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 ةمن املا ةعمطلا رب كصتت

 نم هللاب ذوعنو , هياإ بوتلو هرفغتسنو هنيعتسلو « هدمت هلل دخلا نإ ظ

 لاضب نمو « هل لضم الذ هللا دم نم . انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش

 0 . هل ئداه الق
 . نيمجأ هيحصو هلأ ىلعو دمج انديس ىلع سنو ىلصاو

 ١ - ةنس فيرخ ىف ( كلام ) باتك ىف انأدتبا دقف :دعب امأ 164 ,

 هعبط مث ىتح اعابت عيبطلل همدقنو هيةكن نحنو لعن انك امو « ءاتمشلا ضعبو
 «ةرصع فشكيو هبقف حرشي هلق بتك ًاباتك نأ - وووب ةنم عياد ُّق

 نيمام] هقفىف انيتك نأ دعب هنابإ ىف بات.كدلا كللذ انبتك دقلو 21)هتايح نيبو

 كلام ىف انتباتك تناك امو : امبنع هللا ىضر ةفينح وبأو ىعفاشلا امه , هلق
 ةررفملا نيدهتجملا ةمأألا ةيبقفلا تاساردلا نه ةلسلس هنال هل ةيبقف ةساردال]

 ةرهاقلا ةعما< قوقحلا ةيلك ىف ايلعلا تاساردلا ىف .
 هبقف ةسارد نوكس نأ فياذاف ةباتكلا ىلع ثعابلا وه كلذ ناك اذإو

 , ىتاثلا دصقلاب الإ هيا] دصقي الف « عبات هل هريغو ٠ لوألا دصقملا ىه ش
 ,هتامدقم ةسا ردب هبقف ليل ىلع ك كحابلا نيعتسيأ عه ]د دصقا ى رحآألاب اب وأ

 ١ . اهسيماون ىلإ رهاوظلاو « ابءايسأ ىلإ رومآلا دريلو

 ؛ تيدا و هقفلاب هترهشيف كللاك لجرسردينأ نكمي ال هنإو - ؟*

 ناهس عا :قوخلا نيمأ ذاتسألل كلإام ة هيج رك ناوئعي باك كلذ هلعي ربظ )١(

 «نينس عمبذأ نم رثك أب كلام بانتك روبظ دعب ىأ ١401 ةئس فيص ىف هروبظ
 : - .  ةققع ةقيقد ةجرت باتكلا 2



 ظ ئاق سود نأ. نك ال ا ثيدحلاو هقفلا ىف هيهان» فرعت نأ ريغ نم 1

 ش ! ٠ نأ نكمال اكو 3 لاتقل يلاسأو 0 ةدأم .ةلا قدجهاتم فرعت نأ ريغ ند ىنرح

 . نكمال كو هريبدت يهاتمو ٠ 3 ةدسأ سس سردت نأ ريغ نءمأيس سس ميعز سردي

 1 « عامتجإلا هخالصإ هاذ م فرع نأ ريغ نم ىعامججا حلصم سرد نأ

 : .اهتليب و هنوعد نيب 0 ا وملاو ؛ ' حالصإلا كلذ ىلإ اهيف اعد ىت هلا ةئيملاو 1

 1 ْ نم سانلا ة كيقإ عم هي هن كرتشي 5 حلصملا وأ ماعلا سرد ل انك كالذ

 ش ىف نوثئش ن» كلذ ريغو « مأنمو ماقمو « برشو. لكأو مهثد كاردإ

 ' ' ىلا تاموقملا قوف ايلع تاموقم هل ًاصاخ اناسنإ سردن امإو «ناسنإلا .
 . ١ ىلإ لوآلا ءاجتالاف ءاصاخ اناسنإسردن انكاذإو ءناسنإلك عم ابيق كرتشي
 ١ ءالوأ ةساردلاعضومهقفلا ناكهقفلاب صتخا نإ اهب صتخا| ىتلا ةصاخلا هذه
 ٠ ةساردلا عضوم 4 ة.ءلعلا ةصاخلا هذه هل تدبم ىب لآ ةصاخلا ةيناسنإلا ةايحلاو

 ' ةساردلا نوكت , الصم وأ ًايسايس وأ آدئاق انسرداذإ كلذكو .آيناث ٠
 ١ لك عم اهيف كرتشي ىتلا ةماعلا ىناعملا نوكست الو « هبا صتخا ىذلا ىنمملل
 < ةانيحلا كلت ن وك ىذلا ردقلاب الإ ةماعلا ىنامملا كلت سمع 08 ناسنإ

 ١ . هب صتخا ىذلا صاصتخالا تدب» ىتم ةصاخلا

 0 1 هتاروأملض رعت نأ ريغ نم طارقس سردين أ هنكي ءاملعلا نم لاعىأو

 06 العلا هلم سردي نأ ريغ نم نوطالفأ سردي وأ ,هتفسلف اهنم ىدبقت ىلا
 0 . ةيفسلفلاو ةيدلعلا هجهانم سرد :نأ ريغ نم وطسرأ سردي: وأ

 ظ ُط انرصتقا اذإ مولعلا نم ملعب صتخلا ماعلا سردنال انكاذإو - #
 . اهبجو ىلع وأ ةلماك هل انةسارد دعت : نأ نكي ال كلذكف  هتيناسنإ ةسارد
 ظ ةقرفت ريغ نم ٠ هريكفت بوش ث انيبو 3 ركنفم ًالاع هانسرد اذإ حيحصا

 .. متاق نول هيفدل نكي لو « هريغ عم هيف كزتشأ امو « هزيمو صتتخا ام نيب

 ٠ , وأ « ةلماك الثم ةفينح ىنآل انتسارد دعت الف . هب صتخا عباط الوءهتادبا

 قو ةفالخلا لا ىف هئارآل هيف ضرع ىذلا ردقلاب بقفل انضرع اذإ ةحيحص ش



 كل 00037

 :ىق تناك ىحاوتلا كلت نإف , ريسفتلاو نآرقلاب هلع رادقمو « مالكلا لع
 هقفلا نيوامني , ىوسم مث * نمو « اهبلص ىف نكت مد« ةيملعلا هتايح شماه
 . هرهوج حضوي ملو ؛ هتصاخ لمهأ دقف ةساردلا ف

 ردقلاب هبقف انسرد اذإ ةلماك ةحيحص هيقفاا ىعفاشأل انئسارد دعت ال اك
 . امهنم هماقمو رعشلاو ةغللاب هيلع هب سردن ىذلا

 هتايحلو ؛ تاذلاب الوأ ىبقفلا هجاهمل ةسارد هيقفلا ةسارد امن]إ - ع ٠
 . ةيعبتلا هجو ىلع وأ ء ضرعلابو ًأيناث هتئيبو

  ,ةفاتخلا مولعلاب هتلصو هتيئاسنإو هتايح ىلع هتسارد ف رصتقا نهو

 : نيتدئاف ةساردلا هذه نم ديفت دقو « ةصاخلا هتيصخش نيب مل ورف

 ءادتقالاو ىسأتلا نم ءاظملاو ءاذعلا ريس ةباتك هديفت ام.( امهادحإ )
 نم كلانه ام رخآ ىلإ صالخالاو لايتحالا ةوقو دلجلا و ريصلا ىف مب

 ةجضانلا ةلوجرلل ةلماك- ١! لثملا مهيدبأ نيب عضتو « ةئشانلا ديفت اياز

 7 7 . اهولع قيرطو ةيلاملا ةيناسناللو « ةرمثملا ةلماغلا
 ش ًايصقتو : ثداوحو رامتخأل دايجست باتكلا نورك نأ ( ةينأ ]و (

 خبرات ىف ةلماك ققحتت ال ةيخيراتلا ةدئافلا هذه نأ ىرن نحنو , ًاعبقتو
 نإو ءاهيلع راصتقالا نإو , لاجرلا هب صتخا ام سرد اذإ الإ معلا لاجر
 باوصلا بئاكلا هيف ىرحت دف اقيقد ناك اذإ ًاصوصخ و؛ ار رات ًاصصق دافأ
 نوير ٠ مهتايح سردت نيذلا لاجرأل ةيلع ةسارد دعي ال  ةمأت ًايرحت

 . نفلا وأ رملا ىف جاهم مه

 نأ ريغ.نم ًارعاش تسرددق نوكنت .كنإ] لوقي ىذلا اذ نف - ه

 « ماع لكسشي اهاقيسوم وأ ءاهنيل وأ هيفاوق ةوقو ؛ ةيرعشلا هجهانه فرعت
 تضرع .ىنرإو « ةينايبلا هروصو « ةيرعشلا هتليخأ فرعت نأ ريغ نمو
 ةمدقملاو ةرفلاد لصألا فرعت يكلف ةايحلا نوئش نم هل ضرع ام عومجم

 1 1 . ءاهتنالا يو ءادتبالاز ةجيدنلا و



 مس ل

 , .ةقفلاب هتقر 7 ضرع« رادقن ةيروشأا هتايخأل تضرع عا كنأ وأو

 : .فوكن ال , دئاقعلاو ةعيبطاا مولعل وأ في رصتااوقاقتشالا وأ ءوحتلاب وأ
 ٠ ىلإ ريخ لك درو ٠ ةئدلاو قدصأا تءرحم نإو: « ارغاش هتسرد لق

 " كشالب كلذ نإ , الءاك ًامأ امطأللو تاباورال ند تدثلاو « هردصم
 م ناك نيذلا « نفلاو معلا لاجرل ةيملماا ةساردلا نيا ةنكلو ديفم مع

 ١/ 00 |.هياوصتخا جابنم م نك ناو« مهو مهلع ف حشاد رثأ

 ٠ < .قيقحتلاو ىلا لهأ دنع امهيف ةيرمال نيرمأ ررقن اذهلجأ نه س 0
 اوذاشو « هباوبأ نم باب اوصتخا نيذلا معلا لاجر ةسارد نأ : امهلوأ ,

 ةساردف مهم ولع عوأ نه نه هماعد ةماقإ ىف لمع م 1 ناكوأ ءهتايلب 0

 «ملعلا ىف كرت ىذلا رثآلاو ةيبقفلأ ةكرادل فرعتم ارد ةيبقفلا كلام ٠

 ءهقفل ةساردنم ىه ب ابيلإ ىري ناكىناا تاياغلاو“« اهكسلس ىتلا جهانملاو 1
 ًاضرغ فالخألا اهتماستو « اهياإ لصو ىتلا ةيبقفلا جيان :!ل ةسارد. اهنآل ,

 0 كلذو هيجوت اول. ودتلاب ةفلتخلا تائيبلا هنلوتد , هئاعإ !ىلع أولمع احلام

 ' ( رو وصعلا ةناضح و 3 راودال ةسارد كلذ ق وفادهيفرو«' هأذعم و ملعلا بل

 00 ظ 1, ©0هناي رظنل ةفلتخملا
 0 تاساردلاب سرحت نه ءالإ يف سردي د هنأ هررقن .ىذلا ىاثلا رمآلا

 1ق رعيل «ءاهقفلا نيب ةنراقم ةسارد نم سردو « هقفلا راودأ عسبتت و ةيبقفلا
 ظ دحاو لك هب صتخا ام نيس نأ عطتسيأد هبحاض نمادحأو لك ناكم

 0 ملغ عم هيف عمتجب ام ىلإ ريشي نأ عيطتسي انك هب درفنأ أمو « امهنم

 . هنع لايجالا هتقلت و « هيةفلأ كلذ هب ماق ىذلا ى هلعلا لمعلا رنيمت كللذبو

 ْ فد ةلكشم لكىف هيقفلا ىأب فرحت نأ كلذ نه زم دوصقلا سلو 0

 رمل تايرظ قرتعت ى "و ةيسلملا راودألل ةساردلا قارط انو دقو )0(

 8 "هي عمو ل 5 لوألا ةعطلا. هاتعبط ىذا ينادلا باتيكل ندري



 البال

 . اهواحاموءةيدجمةسارد كلذ ناك اف , اعرف ًاعرف عورفلا عبتتيو ةلأسم لك

 ؛اهلإ لصو ىتلا ةبلكلا اياضقلاو ء هجهانم سردت نأ دوصقملا ام] . دحأ

 . اهنع تعرفنا ىتلا عورفلل طباضا) تناك ىتلاو

 ىلا دعاوقلاو عورفلا ضد, نم فرءتن نأ ىضتقي كش الب كلذ نإو

 ماكحألا قوفتملةطباضا|ةسيفألاو عورفلا هذه ىف مكحلا دنع مامإلا امظحال

 دقو © عورف مهنع رثؤت تناكةمسالا نم ةيلعلا كئاوأ نإف : هنع ترثأ ىتلا

 اهردق ىتلا ةسيقألا ىلإ عورفلا هذه اردري نأ بهذملا ىف نودهتجنلا لواخ

 ىلع لدب ام ةفاتخلا ع ورفلا نم ةفئاط لك نيب قسانتلا اهنع فذثكر؛ مامإلا

 , ابظحال نكلو مامإلا اهبلع صني مل اهداحآ نيب ةطبار ةدحاو ةركف نأ

 نع فشكب ىذلا ردقلاب مامإلا نع ةروثأملا عورفلا سردت كالذلو

 . ىف نيب نأب ىنع دقف دورجلا اذه نع نيثحابلا ىففاشلا ىنغأ دقلو , جهانملا

 ش ٠ ةصوقنم ريغ ةلماك أباك هجهانم هناذي مئاق باتك

 هتسأردا انلمجو « سائال هائمدقو اكلام ائسرد وخنلا اذه ىلع - ا/

 أةشان هنايح عبي وهو , ىخيراتلا مسقلا هانيمس ام وه لوألا مسقلا « نيمسق

 ةيهأو م تدين دق البكو للا ىوتسإأب ًاباشو « ةايحلا جراد ف جردي

 دصقير « هلوح نم لك ىلع ةفرعملا رونب ضيفي ًاخيشو « هجهانم تماقتساو

 نيذلا للعلا ةيلطب هسلاجم رخرتو . اهاندأو ضرآلا ىصقأ نم ءابلعلا هيلإ
 ىتلا ةيملعلا عيبانيلا ناب مسقلا اذه ىف ناك مث « قيمع يف لكنم هيلإ اوءاج

 تابيجوتلاو ء هت رصاعوا ة ةيركنفلا جهادملاو ء هتلظأ ىتلا تاثيبلا و « اهنم قتسأ

 ْ . هتبجو ىتلا ةبركسفلا

 مث « هرصع ىف تراث ىتلا ةيركفلالئاسملا ىف هؤارآ وبف قاثلا مسقلا امأ
 هقفلا ريغ ىف هنارأ ىف رظنااو ٠ ثيدحلاو هقفلا ىف هجهانمو هبقف ةسارد

 هب صتخا ىذلا لعلا نكست ملءارآلا كلت نآل رباع نضراع رظن ثيدحلاو .

 :ةيبقفلاهلوص أن ملصأ لكى لوقلا انضفأو ءاهب زاتما يتلا ةصاخلا نكت مو



 1 مار نس :

  ىصقأ كلذ ىفاناذب و « هدعب نم ةفلتخلا روصعلا ىف اهلع رم ىتلا راودأألاو
 كلذل ةيدعلا ةساردلا وهو. اهلع ث ثعابلاو ةساردلا نم ةياغلا هنالل , ان دبج

 ْ | . اقح ثدعلأو هيقفلا

 نور نيذلا نوسرادلا هيف عقو طخ ةساردلا هذه ف ائححص دقاو

 ةساردب كلاملثم ىف تونعي الو « أرباع ارم ةيدلعلا ىحاونلا نم ءىث لك ىلع
 نم بتكلا ضءب ىفو مدلل ىلع عاش ام وه أطخلا كلذو , ثدحلاو هيقفلا ٠

 نكت مل ىأرلا ىلع كلام ةأر ج نأ انيق ؛ ىأر هيقف ال رثأ هيقف اكلام نأ

 0 : رادق»نم لقأ هبهف ُّق سايقلا رادثم ناكنإر 0 ©0ةئينا ىبأ ةأرج نم لأ

 امدنعفراعملا ف د ةبيتق نبا مالك كلذ ىف ائيكزو « ةفينح ىبأ هقف ىف ةسيفالا

 , لع ناكذإد « تيدحلا ءابقق ىف هعضر مد ىأرلا ءابقف نمض ىف اكلام دع
 . هدبهو هتبُمو ؛ هأطو نم لوأ قي وه لب ؛ ؛ عماللا م جنلا ثيدحلا

 7 ىف جاب ل1 كلذ انيب دقو ةساردلا ىف اتجابنم ىلإ تاراشإ هذه - ْ
 ! ءئراقلاو : مثريغو ةعبرالا ةع ”دلإ انتسارد ىف هانعبتاو 2 ةساردلا بلص

 ىف ليلجلا مامإلا ك كلذ انازأ ةحضوم ةيلمع ةسارد كلاف ىف هأرإ ميركلا 0
 ش ش . ثيدحلاو هقفلا

 ةناحيس هللانأل ٠ نيفلكم 11 نم هريغو مامإلا اذهل انتسارد ىف نكن 91
 نم انأ امو رجأ نم هيلع كلأسأ ام لق» : مير ركلا هلوسرا لاق ىلاغتو
 بعوتسأو « ىمقتساو تحب لاقيل هللا دمي بتكن ال اننآلو٠ نيفلكدملا
 بتكن ام بتلكن لب ؛ اهاصحأ الإ ةريبكالو ةريغص كرتب لو ؛ ىصحأو
 7 غأ رفلا دسل ةوقلا انتتاو نإ . ملعلا لهأ بتكن امب عفتنياو ءاغارف دسنل
 0 . سانا عي ماندلك نم لعجو ؛ نا نم تينت افعسأو

 بلسل ةقيشلا هدرا مش ًانايحأ ثيدحلا ىورب ناك هنأ هتأرج هجوو )١(

 هنأ فرعي | ةفينح وبأد ميروقلا هقفلا اهأرو , اهيلع راس ىتلا جهانمل هتف انع

 0 1 . هدنع حص سايقل هتفلانغ فعضو « ًاثيدح ئور



 ك4

 هفايت ام رادت< , وهرلأو رورغلاو فلكتتلا نع دعبلا ىف انبغر اننالو
 نم هيلع لوصأل| لبسي ام ىلإ الوأ انبجتا دق ءولعلا ىلإ ةعزانلا ةب رشبلاةفاطلا
 ىف اهملط ىلإ انهجتا , انتجاحو ا:ةيغبب رسيملا لوسأا انفعسي مل نإف ٠ رداصملا
 انتتجاح اندجواذإ بتسكلا نه طوطخلا ىلإ هجتن مل كلذأد ؛ ريسملا بعصلا
 ٠ دنع الإ طوطخلا ىلإ هجتن الو , لويقلاب ءاملعلا هاقلت هب قوث وم عوبطم ىف
 تاطوطخلا نه ةفئاطب انعتسا دفلو « قثوأ نوكب ام دنع وأ . هيلإ ةجاحلا
 . امهريغو , بجر نبال تاقبطلاد « ضايع ىضاقلل كرادملا بيت رتك

 ؛ ضرعلاب ال رهوجلاب انقيانعو « لكشأا ىلإ ال ء بللأ ىلإ انهاجتا ناكو
 .ناكامبإ ءاندبج مظعب سانلا رعشي نأ انمه نكي ملو ؟اهنييرزتب ال ةقيقحلابو
 0000 اتم نمةدئاف ململا لهأ لاني نأ انمه

 ةيانعلا دمشأ نونعي دعب نمو لبق نه لضافأ ءاءلع اندجو دقلو - 8
 ةلأسملا اوركذيف + مهدهج مبظعب نوتكي ام ةءارق دنع ءىراقلا رعشي نأب
 ملعيلا ء عوبطمو طرطخم نيب ام ةفلتخم رداصم دحاولا ربخلل وأ , ةدحاولا
 «صح# رووشم ضيفتسم هنأذ ىف ريخلاو ؛ مهقاثيتسأ و مهدبج رادقم ءىراقلا
 ةآ رفلا باتك جامنم كلذ ىف أوجهن دقلو ؛ ءانغلا لك هيف ىنغي دحاو ردصمو
 مهني رغ وه كلذ ىلع مرثعبب ىذلا لعاو ؛ ةيمالسإلا تاساردلاب اونع ىذلا
 عضونإد « بيف حيحصلا طاشتسمالا ىلع مهتردق مدعو ةيمالسالا مولعلا نع
 سيا مهريغ طابنتسا اودع لب ٠ ريدقتلا عضوم مهطابنتسا انثايلع ضعب
 ظ . . .هتايح لوط ملعلا اذهب صتخا نإو < ءىثبإ

 الك هنأ !ونظف : نوبتتككب نيذلا انبايش فلكستملا جامنملا كللذ جهت دقلد
 ثحبلا ماظن مهي هنأ ىلع اليلد كللذ ناك رداصملا نم راثك الاب مهدحأ ىنع
 .ةباغاا تغلب وةروذلا تغلب دق هتباتك نأو « بتكي اهف دج هنأو. ثيدحلا
 . لاثمالل ىتأي نأ ىف دهتحي مهضعب اندجو دقل ىتح « ةياهنلا ىلإ تلصو لب
 ٠ ةطوطخم ريغوةطوطخم رداصم ةدعب ةدحاولا لثملل ىأيف ؛ اهرداصع ةيبقفلا



 ا -

 5 ؟ابحأ قثدأ ىه هنا ةروردشلا ةلوادتملا شكلا ىف زوكذم لثملاو

 ريغ 4 هتاذ ف لثملا ناك اءرو ؛ ابصح هتاذ ف لوادتلا نآل . « طوطخملا

 ١ ١ ْ ْ , ءادج ىذ

 أس لكدرب انينع نإو « فلكتتلا كلذ هللا دمح فلكشت ملول

 لك نم ردصملا نأيب ؛ ىف نإرصقم ريغ « أابعوذب ىلإ ةركف لكو أهردصم ىلإ

 «هبانقيس ًادحأ نأ .ملعت مل طاينقسا هنم ذخأت انكاذإ ًاصوصخو ؛ هوجولا

 ,نهذ ف ابسنؤتف ٠ ةبرغ ةركسفلا تناك اذإ الإ رداصملا دعت ال اندعلو

 اتلوق هيلع ينام نأ ءىراقلا نظي اليك .اهتددر ىلا ةرئكلا ركذب : «ىراقلا

 ضغب اك: لاوقألا نمذاشلا انيلإ ىلاعت و هناحبس هقلأ ضقب دقو ؛ذاش بيرغ

 هتمشتأ انكلو. بيرغلاب راطتسن انسلف ءايتفلا ذاوش هنع هللا ىضر كلام ىلإ

 ٠ نيراقأا لوقع قاهسأ وت نأ عيطت سنو هب سنأتسا ىح

 00 هيقفلا مامإلا كلام نع انيتك ايف اودجو دق سانلا نوكب نأ وجرتل انإو

 « هلضف ن نم وهو هللأ نم قيفو' وهف أودجو نإف ؛ ىدجير ديفب ام ثدممأ 1

 وأ« ان ريصقت نماوبف اودجي ل كإو « أئيش هنود نم « عيطتسا ال ىذلا هنوعو

 ' لواطتلا اندصق امو« عفن دا اندرأو 5 ريخلا اندصق اننأىلع هللا دمحت و انروصق

 ْ ا لك لكدت ءلم لمع وأ . « ماع م اء نم ضغلا ىلإ الو « دحأ ماقع ىلإ

 00 ْ 1 . هترم لمع كلو“ < هلضف

 ظ : مند كولا م عب هنإ ليسا داصصقو «٠ دصقلا نسح ىلإ هللا انفو

 . ؟, ريصنلا
 . 1 , ب 1 00 ٠

 ١ ةرقذ وبار ْ ا ةنس ويلوبي



 0م 2-5 اومن ملم
  ىلوألا ةعطلا ةمدقم

 . نييبنلا متاخ دمع اديس ىلع مالساا, و ةالصااو : نيملاعلا بر هقدجلا .

