دسفت الو « ةدقعب الإ هدسفتال ءىش لك كلذكو « بلغأب الو

 لاقي نأب عوببلا نم لطبن نأ زاج ولو « ءوس ةين هذهو ةعيرذ هذه لوقي
 . عويبلا نم نيقيلا نوكي وأ ناك لحيإل ىذلا ىلإ ةعيرذ نوكت نأ فاخ ىبم

 ًافيس ىرتشا ول الجر نأ ىرت إلأ ٠ نظلا نم هب درت نأ ىلوأ لحالام دقعب
 «ةزئاج ريغىتقلاب ةينلا تناكو « لالحءارشلا ناك هب لتقي نأ هئارشب ىونو

 الجروب لقي هن هارب لجر نم فيس عئابلا عاب ول و « عيبلا ام لطبي ملو ”الجردب لتقي هنأ ها نم ًافيس عئابلا عاب ول اذك ١ ام لطب
 . مالسإلا مكح ةماع م ةنسلا مك باتكلا لد اذإف : لوقيو ... اذكه ناك

 .تناك نيدقاعلا ةين اهدسفي إل « اهدقع رهاظلاب تبثي امتإ دوقعلا نأ ىلع
 'اهدقاع ريغ .مهوتب دسفت الأ ىلوأ إل ةحيمص رهاظلا ىف دقع اذإ دوقعلا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ًافيعض ًامهوت ناك اذإ ايس مث « اهدقاع ىلع

 نوذخأي ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ءاهقفلا رثكأ نأ قحلاو -
 مه رثكأ ىعفاشلا نأ ديب « اهماكحأب مازلإلاو . اهريسفت دنع دوقعلا ةيرهاظب

 وهف . ضارغألاو تاينلا ىلإ رظن ريغ نم رهاظلاب كاسمتسإلا ىف ًاددشت
 « هيلع لدت امو « دوقعلا ىف ظافلألا رهاظ ىضتقم ذخألا ةرورض ىف ددشي
 رومأ تاينلا ذإ « ىالسإلا عرشلا ىف رهاظلاب تطين اهلك ايندلا ماكحأ نآل
 دقملا نوك فرعتل ةسارفلاو ةنطفلا انه هانعمو « هقاقتشاو حرش قيس ناك زإلا (1) '

 . محم ىلإ ةعيرذ
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 ,نع ثحبلاف « هلل هلك رمألا نوكي موي الإ اهلجت الو 6« هللا دنع اهملع

 ماكحألا لك نإ لوقي ىذلا ماعلا أديملا عم قفتي ال ةيفدلا دصاقملاو تاينلا

 هتيضقأ ىف ناك ىعفاشلا كيلإ قاس امك قلع ىنلاو « رهاظلا ىلع ىببت ةيويندلا

 رست عرشلا ماكحأ تناك اذإو « هيلإ ىحوأ ىذلا وهو « رهاظلاب ىضقي

 .نم « اهارابع هب قطنت اع الإ ابمف ذخؤي ال اهلك دوقعلاف ء وحنلا كلذ ىلع

 لدت امم ًاحيحص دقعلا ناك اذإف « ةريخ ريغ وأ ةريخ تاينلا ىلإ رظن ريغ

 هل رظن ريغ نم هوجولا لك نم حيد دقع وهف هيفط ريشا امو هظافلأ هيلع

 هيف سيل هتارابع ىضتقمم ناك اذإ عيبلاف « لالح وأ مرح ىلإ ةعيرذ هنوك

 :ن رقي مل دقعلا مادام ابر ىلإ ةعيرذ ناك ولو « احيعص ناك «ءداسف ىلع لديام

 ىحن ال ىذلا نايدلا املع بساحب ةينلاو « هدسفي ءىشب الو © ابر طرشب

 .٠ - 000 ١ ءابسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع

 « نيعلا ضبقو الجؤم نعلا ناك اذإ ىرتشملا نأب ىعفاشلا كح اذلو

 ابرلا ةين تناك ولو « هضبقيو نقلا نم لقأب عئابلا ىلإ اهعيبي نأ هل ناك

 حئابلا نم .نادتسا دق ىرتشملا نوكي نأ ةجيتنلا نأل « دقعلا كلذ ىف ةتباث

 ماد ام نكلو . .ةحضاو هيف ابرلا تارامأو « هنم رككأب هيدؤيسو انيد

يبلاف «٠ ابرلا دصق ىلع لدت ةرابع هئاشنإ دنع دقعلاب نرتقي مل
 دقو حيحص ع

 ىلإ اماعط لجرلا ىرتشا اذإو : هيف ءاج دقف . مألا ىف هتمص ىلع صن

 ىلإو دقنب هريغ نمو هنم هارتشا نمم هعيبي نأ سأب الف هضبقف « لجأ

 ةحض ى قرفي مل وهف « 4)1١( نيعملا ريغو « نيعملا اذه ىف ءاوسو « لجأ

 ىلإ. ةعيرذ ناكأ ءاوس ىأ « نيعم ريغ وأ ابرلا ىلع انيعم هنوك نيب عيبلا

 ٠ (؟5)مر ىلإ ةعيرذ نكي مل مأ مرح

 ”م ص ثلاثلا ءزجلا مألا .
)١( 

 نأ تبثأو ع لصف ى دوقعلا ىف دوصقملا عوضوم مقلا نبا نيب دق (؟)

ارح وهف مارحلا هب دصق نإ دقملا
 م دوقعلا غيضب لكدملا » : كلذ ىف لاق دقو.. م
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 اهوصأ ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا ريسفت ىف كلسي ىعفاشلا دجن اذكهو

 رهاظلا ريغ نأل « هودعي ال رهاظلا كلسم اهيضقأ ىفو «٠ اهعورف قو

 باوصلاو ٠ رثك أطحلا نوكيف ؛ مهوتلا وأ نئظتلاب ذخأ هب ذخألا
 . ةدرطم ريغ رومأب ال « ةدرطم رومأب طانت ماكحألاو « اليلق

 نوكي نأ امإف . اهولدم املاع « اهناعل ًاروصت« ... اهب ملكتل ادصاق ناك نإ
 نكي ل نإو « هتمزلو هقح ىف اهماكحأ تبترت اه ًادصاق ناك نإف . ل“ وأ امل ًادصاق
 مل نإف 0 اهانعم ريغ الو اهانمم دصقي ال وأ « اهفالخ دصقي نإ امإف « اه ًادصاق
 زوجي ام دصقي نأ امإف « اهانعم ريغ دصق نإو « لزاحلا وهف اهب مكتملا ريغ دصقي.
 هيلع لدت ىذلا هقملا مكح نكي ملو « هدصق هل زوجي ام دصق إف « ال وأ هدصق هل
 ءاضقلا ىف امأو « لاح لك ىف ىلاعت هللا نيبو هنيب غيصلا هذه ماكحأ مزلي مل ةغيصلا
 ىلع لدت ةنيب ةنيرقلاو قايسلا نأل اضيأ همزلي مل كلذ ىلع لدت ةرابع همالكب نرتقا نإف
 « هنم لبقت مل ةدرجم ىوعد كلذ ىعداو . الصأ ةنيرق همالكب نرتقي مل نإو هقدص
 ريغ ةيجوز ةرشع دصقي ال تجوزتو تحكتب لكتلاك هدصق زوجي ال ام اهب دصق نإو
 . كلذ هبشأ امو ابرلا دصقب تيركشاو ثعبو . ثالثلا اهقلطمل اهللحت دصقي لب . ةتقؤم
 نإف . هيلإ ةليسو لعفلاو ظفللا رهاظ لعجو «ء هدصق ىذلا هدوصقم هل لصحم ال اذهف
 + هللا ةيصعم ىلع ةئاعإو ٠ بجاولل ًاطاقسإو « مرحملا ؟ذيفنت هدوصقم هل ليصحت ىف
 ىلع هتناعإ نيب قرف الو « ناودعلاو مثإلا ىلع ةناعإ كلذ ىلع هتناعإو هعرش ةضقان»و
 نوكيل ءارش دقع دقعي نك ةعيرذ وه اهذذتاو هريغ ىلإ ةيضفم تفصو ىلا قرطلاب كلذ:
 ايجوم هيلإ ةلصوملا قرطلا فالتخا نكي مل ًادحاو ناك اذإ دوصقملاف ؛ ايرلل ًاعيرذ
 لئاشو قرطلا نإف ء ىرخأ قرط نم هنيعب لحيو قيرط نم مرحيف « هلكح فالتخال
 ركملاو لايتحالا قيرطب“ مارحلا ىلإ لسوتلا نيب قرف ىأف ع اهريغل ةدوصقم ىهو

 . نطابلا رهاظلاو « نالعإلا رسلا اهف قفاوي ىلا ةرهاجملا قيرطب. هيلإ لسوتلاو ؛ عادخلاو
 « كلت كلاس نم لقأ ءرطخو « ملسأ هتبقاع نوكت دق ةقيرطلا هذه كلاس لب . ظفلل دصقلاو
 نم فرصتب ها عض وأ مهمولق فو « تقمأ ركملاو عادحلا قيرط كلاس نأ اك
 .رويم ربا ال5١ ص اع بج نيعتوملا مالعأأ
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 هدهب نم لمعو لوصألا َْق ىعفاشلا نع

 ءهقفلا لوصأ ولع ىلع قباس هقفلا ملع نأ هيف كلشإل ىذلا رمألا ١"

 . دابجإلاو ايتفلاو طابنتسالاب أشن هقفلاف

 اوباغ اذإ نودبجم ةباحصلا ناك ىح مثلَ لوسرلاو داهتجالا ناكدقو

 هدعب نم دابجالا ىلاوت مث « هيف امكح هل اوفرعي مل رمأ مل ضرعو هنع

 اوثروأف « نيدشارلا دهعو هتورذ ىف دابّتجالا ناكو « ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيضقألا نم ةورث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ عم سانلا

 مث رغغلل اهلماعمو اهماظنو ةلودلا ريس ى ةيلمعلا ماكحألاو ىواتفلاو

 امف ىفي ناك دقل ىتح « ايتفلا ىف نئفتي نم مهنم ناكف « نوعباتلا ءاج

 ديعب وهام ىلإ روصتلاو ضرفلا هب بهذي دقو « عوقولا لمتحي امو « عقب

 ةيمالسإلا دالبلا قف ناك « بهاذملا باصصأ نيدهتحملا رصع ءاج املف « عوقولا

 ةنيابتم ىحاونلا ةفلتخم ةعونتم ماكحألاو ةيضقألاو ىواتفلا نم ةورث

 نم ةعومجم ةكم قدحمو « ةيهقف ةعومجم كلاملف « ناولألاو لاكشألا

 ًارثك عمج ىذلا مههقف قارعلا لهألو « هقفلاب ةطبترملا راثآلاو ثيداحألا

 نم ةيرثم ةورث « ةعونتملا ةيهقفلا تاعومحملا هذه تناكف « دمحم مامإلا نم

 . طابنتسالاو ملعلا

 ىحاوتلا بامصأ نيب لدجلا دجوو « ةورثلا كلت دجوف ىعفاشلا ءاجو

 هل ةيداه ةشقانملا كلت تناكو « بيرألا لقعب هرامغ ضاخف « ةفلتحما

 امببو « نيلداحللا طبضت سيياقمو نيزاوم عضو ى ركفتلا ىلإ بيرالب

 « داهجالاو طاينتسالاو ثحبلا ساسأ نوكتو « باوصلا نم أطخلا زيمتي

 طابنتسالا ساسأ نوكتل « هقفلا لوصأ عضو ىلإ ههاجتا كلذ نم ناكف

 . انركذ امك اهميقس نم اهحيحص ةفرعمو « ءارآلا دقنل نيزاومو طباوضو

 اذإ هنآل « هقفلا لوصأ ملع ىلع امدقتم هقفلا نوكي نأ ىف ةبارغالو

 «حيحصلا ريغ نم ءارآلا نم حيحصلا ةفرعمل نيزاوم هقفلا لوصأ ماع ناك
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 .نأشلا ناك كلذكو نا زملا ىلع ' ةقباس ةداملاو « نزوت ىبلا ةداملا وه هقفلاف
 ءارعشلاو « ىحصفلاب قطنلا نع رخأت وحنلاف « ةطباضلا مولعلا لك ىف
 «ضورعلا طباوض دمحأ نب ليلخلا عضي نأ لبق ىقم ًانوزوم ًارعش نوض رقي
 وطسرأ عضي نأ لبق نوركفيو « نورواحتيو نولداجتي اوناك سانلاو
 . قطنملا ملع

 نبت رج ىلا تارراحملا تاعومجم ةنوعع عاطتسا دق وطسرأ ناك اذإو
 نأ مهريغو ةيئاطسفوسلاو نوطالفأو ؛ طارقسك « ةفسالفلا نم هقبس نم

 أطخلا نع مصتعي نأ نهذلا عيطتسي امتاعارم ةلآ نوكيل قطنملا ماع عضي
 ةفلتخلا ةيهقفلا تاعومحملا ةنوعم عاطتسا ىعفاشلا كلذكف « ريكفتلا ىف
 كسمتسا نإ هيقفلا عيطتسي طباوض طبنتسي نأ هاجتالاو ىحاونلاو ناولألا
 . هدعابيالو باوصلا نم برقي نأ اهم

 2 اهم لصتا ىلا ةيهقفلا ةورثلا كلت هيدي نيبو ىعفاشلا ءاج 84

 تاودألا لك هعمو « ابقيرطب سرحتو « ًارطشأ اهنم عون لك نم ذخأو

 « ةقرفتملا اهاتشأ نيب نم فلختسي نأو « اهف ديدجب قأي نأل ةحلاصلا
 2 ءارآلا نم مقسلا نم حيحصلا هب فرعي ًاعماج ًانوناق ةرثانتملا امازجأو
 ءاملع رابك فوفص ىق ادع ىبح « ىبرعلا ناسللاب ًاقيقد أطيمم ًاملع ىتوأ دقف
 لكب املع طاحأو « هلاجر مظعأ ىلع جرختف « ثيدحلا ملع ىتوأو « ةغللا

 ةياحصلا دهع ندل نم ءاملعلا فالتخاب املع ناكو ©« هرصع ىف هقفلا عاونأ

 .تافالتخا فرعي نأ ىلع صرحلا لك ًاصيرح ناكو «٠ هورصاع نيذلا. ىلإ

 حاحصةفرعم ىف مظعأ هصرح ناكو « ةفلتخما امماهجوو « اراسمو ةباحصلا
 ةرظانملاو لدجلاب اسرمتم ناك مث « اهنيب قيفوتلاو اهفالتخاو ثيداحألا
 ىف اليصفت مهلدأب نوقلي اوناك ءاسلعلا نأ انقس امه تملع دقو « انركذ امك
 .ملاقألا ىف افاوط ناك وه من 2 مهتاباتك ىف اهيلإ نوريشي دقو « مها رظانم

 اولزن نيذلا ةباحصلا راثآ نم مهدنعامو ؛ سانلا فارعأب املع ىتوأ دق
 2 هرصع ى نودملا هقفلا أرقي نأ ىلع اصيرح ناكو ؛ مههقفو مهدالب

 . مقتسم ىملع لقع عم كلذ لك « هتاهاجناو هتاهجو ةفرعمو
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تو اهملع ىلا ةداملا نم جرختسي نأل « ةادألا هل ترفاوت هلك اذه
 اهاقل

 طابنتسال اساسأ نوكتو « نيقباسلا ءارآ امم نزوت ىلا نيزاوملاو طباوضلا

 . تودعابي الو نوبراقيف « مهطابنتسا ف اموعاري نيقحاللا

 انيعتسم نآرقل ماكحأ مهفل دعاوقلا طبنتسي نأ عاطتسا ناسللا ماعبف

 هللا دبع اصوصخو  همهفو م ركلا نآرقلل ةباحصلا ةسارد نم .رثأ امم كلذ ىف

 ةباحصلا ملعأ ناك ىذلا و « ةكم ةسردمل لوألا ذاتسألا ناك ىذلا سابعنب

 نآرقلا نامجرت هنأب فصو ىذلاو « هخوسنمو هخسانو ميركلا 0

 هذه لظب الظتسم ةيملعلا هتايح رثكأ شاع ىعفاشلا نأ تملع دقو « ميركلا

 . اه ريكفت نم امهلتسم ةسردملا

م ةفرعمو « ثيدحلا ملعب هتطاحإبو
قلتي مباع لصح ىلا هقفتمو هفلتخ

 هي

ههاذمو ,مهؤارآ تفلتخا نيذلا ثيدحلا لاجر نم رثك ددع ىلع
 ىح « م

ىلع هعالطاو ميلاقألا ىف هفاوطتبو 2 دئاقعلا ماع ىف
 امف ةباحصلا راثآ لك 

ئسلاو ماقم ف رعي نأنم هنكم اذه لك ء مهم ءايورمو
 ثيدحلا لاوحأو « باتكلا نم ة

 . هلوصأ هلك كلذ عدوأو « اهسفتل اهضراعم دعو « باتكلل ابي راعم دنع

 مألا باتكو « هتلاسرو « هدنسم كلذ ى ءاوس « اهفلخ ىلا هبتك نإو

 ةياحصلا فالتحخا ةسرادب هتيانع ىلع ةيوطم ريغ ةنيب ةحضاو ةلالد لدعل

 هبقفلا لضيال ىلا ةيهقفلا ةداملا امف ىري ناك هنأكو « ىهحاف دقان ةسارد

 « طابنتسالاب وه لقتسي امدنع اماكاحم عيطتسي ىلاو « اهنع جرخم مل ىذلا

 املع هتدافأو « خوسنملاو خسانلاب املع هتدافأ ةساردلا هذه نأ كشالو

 ىنارمل امهف هتدافأو « ةباحصلا هب ذخأي ناك ئذلا ىأرلا ن٠ ةريبك ةفئاطب

 ق طرشي ناك اذه لجأل هلعلو « اهماكحأ عومجمو « اهمومع ىق ةعيرشلا

 ةيدقن ةسارد مهفالخ ةساردف « ةياحصلا فالتخاب ءاع ىلع نوكي نأ دبا

أ ر هظيو « هلوصأ نم رشك ىلإ هتده ةيصقتم ةصحاف ةف رعتم
 أوناك هذيمالت ن

 دقل ىبح « ةباحصلا ءارآو ةفلتخما ءارآلل ةقيمعلا ةساردلا كلت هيف نوحملي

 . سانلا فالتخا ق افوسليف لبنح نب دحأ هدع
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 مل نإو ١ سايقلاب اونع نيذلا مه مهنأو « ىأرلا لهأ هقف ىلع علطا
 ,؟روغ مهدعبأو . ءاهقفلا سيقأ مهنيب نم ناك دقل ىح « هطباوض اوعضي
 فلكتنم هب ام اوك نأ ىف اببس هب مهسرمت ناكو ؛ههوجول امهف مهعرسأو
 . ةيركفلا مهتاكلمو مهرطف ىف وه امنأك

 جرخم نأ عاطتساف « ثيدحلا لهأ هقفب هضراعو « ءالؤه هقف ىلع علطا
 دنعام لكل ةقفاوملا لك ةقفاوم نكت مل نإو ٠ ةطباض سايقلل نيزاومم
 . ىأرلا لهأ

 . مقتسملا هريكفتو « ىعملآلا هلقعب اهكااردإب لغتشا دراوم ىلإ هلك اذه
 جرختساو اهدجو ىتلا ةيهقفلا ةورُثلاب عفتنا ىعفاشلا ىرن اذكهو - 6

 فوقولاب ىتكيالو « اهمتايلك كرديف رومألا نطبتسي ىذلا ىملعلا هلقعب اهم
 . هقفلا لوصأ ملع عضوف « تايئزجلا دنع

 حيبمص ةفرعلل نازيم.دنأ (امهدحأ ) : هعضوب نيظحالم نيرمأ ىرت كنإو
 ءارآ هب نزوو ؛ كلام ءارآ ىعفاشلا نزو دقو ٠ حيحصلا ربغو «مارألا
 ىلع امكاح ناكوهف « ءالؤه ريغو « ىعازوألا ريس هب نزوو « نيقارعلا
 . امل اعضاخال ةيهقفلا ءارآلا

 « ةديدجلا ماكحألا طابنتسا دنع هتاعارم بجت ىلك نوناق هنأ ( امهناث )
 رابتعاب ال ء هبهذم لوصأ ىه هلوصأ تناكف « دييقتلا لك هب هسفن ديق دقلو
 ىلع راس مث ٠ لوصألا عضو هنأل لب « هتهجول نايبو هبهذم نع عافد اهنأ
 « بهذملا ةمداخ نكت مل ىهف « هبهذمل ةقباس لوصألا هذه نأل « اهجاهم
 لوقلا نم قبس اهفنيبت دقو « هطابنتسا دنع اهم هسفن ىعفاشلا ديق دويق ابلكلو
 الوصأ عضي ثيحب « هئارآب كاسمتسالا ىلع اصيرح نكي مل هنأ ىعفاشلا هقف ىف

 حولي ليلدلا ىأر نإ هيأر كرتيو ٠ ليلدلا ءارو ريسي لب « اهنع عافدلل
 هلاك كلذ ىف نأ انيب دقو « هئارآ ىف عوجرلا ةرثك هيلع تذخأ ىبح « هضقنب
 تينم وأ «٠ بصعتلا اهامعأ ىلا لوقعلا ىوذ دنعالإ ؛ هل صقن هيف سيلو
 ش . روصقلاب
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 لدحللا ثيح نم هبهذم ةمدخل نكت مل ىعفاشلا لوصأ نأ لوقلا ةصالخو .

 .ثعب امتإو « ةيبهذم ةعزن املع ثعابلا نكي ملف « هل ةطباض تناك نإو « هنع

 نوكي اليكل نيدهجمللموسرو دودخ عضوو ؛ داهتجالا بيلاسأ طبض اهلع

 . هلتقت ىعفأ ىلع عقي مأ « هبطتحم بطح ىلع عقيأ ىرديال « ليل بطاحك هيفقلا

 ى م ال وهف « ًايلمعو ًايرظن ًاهاجتا هجتت ىعفاشلا لوصأو م٠8 الح

 خسانلا ىف وهف . ةدوجومو « ةعقاو ًارومأ طبضي نكلو « ضورفو روص

 درو امب اهف خسنلا هدنع تبث ىلا لئاسملا نم خسنلا دعاوق ررقم خوسنملاو

 .رابخأ نم هتباحص نع رثأ اموأ « ثيداحأ نم ملَسو هيلع هللا ىلص لوسر نع

 هيب امم هيقتسي صاخلاو ماعلا ىف همالكو « ملَسو هيلعدللا ىلص هيواتفو هتيضقأ

 :هدعاوق لكى رسي هارت اذكهو . ةيوبن ثيداحأو « ةين آرق صوصن نم هيدي

 .عيباني نم هيدي نيب ام عبتي نكلو « ةينهذلا ضورفلا ءارو « اهطبنتسا ىتلا

 اطباض هاري ام ملعلل جرخت و « اهروغ ريسيو « اهقامعأ ىف لغلغتيف « ةعيرشلا

 هجوت امو « صوصتنلا هب ىحوت ام هبيلاسأ ىف ديقتي سايقلا ىتح « اهتايلكل
 ءاهذخأ رداصم كيريلب « كيلإ اهقلي ةدعاقلاب ىتكيال وه مث تارابعلا هيلإ

 .هيلعهللا لص ىبنلا نع روثأملاو . ةباحصلا ىواتف نم اهديؤي امو « اهفرع فيكو

 .تماقتساو تينب عورفلا نم ةفئاط نبي ذخأ اهلدأب ةدعاقلا ترقتسا اذإ ىح مسو

 ةقلطم دعاوقال « ةقبطم دعاوقو « ةيحالوصأ ىرت كلذبو « اهساسأ ىلع

 .ثح لثم هدعاوق ق ىرتالف « عوقولا نع ةديعب ةينهذ ًاروصالو « ةدرحب

 « رئاج ريغ وأ ارئاج رودقملا ريغب فيلكتلا نوكو فيلكتلل ةردقلا طارتشا

 روصلا نم كلذ وحو « هناكمإ مدعو « خوسنملاب لمعلا لبق خسنلا ناكمإ الو

 ًاناد دمعي وه ناكو « دوجوملا وأ « عقاولا نم دمتستال ىلا ةدرحملا ةينهذلا

 < ةيضرفلا ةليخألا ءارو ريسيف « نانعلا هلقعل قلطي الو ؛ ةيلمع رومأ ىلإ

 . امهعضوم ىف امبلإ انرشأ ذق نيرمأ ىف كلذ ريتعاو
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 ةجح هرابتعا و عامجإلاب ذخألا ىلإ ىدؤي ليلدلا دجو هنأ .: امهدجحأ
 « ةنسلا وأ باتكلا نم اصن ابف دجم ىلا رومألا ىف اه ذخألا بجم ةيعرش
 هركنيف « رسعتيلقألا ىلع وأ « رذعتي رمأ قيقدلا هانعم عامجإلانأ دج هنكلو
 عامجإلاب ملسي الو ٠ ليلدىلإدنتسي ال عامجإلا ءاعدا نأ نيبيو « هب جتحم نمىلع
 ضرفبال ةباحصلا نم اعامحإ دجو اذإ مث « انهون اك ضئارفلا لوصأ الإ
 نع ع ةياوولا نأل يه هيلع هللا | قلص لوسرلا نم اوعمتسا ام م ىلع ىبس هنأ

 . ةياكحلاو

 باتكلاىلإ اهم رقأ اهنمراتخم هنإ ةباحصلالاوقأ بتارم ىفلوقي هنأ : امهناث
 . نامع وأ رمعوأ ركب ابأ ةمئألا دلقت نأ بحأ كلذ ىف اوواست نإف 4 ةنسلاو:

 دمي نأ عيطتسي وهوالإ « نيفلتمم مهدجمال قيبطتلا دنع هنكلو « اذكهو

 قناحصلا لوق حجرف « ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ وه ام ملاوقأ نيب نم

 عم دجلا ف ديز لوق ضئارفلا ىف عجربف « مامإلا لوق ىلع مامإ ريغ ولو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ ر ,كب ىلأ لوق ىلع ةوخإلا

 ىذلا وه اهقيبطتو « ةطباضلا دعاوقلا جارختسا ىف ىلمعلا ههاجمنا لعلو
 هماسقأ نايببو اهقاس ىلا ةلثمألا ىف هتقيقح نايبب سايقلا نايب ىف قتكي هلعج-
 « اهكلاسمو « ةلعلا طباوض نبي ملف « دهتحنا ىلإ ةلعلا جارختسا كرتو
 ضرعتي لو . اهصوصخو اهمومج نايبو ؛ امتاجرد:ةوقو اهجارختسا قرطو.
 ناك ىعفاشلا نآلو « دوحما داهجا نم هلك كلذنأل « كلذ نم ءىش نايبل
 اهساردو « ةلعلا كلاسمو « هرصع ىف ناك ىذلا داهجالل طباوض عضي

 هجتي امم نكي ملو « هرصع ءاهقفنيب اعئاشزكي مل ىسلف جومم وحنلا كلذ ىلع
 ءاهدعب وأ اب.رق ىف اه ريدقت رمأ نوكرتي فاصوألا ىف اوناك لب + ءاهقفلا هيلإ
 قرطو ةلعلا رمأ ىف ىعفاشلا دعب نم لوصألا ءاملع ضاخخ نأ دعب ىبح هنأو»



 ا ممر د

 « اهقيبطت دنع فالتخا اعأ نوفلتخم ءاهقفلا دحين ؛ اهطباوضو اهجا رختسا:

 . ءادج ريبكب ال طبضلا تأي ملف.