 اذه ءاروتكدلا مس ةب ةعيرششأا ةبلطا انتسارد عوضوم ناك دّوف : دعب امأ

 0 . هنع هللأ ىطر كلام ةرجها راد مامأ 60 ماعلا

 4 هتشيعمو 2 هترسأو ؛ هتأشأ تسردف . هتايح ةسارد ىلإ تدصق دقو ش

 دوما هطرغو ء ذوصقملا هفده ابلعج ىتلا ةيماسلا لثملاو ؛ ىلعلا هعوونو
 ء.ةيركسفلا هتايح تدمأ ىلا عيبانيلل ةسارد ىه ىحاونلا هذه ةسارد نإف
 دادعتسالا لصأ نوكست ىلا ىهو « ريزغلا قدفملا ددملاب ةيلعلا هتيصخشو

 لايج”الا رمكو « ابلك أ قو: ةحلاص روذب نه سفنلا ىف ىقلي ام لكىقلتل
 ةيملعلا ةئيبأاو هش ويش نابب ىلإ ترجتأ هصخش نابب تممتأ اذإ ىتح ءاهتارمت
 لقملا كلذبو « اهاذنف ةيوقلا سفنلا كلتب طاحأ ام لكو « ةئيدملا ىف
 00 . هبجوف كردملا

 5 ركذف» هيف شاع ىذا رهدلا لاح . كذب تينع ةئيبلا نابب لبيس ىفو

 ىنلا ةيركسفلا تاجوملاو « ةنمؤملا سوفنلا زمت تناك ىتلا ةيسايسلا عباوزاا
 ضعبب تنردت فيكو ؛ بولقلا ىف رثؤتف نطابلا ىفو رهاظلا ف ىرجت تناك

 نم هللا مهع دّقلو ؛ ىوق نامبإ نم ذاعم أحل نكي مل سوف امم حلاص ريغ

 اهرمت أ ىتلا .ةرلاىلإ انبجتا , كلذ ناي انل هللا رسي امل . نينمؤملا ب ولق كلذ

 ٠ هقفر هزارآ ىو « ديلا سارغلا كلذ

 ءاودألاو ةرحانتملاعزانملا كل:طسوف.«ةيسايسلا هئارآ ناب تينع دقلو

 ء ىساردلا ل وغاب - زويد ماع (و)



 تا >

 لمعلا دلع نو اهتاباغو ءاهثعأوب وسلا تناك ىلا ءارآلاو . ةبراضتملا
 نحالا هوقو , نحل رثكتتو نفل اوت اهقيقدتل

 ظ ش ىلع لمعيف )/ لمعلا مقاول ىلإ هجن ىقنلا ماهإلا كلذ اندجو كف

 ةوعد ريغ ىف اهررةيلب ٠ كحلا ىف ةيلاعلا لثملا كرت ريغ نم ًاضارهخالصإ .

 00 حالصاا لإ ماكحلا وعديو : رشلا عئادذ نم ةيسشخ « بالقنا ىلإ

 . ةنسحلا ةظعوملاو ىسحلاب حالصإلاو

 ا .!.. ةدوص تناك هءازآ نال , كلذب تينعو « كاقعلا ف الاوقأ تنب م

 ١ قرفلا عم لادجلا تارغغ اوضوخم مل نيذلا ىقنلا لهأ دقتمي امل ةقداص
 0 جير اتلا ناك اذإف ٠ ىرخأ ءامسأو « ةئجرمو « ةيردقو ةيمبج نم ةفلتل ا

 قح نمف « ممريغو , ةيموجلاو « ةيردقلاو « مهلحنب ةلرتعملا ءارآ نرد

 . .لدجلا نعاوعنتما نيذلا هيلع ناكامل ةيح ةقدابص ةروص فرع : نأ لايجالا
 0 هذه دجتالو , ىضتريال نابإلا نم ًاصقثو ؛ عبقبال ًاعدب هودعو « دئاقعلا ىف
 ' لجر ءاج املك: لوقي ناك ىذلا كلام ىف اهدجت انك ةيلج ةحضاو ةروصلا
 ا . « ليربج هب لزن ام صقن لجر نم لدجأ

 0 7 وهر انثع نم لوألا ضرعلا ىلإ كحجحا انيبام انيب نأ كعب انيلع قح دقأو

 0 ْ كلذ لقنل ىخ راتلا دئسلا ةب حانلا هذه ىف هب انيئعام ل وأ ناكدق و ههقف نيبن : نأ /

 ْ ىلإ انرجتا مث «هتحصو هتوقو « بتكو « لاجر نم دنسلا كلذانيبف « هقفلا

 . ءاطغلا بهذملا كلذ ءابقق فشك فيو. اهب طينتسا ىلا لوصألا نايب

 0 :ابيف ةايحلا ةوقو « اهبصخخو ؛ لوصألا ةرثك انيب مث لوصألا هذه نع

 , «,ةياغلا هنأ بسه هللا قبفوتب كلذ نما انغلب اذإ ىتح« نامزلل امترباسمو

 : جيرختلاو دابتجالا قفأ عاستاو هوم ”بابسأو ) بهذملا ومم نايب ىلإ انه

 1 ةيبقفلاةورثل كلت كلذ ةرك تناك ىح نيرخأتملاو نيمدقتملا لمعو : هيف

 0 ظ .ةايحلا ةريوغلا .
 : هاع هللأ .ىذر كلام هقف ف ١ نيزراب ؛ كرم رقت رات انإو



04 

ىلإ : هل تلقف ةنيدملا ف 9 ام تيقلا
لاق ا[ كنيبج نع قرعلا سسك كارأ 

 

 خيش

 اهب

 دعس نب ثيللا لأق» : ضاع ىضاقلل كرادملا بيئرت ىف ءاج - و

 ء هل تلقو ة ةقياح بأ ثيل مث م ٠ ىريهمأب 6 هيقفل .هنإ 3 ةفينح ىبأ عم تقرع

 ةفينحوبأ لاقف كنم لجر رأأ اذه لوبقنسحأ م
 باوجي كيم عرسأ تأرام : :

 . « مات دقنو : قداص

 ُّق زاجحلا ماعإ ىأر كاذو 0 ةرجطا راد ماهإ ف قار ملأ ماهإ ىأر هذه

 2 | رن أو هقأأ نه ةيحاص ناكم معي امهازلك , قفار ملأ هيفثو 2 ةفوكلا خ

 . ملعلا نه هناكم هكدا د ؛ هركفو هئارآ فهفصتو

كس ردن َّن أ لواحت 2 ميقتسملا هاجيالا اذهبو
 سرد ةعالا نم نم مامإ ل

 أ وفلخ نيذلا كلسد كلستالو هب هيلع نيامادتم 59 , هل نيرصختم ريغ : مأمإلا 1

 اناآل « اهوراثأ ىتلل بعتلا تاراثم ىف موعبتن الف « دابتجالا رصع دعب نم

 هلضف امنإ « هّمح هس و « هريغ صقن نه قتشم ماهإلا لضت نأ بسال

 . ىف هدابتجاو « قحلا بلط ىف هصالخإو هتاساردو ههاوم نم قتشم اذ

 ىلع مبصر حل مهنع هللا ىضر مهنأو «كلذ نم هظح لكلو ءهيلإ .لوصولا

 مهتم دحأو لك عجرب ناك ءهنع ثحبلا ىف 4 هلا ممباستحاو قحلا بلط

 هنع هللا ىضر كلام ناك دلو ٠ لاقام ريغ ىف قملا نأ دجو نإ هيأر نع

 اهدر ةلزان هب تارز الكب ' ءايلعلا ةسلاج كرتر الأ ىضاقلل ىغيفي» : 0 وق

 . , مثرواشو م لآ

 .دئتاف رمأ كلا ضرع اذإ » : هل لاف« ةئيدملا ةالو نم ناو ىصوأ دقلو

رانلا روظن 9 ىأرلا بيع بعذي رايعلا نإف ُكريغ رظنب كرظن ىلع رياعو
 

 بهذلا بيع «٠ ٠



 ٠ بام ع

 هتأو :رثأ هيقف وهاك ىأر هيقف نأك هنع هللاوضر.اكلام'نأ : امضدحأ
 0 ءاهقف نم هنوربتعي |وناك نيمدقتملا نأو رألا ركب اك« هبقف ف ىأرلا رثكي

 ش عقار: ةداهش درت الو موق دصب  دهاش هجهانمو هبقق نم روثأملا نأو ؛ىأرلا ظ
 سشداّدم نظب سوملا ا |

 لمأ لإ ىهتي هنكلو : نلئاس و تعونت م كلام دنع ىأر 1 نأ : امهيناث '
 هبقفلا دز مصب كلذ ىلعو « جرحلا عف رو ةحاصملا بلج وهو « دحاو 0

 ْ نم لضف كلذلو « جرحلا د راثآلاو بات ىلا ىلإ ىلاملا ش
 0 ٠ . انثحت ىف ناب لأ

3. 
 انل برقو ؛ بعضأم املا 2 , نأ ىلع ىلاعتر هناحبس هللأ دمع انإو أله

| ١ 

 انيلع م نأو 6 سانال ًاعفن هيف لعحب نأ هنردق تاعت هيل] عرضت و 0 دعبأم 0 ٠

 ش 0 قيفوتلا ىلو هدحو ؤهو ريسيتلا ةمعن

 ةرهذ وبار ٠ ماو 4+ ةئس ريقوت 638 ةئس ةجبلا دا هيعمل : 00 00 5 :



 هع قل

 لئاسم ضعبو . شايخنألا ىف ةفينح ابأ قفاوي فسوي وبأ ناكدقأو
 . ةنيدملا لهأ هيلع امو ناثآلا ىلع هعلطأو هب قتلا ايلف , اكلام اهيف فلاخي
 تيأرام ( ةفينح وبأ ىأ ) ىحاص ىأر ول : لاقو , كلام ىأر راتخا
 ش . « تعجر اك عجرل

 نيبصعتم ريغ ةرجحلا راد مامإ سردن نأ انمزتعا دق انك اذإو - ؟
 ناكام الإ ًايناج نيبصعتملا لاوفأ حرطن نأ انيلع قحلا نف . نيلماحتم الو
 لاحلا هذه ىف اننإف , ةيركفلا مامإلا ىخاون.نه ةيحان نع فشكب اهنم
 هب قسليو ةركسفلا عه ميت ةتسيام فخأت و « أهمل صوحفت : لب مهاوقأ كرتنال

 : هي بشأت ام قملا صاختسن كلاذبو « ءارغالاو ةخلامملا كرثاو «؛ ثحبلا :

 مث نإو ؛ هنع ةببرغ داوم نهب طاتخا ام بهذلا صاختسي ام « ظاتخأو
 ءابضعب ليقنو لاوفآلا ضعب درت ليبسلا اذهىو ,داحالاو جرملا ابنيبو هنيب

 سهلو ' ةجئارلأ ةقفانأا ل بقي « دوقنلا نم فويزلا درب ذإ ء فريصلا لعشي 1

 كلننأ كلذ « نيبصعتملا لاوقأ مامإلا ةريس ةسارد دنع أرقن نأ نم دب انل
 ةديدش ةيصعتم ةيلقعب تدتك بقانلا بح جو بقاملا بتكى ىف ريثن ه ةريسلا

 مفلا جم ا ابجمع و « لقعلا اهغيستسيال ةجرد ىلإ هعفرت نميف غلابت بصعتلا
 تناكاذإو ؛ هريغ نأشنم طحلا ف غلابتو . ميلسلا قوذلا ىلع قفتنيالام لك
 نأ نم سرادلل دبالف « اهاوس دجوبالو « ةيلقعلا كلتب تبتتك دق ةريسلا
 ايف ىرب ةصلاخ ةيقن ةدام نوكيام اهنم رات نأو؛ ًاضوخ اهيف ضوخت

 هورصاعم ىقلت فيكو « هبقفو هركف ىف مامالا ةحضاو ةروص ءىراقلا .
 ٠ هلرضاعم نم ذأ فيكو ؛ هرصعو هركدف نيب جزام فيكو « هطابنتسا
 نم ةرمأ هنأ هيقفلا ف .ىراقلاىرب كلذب و ء اهفلاخ نمو هتّش رط قفاو نم

 هليل ةجينن وبف ءامهبق رثأو؛ هرصعو هةئيب ةجو هنأو « هتدبب و هرصع تارك

 . ةقيس ىذلا ليجلا ديلو وهو ليج ةمدقم رأ هيف رثؤم

 مامإلا ميد ٠ حللا 9 اهولغ بقانملا بتك ىلع انذخأ اذا !انإو - ص



 ٠ ا1- 1

 '  كاردإ نيبو اننيب ةز رجا فق: ىتلا تابوعصلا ليلذت ىف اندبجو ؛ هريغ ىلع
 ١ نأ رجحلا راد مامإ سردن نحو « انيلع قحلا نم هنإف  هتاذ وه اك مامإلا

 اهولغ يف نكت مل كلام ماءإلا بقانم' ىف تفلأ ىلا بئتكللا نأب فرتعن
 : امهتعإ هنأ ىضر : ىفاشلا وأ 5 ةفينح ىبأ بقانم يف تيك ىتلا بتكلاك

  هريغ ىلع لماحت !و قارغإلا بتكملا هذه هبلإ تاضو ام كإ لصت و

 بهذملا'جاييدلا ىف أ , ضايع ىضاقلل كرادملا بيترت باتك ىف ذت نلف

 . يداوزالبقانملا ىف وأ أطوملاح رشا قاقدزلا ةمدقم ىف وأ نوخرف نبال

 ىعفاشلا ب فانمف وأ. ىلا ةفينح ىفأ بفانض ىفودجت ىذلاك ةغلام مو أ زغإ ش

 لغلو“ ةدودحم ةرئاد ىف ًانايحأ ةنلايم تدجو نإإو ٠ ىزارلا نيدلا رخفل

 : ابلسقيز اهغيستسيل وقنلا ضعبو ؛ةحيحص ريغ مهل !]تاضو رابخأ اهسانمأ

 ةءولم ى مفاش ثأأو ة ةفيشح ىبآل بفانملا بتك تناك لأ هيل نأ ءىراقللو |

 ظ 0 1 نمطلا ل لع الام بتك تلخ ل كاوا 3 امه ريغ ف نمطلاو ؛ 75 لا لاو قارغإلاب ش

 2 ىف انرضحي ىذلا باوجلا نإو ؟هحدم ىف ةغلابملا تلقو « ًايبرقت هريغ ىف ا

 0 قارعلا ىف هيلو امو عبارلا نرقلا ىف ترج ىنثلا ةيلدجلا ةكرعملا نأ وه كلذ

 ةيفنلاو ةيعفاشلا نيب ناك ءابلك لقف تش نإوأ املج قرشملا دالبنم هءأدو

 أنا ري ' تثرأ دق ةلداجلا كالت  نأش ايف روصملا ياغأ ىف ةيك !املل نكي لو

 7 «قارغإب ةحداملا ةيصعتملا تاباتكلا كلت امتجيتن نم ناكنيبهذملا لهأ نيب ظ

 . "لامشو برغملاو سلدنآلاب اوصتخا نيذلا ةيكلاملا امأ' « هلثم ةحداقلاو

 : ظ .اؤفكع دتف ؛نادلبلا نم ريثكو « رصم ىفىف مفاشلا بهذملا اوبقاصو « ةيقيرفإ 1

وذلاب نإم. ١ بذاك ندم ىف اومفدتي ملف « نيئداه مهب هذم ةسارد ىلع
 0 مو ا

 ظ لوالا ف ف أوقرشب 2 , رفأثلا نم أودسف نئاش جدق ىلإ مهبصعت ىف اوفاسنب:

 0 ظ 000 .اريك
 ٌ ايلغ تامتشا ىلا رابخالا صيحمت ف ةريبك ةبوعص دحب 1 كلذا 1

 ظ ةحضاو ؛ةقسانتم ة ةروصصالختسا ىف ةبوعصلا امو « ةيكلامابفانملا بتك



 هم ؟/

 «طوبضم ريغ ريثت ىهلب « ةكسامم ريغو ةقسانتم ريغ رابخأ نيب نم « ةنيب
 كلذقوفو ةدودر» ريغ ةحيحص بلافلا رثك آلا ىف وأ.اهتلج ىف تناك نإد
 ند قسانتم ندب لكسب للحي ام رابخألا نه انيدبأ نيب ىلا ةداملا ىف دجب ال
 | | . . هتيبو ىلوآلا مامإلا ةايح «بارطضأ ريغ

 . رايخآلا بتك ىف هنء هلأ ىضر ةفينح ىنأ ةساود. دنع اندجو دقل '
 ه4: ريس نم صلاختسأ نأ انمطتساو « هتندو؛ هيوبأ نع ةروص اءطعي أه
 ةروص دجن ملف هنع هللا ىطر كلام امأ ء شيعب ناك فيكو ؛ ىلوآلا هتايح
 ,ىلوآلا هنايح كلذكو ٠ رابخالا ةبرطضم ريغ ةلماك ةيلج هلهأ ةشيعمل
 ' ةسارد ىف هرثأ هل كلذ نإو ٠ ميلعتلا ىلإ هجو فيك مث« هيلع تناك امو
 . لالظاا ةقراولا ةرجشلا لصأ ىه ةاونلا تناك اذإ هنإف « ليلجلا مامإلا كلذ
 . قافآلا ةعسنملا ةيملعلا ةايحلا كلاتللصأ ىه ةجذاسلا لوألا ةايحلا كلذكف

 دقف : نيعم عضوم ىف ًاصوصنم كلام مامإلا كلذ دجنول انك اذإ نكلو
 ناكاموءزابخالا نوطب ىف ًاثوثيم هيلإ ريشي وأ « هيلع لدي ام دج وأ هدجي
 ىف ماع لكك زاجحلا ندمو ةنيدملا لهأ ةايح لعلو ؛ ةنيدملا لهأ هبلع
 ' .ءابيق دقعت ال ءةجذاس ةايح تناك دق ىمايعلا رصعأأو ىوماألا رصعلا
 ىلإ اهتم ةفالخلا تلقتنا نأ موي نم ةنيدملا نإف ؛ ابيلهأ نيب فالتخا الو
 برقأ تراص تح « ةوادبلا ىلإ اهاوحأ ضعب ىف هجتت تذخأ ؛ اهريغ

 ةثالثلا دجاسملا دحأ اهو نيدلسملا رازم امنأ الولو « لاوحآلا هذه ىف اهيا ش
 , هيلع هءالسو هلا تاولص لوسرلا ركذ امك « اهيلإ لاحرلا دشن ىلا
 كلت امل هلا لمجف . هتك ىنلا رجابم اهنكلو « ا وس وديلاو امنأش ناك
 0 ا : . . ةدلاحلا ةلرلملا

 ةايح اهدجت انإف « كلام ةأيح نع ةروص مسرت نأ انعطتسا نإو - غ
 اهرداغيملو ؛ اياك هرمغ رطشأأ ةنيدملا ىف شاع ؛ ةرياغم الو اهيف دقعت ال ةيتد
 نئادملا ىلإ دصق وأ « نادلبلا نم اهريغ عجتنا هنأ فرعي ملو « أجاخ الإ

 ( كلام ؟م) 1 1
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 ش ظ أ“, ىذا هذ .لتك لاحت رالاو رقسلل هبحب فرعي 7 5 ًاعدذتم اسرآد ش١

 لود ا رإ أو يفتن ناك لإ , مهنع هللا ىضر ةفينح ىبأ نامنلا هنيرقك

 0 . هيلع همالسو هللا تاولصأ
 . [مسوم ىف اجاوفأ جاونأ سانلإ هيلإ ىقأي ميركلا رجاهملا اذه ىقوهد

 ف ىحولا | ميسل نيمسكتم ؛ لوس رلأ ربف نيرئاز ظ .جحلا مسوم ريغو « جحلا ش

 رآني ةكرامملاة 1 ريطلا ةعقملا كالت ىف عرشلا طبهجم ىو « ىحولا لزؤنم

 ا ٠ سدقملا ىداولا كلذ ىف منركلا لوسرلا:

 فض رعأ كلامى ىرب « قيمع جف لك نم نيدفاولا سانلا تاتشأ ىفو

 1 «موغزانم براضتو :مهسانجأ نب ارتوع مهب راشم فالتخاو مهاوحأو سانا

 0 غ نهو « ءانع ريغ نم ىعست هيلإ ءىجن ةيبقفلا ةساردال ةدأم كلذ ىف دجبو

 لاخلا كلتل ًابسدجت اذه ىف كلعلو ؛ لاقتتالاو رفسلا نتم كر نأ

 1 مول .ىذلا كلام بهذم نأ ىهو « هب رغب ىأرلا ىدأب ودبأ ىلا وأ ؛ةبرغلا

 ءةنمزألاو تائيبلا فادخلدل وصأ ىف عسنإ بصخ بهذم اهودعبال ة ةئيدملا

 الظةكراملا ةبيطاا ة: ,دملاك لت تناك. اهدحو ة ةندألا لظ ىفا ؛نشاع نإو هنآ

 - ىف كلام دجيف : نيرواجم وأ نيرئاذ دالبلا ىنش نم دوفولا هيلإ ءىجت اليلظ

 ش اهنم فرعي : ريزغلا م لعلاب هدم و ء هيقفلا هقف ىذغت ىلا ةداملا مهلا وحأ

 . مهتالماعم عم م مةحسإ امو مهنا ودآل هب بط امر 7 نمانلل حلصي اما

 ةدئافلا كاتب هيهذم دفب ل ةئيدملاب هنع هللأ ىضر , كلام ماعم نإو.- ه

 كلذ هيأإ وعد؛ةيعاد ريغ نءهترشأو :ًايصخ هتدازىرخأ هدافألب ءاهدحو ش

 تاولص لوسرللةرواجم كل امس رد ةمزالم ىف نودحيا وناكملعلا بالطنأ 0

 هوقراف مث ؛ ةمزالم مثأ هومؤلو لابقإ امبأ هيلع اولقأت هيلع همالسو هللا

 : ةيئاملأ دالبلا كلت ىلإ هلسر اوناكو , هلك سهو هبرأتف اورشنف مثدالب ىلإ

 ةركاذملابو « اهنوبتكب بتكللاب ؛ . لاسم نم ميلع ضرع ايف هب نولصتي

 ف ناكن 2 | هتايح َْق هيهذم كنذب رشتناف ءجحل | مسوم ىف هيلإ اوءاج نإ ظ



 مس 6 -

 . رمعلا ىف هل هنأ كرابا لق :٠ سس كتأمر برغم دالبو 2

 هنأ ) اهتادحإ ( نيتئباث نيتفنع نيئدئاف كلذ نم بهذا دامت هسأ دقو

 ( امهيناثو ) « ةيققو سانلا فارعأ نيب ملاوي نأ هذيمالت عم لواحي ناك
 ابلهأ ذخأو ءاهيف رشننا ىتلا دالبلا عاستا 7 هواتف ةرثكو ءهلئاسم بعشت
 لئاسسم عسو « ثادحأ نم مهيدإ ثدحي 1١ لك ىلع هقيبطتو « هلوصأب
 هباحصأو هيدل تناك ِكلذبو « تطبنتسا ىلا عورفلا ترثكو , طابنتسالا
 ضرفلا نع مهتنغأف اهءاكحأ فرعت ىف دوتجا ةعقاولا رومألا نه تاتشأ
 :: العف عقت منإو ,ابعوقو ضرف رومأل ماكحالا عضو ؛ ريدقتلاو

 كلام هقفف « ريدقتلاو ضرفلاب امنو عستا دق قاردلا هقفلا ناك اذاو
 ' نع فارعألا ةفاتخملا ؛فارطألا ةيمارتاا دالسلا ىف عئاقولا هتنغأ

 وه امهثب قرفلاو عقاو هنأ ىلع عمي مل ام روص“و « ريدقتااو ضرفلا

 ' لوألاف , عقوتملا ضورفملا رمآلاو « عفاولا تباثلا رمالا نب قرفلاك

 :طاينتسالا هنم ديفتسي ىناثلاو ؛ ةعقاولا ةايحلاب الاصتا طابنتسالا هنم ديفتسي |
 :نبب ام صخأ اذه لءلو ؛ داهتجالا ىحانل ريوصتلا نسحو قطنملا طيضلا
 نسح لوألا هه ف ولع اذإو ع قارتفا نم كلام هور ةيفتح ىبأ هقفا

 3 قالا ف ,ودصو 3 هطانتما ف قاسئالاو 3 هلئأسم نب ماجستالاو طيضلا

 . سانلا للاصمو « ةعفاولا ةايحلاب اقيثو الاصتا هلاصتأ
 هبقفف كلذ رثأ فيكو « ارب طاحأ امو « كلام ةايح انكرت نألو <

 . انبجتا مث , لالظلا ةنانيفلا ةرمثألا جئاتنلا هذه تجتنأ ىتلا ةمدقملا وه ناكو
 : انهجاوت رومأ ةثالث ندجنل , هقفلا ةسارد ىلإ

 لايجألا هتافانتو عمج فيو , هقفلا كاذ نود فيك( لرألا رمآلا (

 . ةبقاعتملا

 تطبفت أ فيك 6 بهذملا كن لرصأ امنا د
 00 5 2: ب نآك فيكو
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 هاألماع

 ضعب , ىف .اها ركذو 2 مالتأل + اوانت دق ةيضق قيقا (اهئلاث )و

 ضرامت اذإ رثآألاب كلام كاشمتسا رادقم فو: ء ماقملا اذه ريغ ىف انيتك أم

 ش لاجي هل مأ: طق ىأر هيقف دع ل الام ناكأ قدأ ةرابعب وأب لوصآألا عم

 ًافلتخم ْىأرا ناك نإو ىأرلا ذخالا راد#م َّق قأر علا لهأ دعاس وأ براي

 3 لأاسمو تار ف

 ش دنع انكملسم نيب ةيلك ةثالعلا رومألا هذه نس دحاو لك ىف ملك ع

 . هنايب لعع أنجونم هم نع فقكتو و 5 رد

 اذه نإف كلان بهذه نود فيك وهو لرألا رمألا نع امأ تالا

 : اما امج هبقفا ناعماج اههو 3 ادب !] عج ري نيلصأ نادعي نيا 1 بمذملا

 , ىريكلا ةنودملاو ؛ 3 ىلا امه ناباتكلا ناذهو « ةلمجا ىف

 ١ رامخالاو كيداحالا نم جاحصلا هيف عمج كلام بابك وهف أطوم ا |مأ

 . هيأرا ناكاذإ هيئئريىذلا ىأرلا ركذو «٠ نيعباتلاو ةباحصلا ىواتفو راثآلاو
 .ةدعب هنع ئىور كلاممل] ةيسنلا قداص باتكوهو ٠ رأم عار لا+هقوسي امف

 باتك ناك نإ وهو ' اهتاور فلتخا نإو 8 ابعوذجب ىف تدأ قئارط

 .نم كلام هقوسيام عم نمضي ؛ هقث باتك هبل ىف وه , راثآو ثيدج
 ' قئارطو لالدتسالاىف هاحنمو ؛ اهبقفف هبأر اهنا ور نصعو اهدقت دقثيداحأ
 . ىلاملا بهذملا بتك ف مالكلا ف هلك كلذ نيبنسو 0 هن م طاينتسالا

 . .ًاطوملا بتك اككدنع هلأ ىضر كلام ابنك منو ىهف ةنودملا امأر

 ش نأ ؛ .اهتياور رابخأ ىف اكابتباتك ساس أ ناكو 1 هدعب نم تيتك اهكلو

 داراف اهسردو 0 ةفيأ ع ىنأ بحاص دمت بتكىأر كلام بادصأ ضب

 اف « كلذ ىف هباحصأ ركاذو ؛ اهلئاسم لثم ىف كلام ىواتف جرختبسي نأ
 ىوتقف هل اودجي مل امد ٠ هورك ذ كلام نع ىورملا ىف هيلع ًاصوصنم هودجو

 عومجم و: كلامنع رثأ ام ىلع سايقلاب اهيف اودهتجاهنغ كلام باحصأ !هاور
 د : نوئحس اهآور أ ىريكلا ةنودملا ناكف ' نود ىواتفلا هذه
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 نم اطاينتسا نوكي نأ حبصي ام تعمجو « صنلاب كلام ءارآ تعمج دق كلذب
 همهف اكو هاور اك ىك-!ألا بهذملا ةروص رابتعالا اذمب ىبف. هيواتف
 . .هاهتجا لضف هئارآ ىف مهل ناكو , هجاهنم ىلع اوراس نيذلا كلام باحضأ

 ءايلعلا لورقلاب اهاقلت دقو ةقيرطاا هذبب تبتك دق ةنودملا تناك اذإو
 كلذِببس اوفرعتي نأمثدعب نم اوءاج نيذلا قح نم نإف « كلام بهذه ىف
 وجر و « ةفشاك ةصحاف ةدقان ةيصفتمةسارد ىلإ جاتحي كللذ نإو ؛نانئدطالا
 : ةساردلا هذه ىلإ هتردق تلج هللا انقفوي نأ

 لوصأو هو: ىناثلا رهآلا ةيحاننمو.لوآلا رمآلا ةيحان نم اذه - م
  دجن , هطانتسا دنع اهب هسفن هنع هللا ىضر كلام دبق ىبلا ىلاملا يبمذملا
 لعفانك: ءارجإلا لصتم ًاحضاو ًاحيرص صن هلوصأ ىلع صني مل اكسلام نأ
 , اهب هسفن ديق ىتلا طابنتسالا لوصأ نود ذإ ٠ ىعفاشلا هذيملت هدعب نم
 لوصأ ف رءينأ. أطوملا ءارقتساب عبقتملا ءىراقلا عيطتسي كلذعم نكلو
 كلذكو ءاهوذس.ال هل اهنست ىلا قئارطلا ىلعو اهترئاد ىفدهتجب نأك ىلا كلام
 ىتلا لئاسرلا ىف هنإ و. ريثك نع فشكت ةصحاف ةسارد ةنودملا ةسارد
 كاذ ىلع لدن ا. لوصاللا كلت نلعي نب رصاغملا نيدبتجما أجب بتاكي ناك
 نيايلجلا نيمامإلا نيذه نيب ةشقانم تناك اهنإف ؛ هيلإ دعس نب ثيللا ةلاسر

 يتلا كللام ةلاسر ضع ىلع روثعلل هللا انقفو دقلو ٠ طابنتسالا. لوصأ ىف
 ْ . اماوج كيللا ةلاسر تناك

 : ريشت اهنإف . كلا ل رصأ نما هرداصملا هذه هنع فشكت ام نكي امبمو
 نإو ؛« لصفنت ال ةلمجم ىهو « ةيلج ةحضاو ةراشإلا تناك نإو ؛ربعت الو
 راصتقالا لوصألا هذه فرعت دنع عيطتسأ ال كلذلو « ماهإ اهبف نكإ ل
 هذه فرعت اولواح نيذلا ءاماعلا لاوقأب ةناعتسالا نم دبال لب « ابيلع

 «لاوقالا هذه رابتخال رداصالا هذه ىلإ عجرتس انكاو :ةدعب , نم لوصألا ش

 جاتحي كش ريغ نم كلذ نإو ؛ هتقي رطو كلام بهذم نم أهيرف ةفرعمو



 وهل ا

 01 . هيف نوعلاب اندمي نأ ىلاعتو هناحبس هقلاىإ عرضن دورجي ىلإ
 . هللاىضر كلام اقم وهو «ثلاثلا رمألا امأ 'ىئاثلا رمآلا وه اذه نو

 .هكاسمتساو ٠ رثاآلاو ثيدحلا لع نم هفاق» راو دابنجالاو ىأرثا نم ةنع
 ان رصعفف هقفلا خبرات ب تاتك نأ اذدجو دقق« مهنع هللأ ىضر ةباحصلا راثأب

 ' ضعب ىف مانرياسو 3 ىأر هيقف ال رثأ هيف هنع هللا ئضر اكلام نودع

 ' طاينتسالا ىف ةنيدملا ءارتف ةقيرط نإ انلقد ؛ ماقملا اذه ىف ةقباس "1 انتاباتك
 0 ِلغأ ىفرثألا ىلع نودعت هب ةنيدملا لهأ نأو ٠ قارعلا ءامهف ةقي رط لباقت.

 ١ ”ةسارف دنع انعلو « ىأرلا مهبقف ىلع بلغي نييقارعلا نإو « مهتاطابنتسا
 00 ةئيدملا هي نع لاقي م نأو » رثأ هد ث وه اكىأر هيف هاثدجو ةصاخ كام

 ىذلا كلام هقف ىلع قابطنالا ماهم قبطني ال نب رصاعملا ضعب تاباتكىف
 . سيل كلام هاضترا ىذلا ىأرلا ناك نإو ء هرصع ىف ىندملا هقفلا هب' عبط .

 هرج ولا لكن «نيبقارءلا رئاشو هباحصأو ةفينح ربأ هراتخا ىذلاىأ رلاوه

 ١ . هرادقم ىف ال ىأر ١١ طانتسالا ةقيرط يف قرف امهنيب قرفلاف

 ,ةساردلا هذه ىف اهانصغر« ةقباسألا أن 1سارد ىف اهات 2 دق ةيض) كلتو

 0 , رضبلا ديدرت دعب هيلإ انيهتنا ام وه « رظنلا مسملب هانكردأ ام نأ اندجوف

 .اوررق دق مهف « هنع هللا ىضر كلام نيددقتملا مهف ناك كلذ نأ رهظيو.
 0 سردي دق هنأو ىأر هل هيقف نأ ةبادرلا صخنو ثيدحلا ىفهماقم مركذ عم

 نم ةصلختسملا ةيبقفلا لوصالاب هنزي امدنع هتياور فعضب محو ثيدحلا

 هللا لؤسر ةافو ندل نم ةئيدملا لهأ لمع هيلع قباطت امو ؛ ةنسلاو باتكلا .
 هنع هلأ ىضر ىعفاشلا اندجو دقلف « هنع هلا ىطر كلام تقر ىلإ اي
 2 كلام أم ذخأ روهآلا نم ريثك ىف ٠ كاام فالتخا ه هباتك ىف هفلاذع

 هباتك ىف هأندجور « ثيداحالا م تابورملا ضد ةثدِب نع ابيف فلاخخو 1

 ىأرأا لع ممدايتعا قف مم ريغد ةيكداملا ىلع دتشإ «ناسحتسالا لاطبإ

 0 هباتك ف ءاندجوو  نصنلا ىلع هيف لح. دل سايق هبماسأ نك 1 ىذلا



 م ظ

 مهكرنو * ةئيدملا لهأ لمعب مذخأ ىف ةيكلاملا ىلع لمحي ءملا عاج»
 ىضر اكلام نأ ساسأ ىلع الإ هلك كلذ سيلو , اذكهو ؛ ىورملا ضعب

 .« ىأرلا نء رثكأ اهيقف ناكدفانلا صحافلا ىوارلا ثدحلا هنأ عم هنع هللا

 | . ًاناكمو ًاراتغا هل لعجو

 باحصأ نم اكلام كعب « فراعملا هياتك ىف ةيبتق نبا اندجو دقاو

 نسحلانب دوف سوي ىبأو ةفينح ىنأو ىلبا ىلأ نبا عم هعضيف "”ىأرلا .

 0 . « ىأرلا باحصأ » ناونع تحن

 ثيدحلا ىف ماعلا ناك نإو : ىأرلا نم كلام راثك] ىلإ رظن هلعلو

 نأ ررقت ىناا ةيرظنلا راهنت كلذبو : هلاجر نم لوألا ليعرلا ىف دع ىذلا

 تيدحلاب كالام مع ناك اف , ثيدحلاب معلا ةلق وه ىأ رلأ نم راثك إلا بيس

 لس ىلا لئاسملاو ء تءعقو ىتلا ثداوحلا نكسلو « ًاريثك ناك لب « اليلق

 نم دبالو ء ىأرلا نم دبال ناكف . ادج ريبك ردقب رثكأ تناك أبي

 برغلاوق رششلا نم سانلأ هيلإ ءىحيو ؛ ىفتسيو تفي ماد اه ؛ هنم راثكإلا

 0 ٠ 0 . نيتفتسم نيلئاس

 فرعتينأ هاحنم ناك لب « قأر علا ءابفف صنم ىأر لا ىف هاحتم نكي و

 هدنع ةحلصملاف . رثأ الو ةنس الو باتك هيف درب مل رمأ لك ىف حلاصملا

 | صن نكي مل ماد ام « ىعرش ريغ وه امو « ىعرش وهام لكل طباض سايقم

 مهقي اذ وهو « هل حجرم رثأ وأ « ميرحتلاب ةدهاش ةنسوأ بأتك نم |

 ىف أحضاو هلمج وأ : سانلا حلاصم نم ابرق هلعجي أمبف ىالسإلا عرشلا

 ايلملالثملا بالط وأ ؛ مبعماوصيف داهزلا ىلإ طقف ءىجي م هنأو «حلاصملا هذه

 دجي ؛ ةفاك سانلا ىلإ ءاج لب ءهدحو ىسفنلا مهلك ىف نوشيعي نيذلا ةيلاذلا

 , ةمقاولا ةئربلا حلاصملل امارتحا هيف نودحيو «ةيماسلا ايلعلالثملا هيف سانلا .

 ٠ ؟18 ص فرداعملا (1)



 0 سوعس

 ١ دجتسو ؛هنع أ ىضر كلام سردن ةقيقحلا هذه ءوض ىلعو ٠ ا
 | و ةفلتخملا روصعلا رباسي نأ عاطتساو « هبقف عسا ىذلا هيقفلا ؛ هيف ظ

 ْ مظعأ عمق فتن ىكلاملا بهذملا ىف ءارآ دجنل انإ ىتح « ةنيابتملا تاراضملاو
 ' قةشاليلجلا بحذملا كلذ نأب كلذ . هقفلا ىف ءارآ نه برذلا هياإ لصو اه
 ' نم ردق رك باج ساس | ىلع ماقو ةيناسنإلا ةايخلا نه هيف ىأر أ هقف
 ْ ٠ ,©)راخملا نم ردق رك عفدأ 72 , غفانملا

 0 كلذل انكسازد ىف انجبنم نع .ىراقلل فشكمت , اهانمسر ظوطخ هذه
 «قيفوتلاو نوملاب ان اند نأ للاعتو هئأحيم هّلبأ لإ حرض انإو“ ليلجلا مامإلا

 ْش . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداحلا هللا ا

 0 الو بح 35 2 كلام ةايح

 كلام ايف دلو ىتلا ةنسلا ىف ءاملعلا فاتخا : هبسنو هدلوم :
١ 

1 
 ليقو « 6 ةئس ليقو « م ةنس ليقو و ةنس دلو هنإ ليقف هنع هللا ىضر

ٌْ 
 دود لع نيزك الا كلو "”وه نس لو« * سلق م

20, 
 نيعستو ثالث ةنس تدلو د: : لاق اكلام نأ ىوز دقلو , ويم ةنس

 هتروشل خيب راتلا كلذراتخانإ 0

 ' ليقو « نينس ثالث هب تامح همأ نأ ريسلاو بتانملا بانك ركذدقلو
 ١ ساسأ نأ رهظيو « ثالث هب تلمح اهنأ مدنع رووشملاو . نيتنس تلمح امنإ

 | نأ نوزرقي ”نيذلا نوناقلاو قالخألا ةفسالف عم قفشي كلذب وه ()
 ودع ريكألو ردق ربك أب عفن هيف : .نامك ام ريخلاف ٠ ةمفنملا وه ةليضفلا سايقم
 . لاعت هللا ءاش نإ انتسارد ىف نايبلا ضعب كلذ لجتسو ؛ ةيكع رشلاو . نكي

 تايفوو ؛ ىطويسلل كلاملأ نبي زثو ؛ ربلا دع نبال ءاقثنالا عبجار 60
 كدادملا بهئرثو ؛ نوحرف نبال بهذملا جايدلاو « ناكلخ نبال نايعألا
 : ص كيلاملا نيرون (#) 2٠020 .. ضايع ىضاقل



 : لوقي سنأ نب كلام تعمس : لاق دقف « ىدفاولا هاور ام وه ريخلا اذه
 ْ : 00 ىعي 2« نين ثالث سانلا ضعبب لمح دقو « نين ثالث لمحلا نوكي دف

 بئاجملاب مامإلا ةايح اون رقي نأ نوديرب نيذلا ةدام هذه تناكف 2.
 هن أذإ , هدلو م هثأزيم تنرتفا , زاتمم سانلا نه فنص هنأ نايا « تئارغلاو
 نك سييلف ؛ رهشأ ةعسن دولوه لكب لمحب نيح ىلع « نينس ثالث هب لمح
 نم هتايح تناك اك « هداليمي تنرتقا ةبقنم هذه تناكف ؛ موي لكن ودأوإ
 . بقانم اهلك دعب

 ءائالث همأ نطب ىف لمحلا ءاقب زاوج وهو ؛ ىبقف ىأر كلامل ناك اذإو .
 ىلإ تيسن لاوقأ ن٠ وأ تابمآلا ضعب رايخأ نم هدمعسأ ىأرلا كلذ نإو
 نأ ررقب بطلا نآل. هب ذخأت نأ عيطتيف انسلف , محلاصلا فلسلا ءاسف ضعب
 عم ءارقتسالاو «ةنس نه رثك أ همأ نطب ىف ككمي نأ نكمي ال لمحلا
 نم رثكأ همأن طب ىف كمي نأ نكمي اللا نأب نموت انلمحي ةقيقدلا ةبقارملا
 . ربشأ ةعسأ

 ” وده كلام لوق تضافتساو تربتشا ىتلا ةياورلا كلت ردصم ناكاذإو
 تابمآلا رئاسك هب تلح همأ نأ ررقأ نأو 0 أمضفرن نأ الع قحلا نم نإف

 ررةهرمآل ضقن الو 0 هتمامإ نم صقن الو« ةماقم نم ضغ كلذ ىف سيأو

 فالئشالا كللذ هداليم تقو يف نوفلتخم نيذلا نآل 0 خيرداتلا ف تبأث

 ١ بطلاو لقعلا كح ىف ةذاشلا ةياورلا كللتل مهوبق نوكي نأ نكمي ال ريبكلا
 .٠ تنبأت ررقم رمأ هساسأ ةداعلا ىرجمو

 ىأراك نيمباتلاو ةباحصلا راث 5 ىأرو « ةنبدملاب كلام دلو دقو - 5
 دججوف 4 أيا روب هيليع مشفر ماظعلا دهاشأاو 6 قل ىنلا رق نياعو

 :نافرعأأ لهمو دونلا كثعيمر ؛ معلا ديف تناكو اهم امر ةنيدملا سيدقملا

 م



 ش رثأ هل ناكو ؛ تام نا ىلإ سيدقتلا كلذ همزالو « ابسيدقت هءمقأ ف عطا

 لهأ هيلع امل ناكو طق ةيادب | ابدأ أطبال ال ناكف ة,ةتايحو هبقفو هركف كَ

 ند الصأ ةندملا لهأ لع ناك لب , هداهتجا ف .رايتعالا نم ناكم ةئيدملا

 ..لاعت هللا ءاش نإ لوبقلا نم ههضوم ىف كلذ نيبن ام ىلع هطاينتس ا لوصأ

 0 ءمبصأ رذوهو ةيلغ ةليبق ىلإ ىهتني هنع هللأ ىطر كلام بسنو -5

 ١ ةيلاملا ابمسا همأو , ىلا ىدبضألا رماع ىبأ كلام نب سنأ نب كلام وهو

 : طق قر هيلع رجب لف ناينع ناينرع همأو هوبأف ةءدزالا كرش تب ظ

 لوقا ضعببابيلجت تح امهكرتنال هيوباآل ةبسنلاب نارمأ انه راثي نكلو

 . . ةحيلط ابمسا نأو ةالوم تناك همأ نأ تبث ةياور كانه نأ ( امهدحأ )

 ىف ضايع ئطاقلا ةءاورلا هذه .ركذ دقو : زمعم نب هللا دينعل ةالو» تناكو ْ

 .اهريغ رورشملا نأ ىلعلدت ة ةغيصب اهركذ نإو 4 ابضخدي مد كرادملا ٠ بيرت 0

 كرتن ال انإف , هحجرت م اذهو « ةيدزأ ةينمب !منأ ىأ لوألا ةياورلا وهو

 لأ الد م 1. تناكوأ « هحجرت تانوب تماق اذإ الإ ؛ ] ؛رومشملا ريغ لإ روبنشملا 1

 0 ْ . هل دبشت

 نم اوثاك هن ةرسأ و اكسلام نأ دا ريسلا انك ضعب نأ ( امهيناثو )

 نطبلا مثوءميت ىبب ىلأوم نم ناك رماعابأ ىلعألا هدج نأ !مركذو «ىلاوملا

 ىثرف ٠ ءاعدالا اذه ىلع وهف : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ هنم ناك ىذلا .

 0 نم هنأ ىلع ئراخبلا ىف ليهس وبأ هتينكو همع رك ذ ءاج دقر ع ءالولاب

 - سنأىفأ نب ىثدح لاق باهش ن: نع» : موصلا باتتكىف ءاج دتف . ىلاوملا

0 ١ 

 لاق .: لوقي هنع هللا ىضر ةرب ره أ عم نأ ثدح بأ نأ نيت لوم

باوب أت قلغ ىيءامسلا باوبأ تحف ناضهر لخد اذإ 1 2 هللا لوسر
 

 نبا نإ ىرابلا حف ىف رجح نبأ لاق دقو .« نيطارشلا تلاساسو ء موج 00

اع ىبأ نب كلام سنأ ىلأ نا عفان لبهس وبأ وه نسأ ىلأ
 , (1)رم

 ا م ص 4 هيثم أب ىراخبلاو ىرابلا حف عجاد ()



 سلا |

 نم اكلام ريتعي ناك كلام خيش ىرهزلا بابش نبا نأ ىلع لدي اذبف
 :كلذ هنع هللا ىضر كلام ركذأ دقلو ؛ كلذك همع ربتعا ذإ . ريت ىنب ىلاوم
 اذهربخجور ىذلا نأ رهظيو : ءالو هيف سيل صلاخخ ىبرع هيسن نأ نيبو
 ىف نعطو « هتياور ليقي ل كلذلو ؛ ةريسلا بحاص قحس] نب دمع ءالولا
 لبقت ال سائلا ثيداحأ ىف بذك ن٠ نأ ةررقملا هئدابم نم نآل ؛ هقدص
 «نالطب نءءاعدالا اذه ىفام نكي امممو « لعلا ىف بذكي ال ناك ن إو «هتياور

 نايثع نب نمحرلا دبع نيبو كلام دج نيب ناك هنأ كلذو ء الصأ هل نإف
 ءالولاو:رارحألا ب رءاانيب نوكي دق فلحلاو ؛ ءالوال فلح هللا ديبع نبأ
 لاق مامإلادج اكلامنأ فلحلا كلذ ربخو « ىلوهو برع نيب الإ نوكي.ال
 هيلإ اناعدام ىلإ كلل له ىميتلا هللا ديبع نب ةحلط ىخأ نب نمحرلا دبع هل

 ناكف ؛كلذرلإ هباجأف , كتنده انتندهو كمد انمد ن 74 نأ « ءانيبأف كريغ
 ..اهاوسنودةرصنلا لع نواعتلا ىلإ هارغم ىف ري ىذلا فلحلا كلذ منيب

 ميبصأ ىذ نم موق نمت ه مهيسن نايب ىف كلام مع لبهس وبأ لاق دقاو
 لد أنور« مهيأ] انيسنو موعم ناكف ؛ نييممت دا ىف جوزف ةني خدملا ائدج مدق

 . كلام هنبأ عم . ال رباع نأ عم ناك فلحلا نأ ىلع

 ةيعيبط ةجيقن ناك دفع ىذلا فاحلا نأ هنم دافحسي مالكلاف نكي ابو
 ترمتأ مث ؛هنيب تطبر , روصلا ةفالع ىهف « نيقيرفلا تطبر ىتلا ةفالعلا

 . هتورعاوقثو نيذلا رصانتلا كلذ

 طيئرا يذلا ىلعألا كلامدج رماع وبأ ةنيدملا لزنتقو ىأفو - 6
 فلحلا ةطبارب مهب كلذ دعب نم طبترا م ميك ىنب ة رهاصملا ةطبارب

 هنأو « علي ىنلا ةايح ىف ةنيدملاب لرث هنأ ني رؤمألا ضعب ركذ ؟ رصانتلاو
 لك هيلع همالسو هلا تاولص ىنلا عم رضح هنأو ءردب ةوزغ بعب امم لزف

 2 نأ ٠ : ىريشقلا ءالعلا نب ركب ىضاقلا لاق دقف « اردب ادعام تاورغلا
 ىزافملادبشر علي هقلال وسرباحصأ مهلا همحر كلام ىفأ دج رماع ابأ



 ٠ مع ظ
 .« نيعبأتلا رابك نم سنأ وبأ هتينك كلام دج كلام هنبإو « ًارذب الخ اهلك
 ناستححو ةريره ىنأو ةئاعو : ةداطو «رمع .نع ىوري دحاو ريغ هر ْذ

 هنع قاىضد نامع اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ ودو « مولع هللا ىضر تباث نبأ