 « هزيم هنأ هبسحف « اليلق سايقلا ىف ىعفاشلا عينص نكي امهمو

 وهو « فالحل هيف عضوم ال رمأ كلذو « هماسقأ دحو « هطبضو»

 ةبترم هريغلو « قباسلا ناكم هيف ىعفاشلا ذإ « ءالعلا ريدقت ناكم

 . (1)قحاللا

 نكي مل : هصن ام نييعمالا ضعب اهمجرت ىلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف هاج 00

 « هقيبطت ق معسوتلاو هتتشنت ق رثآلا ريبك هل ناك هنأ ريغ « سايقلا قيراط ممنأ1و ىعفاشلا

 لقأ اوناك سانلا نأل سايقلا مسأ تحت اهعنطصأ ىأرلا ةقيرط ةرورضلاب ىه سايقلا ةقيرطو.

 لهأ نأ رهظيو « ةقيرطلا هذه لامتسا نم دح دق هنأ حضاولا نم هنأ ىلع « مسإلا اذه نم ًاروفن-

 ىعفاشلا لواحو « داحآلا ثيداحأو ةفيعضلا ثيداحألا نم صلختلل سايقلا اوملعتسا قارعلا:

 سايقلا بذغتي ملو كلذ ىف قيفوتلا ليلق ناك هنكل و سايقلا لاعتسال ةئيعم دعاوق عضو ًاضيأ

 ًادرجم هلمجي ىذلا ضومغلا ىلع ىتب هتقيرط ىف تاديدستلا نم مغرلابو « ةرخأتملا روصعلا ىق ىتح

 . ميدقلا هانعم ف داهبجالل فدارم ىعفاثلل دنع سايقلا نأ رهظيو عانمإلا ىف ةعطاقلا ةوقلا نم.

 ىف صيحمتلا نع دعبو قيفوتلا هبناج دق ةداملا هذه بتاك دحن ةليلتلا رطسألا هذه ىو

 . لئاسم ةدع-

 « هقيبطت ى معسوتلاو سايقلا ةئشنت ىف رثألا ريبك هل ناك ىعفاشلا نأ ركذ : الوأ

 ىال « هطبض ىف لضفلا هل ناك ىعفاشلاو «٠ رثأ ربكأ كلذ ىف ىأرلا لهأل نأ عقاولاو.

 . هيف عسوتلاو هتئشنت.

 ةرورضلاب كلذ نإ لاقو « ىأرلا ةقيرط ىه سايقلا ةقيرط نأ ركذ هنأ : اناث

 ناسحتسالاب ذخألا لمشي ذإ سايقلا نم عس وأ ىأرلا نأل © صحم مالكب سيل اذهوب

 « اهشعب ىه لب « ىأرلا ةقيرط ةرورضلاب ىه سايقلا ةقيرط تسيلف « ةلسرأا حلاصملاو

 - . اهودعي ال سايقلا ةرئاد ف ىأرلا دح ىذلا وه ىعفاشلاو.

 ( ىعفاشلا - ؟م م)



 هدا ه5

 عضو وهو ) هدحو ىعفاشلا هب علطضا ىدذلا لمعلا كلذب - 17

 ءاهل نيزاومو ءارآل ًاطباضو دبتجملل ةياده نوكتل « طابنتسالل لوصأ

 .لعج دق («  هنع اهدعب وأ « ىتالسإلا عرشلاب اهلاصتا رادقم فرعيل

 « ةيضقألاو ىواتفلا نم ةفئاط ال « ةتباث لوصأ ىلع ًاينبم ًاماع هقفلا ىعفاشلا

 ء هقفلا نيع كلذب ىعفاشلا حتف دقو « اهعوقو ضرفي لئاسمل لولحلاو

 اومتيلو كلس ام لثم اوكلسيل نيدهحملا نم هدعب ءاج نمل قيرطلا نسو

 , ادب ام

 .مهتاهاجلا فالتخاب ًافلتخم ىعفاشلا هيلإ لصو امل ءاملعلا ىلت ناك دقلو

 .تاليصفت ضعب ىف ًافلتخم هب ءاج ام لكب ذخأ نم مهمف « ةيهقفلا

 هعبتا نم مهنمو « لوصألا هذه ىف هفلاخ نم مهنمو « اهعومجم ىفال لوصألا

 .ةفيعضلا ثيداحألا نم صلختا سايقلا اولمعتسا قارعلا لهأ نإ لاق هنأ  ًاثلاث ع

 .ىلع سايقلا نومدقي ال قارعلا لهأ نأل « قداص ريغ مالك كلذو « داحآلا ثيداحأو

 .نم صلختلا هتركف لصأ ىف سايقلا ناك امو «ء هب اهنودري الف . داسآلا ثيداحأ

 .نم صلختلا امنإ « هيلع صوصنملا ريغ ىف ماكحألا طابنتسال لب « ةفيعضلا ثيداحألا

 ةاورلا دقنل نيزاوم عضوو ةياورلا طبص وهو رخآ عضوم هل اهدرو ةفيعضلا ثيداحألا

 . ءىث ىف سايقلا نم كلذ سيلو « ثيداحألاو

 ناك هنكل و سايقلا لاعتسال ةنيعم دعاوق مضو لراح ىنفاشلا نأ ىعدا هنإ - ًاعبار

 .سايقلا طبض ىمفاشلا نإ « هديؤي ام ىعفاشلا بتك ىف سيل ءاعدا اذهو قيفوتلا ليلق

 اهكلاسو للعلا جارختسال قئارط مسري نأ لواحت لو هدحو هزيم وبف هماسقأ فرعو

 .اهكلاسمو ةلعلا قئارط نييعت عم هنآل « اهبف ريدقتلا فالتخال دبهتجملل كلذ كرت لب

 . عانقالا ىلع نيفلتخلا لمح هيف سيلو « فالتخالا نم عنام ريغ سايقلا لازال

 . هدحو سايقلاب ريخألاو « داهتجاو طابنتسا لع ىاثلأو عابتا مع اهدحأ نيمسق



 - "هه

 . هبهذم عبتا نمم ءالؤهو « اهجامم ىلع اجرخم « اهل ًاحراش هيف

 هفنصلا نمف : فانصألا ءالؤه نم فنص لك ىق ةملك ركذنلو
 .ق اال ةلمجلا ىف ةلاسرلا ف ىف ءاج ام عم مهقئارط ت تقفاوت نيذلا لوألا

 كلت عم ةلمجلا ىف طابنتسالا ىف مهقيرط تقفتا دقف « ةيفنحلا - ليصفتلا

 ماعلا نأ ى فالحللاك تاليصفتلا ىف ًاربك سيل فالدناو 2 لوصألا

 ةيكلاملا مهنمو « كلذ وحنو هصصخ ال وأ « داحالا ثيدح هصصخم

 هنيبو مهيب فالحلاو « ىعفاشلا ةلاسر ىف ءاج ام رثكأ عم مهتقيرط تدحتا

 صضعب ىلإ تاليصفتلا فالحلا زواحتن لقو « ةيفنخلا نيبو هنيب امم رثكأ

 ىف ىعفاشلا ددش دقو « مهدنع ةجح ةئيدملا لهأ لمعف « ةماعلا لوصألا

 . مألا باتك نم ةريثك عضاوم ىف هدر

 اوروصتي مل مهلكلو « ىعفاشلا لوصأب اوذصخأ دق ةلبانحلا مهنمو

 ى ىعفاشلا اوفلاخ نإو مهنأ قيقحتلا ىو « ةباحصلا عاجإ ريغ ًاعامجإ
 دقف « ىعفاشلا دنع ىأرلا حور نع اذه ىف اودعتبي مل « لصألا رهاظ

 مف ٠ هتيجح قلطأ نإو « ىعفاشلا نأ عامجإلا ىف مالكلا دنع انركذ

 هرظانم هيلع جتحمو لداجب امدنع ناك  رمأ ىالو رصع ى اهضرفي

 عامجإلاب فرتعي داكي الو « هرذعت لب « هقيقحت ةبوعص هل نبي عامجإلاب

 عامجإلا ىف قرفلاف « هعضوم ىف كلذ انيب دقو « ضئارفلا لوصأ ىف الإ

 « ًاريغص ودبي ال لوقلا رهاظ ناك نإو « ًاربك سيل دمحأو ىعفاشلا نيب

 عيباني براقتتو « مهوصأ ىف قاللتن ةعبرألا ةمثألا نأ ىرن اذه نمو

 ضعب ىف ًارييك ًافالتخا ةفلتخم عورفلا تءاج نإو « دعابتت الو مهطابنتسا

 نم ال « تاليصفتلا قو « قيبطتلا ىف فالتخالا نم كلذو « نايحألا

 . ةيلامجإلا ىلوألا ءىدابملا ىف فالتخالا

 ناك « هنع نودعبي الو « هنوبراقي نيذلا ءالؤه راوجبو 7

 « اهليصفت ىف ال « اهناكرأ ضعب ىف لوصألا هذه اوفلاخ دق ءاهقف كانه

 ق ىدرواملا مهركذ دقلو « صنلا الإ اوريتعي ملو « سايقلا اوضفر موقف



 2 را

 نوضفري نيذلا ءالؤه : لاقف « نافنص مهلأ ىلع ةيناطلسلا ماكحألا

 لاوقأ ىلع نوكحمو « صنلا رهاظ عبتيو هضفري فئص « نافنص سايقلا

 نع تودعتبيو دابجالا نوضفريو « صنلا فلاخت ال تماد ام فلسلا
 ىلع هقفلا نوملعي ال مآل « ءاضقلا ىف مهم قثوي ال ءالؤهو « ىأرلا

 ى ريسي هنكلو « هلك سايقلا ضفري مهم رخآ عونو « لماك هجو

 لهأ ءالؤهو « بلطلا ىنعمو « لوقلا ىلع ًادمتعم ىهقفلا طابنتسالا
 . رهاظلا

 ىلع نودمتعي الو « هلك سايقلا نوضفرب ءالؤه رهاظلا لهأف

 نو رتتعي لب ىلجلا سايقلاب ىمسي ام سايقلا نم اوريتعي لو « صوصنلا
 ءابلع ًاصوصنم ةلعلا تناك اذإو « سايقلل ةلالدلا اورتعي لامك « ًاصن اذه

 . سايقب طبنتسي لو « صنلاب ذخأ دق مكحلا اورتعا لب

 دقو ؛(١)ىناهفصآلا فلخ نب دواد ناملس وبأ وه بهذملا اذه مامإو

 بهذملا كرت مث « ىعفاشلا باعصأ ىلع ىعفاشلا هقفلا قلتو « ةيعفاشلا نم ناك

 دقو « صنلا ىلع الإ دمتعي ال ىذلا بهذملا كلذ هسفنل راتخاو ىعفاشلا
 ليق دقو « ناسحتسالا ىعفاشلا ضفر ان « سايقلا ىعفاشلا لوصأ نم ضفر

 لمتشت بتك هلو « ًادهاز اهقف ناك ه م٠7 هنس ىوتو ه ؟.٠ ةنس دلو )١(

 هدلو٠ ناكو ناهيصأ نم هلصأو . هملع ةرازغ ىلع لدت حاحصلا نم ةريثك ثيداحأ ىلع

 ًايعفاش ناتو « اهم معلا ةساير تهتنا هيلإو دادغبب هتافوو هتايحو هتأشنو ةفوكلاب

 ىلإ ىعفاشلا بهذملا كرت مث « هبقانم ىف فلأ نم لوأ وهو . ىعفاشلا بصعتلا ديدش

 نيروبشملا ءاهقفلا نم ناك دقو ريثك ني ادفلا وبأ هيف لاق . صنلا رهاظب ذخألا

 نم ةريثك نكامأ ىف اعرذ كلذب قاضف . حيحصلا سابتال هيفنب هسفن رصح نكلو

 مهفت ريغ نم درحملا رهاظلا هعابتا ببسب اهلإ راص ةيعطق ءايشأب لوقلا همزلف هقفلا

 هنودب عامجإلا دقعنيأ هفالخم دادتعالا ىف هدعب نويسايقلا ءاهقفلا فلتخا دقو « صنلا ىنعمل

 حيحصلا وهو هرابتعا اهدحأ : الاوقأ هتاقبط ىف ىكبسلا نبا ركذ دقو ؟ ال مأ هقالخ عم

 دقلو « ىلا سايقلا فلاخ اميف الإ هرابتعا ثلاثلاو « لاوحألا لك ىف هرابتعا مدع ىناثلاو

 - دنع حص ىذلاو : لاق دقف ٠ لجلا ركني مل هنأ دواد نع حيحصلا نأ ىبسلا نبا ركذ
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 « ىعفاشلل ناسحتسالا لاطبإباتك تأرق لاقف ؟ىعفاشلا بهذم تكرت هل

 . سايقلا لطبت ناسحتسالا اهب لطبي ىتلا ةلدألا لك تدجوف

 ةسايسلا ىف ةيمالسإلا ةعامجلا تفلاخ ىلا قرفلاو اذه 8

 ءاهمف عامجإ نورتتعي ال ةيضابإلاف « طابنتسالا لوصأ ىف ًاضيأ اهفلاخ

 مهرظن ىف نيملسملا ريهامج نأل « مهتقرف عامجإ نوريتعي الو « نيملسملا

 مهرظن ىلع ىبم رظن اذهو « ىأر لالضلا لهأل ريتعي لهو « لالض ىف

 هعضوم ى هانيب ام وحن ىلع بنذلا بكترم ىف مهمأر ىلع وأ « ىمايسلا

 دق عامجإلا ىنعم ف نيملسملا ريهامج عم مهفالتخا عمو « انمالك نم

 نع امهلإ رظنلا ى نوقرتفي الف ةنسلاو باتكلا امأ ٠ سايقلا أدب اوذخأ

 درو « ثيداحألا ضعب لوبق زواجتي ال مهفالتخاو ةيمالسإلا ةعامجلا

 . ةروبشملا ةعبرألا بهاذملا نيب ام اذه ىف فالحلا ىرجب امك اهضعب

 ناك نإو ةئسلاب اوذخأ امك باتكلاب اوذحخأ دقف ةيمامإلا ةعيشلا امأ

 رثكأ ةعاللا تضفر امك « ًاريثك ةفالخلاب ةلصتملا ةعامجلا ثيداحأل مهضفر

 مهمآ طابنتسا راوجن ىهقفلا طابتتسالا اودح دقو بابلا اذه ىف مهيداحأ

 لب « لقألا ىلع ةنسلاو باتكلا ةيجح ىلت ةيجح ةريتعم ,هدنع ةمنألا لاوقأف

 الو « هيأر ريغ ق نورظني ال ةمامإلاب هيلإ ىصوملا مهمامإ دوجو ى مهنإ

 لإ نوهجتي ال مهو هلوق ءارو ليلد ىلإ نورظني الو هداهتجا ريغب نوذخأي

 نأش نمو . ريغ ال نودلقم مامإلا ةرضح ىف مهف « مامإلا ةبيغ ىف الإ ةلدألا

 لقت نإو « طقف نورخآلا ليقو ىلجلا سايقلا ركني ال هنأ دلاولا مامإلا خيشلا -

 مهميعز هباحصأ نم ةفئاط لجلاو ىلا اقلط» سايقلا ركني اممإو « نولقان هنع هراكنإ

 سايقلل ركنملا ىرهاظلاب نظي ال : هصن ام ىنصتسملا ىف ىلازغلا لاق دقو . مزح نبا

 لقن دقلو « هنم نونظملا ركني هلعل نكل تاقاحلإلا هذه نم هب عوطتملا مولعملا راكنإ

 مرحم مرحيف ائيش ملسو هيلع هللا لص ىبنلا مرحب نأ زوجي ال : لاق هنأ دواد نع

 . ميرحتلا عقو اهلجأ نم ةلع ىلع انفقوي نأ الإ هدبشي هنأل مرح ام ريغ



 كه

 ملام ملعب اوصتخا دق مهدنع ةمئألاو « ليلدلاب هدلق نم بلاطي الأ دلقملا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هنلعي ملام وأ « هيلع صني

 ةمنألا ماقم ىف ةعيشلا لصأ باتك ف فشاكلا لآ دمحم خيشلا لاق دقلو

 عرشلاو الإ حاكن دّقع وأ لام ىلع ةلماعم نم ام : هصن ام ةعيرشلا نايب ىف

 محلا كلن نيج ىلاعتو هناحبس هللا عدوأ دقو « داسف وأ ةحص مكح اهف

 لا نم ىحولاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهفرعو « ءايبنألا متاخ هيبن دنع

 ءالتبالا لوصحو ثداوحلا عوقو بسح هيلع هللا مالس هنإ مث « ماهفإلا وأ

 نيفاحلا هباحصأل صخألابو « سانلل اهنم ًاريثكنبب راوطألاو راثآلا ددجتو

 نيملسملا رئاسلنيغلبملا مه اونوكيل  هروضح شرعب موي لك نيفئاطلا « هب
 ماكحأت يقبو « ًاديهش مهلع لوسرلا نوكيو « ءادهش اونوكيف « قافآلا ىف

 رصع ى اهم ءالتبالا مدعل امإ « اهنايبل ثعاوبلاو ىعاودلا لصحن مل ةريثك

 عيرشتلا ةمكح نأ لصاحلاو . اهرشنل ةحلصملا ءاضتقا مدعل وأ ةوبنلا

 هيلع هللا مالس هنكلو . ةلمج نامكو « ماكحألا نم ةلمج نابب تضتقا

 تقولا ىف هرشنيل « رخآلا ىلإ هب دهعي ىصو لك « هئايصوأ دنع اهعدوأ

 نيبملمحم وأ « ديقم قلطم وأ « صصخم ماع نم ةمكحلا بسح هل بسانملا

 هصصخم ركذيو « ًاماع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ركذي دقف « كلذ لاثمأ ىلإ

 . هيصو هنع هيدؤي لب « الصأ هركذيال دقو « هتايح نم ةهرب دعب

 هنأ رابتعاب ةنسلا راو مهمتأ نوعضي مهنأ ىرن مالكلا اذه نمو

 ناك باتكلا مومع اوفلاخ نإ مهنأو « نلعي ملام مهعدوأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ةقيرط نع تناك اذإ الإ ثيداحألا اوضفر دق ةيماءإلا ةعيشلا نإو

 :فشاكلا لآ خيشلا كلذ ىف لاق دقلو « سايقلاب ذخألا اوضفر امك ءمهمنأ

 ةعيرشلا نأ : (ع ) مهمنأ نع رتاوت دقو سايقلاب ذخأت ال ةيمامإلا نإ



 د "هه

 نم مل حص امالإ نسل نم نورتيالا نا . . نيدلا ققحم تسيق اذإ

 نبأ ةرمسو .ةريره ىلأ لثم هيوري ام . . مهدج ن نع تيبلا لهأ قرط

 نبا ورمعو « ىجراحلا ناطح نب نارمعو « مكحلا نب ناورمو « بدنج

 . ةضوعب حانج رابتعالا نم ةيمامإلا دنع مف سيلف « مهرئاظنو صاعلا'

 ةعامجلا ثيداحأ رثكأ ضفرت ةيمامإلا ةعيشلا نأ صنلا اذه نم ىرتو

 ىضر تيبلا لآ نع ىور ىذلا وه «٠ اهنم ادودحم اددع نأل 6 ةيمالسإلا

 نودبجب مهدنع لاوحألا رثكأ كلتو « مامإلا ةبيغ دنع ةعيشلا نإو

 دابجالا بابو « مه ربغ ءارآب ةريع الو « مهدحو مهئاملع عامجإ نو ربتعيو

 رئاس ةعيشلا 4 رخافي امم اذهو « ًاحوتفم لاز الو « قلغي مل مهدنع

 . مويلا نيماسملا تاعامج

 ىق وأ « هلوصأ ضعب ىف ىغفاشلا اوفلاخ نيذلا مه ءالؤه - 5

 عبات دقف « هوعبات نيذلا ىلإ اهلثم هجتنلو « ةلجاع ةماملإ مهم انمملأ المج

 دقل « هذيمالت ىلع اوجرختو هل اوذملتت نيذلا كئلوأ هلوصأ ىف ىعفاشلا

 جارختساو دابجالا ىف هوكلس « اكولسم ًاقيرط ثحبلا ىف هجم اوذختا

 دقلو « ةفصاع ريغ ةئداه « بع تذخأ دق ديلقتلا حبر تناك نإو و ماكحألا

 اهحرشو اهامنف « ىعفاشلا لوصأ ىلإ ءاج ن 'م ةيعفاشلا نم نأ خيراتلا ركذ

 ىزورملا دمحأ نب مههاربإ قاحسإ ابأ نأ ركذت تاقبطلا بتكت اهحضوو

 باتك هلو ( لوصألا ةفرعم ق لوصفلا 8 : باتك هل ىزملا باحصأ نم

 قريصلا هللا دبع نب دمحم ركب ابأ نأ رك ذنو ) مومعلاو صوصخلا 0(

 « ماكحألا لوصأ ىلع مالعإلا لئالد » : باتك هل ه ٠#" ةنس قوتملا

 . ىعفاشلا ةلاسر حرشو

 تاقبط دعب تاقبط « « عابتأو ذيمالت ىعفاشلل ماد ام هنإ قحلا ىو

 قئارطو هلوصأ ىف هل نيعبتم « حيضوتلاب هلوصأ ىلع اوءاج مهنأ دبال

 . هيلإ هدابجا هادأ امو « هعورف ىف ًارمخأ هوعبتا اك « هطابنتسا
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 .ىف نيدلقملا ريغ ءاهقفلا لابقتسا ى مالكلا كرب نأ لبقو ١
 ةرئاد ىف ءاج دق رمأ ىلإ ريشن نأ دبال « ىعفاشلا لوصأل ةلمجلا
 ,ىهنا دقو : اف ءاج دقف « نوقرشتسملا اهررحت ىلا ةيمالسإلا فراعملا