 . «)١( هونيفكو « هربق ىلإ اليل

 ٠ نم كلذ ركذإ ب تعدبو , كلام بقانم بات 7 نء نو ريثك هرك ذم اذه
 وهر ىرخألا ياورلا ركذيو « هركذي مهضعبو هاوس ركذي نأ ريغ
 ىعبأت اذهل وبف قلك لوسرلا ةافو دعب ةنبدملا لزن امإ اذه رماع ابأ نأ

 ف« مهيلطسردو هباحصأب ىقتا لب  هتايح ىف لوسرلا قلي ل نال مرضخ :

 . ريتعا هاقلي نأ نكي ناكد ؛ يَ هنلا ةأيح ىف شاع هناالو « ىعبات اذه

 1 . ىباحص ريغ ًامرضخم |

 | ةثدملا ءاج هنأ ركذ ملو ىباحص هنأ ءاقتنالا ىف ربلا ديع نبأ ر ل د

 | كلام مدق :لاق دقف , اذه رماع ىأ ن ؛ كلام وه اهيلإ ءاجإ ىذلا نأ ركذ لب

 مدقاعف هرم نب مث ىإ ةالو ضب نم املظتمم نيا ن رم ةنردملا رهاع ىفأ نب

 6 مر“ راصو

 1 لوأن أون رهاب كناكر ماع ىأ ةرسأ نأ ةياورلا هذه ىوف نم مهفيو

 70 ثالث نذإ انيديأ نيبف« رماع وبأ ال كلام دج وه اهنم ةنيدملا مدق نم
 اهلكىزاذملا دهشو « بيم ىنلا رصع ىف رضح نماعاب ابأ نأ اهادحإ تاباور
 ىلإ علم ىنلا لاقتنا دعب نكلو ةنيدملا رضح هنأ ابيناثو , ًاردب ادعام
 ابالاثو , كلام مع ليوس ىبأ نعىور اك ميت ىنب رهاص هنأو « ىلعألا قيفرلا
 0 .هسفل رماع وبأال رماع ىلأ نب كلام وه ةرمألا هذه مدق نع لوأ نأ

 . وهو « ليهس ىبأن ع ىورملا عم قفنت امنآلا ةيناثلا ةياورلا راتخن نو
 نآلو مآ ىف رهاص وةنيدملا لإ رضح هدجنأ ركذي وهف ءهترسأب سانلاماعأ
 ,نيئدلا نم نوققحنا هلبقي مل ةيكملاملا ىدل ًارورشم ناكنإو باح هلوك

 . ىناقرولل أطوملا حرش ةمدقمو , جايبدلاو , كيلاملا نيبزت (1)



 0م
 نيدلا سمش ظفاحلا لاق . : كلاملانيزن هباتنك ىف ىطوبسلا كلذ ىف لاق دقو
 صبح نب ظفاحلا لقنو : ةباحصلا ىف هر ذ ادحأ رأ لو : هديرجت ىف ىهذلا
 ,0) يلع دوب 5 , ىهذلا مالك ةياصإلا ف

 امباك ةئيب ىفو « رثآلا ملعب لغتشا تيب ىف كلام أشن : هتأمن -16
 راثآلا عالطتساو : ثيدحلا ملعب الغتشم ناكدقف هتيب امأ ء ثيدحلاو رثألا
 نيعباتلا رايك نم ناكر ماع ىنأ نب كلام هدجف « مهيواتفو ةباحصلا رابخأو
 ,نافع نب نامثعو « باطخلا نب رمع نع  انهون اك ىود“ مهمتايلعو
 سنأ هونب ليف امك هنع ىور دقو « نينمؤملا مأ ةشئاءو هللا ديبع نب ةحلطو
 مركأ نأ ربظيو « ليبس لأي ىنكملا عفانو « عيبرو « مامإلا كلام وبأ
 نإو ؛ىرهزلا باهشنأ خوش نم دع اذلو اذه ليهس وبأ ةياورلاب ةيانع
 : ىرابلا متف ىف ءاج دقف « هدعب تام دقل لب , نسلا ىف هل ًابراقم ناك
 ءنفعج نب ليعامس] خيش :رمع ىنأ نب كلام نب سنأ ىبأ نب عفان ليهسوبأ »
 ' رفصأ وهو , ىرهزلا ةذمالت هكردأ ثيحب ؛ ىرهزلا خويش راغص نم وهو
 65 , ىرهرلا نع ةافولا ىف ليبس وبأ رخأت دقو  رفعج نب ليعامسإك مهنم

 نأ فرعي ملف 1 ريثك ثيدحلاب هلاغتشا نكي مل كلام ابأ ًاسنأ نأ ربظيو
 ٠ ,هانلعلا نم مهنع ىوري نم ل وأ ناكل هيف نأش هل ناك ولو « هنع ىوراكلام
 نب ربع نع هدسج نع هببأ نع كلام نع ىود بتكلا ضعي ىف ركذ دقاو
 :نويلع وب ريف ءدسجلا نط حرفي ثالث » : لاق هنأ قف .ىناا نع باطخلا
 ثيدحلا ءاملع نم نيقتحلا نكلاو « لسملا برشر « نيللا بوثلاو « بيطأا
 بيطخلا هروأ دقلو . 57 فيعض وهف كلام نع حصيال ربخلا اذه نإ اولاق

 . , م ص ب أطول ىتاقدولا حرش ةمدقمو و ص كلملا نييزت عجاد (1)
 . م. ص عبارلا ءرجلا ىرايلا حتف.(0)
 ه ص كلاملا نيبزت عجاد (؟)



 م

 او.

 07 : ) ه ريغ كن ىدإ مل هنأ همالك رهاظو ريخلا اذه ىدادغبلا

 0 ىف كدي ىذلا ربا ريغ هيبأ نع ىور هنأ كلام ىلإ بنتي مل ناكاذإو

 | هنالف ؛ ةنع ررب ١ ناكاذإو . ايش عارررب مل ملام نأ رهاظلاف 5 هيأإ هتبست

ف“ هئيدل خيش نوك ن أب حمسي تيدا ملع نم ما ف نكي م
 0 نذإ نكير

 3 اقل دحلاو ملعلاب نيله جقملا ن

 ١ مهماقم نكي « ءانغ هدجو 'همابعأ ىنف ملعلا نم هببأ لاح نكي اميهو

 )ش كلام لق نم هجأ بقلو 0 ملعلاب. ةزوبشملا رسآلا نم ةرسآلا نوكستل ملعلا ف

 مولع ذخأبو . مهيلع ىفلت ءاملعلل ًامزالم ناك دقف 3 2-2 هز هوخأ هتوخإ ن ا

 : «( ةنود هيخأ ةروشل ٠ رضنأا ىخأب / فرعي ناك مهمزال ا ١ اكلام نأ ىتح

أم اوش جر ا
 : هنأي .« رضنلا ر ل داعم أ 

 . أمه ع هللا ىذر كلام وخأ

 ش ىلإ هدا نأبا أميف هىانلا ىلإ ع زنعوت ىو 0 كلام ةرسأ مل هاك

 ْ ىذغتت ,ءىثانلا نإف ءامه دادعتسا ةدنع ناك نإ نايت هلا كثيدللا بلط

 بهأو أ ابلاغ ثخح عرعر تق 4 لإ هجت ناموا هع علم نع. ”هعزات مهو هيهاوق

 ١ 00 1 . . عزان ملا هجتن سل

 .. هئلفأو « هؤامس هتلظأو , هيف شاع ىذا دل | ةماعلا ةئ 7 لإ لإ تناك دقلو

 ا لومرلا ةنيدم هتدزبا تناك دةلف إذ «؛ بهأوملا ى ممل نآفر دأب زعو# هضرأ :

 0 كعثعدضو ©( .عرشلا نطومو 2 الرج هو ىذلا 0 رجاومو؛ مالسلاو ةالصأا كم لع

 1 رخو ركب أ ديع ف مالسإلا ة 4 قو ع لوألا ىالسإلا ما كدقوف رول 5

 1 .مئار | ملأ هيف تقت :فنا ىذلا لوآلا د_رعأأ وه رمع دبع ناك دقو. « نائعو

 .تايندملاكلتل حاصت ًاماكحأ لوسرلاو نآر ثلا ىده نم طب ئةق « ةيمالسإلا

 . هللا ةماك تاكو ؛ هنأ رح ايلع د دهو ؛ هناطاسب مالسإلا املظأ ىتلا تاراضحلاو

 . اههيجوت ىفو ؛ اهرمأ ىف ايلعلا ى م

 ه.كلاملا نييرت عجاد ()) ٠



 لإ

 ؛ ءاملعلا عج رمو « ةعبرشلا ل ثومىومآألا رصعلاف ةنيدملاترمتسا دقلو .
 نع لأسي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ ىريل هنإو « مبسفنأ ةباحصلا ىتح
 ىلإ داع هفلاذأم دجوو ةنيدملا ىلإ ءاوع اذإف ءهب ىفيف قارءلاب وهو رمآلا

 هللادبع ناك دقل م : هريخيف هاتفأ نم ىلإ عجري ىتح هتلحار نع طحال قارعلا

 نيعزانتملا ء ناو رهنب كلملا دمعو « ريبزاأ نب هللا دبع نم راشتسي رمع.نبأ

 رادب انكيلعف ؛ةروشملا نادي رت انك نإ ١ : امهياإإ بتكف 2ةرمآلا ىلع

 ها ظ 0202 .ءةئسلا ءةرجطلا

 نب رمع ناكدقا ىتح اهلي ارت مل ةناكملا كلت ةنيدمللو كلام أشت دقلو
 بتكيو ؛ هقفلاو ننسلا موملعي راصمآلا ىلإ بتكي هنع هللا ىضر ريزعلا دبع
 ركب ل ىلإ بتكو « متدنع امب لمعيو « ىضم امع ماسي ةنيدملا لهأ ىلإ
 مزح نبا هل بتلك دقو ) وتف' هيلإ امهيتكيو ءنلملا هل عمخج نأ مزح نبا

 | ,27 هيلإ م ثعبب نأ لبق ( أب ًايتك

 ىوأتفلا نطوهو « ننسلا ديد تناك كلام ةأشأ تق و ىف ةثيدملا هه هذه

 . «مدمب نم مهذيمالن مث « ةباحصلا ءاملعنم لرألا ليعرلا اهب عمتجا « ةروثأملا

 ش , ىواتفلاو ثيدحلاو ملعلا نم ةيرثملا ةكرتلا كلت دجوف كلام ءاج ىَح

 . الاجر نم ىقات امب ادشو ء امترمث نم ىتجو ابلظ تحت ههاوم تمنف
 نآرقلا ظفح دقو : كلام أن ةماعلاو ةصاخلا ةئيبلا هذه لظ ىف - 9/

 ىتلا ةيمالسإلا رسآلا رثك أ ىف نأسشلا وه امك هنايح رذص ىف ؛ مركلا
 «لوسرا!ةنيدم ف كلذك رسلان وكنت نأ دبالو « ةيفيد ةيبرت اهؤانبأ ىلرتي

 كذاك ٠ نورفلا ريخ دعت ىلا ىلوآلا نورقلا نم ناك ذإ ء بيرق دهعااو .

 . هيلع همالسو هل تاولص لورا

 نه دجوف ؛ كيدحلا ظفح ىلإ مركلا نآرقلا ظفح دعب هجتا دقاو

 سس لوألا مسقلا يدان هلي مق ب ب كلا رادب كرادملا بنئرت )1(

 . مم ص لوألا ءرجبا



 هس م# سا

 بهذي نأ هلهأ ىلع حرتقا كلذاو امجشمو آرعوم ةندملا ندور“ ًاضرح هتكيب

 بهذي نأ 5 ري هنأ همالل ركذف : هسرديو معلا بت بتكيل ءابلعلا سلاجم لإ

 بتكاف بهذا ه : لاق مم (ةجمضو بأي مل نسخأ هتسلأف ؛ ء ملعلا بتكيف

 , , 290هبدأ لبق هملع لدتف ةعيبر ىلإ بهذا » : لوقت تناكد -نألا

 « هرم لوأ ىأر 1 ةعيبر ىلإ سلج همأ ن ضر تلا اذهل هنأ رهظي و

 ضمب لاق دقا ىتَح هتقاط ردق ىلع ريغص ثدح وهو ىأر !| هعف هنع ذخأت

 1 لدي اذهو« فنش هنذأ  ىفو « ةعيبر ةقلح ىف اكاام تيأر د : هب رصاعم

 ١ ظافحتسا ىلع هابص ذنم أصيرح ناكو . هرغص ذنم نم بلطلا هتمزالم ىلع

 ديعتاسإ راجشالا لالظ عبي هتباتكو سشردلا عامس دعب هنأ ىتح' بتك ام

 هن ةيفب أي , : اهل لاقف اهيباآل هتركذف ؛' كلذك هتخأ هت أردتاو؛ قلت اه

 .. يك هللا لوسر ك كيداحأ ظفحب

 يللا ْن 7 ال ةفلتخملا ءاململا سلا ن نه للعلا بلط نكللو < م

 نأو منيب نم املاع مزالي نأ نم دبال لب « ءىثانلا اهيلع أمتني ىنلا ةيملعلا
 ٠ ١, هيلع جرخم اذإ ىت> هنيوكتو هليص# هيف مب انقو ةمزالملا ةراكب هصتخم ا

 - نم هنكمي ام ىملعلا داتتملا نم هدنع نوك نأ لعن ؛ ءارح ةساردلا ىلإ هجتا

 00 0 6٠ ىركفلا لالقتسالا
 ش ندعم ُْف تنك 9 سردو عت فيك لثس أمدن 5 ةفينح وبأ لاك دّقلو

 ظ 0 |بقف نم ًابيقف تمولو . هلهأ تسلاجف . هقفلاو ملعلا

 : اًئِساَن ءاملعلا سلاج دّقلو . اًوح هقفلاو ملغلا ندعم ىف كلام ناكو

 كلت نإ ؟ مهئاملع نم ' * املاعو مهئابقف نم اهيقف مزل له نكللو . ًاريغص

 ءاملعلا نههريغ مغ ةسلاجمنم ع 5 هتمزالم تناك نإ ,هنع ديال ر .أ ةمزالملا

 . جضالا لأ تقو ىف

 ةمسب د وه ةعيبدو 3 ص بعذلا جايبلاو ٠١ س كاملا( (١

 ىأرلا ٠



 هسا اخ

 ف ءاج دقف هرصع ف ءاملعلا كتارأ لوسأ مزال هنأ وه ئكذ دقأ

 08 ةلأسم انيلع اموب ىنأ قلأت 0 باهش نبا نس ف أ ىل نأكد * كرادملا

 «تيضخف ملعلا بلط نع ماجلا كتطأ ىنأ ىل لاقف . تاطخأو ؛ ىخأ باصأف
 0 ه ريغ هطلخأ) (نينس ىفامت ةيآادد فو) نينس عبس زمرد نبأ ىلإ تعءطقناو

 نعدحأ كأس نإ مهل ل وقأو  هنايبص هلوانأو « أرمت ىكىف لعجأ تنكو
 الإ رن ملف بايلا نم هتيراجل ًاموي زمره نبا لاقو .:لوذشم اولوقف 0 خيمشلا

 ملاع كلذف هعدا لاقف رقشالا كاذ الإ مش ام تاأقف تعجرف ؛ اكلم

 ىلا نع رش نإ بأ ىلع س ولجلل وشم كاك زا 5 كلام ناكو 0 سأانلا

 سا ناك هيفو / ديجسملا رحص درب نم لب ليقو , كانه رجح درب هن

 00 . 9 , زمره نبأ

 ١ - رومأ ةثالث ىلع لد ربخلا اذء .-

 ذخأ دقو ؛ ةييلعلا هنايح ردص ىف هئع هنبأ ىذر اكل نأ (امهدحأ )

 ماع ىلإ للا ندعم ىف هجتنا دق بيجيو لأسي ناك ثيحب « ملعلل هقيرط طخ
 هريغب هيف هطاخب مل اليوط ادمأ هيلع هسفن رصق لب « هتمزالم لوطب هصتخا
 بلط لوأ.ىف أدب ل صاصتخالا كلذ نأو , هناسأ ىلع ءاج اك ءابلعلا ند

 نوكيالو ٠ بيصي وأ ءىطخيف لأسيف « ربتخي نم غلبم غلبنأ دعب لب « معلا
 ش . ةرشاعلا نود كللذ

 ىفو « نينس عبس تناك اهتدم نأ رك ذدق ةمزالملا كلت نأ ( اههناث )
 هريذب ابيف هطلخي ىل ىنلا ةدملا ىه تناك ةدملا هذه نأ ربظيو « نام اهنأ ةيادر
 اهدغب همزالب ناك هنأ ربظيو « هاوس دحأ نع ابيف قلتي م ىأ ءاملعلا نم

 ضعب رشم ناك هنأ دارملا لعلو ؛ ليئارسلا نامرك نايتلا سوماقلا ف (1) |

 ْ ظ . رجحلا درب هب تي هيلع سلجبو نطقب بايثلا
 بمذملا .جابيدلا اذه هنع لقن دقو ءوو- ص لرآلا. مسقلا كرادملا (م)

 . نوحرف نبال
 ( كلان-؟ع) :



 ْ - 1غ |

 50 همزالي ال ىأ , مهنع ذخأ هو ءءايلعلا نم , ريغب اهيف طلخت ةمزالم .

 : دقف ب 5 :ىرخأ تاباورو ةياورلا هذه نيب قفون كلذبو 7 ىلوآلاك صاصتخا

 | هنع ىور دقف ؛ ' كلذ نه لوطأ ددمل ناكل اصتالا نأ تاياورلا هذه درو:

 ! « ةلسأ ةرشع تس ىورو « ةنس رشع ثالث زهره نبأ تسلج ه : لاق هنأ

 ' لمأ ىلع درلاب سانا ع أ نم ناكو « لاق « سانلا نع دحألل هثبأ مملع ىف

 00 ) , سائلا هيف فلتخا الو« .اوهآلا

 .نيئالث لجرلا ىلإ فلتخيل لجرلا ناكهنإ> : لاق هنأ هنع ىوردقلو

 .ةقاحتسا زمره نبا ناكو ءن نهره نبا عماسفت ىعي هنأ انناظف ؛هنم عتب ة ةئس

 | . « ثيدح ىف هسفن ركذي الأ

 ظ ركذتو اا لوألا ةياورلا ىف هنإ لوقت ةفلتغلا تاياورلا هذه نيب عمجا ىنف

 حصص اذلو' ةماعلا ةمزاللا ركاذي ناك ىنامت وأ نين عبس تنأك ةدملا نأ

 | ٠ ْ . هريغ هب طاخي ل هنأب اهيف 1

 طلعي ناك نإو هريغ نم رثكأ ةمزالع هصتخم ناك ةيناثلا ةياورلا قو

 , ةنس ةرشع ثالث زهره نبا تمسلاج اهيف ربع أذلو هريغ هب

 فلتخ ناك اف ًاركبم لعلا ىف جضن اكلام نآل ء ابليقن ال ةثلاثلا ةدملاو

 ىثلا ةفلتخملا تاياورلا نيب قيفؤتلا نركب اذهب « ةدملا هذه لوط ًاذيبلت

 تارايغلا ىلإ ريشت امم ةذوخأم ىهو ءاذه زهره نبال هتذءلت ةدم ف ثدرو

 هلي ذخأي ىذلا ماظن / عم قافتالا مام قفتتو . ' ثاب و رلا هذه نتم ةفاتضملا

 لالقتنا عم معلا نم ه ربك لا ظحلا ىلع لوصحلاو ؛ غوبنلا ديرب نم هسفن

 نم لضفب هضاصتخا عم هريغ هب طلخي مث ءايلعلا نم ماع مزالي ءركسفلا

 , نخآل تق و نه كلذ دعب هيلإ فلتخم مث : مث ؛ طالتخالا

 ءره نبأ نع هاقلت 8 رثأتلا لك أرث ”أثم أك ام نأ : :( ثلاثا رمآلا) ٠

 نم هذخت كلام ناك دقلو « اهتمجو ىلإ هلويم اوبجو نيذلا ع 43 ويشأا نم وبف

  .الر ص لوألا زيبقلا كاملا (ز)



 ل ل ل

 ىف كلام نأ تاياورلا ضعب ىف ءاج كلذاو . ةحلاص ةوسأ ءانلعلا نيب
 فلكتم هريغ ؛ لعي ال ايف اهب بيجي تاك ىتا» ىردأ ال نم هراثك]
 لاق : كرادملا ىف ءاج دقف , اذه زهره نباب ىدت ناكامإ]  لمعتم الو
 لوق هءاسلج لسعلا ثروي نأ ىنيذي : لودي زهره نب تعمس و : كللام
 1 مدحأ لئساذإف هيلإ نوعزمب مهديأ ف الصأ كلذ نوكي حا ىردأ ا

 رثك أ ىف لوقي كلام ناكد : بهو نبأ لاق... ىردأ ال لاق ىردي الاع
 | . «ىردأ ال هنع لأسي ام

 , ًامفايو « ًاييصليلجلالاعلا كلذ ةبحصب كلام رثأت رادق» ىرت كلذ نم و
 | - .ىوقلاو كرادملا لمتكم أباشو

 لياجلاللاعلا كلذ نع كلام هاقلت ىذلا معلا نم عونلا كلذ امو - ٠"
 ملو ؛ ظفللا حيرصب كلام هركذي مل ؟ هيجوتلا كلذ هركفو هسفن هجو ىذلا
 وه كاذب هاصوأ انك اريثك هثيداحأ دانسإ ىف هركذي مل لب هملع رثك أ رك ذي
 ' هللا لوسر ثيداحأ 5 مثولا هلخدب نأ نم هسفن ىلع ةيشخا ًانيدتو ًاعرو

 . مولا كلذ هنع لقني نأو « قيم
 , هئاعإو هتراشإب هذخأن دق لوقلا مي رصب هذخأ نع انزجع ام نكلو

 ملعأ نم ناكد : ةقباسلا تاياورلا ىوطم ىف هانأةن ايف « هبف كلام لاق دقلف
 . « سانلا هيف فات امو ءاوهآلا لهأ ىلع درلاب سال

 , هقفلاو ايتفلا ف سانلا فالتخا هيلع ىقاتي ناكهنأ ديفت ةرابعلا هذبف
 هيلع لك رشني مل هنأ ىف رساا وف اذهو , ءارهآلا لهأ ىلع درلا هنع ىقاتيو
 ىلع هذيمالت ىلع هيقلي ايف رصتقي ناك اكلام نإف . كلذ رك ذ دقو ساأنلا نيب
 ظ . نيرمآألا نيذه ودعب الو « ةيبقفلا لئاسملا ىف ايتفلاو « ثيدحلا

 نم جراو+لاو ةئجرملاو ةيربجلاو ةلزتعملا هراثأ ايف لدجلا بح ناكامو
 لبج نعكاذ نكي ملو ؛ لوقعلا اهوح فات و « كرادملا ابيف ريحت ر ومأ
 هيف ئهتتيال اهيف ضوخلا نأ ىأر هنآل « ةنيبو لع نع ناكلب ؛ محلا وفأب
 ٠ 00 . ةياغ ىلإ لصي الو , ةمالسلا رب ىلإ ضئاخلا



 ش سوال |

 نب كلام تيتأ لاف ةلزتعملا داقن ضعب ربخأ ه : : كرادملا ىفءاجدقلو 0
 ءتكسا نأ ىلإ ءوأف , سانا ةرضح ردقاا نم ةلأسم نع هتلأسف سنأ

 معزف , سانلا ةرضحي ىنيحي نأ هركو :نآلا لأسأ .لاق سلجم الخ املف

 6 مهبهذم لاطبإ ىلع ةجمملا ماقأو. هباجأو اهنعلأسالإ ةلأسمهل قت يل هنأ

 ريخ قلي لب « ملعيام لك ةهسرد ف قاب ناكام كلام نأ أذه نم يرتو

 00 . هنوثداوتي نيدلاب ًايلعو , سانلل ًاريخ هيف ىربامو « لحيام

 ْ 1 نه كلام رصع ىف ام ناكف ؛ اقدصو ارح لعلا ديم ةئيدملا تناك 4

 ” . بذعلا لبملاو ءبضنيال ىذلا نيعملا ه ىثانلا كلام مهيف دي ددع نيعبأتلا

 ىلا ةمزالملا كلت زمرهنبأ مزال 5 راكتعا الو هيف ةردكال يذلا عاستسملا

 ؛ءاوهآلا لهأ ىلع درلاو سائلا فالتخا هنع نخأ دقو « هريغب أبيف هطاخم 0

 م « لادج رأ ءارمل فاك زيغ نم ةقيقحلا بلط ىف َْق 3 ًغراا اذه هئروأو

 . لوآلا هغونن ةسلاجم خم ؛ ى رخآلا عييبأني ملا نم ذخالا ىلإ هنا

 عم هسأاجف ء هتيغب :ب امنع هلبآ ىذر رمح نب لوم انف دجداقو

 ٠ ١ . . ًاريثك ًاماع هنع ذخأور ره نبا ةسلاجم

 قاظتامو « رابناا فصن ًامفان قآ تاكد ؛ هنع هلأ ىضر لاقدقلو

 ا هرأ ا قأك « ةعاس هعدأ جرخ اذإف « هجاورخ نيحمأ سم.ششلا ن 7 ةرجشأا ش

 ٠ نبا لاق فيك هل لوقأ « لخد اذإ ىتح هعدأو : هيلع ملسأف هل ضرعتأ مث ظ

 ,29 « ةدح هيف ناكو « هنع سبحأ مث مث ىييجيف « اذكرو اذكى رع

 ١ كلت قف معلا بلط ىف كلام هلذب ناكام ميظع ىلع لدي ريخلا اذهو ٠

 ٠ ةئيدملا جراخ عيقبلا قوهو عفا لزنم ل روظلا قا جرخم ةراحلا دالباا

 . لوآلا ءزجلا نم لوألا مسقلا نم نو ص كداذملا ()

 . 1107 ص بهذا جاييدلا (م)



 لسا 40ؤهأ س

 عفان رقتسا اذإ ىتح « دجسملا ىلإ هبحطصب مث « هلزم نم هجورخ برت
 . ىقلتو « ا ريثك اثيدحهنع ذخأف , هقفلاو ثيدحلايف ةلئسأ هيلع ىقلأ نآدطاو

 , هيلع يرختلاو , رثآلا هقذ نم هتناكم رمع نبالو ٠ ردع نبا ىواتف هيلع
 | . في رشلا ىوبنلا ثيدحلا ءوض ىلع ماكحالا طابنتساو

 نع ذخالا نم رثك أ ا؟ء ىرهزلا باهش نبأ نع كلام ذخأو - 95
 ىف هيلع صرحلاو , ثيدحلا ظافحتساب ةماتلا ةيانملا هيلع تدب دقو عفان
 ظ . طبض نسحو « مهف ةدوج

 « ةعيبر أئعمو « هانيثأف « ىرهدلا انيلع مدق » : لاق هنأ هنع ىور دقأو |

 . ىتح اباتك اورظنا : لاقف ءدغلا ىف هانيتأ مث . اثيدح نيعبرأو أفين انثدخل
 كايلع-درب نم انبه ةعيبر هل لاق ؟ سمأ هب مدح ام ماد“ مندحأ
 هتئدخ : تاه لاق : رماع ىنأ نبا لاق ؟ وه نمو : لاق ء« سهأ هب تندح اه
 اذه ظفح دحأ ىقب هنأ ىرأ تنيك ام : ىرهرلا لاقف ٠ اهنم ًاثيدح نيعب رأب
 | | 0 » ىريغ

 « لعلا ىف هردق ريك دقو ٠ بابش نبأب ىقتلا هنأ ىلع لدن ةياورلا هذهوا
 ىف هخيش ةعير هيلع دمتعا دقل ىتح « ظفحلاو طضلاب رهتشاو ؛ هيف أدشو

 بحاصيل هنإ ىتحو ؛ باتكلا محلامهإل مهتءاج ىلإ هجو ىذلا موللا در
 . ىقلتلا ىف هراوجب سلجو روضحلا ىف هخيشا

 نم عفتنا اك, ىرهزلا ةياور نم عافتنالا ىلع ًاصيرح كلام نأك دقاو

 بقرتي هديب ىلإ بهذي ناكف « هتياورو عفان معو ؛.زمره نبأ ملعب لبق
 . هجورخبقرتيف,ريجحلا فو عيقبلاب عفاف تيب ىلإ بهذي ناكاك« هجورخ

 ثيحو : ءىداه وج ىف ىقاتلا نوكيا ؛ هغارف عقوتي ثيح هيلإ بهذيو
 ملا أذه تلق ؛ ديعلا تدهش ؛ لاق هنأ هنع ىور دقف « ةعاججلل بخص ال

 ,١ ع ربلا دبع نبال ءافتتالاو ؛ و14: ص كرادملا 0(



 مس ما ل

 ش هئعمسف ؛ هيأب ىلع ثتسلج ىتح : ىلصملا نم تف رص « بابش نبا هيف ول

 1 كالوم : لوقت اهتعم سف تراغاف 5 بأيلا نه ىرظنا 2 هتن راجل لوي

 ” ىلإ دهب تفرصنا كارأ ام: لاقف ء تلخدف « هيلخدأ لاق كلام , رقشألا
 :تلق ء معطا: لاق ء ال :تلق , ائيش تاكأ له : لاق ءال : تلق ١ ١ كلزنم
 . تجرخأف « تاه ىل لاق « ىنثدحت تلق « ديرت اق : لاق ؛ هيف ىل ةجاح ال

 تنك نإ ' كيسح لاق ٠ ىقدز تاقف « ايدح نيعبدأب ىندخ « ىحاولأ

 02 ولآلا ذيجف ءامتيور دق تلق , ظافحلا نو تنأف ثيداحألا هذه ثرور

 نم « تناقوقا لاقو لإ اهدرف 'ام هنندخل 2 ثدح لاق مث ' مك © ىدإ نم

 ا ,  لعلا ةيعوأ

 ٠ ساب بابش نبأ ثيدح ظفح ىلع هص رح ةدشلا ناك هنأ رك ذ دقلو

 , دقع هيلعةمالسو هللا تاولص لوسرلا نع ثيدح ثدح اذإف ٠ طبيخ ةعمو

 ٠ هتركاذب قلع ام رادقمو ثيداحالا: :ددع دقعلا ددع نم فرعي ىتح ةدقع

 ١ نيئالث ثدحب ؛ سلج اذإ باش نبأ ناكد : كرادملا ىف ءاج دقاو ء اهنم

 : هئلأسف ءهتيقلف ٠ ًاييدح أبنه تيسنأف ( هئيدح تدعو م و ثدحف ؛ ًايدح

 . تلق ء ظفحت مل كلاف لاق « ىلب : تلق سلجملا ىف نكن مآ لاقف , هنع

 : سان مآ ظفح بهذ دقأ : لاقف داو أهلم ىنع بهذ امإ « نوثالث

 ١ قاباف , هتاأسف ء كدنع م تاه ؛ ؛ هتيسأف طق ًاثيش ئلق تعدرتسا ام

 1 ' ْ : : 1 : 290 ع تفرصناف

 00 لو ومر تيدا مال 1 رتحالا هأبص ند م اكلام مزال دقلو - <

 0 هه ًاريفوت ءودهلاو رأرقتسالا نه لاح ىف وهوآلإ اهاقلتي د

 . . لأع ىف اهاقلتي الو٠ أفقاو اهاقلتي ناك ام كلذاز ابطربض ىلعأص

 . ابنم ىو هتوشإ ال ىح. بارطضا وأ | ؛' قبض

 اإل ص كرادلا ()



 د ا

 . لاقف ء راثيد نب ورمع نع عمسأ ؛ كلام لس » : كرادملا ىف ءاج
 لوسر ثردح بتكأ نأ تهركف نوبتكي مايق سانااو ثدحي هتبأر

 . « مئاقانأو ؛ يلو هللا

 كلذ دعب هيقلف  هيإإ ساحب لف ء ثدحي وهو دانزاا ىأب كلام ىمو ظ

 ش : هل لأقف

 نأ درأ ملف  اقيض عوضوملا ناك : لاق « ىلإ سلجت نأ كعنم ام

 عم هل ترج ةصقلا نأ يورو: مئاق انأو قي هقا لوسر ثيدح ثدحأ

 ْ 6 مزاح ىأ

 نأ اندصق امو « معلا بلط ىف كلام رابخأ نم تافتطقم هذه - 8
 هبلطي ناك ام الو , خيش لك نع هذخأ ام الو هخويش ماقملا اذه ىف ىمحن

 هيلع رداصم ف مالكسلا دنع لوقلا نم هعطوم هل كاذذ ثردحلا لاحر ىف .

 رابخإللا هذه ريشت «رومأ ةثالث ىلإ « ماقملا اذهىف هيبفتلا انيلع بحي نكلو ..
 : ةثالثلا رومألا ىف أهو ءاهضحيب حرصتو امضعب ىلإ

 نم لاجرلا نع ىقاتلاب خوي ناك نابإلا كلذ ىف معلا نأ  اهنوأ
 تاركاذ تفهرأ كاذلو « معلا اهيف نود دق ةروطسم بتك ن مال مههاوفأ

 مهنع بهذي الأ ىلع نوص رح اوناكف : ابيلعمهداتتعا لك ناكذإ ؛ بالطلا
 هنع دن اذإف ء طرخلا دقعب كيداحألا ددع طبضي كلام أذهف « هوعمس ءىث

 وهم , موألا زحو درلا ةرآرم كلذ نم هعنم ال , هعامتسا ىلإ داع ثيدح

 «٠ نوعبرألا ىقببو فينلا الإ بهذي الف « ًاثيدح نيعبرأو فين ىلإ عمتسإ
 ىلع هتلالد قوف كلذ نإو . دحاو الإ اهنم دني الغ أئيدح نيثالث عمسإو

 - علا ةيعوأ نم هنأب باهبش نبا هفصو ىت> « هدنع ةيعاولا ةظفاحلا ةوق

 كلذ ىفو « طبضأا ىلع مهصرخو ٠ ظفحلاب موقأأ ةيانع رادقم ىلع لدن

 سفنلا بما و ةبوقتو « بلقلل ةيكرت



 « هتونردير ملعلا نوديقي اومدتبا اذق ءاملعلا نأ ىلع لدت هنأ  اهيناث
 هذيمالت ضرحب .بابش نبا اذهف« بتكامو نود اهىلع دامتعالا نكي ل نإو

 اذهو « هيلإ اوعمتسا ام مبيلع عيضي نأ ةيشخ نوعمتسي ام اوبتكي نأ ىلع ٠
 هعنعالو « طبضيو عمسي ام اهيف بتكب هدي ىف حاولألاو هياإ بهذي كلام
 من.« حاولألا هنم ذبح بابش نبأ نإ ىت> « ةيعوو بتكام ظفح نم كلذ

 ظ . صوقنم ريغ الماك هاعو دق هدجيف هيلع هاقلأ ايف هريتخ

 ىف هيلإ هسفن ف رص دق ملعلا بلط ىلع ًابومد ناكاكسلام نأ ب اهثلا
 | :هلوثم نا ٠ جرخي نأ نه مفاللا وجلاو رملا ةدش هعنم ال ريصو طاشنو دج

 ْ موضععب ةدح هعنمت الو دجسملا ىلإ مهزانم نه ءادلعلا جورخ تاقوأ بقزتيو

 . هلودبب بنجتيو انام أ موألا ةظلغ كلذ ىف لدحتيو مولع ل ذخأب نأ نم

 ١. عطقنأ دقو ؛ البس كلذ ىلإ عاطتسا اه مهتدح ريا نأ هقفرو هتسايكو
 . ناك هنأ ىوريف « ىثعاا فو ةادنلا ىف مهءزالي وبف“ ءاملعلا ىلإ هتقو لكي
 . هيف نسكت تقو ىف مجتسي الو ليللا ىلإ راهتأا ةركب ؛ ن«زهره نبأ مزالي

 * بهذ ورف هريغ ىف اهدجب ال بلطلل' ةصرف تنولا كلاذ ىف دجو نإ ة>ارلإ

 ٠ . دي هناأل « هني ىلإ بهذي نأ لبق ةالصلا دعب ديعلا تقو ىف بابش نبا ىلإ

 ٌ نسحيف « سائلا نع ةولخا ةأده قف بابش نبا نوكي تفولا كلذ ىف هنأ

 ْ . هنم ةدافتسالاو هيلإ عامتسالا |

 ْ الأم هلببسف رخدي / آنبأ وهف ملعلا بلط ف ًادبج رخدي مل ناك اذإو

 ' ..ءهتيب فقس ضقأ نأىلإ ملعلا بلط كلاع ىضفأ ه مساقلا نبا لاق دقل ىتح
 0 . ©0 دعب نم انا هيلع تلام مث هيهخ عاب 0

 ركذن 5 بلاط وهو كلام ةايح ىف ثيدحلا كرنن نأ لبتو 6

 ' اهانقسىارابخألا اهيلإ تراشأ دقو « «اياعإ أر اذ اهبلطب ىنع ىتلا مولعلا

 ْ ْ . ىضم ايف

 زو نس كداشلا () 0
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 هيقفلا ماعلا نيوكست ىف اهلك قالت حاون عبرأ نءملءأ باط دق وهف

 ؛هريهعح ورب لصتنإ و ؛ ةبدجو ىلع ىأرلا هقفو اههبجو ىلع راثآلا م اعبي ىذلا

 ريح ن نمكزي | م ملعلا باوبأ نم سانلا ف ثييو , هلوخ ىرجيان فرميو

 ش 1 ٠ مجد 5 هلت نأ

 سائلا د فالتخاو ءاوهألا باحصأ ىلع درلأ هوجو ملعتدق وهف(١)
 ءزمره نبأ لع كالذ ىقلتو ؛ هرصع يف ةيهةفلا ريغو ةءبقفلا مهعزانم نيايثو

 نإ + .سانلا نيب هرشني ل ار يثك ألع هنع ذخأ دق هنأ هسفن نع ربخأ اك
 ىقلي ملع نيمسف ملعلا مسقي كلذي هنأكو . هفرعي نأ ىرورضلا نم نأ دجو
 لوقعلالكر ءدحأل هيقررض ال ذإ دحأ هب صتخ الو ؛ روهجلاو ًالملالع

 نأ حصي ال مسقو ٠ هب عافضنالاو همضهو « هتغاستساو هلوبق ىلع ىوقت

 سوفنلا ضعب ىلع هررض نآل ةماعلا ىلع ىقلي الف سانلا ةصاخ الإ هفرعي

 ' ضعب. ىلع همهف رسسعإ ار هناف' ؛ ءاوهألا لهأ ىلع درلاك . هعمل نو رثكأ

 درلاو مهاوفأ ديدرت نوكي امبرو « هبجو ريغ ىلع هنومبفي ايرو ؛ لوقعلا
 ثيح ررضلا نوكسيف « ءالؤه هيلع ام ىلإ ةفرحنالا سوفنلل مجود اهيلع
 ناك نإو ؛ زهره. نبا نع هلع ام لك لإ عدي ل كلذاو « عفناا ىجري ناك

 , ماقلت لق

 )١( نيمباتلا نم مهكردي مل نمد مهكردأ نمع ةباحصلا ىواتف ىقلتد «

 ءامبنع هللا ىذر رمع ننآو ؛ رص ىوأتف ىقلتف نيعباتلا ىعباتو وعائشة 

 نيعبأت 1 راك نم هريغو « بيسملا نبأ ىوأتف ىقلتو « ةباحصلا نم مثريغو

 مهكردي مل نيذلا .
 نم ريثكل ةيبقفلا رداصألا نم نيعباتلا رابكو ةباحصلا هقف ناكدقلو .
 . ىلاملا هقفلا تاعيرت

 « ىأرلا هعيبرب بقاملا نمحرلأ دبع نب ةعيبر ىلع ىأرلا هقف ىقلتو (*)
 هتاطانعو هللعو شابقلا نكي مل اذه ةعيبر نع هاقلت يذلا يأرلا نأ ربظيو



 م

 : ىلا للاصمو ةفاتخم ا صوص انسب ق قيفوتلا همانأ ناكر هؤج ولا ص نم

 نبأ لاق ١ ٠ هصنام كرادملا ىف ءاج كلذلو ب مبءومجم .عفللا ةيف نوكيامو
 ش مكضعب ب زكبو 5 . ةعينر لج 9 نوسياقت مث 5 له : كلاه لس بهو

 0 ظ . 60, اوال لاق. ضع ىلع

 "هيف رثكب ىذلا ىأرلا 4 فخأي ناكام ا ١ نأ :ىر ضن اذه نمو

 « قارعلا ىف ؟ريثك ناكىذلا ىريدقتلا هتفلا ىف لخدب.« عيرفتلاو سايقلا

 . ليلعتل حاصت ىتلا فاصرآلا رامتخاو ؛ ةسفألا ةرثكدي او ناك ىذلاو

 ظ أ , سانلا اص «سامأ ناك ةعب مفر كاع ىأرلا هم نأ جرف أذاو

 ةاورلا عبقي ناكو « هيلو هقل لوسر ثباحأ آرخآو الوأ قلتو( 4)
 دقو 5 ملم نيبقفتملا تاقثلا ىقتنيو « هيلع همالسو هللا تاواص لوسرلا نع

 0 هلعإ رثأ دقلو ؛ مهبقفو ميلقع ةوق كاردإو لاجرلا مهف ىف ةبوق ةسار ةقوأ

 دقل هنم نوذخأت نمع !ورظناف « نيد معلا اذه نإ ٠ :هنع هللا ىضر لاق ةنأ
 ناشأو' ؛ نيطاسألا هذه دنع يي هللا لوسر لاق لوق نمب نيعيس تكردأ

 نأكا لام تيب ىلع نم ْؤأ ول مدحأ نإو .ًائيش مولع تذخأ ام دجسملا ىلإ

 كلام ناك فيك نينو ىربرت نأشلا ]ذه لهأ نم 'اونوكي مل مهنأ الإ ؛ ؛ أئيمأ ٠

 ' , ىلاعت هنا ءاش نإ هتاورو هتياور ةمسأرد دنع تاقثلا فرعت

 ٠ . كلام ةارد تلمتكا نأ دعب :ءاتفإلاو سردلل هسولج 4# مخ

 .كشالو , ءاتفإلاو سردلل ىوبنلا دجسملا ىف ًاسلجم هل ذختا ءايتفلاو راثآلل
 نم نودصقي !وناكن يذلا مهيعباتو نيعباتلا ءالؤه ساجم ىف .سلحي ىذلا نأ
 لاح ىفو , علا نم ريبك ظ> ىلع نوكي نأ دبال اميراغمو ضرألا قزاشم
 هقفلا بالط دصقم نوكي نأب هل حمست رونا 1 رتحالاو لالجإلا نم

 . ص كاددملا ()
 , كرادملا باتكو 3 كلاما نيبزتد دبل دبع ع ند ءاقتنالا )0



 لمس يا" ]ل

 كلذكو « رابتعالا نءناكم همالكل نوكيو ؛مهتقثعضؤمو « نيتفتسملاو

 . قاوتسي نألوا< ناك هسفن وهو ءءاتفإلاو سردلا ىلإ دصق امدنع كلامناك

 ىلع ىرجت تناك دقو ؛ لهأ كلذل هنأب مهرارقإو هيف هخويش ىأر نم

 سانلا هاريال لاج ف هسفأ ىرب نهيق ريخال , . ةعئارلا ةملكلا كلت هنأسا
 04 الهأ 4

 ش ىلإ هسفن تعزن امدنع هلاح نايب ىفو ماقألا اذه ىف هللا همحر لاق دقاو

 ثيدحلل دجسملا ف سلب نأ بحأ نأ نو لك سيا ه ءاتفإلاو سردلا

 « دجسالا نم ةبجلاو ؛ لضفااو ؛ حالصلا لهأ هيف رواشي ىتح ساج ايتفلاو

 نم ًاخيش نوعيس ىل ديش ىح تدسلج امو ؛« ساج المأ كلذ هوأر نإف

 . 29, كلذل عضوم ىنأ لما لهأ

 ليقأف «ماتفأت مماقلا نبا ردايف ٠ ةلأسم نع كلام لأسي لجد ءاجورد

 [1 نمحرأأ دبع ا اي ىتفت نأ ىلع ترسج ه هل لاقو ؛ ًايضاغ كالام ةبلع
 «هيضغ نكس اللف ؟ عضوم أي ايتفلل انأ له : تلأس ىتحتيتفأ ام هيلع اهرركي

 .«ةعيبرو « ىرهزلا لاق ؟ تلأس نه هل لبق

 ناكام اكسلام نأ ىلع لدن ةقداص لاوقأو « حاحص رابخأ هذه - ؟1/
 لوقلا كاذ قبط هنأو , لماكلا ججضنلا دعب الإ ءاتفالا حلصي صخدشلا ىري
 هخويش نم نوعبس هل دهشو «لمتكاو حضن ىتح ىفأ امف هسفن ىلع
 ش . ىأرلا ةعيبرو « ىرهزاا مهنهو « ٍتاقثلا

 كنس 4 ةحيحصأا تايآو ىلا رك ذت مل ؟ ءاتفالل ىدصت امدنع هنس تناك اذامو

 ١ ةلوجرا نس امنإ لوقت نأ انيلع بجو. قطاملا نإو « تقولا كلذ ىف

 « نيرحبقسملا ءايلعلا ءالؤه طسو ىف ايتفلا غلبم غلبيل صخدلا ناكاف
 « هرقوت نكي امهم ثدح مالغل ناكامو ؛ لاجرلا غلبم غلب دق ناكاذإ الإ

 ٠ دجسم ىف ءاتفإلاو ثيدحتلا ساب سلحي نأ هؤاكذو هلتع نكي امبمو

 000 هسفن ردصملا (؟) ١و7 ص كرادملا ()



 دما

 . ىيلهاتمزم لمت و ؛مهيلع ملال نيذلا خوش 59 رد 3-0 هقنأ لوسر

 نأ الإ نوبأي بئانملا ىف اوبتك نيذلا ةيكلااملا نم نيبصعتملا نكلو

 ٠ نوديري مهنأكو « ةرشع ةعباسأ| نس ىف ءاتفإلا و سردلل سلج هنإ أولو“

 ' تنرتقأ اك هاوتفو هتساردب تنرتقا دق تاداعلا قراوخ نأ اولوقي نأ ..