 'امنأي « ةنسلا ثيرعت ىف لبق نم قارعلا لهأ هيلإ ىبنا ام ىلإ ىعفاشلا
 هفرع امك « سو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف اهرابتعاب « هقفلا ردصم
 ًايوناث ًاردصم هريتعاو « نيملسملا ةرثك هب ذخأ ىذلا ىأرلا هنأب عامجإلا
 هيلع هللا ىلص ىنلا ةنسو باتكلا نم اهريرقت نكم ال ىلا لئاسملا حاضيإل

 رمأت ثيداحأو « ةماع تارابتعاب عامجإلا ةيجح ذخأي وهو ء مسو
 .ثيدحلاب تقولا كللذ ىلإ ملعي ىعفاشلا نكي مو « نيملسملا ةمئنأ ىأرب كلسكلاب
 غبص ناكو « ةلالض ىلع ىمأ عمتجم ال وهو ؛« دعب اهف ًارثك ركذ ىذلا
 ىعفاشلا نأ ريغ « كلام لبق ماع هجوب مث دق ةيمالسإلا ةغبصلاب نرناقلا
 .ىعفاشلا فرصنا ضرغلا كلذ ىلإ لوصوللو « هميظنت ىف ًاميظع ًادهج لذب
 . ىهقفلا ريكفتلا ف فولأللا قيرطلا نع ام دح ىلإ

 ,مهعامج هترقأ ىذلا مهدحأ ةرابع وأ « نيقرشتسملا كئلوأ ةرابع هذه

 . اهلع
 « هنيبتو « دارملا ريرحن ىف ةقدلا مدع ابلع ءىراقلا ظحالي ام لوأو

 غبص نولوقيف ةدودحم ريغ ةرابعب ىالسإلا هقفلا طابنتسا نع نوربعي مهف
 مل ىالسإلا هقفلا نأ اذ نوديري مهنأكو « ةيمالسإلا ةغبصلاب نوناقلا

 « لبق نم ًادوجوم ناك هنكلو « ةيمالسإلا هعيباني نم ًاطابنتسا طبنتسي
 معقاولا نع قاجتي ىعم كلذو « ةيمالسإلا ةغبصلاب هوغبص نيلسملا ءاهقفو
 امك قالطلا ماظن ىرت لهف « هيلع لمتشا امعو « هقفلا كلذ راودأ نعو
 مالسإلا مكحو « سابحألاو ثارملاو جاوزلاو ىاالسإلا هقفلا ىف ءاج

 .هوغبص نوملسملاو « مالسإلا لبق نم ًادوجوم ناك ةيوبرلا دوقعلا ىف
 . ةيمالسإلا ةغبصلاب
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 .سيلو 3 رببعتلا .ق ةقد مدع كاذ نإ لوقنف « مهم نظلا نسم دقلو

 . ةيملعلا قئاقح لاب ضرغلا ثبعالو « دصقلا ىلع ىوه لا طلسشب

 . ملعلا ىف نأ عمو « هتابثإ رذعت عم ىنلاب مجهللا ءىراقلا هظحالي ام ىناثو

 اوفن دقف « هملع نع ثدحتي نم ريغ دحأ ناسل ىلع ءىجب نأ حصيال رمأب

 .ىنلا كلذ ىلع ةنيب ريغ نم « ةلالض ىلع ىبمأ عمتجتال و :ثيدحم ىعفاشلا ملع

 نوكو «ىنلاب مكحلا دنع ًاصوصخ « كلذ نم ماكحألا ىف ةقدلا هبجوت ام عم

 مدع ىلع لديال عامجإلل لالدتسالا ىف ىعفاشلا ناسل ىلع ءىجب مثيدحلا

 .نأ ذإ « هدنع جاتنإلا طورش فوتسي 1 هنأل هب لدتسي مل هاسعف هب هملع

 « ىعفاشلا دنع ةلالض دعيال داهبجالا بابسأ لك ىرحت عم ىأرلا ىف أطحلا

 .ىوقأ وهام ىلإ هنع لدع دق ىعفاشلا نوكي نأ ىبسعو « أطخلا ىف مثإ ال ذإ

 ,ملعلا مدع اورثآ فيكف « هدنع حصب مل وأ ثيدحلاب ملعيال هاسعو « هنم

 . ضورفلا ةيقب ىلع

 .مهنأل لقي مل ام ىعفاشلا ىلع اولاق مهنأ امتدمعوهو « تاظحالملا ثلاثو

 . كلذكو « نيملسملا ةرثك هب ذخأ ىذلا ىأرلا هنأب « عاجإلا فرع هنأ اومعز

 .امهف لوقلا فيرحتدمعتي نم وأ مألا ىلع الو ةلاسرلا ىلع علطي مل نم لوق

 -فلاخي ام ةلاسرلا نمو مألا ىف ملعلا عامج نم كل انلقن دقف « هعضوم نع

 «تسل : ىعفاشلا لوق ىهو ةلاسرلا نم ةملك ر كذنلو « ةفلاخلا مامت اذه

 هلاقالإ ًادبأ ًالاع بلت امل الإ هيلع عمتمم اذه .. ماعلا لهأ نم دحأ الو لوقأ

 )١(. اذه هبشأ امو « رمحلا ميرحتكو عبرأ رهظلاك هلبق رمع هاكحو كل

 .نيقرشتسملا ةعاج نكلو « مألا ىف هلثمو ةلاسرلاق ىعفاشلا هلاق ام صن . كلذ

 ى ىعفاشلا بذك لهف « ةرثكلاب عاجإلا ىف ىتكي ىعفاشلا نأ نوررقي

 . !؟ هسفن نع رابخإلا

 .ق داهجالا ناك ىعفاشلا لوصأ تنضتحا ىلا روصعلا نإو _

 .ركاش دحأ خيشلا قيقحتب ىلحلا ةعبلط 07+ ص ةلاسرلا )١(
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 داهتجالا باب قلغ دق اهضعب ىفو « هتلآ هل ترفاوت نم. بابلا حوتفم اهضعب
 ضعب ىف داهتجالا باب مهسفنأل اوحتف « لاجرلا نم ذاذفأ ضعب دنع الإ
 ءاول تحن نووضني نمث مهلاوحأ ةلمج ىف اوناكو . هلك ىف ال هقفلا لئاسم
 مهنم ىرتف « نيملسملا ريهامج اهراتخا ىلا ةعبرألا بهاذملا نم بهذم

 نيدلا لامك لثم ةيفنحلا ىو « ىلازغلاو نيمرحلا مامإ لثم ةيعفاشلا ىف.

 ىف ذخأي ناك مهلكو « مقلا نباو ةيميت نبا لثم ةلبانحلا قو « ماهل نبا
 ناك دقلو 3 لئاسملا ضعب ى دابجالا هل فرعو ع نيعم بهذع ةلمحلا»

 . هراتخا ىذلا هبهذم ىح ليلدلاب ىبععي.

 :هدعب نم فعضي مل « ىعفاشلا هسرغ سرغ ىذلا هقفلا لوصأ ملع نإو

 نإو « عرعرتو امن لب « داهتجالا باي اهيف قلغ ىلا ديلقتلاروصع ىف ىح-

  عورفلا ىف نيدلقملا دنع بهذملاب ديق دقو هقفلا ىف ةرظانملاولدجلاب ضغشلا

 بيعشتو « هدعاوق ريرحلاو « هتابرظن قيق ىف هقفلا لوصأ ىف ًاسفنتم دجوب

 ىف ةيرحلا امل اوقلطأ دق « عورفلا ىف مهسفنأ اوديق ذإ ءاهقفلا اعنأكو هلئاسم
 ىف ىعففاشلا ءارآ دنع نودمجم نيذلا ةيعفاشلا نم ناك دقل ىتبح « لوصألا.
 امتأكو « اهضعب اودرو « اهودقنو « هلوصأ ضعب ىف هوفلاخ نم 3 عورفلا.

 . درحلا ركفلاو رظنلا ثيح قالطإلاو « لمعلا ثيح ديقتلا ناك

 ًاطباض اهرابتعاب اهميق دقفت مل نإو « ديلقتلا رصع ىف لوصألا نكلو
 طابتتسالل ًاساسأ اهنوك ثيح نم اهتميق تدقف دق « ةيهقفلا ءارآلا نزول
 دش رئسي داهتجا ال ذإ « هداهتجا ىف دهتجملل ًادشرمو ًايداهو « حيحصلا

 . هلئاسو ىف اهب

 راسم ناك دّقف « ديلقتلا روصع ىف لوصألا ومن نكي امهمو  ؟”17*
 نهاجنا تهجنا دقلف ء عورفلا 2 ديلقتلا عم رفانتلا مامت رفانتم ريغ اهومت

 < هقفلا ىف باتكلا صعب نم امهريغ دجوأو 4 نيسئر.

 : امهناثو « ىرظنلا ثحبلا هيف داس دق « صلاخ ىرظن هاجنا : امهدحأ'
 . اه مداخ « عورفلاب رثأتم هاجنأ:



 2< ضارب

 هاجنالاو « ةيعفاشلا لوصأ وأ « نملكتملا لوصأ ىمسي لوألا هاجتالاو

 نع عافدلل ةقيرط اونس نيذلا مه مهنأل « ةيفنحلا لوصأ ىمسي ىناثلا
 « مههذمل ةعماج الوصأ كلذب اوطبنتساف « هعورف طبضو « ميهذم

 . هنع ًاعافد كلذ ناكف « اهنع اوعفاد

 : نهاجنالا ىلإ ةملكب رشنلو

 قيقحن ىلإ ةهجتم هيف نيثحابلا ةيانعف « ًاصلاخ ًايرظن لوألا هاجتالا ناك

 « ةلدألاب دعاوقلا نوديؤي لب « ىهذم رابتعا ريغ نم اهحيقنتو دعاوقلا

 ال مأ مههذم ةمدخ ىلإ ىدؤت تناكأ ءاوس « اليلد اهاوقأ نوراتخمو.

 عبتم وه ناك نإو « هلوصأ ىف ىعفاشلا فلاخ نم مهنم ناك دقلو « ىدزت

 « ىلوكسلا عاجإلاب ذخأب ال ىعفاشلا ىرن الثف . لبق نم انرشأ اك هعورفل

 ىبمنيو 2 ةجح هنأ ماكحإلا هباتك ق ىعفاش وهو ىدمألا حجري نكلو.

 : : لوقي نأ ىلإ ةلدألا ةشقانم كعب.

 وهف © (١)ىعطق ال ىرهاظ هب جاجتحالاو « ىلظ قوكسلا عامجإلا

 ثيدحك « ًاينظ هريتعي ذإ « ىتوكسلا ريغ ةيجح نود نكلو ةجح هريتعي

 داحألا

 (؟)ةرعاشأو ةلزتعم نم نوملكتملا هاجتالا اذه رام ف لخد دقلو

 ٠ عيارلا ءزجلا ع40 ص ىدمالل ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا (1)

 ءارآلا نالثمت ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف اترهظ ناتقرف ةيدي رئاملاو ةرعاشألا )١(

 ى ةل زكعملا ةقيرط ىلع « ةيلقعلا ةلدألاب نيثدحما و ءاهقفلا ءارآ نع ناعفادتو ةل زتعملل ةضراعملا

 نيثالثو فين ةنلس قوت « ىرعشألا نسحلا ىفأ ىلإ بسنت ىلوألا ةقرفلاو « لدجلاو جاجتحالا

 «ىابجلا ىلع أ ىلإ هرصع ىف ةلزتمملا خيشل ذملتت ايل زتمم هتايح لوأ ىف ناك دقو « ةثامثدلثو.

 هدعبي ام كلذ دعب دجو هنكلو « هخيش نع ابئان ةلداحملاو رظنلا ىلوي هتسلو هتحاصفل ناكو.

ف « نيثدحماو ءاهتفلل ءارآ نم هبرقي امو « مه ريكفت ىف ةلزتعملا نع
 ناو « ةدم هتيب ىف فكع

 تراصو « هب رهجو سانلا ىلإ جرخف ةئزاوملا دمب ىأر هل حدقناو « نيقيرفلا ءارآ نيب اهف»
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 .لإ مهرظن عمو « ةيلقعلا مهتاعزن عم قفتي ام هيف اودجوو ةيدبرئامو
 7 نودلقي ال مالكلا ٍلع ىف نوثحبي امك هيف اوئحمو « ةدرجم ةرظن قئاقحلا

 .نيملكتملا ةقيرط ةقيرطلا كلت تيمس كلذلو « نوققحمو نواصحم نكلو
 . ةقيرطلا هذه ىف اولخد لوصألا مع ىف اوضاخ نيذلا

 وحنلا كلذ ىلع لوصألا ىف ترثك دقف « هرثأ كلذل ناك دقلو
 .لصأ ىف اوملكت مهدجتف « ةيفسلف ىحاون هب اوهجتاو « ةيرظنلا ضورفلا
 مست اهومسقو ةلالدلا ّق اورظنو 34 نوكتو أشنت ثيكو «2 تاغللا

 «تاللالدلا ثحبم ى ةنسلاو نآرقلا مهف َْق مهم |يسقت ريغ كلذو « ةقطانملا

 مهفالتخاك ٠ ةيهشف ةيحانل ليصأت الو لمع اهلع بتي ال ًاثوحم نوريثيو

 ىف ماكحألا نأ ىلع ًاعيمح مهقافتا عم « ىلقعلا حبقلاو نسحلا ةلأسم
 .لقعلا نيسحن " ىق اوفلتخا مهكلو 2 ىيعملا ةلوقعم ةللعم تاد دايعلا ريغ

 « هطابتتسا قيرط قالو هقفلا َْق ءىش كلذ ىلع ني ل نإو « هحيبشت و

 هقفلا ىلإ تمت ال ةيرظن ىرخأ لئاسم ىف افالخ كلذ ىلع نونبي م
 . مهقافتا حم لقملاب أ عمسلاب بجاو معنملا ركشأ نوفلتخيف . ابدس

 . بجاو ريغ مأ عرشلا دورو لبق بجاو اذهأو ©« بجاو هنأ لع

 .نست الو « لمع ابف سيل ةريثك ةيرظن لئاسم ىف نوفلتخم اذكهو

 20 ا

 ىمفاش وهو قارعلاب ىملعلا هطاشنو هتايح تناكو « ةلزتمملا ىلع اناوع ابرح كلذ دعب -
 . بهأملا

 -هقفت « دنقرمس لامعأ نم ديرتام ةبارق ىلإ ةبسن ىديرتاملا روصنم ىأ عابتأ ةيدي راملاو
 مث ةعيرشلا ذخآم باتك © هقفلا فو « لدجلا باتك لوصألا ىف فلأ « ةفينح ىأ بهذم ىلع
 .ناك ىذلا ىرعشألا بهذم براقي ناسارخم بهذم هل راص ىح مالكلا لع ىف هترهش تعاذ
 .نيب نأ ةيدضحلا دئاقعلا ىلع هتاقيلعت ىف هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا ركذ دقو . هرصاعي
 « ءايلعلا رثكأ رظن ىف ةيظفلو تايئزج اهكلو . هل أسم نيثالث وحن ىف افالخ ةرعاشألاو ةيدي رئاملا
 ,ماهوأ باتكو . ىلزتعملا ىبعكلا ىلع درلا باتك هلو ه+م» ةنس اذه روصنم وبأ قوتو
 . اهريغو ةضفارلا ىلع درلا باتكو « ةلزتعملا



 د "عه

 « مودعملا فيلكت زوجب له : مهفالتخا كلذ نمو « طابنتسالل ًاقيرط:

 : هريوصت ىف لوةيف ىدمألا كلذ رسفيو-

 لعفلاب نايتإلاب ًافلكم مودعملا نوكي لوقن ال انإ كلذ نع ءاطغلا فشك

 3 باطخلا مهفل هتئيبخو هدوجو ريدقتب مودعملا نم لعفلل  ىلاعت بترلا

 )1١(. مدقلاب داصتقالاو بلطلا كاذب ًافلكم راص أيهم لجو اذإف:

 ذإ « طابنتسالا نم ءىش هيلع ىبني ال ًادرحم ًايفسلف اثم اذه ىف ىرتالأ

 كلذو « باطخ هيلإ هجويال مودعم وه مودعملا نأ ىلع نافرطلا قفتا دق

 نم عوضوملا نولقني مهلكلو « دحأ هيف فلتخم ال ةهادبلاب فورعم رمأ
 مايق وهو ىسلف رخآ رمأ ىلإ دحأ هيف فلتخمال ىذلا ىهدبلا رمألا كلذ
 ةلأسم هذهو « فلكملا دجوي نأ لبق ىلاعتو هناحبس برلا تاذب ئيلكتلا

 « لمع هيلع ىبنيال ىسلف ىرظن رمأ ىف ضوخ اهف ضوحلا « مالكلا مع نم.

 لوصألا ىف اوعنتمم مل مهنإ لب . هقرط ن. ًاقيرط الو طابنتسالل ًاساسأ سلو.

 نمالإ هقفلاب ال ةلصالو مالكلا ٍلع ممص نم ىه لئاسم ىف اوضوخم نأ نع

 ةمصع ق مهمالك كلذ نمو . نيدلا لصأ ىف مالك ابف مالكلا نأ ةبحان'

 ءايبنألا ةمصع ىف هيف اوملكت « مهوصأ ىف الصف كلذل اودقع دقف « ءايبنألا:
 ةيناثلا ف مهقافتاو 4 لوألا لالا َْى مهفالتخاو 4 اهدعب مهمصعو ةوبنلا لبق

 مالكلا ىف ءاج دقف « نوضوخم اوناك فيك فرعتل مهمالك ضعب كل سبقنلو.

 ركب وبأ ىضاقلا بهذ دقف ةونلا لبق امأ : هصن ام ءاسنأألا ةمصع ق ىدمالل

 تناك ةريبك ةيصعملا مهبلع عنتع ال هنأ ىلإ ةلزئعملا نم ريثكو انباحصأ رثكأو

 ماسأ نم لاسرإ القع عنتم ال لب « ةريغص وأ“

 مهمضع بجوي ام كلذ نأل « ةوبنلا لبق مهنم هلك كلذ عانتما ىلإ ضفاورلا

 نم ةمكمحلا ىضتقم فالخ وهو مهعابتا نع ةرفنلاو « مهراقتحاو سوفنلا ىف

 تبهذو 4 هرثك دعب نمآو

 . 5١9 صا ب ىدنآلل ماكحألا لوصأ ىت ماكحإلا (1)
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 .قحلاو « رئاغصلا ىف الإ « ةلزتعملا رثكأ كلذ ىلع مهقفاوو « لسرلا ةثعب

 لقعلاو « كلذ نع مهتمصع ىلع لدي ةثعبلا لبق عمسال هنأل ىضاقلا هركذ ام

 لاعفأ ىف ةمكحلا ةياعر بوجوو « ىلقعلا حيبقتلاو ندسحتلا ىلع ةينبم هتلالدو

 قافتالاف ةوبنلا دعب امأو « ةيمالكلا انبتك ىف هانلطبأ امم هلك كلذو « ىلاعت هللا

 ةزجعملاتلد اهف مهقدصب لخنام دمعت نع مهتهصعىلع ةبطاق عئارشلالهأ نب

 . )١( ىلاعت هللا نع غيلبتلاو « ةلاسرلا ىوعد نم مهقدص ىلع ةعطاقلا

 رومأ ى نايسنلاو أطخلا زاوج ى ءاملعلا فالتخا نايب ى لسرتسي مث

 .فالخو « ةلاسرلاب لصتتال ىلا ةيلعفلاو ةيلوقلا ىصاعملا فو « ةلاسرلا

 . مالكلا ماع ممص نم بيرالب اذهو 2 كلذ ى مهربغو جراوحلا

 ,ىمس دقو « ىعفاشلا دعب لوصألا ملعل لوألا هاجنالا وه اذه 4

 نيملكتملا ةقيرط ىمسو « مهْنم اوناك هيف نيثحابلا رثكأ نآل « ةيعفاشلا ةقيرط
 « مالكلا ملع ثوحن نم ريثك هيف دجو دق هنألو « هيف اوضاخ نيملكتملا نأل

 .ناك دق ىحاونلا ضعب ىف ىسلفلا هاجتالاو « ىرظنلا ثحبلا ةقيرط نألو

 . قح نيملكتملا مسا لمحف « هيف

 اك هيف ثحبلا ناك دقف « ةلمجلا ىف لوصألا ملع دافأ دق هاجنالا كلذ نإو

 عورفلل ةيلوصألا دعاوقلا هيف عضخم ماف « ىبهذم بصعت ىلع دمتعيال تيأر
 اهنأ ىلعو « عورفلا ىلع ةمكاح اهنأ ىلع سردت دعاوقلا تناك لب . ةيبهذملا

 دعاوقلا دافأ دق درحملا رظنلا كلذ نإو « طابنتسالا قئارطو « هقفلا ةماعد

 ريرحتو حبقنت كلذ بحصف « ةلمجلا ف بصعتلا نع ةديعب ةمزن ةقيبع ةسارد
 ةيذغت ى اهرثأ اهل ةليلج ةيملع ةدئاف اهدحو هذه نأ كشالو « دعاوقلا هذه

 .نايب ىلع لمتشا دقو « هقككحأو هقدأو ملعلا رزغأب ةيمالسإلا مولعلا بالط

 . هتابسانمو هكحو ةماعلا هماكحأو ههقفو « نيدلا رارسأل

 لذ داهتجالا باوبأ مهسفنأ ىلع اوملغ دق نيمدقألا ريكأ ناك اذإو

 )١( ؟؛9ص 1١ج قباسلا باتكلا ٠



 ما

 ااذإ طابتتسالا باب نإف « هقفلا لوصأل ىملعلا هاجنالا كلذب المع اوعفتني

 :اوهجو نيذلا ءاملعلا كئلوأ هب ماق امم ًادبعم داهتجالا قيرط دجيس حتف

 . هيجوتلا كلذ لوصألا

 .تناك بتك هقفلا لوصأ قى ةقيرطلا هذه ىلع تفلأ دقو اذه - ١١ه

 : ةثالث بتكلا هذه نم نيمدقألل فرع ام مظعأ و « هتماعدو ملعلا كلذ دامع

 .ناهريلا باتك امناثو )١( ىرصبلا نب دمحم نيسحلا ىبأل دمتعملا باتك اهنوأ

 ءءاج دقو « روهشم وهو ىلازغلل ىصتسملا باتك اهللاثو (؟) نيمرحلا مامإل

 « تاصيخلتلا ترصتخا مث « بتكلا هذه اوصخلف ءالؤه دعب ءاملعلا

 . حورشلاب مالقألا تضافتساف « حورش ىلإ تارصتخملا تجاتحاف

 .باتك ق ىزارلا نيدلا رخف دازو ةمدقتملا ةثالثلا بتكلا صحت دقلف

 )١(. ىدمأآلاب فورعملا ىلع نيسحلا وبأ ًاضيأ دازو اهعمجو « لوصحملا هامس
 .نورشك نيباتكلا رصتخا دقو 2 ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا هاهم باتك ىف

 حورشلاتءءاج مث « زومرلا دح غلبي ىح ًانايحأ ًاديدش ًاراصتخا ءاملعلا نم

 «راصتخالا ريكو « صيخلتلا ريكو ءفيلأتلا رثكف . اذكهو ءزومرلا هذه لحن
 .ةيرظنلا لوصألا ىف ةعومجم ةيمالسإلا ةبتكملاب تناكف « حورشلا تركو

 . طابنتسالا قئارط نسحأ ىلإ ثحابلا ىدبم

 هجنا «٠ عورفلاب رثأتملا هاجنالا وه لوصألا ملعل ىناثلا هاجتالا 7 5
 اوححصيلو « عورفلا ام اودؤيل « لوصألا دعاوق ةسارد ىلإ نوثحابلا هيف
 .كلذ ىلع لوصألا ةسارد تناكف « اهنع اوعفاديو « عورفلا كلت طابنتسا اهم

 ةقيرطلا هذه ىه ىمستو ءاهل ةهجومو اهلع ةكقااحال « ةيبهذملا عورفلل ةمداخ

 )١( ةنس قوت ايعفاشو ايل زتعم ناك 4١ .