 ٠ تاواس ثالث هب تلمح همأ نأ أوبسح دقق ؛ هداليمر هلم 01 0

 كلذ ةنييع نب نايفس ىلإ هتياور بست ربخ ىلع كلذ ىف اودمتعا دقو ْ

 ا لاق ءابنع كلام هلأسف « ةلأسم ترادف ةعيبر ساجم ىف ناك هنأ هركذ هنأ

 . ١ ' مدحو نرظلا ف سلجو « ًابضاغ كلام فرصناف « مول هيف امالك ةعيبد هل
 هيلإ عمتجا برغملا ىلص املف« موق هيلإ ساجف

 ٠ ناكابلف : رثك أ وأ نو.مخ

 80 ةرشع عبس نبأ وهو« سأنلل ساجق لاق ريثك قاخهيإ] عيمتجأ دغلا نه

 ْ ءانفإلل -س سلج دق اكداام نأ ىوعد ىف هياع دمتعي ىذلا ربما وه اذه

 0 ظ ٠ ةرشع ةعباسلا ىف وهو

 و هءامس دنع س رض! نإ لب « بخل كلذ غيستسن ال نو - 8

 ْ نم اهل ناك امو « ةنيدملا ىف ايتف ها نأشلا هيلع ناكام غم قسسقي ال هنال كلذ

 0 لَو تا لوسد بق نب نيرواي اه نيميقم أوناك راب ه1 ءايلدلان لو ءردقو رطخ

 1 نو ريثك مو ممريغو اعفانو باهش نب اوكرت نأ ةبارغلا لك بيرغف 8 هيف

 . هنوتفتسإو ك ثيدحلا هنع نوقلتي « ثدحلا مالغلا كلذ ىلإ اوساجبو ًادج

 : كلت ةقداصاا اهتداهشب قات ا رابخألا نه ةريثكلا دهأ ولا ديب نإ و

 ش ٠ . .ةمرعزملا ةياورلا

 ١ سلجم نم هفارصنا ءاتقإلل كلام سولج بنس نأ ركذت ىهف (1)
 0 سردلل سلب نأ لق هنأ لوقت ةقداصلا تاياؤرلا نأ عم ؛ ًايضافم ةعيبر

 ., كرادملاو ء بهذملا جابيدلا عجاد ()
 ل



 هل غو

 ةعيبرف « ةعيبرو باهش نبا ركذلاب مهنه.صخو هخويش راشتسا ءاتفإلاو
 . ٠ ءاتقالل هسولج نأ ضرف عم كلذ قسقي الو « ءاتفالل سواجلا هل زاجأ نم
 كرت هنأ ىرن انكن إو , ةعيبرل هتبضاغم بيب اناك ةصاخ ةقلحت هدارفناو

 : هبجو مولا نكي مل كلذ نإىةهروف ءاتفالل سلحي مل هنكلو « ةعيبد
 000. ةرشع ةعباسلا ىف كلذ نكي ملو , امهنيب فالتخالل نكلد

 نامت وأ « نينس عبس زهره نبال هتمزالم حاحصلا رابخألا نمو (؟)
 . ىف قيس دقلو ٠ كلذ نم رثك أ هريغ ىلإ هفالتخا عم هيلإ هسولجو « نينس

 ش باجأو : أطخ باجأف ةلأسم نع هلآس هآبأ نأ زهرش نبآل هتمزالم باسا

 'نوكنت نأ نكمالو ٠ زمره نبا مؤلف «هوحل ىلع هوبأ همالف ءاباوص هوخأ

 نه هئامخ ىف مالي الو , ةرشاعلا نود ًاياوص وأ أطتخ بجييف لأس) نه نم

 زهره نبأ مزالو « لقآلا ىلع ةرشاعلا هنس تناكاذإف « ةرشاعلا نود ناك

 ةنسرشع عيس زمره نبال ةمزالملا ةياهن دنع هنس نوكتف ؛ لفآلا ىلع ًاعبس
 2 زمره نب مزال هنأ ىلا ذي وهو « هريغ نع قات تقو ىأ ىنف « لقألا ىلع

 دقو ٠ هدحو زمره نبأ ملع ىقلت دق هنأ مأ « هريغ هب طلخم ل نينس عبس
 قطنملاو ةهادبلا نإ ! ١ سانلل هثبب لو , اريثك هيلع رشنب مل هنأب حرص
 . . ةرشع ةءباسلا دعب نم ىأ « ةمزالملا دعب نم هتسارد لصاو هنأب ناقطنت

 . نأ دعب الإ ءاتفالل سلمي مل هنأ ركذت حاحصلا تاياورلاو ( ؟)
 . ضويشلا نم :نيعبس نأ فصنملا.ىري لهو « هخويش نم نيعبس راشتسا

 مالغل دجسملاف علي هللا لوسر كيدح ءاقلإو ءاتفإلا ةزاجإ ىلع نوعمجي
 : ةقراخ لاح ىف مالغلا كلذ ناكاذإ الإ ؛ هرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف ثدح

 ءهوجورهو مالكلا كلذ ورشان هيلإ ىري ام كلذ لعلو : تارجعملا هبشت
 ْ « تاداعلا قاوتخ نم اقراخ هلقعو كلام دوجو سيلف , هب ذخأن ال نحنو

 ' ةنباثنأكن إو ء هريغتدلو اكو « تابمآلا هتدلو ءرشبلا نم رشب وه امإو
 ةرجحلا راد مامإ وهز , نيطباضاا راربألا تاقثلا نم ًاطباض ةقثو , ءايلغلا نم
 ش . هرصع ىف عزانم ريغ



 ظ ا

 ا لرأ دنع ةءيبر ةيحص ىف ناك هنأ ركذت حاسما تانآورلاو ( 5(

 ١ ْ نبأ نم اهوعمتسا ىف أ كيداحالا ركاذ لإ هعفد ةعبر نأو 5 باهش نبأب

 / كلذ ىف ناك بيز الب وهو ءاوعمس ام مهتبأت .؟ مدعل مبمال امدنع بابش
 ظ اييقلي نأ نكي ثيداحألا نم ًارادقع ىقات ام ةنأل ال ؛ ءاتفالل ساحي مل تقولا .

 - ثيداحأ نإف « بابش نبا لإ سلح نأ لبق نشالاب نوتشا دق ًاريقف هلعجتر
 هلا ىضر باب نبا هدنس ىف ناكدق اهنم ريسي ريغ ءزج هنع هللا ىضز كلام
 1 تقو ىف ىح باهش نبا ىلع هددرتاةرب 2ك ىلع رفاضتت رامخآلان الو هنع

 ٠ ثيدحلا ءاقلإو « ءاتفالل ساج نم نأش كلذ امو , ذيعلا

 5 هنود ةجح ةهير هريتعأاو « ءافل لوأ دنع ةعببر بحاص دق ناكاذإو

 ' نا الإو « نالغلا ثادحالا نس ىف تقْولا كلذ ىف نوكي الأ لوقغملاف
 'ايوبتوبابشنبانآشل اريغصت وأ «مرمأل ًايوهتو مهنأشل اريغصت هعيدقت

 ٠ نوكك نأ غاستسملا ضرفلا امنإو٠ غاستسكب كاد الو اذه سياو ءهرمأل . ..
 اريغص [ مالغ نوك نأ ال ؛لاجرلا بحاش , ًاباش تقولا كلذ ىف كلام 0

 ظ | .: ثادخألاو نايلغلا بحاصي
 ساج كلا منوكتوهو اقداصهومعز ىذلار ا اذهم اوكذ دقلو 8

 - بويأ لاق م : كرادملا ىف ءاج دقف : ىخآ اربخ ةرشع ةعباسلا ىف ءاتفالل
 . كلام ناكبعصملاق . ةقلح كلاملو « عفان ةايح ىف ةئيدملا تمدق ىنايتخسلا
 ١ ةبعش لاق ةعيبر ةيادر ىفو ؛ عفان ةقلح نم رثك | عن ذان ةأيح ىف ةقاح

 ةنمعفا توم . نآكو ةفاح ذامؤي كلام و ةئسإ عفان توم دعب ةنيدملأ ثعدق

 ْ ٠ .( ةثاملا دعب يأ ) ةرشع عيب

 مدقتدو ؛ حيحص هلك اذه د : هلوقب كلذ ىلع ضايع 5 ٠ ىضأقلا قاع دقو

 فالخ لع و؟ ةلس هدلومو ةئس ةرثع عيش نبأ س اذالل سلج اك اكلاام نأ

 213 ةنس .- نورشعو فين هنسو عفا توم ىأيف املبق ايف

 الف ص م كرادملا ( ( ١



 مس 20/

 ةحص ىلع رابخبألا هله لوبق ىنب كرادملا بحاص نأ ىرت اذه نمو
 ةايح ىف ساج هنأ لوي يلا ةياورلا نإو « هيف ام هيفو , قباسلا ربخلا لوبق
 وأ عفان هنأ قف كش اهي ناك دق هتقلح نم ركأ تناك هتقاح نأز عفان

 نياجرلا ةافو خيردات نيب قرهلا نأو . اهب جاجتحالا طقسي كاذب و : ةعيبر

 . 15 ةنيم يفوت ةعسرو و19 ةنس ىف ىفوث عفان ريك

 نإف ٠ لالا رخلاو رابخألا هذه نيب ةموعزم ةلص نم نكي امهمو 0
 ف ىقأ هنأ ىوعد نه لوبقلا ىلإ برأ ة ةنسإ عفان ةاقو دعب ىفأ هنأ ىوعد

 4 نب رثعلاو ةسماخلا ن نمم يف ىفأ دق نوكي هنآل « هرمع نم ةرشع ةءباسلا

 . ريذلا كلذ ديزي داسأل نكلو

 كثيدحتلل سلج هنأ ءاعدا ىلإ رابخالا هذه عبآت نم انيهتلا - ٠”
 عم قفتت الو , اهتاذىف ةلوقعم ريغ ىوعد ةرشع ةعباسلا نس ىف هاتفإلاو

 ةلوبقملاحاحصلا:تاياورلا اهنع ىفاجتتو « نامزلا كلذ ىف روهشملا فورعملا

 ش . فولأملا فورعملا عم ةقفتملا

 نأ دعب ملعتلل سلج نم ىأ ىف قيقحتلا هجو ىلع فرعن مل نإوانإو

 هدشأ غلب ب امددعو « جضالا نس ىف سلج هنإ هلوقن نأ عيطتسن ىذلاف لمت

 ةعيبرو « ىوتفللسلجهنأب ضيفتست رارخالاو , هتثادحو اصلا ةيعم ىف ال

 ةعيبر نآل كلذ ؛ هلبشي لقعلا لب : لوقعملا ضهاني ام كاذ ف سيلو ء ىح

 ةعيب رقافو نوكبتف وم ةنستاياورلا حجرأ ىلع دلو كلامو ؤ؟ ةئس ىفوت
 لبق ءاتفالل :سلج دق نوكي نأ لوقعملا نمو « نيءبرآلاو ةثااثلا ف كلامو
 . نسلا هذه هغولب لبق سردلاو ىوتفلل ىدصت دق نوكي نأ دباللب ؛ كلذ

 ىلإ ةميبر سرد ىف رمتسي مل اكلام نإف« ققحمل ىبباثلا هيكرب كلذ نإو
 صقني ملنِإو : هيراتف ضعبل ًاهراك ىأرلا ىف هعم فاتن 7 لب ؛ تام نأ
 فالتش ناكو ه:هصن ام كلام ىلإ ثيللا ةلاسر.ىف ءاج اذلو , هلضفا هريدقت
 | كوقو هيف كلو تمسو ترضحو تفرع دق أم ىضم دقام ضعبل ةعيبر



 حا رب مس 07

 نبأ ريثكو ؛ رمع نب هللا ديبعو , ديعس نب ىمحت : ةنيدملا لهأ نم ىأرلا ئذ
 ١ كلذ نمتهركام ىلإ كرطضا ىتح ؛ هلم نسأ وه نم ريثك ريغو ءدقرف

 - هبتيعن ام ضعب هللا دبع نب ني رعلا دبعو تنأ كتركاذو هسلجم قارف ىلإ .
 . ,ههركأ امدنم ناهركنءتركنأ اهيفنيقفاوملانم اهتتكف ء كلذنم ةعببر لع .

 , غيلب ناسلو « ليصأ لقعو ؛ ريثكر يخ ةعيبر دنع هللا دمحب كلذ عمو
 . هناوخإل ةقداص ةدومو ؛ مالسإلا ىف ةئسح ةقيرطو : نيبتسم لضفو
 | | , 02 . هلمع نسحأب هآزجو هل رفغو هللا همجر ةصاخ اناو

 ظ ضع ف هعم ًافلتم ةعم مير سلجم قراف كلام نأ نيكي لما هذه نمو .

 ةايح ىف لع ساجم هل نوكي نأ ىف ةبارغ الو« نيعباتلا ضعب ًافلازع هاري ام

 .راص دقو ؛ رخآلا ىأر هب فلا ىأر بحاص راص امهالك مادام ةءيبر
 ' ٠ ةعيبر ةأيح ىف ميلعت حلاو ءاتفالل اهيف حططي نس ف كلام

 1 1 ءاتفالل ساحب امدنع هريشتسإ نأ نم ىأر / ىف امهنيب فالخلا علم الو 0

 ؛ يللا نأ تيأر دقف « فالتخالا كلذ بيسب عطقتت م امهنيب ةدوملا نإف
 . هدو « نسحلا ءانثلا كلذ هيلع يتثأ كلذ عمو ؛ كلام ةركام ةعيبر نم هرك
 0 . ةصاخ هلو ةماع هناوخإل هتدوم ركذو نارفغلاو ةمحرلاب هل

 و هللا لوسر دجسسم ىف ءاتفالل سلج اكلام نأ لوقلا ةصالخو
 0 اوشاع نيذلا هخوبش ضعب ةايح ىفو ء هركف جضنو هلفع لمتكا نأ دعب

 ايف ساج ىف ولا نسسلا ىلع تانيبلا انل مقت : ملنإوا ؛ لتكاو جضن نأ ىلإ
 ش ْش . .: هيف كش ال ىذلا نييعتلاب

 دجس م قفتل وجر توتساو « يضن نأ دعب ميلعتلا كلام سلاج ا ١#
 ٠ و هللا لوسزثيدح هنعثيدحلا بالط ىوريو ىف 2 هللا لوسر

 , هيف سلجب نأك ىذلا ناكملا وه « فيرشلا ىو 2 دجيملا ف هساجم ناكر

يمقوملا مالعأ ىف اكدعس نب ثيلل] ةلاسر (0)
 ق كلام ةلاسرو و اهرك ذنسو 3 ن

 ٠ ش . ىلاعت هنا ءاش نإ ان نماعضوم



 مل 44 ا

 هئع هللاىضر اكلام ناكو , ءاضقلار مكحلاو , ىروشلل "”باطخلا نب ربع
 هيواتف ىف هرثأت اك ء هسولجف هنع هللاىضر رمع رأت, سلجملا كلذ هرابتخاب
 لاجلا كلت نأكو « نيعباتلا نم هريغو بيسملا نبأ اهاور ىنلا هتيضقأو
 وهف ءرخآ رثأ ساجلا كلذلو , ىونعملا ىمألاب ماد هيلإ ىحوت ,ةيسملا

 . دجسملا ىف هيف سلحي ناك ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكم .
 « دوعسم نب هلأ دبع راد يف نكس ناك دقف , هنكسم ىف لعف كللذكو

 ةنردملاب اهم لدني ناك ىلا سنأ نب كلام راد تناك ٠ : كرادملا ىف ءاج دقف
 نأك اك دوعسف نب هللا دبع رثأ كلذب ىنتقيل "*« دوعسم نب هللا دبع رأد
 ش . هنع هللا _يىطر رع سلجم دجسملا ىف سلج

 ,٠ ةءاحصلاو نيعباتلا راثآ هب فحت هنع هللا ىضر كلام. شاع ”1؟
 ,ةياسنعلاب ىأرلا ىرذ مهنه صخبو , ةباحصلا ىواتف نيمباتلا نع قلتو
 فرعتيو ؛ .ةباحصلا ءاهقف نم اضريغو دوعس» نبأد رم رابخأ عيقتيف
 ٠ ًاعدتيمالا ًاعيتم نوكك نأ ىلع هتسارد ىف صرحيو ؛ مرماكحأ و مويضقأ
 ممرابخأو مهسايحأو مهنيزاومو ميليباكمو ةنيدملا لهأ لامعأىف ىري ناك
 ريسبو « اهئوضءىلع طينتسي ىذلا راثآلا ىنتفملا هيقفلا مامأ ليبسلا ريني ام
 0 0 . اهرون نم ستقيو « امده ىلع

 هتافو دنع نيعسنلا ب راقف « رمحلا ىف هل هللا كرابو ؛ لجاللا هب دتما دقلو
 تضافو ؛ هبقف رشنناو « هذيمالت رثكو « تاياورلا حجرأ ىلع !ا/وب ةلمس
 نألانحنو | هصخت نايب لضف كلذل و , هيلعب سانلا ثدحنو ه ركذب رابخألا
 3 . طقفامل ضرعامو ؛ هنايح ىرجم ركذن

 هتدبىل] هسرد لقتنا دقف , هنايح لوط هسرد ىف دجسملا كلام مزالب و
 :قفتا دقو ؛ هرم نع ةأورلا ضيعب رك ذي أك ٠ لولا سأسب ضم امدنع

 . و .م ص كرادملا ()
 , هسفن ردضملا )2(

 ( كلام م])
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 لع حولا دس

 ١ لب « هتيب لإ دجسملا نم هسرد كلذ بيسب لقتناو «ضرم هنأ ىلع عيا
 0 سردلاو ك تيدهلاو ١ معلا نع عطقني منإو ء سأنلاىلإ جورخلا نع عطقنا دقإ

 ْ . هبا] هللا هضرق نأ ىلإ كلذ ىلع رمتسا دقو « ءاتفالاو

 ٠ ناك ىدقاولا لاق ٠ : هصن ام نو>رف نبال بهذا جاببدلا ىف ءاج دقو |

 3 ىضرألا د دوعبو , رئانؤلاو ةءرجاو تاولصلا دودشلاو ؛ دجسملا ىأب كلام

 ش سولجلا كلرتمل هن هنادصأ هيلإ عمت جيف ل دجسأ اف ساجد 0 قوقحلا ىفقشيو ظ

 ٌ , زئانجلا روضح كرتو هسا لإ فرصتي و لصي ناكف « دجسملا ف

 0 تأ ىلصلا دوهمشي نكسي لف « هلك كلذ كرت م . مهب زعيف اهباحصأ قأي ناكف

 ' تام ىتح سائلا لمتحاو ؛ هيزعي ادحأ أي الد ةعمجا الو « دجسملا ىف
 0 كعب نأ ردي سانلا لك سهل » : ل وقبف « كلذهل لب امير ناكو : هيلع

 ش ْ كر هرذغب

 . هنإ ضايع ى ْضاقلأ هيف لاق دقو ب43 ةئس تام هنأ ىلع ةأوا ةرثكو

 : لع نورثك لاو ءاهنم تقد ىأ ىف اوفلتخاو , رووجلا هيلع ىذلا معي يدصأأ .

 , هنع هللا ىضر اهنم ثلا عنيبر نم ةرشع ةمبارلا ليلا ىف تام هنأ

 : هتادح 9 .مالكلا كرت نأ ليقو : ماكحلاب هتقالعو هكاشامم د ؟؟

 موتا ابد 1 ماكسحلاب هتفالعو كةسردو هتشيعم 9 مالكلا ند ديال

 . لوألا رمآلا ىف ماكتن انهو « مهنم هتتعو |

 52 م هنع هللا ىضر كلام قزر دروم ىف مالكسلاب هيف أدينو

 نكلو « ةنيبم ةحضوم هنع هللا ىضر كلام قزر دراوم رابخالاو بقانملا 0

 ' نكي ٠ مانإو «هقذر دراوم نع فعكت بتكلا ىف ةرو: :مرابخأ تءاج

 0 / . الماك ايفشكا
 أهله لع هنبا ناك لبف ٠ لاب علصي ناك هابأ نأ ءالملا ركذ دق

 . . ؟هتقرحو هيبأ ةعانصىلغ ءىثشانلا أمشني رسآلا رثك أى نآشلا وه اك ةعانصلا

 , 7٠١ ص بهذملا نايعأ ةفرمم ىف بهذملا جاسدلا ()



 . نإف ءاهريغ ىلإ هجتي رابخألا قايسو ةعانصلا هذه ىلوت هنأ بتكلا ركذت
 هترسأىف اديدج كلذنكي ملو , ًاريغص ملعلاىلإ هجتا هنأ لع رفاضتت رايخالا
 :رثاآلاو ثيدحلا لعف نأشلا ىوذ ءاملعلا ةاؤرلا نم همامعأو هدج ناك لب
 هذه ىلإ ] هجتي م هنأ ديالف ء ثدح ريغص وهو ملعلا ىلإ ةميا دق ناك أذإف
 ” لايتحا ةم ناك ن إو ,. هسفن اهم ذخأ ىتلا ةمزالملا نع هقوعت امنآل ؛ ةعانصلا
 . . لامحالا كلذ ىو ريخ ةم سيلف . ةعادصلا هذهو « ملعلا نيب عما

 ءزيلا ىف رجتي ناك دق رضناا هاعأ نأ ركذت بقانملا بتك اندجو دقلد
 ةراجتلا نيب عمجأ نم عنام الو هيف رجتيو , 90 همم عسل كزام ناكو

  نيلغتشا ا نم ناك هسفنرضنلاو « اذه نونغي دق ءالكولا نإف ؛ملعلا بلطو

 2-2 « رضنلا ى خاب ىداني كلام ناك دل ىتح ء ثيدحلا بلطو ملعلاب
 ٠ لبق ن نم ان رك ذ اك كلام ىخأب ىدان رضنلا راص ىتح

 .٠ كاذب تحرص دقلو ؛ ةراجتلا ةقزئرم ناك كلام نأ حجر نحتو

 ' راشد ةئاعبرأ كلامل ناكهنأ» هذيبلت مماقلا نبأ لاق دقلف ؛ رأ رخاآألا بتك
 1 8 هشيع ماوق ناك انف اهب رجتب

 لوشس

 درولا أنو عم ناكوهو « كلا قزرلا دروم اندلع اذه نم ع
 ةفينحوبأ كشي ناك اك ءاهذخأ لح ىف كش هيرتميالو , ءافلخلا اياده لبقي
 ل لبق نمو“ ءسايعلا ىنب ءافلخ اياده لبقي ال ناك اذه نأ ذإ ' هرصاعم
 ايادهلا لاسرإب روصتملا رفغج ىنآل هؤالو ربتخم ناكو , نييومألا اياده لبقي
 اللد كلذ ناك اهلبقي ل نإو «هلالو ىلع اليلد كلذ ناك ابلبق نإفءمهلا
 ْش . هيدس ال ام هسفن ىف قي هنأ ىلع

 .نع فذعتي ناك نإو ءافلخلا لاومأ ىف نيدهرتملا نم كلام نكي م
 ءافلخلا امأ : لاقف نيطالسلا نم ذخالا نع لثس دقف ؛ مهنرد نم ذخآلا
 ..« ًائيش هيف نإف مهتود نم امأو «هب سأب ال هنأ ىنعي « كش الف

 , وو ص بعذملا جايبدلا ()  .ويو ص كرادلا ()
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 : 0", .نوعمجب م ًانايحأ نوسلتخم اراك افخلا نود نم نأ ى ىرب ب ناكهلعلو

 ٠ مايادم وأ « مهتاطع لوبق نع هعئمام هنم كلام سفن ىف ناكف

 هذ» ضعب رثكتسي وأ , ايادهلا هل وبق راكتسإ سانلا ضعب .ناك دقلو

 هل ليقف. . رائيد فال 1 ةثالثإ هراجأ ديشرلا نأ ىوريل هنإ ىتح «ايادلا

 مانإ ناك 2 لاق نينمؤملا ريمأ نم اهنخأت فال ةثالث هللا دنع ابأ اب
 1 , ءأسأب هب رأ ل ةءورملا لهأ فّضنأف ءلدع

 نم مهتنورم . ظفحو ؛ ةءورملا لهأ فاصنإ نم اهنأل , اهلبقي ناكوبف
 ْ ظفحيل ٠ ضضم ىلع اهلبقي ناك هنأ روظيو « مهلاثمأب قيلب ال ام ىلإ اوادتي نأ

 ءاويز نم ةي ءاهتجالا هتناكم هيلع هنجوت تناك امو « هتجاح عقدي و 5 ةتءورم

 ١ ".؛ ةينلأ هذه ءافاخلا اراده لش ىبف ؛ نيجات#لا ةجاح دسو بالطاا ءأ رقفا

 ىهني ناك كلذلو ًائيش اهيف ىري ناك نسحلا ضرغلا كلذ عم هنأ ربظيو

 0 لئس دقاو « هتين لثم هل نوكي الأ ةيشخ ؛ ناطلسلا اياده لوبق نع هريغ

 ١ ىنأ هل لوقيف« اهذخأتال , هلئابس لوقي ناكف“« ناطلسلا اياده نع آنيثك
 نأ تببحأ » : لوقي ا ايحأو . كملو ىكإب ءوبت نأ دير لوقيف ابلبقت

 ظ 0 0 00 | 60 ءىونذي ىنتكيي

 يكن تناك نإ ىنح ؛ ةديدش ةرسع ىف هرمأ لوأ ىف ناكدنإو -
 ىف رؤصاملا رفمج ابأ ظعو هنأ ١ اذه ىف ىوري ٠ ًانايحأ عوجلا نم هتنبا
 ىحرلا رد رمأت حولا ن :م.كتنبا تكب أذ س يأ : هل لاف « ةيعرلا ءافتقا

 . هلل الإ دحأ أذبس لعام أو ؛ كلام لاقف؟ نا ريجلا غمسي الثا  كرحبف

 , ؟9211 ىيعر .لاوخأ لعأ الوءاذه تدلعف : هل لاقف

 2 هر روم هلامهإو و : لعلا ب طا هعاطقنل اهييس ناك 0 ةرسعلا هذه نأ روظب و

 ىلإ لعلا بلط كلامب ىضفأ مساقلا نبا لاق ذقف «تلطلا كلذ لوبس ىف هقذر

 ور , ص كدادملا (0) 0 مو ص كراذدلا()



 ٠ - نص

 . ىلإ انهون دقو ,©*”دعب ايدل هيلع. تلام مث ء هيشخ عابف هتيب بفاس. ضقت
 | . اذه نم ءىش

 ع شيملا ةطسبو « هريتقتو قزرلا قيضم هللا همحر كلام قال ةلمجبا فد
 كلذب تيورو « معن نم هنبسأ ام ىلع هللا دمحم نيلاحلا ف وهو « هريسيتد
 ركذ نأ دعب ضايع ىضاقلا لاف كللذلو ؛ هرسي رابخأو هرسع رابخأ
 اند ر وأ ىلا ةفاحلاناءاكحلا هذه ١» :رسيلاو رسعلا ىف هنع رابخآلا فالتخا
 تاقوألا فالتخال تناك امتإ « هايند ىف هلاوحأ فالتخا ىف درونو « اهنم
 شاع دقف هتبام ىف هلاح فالخم هتبادب ف٠ رملا لاح اذإ لأ وحلا لقانو
 ومن هلوق عمسيو « ىتفيو ىدرإ ًامان) اهيف ناك ةلسس نيعست وحن هللا همحر
 ىف هولع موي لك ىف مدقتبو ةلالجلا ىف ةدايز نيح لك هلاح لقتنن ةنس نيعبس
 ايندلا ةساير زاحو نينس ذنم در فنا دقو ء ثام ىبح : ةماعزأأو لصفلا
 .فالدخا ىف رابخالا نم كيلعىوري ايف ضراعت الف ؛ عزانم نود نيدلاو
 ظ ْ , 9 ,قفوملا هللاو  هلاح

 زئاوج ترثكو « قزرلا بابسأ هل هللاطسبو ؛ هردق الع نأ دعب هلعلو
 نم هللا هحنم دّقف ٠ توقلا بسك ىلع لمعلاو ' راجتالا نع عطقتا ءافلخلا
 . باستكالا نع ءانغتسالاو «ملعلل ىلإ فارصتالا هل لهسام ؛ هلضف

 هاطعأو « رقفلا هعنمو « هتمغن هيلع هللا متأ نأ دعب كلام ناكر - م”
 تأدب دقو 5 ةدارأا ف ةبكاف ةشيع شيع شيعلا غفار هيلع غبسمأف رسيأ
 « هتكسمو هسلمو هلكأم ىف ؛ هتايح رهاظم نء رهظم لك ىف ةمعالا راثآ هيلع
 ةصاخ و هيلع هتمعن رثأ ىري الأ هيلع هتلامعنأ ءىرمال بحأ ام, لوقيناكو
 , © , بابثلا ضيبأ نكي .نأ ءىراقلل بحأ» :لوقي ناكو « ملعلا لهأ

 , انيب اك هنكسمو هسجلمو ؛ هلكأم ىف ةمعنلا هذهل تدب دقو

 ظ م. ص بهذا جايبلا ()
 ١ .ج ص كرادملا (م) و١١ ص كرادلا (0)



 0 هم ميكس

ضوم ناكدق هلكأم امأ
بال هم هتيانعع

لو « شيلا فاد لك 
 /قتكيا

 ..ناكو ء ناودعالو , ددلل' ةزواجم ريغ نم هديج بلطي لب هنم ةشيعم دأب

 :دالب ف محللا صخر ع ءهدحخ زواجي مل نإو « ًاريبك ًاردق محللا نم ه لاش

 كلذ ىلع ريسيو امل نيمفردب موي لك لكأب نأ ىلع ًاصيرح ناكزاجحلا

 لك كلام دج ملول ٠ هذيمالت ضع لاق دقو فاحت ريغ نمو “ ماظتناب ش

 تناكو 6 لعفل هعأتم ضعإ كلذ ف عيب نأ الإ 8 ١ مدنأب نيو رد موا

 | ا | 0 «همل ىف هتفيظو

 لوقو 6 زرملاهب جعل ناكو هعاوثأ ريخت خي نسحب ماعطلا ف قوذ هل ناكر .

 ءةتدجو الإ « فيصالو ءاتشف هبلطتال « هنم ةنجلا رمش هشأ ءىثالو : هيف

 0 : «ابلظو ماد ابلكأ .ىلاعت هللا لاق

ص نه هيفأع نأ ربظي و ؛ ::ضأيم لأ رات ناكو .ء ةساع ىنعا ناكو
 ءاق

 ءاج دقو . ةديدجلا بايثلا سلب ناكو ؛ ندذ وحصو ءافص ىف سفنلا لعب ْ
 ٠ كرادملا ف ٠ ةيناسارخلاو , ةيندعلا بايثلا ىبلي كلام ناكو « والمضرية  -

0 
 اهدوجأ ريكو اهراثخاب ىعل امك هبات ؟ ةفاطقن ؛ يعل ناكو 0 نا ةيلاغلا

 بايث ىف تيأرام» هيخأ نبأ لاق دقو « اهنمن نكي امهم اهقبلأو اهنسحأو

 | .. ءطق اربح كلام

 قرامم هيف ؛ ةحإ رااباس أ إد دصقب ٠ هيئرو هثاثأب ىنع دقق هنكسم امأو

 ند .هينأإ نم هيلع س اجت ؟ تيب ا ىخاوت ىف ةرسإو ةنمب ةحورلعمو رقم

 ْ 'ش . سانلل هوجوو راصناآلاو ى شرف '

 ١ | 3 و هلا رهاظم لكي ىنعي ء هلك أمو هئكسم و هسيلع هتبانع عم ناكوا

 1 دقلو « بيطأأ بحي ناك ءلايلا هب أدهيو نيعلا هب رقتو سفنلا هب نئمطتام

 7 . ٠ هريغو كسملا ء ديجلا ببطلا لمعتسي كلام ناكو : ببشأ هذيبلت لاق

 00 ةحارلا لئاسو هيف تربظو : ةمعتلا هيف تدب ىذلا خفارلا شيعلا اذهلو

 ظ نم دأ“ 3 ةديقم ةفيظو نه هدي ىلإ لصب ام لكقفنب اهعاونأ فلتخم



 لل ما نع

 سه خل سس

 نكسي ناك هنإ ىت> : ناطاسا| زئاوج نم وأ ءبستك< ناكمايأ هقزر دروم

 امثرو راد هتايح ىلوأ ىف ها تناكهلعاو ء ابكلمي راد هل سياو. « ءاركب
 وهر هسفن ىلع قافنإلل اهفقس بشخ عاب هنأ انركذ ىتلا ىهو ءابعاب مث
 1 . لعلا بلطي

 :لئاق لوقي دق نكللو « ةيضار ايندلا ىف ةشيع هذه نأ كشال م1
 « ةايحلا ميعن نع فارصنالا نم نيدلا لاجر نع فرع ام عم قفتنال اهنإ

 لجرلا كلذب عرني دق كلذ نإو « اهتجيبب ةيانعلا مدعو ءايندلا فرخزو

 , ةيداملا رهاظملا كلتو .ةايحلا ةنيز نع فوزع نم هلثا ىغيني امع نيدنملا

 ةايجو «هايلعلا ةايحال : ءارمألا ةايح ىلإ نوكتام برقأ ةايح هذه نإو

 ؛ ةداملا ال ىنحملا مهتغ لك اولعج نيذلا « نيدلا لاجر ةايح ال نيطالسلا .

 . مسجلا ال حورلاو

 ةايحل ةصخافلا ةرظنلا نكساو : 95 ىأرلا ىداب ودبي مالك اذه
 انلمحم نوئش نم هب طاحأ امو , رومأ نم هفنتكا امو هنع هللا ىضر كلام
 ولع ام دصق لب ؛ ابتجمسو اهتليزو اهفرخز ةشيعملا هذبب دصق ام هنأ نيمئسن

 . اهيلاعم ىلإ هاجتالاو ء رومآلا فاسفس نع دعبلاو « سفنلا ومسو ؛ حورلا

 لك دمتسيو « ةيذغتلا رصانع لك ىفوتسي ال ىذلا مسجلا نآل كلذ
 هيف باصعالا نوكن الو , طي رفتالو طارفإ ريغ نم وقلاو ةايحلا باسأ

 , سفنلا برطضم نوكي لب  ةيوق ريكشفتلا رصانع لكالو « ةميلس
 ؛ ةيذغتلا ءوس .1#ره ريكسفتلا ءوس نوكي ام ًاريثكو ركسفلا برطضم
 « ترضأ تاظتنكا اذإ ةدعملا تناك اذإو « ماعطلا صقن نم كاردإلا صقنو
 . أعم لقعلاو مسجلا نايتبب تلخأ تلخ | ذإ كلذكف

 « مثإ ريغ كلذ ناك ن إو « طقف ماعطلا ةورشل هلك أع ىنعي كلام ناك
 « ملعلا بلط ىلع دلجلاو ؛ ريكسفتلا ةمالس هل نوكستل ؛ هماعطب ىنعي ناك لب ٠
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 ش هدانا وع ؛ لذاختمالو « فيعض ريغ سانلا ماهأد وبظلاو :لايتحالا ةوقو
 | ْ . مالسإلا بل اومهفي مل نيذلا داهزلا عنصي اك

 ص رح ريغ نم نم ماعطلا بلآ ريخشا ؛ ا دمم داهزلا ده نأ ناكدقل
 ' . هئاغتبا ىف ةووش الو , هيلط ىلع

 . ةداملإ رس ال حو را لجل اضرأ تناك هنكسمو هبسلع كلام ةياتعو
 سبالملاب ةبانعلا نآل كلذ . مهسبالمب ةيانعلا ىلع ملعلا (لهأ ضحي ناك كلذلو ٠

 لدجت نأ اهنأش نء رومأ هذهو . ًانانئمطاو ًادارقو ءافص سفنلا ىف دجوت ٠
 | . بار اهدا الو تمأ الو جوع هيف سيل قيرط ىف ريدي ريكشفتلا

 . ةاعإو ٠ سفنلا ىف ةرعلا ةيمنت امهنأش نم نكسملاو سدلملاب ةيانعلاو
 .ناسألاو نسحلا نكسملاو نسهلا سولاف « سانلا مامأ ءاذحتسالاو ةلذلا . ظ

 ْ . راغصالو ء نأوهب سشت ال سفنلا لمجت نسحلا
 2 رزمألاب نصبر ةنيب نع ةظحالملا لك كلذ ظحالي كلام ناكدقلو

 | . وراد ءرملا بدل نأ ة ةعيبد ىنثدح : : ىدبملا لاق هنأ: هلع ىور دقاق
 ' فرش ناسنإلا بسك قرلاو ثاثآلاو ؛ نسحلا روظملا تاذ رادلاف:

 . , 20 في رشلا بسنلا ةيسكن < امك سفن

 ظ هسردراص م « دج ملا ف رمآلا لوأ كلام سرد ناك : هسرد - "8
 نك م ىذلا هضرم وه تيبلأ ىلإ دجسلا نم لاقثنالا ىف ببسلاو « هتيب ىف
 ش ناك هلاح هدب ىف هنأ انركذ دقف ٠ مك أدخل 3 هل

 | لضفت 11 هسبل ىف دحأ مامأ أديب ظ « هرهظم ىف لمجتلاب ىنعي كلامناك دقل ()
 0 هاري الو « ممعتو هبايث سيل حبصأ اذإ كلام نأكد : كرادملا ىف ءاج دف ؛ طق
  برشو لكأ طق دجأ هآرامو « هبايثأسبال ؛ امعتمالإ هئاقدصأ الو هلهأنم دحأ

 1 . و0١ ص كرادملا « سانلا هاري ثيخ |
 0 رغك ف ألو: لاقو ء هتافو موب الإ لوبلا سلس هضرم نأ رخم مل (؟)

 05 .وضو ريغ هللا لوسر دجسم ىثآ نأ تهركع لوب سلس ض رم , مت نيخأ امموي
 .«وب ركفأا تع ركذأ نأ تعركد



 «ىضرملا دوعيو زئاتجلا دبشيو ؛ تا ولصااو ةعمللا رضحو :دجسملا فسلحي
 . ىلإ عطقنا“ مث, ةيرعتلاو « ةعم+ا روضح ىلع رصتقا من « جئاوحلا ىضقيد
 لاحو ضرملا لاح ريختل ًاعبات ناك ةلاح ريخت نأ رهاظلاد أمات ًاعاطقنا هتيب
 رض ناك نونسلا هلقثت لو « ةفيفخضرملا ةأطو تناكالف « نسلاو ' مسجلا
 , هسردو هدب مزأ نونسلا تلقثو ضرملا دتشا املف ء« سانلا ىزعيد ةعمجأ
 ملو « هتبب ىف عطقنا دق وهف قمح جف لك نم هيلإ نو رض سانا ناكو
 0 , سائلا نع عطقني

 نع داعتبالاو « ةنيكسلاو راقولا هسرد ىف كلام مزنلا دقو - 9 0
 ىوري « ملعلا بلاطل مزال كلذ ىري ناكو « هلثمب نسي ال امو لوقلا وغل

 ةنيكسلا هتملع ىذلا علا كلذل عت » هل لاقف هيخأ دالوأ ضعب حصن هنأ |
 هيف نوكسي نأ ملعلا بلاط نم ىلع قح » : لوقي ناكو . ءراقولاو ملحلاو
 ملعلا لهأل ىغبقيو « ىنم نمراثأل ًاعبتم نوكني نأ « ةيشخو ةنيكسو رافد

 "نم ه لقي ناكو « ملعلا اور ذ اذإ ةصاخيو , حاملا نم مهسفنأ اولخي نأ ٠
 0 . ءامسبت الإ كحضي الأ ملاعلا بادآ

 ٠ ىقلي ككم هنإ ىتح , ًاددش اذخأ يدآلا كلذب هسفن ذخأ دقو
 : يوبتم الإ هل تدع اف ةنس نيسمخ نم رثكأ ثرداحأ ىوريو « ًاسورد
 ةنيكسلاو راقولاو كتءدسلا الم هل نأاكف ؛ كلذ وحن وأ 2 ناتكحض وأ

 , ةحزم وأ ء لوق ىف أوغل دحأ هيلع ذطخأي ملو ؛ نينسلا كلت لاوط ةيشلاو
 . نوكملاو « ءودهلاو , هلك دجلا « هسرد يف ناك لب « ةددانب ًاردنت وأ

 نخب ناك لب « هعيط ىف ةنوخ وأ , هسفن ىف ةوذجل هيف كلذ ناك امو
 اذإ كلام ناك» هذيءالت ضعب لاق . ثيدحلاو سردملا امارتحأ كللذب هسفن
 اعضاوت دّشأ وهو . ثيدحلا يف انعم طستي « انم دحاو هيأ انعم سلج



 2س مهد

 | هاني الود تيدح كأ) تيدا دخن ل |

 0 . «هانفرعالو , انفرع ام هنأك '

 0 بلط ىف هصالخإو هللا ةيشنخلو ؛ نسحلا تمسلا كلذ لجالو

 . هلأ هصخ املو « مثأتلاو وغللا نع هدعبلو : هعروو هأوقتو « هميلعت و ملعلا

 ْ ' عيجاريال ملكت اذ « ةديدش ةييه اذ ناكر هللا ةزعو حورلا ةوق نم هب

 ٠ . اذه نبأ نم لأسب ال ىتأ اذإو

 ش 1 ناك 2 ملعو راقو سلجم هسلجم نأكد هسرد .ساج ىف ىدقاولا لاق :

 0 توم عفر الو  طفللاو ءاز ملا نم ءىث هسلجم ىف سيل « اليبن ايبغ الجر

 ءاذه نيأ نم هل لقي ملء هلئاس باجأف ء ءىش نع لس اذإو .
 ظ .

 ضب لاق : هسورد اهف ىقلأ ىتلا ةدملا لوط ةبيلا هذه هتمزال دقو
 سأرلا دوسأ كلامو « ةئامو نيعبرأو عبرأ ةئمس ةئيدملا تلخدو : هيرصاعم
 ظ 0 «10 هل ةبيه دحأ ملكتبال توكس هلوح سانلاو  ةيحللاو

 ظ ةهسرف ف هلاوحأ ةءاعف نسحلا مسا وذ ليبالا هنأ عم ناكو - 4.

 . هيلع هنأ ىلص هللا لوسر ن* ثيدحتلل مأ « لئاسملا : ءاتفالل ناكأ ءاوس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحتلا دنع هسفن طع ناك « « ملسو

 1 ندحأ سبلو « أيهتو اضوت ثدح اذإ ناكف ٠ عودأ آرهظمو نسحأ اتمس
 0 7 هللا لوسر ثيددح ثدح اذإ الإ ةصنملا لع سلحي نكي ملو « هبايث '

 . "ناكو : لوقيف ؛ هتيب ىلإ هسرد لقتنا امدنع هلاح فرطم هذيل ىحيو >>
 . خيشلا كل لوقي : مهل لوقتف ؛ ةيداجلا مهيلإ جرش سانلا هاتأ اذإ كلام
 1 مهاتقأف : مهيلإ جرخ لئاسملا اولاق نإف « لئاسملا مأ كيدحلا نوديرتأ

 2 بيطتو « لتغاف « هلستغم لخدو « اوسلجا مه لاق ثيدحلا اولاق نإو

 . مهيل] جرف ؛ ةدنملا هل يقلثو مهعتو ةجاس سبلو « ًاددج ابايث سبلو

 )١( 1م ص كرادملا ١ ٠



 مو

 يح رخب لازب الف ءدوع عضويو عوشخلا هيلعو « بيطتو ء سبل دق

 0 . (0) يلوي هلا لوسر ثيدح نم غرف

 كراب دقاو « سردلا دنع هلاد هذهو : كلام سرد ةفص هذه - ؟

 لكى ذفنت تناكف « هريسب رانأو لقعلا نم ةطسب هدازو . رمعلا ىف هل هللا
 تعماستو ؛ الابتإو الالجو ءًأكاردإو امهف دادزا رمعلاهب مدقت املكو ؛ ءىش
 : ,د_صتو « برغملا ىدقأ ىلإ ٍقرشملا ىدقأ نم ةيمالسإلا دالبلا هركذيو
 « عقت تناك ىتلا لئاسملا ىف ءاتفتساللو ء ثيدحلا عامسا بالطلاو ءاملعلا

 هباب ىلع تمحدزاو , ىالسإلا عرشلا نم هلسصأ نيبو « اهلكح مهقرعيف |
 بجاح هل ناك ماحدزالا اذهو « جملا مموم ىف ًاصوصخو « دوفولا
 دقل لب ؛ ةطرشلا نوببشي ساردح هيديرمو هذيمالت نم هل ناكو « كولملاك
 ٠ نكنذي وأ , ذهشثي نم هيف سيح . سيح هل ناك هنأ بفانملا بتك تركذ

 هبجو ريغ ىلع ثيد< ثدحت ادحأ عمم اذإ ناكو .٠ ةميقتسملا ةداجلا

 67 جر ملأ لاق أم ميحصي لاق هيف لثس أذإف ء هسيح

 دحالل سيلو ؛ ءاش نم هيلإ عصتمسإ ناكدجسملاب هسردناك امو س معو

 كلام سرد ىف بحي ام لخأو ٠ عامتسالا بدأ فلاخ اذإ الإ « هجرخمي نأ
 ةماعلل تالذ دعب نذأب م 5 هياحصأأ الوأ هس ردي نصتخم ناكف ؛ هب ىف امأ

 بطاخي, نأ ديرب هنأ وه كلذ ىلإ هعفدي ناك ىذلا لعل ء مهثدحتو « نوئيحي

 لئاسم نم نوكردي هل نومزالملا هب احصأف 5 للعلا نم قيطت امب .ةفئاط لك

 نم مهيطعيف مهب ولعي نأ عييطتسي ةفئاط ثيداحألا نم نوظفح و هّقفلا

 ديفياع مهثدحيف « ماعلا زم لقألا ظحلا نوكردي اف ةماعلا امأ ء مهردق معلا
 عماسلا هبقفي ال ىذلا ملعلا نإف  مهتقاط نع ديزي الو ٠ مهيد نوئش ىف

 .كولملاسايلكس أ رآ سايل ةجاسلا وممصيبهذملاجامسدلاو واب ؛كاردملا )0(

 ىطويسلا كاملا نييزاو « بهذملا جابيدلا و ؛اذ١ ىص كرادملا )0
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 : يلا هيلع بدأ لضبف هبجو ريغ ىلع كردي ذإ ] ء هنيد نع هنتي

 1 ' .دسفقيف هن ةلصاذ

 0 ءانهوز 28 قيدمع جأ لك نه سانلا دصقم جحلا .مسوم ىف ناكدقو
 20 اذإف ,ةيدملا لهآل الوأ نذأب نأب مشو وأ اذه ىف هيجاحا أب ناك كالذلو. ش

 ظ ّ ١ مآل ضعبل نذأ ام رو , ةفاك سانلل نذأ هيلإ ثيدحتلا نم ىمتأ ٠

 ٠ ْ ٠ . ًاديدش هبا ماحدزالا ناك اذإ ؛ مه ريغأ ,
 ٠ ؛ كلام باب لع تنك: عسيبرلا نب نسحلا لاق ٠ كرادملا ىف ءاج دقو

 3 لهأ ىف ىذان مث مش مهالإ لخد اف : زاجحلا لهأ لخديا : : هيدانم ىداتف

 .ةفينح ىلأن ب دامح انيفو « لخد نم رخآ تخكف ءقارعلا لهأىف مث : ماشلا :

 ا ىإ ري نأ لبق هسرد ف ثيدحلا نآلا كرق نأ ديرنالو - 6

 ظ . مالكسلا دنع نأش اهل نوكيس « نيرمأ 0
 ةءانع بي# نأب هسرد ف ىنعي نك كلام مالا نأ : امهدحأ ٠

 ' ١ 1 ًانايحأ نودبتجي هذيمالت ناكو ؛« عقب ملام ضرفي الو '

 ' اه وذخأ ىلا ل وصلا قيبطتو « ىلقعلا فشلا نآأل ,:عقت مل رومأ نع هباجإلا
 قاسني الو 2 موعواطي كلف 0 ريدقتلاو ضرفا ءأرو ريسلا ىلإ معقد دق: ش

 فلل ل ىلع بحي ىلا ع ةاولا ىح دنع فق لإ , مهريدقتو مهضورف ءارو ظ

 | .. اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام هكح فرعي نأ

 : ,ن نركب الم عدو * نوكب اعس: ' هللاقن ةيضرف ةلأ سه نع لجر هلأس
 اع تاأس ول لاقف « قيال لاق ؛ هبي ل ىرخأ ةرم رخآ لاسو ظ
 0 ٠ : كتبجالا هب عضتتي ْ

 : هباسمأ ناآكو < بيحب داك ال كلام ناك ٠ : هذيدلت مماقلا نبا لاقو
 * ١ أسم اهنأ اك. اهودعي نأ نوب ىلا ةلأسملاب 9 ءىحي نأ ن ولات
 . ١ ' . « بيق بيجيف 6 .ىوأب

 ظحالب ناك , ريدقتلاو ضرفلا ةرياسم نع مانا ف كيلا نإد
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 سل 44[ ع

 عقم دق : ريدقتلاو ضرفلا ىف لقعلا ةوهش ةرياسم نأ ( امهدمحأ ) نبررمأ
 راثآلا ضعب ةفلاذ ىلإ ةعلط لقعلاو ء ركسفلا علطت ءارو اقاسنم اببحاص
 . نأ (امهيناث) ةنس وأ باتكن ء ناطلس الو ملع ريغب ءاتفإلاو « ةنبب ريغ نع
 , مهامعأ ىف سانلا داشرإل الإ هيلع مدقي ال ملاعلل ناحتماو ءالتبا ءاتفإلا
 . فينحلا نيدلا ةرئاد ىف ام. فوقولا ىلع مبامحو

 كلدلو ء.ءىل 2 نأ زرحتي ناك ةعقاولا لئاسملا ىف هئاتفإف اكلام نإو
 نأ ص الو 1 ناد م )علا اذه نأ م عب هنال رثك الد باوجلا لقب ناك

 . هللا ءاش ام : هلوقب هاج ءىدتلا ناكو « ةجح ريغ نم هلأ ند ىف لوش
 : هلوقب هاوتف ًاريثك بقعا ناكو ل ىردأ ال ند 05 ناآكو هكلأب الة ةوق 1

 . نياةيلسعا ني امو ًانظ الإ نظن نإ

 رثذو؛ ةلأسم نع كلام لجر لأس ىدبم ند نمح لا درع لاق دقلو
 كلسرأ ىذلا ريخأ هل لاقف « برغملا نم روشأ ةئمس ةريسم نه أريف لس رأ هنأ
 . , 650 هه هيلع ىنلا لاق ؟ اهماعي نمو لاقف . اب ىل ملع ال نأ

 ىردأ ام لاقف « يرذملا لهأ اهايإ هعدوتسا ةلأسم نع لجر هلأسو
 « ابيف ملكت انخايشأ ن ء ًادحأ امد“ امو ءائدلب ىف ةلأسملا هذه انيلتبا ام
 اهدوقي هلغب ىلع هل_قث لح دقو « هءاج دغلا نم ناك ايلف ءدوعت نكلو
 تكرت هللا دبع بأ اي لجرلا لاقف ٠ ىه ام ىردأ امو « ىتتلأسم كلام هل لاقف
 :نشح وتسمربغ كللاملاقف ٠ كنمماعأ ض راآلا هجو ىلع سيل لوقي نمىلخ
 9 نسحأ ال ىفإ

 هسرد سلجم نم لاقتنالا لبق هنايب حره دبال ىذلا - ىناثلا رمألا
 نوديقي اوناك لهو قت ىتلا لزاونلا ىف هب ىّتفي ام هنع هاحصأ ةبادك وه
 ؟ مييلع لمي ناك لهو « ىواتف نم نوعمسي ام لك

 نيذلا ةاورلا نم هعمس ام ىلع هئيدحت ىف دمتم ناك اكلام نإ كشال

 ءلوجك ص كرادملا (م)و 0(
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 هنأ لع لد م لوقلا ى خام ىف كل انقس دقو: وه هذيقإ ناكو 5 مهلع قلت ٠

 ىف ىناوتي نأ ريغ نه 0 هللا لوسر كتيداحأ نم هعمسإ ام نود: ناك

 ظفحلاف اهملعب هلقع ةيذغتلا ابظفحتس ؛ ؛ اهدشب 2 ارظفحتسب ناكف ؛ ايظفح

 لقعلا ىلع ب .كينأ ة ةيشخاف اهديبق بة امأو « لوقعملا مضهركسفلاو « لوقعلا ءاذغ ٠

 1 . هدح و هيلع دمتعأ نأ

 . « هعينض لثم اوعلصي نأ ىلع هب هباحصأ ثحح سب ناك ثيدحلا ىف هنأ رهظيو

 01 ( هنرضح ف مولع أرتتو؛ ؛ مييلع أاهرشنبو ثيداحالا نودي وه نآك دقو

 حتفتسا ةءارقلا ف أطخأ نإف؛ ثيداحألا هيلع أرق بذبح هذيبلت ناك دقق

 اق اه نوصأ هيلع اهتءارقؤ ثيداح ألا نيردن نإو« باوصلا ىلإ هدرو « هيلع

 | | . ىنعم وأ ظفا ىف ىوأرلا ىلع همشب نأ نم طوحأو

 0 ىف ةدرا ولا رابخآلا عومجج نم رهاظملاف لزاونلا ف هيواتف نيود“ امأو .