 .قوت ىلازغلا خيش وهو ًايعفاش ناك ىبوجلا هللا دبع نب كلما دبع ىلاعملا وبأ وه (؟)

 ء 4100م ةنس

 "<81 ةنس قوت (0)
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 ضعب لوقي دقلو « هوكلسو اهقيرط اونس نيذلا مه مهمأل « ةيفنحلا ةقيرط-
 طابنتسا دهع ىف تأشن ةيهقف لوصأ مل نكي مل ةيفنحلا نإ كلذ ىف ءاملعلا»

 نأ اوعدا ىلا لوصألا بتكو « هتمنأ نم ىلوألا ةقبطلا دهع ىف بهذملا
 لوصألا عضي ىعفاشلا اودجو املف « ًائيش اهنم خيراتلا ظفحال اهوفلأ مهمتأ

 اودارأ هوبعشو « ثحبلا قفأ اوعسوف « هدعب ءاملعلا ءاج مث « طابنتسالل

 . اهوعضوف « مههذم الوصأ اوعضي نأ

 ملعا : فالتخالا بابسأ نايب ىف فاصنإلا هباتك ىف ىولهدلا لاق

 ىلع ىعفاشلاو ةفينح ىلأ نيب فالحللا ءانب نأ نومعزي مه ركأ تدجو ىنأآ

 اهرثكأ نأ قحلا امثإو « هوحنو ىودزللا باتك ىف ةروكذملا لوصألا هذه

 هقحليالو نيبم صاخلا نأب ةلئاقلا ةلأسملانأ ىدنعو « موق ىلع ةجرخم لوصأ

 ةراكب حبج رئال نأو « صاخلاك ىعطق ماعلا نأو « خسن ةدايزلا نأو « نايبلا“

 « ىأرلا باب دسنا اذإ ةيهقفلا ريغ ثيدحم لمعلا بجبال هنأو « ةاورلا»

 بوجولا وه رمألا بجوم نأو « الصأ فصولاو طرشلا موهفمم ةريعالو

 ةياور اهم حصت ال امنأو «ةمألا مالك نع ةجرحم لوصأ كلذ لاثمأو « ةتبلا“

 باوج ىف فلكتلاو « ابءاع ةظفاحما تسيل هنأو « هيبحاصو ةفينح ىلأ نع

 . ىودزيلا هلعفي اك مهطابنتسا ف نيمدقتملا عئانص نم اهلع دري اما

 مدعىلع لدتسيمث « ةغلابلا هللا ةجح هباتك ىف ىنعملا اذه ىولهدلا رركيو

 ريغ ىوارلا ثيدحم لمعلا كرنب هيبحاصو ةفينح ىأ نع كلذ نم ءىش لقن.

 لؤقيو ىولهدلا رببعت دح ىلع ىأرلا باب دسنا اذإ وأ سايقلا فلاخاذإ هيقفلا"

 لمعلا بجبال : ةلأسم ىف نققحملا لوق اذه ىلع اليلد كيفكيو « كلذ ىف.

 ثيدحك ىأرلاب اب دسنا اذإ هقفلا نود ةلادعلاو طبضلاب ربشا نم ثيدحم.

 « نيرخأتملا نم رثك هراتخاو « نابإ نب ىسيع بهذم اذه نإ ةأرصملا.

 مدقتل ىوارلا هقف طا ريشا مدع ىلإ ءاملعلا نم ريثك هعبتو ىخركلا بهذو.

 نأ مهلع لوقنملا لب « انباحصأ نع لوقلا اذه لقني مل اولاق «سايقلا ىلع ربحلا»
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 مئاصلا ىف ةريره ىنأ رخم اولمع مبمأ ىرتالأ سايقلا ىلع مدقم دحاولا ريخ

 ةفينح وبأ لاق ىبح « سايقلل افلام ناك نإو « ايسان برش وأ لكأ اذإ.

 . « سايقلاب تلقل ةياورلا الول هللا همحرب.

 اهنأ ىلع ةيفنحلا اهركذي ىلا لوصألا نأ ىلع بير الب لدي :مالكلا اذه

 اوديقو اهوعضو مهن! لاقي ىح « هتمنأ نم تسيل « ىنجلا بهذملا لوصأ"
 «ىتتحلابهذملا ف ءاملعلا عضو نم ىهلب « اهساهسأ ىلع طابنتسالابمهسفنأ

 تءاجىهف « بهذملا عورف مدخت ىلا دعاوقلا طابنتسا ىلإ اوهجنا كلذ دعب.

 ىلع صرخلا ءاملعلا عفدي ناك اذلو « اهيلع ةمدقتم ال عورفلا نع ةرحخأتم..

 اولوقي نأ ىلإ  اهطابنتسال اقيرطو اهل ةلدأ رتعت عورفلل دعاوق جارختسا“

 نع اوعفديل ىوارلا هقف طارتشا لثم ةمثألا نع رثأام فالخ لوصألا نم.

 رثأام فلاخ هنكلو .« طابنتسالل الصأ طرشلا كلذ رتتعيف عورفلا ضعب .

 . سايقلا ىلع دحاولا ريخ محدقت نم ةفينح . ىلأ نع. ةضافتسالاب

 دعاوقلا هيف نوكت ىذلا هاجتالا اذه لوصألا ىف ةيفنحلا هجنا ” 

 « مهبهذم ديؤت ىلا لوصألاو دعاوقلا اوطبنتسا مبأ ىأ «٠ عورفلل ةمداخ.-

 اهتحص اوتبثأو « امل اونهربو « مللوصأ اهمأ ىلع دعاوقلا هذه نع اوعفادو.+

 فى تدب نإو ةقيرطلا هذهو . ناهربلا مهفعسيو ليلدلا مهيت تاوي نأ نكمأ ام.

 دق - نيعم بهذم نع عافد ابنأل ء ىودجلا ةليلق وأ « ةميقع رمألا رهاظ

 حضاو رثأ ةصاخ ىنحلا بهذملا ىفو « ةماع ىهقفلا ردكفتلا ىف امل ناك

 : (إي اهف صخلتت اهدئاوف ةلمحو .« ةليلج دئاوفو.

 عفادلا نكي امهمو « طابنتس الل دعاوقو لوصأل ' طابنتسا اهنأ : الوأ

 نكمت ةلقتسم دعاوق تناك دقف « ىلك ىهقف ريكفت ىهف اهيلع زفاحلاو « اهيلإ :

 اهتحص ىلع نهربيو « امل لدةسيو « دعاوقلا نم اهريغ نببو اهنيب ةنزاوملا»'
 لصينأ مقتسملا لقعلل نكم ةفلتخما دعاوقلا نيب ةنزاوملابو « اهلباقم ةحص وأ-

 . حيحصلا طابنتسالا ىلإ اساذهأو «.اهاوقأو اهموقأ لإ.

 ( ىعفاشلا - ؟4 م)



 ا

 ”ةيرظن اثوحن تسيل ىهف « عورفلا نم اهتبرق لوصألل ةسارد اهنأ : ايناث
 ..ىف ةيزج عورف ىلع قبطت ةماع اياضقو « ةيلك ثوحب اهنكلو . ةدرحم
 . ةروصقم نوكتالو « ةوقو ةايح ةساردلا كلتنم تايلكلا ديفتستف « اهتسارد

 0 . درحلا روصتلا ىلع

 بهذملا ىلع لوصألا دعاوق قيبطتىلإ ةيعفاشلا ضعب دمع كلذ لجأ نمو

 -6 عورفلا نم اهيلع عرفتي ام ركذي مث « ةدعاقلا ركذي ناكف ىعفاشلا

 ىلع عورفلا جيرخت ىف ديهمتلا هامس (١)ىونسألل باتك ى كلذ اندجو دقو
 هنم ىعفاشلا بهذملا دافتسا « ةايح كلذ نم لوصألا تدافتساف لوصألا
 . لالدتسا ةوق

 .«ةنراقم ةيهقف ةسارد ىه ةقيرطلا كلت ىلع لوصألا ةسارد نأ : اثاث

 « لوصألا نبب ةنزاوملا نوكت نكلو « عورفلا نبب اهيف ةنزاوملا نوكتال

 لصيو « تايلكلا ةسارد ىف قمعتي لب ٠ تايئزج ىف اهيف ءىراقلا مه-ال
 . دمع نيذللا نيبهذملا الك اهيلع ىبب ىلا ةيلكلا دعاوقلا ىلإ ةساردلا كلت نم

 ْ . ةنراقم ةسارد امهسارد وأ « امهنيب ةنازاوملا ىلإ

 :هتايئزحخل طبض ىه ىنحلا بهذملل ةمداحلا دعاوقلا هذه نأ : اعبار

 .ىبي ام ماكحأ فرعتي نأ عيطتسي اهيلع عالطالابو « اهوصأ ىلإ اهدرت
 .نع هماكحأ تفلاختو « لوصألا ريغ ىلع ءاج ًاذاش نوكي ام الإ اهيلع

 ١ . ةسيقأألاو دعاوقلا ىضتقم

 ,عيرفتو « بهذملا كلذ ىف جيرختلا نوكي فيك روصت امنأ : !ماخ
 .نوكت ثيح ةمنألا رصع ىف عقت مل ةضراع لئاسمل ماكحأ جارختساو ٠ هعورف

 .هذه اهيف اوكحل ءايحأ اوناك ول ثيحمو « مهبهذم نع ةجراخ ريغ ماكحألا

 .« مهعورفنم ةطبنتسملا لوصألا ىضتقم ىلعو « مهتقيرط ىلع اهمأل « ماكحألا

 دنع هيف ءاملعلا فقيالو « هباحر عسقيو «٠ بهذملا ومني كلذب هنأ كشالو

 )١( نسح ىف ىطويسلا ركذ اك هالالاب ةنس ىفوت لوصأ ملاعو © ىعفاش هيقف ىوتسآلا .
 ةيدوعسلا ةموكحلا نم ردأب ةمركملا ةكم ىف عبط اذه ديهمتلا هياتكو « ةرضاحملا .
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 جارختسا نم عتام رغ بهذملا عابتا 0 كاذبو «  مهتقيرط ىلع ثادحأ

 . ثادحأ نم  دجب امل ماكحألا

 نيذلا نأل « ةيفنحلا ةقيرطب ىعسو « ىناثلا هاجنالا وه اذه >-4

 كلذ ىف مهنم بتك نم لوأ نمو « انركذ امك ةيفنحلا ,مهالوأ اهيف اوبتك

 ابلع قفتا ىلا لوصألا هيف نيب « رظنلا سيسأت هباتك بتك )١( ىموبدلا
 لوصأ تناك هلبقو « اهيف اوفاتخا وأ « مهريغ عم قنحلا بهذملا ةمأ

 ىلإ برقأ ناباتكلا ناذهو « ةريغص ةلاسر ىهو (؟) ىخركلا نسحلا ىلأ

 عورفلا اهيلإ عجرت ىلا طباوضلل نايب امهيف ذإ « لوصألا ىلإ امهنم هقفلا
 ءاليلقالا طابنتسالل تكلس ىلا كلاسملل حضاو نايب امهيف سيلو « ةيهقفلا

 ىمسملا هباتك فلأو (*) ىودزلا دمحم نب ىلع مالسإلا رخف كلذ دعب ءاجو

 هبتكامحضوأو « ةيفنحلا "1 لوصأ ىف باتك نبأ قحب ناكف ىودزملا لوصأب

 . هلاثم ىلع جهنت تالوطمو تارصتخم هدعب تءاجو « مهتقيرط ىلع

 دعب لوصألا ملع ةسارد ىف اكلس ناذللا ناجاهنملا امه ناذه 8

 نوملكتملاف « رخآلا هيف ريسي ىذلا ريغ قيرط ىف ريسي امهنم لكو « ىعفاشلا

 نونبي ةيفنحلاو ٠ ىبهذم ديقت ريغ نم ىرظنلا ثحبلا قيرط ىف نوريسي
 0 اهنع نوعفاديو « مهبهذم ى طابنتسالا لوصأ

 مهنم نو رثك « ءامعلا نم ةفث ةفئاط ناتقيرطلا تماقتسا نأ دعب ءاج دقلو

 ةقيرط نيب عمجن « نيكلسم ا نيب ةعماج ًابتك |وبتك ةيعفاش مهضعبو « ةيفنح

 ىدادغبلا قاعاسلا ىلع نبدمحأ نيدلا رفظم مهنمو «نيملكتملا ةقيرطو « ةيفنحلا

 . ه 4 ٠» ةنس ىفوتملا ىموبدلا رمع نب هللا دبع ديز زوبأ يضاقلا وه (1)

 تناك و ةيفنحلا ةساير هيلإ تبّنا ٠ ىخركلا مهلد نب نيسحلا نب هللا ديبع نيسحلاوبأ وه )١(

 ةنس دلو ؛؟ هباحصأ نم ءاضقلا كلوتي نم رجب. ناكو ؛ هلبقي ملف ءاضقلا ىلإ ىعد دهاز

 له 8٠6" ةلس ىفوتو ؛ ه 86٠

 . 4861 ةنس ىود زبلا ىفوت (6)



 د ”ا/ل؟ #١

 باتك نيب عماجلا ماظنلا عيدب » هامس ًاباتك بتك ه 455 ةنس ىوتملا ىتنحلا»

 ماكحإلا هيلع لمتشا امو ؛ ىودزما لوصأ هيف عمج ( ماكحألاو ىودزملا

 قوتملاىراخبلا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردص كلذ دعب ءاجو « ىدمآلل

 « حيضوتلا هام حرشب هحرشو « لوصألا حيقنت هباتك بتكو « ه 7417 ةنس

 رصتحملاو ٠ ىزارلل لوصحملاو « ىودزللا لوصأ هيف صحلل دقلو

 ْ . بجاحلا نبالا

 ةميق بتك تناكو « نيتجزيمم نتتقيرطلا ىلع ةباتكلا كلذ دعب تلاوتو

 قوتملا ىنحلا هيقفلا ماهلا نب نيدلا لاككل ريرحتلا باتك اهنم « كلذ قب

 ىكبسلا ىلع نب باهولا دبع نيدلا جاتل عماوجلا عمج باتكو «ءاه 81 ةنسع

 روكشلادبعنب هللا بحن توبثلا ممسم باتكو « ه ا/ا/١ ةنس قوتملا ىعفاشلا

 . 1١119 ةنس قوتملا ىدنملا

 ىعفاشلا دعب هقفلا لوصأ ملعل ضرع امف مالكلا كرتن نأ لبقو مم

 نم لوصألا ءاملع نأ كلذ « هيلإ ريشن نأ ثحبلا اناضاقتي رمأ ىلإ ريشن

 هجتت امو « ةماعلا ةعيرشلا دصاقم نايب ىلإ نوهجتي اونوكي مل ىعفاشلا ندلا

 امكح اوركذ نإو « ناعمو ضارغأ ىلإ اهليصفت ىو « المج ىف هيلإ

 « هيف اوضيفتسي لو « لوقلا ىف اولقأ « سايقلا نايب ىف ةبسانم ًافاصوأو

 « اهمكحو ةبسانملا اهفاصوأب ال « اهللعب ةطونم ماكحألا نو ربتعي مهنآل

 « ماكحألا اهلجأ نم تءاج ىلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا نايب ناك كلذب و

 ًاحضاو ًاصقن اذه ناكف مهدنع ىناثلا لحم اب دابعلا حلاصم اهم تطبتراو

 . هفدهو هقفلا ضارغأ ىه دصاقملا هذه نأل . هقفلا لوصأ ملع ىف

 2 صقتلا كلذ نودس ءاملع ةفلتحم ةيمالسإ روصع ىق دجو دقلو

نبال ناكف « اهونود لئاسرو « اهوبتك ثوح ىف ةيحانلا هذه نولج و
 ةيميت 

 ىشىاذه ىق ةضيفتسم تاباتك هذبملت مقلا نبالو « ةقداص تالوج اذه ى

 ماجا هدعاوق ىف مالسلا دبع نب زعللو 4 نيعقوملا مالعإ ًاصوصخو . ةهبتكأ



 ال
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 ق راصو ©« هدصاقمو عراشلا ضارغأ نم ًارببك ًاءزج ىلجف 3 قداص

 . ةعساو تاوطخ كلذ

 هقاحسإ وبأ براق وأ « ةياغلا ىلع ىوأو « الماك ءبعلا لمح دقلو

 تاقفاوملا هءاتك ى 1/8٠١ ةنس ىوتملا ىكلاملا هيقفلا ىبطاشلا ىسوم نب مهاربإ

 دعأاوق نيبو ابيب طبرو « الماك ًانايب ىتالسإلا عرشلا دصاقم نيب دقف

 « هتاياغو هدصاقم ءوض ىلع عرشلا كلذ رداصم ىف ملكتو نييلوصألا

 نأ بجي ىذلا قيرطلا وهو « لءهضألا ملع ىف ًاديدج ًاقيرط حتف كلذبو

 . نوكي

 عورفلا ىف ىعفاشلا هقفل تضرع ىلا راودألا

 ناك كلذكو « دابجا رصع ىعفاشلا هيف شاع ىذلا رصعلا .ناك م١

 دعب نم نكلو :؛ ًابيرقت عبارلا نرقلا فصتنم ىبح « هيلو ىذلا نرقلا

 مهنأ عم « نيدهدحما ةمثألا ىلإ نوبستتي ءالعلا نم رببك قيرف دجو ىعفاشلا

 ىعفاشلا بامصأ نم ناكف « عورفلا ى دابجالا ىف مهسفنأل ةيرحلا ن هقلطي

 « بهذملا كلذ لاجر نم نودعيو « ىعفاشلا بهذمملإ نوبستني نم مهذيمالتو

 ق ىعفاشلا نوقفا هب دقو اهنوسردي ىلا لئاسملا ىف قلطم دابتجا مه نكلو
 مهلثمو ةيكلاملا ىف اوناك ءالؤه لثمو « ليلقلا ىف هنوفلاخر « رشثكلا

 ىذلا ىبعم اب نيدلقم نودعيال كئلؤأو ءالؤه لكو 2 ةيفنح ا ىق اوناك

 مامإ ىلإ اوبسنو « ىبهذملا سابللا اوسبل نإو « ديلقتلا ةملك نم همهفن

 . ةغنألا ءال وه نم

 ؛ نيديقم ريغ نيقلطم نودبدم مهنأ عم مامإلا كلذ ىلإ مهتيسن هجوو
 هبهذملا كلذل ن لقان مهنأ  هبهذم ىف لئاسملا جيرخت ىلع نيرصتقم الو

 مامإلا كلذ نوفلاخمال مهدابتجا رثكأ ىف مهنألو « هتاور مهف « مهربغ ىلإ
 لئاسملا دوج « هلوصأب ةلمحلا ىف نوكسمتسم مهنألو « عزملا قفاوتل

 اوفصو مهنأ عم « هيلإ نيمتنم كلذب اوناكف « هدعاوقب امنوقحليو « اهلع

 . بهذملا بحاص اهف اوفلاخ عورف مل تناكو « قلطملا دابجالاب
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 ىعفاشلا بهذملا نم اوناك باحصألا نم عونلا اذه لثم حضوأ لعلو

 نوسرادتي اوناك نم مهم الو نميفو « هباحصأ نم ىلوألا ةقبطلا ف ىرت كنإف
 «نودهتجم كلذ عم مهو ؛هيف لاوقألا نوححصيو « مهريغل هنولقنيو « هبهذم
 ًايرحتم ىعفاشلا هقف لقني الثع ىلزملا اذهف . اهل نودرفني ةلقتسم ءارآ مل

 ىف هتيرح ىلع ًاضيأ ًاصيرحو « ةياورلا ىلع .ًاصيرح « ةنامآلا هلقن ىف
 لوقيو « هريغ ديلقتو هديلقت نع ىعفاشلا ىهن هئراقل لقنيف « طابنتسالا

 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ملع نم باتكلا اذه ترصتخا : ةرصتخم ةمدقم ىف

 « هديلقت نع هيب همالعإ عم ؛هدارأ نم ىلع هبرقأل ؛هلوق ىعم نمو « هللا همحر

 قيفوتلا هللابو « هسفنل هيف طاتحنو « هنيدل هيف رظنيل «٠ هريغ ديلقتو

 نوقلطي نودبجم بهذملا كلذ لماحو « ةيعفاشلا تاقبط ىف ناك دقلو
 « ةعبارلا ةئاملا دعب ديلقتلا داس نأ دعب ىبح « داهتجالا ىف مهسفنأل ةيرحلا

 « داهتجا مل نم اهدعب نم ناك هلعلو « ةعباسلا ةثاملا بح نيدبدجم اندجو دقلف

 ء بهذملا كلذ ومن ىلع اولمع نيذلا مه ءالؤهو « مهركذ باغ نإو

 « هلاوقأ حيحصتو « هعورف هيجوتو « هلوصأ نم لئاسملا جارختساو

 ترثأ لاوقأ نم رهشا امو هدعاوق ىلع لئاسملا جيرختو « اهديب نم ريختلاو
 نيدهحملا نم م«براقي نمو مه اوناك ةلمجلا ىو « هبتك ق هلود وأ هنع

 اهدعب رصتقاو « اهلإ لآ ىبلا راودألا ىتبح « هتيمنت ىلع نيلماعلا هيفو

 . جيرختلاو دابتجالا نود لقنلا ىلع هل نولماحلا

 ةيصخ « ةايحلا ةريزغ ةرفاوتم بهذملا كلذ ىف ءاعلا لماوع نإو اذه

 لاوقألا ةرثك : اهو « لماوع ةثالث ىلإ بيرقتلا ىلع عجرت ىهو « جاتنإلا

 ءاملعلا ةرثك : اهئلاث . املع جيرختلاو هلوصأ : اهناثو . ىعفاشلا نع ةروثأملا

 جيرخت لعج امم مهعزانمو مهئاكيب فالتخاو « هيف داهتجالا اولوت نيذلا
 ملكتنو « كلذ فالتخاب مهعورف ماكحأ تفلتخاو « ىّبش قئارط ىلع ءارآلا

 . بهذملا ومن ىف هرثأ رادقم نيبتيل ةملكب « لماوعلا هذه نم لماع لك ىث
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 هيهذم ف اهرثأو« ؛ ىعفأشلا لاوقأ ةرثك٠

 انايحأ هل ىورب هنأ ىعفاشلا هقف نع انمالك ردص ى انزركذ  ؟م؟-

 نلوق ىلع صني دق وه هنأو « اهمكح ىف ةفلتخم لاوقأ ةدحاولا ةلأسملا ىف

 ىلع اهدحأ حجري دقو « حيجرت ريغ نم امهكربي دقو ةدحاولا“ ةلأسملا ىف

 « ًاثلاث الوق | امهلع وه صني نيذللا نيلوقلا عم هباحصصأ ىوري دقو .ء رخآلا»

 كلذ ىلع عجري دقو « ءارآلا ضعب حجري دقف « فلتخم دق هحيجرت نإ لب.

 هقف ق انمالك ردص ى ةلثمأ كلذل انيرض دقو « هريغ حجربف حيجرملا

 . (١)ىعفاشلا»

 هديدجو « قارعلاب هدقف « ديدجو مىدق ىعفاشلل ناك كلذ قوفو

 ةعدقلا هبتك ( ىلإ ءاج لب : هميدق لك خسني مل رصم ىف هنإ انلقو ء رصمم

 اهأ رقأ ىلا هبتك صيحملا ةرمث تناكف « اهصحمو دادغبب هذيمالت اهأرقأ ىلا

 نم لح ىف لعجأ ال : لاق ىعفاشلا نأ ىطيوبلا ىور دقلو .«© رصم هذيمالت :

 2 مدقلا هبهذم ىلع لمتشملا وه ىدادغبلا هباتكو « ىدادغبلا. ىناتك ىعع ىور.

 دقو « امنع عجر ىلا ةممدقلا هءارآ هنع اووري نأ نع هباحصأ هيب“ عم هنكلو

 هبتك نأب كلذ « ةديدجلا هئارآ راوجب تركذو « ةمدقلا هؤارآ تدجو

 ملعو ترشتنا دق قارعلاب امه ريغو ىسيباركلاو « ىنارفعزلا اهاور ىلا

 اهبئاهقفو دادغب ءاملع نم نيرشك لعلو « ءاملعلا اهلقانتو «.ابف ام سانلا

 ىبهلا كلذب اوملعي مم قارعلاب هذيمالت نع اوذخأ وأ « هل اوذملتت نيذلا

 بتك ىق اندجو اذلو ء اهوركاذتو « اهولقانتو. اهونودف ىعفاشلا نم

 ى ةروشنم ةكيدقلا ىعفاشلا لاوقأ « نيرخأتملا بتكو ةيعفاشلا نم نيمدقتملا

 ْ . ةفلتلا هقفلا باوبأ.

 جيرختلاو حيجرتلا باوبأ نم ًاباب ىعفاشلا لاوقأ: ةرثك تحتف دقو



 د #”يا/ثك

 ”ةوناكف «٠ صحفلاو ةساردلب هسفن ىعفاشلا هحجر ام اولوانت لب ء اهف
 , ىعفاشلا ةدعاق ىلع أ ريس ًاحيمص ًاثيدح اودجو اذإ رخآلا لوقلا نوحجري
 : مذيع مهذخأ رادقم نيبنسو . ىبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ هسفنل اهس ىلا
 .. ىعفاشلا لوصأ ىلع جيرختلا نع ملكتن امدنع « ةدعاقلا

 .لئاسملا ىف ديدجلاو ميلا ني حيجرلا ةساردلا نم ناك دقلو ل 15 ٠

 . هكست دق ديدجلا ذإ « حوستملا ةلزام ديدجلا نم هنأ عم هب ذخألا حجرو

 «هدضاع نإ مدقلا حيجرت ىلع ةيعفاشلا رثكأ نأ ىوونلا مالك نم مهفيو
 8 هصن ام مدقلا رايتخا ىف ءاملعلا فالتخا نايب دعب لوقي وهف ثيدح
 . ىعفاشلا بهذم وهف هل ضراعم حيحص ثيدح هدضعي مل مدق ف هلك اذهو
 .ثيدحلا حمص اذإ امف هانمدق ىذلا طرشلا دجو اذإ هيلإ بوسنمو هللا همحر
 . (١)هصن فالخ ىلع

 :اوفلتخا ءاملعلا نأ ىوونلا ركذي هدضعي ثيدح هل سيل ىذلا مدلاو
 . جيرختلا لهأ وهو بهذملا 2 ديج ىعفاش نم هرايتخا زاوج ف

 : نيأر ىلع

 .. هخسني مل ىفاشلا لوق هنأ ساسأ ىلع هرايتخا زوجي هنأ : امهدحأ
 .لب « لوألا نع ًاعوجر نوكيال هلوق فالخ ىلع صن اذإ دهحملا نأل
 . نالوق هل نوكي

 | بهذم نم حخارل هنأ ىلع مدقلا رات نأ هل حصي ال هنأ : امهناث
 نيض راعتم نيصنك ديدجلل ةبسنلاب مدقلا نآل « روهمجلا لوق اذهو « ىعفاشلا
 . امهم رخأتملاب لمعيف « امهنيب عمجلا رذعتي

 حجرملا نظ ىلع بلغي نأ وه هيلإ ريشي ىذلا طر كا © "ا ص عومجملا حرش ةمدقم 10
 . جيرختلا ىف مالكلا دنع هنيبنسو « ثيدحلاب ىعفاشلا مع مدع



 ل الالب

 لاق : لاقف رظنلا ىف كلذ ديبأت ىف ءالعلا لاوقأ ىوونلا لقن دقلو

 هتسيل ةعدقلا لاوقألا نأ ىدقتعم : ةياهملا نم ةينالا باب ىف نيمرحلا مامإ

 :عوجرملاو . اهفالحت ديدجلا َْق مزج هنأل « تناك ثيح ىعفاشلا بهذم نم

 .هذبم اوتفأ انباعصأ اندجوو ممدقلا لاح تملع اذإف عجارلل ابهذم سيل هنع

 .روهظل مدقلا ىلإ مهداهجا مهادأ هنأ ىلع كلذ انلمح « مدقلا ىلع لئاسملا

 < ىعفاشلا ىلإ هتبسن كلذ نم مزلي الو « هب اوتفأف نودهتجم مهو « هليلد

 «. اهانثتسا هنأوأ « ىعفاشلا بهذم اهمأ لئاسملا هذه ىف نيمدقتملا دحأ لقي ملو

 ريغ بهذم رايتخا ليبق نم ابف مدقلا هدحأ رايتخا نوكيف ورمع وبأ لاق

 ناك نإو « هداجا عبتا داهتجا اذ ناكنإف . هيلإ هدابتجا هادأ اذإ ىعفاشلا

 « مامإلا كلذ نع ديلقتلا نم بوشملا كلذ لقن ديلقتب ًابوشم ًاديقم هداهبجا

 راتخا اذإ ام كلذب قحتليو « ورمع وبأ لاق « هاوتف ىف كلذ نبب ىفأ اذإو

 ,مهدحأ ىعفاشلا حجر نللوق نم راتخا وأ « صوصنملا لوقلا ىلع مدحأ

 . (١1)مدقلا نم ىلوأ اذه لب « هحجر ام ريغ

 .لئاسم ةدعب لمعلاب ةيعفاشلا ءاهقف نم نومدقتملا ىبقأ دقو - ”م.

 لقتلا ىف ابلإ راشأ مث ىووتلا اهنيب دقو « ديدجلا ىلع اهحيجرتو مدقلا ىف

 .عيرأ مهضعب اهدعف « اهددع ىف ءالعلا فلتخا دقو . افن 1 هنع هانلقن ىذلا

 ىبفي ىلا لئاسملا هرصح امأ : لاقو « رصحلا ىووتلا عنم دقو . ةرشع

 .ىرخأ لئاسم انل نإف « فيعضف ( ةرشع عيرألا ) هذه ىف مدقلا ىلع اهف

 . (؟)مدقلا اف مهْنم ريثك وأ « مهرثكأ وأ حامصإلا حيحص

 )١( ص عومجملا ةمدقم 57 .

 وحن ىف اهم ىفملا لئاسملا ىريجبلا ىصحأ دقو « ةقباسلا ةحفصلا عومجملا ةمدقم )١(

 هقاسام ضعب و « نيمرحلا مامإ اهقاس ىّنلا ةرشع عبرألا[ نم ًاضعب امم « ةلأسم نيرشعو نيتنثا

 امم © نيرشعو نيتنثا غلبت مدقلا ىلع اهب ىّتلا لئاسملا » : لاق اه صن اذهو ىووتلا

 :.-ضاقتنا مدعو ناذآلا ىف ثيوثتلاو ريثكلا دكارلا ءاملا ىف ةساجنلا نع دعابتلا بوجو مدع
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 ةرثكو « ديدجو مق نيب ام ىعفاشلا لاوقأ ةرثك نأ كش الو - 88 |

 ىف ةيويحإ تدجوأ دق ةثالث ىلإ لصت ىبحح « هسفن ديدجلا ىف لاوقألا

 حيجرتلل ءاجرألا عستم باب مامأ هدعب نم هيف نيدهجملا تلعج ذإ بهذملا
 ىلا هجوألا ةرثكو . رايتخالا اهلع ىبب ىلا سسألا حيقنتو رايتخالاو

 . اهماكحأ ىف ىعفاشلا لاوقأ ترثأ عورف ىلع اموجرخم

 كلذ ةمن ناك ال ةلأسم لك ىف دحاو لوق الإ ىعفاشلل رثؤي مل هنأ ولو

 مث ىأرلا لوقي « هنع ترثك لاوقألاو امأ . رايتخالاو حبجرتلا نم بابلا

 ىف ءافتكالا مدعو « ريغتي مل ام ىراجلا ءاملا ةراهطو « مراحملا سمب ءوضولا <
 برغملا تقو ىضم مدعو « ءاشعلا ةالص ليجعتو ؛ لوبلا رشتنا اذإ رجحلاب ءاجنتسالا
 ةالصلا مرحأ اذإ درفملاو « نيتريخألا ىف ةروسلا ةءارق مدعو ؛ تامكر سم ىف
 باصنلا رابتعا مدعو « تيملا رفاظأ لق ةيهاركو « ( كلذ زاوج ىأ ) ةردقلا أشنأ م

 دعب ةتيملا دلج لكأ مرحتوأ « ضرملا رذعب قلخلا ىف ليلحتلا طرشو « زاكرلا ى
 نم لك ىلع نيعرف ةداهش لوبقو « نيملا كلم مرحملا ءطوب دحلا موزلو . غابدلا
 تناك اذإ « ضراعتلا دنع نيئيبلا طقاستو « اوعجر اذإ لاملا دوبش ةمارغو « نيلصألا“

 فيلحت مدعو مدقلا ىلع نادهاشلا حجر نيمميو دهاش اهضراعو « نيدهاش نينيبلا ىدحإ
 اهادحإ تخرأو تانيبلا تضراعت اذإو « جراحلا ةنيب اهضراع اذإ ةئيب عم لخادلا
 ههبشي ءطو نم ةمألا تقلع اذإو «٠ ىضاقلا دنع حيحصلا وهو » مدقلا ىلع تمدق
 حيحصلا ىف فلتخاو ميدقلا ى نيلوقلا دحأ ىلع دلو مأ تراص ءىطاولا اهكلم مث

 ١ ج ىريجبلا ةيشاح ) حيحصلا ىف فلتخاو « تنالوق هيف « دلولا مأ جيوذتو
 . 0( ها# صا

 نمو مومأملل نيمأتلاب رهجلا اهم عومجملا ةمدقم ىف تءاج ىرخأ لئاسم كانهو

 رابجإ امنمو « ىلصملا ىدي نيب طخلا بابحتسا امو « هيلو هنع موصي موس هيلعو تام

 ةنامض نومضم جوزلا دي ى قادصلا نأ ابمو © ةرامعلا ىلع رادجلا ى نيكي رشلا
 . ديلا"



 ل ال4

 اوجرخم نأو « دابتجالا ىلع بهذملا ىف نيدهتحملا كلذ عجش دقف حجري

 « هيف ددش ىذلا هلصأ ًاصوصخو « هلوصأب نكسمتسم هلاوقأ نع ًانايحأ

 عضوم كلذ ناك نإو « هفلاخم هل لوق حارطإو « ثيدحلاب هذخأ وهو

 . هبهذم ىف جيرختلا دنع هنيبنس « مهيب مالك

 ةيعفاشلا بهذم ىف جيرختلا

 نكمت ال بهاذملا رئاسك ىعفاشلا بهذم نأ تباثلا ررقملا نم 5م

 ماكحألا ررقي امنإ دهتحما نآل « عقت ىلا ثداوحلا لكل ًاماكحأ ررقي نأ

 بابسأ ىلع اهنبيو « ماكحألاب مكحيف « اهنع لأسي ىلا ثداوحلا ىف

 هقفلا ةمنأ نم مامإ ءارآ نإ لاقي نأ نكمم ال كلذ ىلعو « هدنع تماقتسا

 ناكاملو . ثداوحلا نم دج ام لك ماكحأ ىلع تلمتشا دق ىبالسإلا

 نيكلاس مامإلا كلذل عابتالا ىضتقع نوضقيو نوتفي بهاذملل نوعبتملا

 . امفا ىأر مانإلا نع رثؤي مل عئاقو ىف اوتفي نأ نم دبال ناك « هقيرط

 جرختلاب كلذو « هتقيرط ىلعو « هبهذم ىلع مكح جارختسا نم دبالف

 . ابف مكح هل ناك عئاقو ىلع سايقلاو « هدعاوقو هلوصأ ىلع

 : اهدحأ - نالماع هل نيدبتحملا نم دهن بهذم ىلع جيرختلا نإو

 امايسأ تفرع عورف ق ماكحأ هل وأ ةتباث ةررقم لوصأ هل نوكي نأ

 ش . طابنتسالاب اهف رعت نكمب وأ « هنع لقن لقنب هنع

 دوعبتم هبهذم ق نودهجي لاجر دهحملا بهذم ىت نوكي نأ : امبناث

 بهذمل نارمألا رفاوت دقو « جيرختتلاو طابنتسالا ىلع ةرددق مهدنعو هتقيرط

 بهاذملا باحصأ ةمثألا نم هريغل رفاوتي مل ام لوألا رمألا رفاوتف « ىعفاشلا

 منو « هبهذم طابنتسا ف املإ عجري ىلا دعاوقلا ركذو « هلوصأ نود هنأل

 * ىعفاشلا اهييب اك هدعاوق نيب نأ بهاذملا باحصأ ةمئآلا نم هربغ نع رثؤي

 دوديقتي نودهجم ءاهقف ةرثك تاقبط ى دجو دقف « ىناثلا رمألا رفاوتو
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 .ق نودهجمو « اع امنوفلاخع ام اليلقو « مهدامجا رثكأ ىف ىعفاشلا لوصأب
 دعي ىأر نم هيلإ نواصي امو « هنوفلاخي دقو « اهبف ىأر ىعفاشلل رومأ

 . هل ًايأر ضقاني لو هلصأ ىلع ءاج نإ « هبيهذم نم

 .نم ىعفاشلا بهذملا ى ءاهقفلا تاجب رح ءاملعلا مسق دقو  الالا/

 : نيمسق ىلإ باستنالا ةفص اهلمحو « هبهذم ىلإ امبسن ةيحان

 لق جرخملا نوكي ىلا ىهو « بهذملا نع ةجراخ دعت ءارآ : امهدحأ
 ةدعاق اهف فلاخ وأ « عئاقولا نم ةعقاو هب مكح ىعفاشلل ًاصن اهبف فلاخ
 اهفلاخل ىعفاشلا بهذم نم بستحن ال هذه نإف « ةيلوصألا دعاوقلا نم
 ,ىعفاشلا بهذم ىلإ بسني الذإ « هلصألو دابجالا ف اهمافانم وأ « هيأرل
 جرخو « هلوصأ ريغ ىلع ىرج ام هبهذم نم دعي الو « هيأر دض نوكي ام
 ىق كلسملا كلذ كللس نم هباحصأ ضعب نم ناك دقو « هدعاوق ريغ ىلع
 اهم درفنا لئاسم

 ,.ىعفاشلا نع رثؤي مل نإو « ىعفاشلا بهذم نم دعت ءارآ : امهناث
 .نكتملو ؛ ىعفاشلا لوصأ ىلع ةج ةجرخم دعت ىلا ءارالا ىه كلت « اهف صن
 ةقدللو « فالخ الب ىعفاشلا بهذم نم دعت هذه نإف . هل ىأرل ةفلاخم
 هجوأ اهنإ نولوقي نكلو ٠ ىعفاشلل لاوقأ اهنإ ءاملعلا لوقي ال لوقلا ىف
 ىلع تراصو «٠ هلوصأ ىلع تجرخ نإو ٠ اهلقي مم هنأل « هبهذم ىف
 . لاح ةيأ ىلع ىعفاشلا بهذم نم ىهو « هدعاوق

 .لوألا مسقلا نم دعتأ « اهف ءاملعلا فلتخمو تاجيرختلا باوبأ كانهو
 ْ : اهنمو . ىناثلا مسقلا نم دعت مأ

 اهف نوفلاخ ال بهذملا ىف نودهسحملا انف دهب ىلا لئاسملا : الوأ
 اهجوأ اهلعجم ىوونلاف « هلوصأ نم لصأب اهنوقحلي ال نكلو ٠ ىعفاشلل الوق
 هبهذم ىلإ نيبستنملا ىعفاشلا باحصأل هجوألا : كلذ ىف لوقيو « بهذملا ىف
 ءابضعب ىف نودهجبو « هدعاوق نم اموطبنتسيو ؛ هلوصأ ىلع ابنوجرخي
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 كبس ام بير الب بهذملا نم دعي وهف « ( (١)هلضأ نم هوذخأي مل نإو»

 ء هل الوق اوفلاخم مل اوماد ام « ىعفاشلا لصأب نيديقم ريغ بامصألا نم

 هلصأ قاني ال « هريغ لصأ نم اهذحأ ذإ 3 هلوصأ نم الصأ اوضهاني ملو»

 ايف ركذي ال ىلا تاج رختلا نم عونلا اذه ىف ىكبسلا نبا لوقيو

 « اهضهاني مل نإو « اهريغ ىلع اهنيبي لب « ىعفاشلا لوصأب ديقت هنأ جرخلا
  ةبسانم هيف نكت مل نإو « دعي مل اهساني مل نإو « بهذملا نم دع اهسان نإ

 . اهلك ثداوحلاب بهذملا ةطاحإل دوجو كلذل نوكي ال دقو « ةافانم الو.

 . (؟)ددرت بهذملاب ةقاحلإ ىخ

 لوصأ نم لصأ ىلع كلذ ىف راسأ ملعي ملف © لوقلا دبا قلطأ ذإو

 نمم ناك نإ هنإ : ىكبسلا نبا كلذ ىف لاق دقف « هريغ ىلع راس مأ ىعفاشلا

 «بهذملا نم دع لافقلاو « دماح ىنأ خيشلاك ديقتلاو بهذملا هيلع لغي

 . (”)بهذملا نم دعي الف ةعبرألا نيدمحاك هجورخ رثك نم ناك نإو.

 )١( ص تومحملا ةمدقم 5060 .

 . 544 ص ١ ب تاقبطلا (؟)

 ريرج نب دمحتو « رصن نب دمحم ه ةعبرألا نودمحملاو « 764 ص ١ ج تاقبط 2ع(

 راك نم ممنأ انه ركذي ىكبسلا نأ ىرتو © رذنملا نب دمحمو « ةمبز+ نب دمحمو © ىربطلا'

 « انباعصأ نم ... ةعبرألا ثودمحملا ١١ ص فقاثلا ءزجلا ىف لوقيو . بهذملا لع مهجورخ

 نيجرختأ ىنفاشلا باصصأ نم مهنوك نع كلذ اهجرخي مو « قلطملا داهتجالا ةجرد اوغلب دقو.
 مامإلا ىأر نع اوجرخ نإو مهنإف .. هدابتجا مهدابتجا قافول ء هبهذم نييهذمتملا . هلوصأ لع

 بازحأ ىف مهنأ ملعاو ع كلذ فرعاف « باغألا ىف اوجرخي ملف لئاسملا نم ةلأسم ىف مظعألا'

 . ةوبهذمتم هبهأملو ©« نوبذبهنم هقيرطبو « نوجرخم هلوصأ ىلعو « نودودعم ةيعفاشلا#

فاشلل مهفالخ ةرثك عم ةيعفاش نودعي مهنأ هقبس امو اذه نم ىرتو
 . ىع



 ل ”م5

 روهمجلاف « ىعفاشلا هنع عجر الوق بهذملا ىف دهنحملا رايتخا : ًايناث
 مدقلا ىف مالكلا دنع كلذ انيب دقو ؛ بهذملا نم دعي ال هرايتخا نأ ىلع
 . ديدجلاو

 دبمحملا ذخأف ٠ ىعفاشلا نع ًاروثأم ًايأر فلاخم ثيدح دجو اذإ : ًاثلاث
 درو ىبلا ةلأساا ىف ىعفاشلا ىأر كرتو « حيحصلا ثيدحلاب ىعفاشلا بهذم ق
 قفاوي ىذلا ىأرلا كلذ دع ىف ءاملعلا فلتخا دقف « ثيدحلا كلذ صن اهف
 . ةيعفاشلا بهذم نم ىعفاشلا نع لوقنملا نلاخمو « حبحصلا ثيدحلا
 حص: اذإ : لاق ىعفاشلا نأب رابخألا ترفاضت دق هنأ كلذ ى لصألاو
 « ىبهذم وهف لاق وأ « ىلوق اوكرتاو ثيدحلاب اولمعاف ىلوق فالخ ثيدحلا
 مهدعب ءاج نمو هباحصأ نم ةفئاطف . ةفلتخم ظافلأب ىنعمل اذه هنع ىور دقو
 اوتفأ هاوتف فقلاخم ًاحيحص ًاثيدح ابف اوأر ةلأسم لكو « كلذب اوذخأ
 كلذ اوكلس نيذلا رثكأو « ثيدحلا قفاو ام ىعفاشلا بهذم اولاقو ثيدحلاب
 . ةيعفاشلا ءاهقف نم نيمدقتملا نم كلسملا

 «ىعفاشلا لوق ضراع نإ ثيدحلاب ذخألا ىف ةيعفاشلاضعب ددرت دقلو
 قيرطب هرغ دنع حض وأ 4 الوؤم وأ «ء هرظن ىف ًاخوسنم نوكي هاسع هنأ

 . هقيرط نم ىوقأ

 بهذم نم كلذ دعيو « بجاو ثيدحلاب ذخألا نأ ىلع نورتكألاو

 ذخأي ىذلا نوكي نأ ىهو « هريغو ىوونلا اهركذ طورشب نكلو « ىعفاشلا
 لهأ نم ىعفاشلا بهذم نم هرايتخا ريتعيو « ىعفاشلا لوق كرييو ثيدحلاب
 ىف لوقيو . ثيدحلا اذه ملعي مل ىعفاشلا نأ هنظ ىلع بلغي نأو « داهتجالا
 ائيدح ىأر دحأ لك نأ هانعم سيل ىعفاشلا هلاق ىذلا اذهو : ىووتلا كلذ
 داهجالا ةبتر هل نميف اذه امئإو «هرهاظب لمعو « ىعفاشلا بهذملاق « ًاحيدح
 ىلع فقي مل هللا.همحر ىعفاشلا نأ هنظ ىلع بلغي نأ هطرشو بهذملا ىف
 ءاهلك ىعفاشلا بتك ةعلاطم دعب نوكي امتإ اذهو هتحص ىملعي مل وأ ءاذه
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 « بعص طرش اذهو « اهبشأ امو هنع نيذخآلا هباحصأ بتك نم اهوحنو

 .كرت هللا همحر ىعفاشلا نأل « انركذ ام اوطرتشا امنإو « هب فصتي نم لق

 .هدنع ليلدلا ماق نكلو « اهملعو اهآر « ةريثك ثيداحأ رهاظب لمعلا '

 . (1)كلذ وحن وأ « اهليوأت وأ « اهصيصخت وأ ء اهخسن وأ « اهف نعط ىلع

 اودجو اذإ ) ىعفاشلا بهذم نم مدقلا نإ اولاق ساسألا اذه ىلعو

 « ثيدحلا كلذ فلاخم ىذلا ديدجلا نم لمعلاب ىلوأ ناك ( هدضاع ًاثيدح

 ىلع ىوتفلا : هصن ام ىرجبلا لاقو « كلذ ديفي ام ىوونلا نع انلقن دقو

 هدضعي مل مدق هلك اذهو « هنع ىعفاشلا عجر دقو مدقلا نود ديدحلا قام

 :لاق هنأ هنع حص دقف « ىعفاشلا بهذم وهف ثيدحم دضتعا نإف « ثيدح

 .(؟)طئاحلا ضرع ىلوقب اوبرضأو ؛ ىبههذم وهف ثيدهلا حص اذإ

 .هبهذم ىلع ىعفاشلا دعب نم ءاهقفلا جيرخت ناك ةرئادلا هذه ىف  ممب

 طورشلا هذهبو « ةرئادلا هذه ىف ءالعلا هجرخي ام نإ ملوق عم نورثكألاو

 .ىذلا وه نكي : هنأل هيلإ ىأرلا نوبسني ال ىعفاشلا بهذملا نم دعي

 ىلع سيق وأ « هدعاوق ىلع راسو « هلوصأ ىلع ىرج نإو « هطينتسا

 .ىق تنيابتو « ًاديعب ًاطوش جيرختلا ىف ةيعفاشلا ءاهقف ىرج دقلو

 .ملاوقأ تفيضأو ء مهريكفت عزانمو مهتائثيب فالتخا بسح : مهاوقأ جيرختلا

 يعفاشلا دعب نم ءاهقفلا لاوقأ ىمسيال ىوونلا نكلو « مهماهإ لاوقأ ىف

 . ًاهجوأ اهمسي لب « بهذملا ىف الاوقأ

 ةثالث ىعفاشلا بهذملا ىف تافالتخالا مسقي ساسألا اذه ىلع وهو

 نم هدارم نييبتلا ضعب نيبنلو . قرطو () هجوأو (؟) لاوقأ )١( ماسقأ
 : ماسقألا هذه

 5١4 ص عومجملا ةمدقم (1)
 ه“ نص 4 ج ىم ريجيلا ةيشاح (؟)



 م1

 ةفلت# ءارآ نم ىعفاشلل اف « ىعفاشلل ةبوسنملا لاوقألا ىه لاوقألاف
 . الاوقأ ىمسي ىذلا وه لئاسملا ف:

 ىلع امنوجرخيو ء« ةيعفاشلا ءاهقفلا اهطبنتسي ىلا ءارآلا ىه هجوألاو
 . هدعاوق ىلع اهنونبي وأ 4 لوصأ"

 .(١)بهذملا ةياكح ىف ىعفاشلا بهذملا ةاور فالتخا ىهف قرطلا امأو

 | ىعفاشلا بهذملا ىف نودبمما

 باحصأو« ةكح باحصأو ١ قارعلاب باحصأ ىعفاشلل ناك 74
 ىلإ دشت لاحرلا تناكو « هبرغب هقرش لصت ىتالسإلا ملاعلا طسو « رصمب
 « ىعفاشلا بهذملاب نوذخآلا رثكف «. ههقف اولقنيل « امل عيبرلا هبحاص'
 مهنمو ٠ نويروباسينلا مهنمو « نويقارعلا مهنم ناكف « ملاقألاب اوقرفتو-
 ةيمالسإ تاراضحم دالبلا هذب ةيعفاشلا دوجو نرتقا دقلو « نويناسارحلا
 . ةقجالسلاو هيوب لآكاهرصع ىف مالسإلا لود ىوقأ تناك اهم لود مايقو-

 اوبقاص مهنمو « نملاب اوناك نم مهنمو « ماشلاب اوناك نم ةيعفاشلا نمو
 ةزجاحم ريغ نم نطلاخلا نيب لقتني ملعلاو « هلهأ اوطلاخو « ىديزلا بهذملا“
 . سرافب اوناك نم مهنمو « ةعنام-

 نودهتحم مهنمو ؛ ىعفاشلا ىلإ اومتنا نإو « مهميلاقأ تدعابت اذكهو
 نم روثأملاو « هلوصأ ىضتقم ىلع عورفلا نوجرخي ىعفاشلا بهذملا قا
 ثادحألاو مم راشمو مهتائيبب نورثأتم مهتاجيرخت ىف مهنأ كشالو . هلاوقأ'
 مهفالتخا ىلإ وعدي بيرالب كلذ نأو « اهجالع قرطو « مهم لزتت ىلا“
 ٠ لصأب نيديقمو « دحاو نيعم نم نوقتسي ًاعيمح اوناك نإو ؛ مهئارآ ىف

 . بهذملا جيرختو ىأرلا هيجوت ىف رثألا هل نوكيس « لزاونلا“ : فالتخاو مهائيب فالتخاو « ىركفلا مهعوزن فالتخا نإف « دحاو» ٠

 :)١١( ص عومجملا ةمدقم ٠ه"



 ل مما

 « قارعلا ءاهقف ءارآو روباسينو « ناسارخ ءاهقف ءارآ انسرد اننأ ولو

 لعلو « حولي تاعزنلا فالتخاو « ةئيبلا رثأ اندجول كلذ ءوض ىلع اهانلاحو..

 نييناسا رح ا داهجا نم ىعفاشلا نع لوقنملا ىلإ برقأ ناك نييقارعلا دابتجإ ؛

 لقن نأ معا : لاف « ىوونلا كلذ نم ء ءىش ىلإ راشأ دقو « نيروباسينلاو .

 انباحصأىدقتم هوجوو « هبهذم دعاوقو ىعفاشلا صوصنل نيقا رعلا انباحصأ .

 ًانحمو ًاقرصت نسحأ نويناسارخلاو « ابلاغ نيناسارحلا لقن نم تبثأو نقتأ :

 ٠ ًابلاغ ًابيترتو ًاعيرفتو..

 لضفو « لقنلا ف نييقارعلا لضف لعجم ىوونلا نأ ىرت اذه نمو

 قارعلا ةئيب ىف هنأل كلذو 8: عيرفتلاو ثحبلاو فرصتلا ىف نيناسارخلا

 عيرفتلا ىلإ جايتحالا ناكف . هديدجو هععدق ىعفاشلا بهذملا أشن رصمو

 ةأشن ى اه رثأت ترثأ دق ةئيبلا هذه نآل ريثك ريغ ةئيبلا مكحلل اعوضخ .

 ءابف أشني مل « هيلع ةديدج ةئيب ىهف « اهءارو امو ناسارخ امأو . بهذملا :

 ةئيبلا هذه فعسيل « عيرفتو ثحبو فرصت هيف نوكي نأ نم دبال ناكف

 . اهلظ ىف عرعرتيو « ابف شيعيلو « اهتجاحم هريغو .

 تولصتي مهلعج سرافو « روباسينو ناسارح ةيعفاشلا دوجو نإو

 نيب لاصتالا نإو « ةيديزلا ةعيشلاب نعلا ىف اولصتا امك « ةيمامإلا ةعيشلاب

 « لئاسملا ضعب ىف ًارحانت دجوأ نإو « اهحاون ضعب ىف ةبراضتملا بهاذملا

 « ريخ نم مهفلاخع دنع ام ضعب اومهفي نأ نم بهذم لك باحصأ نكمي

 كتذ اودارأ مهيب لدابتت راكفألا لعجب ىركفلاو ىداملا ءاقتلالا نإو.-

 . اوديري مل وأ

 نإو «٠ ًارح دهتجي نم مهف بهذملا كلذ ءاهقف ناك دقلو 6٠

 . جيرختلا ىلع رصتقي نم مهيفو ىعفاشلا ةقيرط هيلع تبلغ

 ةجرد هل مهنم مسق لكو ؛ ماسقأ ةعبرأ ءاملعلا كئلوأ ىوونلا مسق دقلو

 . مسقتلا كلذ ركذنلو « ءاتفإلا ىف.
 ( ىفاشلا - مه م)



 ا ممكا

 .ىف ال ىعفاشلا دلقي مل وه لب دلقمم سيل بستنم دهن : لوألا مسقلا
 .لوقيو « دايجالا ىف هجبن لثم هكواسلو هتقيرط هتقفاومل ىعفاشلا ىلإ .بسني امنإو « ًاقلطم ًاداهتجا امهف دهتجم لب « ليلدلا الو « لصألا
 :. ىوونلا

 .ىكحف « انباحصأل ٠ ةفصلا هذه قاحسإ وبأ (١)ذاتسألا ىعدا
 ,مهنأ ةيفنحلا ركأو 3 دوادو 4 دمحأو < هللا همح ر كلام باصصأ ىلع

 .بهذ ىذلا حيحصلاو لاقو . مل اديلقت مهأ بهاذم ىلإ اوراص

 .بهذم ىلإ اوراص مهنأ وهو « انباحأ هيلإ بهذ ام نوققحا هيلإ
 .سايقلاو داهتجالا ىف هقرط اودجو امل مهنإ لب هل ًاديلقت ال « ىعفاشلا
 اوبلطف « هقيرط اوكلس دابتجالا نم دب مه نكي ملو « قرطلا دسأ
 سكب ) ىجنسلا ىلع وبأ ركذو «٠ ىعفاشلا قيرطب ماكحألا ةفرعم
 , هريغ نود يىعفاشلا انعيتا لاقف اذه وحن (7١١( ةلمهملا ندسلا

 .ىوونلا هحرش ىفلا بحاملا بحاص ىزاريشلا قاحسإ وبأ وه : قاحسإ وبأ )١(
 .بذهملا هباتكو © هرصع لهأ هقفب ملعلا عمج ًايوق الداجمو « ًازاتمم ًاهيقف ناك دقو ١ عومجملاب
 . ةئاعبرأو نيعبسو تس ةنس ىوت دقو « كلذ ىلع حضاو ليلد

 .نم نيسلا رسكب جنس ةيرق نم ىجنسلا دمحم نب بيعش نب نيسحلا ىلع وبأ وه (؟)
 مج ( ىعفاشلا هقفب ميظع ماملإ ىلع هرصع هيقف ناك دقو © ٠+ ةنس تام ورم ىرق ربكأ
 .ءالع ةقيرطو « نيمدقتملا لاوقأل ةياكحلاو لقنلاب زاتمت ىلا ىعفاشلا هقف ىف قارعلا ةقيرط نيب
 نييناسارحلا خيش ىلع هقفت دقف . بيترتلاو « فرصتلاو عيرفتلاو ثحبلاب زاتمت ىلا ناسا رخ
 ةمكألا روباسينب انباحصأ ضعب لاق : هنع ىكبسلا نبا تاقبط ىف ءاج . ورمي لافقلا ركب ىبأ
 خيشلاف ققحملا رثكملا امأف . ققحم ريغ رثكمو « ققحم لقمو « ققحم رثكم : ةثالث ناسارخم
 .هيقفلا ققحما ريغ رثكملاو ء ىيوحلا دمحم وبأ خيشلاف ققحملا لقملا امأو « ىجنسلا ىلع وبأ
 . ىزورملا « ريغ ىرمعلا رصان



 ا "مالا

 ىذلا اذه تلق « هاندلق انأ ال « اهلدعأو لاوقألا حجرأ هلوق اندجو انأل

 بقعدقلو « هرصتخم لوأ ىف ىنزملا مث « ىعفاشلا هب مهرمأ ال قفاوم هركذ

 نم ءاملعلا نم نإف « عامجإ لحم سيل هنأ ديفي ام مالكلا اذه ىلع ىووتلا

 « مقتستال ًاقلطم مهنع ديلقتلا ءافتنا ىوعد نإ : لوقيو كلذ ركني

 ىكحو : ىوونلا لوقي مث « مهرتكأ لاح وأ 2 ملاح نم مولعملا مئالت الو

 « لقتسم دهتجم ىعفاشلا رصع دعب دجوي مل هنأ انم لوصألا باحصأ ضعب

 . فارسإ اذهو

 .ف ىعفاشلا باحصأل داهجالا ىوعد نأ هانأرق ام هيلإ ىدب- ىذلاو

 .ىوعد اهنأ كش ال نوقلطم نودبحم ًاعيمج مهنأ ىلع ةيناثلاو ىلوألا ةقبطلا

 هنو رثكي «نوبستنم نودهتجم مهيف ناك هنأ طسولا نأو « ًاضيأ فارسإ اف

 روصعلاتءءاج ذإ ىح « ةريخألا تاقبطلا ىف نولقيو « ىلوألا تاقبطلا ىف

 هدارفنا رثك نم مهنم“ نيقلطملا نيدهتخلا ءالؤه نإو « اونوكي مل ةرحخأتملا

 دمحمةعبرألا نيدمحملاك بهذملا نم هدا رفنا دعب الف « ىعفاشلا فلاخت لئاسع

 مهدارفنا لقي نم مهنمو رذنملا نباو ةعيزخ نباو رصن نباو ريرج نبا

 نيقيرطلا نيب ناك نم مهنمو « هيلع مهجورخ لقيف ٠ ىعفاشلا بهذم نع

 زيجولا حرش ىف ءاج دقف « ىعفاشلا بهذملا نم دعتال هتادرفتو « ىفزملاك

 .ىعفاشلا لصأ ىلع اهجرخي مل ذإ بهذملا نم دعتال ىنزملا تادرفت : ىعفاأ رلل

 ىذلاو« ىنزملل ةبسنلاب نيمرحلا مامإ نع هتاقبط ىف ىكبسلا نبا لقن دقو
 ,ىعفاشلا نع زاحتا ام هنإف « بهذملاب لئاسملا عيمج ىف هبهذم قحلي نأ هارأ

 هلوصأ ى ىعفاشلا قرافي ملاذإو « عطاقب هيف مالكلاب قلعتي لصأ ىف

 قاحتلا جرخم جيرختل ناك نإو همامإ ةدعاق ىلع ةجراخخ ريغ هتاج رختف

 درفنا اذإف « ىعفاشلا لوصأ هيقلتو هبصنم ولعل ىنزملا جيرختف « بهذملاب

 . هزايحناب رعشت ةظفل لمعتسا بهذع

 نورثكي نوقلطم نودهتحم ىعفاشلا بهذمب نيذخالا ىف ناك ةلمجلا فو

 . اهدعب امف نولقيو « ىلوألا تاقبطلا ىف



 "ملا

 ىوونلا لوقيو « ىعفاشلا بهذع نوديقم نودبجم ىناثلا مسقلا 9 0
 انباعصأ ةمنأ ناك ابلعو « هوجولا بامحصأ انباحصأ ةفص هذه : مسقلا كلذ ىف
 مهسفنأ اوديق ىعفاشلا بهذملا ىف نيدهحما رثكأ نأ ىأ « م رثكأ وأ

 نولصي اف ءالؤه دلق نمو « هتقيرط نيفلاخم ريغ هلوصأ ىلع جيرختلاب
 كلذو « بامصألا كائاوأ نيدلقمال ىعفاشلل نيذلقم نوريتعي ماكحأ نم هيلإ
 ىعفاشلا بهذم ىف نيدهتحملا نم ادهنجم ىفتسا نم نأل « نيمرحلا مامإ رظن ىف
 دهتحملا كلذ رظن ىضتقم ىلعال بهذملا ىضتقم ىلع مكحلا فرعي نأ ديري امنإ
 ىف دهتحما ىأرل دلقألا نوك ىف مالكلا نإ : ءاملعلا ضعب لاق نكلو « درحملا
 ىنبم ىعفاشلا بهذم ىلع ةلأسملا جرخ نمل وأ « ىعفاشلل ًادلقم بهذملا
 بوسنم وهأ « ىعفاشلا لإ ىعفاشا لوصأ ىلع جرخملا ىأرلا ةبسن ىف مالكلا

 ىلعو « هجرخ نمل بوسنم هنأ حصألاو © هجرخ نمل بوسنم وه مأ « هيلإ
 . ىعفاشلل ال جرخملل ًادلقم ىفتسملا ريتعي كلذ

 جيرختلا ىف ىعفاشلا بهذملا امن امهب ناذللا ناهسقلا امه ناذه 9
 تائيبلا ماكحأل هعاضخإو هبجوتو هفيرصت ايلوت ناذللا امهو « ثحبلاو

 . نامزلا تافيرصتو

 بيذهتو هتلدأ بيترتو هعمج لضف امل ناكف « نارخآلا نامسقلا امأ
 هنكلو « داهتجالا باحصأ ةجرد غلبي ملثلاثلا مسقلاف « هعورف عمجو هلئاسم
 مئاق « هتلدأب فراع « همامإ بهذم ظفاح سفنلا هيقف « ىوونلا لاق اك

 نع رصق هنكل ؛ حجريو فيزيو دهمبو ررقيو ررحمو روصي اه ري رقتب
 ىف ضايترالا وأ « بهذملا طقن ىف مهلع هروصقل ( نيدهتحما ئأ ) كئاوأ
 . مهتاودأ نم اهوحنو لوصألا ةفرعم وأ « طابنتسالا»

 ع هلكشمو هحضاو ىف همهفيو هلقنيو بهذملا ظفحم : عبارلا مسقلاو

 اذهف : ىوونلا هيف لوقيو ء هتسيقأ ريرحتو هتلدأ ريرقتب موقيال هنكلو
 همامإ صوصن نم هبهذم تاروطسم ىف هيكحم اهف هب هاوتفو هلقن دمتعيإ
 هلثم لوقنملا ف دجو نإ الوقنم هدحب الامو « هبهذم ىف نيدبحملا عي رفت و



 هس ”خةخ

هب ىوتفلاو « هب هقاحلا زاج امهنيب قرف هنأ ركف ريبكب كردي ثيح
 اذكو « 

 بجي كلذك سيلامو بهاذملا قح ى دهتحجم طباض تحت هجاردنا معي ام

 دعبي ذإ ؛« روكذملا قح ىف ًاردان عقي اذه لثمو « هيف ىوتفلا نع هكاسمإ

 ف ىهالو « بهذملا ىف اهيلع صني مل ةلأسم عقت نأ نيمرحلا مامإ لاق اك

 )١(. طباض ثحت ةجردنم ىه الو « صوصنملا ىنعم

 هلقن اولوت نيذلا مهو « ىعفاشلا بهذملا ىف ءاهقفلا بتارم هذه  ؟م

 هوعمج نيذلاو « هلاوقأ ىلعو هلوصأ ىلع جيرختلاو ىعفاشلا لاوقأ ةباكحو

 . انرصع ىلإ لصو ىح مهنع لايجألا هتلقانتو هونودو هوبترو

 ف مهبيت ريك نوكي داكي ىعفاشلا رصعل ةبسنلاب ىنمزلا مهبيترت نإو اذه

 ناك مهيلو نيذلاو هباحصأ مهو ىعفاشلا دعب تءاج ىبلا ةقبطلاف « مسقتلا اذه

 ةقبطلاو « لوصألا نم لكئاسملا جارختسا ىف قلطملا داهتجالا مهيف رثكي

 . بهذملا لع جيرختلا اهدوس ناك ةثلاثلا

 ةثاملا رخآ ىلإ اوناك نيجرْخماو نيبستنملا نيدهتحملا نإ : ىوونلا لوقيو

 راصو « نوجرخ لا لقو 2 نودهتحملا لق دقف ةعبارلا ةثاملا دعب امأ « ةعبارلا

او لاوقألا ةياكحو اهريرقتو ةلدألا بيترت نيرخأت لا لمع
 بهذملا ىف هجوأل

 ,نم ريثك ةفص هذه : انركذ ىذلا مسقلا نايب ىف لوقي وهف « هقرطو

 هوررحو بهذملا اوبتر نيذلا نيفنصملا ةعبارلا ةئاملا رخاوأ ىلإ ني رخأتملا

 نيذلا اوقحلي لو « مويلا سانلا لاغتشا مظعم اهيف « فيناصت هيف اوفنصو

 ممن لب ةعبارلا ةثاملا دنع اوعطقنا دق نيجرملا نأ كلذ ىبعم سيلو

 نم ةيعفاشلا نم اهيلوامو « ةسماحلا ةئاملا قا دجو دعف « كلذ كعب اولق

>» 
 4؟ ص ىوونلا عومجملا ةمدقم ىف ىتفملا لاوحأ نم ةعبرألا ماسقألا هذه اندعأ دق

)١( 
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 مون

 وس يلا ىلإ رصع هنم لغ
 , اهنم ماكحألل ؟جارختساو « ًابيوبتو ًاحرشو « ًاصيخلت نيمدقتملا بتك

 فرعتو اهمهفتو بتكلا ةسارد ىلإ 2 مولعلل ةرح ةسارد نع اوفرصناف
 لب 3 هدحو ىعفاشلا بهذملا لنت روصقلا نم . ةجوم كلتو « اهيف ام
 . بهاذملا لك ىف هقفلا تلوانتو

 نإف ء هلاجر هب ىستكي ىذلا ءادرلا سبلي بهذملا ن ناك دقو "15
 دهتحما نإف « هيف قافآلا عستم طابئتسالا باب ناك نيدهتحملا نم اوناك
 2 قلطملا داهتجالل عسنت ةنرم ىهو « ىعفاشلا لوصأب الإ ؟ديقم نوكبال
 فلاخ اذإ الإ ىعفاشلا بهذملا ىف ًامودعم دهتحما هيلإ لصي ام لك نوكيو
 فلاخم وأ « دارفتالا هب نونلعي « كلذ عقي ناك دقو « ى هفاشلا هلاق الوق
 ىلع قيضت ال ةئرم امنأل « كلذ نوكب نأ ردنو « ىعفاشلا لوصأ نم الصأ
 نودهتحملا لق الو « سايقلاو ةنسلاو باتكلا ةرئاد ىف ًادهتجم مادام دهتحما
 فرصتلا ناكو « عيرفتلا ناك جيرختلا ىلع داهجالا رصتقاو « نوبسقنملا
 دافتساف « ةيبهذملا ةرئادلا ف ماكحألا جارختساو طابنتسالاو ثحببلاو
 هقف ناك نإو ء« نقباسلا نم هتدئاف نع لقت ال ةدئاف بهذملا كلذ نم
 . ًاجاتنإ بصيخأو « ًاباحر عس وأ هتاذ ىف نيلوألا

 قاض 4 جيرختلا باب قاضو 2 قلطملا دابججالا باب قلغ املف

 لالدتسالاو اهيترتو نيمدقتملا لوقأ ةسارد ىلع ًاروصقم راصو 2 بهذملا
 . اهاوس ام ىلإ هاجالا ريغ نم طقف بتكلا نم ماكحألا جارختساو 4 اه

 دعب الإ , جيرختلا باب هيف قضي مل ى ءفاش !| بهذملا نأ قلللو _.ه6

 3 لاوحألاو « ةفلتخما تائيبلا نم بستكا نأ دعبو « برغو قرش نأ

 مل نم ناك « ”*|” ةنس قوتملا ىكبسلا "لع هابأ نأ هتاقبط ىف ىكبسلا نبأ ركذ )١(
 : نيمسق ىلع كلذو ) هل ًابهذم هبختنا ام نايب ؛ لاق دقف ء ىغفاشلا هيف فلاخ داهجأ
 قفاو امر ناك نإو هنع هلا ىضر ىعفاشلا بهذم نم جراخ هنأب فرتعم وه ام : اهدحأ
 . هراتخا اميف ىعفاشلا فلاخ هنأ ررقي هارأ :و ( ًاذاش ًاهجو وأ « هيهذم ىف ًافيعض الوق



 - ”ة1

 رثأتي ناك امم رثكلا ءىشلا ةفلاخستملا ةيداصتقالا ن وئشلاو ةنيابتملا ةيعائجالا1

 مهتاثيبب نيرثأتم بير الب اوناك ذإ + لئاسملل مهجيرخت دنع نودهتحما هبا
 بهذملا كلذ تسرد ول كنأو « ةيداصتقالاو « ةيعامجالاو « ةيفارغجلا

 رثأ تملعل رونلا كلذ ىلع نيفلتحا نيب ءارآلا تفرعتو « اذه ءوض ىلع.

 عورف نوسردي نيذلا نأ ولو « نيعزانتملا ءارآو نيفاتخما لاوقأ ىف تائيبلا»

 « ةفلتحملا تائيبلا اوفرعو « اماحصأل ةبوسنم اهوسرد ةفلتخملا بهاذملا“

 اماولأ ةلماح « اهروصعل ةقداص ًاروص ءارآلا كلت نوري ذئنح مهنإف

 . اف سانلا فارعأو ةيداصتقالاو ةيعاّجالا اهع زانمو»

 قيضي وأ ؛ جيرختلا هيف عن مل ىعفاشلا بهذملا كلذ ناك اذإو

 ةليلج ةيهقف ةورث هنم ةظوفحما ةريخذلاف « تائيبلا نم ىتسا نأ دعب الإ“

 . ةرعلا ةديج « ةدئافلا ةميظع.

 ةورثلاىلع ةظفاحلا ىلإ ءاملعلا فرصنا حيرختلا باب قاض املو - +١

 نم ماكحألاو ىواتفلا جارختساو « نجرخملاو نيدبتحملا نع اهوثرو ىنلا

 ىأر ىأ رات نأ ىبفملل نكي منو « ةعزانتملا ءارآلاو ةفلتلا لاوقألا نيب

 . هرايتخا ىف هديق لب « دارأ هجو ىأ وأ « ءاش.

 ق لاوقأ ةثالث ىلإ بهاذملا ىف فالملا نومسقي مهنأ انركذ دقو

 هجوأو « ةياورلا ف فالتخا ريغ نم ىعفاشلا ىلإ بسني ام ىهو « بهذملا'

 « ىعفاشلا لوصأ ىلع ةجرخع ءارآ نم هيف نيدهتحما ىلإ بسني ام ىهو
 . نيدهحملا نع وأ « ىعفاشلا نع ةياكحلا هيف تفلتختا ام وهو قرطو

 راتخم نأ هن سيل ىعفاشلل نيلوق دجو اذإ ةرخأتملا روصعلا ىف ىّبفملاو

 نيذلا (١)نوقباسلا نوجرْخلا هحجر ام ىلإ كلذ ف عجري لب « امهدحأل

 .:ىوونلا لوقيو « ةفلتخما تاياورلا نم قداصلا وأ هلوصأ ىلع مهجر خت اونب

 ناف « وه هحجر ام نودخأيف « ىعفاشلا لاوقأ نيب نوحج ري نود ءاملعلاو ) ١(

 ردان كلذو فرعي مل ناف « مدقتملا ىلع رخأتملا اوحجر هيلع عرف اف حيج رّثلاب حرصي م

 . هلوصأ ىلإ اهرقأ اوحجرر



 ا مول

 . لوقنملا حيجرتلا ىلع لصحم ىبحح فقوت هقبس نمل حيجرت .ىللع ريمي ل اذإ هنأ ىأ + لصحم ىتح فقوت قيرطب حبجرت ىلع لصحي م نإ
 .لقن قرط وأ « نيدبجملل هجوأ تاذ ابف ىفي ىلا ةلأسملا تناك اذإو

 5 ملعألا مدق عروألاو ملعألا ضراعت نإف « عروألاو ملعألا م رثك ألا هحصص ام وهو ٠ نوقباسلا نودبغلا هحج رام ىلإ عجري هنإف ةفلتحم
 ..نيلئاقلا وأ « نيلوقلل نيلقانلا تافص رتتعا دحأ نع ًاحيجرت دحب مل نِإف
 ..مدقم ىعفاشلا نع ىنزملاو ؛ ىدارملا عيبرلاو ىطيوبلا هاور اف « نيهجولا
 . مريغ هاورام ىلع

 رثكأ هيف قفاوي اهضعب ءارآ ىعفاشلل ناك اذإ : ءالعلا ضعب لاق دقو
 . نكلو « ةمنألا رثكأ قفاو ام عبتا حيجرت رثؤي ملو هب درفتا دق رخآلاو ةمنلا
 اذإ اف نيسح ىضاقلا ىكح : لاق دقف « رظن لح كلذ نإ : ىووتلا لوقي
 ..( اههدحأ ) : انباخصأل نيهجو  ةفينح ابأ قفاوي اهدحأ نالوق ىعفاشلل ناك
 : لاق ىنيارفسألا دماح ىنأ خيشلا لوق اذهو « ىلوأ فلاختا لوقلا نأ
 . ةفلاخلا بجوم ىلع هعالطال هفلاخ امنإ ىعفاشلا

 . قبسامم احجرم دجم مل اذإ ايف « ةضورفملا ةلأسملا .. حصألا وهو « لافقلا لوق وهو ؛ ىلوأ قفاوملا لوقلا ( ىناثلاو

 .« لوقنملا ىلع ءاملعلا دمج جيرختلا رود ىضقنا نأ دعب هنأ ىرت اذكهو
 .نوحجري « بتكلا ديبع اوراصو « فرصتلا نع اوعنتماو ؛ هنوزواجتي ال

 .نبب نم ملعلا جارختسا ىف الإ ركف ملل سيلو ء فيرت ام نوفيزيو حجرت
 , ماق ىلا لوصألا نيبو ؛ ىعفاشلا هقفلا نيب تازجاحملا تماق كلذبو , اهتافد
 .« هوقبس نم ىبب اك « هلوصأ ىلع ىبي نم ال « ةححصملا ةنودملا عورفنا . فرعي نم هيف هيقفلا راص دقف « ابف شيعي ىلا تائيبلا نيبو هنيبو « اهلع
 , ماكحألا نم اه طينتسيف رحلا جيرختلاب عقت ىلا ثداوحلا جلاعي ال حبصأو
 ..ذخأي لب «٠ بهذملا لوصأ نع جراخ ريغ اهو ئش متاليو « املاح بساني ام



 د مسو#

 ,عمتجم ىو اهلاح ريغ لاحل ناك نإو « ةنودملا ع ورفلا نم اهماكحأ

 .رود « ىضم امم تنيبت راودأ ةثالث ذأ ىعفاشلا هقفلا نأ ةصاالللاو

 ولا رودو « ةيعفاشلا لوصألاب ديقتلا عم قلطملا داببجالا ناطلس تمت وغلا

 نس دقو « اوريسي نأ هباصأل لهف « فوقولا رود ًاريخأو « جيرختلا تحت

 .صن اهف سيلو « ضرعت ىلا لئاسملا ةسارد وهو « رسلا قيرط نوقباسلا

 . قفوملا هللاو « هلوصأ هيلإ ىدهم ام ىضتقم ىلع ىعفاشلل

 ىعفاشلا بهذملا راشتنا

 رصمع هودلقمف ىعفاشلا امأ ١ : ةمدقملا ىف نودلخ نبا لاق 5407

 « رهلا ءارو امو « ناسارخو قارعلاب هبهذم رشتنا دقو « اهاوس امم رثكأ

 سلاجم تمظعو « راصمألا عيمج ىف سيردتلاو ىوتفلا ى ةيفنحلا اومساقو

 ,سرد مث « ممتالالدتسا عاونأب تايفالحلا بتك تتحشو ؛ مهيب تارظانملا

 .ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا ناكو . هراطقأو قرشملا سوردب هلك كلذ

 ء مكحلا دبع ىبب نم ةعامج هنع ذخأ رصع مكحلا دبع نبا ىلع لزن امل

 « هونبو نيكسم نب ثراحلا م مهربغو زاوملا نباو مساقلا نب ببشأو

 .هقف ام لوادتو ةضفارلا ةلود روهظب رصم نم ةنسلا لهأ هقف ضرقنا مث

 ةضفارلا نم نيديبعلا ةلود تبهذ نأ ىلإ « هاوس نم ىشالتو « تيبلا لهأ

 .هباحصأو ىعفاشلا هتف مهلإ عجرو « بويأ نب ف.سوي نيدلا حالص دي ىلع

 رهشاو « هقوس قفنو ناك ام نسحأ ىلإ داعف « ماشلاو قارعلا لهأ نم

 .« ماشلاب ةيبويآلا ةلودلا لظ ىف تيبر ىتلا ةبلحلا نم ىوونلا نيدلا ىبحم مهنم

 .نيدلا ىتو « رصحمم ةعفارلا نبا مث « ًاضيأ مالسلا دبع نب نيدلا زعو

 ,خيش ىلإ كلذ ىهتا نأ ىلإ امهدعب ىكبسلا نيدلا ىت مث « ديعلا قيقد نبا

 ريكأ مويلا وهف « ىيقلبلا نيدلا جارس وهو «ء دهعلا اذهل رصع مالسإلا

 . رصعلا لهأ نم ءاملعلا ريكأ لب « اهب ءاملعلا ريبكو « رصمب ةيعفاشلا



 ب موك

 هنأ ركذ دقو « هراشتناو ىعفاشلا بهذم نع نودلخ نبا ةملك هذه

 قرشلا ىف ىرخألا بهاذملاو' ىنحلا بهذملا بلاغ مث ؛ رصم نم أدتبا»
 . ليصفتلا نم ليلق ىلإ جاتحم لامجإ اذه . هنطوم رصم ىلإ داع مث

 نكلو « هبهذم قارعلا لهأ سردو « ةكمب ىعفاشلا دهتجا 4
 « مهسارد ىف ىهذملا قيرطلا اوكلس دق اونوكي مل تقولا كلذ ىف ءايعلا#
 نيعتسيدقو« ًارح ًاداهبجا لئاسملا نم هل ضرعي اهف دهنحي ملاع لك ناك لب
 نمل ةماعلا ديلقت الإ ديلقت ةمن نكي ملو « هيأر الو « هب ناعتسا نم قيرطب ديقتي نأ ريغ نم ًايأر هل نوكيلو « ًاقيرط هسفنل نيسيل ؛ هريغ ةساردب
 ىعفاشلا داهتجاب ةيعفاش دالبلا هذه رصت ىل كلذل « ءالعلا نم مهوتفتسي
 . اهلهأل هتسارد وأ ءابف

 مهضعب وأ ٠ نودهحملا راتخا نأ دعب بهم ديلقتلا حير تذحأ املو
 ع ًامامإ نودلقي ملقإلا لهأ راص مث « دابجالا ىف ةمثألا ضعب ةقيرط
 اهلهأ ماقتساو « رصم ى رقتسا دق ىعفاشلا بهذملا ناك « هبهذم نوراتحمو'
 ابلاغ ناكىذلا ىكلاملا بهذملا نع هتساردب سانلا لغش ذإ « هتقب رط ىلع
 ردص ىذلا ناكملا رصم تناك كلذل « فورعم ناك ىذلا ىفنحلا بهذملاو.
 . ىعفاشلا بهذملا هنع

 : ىعفاشلا بهذملل ةبسنلاب ماشلاو رصم نع ىكبسلا نبا تاقبط ىف ءاج
 ةيلاعلا ديلا « ةيعفاشلا بهذم رهظ ذنم « ةيعفاشلا كلم زك رم ناملقإلا ناذه
 . مهريغ ىف ةباطخلاو ءاضقلا نوكيال دالبلا هذه ىف هباحصألل

 رثكو « قارعلا ىف رهظف رصم ىف هماقم دعب ىعفاشلا بهذملا رشتنا
 , نعلاو « ماشلاو «ناروتو « ناسا رخ دالب نم رثك ىلع بلغو « دادغب ىف هعابتأ
 برستو « دنهلا دالب ضعبو « زاجحلاو سراف دالبو : رملا ءارو ام لخدو-
 ةيبلا دئاوفلا ىف انك عم ٠.6٠0 ةنس دعب سلدنألاو « ةيقيرفأ لامش ضعب ىلإ.

 ىلا دالبلا هذه نم دلب لك ىف هلاح نع ةزجوم ةملك ركذنلو - 41
 اهيف دئاسلا وه ناكف « اهيف لوألا نطوملا ريتعت ىلا رصم امأف . اف رشتنا“
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 ناطلسلابحاص كلذك رمتساو « ىكلاملاو ىنحلا نيهذملا ىلع بلغت نأ دعب

 ىضتقم ىلعل معلا تلعجو « هب لمعلا تلطبأف « ةيمطافلا ةلودلا تءاج نأ ىلإ

 نيدلاحالص دي ىلع مهناطلس نم هللا لادأ اذإ ىتح « ةيمامإلا ةعيشلا بهذم

 ؛ ىعيشلا بهذملاب لمعلا لطبأو « ةفورعملا بهاذملا ايحأ بوبأ نب فسوي

 نم هدعب اوءاج نم ةيانعو « هتيانع نم « ريكألا ظحلا ىعفاشلل لعجو

 ناطلس ركب ىلأ لداعلا نب ىسيع الإ ةيعفاش عي اوناك دقف « ةيبويألا

 هعبت مث « هاوس ىنح ةرسألا هذه ىف نكي ملو « ًايفنح ناك هنإف « ماشلا

 . مهئاهقف نم ةيفنحلا هدعيو « بهذملا كلذا بصعتلا ديدش ناكو « هدالوأ

 بهذملا ةوطخ صقنت مل نييبوُيآلا ةلود ةيرحبلا كايلاملا ةلود تفلخ الو

 لبقناك ىذلا زطق نيدلا فيس الإ نييعفاشلا نم اهئيطالس ناك دقف « ىعفاشلا

 رصقل ةلودلا بهذم ىف رثأ هل نكي ل نكلو « ًايفنح ناك دّقف « سريب

 . طق ىعفاش ريغ مهيف نكي مل هنأ هرضاحملا نسح ىف ىطويسلا معز دقل لب « هتدم

 ىلإ « اهقباسك ةلودلا هذه ةدم ىعفاشلا بهذملا ىلع ءاضقلا ناك دقلو

 « ضاق بهذم لكل « ةعبرأ ةاضق نوكي نأ ةركف سريب رهاظلا ثدحأ نأ

 هبهذم هيضتقي اع ثدحتلاو لمعلا ضاق لكل ناكف « هبهذم بجو ىضقي

 لعج نكلو « دوبشلا سالجإو « باونلا بصنو « طاطسفلاو ةرهاقلاب

 ةيلوت ف قحلا هدحو هل ناك نأب كلذو . ةعبرألا رئاس نم ىلعأ ناكم ىعفاشلا

 ىناتيلا لاومأ ىف رظنلا ىف هدحو قحلا هل ناك امكرطقلا دالب ىف باونلا

 مث“ ىكلاملا هيلي مث « ةلودلا ىف ىلوألا ةبترملا هل اذ ناكو « فاقوألاو

 نأ ركذ ةطوطب نبا نأ ىثعألا حبص ىف ءاج نكلو « ىينحلاف « ىنحلا

 ءاضقلا ىلو املف « ىكلاملا ىلع ىننحلا ميدقتب رصانلا كلملا ةدم رصحم مهيترت

 سولج رصانلا كلملا ىلع ءافلخلا راشأ ىنحلا قحلا دبع نب نيدلا ناهرب

 . كلذب لمعف « هلبق نم ةميدقلا ةداعلا كلذب ترج امك « هقوف ىكلاملا

 ىحابقباس ىف تناك امك ةيسك رجلا كيلاملا ةلود ىف لاحلا ترمتساو



 ب مو5

 ةعبرألا بهاذملاب ءاضقلا اولطبأف ٠ رصم كلم ىلع نوينامعلا ىلوتسا
 قنحلا بهذملا ىف ءاضقلا اورصحو « ةيلاعلا ةناكملاب ىعفاشلا صاصتخاو
 سابتقالا ذخأ دق هنأ ديب « مويلا ىلإ كلذك رمألا لزيملو « مههذم هنأل
 ثيراوملاو ضقولاو « ةيصخشلا لاوحألا ىف ىرخألا بهاذملا نم
 .ةعب رشلا ماكحأ ىضتقم ىلع اهف ءاضقلا ىب ىبلا لئاسملا ىهو « اياصولاو
 . اهاوس نود ةيمالسإلا

 .تيقبدقف « ةلودلا ىف ةيمسرلا هتناكم دقف دق ىعفاشلا بهذملا ناك اذإو

 ىف لغلغت دق ىكلاملا بهذملاو وه هنإف « ىرصملا بعشلا ىف هتلزيم هل

 فير ىف نيبهذملا نيذه ىضتقم ىلع هتدابع ىف نيدتي هنإ ىح بعشلا سفن
 .نوراتخم مهتادابع ىف رصم فير ىف سانلاف . اذه انموي ىلإ اهارقو رصم
 ىرحبلاهجولا ىف ىعفاشلاو « رصم ديعص بلغأ ىكلاملاو « نيبهذملا نيذه

 .قشمدءاضق ىلو ىح ح ىعازوألا بهذم ىلع اوناك ماشلا لهأو <
 هيف لاق «٠ ىعفاشلا ىشمدلا نامع نب دمحم ةعرز وبأ رصم ءاضق دعب

 بهذم لخدأ ىذلا وه هنإ لاقي ًاسيئر الجر ناك : هتاقبط ىف ىكبسلا نبا
 . .رانيد ةئام هنم ىنزملا رصتخم ظفحم نا بهم ناك هنإو قشمد ىلإ ىعفاشلا
 ْ . ةثامئالثو نيتنثا ةنس قشمدب قوت

 ريبعت كلذو « لاقي ةملكب ماشا ىعفاشلا بهذملا هلاخدإ نع ريع لقو
 امل رصم نم ماشلا ىلإ ىرس دق نوكي نأ دبال بهذملا نآل قيقد ققحم
 لوأ هنأل نكلو « ءاملعلا اهب موقي ناك ىلا ةرجهللو « راوج نم امهيب
 لمع دقف « ًايعازوأ كلذ لبق ىضاقلا ناك و « ماشلا ءاضق ىلو ىعفاش ضاق
 .ىللع عجشي ناكو ىعازوألا بهذم لحم بهذملا كلذ لالحإ ىلع هذوفنب
 ذأ ماشلا ىلع نييعفاشلا ةاضقلا ىلاوتبو ٠ تيأر اك تابملاب هتفرعمو هظفح
 .بلغلاهل مي و“ بالغلا ل ىعفاشلا بهذمو ضارقنالا ف ىعازوألا بهذم
 رمتما دقق ١ ةاضقلا نم هدعب اوءاج نم دهع ىف لب « ةعرز ىلأ ةايح ىف
 .«ىماشلا بعشلا سفن ىف هتناكم هل هنم ذخأ ء ءاضقلا نأ عم : ىعازوألا بهذم



 ب ا "ة1/

ضق رمألا رخخآ ىف هنم نكي مل نإو « نوتفم هل ناك دقل ىتح
 ف ءاج « ةا

 بهذم ىلع قشمد ىفم تام هنأ 40 ةنسس ثداوح ىف ىبهذلا خيرات

 ةريبك ةقلح هل تناكو « مدح نب ناملس نب دمحأ نسحلا وبأ ىعازوألا

 . ىعازوألا بهذمل تفم رخآ هنأ رهظيو « عماجلاب

 نرقلا فصتنم ىلإ ماشلاب ناك ىعازوألا بهذم نأ مهفي اذه نمو

 . كلذ دنع الإ « ىعفاشلل ةبلغلا متت مل هنأو « ىرجه لا عبارلا

 «سابعلا ىب ءافلخ دنع هناكمل ةفينح ىلأ بهذم ناك قارعلاو - 9١

ع هللا ىضر فسوي وبأ ءاضقلا ىلو ذنم هنم اوناك ةاضقلا نأل
 . هن

 بهذم ناطلسلاو ةسايرلاب امهرمأ ءدب ىف ارشتنا نابهذم : مزح نبا لاق

 ةاضقلا تناك ةاضقلا ةطخ فسوي ابأ ديشرلا ىلو امل هنإف « ةفينح ىنأ

 اندنح كلام بهذمو « ةيقيرفإ لمع ىصقأ ىلإ قرشملا ىصقأ نم هلبق نم

 « ءاضقلا ف لوقلا لوبقم ناطلسلا دنع آنيكم ناك ىبحن نب ىبحم نإف «سلدنألاب

 « هباحصأب الإ ريشي الو « هرايتخاو ا

 هب توجري ام ىلع اولقأف ؛ ايندلا ىلإ عارس سانلاو هبهذم ىلع اوناك نم

 نو « هيلإ باجأ الو « طق ءاضق لي مل ىبحم نأ ىلع « « مهضارغأ خول

 ها « مهدل هيأر لوبق ىلإ ايعادو « مهدنع هتلالج ىف ًادئاز كلذ
: 

 هنألو « ةسايرلا هذه قارعلاب ناكم نم ةفينح ىنأ بهذل ناكام عمو

 « هب نيلوألا ىعفاشلا ذيمالتل ناكم ًاضيأىعفاشلا بهذمل ناك « هماقمو هنطوم

 ة ضاح تناك دادغب نآلو « قارعلا ىلإ ىعفاشلا باعصأ نم نيريثك ةرجملو

 ءا الا فلتخمو بهاذملا لك نم املإ نودفي ءاملعلا ناكف « ىتالسإلا ملاعلا

 هراوجي هل تناكو ع ةفينح ىنأ بهذمو ىعفاشلا بهذملا محازت هلك كلذل

لهأ نم نو ريثك ناك نكلو « رثكألا مه هوقنتعم نكي ملنإو « ةرثك
 داداب 

 دهع ىلو هللاب رداقلا ةفيلخلا نإ ىبح ةفينح ىنأ بهذمل ديدش بصعت مهف

 «نييعتلا ديؤيالبزح نيبزح اومسقناو دادغب لهأ راثف ًايعفاش ًايضاق ءاضنلا

 امهنيب نفلا تعقوو « ًاددع لقألا مهو هرصاني بزحو « ركألا وهو



 ل "ة9ما-

 هلحم لحأو « ىعفاشلا ىضاقلا لزعو « نيرثكألا ءاضرإل ةفيلحلا رطضاف
 « ةمرحو سفنلاب زازتعاو ةمارك نم مل ناكام ةيفنحل ىلإ داعأو « ًايفنح
 ناك دقف رمألا نم نكي امهمو « ىرجهلا عبارلا نرقلا رخخآ ىف كلذ ناكو
 ةسايرلا نع اودعب نئلو « ةلزنم هئاملعلو « دادغبب ناكم ىعفاشلا بهذمل
 ناك نإو « ءافلحلا نم ةلجتلا عضوم ىف مهرثك أ ناك ىح ىلعلاب اوداس دقل
 . مهرغ فى ءاضقلا

 : ىكبسلا نبا لوقيو «٠ سراف ىعفاشلا بهذملا لخد دقلو 7
 . ىرهاظلا دواد بهذمو « ىعفاشلا بهذم ىوس سرافب نكي مل هنإ

 وأ ةيعفاش اوحريي منو روصنم وبأ ذاتسألا لاق : هيف ام صن اذهو
 ىرهاظلا نأ رهظي نكلو « ةيرهاظ مهملع بلاغلا « دواد بهذم ىلع ةيرهاظ
 سراف نإف « ىعيشلا بهذملا ىعفاشلا ىلع بلغو « كلذ دعب ضرقنا لف
 ع ىمسرلا ةلودلا بهذم وهو « ىرشع ىبثإلا ىتامإلا بهذملا قنتعت 7 نآلا
 . هماظن ىلع اهف ءاضقلاو

 بهذملا ناك دقف « ربلا ءاروامو ناتسجسو ناسارخ دالب امأ - 58
 باوصأ نم مه ريغ عم نورظانتي نويعفاشلا ناكو « ةناكملا هل ىعفاشلا
 « بارطضا ىلإ ف الحلا لصيناك ًانايحأو « دالبلا هذه نكست تناك ىلا بهذملا
 . ًانايحأ ةلبانحلاو ةيفنحلا ضعب وأ « ةعيشلا نيبو مهنيب عمي ناك انك

 ساسألاو « دالبلا هذبم ىعفاشلاب هذملا راشتنال بابسألا ترفاضت دقلو
 ىساشلا ربكلا لافقلا ليعامسإنب دمحتو « مهطاشنو بهذملا ءاملع وه داعلاو
 ءاج اك « رهللا ءاروام دالب ق كلذ لخدأ ىذلا وه . ه 56# ةنس قوتملا
 . ىكبسلا نبا تاقبط ىف

 ىبسيع نب.دمحم هللادبع ظفاحلا نأ : ىواخسلل خيبوتلاب نالعإلا ىف ءاجو

 « رايس نب دمحأ دعب ناسارخو ورمع ىعفاشلا بهذم رهظأ ىذلا وه ىزورملا
 ام بجعأف 6 ورم ىلإ ىعفاشلا بتك لمح رايس نبا نأ كلذ ف بيسلا ناكو

 عابق رايس نبا هنكعي ملف «( اهذح هلي نأ دارأو ابضعب ق هللا دبع رظنف « سانلا



 ,عجرو ىعفاشلا باحصأ نم هريغو عيبرلا كردأف رصم ىلإ جرخو . هل ةعيض

 ركذو « 179 ةنس اذه هللا دبع تام دقلو « ىحرايس نباو ورم ىلإ

 ىنيارفسألا ىروباسينلا قاهإ نب بوقعي ةناوع ابأ نأ اضيأ ىواخسلا

 وهو نيا رفسأ ىلإ ةفيناصتو ىعفاشلا بهذم لخدأ نم لوأ 895 ةنس قوتملا

 . ىنزملاو عيبرلا نع ذخأ نمم

 .ىلإ هلقنو ىعفاشلا بهذم رشن اولوت نيذلا مه ءاملعلا ىرن اذكهو

 هرشنب نوفتكيال اوناك و « ةيئانلا ةيقرشلا ملاقألا ىلإ هبتك لقنو « ملاقألا

 نبال لماكلا ىف ءاج دقف « هب نيطالسلاو ةالولا نوعنقي لب « ةماعلا نيب

 ةنزغ بحاص نيدلا ثايغ قوراف ابفو : ه98 ةنم ثداوح ىف رثألا

 ناكو « بهذملا ىعفاش راصو )١( ةيماركلا بهذم”ناسارخ لهأ ضعبو

 رعشأا لوقي هاش كرابم رخفلاب فرعي ناسنإ هدنع ناك ةنأ كلذ ببس

 هيجو خيشلا نيدلا ثايغ ىلإ لصوأف . مولعلا نم ريثك ىف ًاننفتم ةيسرافلاب

 .بهذم هل حضوأف ىعفاشلا ةيقفلا ىذورملا دومحم نب دمحم حتفلا ابأ نيدلا

 ,سرادملا ىبو « ًايعفاش راصف ةيماركلا بهذم داسف هل نيبو « ىعفاشلا

 ةيماركلا ىعسف « مهتاعارم رثكأو . ًاضيأ ملل ًادجسم ةنزغب ىبو « ةيعفاشلا

 ,نيدلا ثايغ نإ ليقو . كلذ ىلع ىلاعت هللا مهردقي ملف نيدلا هيجو ىذأ ىف

 مميمج ى سانلا نإ امل ليق « ناسارخ ى اكلم امل نيدلا باهش هاخأو

 ,مهبهذم اقرافي نأ ىأرلاو « ممورقحنو ةيماركلا ىلع نورزي نادلبلا

 . نييعفاش اوراصف

 نم ةيلاخ نكت ملو ةيئانلا دالبلا هذه ىعفاشلا بهذملا لخخد 64

 ف ءارآ هلبهذم وهو ةيماركلا ناسا رم ناك هنأ تملع دقف . هلبق بهاذملا

 .لو رثكو .ةفينح ىلأ بهاذمو ةعيشلا بهاذم تناكو « عورفلا قو داقتعالا

 وهو .م8 1588 ةنس ىفوتملا ىناتسجسلا مارك نب دمحم ىلإ ةبسن ةيماركلا بهذم (0)

 فوحلا ةالص ىف هيفكي رفاسملا نأ : اهم ةقفلآ ىف لئاسم ةلو « دئاقعلا ىف بهذم

 ةديقعب ءافتكا ةيف ريغب زوجت تادابعلا نأو © سجن بوث ىف ةالصلا زاوجو « ناث ريبكت

 . مالسإلا



 عزانتي ةرظانم ىف نوكي دقو « ءالؤه نيب عقب فالحللا ناكف ةلبانحلا نم.
 . ةنتف نوكت دقو ةلدألا فارطأ ناقيرفلا

 ةيعيش : فئاوط ثالث اوناك ىرلال هأ نأ : توقايل نادلبلا جعم ىف ءاج
 ةيبصعلا تعقوف « نورك مهو ةيعفاشو ؛ ركألا مهو ةيفنحو « لقألا مهو"
 بورحلا مهنيب تلواطتو . ةيعفاشلاو ةيفنحلا مهلع رفاضتف ةعيشلاو ةنسلا نيب
 «ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب ةيبصعلاتعقو مث . فرعي نم ةعيشلانم اوكرتي مل ىتح-
 «ةيعفاشلاتيقب و « ةيفنحلاو ةعيشلا لاحم تبرخف مهتلق عم ةيعفاشلل رفظلا ناكف-

 . هبهذم ىفخم نم الإ ةيفنحلاو ةعيشلا نم قبي ملو « ىرلا لاحم رغصأ ىهو.

 اوناك اهلهأنأ « ناذمهو ىرلا نيب ةعقاو ؛ هواس ىلع همالك ركذ ىف م
 تناكف . ةيمامإ ةيعيش اهلهأ « ةوآ اهل لاقي ةنيدم اه رقب ناكو « ةيعفاش ةينس

 نم مه زانع وةماعلاب نورصنتسيو مه ريغ بهذملا لاجر بلاغي ناك اذكهو
 « فوصتلا لهأ نم نوريثكو« ةداهزلالهأ نم مهنم نوريثك ناك دقف «كولملا
 رثكأ قبلاغلا مل ناك ىبح « ةبلاغملا ترمتساو « دالبلا لهأ ىف هتناكم كلذلو-
 . ًاددع رثكألا اونوكي مل اهريكأ ى اوناك نإو « ةيئانلا ةيقرشلا نادلبلا هذه.

 ريثك ىلع بلاغلا بهذملا ناك هنأ مساقتلا نسحأ ىف ىبسدقملا ركذدقو
 درويب اوابسبو سرطو قالبإو «ساشلا ةروكك قرشملا ملقإ ىق نادلبلا نم“
 تناك هنأ ركذ مث « روباسينو سخرسو ؛ ناتسجسو ةارهم ناكو « اهربغو

 ىبهذملا بصعتلا ببسب نآف « سخرسو ناتسجس ةيفنخلا نيبو مهيب عقت
 . ميدلا دالب نم رثك ق نفلا تناك كلذكو « ءامدلا اهيف قارت:

 رشننا امك « ةيئانلا ةيقرشلا دالبلا هذه قىعفاشلا بهذملا رشتنا ده
 دالبب رشنني مل هنكلو « زاجحلاو « نملا ىف رشتنا اكو « ماشلاو قارعلا ىل
 فسوي نم ناكام الإ « ةيعفاشسلدنألا ىالو « برغملا ف نكي ملو « برغملا
 رهاظت نأ دعب هنإف « سلدنألاو برغملا بحاص نمؤملا دبع نب بوقعي نبأ"



 د ةءواس

 لع مهاضقتساو « هءايأ رخآ ىعفاشلا بهذم ىلإ لام ؛ ةيرهاظلا بهذمت-

فاشلا بهذمل نكي مل امنإو « ريثألا نبال لماكلا ىف ءاج انك « دالبلا ضعب.
 ىع

 ىسدقملا ركذ دقلو « ىكلاملا بهذملا ةبلغل « سلدنألاو برغملا دالب ىف ظح.

 رصم دودح ىلإ هدهع ىلع برغملا دالب رئاسب اوناك مهنأ مساقتلا نسحأ ىفإ

 نم لاقف « ىعفاشلا لوق ركذف « ةرم مهضعب هركذ هنأو « هنوف رعبالا

 لاقو« برغملا لهأل كلامو قرشملا لهأل ةفينح وبأ ناك امنإ !؟ ىعفاشلا:

 ذخنأ : نولوقيو « ىعفاشلا نوضغبب كلام باعصأ تيأرو : ًاضيأ ىسدقملا

 ريغ اهلهأ قف سيلو : ناوريقلا لهأ ىف لاقو « هفلاخ مث كلام نع معلا“

يبصع الو « مهيب بغشال ةبيجع ةفلأ عم ىكلامو « ىنح-
 ٠ ة

 قانتعاو ىعفاشلا بهذملا اوقنتعا نيذلا نيناسار حلا طاشن نأ ىل رهظيو

 « مهفوصتو « ءاملعلا ةداهزو « بهذملا اذه ةيئانلا دالبلا كلت كولم ضعي,

ا دنع ةلزنم م لعج مه.ديأ ىف امع ةفعلا عم ةالولا نم مه-رقو
 رشتتاف « ةماعل

 ركذي طاشن مل نكي ملف قارعلاو رصم ىف ةيعفاشلا ءايلع امأ . كانه بهذملا.

 ىكلاملا بهذملا نوقنتعي اوناك سلدنألاو برغملا كولمو « برغملا ىف

 . اليدب هب نولدعي ال:

 ةيعفاشو ةيفنحو ةعيش قرشملا ءاملع نيب ناك ىهذملا بصعتلا نإو

 كيتاه عوبر ىف مههذمل ةياعدلا ىلع مهلمعو « ةيعفاشلا طاشن ىف هرثأ هل ناك

 « ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب ال ىيهذم بصعت ةمث نكي ملف رصم ىف امأ « دالبلا

 «ناكلب « ةيبهذملا ةياعدلا ىف طاشن ةمث نكي ملف ةيكلاملا نيبو مهيب الو.

 «رحانتالو «ةحماج ةيبصع ريغ نم ةمثألا نم عبتي نمو « بهاذملا نمدلقب امو

ل ًانايحأ مه ريغو ةيعفاشلا نيب تارظانم تعقو نإوب
 ةماعلا ىلإ ءاملعلا زواجتت ا

 . روهمجلا نيب نيفلا ىلإ ىدؤتالو « ىملعلا قاطنلا ودعت الخ

 نمو « لبق نم رمألا هلو . ءاشي نم ىدجو « ءاشي نم لبقي هللاو

 .. ريدق ءاشي ام ىلع هنإ لعيب

 ( نيملاعلا بر هلل دمحلاو )

 ( ىفاثلا - ؟5 م)



 باتكلا هيلع لمتشيام

 ١ ةساردلا ءادتبا نوكيل ىعفاشلا رايتخأ ببس ..

 لوألا مسَقلا

 هرصعو هتايح

 هيلوت١ ةنيدملاو ةكم ملعلا هبلط - 14 هتأشن 15 هبسنو ؛ هدلوم 5
 .دمحع هؤاقتلاو دادغب همودق  ؟4 عيشتلاب هماهنا 7 نملاب لامعأ ضعب
 ادجسملاب هسيردتو ةكم ىلإ هتدوع/ه ىأرلا لهأ هقف هتساردو « نسحلا نبا
 ئصقو دادغب ةثلاثلا ةرملل همودق - + ةيناثلا ةرملل دادغي همودق - ؟1/ مارحلا
 اهم هتافوو رصم ىلإ همودق 159 كلذ ببصو ء« ةمدقلا هذه قاع هتماقإ

 هقفي ههقف ةلصو « هتايح راودأب ةداهتجا راودأ طابترال ىلامجإ نايب - ٠
 . كلام هخيش

 هرداصمو ىعفاشلا ملع

 .ةنوكملا رصانعلا 86 هل ءاملعلا ةداهشو ؛ ةيملعلا ىعفاشلا ةناكم
 0 هترخو سانلا سوفنل هتسارد "ال هك رادم ةوقو هيهاوم 5 هملعل

 .هخويش 4١ ةيملعلا قئاقحلا بلط ىف هصالخإو هسفن ءافص 8 كلذ
 هذخأو « ةيهقفلا سرادملا- 7 مهميلاقأو مهجهانم فالتخاو « مهن رك
 .هبراجتو ةصاخلا هتسارد 45 اهنم هذخأو ةكم ةسردم 44 اهلك نم
 .هتسارد - 4/8 هقبس نم بتكل هتساردو ءاملعلا هتارظانم - ؛!/ هتالحرو
 . ةينانويلا ملعي ناك هنأ ءاعدا 49 ةعيشلا | ءارال
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 ىعفاشلا رصع

 لقن - ةميدقلا تاراضحلا تاوذ ممألاب ةيمالسإلا ةيندملا طالتخخا ه١

 ءاهقفلافقومو « مهللداحم ةلزتعملا ديرجت هم ةقدانزلا - ها ةينانويلا مولعلا

 مولعلانيودت - هه اهتارآ رشن ى ةيمالسإلا قرفلا لمع هه مهنم نيثدحم او.

 سابعلا ىب ءافلخ دنع ةيملعلا ةعزنلا - ه4 ةيمالسإلا ةلودلا عاستا - ه5

 ىأرلا - 59 ىأرلاو ةباحصلا - ىأر لا وةنسلا 517 ءاملعلا نيب لدجلا ه9:

 وركنم - ا// ىعفاشلا رصع ىف ثيدحلاوىأرلا 77 نيعباتلا دهع ىف ثيدحلاو.

 لهأو ىأرلا لهأ نب براقتلا 69 ىعفاشلا رصع ىف ةنسلاب جاجتحالا

 ىوتف-/81 سايقلاب هل ىعفاشلا صيصْتو ىأر لا نم دارملا ريسفت - 6٠١ ثيدحلا

 تارابعو عامجإلا لوح لدجلا - 4 ةنيدملا لهأ هيلع امو ىعباتلاو ىلاحصلا

 .. ىعفاشلا رصع ق لوقلا ةصالخ - م9 صوصنلا١

 ىعفاشلا ترصاع ىلا ةيمالسإلا قرفلا

 ةالغلا - 14 مهم نولدتعملا وم اهثدابم ةصالخ 947 : ةعيشلا

 ةيديزلا ٠١٠١- ةيناسيكلا 94 ةيئبسلا - و97 ةعيشلا لصأ وهب

 مهفاصوأ ٠١4 : جراوخلا . ةيلعاممإلاو ةيرشع انثإلا ١٠٠١8 ةيمامإلا ٠

 مهقرفل ةعماتلا مهؤارآ - ١١١ شيرق ىلع مهمقن - 1١9 ةيركفلاو ةيسفنلا
 ةقرازألا - ١4 مهيب ايف فالحلا ةرثك ١١م ةيحطسلا مهر ظنو

 جراوخ - /1١١1 ةيضابإلاو ةدراجعلاو ةيرفصلا 1١1١5 تادجنلا 1١6

 مهقي رط - ١77 مههذم 17١ مهتأشن ١14 : ةلزتعملا . نيملسم نودعيال

 ملل ءافلحلا ةرصانمو مالسإلا نع مهعافد 64 مهدئاقع ىلع لالدتسالا قب

 مهل نيثدحملاو ءاهقفلا مابا 4 ممرصاعم دنع ةلزيعملا ةلزئم 6:

 ميتلداجم ١م ةل زعملاموصخت . 1701 مالكلا ٍلعو ةلزتعملاتارظانم - ٠

 روثألا :١ مه نيثدحنلاو ءاهقفلا ةلداجم ١8 نيملسملا ريغو ؛ءاوهألا لهأ



 ملا 8# دس

 ىناثلا مسقلا

 ههقفو هؤارآ

 .قلخو « تافصلا ىف هيأر - ١4 ةمامإلاو مالكلا لع ىف هيأر ٠5
 هتبمم - ١544 مامإلا طورشو ةمامإلا ف هيأر . ١4٠ نامبإلا ةقيقحو « نآرقلا

 .ىف اب رم ىلا راودألا - ١55 ىعفاشلا هقف - بلاط ىنأ نب ىلع مامإلل

 هبتك نالعإ ١617 هبتكو هذيمالتب ىعفاشلا هقف لقن - ١49 هبهذم نيوكت
 .بتكلانبب ةرياغملا رادقم - ١64 رصمى هبتك ىف رظنلا هتداعإ - ١68 دادغبب

 هنوبسنيامو « هل ءارآ نم هباحصأ هيكحام نيب قرفلا - ١5١ ةيرصملاو ةيدادغبلا
 .بلاطىنأ مالك ١568 مألا باتك_-717١ هبتك نودي ناك فيكو بتك نم هيلإ
 .ةيهقفلا ةعومجملا - ١11١ عيبرلاو ىطيوبلا ةصق - /1١61 هتشقانمو ىكملا
 .ضعب ىف ىأر نم رثكأل هركذو ىعفاشلا هقف ةسارد - ١7/4 رصمم ةعوبطملا

 ؛ كلذ ببسب ههقف ىف هيلع نييصعتما ضعب نعط - ١0 ةيهقفلا عورفل
 :ةلأسملا ىف ىعفاشلا لاوقأ ددعت ىف ىزارلا رخفلا مالك 1٠١ مهمالكدرو
 .حبجرت ريغ نم نالوق اهف هل ىلا لئاسملا ددع ليلقت هتلواحمو « ةدحاولا

 . لئاسملا ضعب ىف ىعفاشلا دنع لاوقألا ددعتب ًاببس هارن ام ١8

 ىعفاشلا لوصأ م5

 .قىعفاشلل ةباتك لوأ /1  لوصألا مع عضاو ىعفاشلا - امك

  اهتارمو ىعفاشلا دنع ماكحألا ةلدأ - 19٠ ةعيرشلاب ملعلا - لوصألا
 « لالدتسالا ىف ةدحاو ةبتره ةتباثلا ةنسلاو باتكلا هرابتعا - 0١

 هنآرقلا ف صاخلاو ماعلا ١45 ىبرع نآرقلا ١97 كلذ نم هدارم نايبو

 5 ماعلا هب داري ىذلا ماعلا 79 رهاظلا ماعلا هب داري ىذلا ماعلا 4

 .دارملانأ ىلع لدي دحاولا رين ٠١8 صاخلا هلك هب داري ىذلا ماعلا - 3٠
 .ىف ةيفنحلا لوصأو « ىعفاشلا ىأر نيب ةنزاوملاو « صاخلا وه نآرقلا ماعب

 ,نم ركذو ةنسلا -- 5١117 هنم ةنسلا ماقمو ةعيرشلل بتكلا نايب 5١١ اذه
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 ىه ةنسلا نأ تابثإل ىعفاشلا اهقاس ىلا ةلدألا 6 اهتيجح ى اوملكت

 ةلدأو . سانلا ضعب نم داحتلا ريخ ةيجح راكنإ 7778“ هقفلل ىناثلا ردصملا

 هيلع عمجملا ةنسلاو باتكلا نود داحآلا رابخأ - 77 هتبجح ىلع ىعفاشلا

 داحألا رابخأ لوبقل ىعفاشلا هطرتشي ام - 7٠ ىعفاشلا دنع جاجتحالا ىف

 باتكلا ماكحأ ضهانتال ةنسلا - 787 ىعفاشلا دنع لسرملا لوبق 7١

 نم ةنسلا ماقم - 784 نئسلا نيب قيفوتلا - 584 نئسلا فالتخا ١م

 . نآرقلل ةنسلا نابب - 74١ باتكلا

 قىعفاشلا مالك عئارشلا لك ىف هعوقوو هتقيقح خسنلا - 4

 هخسنيال نآرقلا - 507 ( شماه ) كلذل ىناهفصألا سم ىلأ ةفلاخمو « خسنلا

 ةنسلا نأ ررقي ىعفاشلا - 754 كلذ ىف هتلدأو : ىعفاشلا دنع هلثم نآرق الإ

 خسن - 75١ كلذ ىلع ةلثمألا قوسيو ةيآ مكح تخسن ةيآ نأ نيبت ىلا ىه

 نم خسنلل نايب هعمو الإ ةنسلا خسنيال نآرقلا نأ ررقي ىعفاشلا - 757 ةئسلا

 ىف هدعب نم نييلوصألاو ىعفاشلا نيب فالحللا - 4 كلذ ىلع هتلدأو ةنسلا

 لالدتسالا ىف عامجإلا ةبترم - خسنلا ماتخ ىف ةملك 55ه اذه

 تابثإل ىعفاشلا اهقوسي ىلا ججحلا - 754 هدنع ةباحصلا عاجإو « هتقيقحو

 « نآرقلاب لالدتسالا 717١ ثيدحلاب لالدتسالا 9+7 ةجح عاجإلا نأ

 : عاجإلا ممم نوكتي نم 5/١ اهب تابثإلل اهقاس ىلا ةيآلا ةشقانمو
 ةنيدملا لهأ لمعب لالدتسالا هدر  ؟بم ىعفاشلا دنع ةنيدملا لهأ لمع

 ىورامس؟11 ةنيدملا لهأ لمع ماسقأ؟ا/ه كلذ ىف كلام هخيشل هتفل ام”

 دنع ًاعاجإ سيل ىوكسلا عاجإلا - ؟الال ةنيدملا لهأ ةفلاخم نم هجرخت نم

 « سمخلا تولصلاك ضئارفلا لوصأ ىف عاجإلاب هميلست ٠0/9 ىعفاشلا
 « سايقلا بتارمو ماسقأ 78+ سايقلا طبض نم لوأ ىعفاشلا

 ىلا ص وصنلا-97١كلذ ىف انيأرو « ءاملعلا فالتخخا - ؟مو مسق لكل ةلثمأو

 دنع سئاقلا طورش ١94 ىعفاشلا اهنيبي كلذل ةلثمأ  ؟9» ابلع ساقيال

 مومذملا فالحلا نم سيل هنأ نايبو « نيمئاقلا فالتخا وه ةعبرأ ىعفاشلا



 سة كالا

 دنع مومذملا ريغ فالحلاو مومذملا فالخألا نب ةقرفتلا لصيف - 45
 ىأرلاب دابجالا  ؟”وا/ فالتخالا دنع ماكتحالا ناكمإ نايبو « ىعفاشلا
 لاطبإل اهقاس ىتلا ةلدألاو ناسحتسالا لاطبإ ١١ سايقلاب الإ نوكيال
 ناسحتسالل اوجتحم نم ةلدأل هضقن ٠8 مألاو ةلاسرلا ىف « ناسحتسالا

 هنأ رهظيو « هب ذخألا ىريال ىذلا ناسحتسالا ىعفاشلا نيبي ل ١"
 ناسحتسالا نيب ةنزاوملا - 6 ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالا لمشي
 ناسحتسالا فيرعت 08 امهم نوذخأي نم نايبو « ةلسرملا حلاصملاو
 فيرعت 81١ ةيفنحلا دنع ناسحتسالا ماسقأ ٠١" ةيفنحلا دنع
 مهدنع ةلسرملا حلاصملا نيبو هنيب فالتخالا ةجردو ةيكلاملا دنع ناسحتسالا
 ةلسرملا حلاصملاب كلام ذخنأ 1١١" « ةلسرملا حلاصملا ةقيقح 6
 ديقت ىلا دويقلا -*18 تادابعلا نود تاداعلا ف لصأ حلاصملا "0
 نأ ىلع ءاملعلا رثكأ م9١ ةلسرملا حلاصملاب ذخألا دنع ةيكلاملا اهب
 . كلذ ىف انيأر 7٠١ عراشلا نم ريتعم هبش اهل ىلا حلاصملاب ذخأي ىعفاشلا

 ةباحصلا لاوقأ "9

 نيلوصألا روهمجل كلذ ى انتفلاعو « ناحصلا لوقبذحأي ىعفاشلا - ١"
 صوصنب ىبلاحصلا لوقب لجخأي مدقلا ديدجلا ى ىعفاشلا نأ تابثإ - ”7
 ىعفاشلا_ م" ىعفاشلا دنع ةباحصلا لاوقأ بتارم 58 مألاو ةلاسرلا نم
 ةباحصلا فلتخا اذإ ؟5 لقنلا هيف ضرفي نأ ريغ نم ىاحصلا لوقب لخأي
 « سايقلا ىف حجرأ وأ « ةنسلاو باتكلل برقأ نوكي ام ملا وقأ نم راتخخا
 هحيجرتو ءرقلا ىعم ىف مهفالتخا_1717# مهفالتخادنع ملاوقأن م هرايتخال ةلثمأ
 حيجرتو « ثارمملا ى ضو رفلا باعصأ ىلع درلا ىف مهفالتخخا 7178 هراتخم ام
 عمدجلا ثا ريم ىف مهفالتخا "58 هل هرايتخاو تباث نب ديز ىأرو ىعفاشلا

 ةعيرشلارسفي ىعفاشلا_#م8ه ىعفاشلا دنع ىعباتلا ىأر ٠“ بأل وأ ءاقشألا
 ذخاألا نم ناسحتسالا لاطبإ "5# نطابلا ىلع ال رهاظلا ىلع ًايدام ا ريسفت
 ىلع تينبةريثك عورف 4 ٠ناعللا ةيآ لوزن ببص نم اهطابنتسا - هذه



 لا

 مدل 8# هل

 ىلع ىنبي دوقعلا ريسفت - "47 رهاظلا ىلع ىتبي ءاضقلا 741 ةيرظنلا هذه
 نبال تحب 744 كلذ ىف ءاهقفلا مالك 4 ىعفاشلا دنع ىداملا رهاظلا

 . ( شماه ) دوقعلا ىف دوصقملا نايب ىف مقلا

 هدعب نم لمعو لوصألا ىف ىعفاشلا لمع "417

 هعافتناو ؟ ةلمجلا ىف اهطبنتسا فيك 48 لوصأألا هطابتتسا - "47

 دنع لوصألا - ه٠ زاجحلا ءاهقفو « قارعلا ءاهقف اهكرت ىلا ةيهقفلا ةورثلاب

 «شماه) سايقلا قىعفاشلا لضف مراكنإ ف ناقرشتسملا ةشقانم - 517 ىعفاشلا

 ىعفاشلا لوصأو ةيرهاظلا "ه4 لوصأ هل ًاملع هقفلا لعج ىعفاشلا موس

 مالك ه8 ةعيشلا لوصأ ىلإ ةراشإ ه5 ةيضايإلا لوصأ ىلإ ةراشإ هو
 لوصأل ةيمالسإلا روصعلا راصتخا ه9 ةيعفاشلا لوصألا ىف نيقرشتسملا

 مالكلا ءاملع لوخد 78! ديلقتلا عويش عم لوصألا ومن ٠+7 ىعفاشلا
 هثحب ىف نيملكتملا لوخد رثأو « ةيرظنلا لوصألا ىف نيثحابلا رامغ ىف
 هاجنا 3 اهراودأو نيملكتملا ةقيرط ىلع تفلأ ىلا بتكلا م لوصألا

 « هدئاوفو هاجنالا كلذ تارمثو هل ةزيمملا قورفلاو « لوصألا ىف ةيفنحلا

 عورفلا نم لوصألا بيرقت 5-2 عورفلل ةماع دعاوق طابنتسا

 . نيهاجتالا نيب عمجلا 0٠ ةقيرطلا هذه ىلع تفلأ ىلا بتكلا "8
 . اهنف ىبطاشلا لمعو « ىتالسإلا عرشلا دصاقم فشكت ىلا لوصألا # مال”

 ىعفاشلا هقفل تضرع ىلا راودألا  مال#

 لماوع  #ما/4 نيدبجم اوناك ةمنألا باعصأ نأ نايب ىف ديهمت # ما#

 جيرختلا 51/8 هبهذم ىف اهرثأو ىعفاشلا لاوقأ ةرثك -7/ه بهذملا ومت

 ىلا تاج رختلا - 74١ اهماسقأو جيرختلا لماوع - 8٠ ىعفاشلا بهذم ىف

 ثيدحلاب دخخألا م9 اهنف فلتخماو «هنم دعتال ىلاو ء ىعفاشلا بهذملا نم دعت

 لاوقألا نيب قرفلاو « ةجرخملا لاوقألا ماسقأ "85 روثأم ىأر لباقم ىف

 مهملاقأ دعابتو « ىعفاشلا بهذملا ىف نيدهتحما ةرثك 8 قرطلاو هجوألاو



 ت4 0م

 « ىعفاشلا باحصأ ةفص لوح فالتخالاو مهماقبطو نيدهتحا ماسقأ -5

 نودهتلا "89 ىعفاشلا بهذمب ديقملا دهحملا 888 مهدعب ءاج نم ضعبو

 قيضت نجرخا ةلق "و٠ ءاهقفلا بتارمو ىعفاشلا بهذملا مهب امت نيذلا

 . جيرختلا عنم نأ دعب ىوتفلا ةقيرط 997 بهذملا قفأ

 ىعفاشلا بهذملا راشتنا "و

 رصمق ىعفاشلا بهذملا "914 ىعفاشلابهذملا اهلخد ىلا دالبلا موال

 بلسي مل نيينامعلا ءاليتسا دعب ىنحلا بهذملا ىلع ءاضقلا ىف راصتقالا موه

 ماشلا ىعفاشلا بهذملا لوخد "945 بعشلا ق هناطلس ىعفاشلا بهذملا

 ىنحلا بهذملل هتبلاغمو قارعلا هلوخد 81 ىعازوألا بهذم ىلع هبلغتو
 ةيبصعلا 1989 ةيقرشلا دالبلا نم امهءاروامو «ناسارخخو سراف هلوخد 944

 لهأ - 4٠٠١ تابيزحنو تالداجم نم هيلإ تدأ امو دالبلا هذه ىف ةيبهذملا

 . كلذ ببسو ىعفاشلا بهذملا اوفرعي مل سلدنألاو برغملا

 . باتكلا هيلع لمتشي ام نايب - 6