 ءاهنم مب ممل نع ال نأك نإو« ةباتكلا ىلع هباحصأ ك ثخح ناك ام هنأ بابلا اذه

 ْ ءىش : لك هنع اوبتكب نأ انأيحأ ركستسي دقو

 بك أ تنك لاق كيلع 8 كلام ناك ىجحبل تلق : .ىيدملا نبا لقد
 .هانال الف هدنع بتنكي لجرلا ىرب كلام نأك هذيبلت بعضم لاقو . هيدي تيب |

 0 . 90. هعجاري الو « يلع دري ال نكللو

 ظ نعم ءأور ام هذيفالت هلع هبتكي ام ةرثكل هراكنتسأ ىلع لدي اممذ'
 2 لو عجرأو ءى امخأ سثب ىننإ لوقي اكسلام تعمس د :!لاق ذإ هذيلا

  «؛ةلأم ىف هباوج بت هك أ ف آرد: : بيشأ لاقو 29,111 بتك هلوقأ ام
 .. . 99 ءال مأ اهلع ىيثأ ىردأ ال ىفإف 'اهيتكت ال لاقف

 هنع بنكي نأرأ بتسأل ناكهنأ رأم خ1 هذه عرومجج ند 355 دس ىذلاو '

 نأ ةيشخ هيف ىتفي م لك هنع بتكي نأ ديرب .ناك ام هنأو؛ ءىث لك

 هلق ةاسهلإ نئمطا ةلأسم 9 ققفأ اذإ ناك هنأو 5 يفأ م ضعب نع عجري

 : 155 ص كرادملا 0-00 .٠ ورب ص كدادملا ()



 و.

 مل

 . مير كيد وأ ءابعوضوم ىف عطاق صنل اهيف دوعي وأ الماك ًانائئمطا

 ساسأ ناكو . ةلأسم ىف ىتفأ اذإ امأ ءابتباتك نع ىبهني ال ء اهمكح ىف
 اهتباتك نع ىهني ناك دقف هب عطق ًآنيقإ سيلو ٠ هدنع حجر أانظ ىوتفلا
 . اهيتتكي نم ىأد نإ

 .لاعتو هناحبس هللاو ؛ لاوفألا هذه رهاظ نم طيذتسي ام وه اذه
 ش ظ . ريبخلا ييلعلا وه

 ةالولاو ءافلخلاب هنقالع |

 كردأف ؛ واه ةنس تامو « هب ةنس هنع هللا ىضر كلام دلو - 8 ٍِ

 ف مالسالا ةعقر تعسنا نيتللا نيتيمالسإلا نيداودلا كرايملا رمعلا. اذوب

 : ىتلا فارطألا ةيمارتملا ةعسنملا دالبلا ىف هماكحأ امهيف ترقتساو ء امهدبع
 نمو . نيصلا ىلإ مالسإلا كح لصو قرشلا نم ذإ : سمشلا اهنع بيذت ال
 نامكحت ناتلودلا تناكو ؛ تاملظلا ركو ءابروأ طسو ىلإ لصو برغلا
 ىروش ةفالخلا ذإ ءامهنيب قرفو ء ضوضع كلم امهمكحو ؛ ةفالخلا مساب
 « ءابآلا نع ءاسنبألا هثراوتيو ذجاونلاب هيلع ضعي كلملاو « نيدلسملا نيب
 رب لف « فويسلا رجتشاو « ماسلا قشتميف ؛ كوللأ نيب ةنئحاشملا ىرجيو
 نع ف ماكحلا ىلع ةجراخ تجرخ نإو؛ عونلا اذه الإ ملا نم كلام

 ىف ام قؤف . أدظ مراكأو الدع مهلفأ نم قوقحلل ظفحأ الو « مهنم لدعأ
 ,ساناا لا وحل داسفو « ماظنلل بارطضاو رومآلا ىف ىضوف نم جورخلا
 سائلا باذشا لاومألاو سفنآلاو ضارعاألا ضيرء:و ٠ تامرحال كتهو

 مظ ىف بكتري الام ملاظملا نم اهيف بكتري ةعاس ىضوفو ؛ مراطشو ْ
 . نيس مظنم 0

 ىلع ىروشلا مكح موقي نأ نم سئايلا وجلا كلذ طسو ىف شيعي نفو
 هلأ ىطر نايلعو رمعو ركب نأ مح ىف نأشلا ناك .اك ٠ حبحصلا هبجو
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 لثمآلا مكسحلا اهنأ ىلع ال ةمئاقلا لاحلاب ئضري نأ دبالف « نيممجأ مهنع
 عقاولارمألا امنأ ىلع نكلو مالسإلاهيلإ اعد ىذلاو نوكي نأ ىغيلي ىذلا

 ةجيقنلاو ؛ معأ داسفو : دشأ ررضل ضرعتلاب الإ هعئد ىلإ ليس ال ىذلا

 لاقتتالا نأ ىلع ةعقاولا ب داجتلا تلد دقو, ة ومأم ريغ لب ةنقيكسم ريغ

 نأ لوقعلا هئادب ىف ررقملا نمو , ًاررض ريكأو ًالظ دغأ وه نأ نوك

 0 امبلقأو ًاررض امهنوهأ رات ررض هيف امهالك نيرمأ نيب ددرت نإ لقاعلا

 نك اسلا عداولا هيقفلا كلام ىكإ ىخو::تناك لاحلا كلت نإد « ارش
 هلا ىضقي نأ ىلإ نانئمطالاو رارقلاب ىضريو « ةيفاعلا رئوي نأ ىلإ نئمطملا
 هميسقتأب 5 اوديغي ىتح موق م ريغب ال هللا نإ » . الوعفم ناك ًارمأ

 . مكيلع ىوي نونوكتاكو
 1 لاحلل هنم ًايعرش ًارارفإ نوكساا نكي مل نإ نكسي نأ كلاملبق كلذل

 ْ مدعو ؛ اه رييغت ىلع ةردقلا مدعو اهدوجوب افارتعا كلذ ناك لب« ةعقاولا

 . اهاح ىلع سوفننلا تماد ام  ريبغتلا ىف ىعسي نم لمع نع اضرلا
 ف ىف كلام ةدالو تناك دّقل : ليصفتلا ضب  هالصفن لامججإ اذه 5"

 5 , هيخأ نايلس م كح ءديلولا م ك2 بعأ دقو « :كلملا ديع نب ديلولا دبع

 0 « ناملس دعب ةفيلخ زيزعلا دبع نب ربع ريتخاف « هيأ ةريخ تناك مث

 باج لع .ناكو 29 اذه ريع محا دوو دقو « كلام كرادم تحتفتف

 .ًامكح ةيمالسإلا دالبلا مكحف «٠ 55 5 رحلاو ةداهرلاو ىوقتلا نم يظع
 0 دق هنع هللا ضر قورافلا ناك نإو , باطلا نب رمع م ك2 هيشأ ًايفلس ش

 نب زعلادب عنب رمعف كلآم ىأرن 0 هل لش _ هدعب نم دوجوي مو لب ؛ 3 هليث م ع

 ميسفنأ ى ىو سأن ]| قروقح عرف ىالبإلا احلل ةفداص ة ةهروص

هو وح ةئس ريرعلا دع نب رمع ىلد (1)
 ٠ عاتام دق لبف ءو.؟ ةنس تا

 حطت نإ و « كدت نم ىو ؛ هزم نم ةنما[ثلا رحضن ىف امهنع هللا ضر كلامو

 1 ١ . صحفلاو ةئزاوملا .



 )١( وام ص ىف مالكبلا اذهو ء رصم ىف عسط باتكلا :
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 لام ف ةداهلا لع ةظفاحلاب هس ل و 3 أمقحب الإ مهاوهأو ميضارعأو

 لآ ذخأيو «ةفالخلاهيل وت دعب ةشيعم ىندأ شيع نأب ىطريل هنأىح نييلسملا

 , ابلهأ ىلإ ملاظملا دز ىلع مولمحيف ٠ لبق نم هب اوذخؤي. امب ىومألا هتيب

 . مزغو مزح ف كلذ هل متي ىتح « ًادبج ولأي الو مهنم سانلل فصتنيو

 احلل ةيلاع ة ةروص هآرب نآكو 5 باوعإلا دشأ ك كلام كب يوبعأ دفإو

 يىررو | اهلظفحو ابضعب ىور هنأ هيلإ بسأمل ىد 8 هب _ربادع عبشيو لداعلا

 زيزءلا ديع نب رمع ةريمم ىوري مكحلا دبع نب هللا دنع نبالمح اندجو دقف
 0 اهردص 2 لور

 ثيللا و نسنأ نب كلام ىنثدح : لاق مكحلا دبع نب هللا دبع ىبأ ىنثدح »
 نايلسو رضم نب ركبو « ةعيط نب هللا دعو ةئييع نب نايفسو دعس نبا

 نإ ىمرعو مساقلا نب نمح أ دعو بشور نإ هلبأ كيض و . ىمكسلا ديزي نبأ

 1 رمع رمأ ن نم ناتكلا اذه ىف ام عيمج مءأ مل نم لعلا لهأ نم مريغو حلاص

 قريخأ لق مهنم دحاو لكو ترسفو تعارو تسمع“ م ىلع زيزمعلا كع نبأ

 , ©0 , هلك كلذ تعمجف ةفئاطب
 ًاظح كلام قبر ط نع ىو ىورملا دجتن باتكلا كلذ ىلإ عج رتل كنإد 0

 . ىالسإلا 01 ةحيحصلا ةووصلا هرايتعاو .

 ىف.ق ريا ةضهوك تناك لداعلا مامإلا كلذ كح ةدم نكماو - ؛1/
 . اكيشو باغ لب « لطت مللظحلا ليللا

 نتسي ملو « هليس ريغ كالس نه نيبومالا ءافلخ نه هدعب نم ءاجو

 تمكحو تاوبشأا تمكحتساف , لولذلاو بعصا| ةمالاب بكرو « هتنسب
 ؟وجلا كلذ طسو ىف مامإلا كلذب ىتأ.دق هتردق تلج هللا نأكو , ءاوهألا

 ع كلم-هم)



 ا - ْ

 ا ظ ةداجل لع انداسم ١ وفاقتسا نإ | حلما مهدي نا لعد هتردق سانا ىريل

 ' . طيح ءىش لكب هقاو

 ظ ني ولعل ضافنتاو جدا وخلا جورخ ىأرو ماكحلا كئاوأ كلام ىأر

 ْ ءماقي قح ريغ نم « اهب لزنيو ةمآلاب قحلت رام نم كلذ نع مجني امو

 ش ء.هودهاشو ىضاملا اونياع نيذلا هخوبش هاوفأ نم ىقلتو « عفدد لا الو

 ظ لوس رلآ مرح ةنيدملا تحيبتسا فيكو. « ةرحلا ةعفاو زابخأ مهنم عمسو

 ٠ لذأف ٠ كتمت نأ ريغ نم ةمرح ابيف كرقت لو « هيلع همالسو هلا تاولص

 1 ىتح « لطاب عفدي ملو , قح مق مو راسإلا ىف اودبقو ؛راصنألا دالوأ

 ٠ 1 , ريبزلا نب هللا دبع نيب ناك ام مهنم معو ٠ ءادسنفلا مرك نم كلذ نوكي

 ةبعكلا تيمرف « هللا مرح ايف حييوتسأ أ عئاقو نم ناورم :نب كلملا ديعو

 هبد سان أ ةباثما وهرب داسفلاو ثم هلل م 317 5 هلك زاجحلا ناكو 2 قينج# ماب

 ٍ 200 .رذالو ىقبتال ةن :هلا ابنكلو؟ مارحلا رعمشملاو مهكسانم

 ْ نيملاظ اوناك نإو ماك ا ىلع جورخلا ىف كلام ئري نكي مل كلذل

 ْ « مئاقلا نم اريخ دغاقلا نوكسيف « ءامدلا ةحابإو ؛ نتفلا ىلإ ق ةوسي اه الإ

 0 . هنع هنأ ىضر يرعشألا يموم ىنأ نع ىود اك رئاسلا نم آريخ مئاقلاو

 ؛ نم ةاتف زاجحلا دالب ىف نياع نيعبرآلا براقو , هدشأ غلب الو عم ٠

 | 0” ةفرعب جيجحلاو . مونم ةفئاط ىف ىجراخلا ةرمح وبأ مي دقف ؛ جراوخلا

 ١ مهلإ لسرأ دقو « ريخالا رفنلا سائلا رفني ىنح ةكم ىلاو عم اونداهتو

 | ْ مدق ( لل ةئيس ) ةتسشسسلا هذه ىو ؛ ريثآلا نب ال لماكلا ىف ءاج ( (1)

 دا دقو الإ ١و رعش اه ةفرعب سانلا امتيبف ٠ . ..جحلا يجراخلا ة ةزمح وبأ

 1 ٌ « موأد نيح .سانلا عرفف ٠ ةثاعيس مث مسدد ل دس .مئامعو مالعأ

 00 مهاسارف «ناورم لأو « .نأورم مهفالخم موريخأف م طاح“ نع « ممولأسو

 . ميثم بلطو ةنيدماو ةكم ىلع ذئموي رمز « كلا دبع نب نابلس نب دحاولا دبع

 : « نونمآ اميمج مهنأ ىلع ممحلاصف « جن هيلعو « نضأ انجب نحن اولاقف , ةئدملا

 ش , سانلا رفني ىح ؛ ضعي نم مهضعي
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 وه ناكو : كلام م خيش نوح رلأ ديع نب ةعيبر موف جس جحا ةيلع نم ةفئاط

 « هب سيخن وأ دوعلا ضق:: نأ هللا ذاعم ةزمحو بأ لاقف ء دبعلا مهركذب لكنللا
 ىضقات ىتح وأ « ىضتقلت ن نكسار , هله ىنقر تءطق راد أ ا

 كوبر اننيب هيدطا

 نيبو هنيب تناك ةكرعم دعب ةنيدملا اذه ةزمح وبأ لأ ١ ةئس فو

 .ةكوشأا- مييف تناك ذإ « شإرق ىف ةلتقملا تناكو , مهولتقف :« ةنيدملا لهأ |

 ةب ةأرملا تناكف ةئيدملا مهنه نوءربنملا مدقو ريثك ددغ مهم ' بيصأق

 نع رع رابخألا نييتأت ىتح ءاسنلا حرت اف « ءاسنلا أهعمو ؛ اهميمح ىلع حئاونلا

 ء.اولجر لتقل بهذت نونم ةدحاو لك ةأرما ةأرمأ نجرخيف « نهاجر

 ؛ اهنم مبج رخأ نم هاج مث مث 6 21) لق نم ةرثكلا أ رمأ امدنع ىقبت الف

 ٠ مهثيع ودتجلا ث ثيعل ناكم هلك اذه ف 8 دملاو

 ماقملا اذه ىف رك ذنلو ء 46 ص سماخلا ءزجلا ريثآلا نبال لماكس ا 9

 نامز تررع ةنيدملا لهأي و : : لاق دقف بدآلا نويع نم ىبف « ةرمح ىنأ ةب ةطخ

 هيلإ ماتكف , ةهاع مرام باصأ دقو ( كاملا دمع نب م اشم ىنعي ( لاوحألا

 هل مثقف ؛ ًارقف ريقفلاو ؛ ىنغ ىنغلا دازف « لعفف مكجارخ كلم عض نأ هنولأست

 جرخن مل انإةئيدملا لأي اودلعاوءآرخ ءازج الو ماج الف ؛ اريخ هللا كارج

 . هيف ض وخن نأ دير كام ةلودإ الو « ًاثبعالو ؛ آرطبالورأ رشأ انرايد نم

 فاعو كتلطع نق ىدلا حيباصم انيأر ال ائيكلوو أنم لين دق ميدق رأثلالو

 انعمسو « تبحر اه ضرآلا انيلع تقاض , طسفلاب مئاقلا لتقو ء.قمل اب لئافلا

 بجيال نمو و : هللا ىعاد انيجأف « نآرقلا مكحو « نمح رلا ةعاط ىلإ وعلل ًايعاد

 ن وهءضتةسم نوايلق نحن وىتشلئامق نم انايقأق ,ضرأآلا ىف روجعم سيلف هللا ىعاد

 « مكلاجر انيقل بقل مث « ًاناوخ] هتمعنب انحبصأف ء هرصنب اناوآ « ضرآلا ىف
 مكحو ٠ ناظيشلا ةءاط ىلإ اث وعدف , نآرثلا مكحو « نمحر لا ةعاط ىلإ مان وعدق

 برض دقو « نوعروي اولبقأ « دشرلاو ىغلا نيب هل ورمعل ناتدف ؛نآورم ىثب
 لبقأو « هنظ مهيلع قدصو « هليسارم مهئامدي تلغو , هنأ رجب مهلبق ناطيبشلا

 جيم ؛اناحر ترادق «قث ود ىذىدتهم لكب ؛بئاتكو بئاعءلجو رع هللا راصنأ



 ظ دل 44

 .شيرقف ةحضذملا كلت سانلا مالآب ة :رعامشلا ةحملا سفنلا وذ كلام ىأر
 | داسفلاو ثبعلاكلذو 1 ىوبنلا معلا ةثرو « ةئيدملا لهأ ىف مثول ل ىنلا موق

 . "كشالو ءاطق انكار هيف ريسي ال ناك ىذلا هدنع سدقملا لوسرلا مرح ىف

 نأ ًاصوصخو نيرئاثلاو ة ةروثلا نع ىضري ال ابلك رعاشملا هذه هنأ

 هيشأتب ال ىذلا لدعلا ةمافإ ىلإ هذه دعب | ولصي ملذإ «.ًاريخ نكست مل جئاتنلا

 اب رغصي ةئيسلا ةعيرذلا نأ وأ , ةليسولا رربت ةياغلا نإ لاقي ىتح ء لظ

 نم نك( مل كذا, اهيف ريخ ال ةقن ]و٠ مث ةقير طلاق ؛ ةييطلا ةجيقتلا ءازإ

 8 امنوا الف“ ةنتف نع ىذرإ وأ« نيرئاث نواعب وأ ةروث لع ضر

 | ش | . ابيلع نواعيالو

 ةبيرغ تاروثلا وأ ننفلا نع هنع هللا ىضر كلام ة ةيغر تسيلو - 48

 ش نأ تنقع نم هنإف 5 عزنملا أذه سفن نوعزنب اوناك مه لب ةئبدملا لهأ لع

 ؛ ىلع دبع نغ قارعلا ىف راصو , زاجحلا دالب نم ىالسإلا مكسحلا جرخأ

 ظ  نييسابعلادبع ىف ةينأث قارعلا ىلإ ىوآ مث  نيبومآلا ديعيف ماشلا ىف راص مث

 .« اهرمأب نيينمم ريغ ةسايسلا نع نيفرصنم زاجحلا لهأ راص تقولا كلذ نم
 دبع ىف هنع هلأ ىضر نيس تاراثا اوراث نأ موي الإ ةيعاد ىلإ اوفتلي مو

 ةيسايس ةعزن ىأ ىلإ تقتلت ال ةزيدملا تناك كلذ دع: نءد « ةيواعم نب ديزي |

 ش مهلارمأو مهسفنأ نع غافدلل ابلهأ درجتي فادنعف ٠ مجارم اهمجاه اذإالإ

 اورصنت نإ ةئيببملا لهأي متأو ؛نولطيملا هب بائري برضب مماحر ترادتساو سب.
 ٍزودص فشو' انيديأب وأ هدام نم باذعب ف مكتحسي نآورم لاو ناورم

 ٠ نيدموم موق 0

 ىقورخأ ةنيدملا لمأب « خآ رش كر ملآو( لوأ“ ريخ مكلوأ ةئيدلا لهأب

 ءاجف « فيعضلاو ىوقلا ىلع « هباتيك ىف لجو زعهللا أمضرف « مهسأ ةي ةمنام نه

 مكنأ ىنغلب ةئيدملا لهأي « ًابراح ارياكم هسفنل امذخأف « مهس اهيف هل سيل عساتا ظ
 اف تولبتكم هللو ةافح بارعأو «ثادحأ باش : مق 5 « ىناحصأ نوصقالت

 '. « مهم|دقأ لطأبلا نع ةليقث + مهنيعأ رعشلا نع ةطغ « مهبابش ١



 رارفلا ىف ةبغرلا اهنكللو ؛ةلود ةرصنل الو موق ديبأتل ال مهضارعأو
 رصحلا ىف ةنيدملا تناك كلذلو « ةزمحى نأ عم مهاح قت يأر امك نانئمطالاو

 ءارعشلل ةباثم , زاجحلا دالب رئاسك ,ىمابعلا رصعلا نم رطشأو ىومألا

 نم نولادي الو  ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اوفرصنا نيذلا داهزلاو ءادلعلاو
 . ثيدحلا ةءاردو ؛ نآرقلا مهفو ٠ نحرلا ةدابع ىلع مه.وقي ام الإ ايندلا

 محل ترفاوتو « بابسآلا مهل تأيمت ىرإ نيدلا ف ىوتفلاو فيرشلا

 « اهتيجو ةئيملأ هذه نم ذخأ 2 هنع هلأ ىضر كلام ناك كلذكو َ تالهؤملا

 ؛ اهترظن ةمالس ليادلاب هيدل ديأتو « ايبلإ عوزنلا هسفن ىف ثادحألا توقو

 | ' . ةياهنلا ىلإ ابمزتلاف « اهتداج ةماقتسأاو

 لف « ةعاطلا ىلع جورلا ري ملو « ةءامجا هنع هللا ىضر كلام مول - نه

 ءافلخو ةالولا ىلإ عدي مل هنأررقننأ قحلا نمو , اهديؤي ملو « ةروث ىلإ عدي

 , دحأ ىلإ وعدي ال ؛دايحلا مزغلي نأ ىري ناك لب ٠ مه رصانيو هرضع

 | «٠ هريكفتو هقطنم عم قفتي: كلذو « ةنتف تظقيتسا وأ ةروث تداث نإ

 ىه هرصع يفن ناطلسلا ةسايس نأ ىريال ةعاطلاو ةعامجا مزلي ناكنإ وبف
 ىضري لب « نآرقلا ىدهو ؛ مالسإلا ماكحأ عم قفتي ىذلا حارصلا قحلا

 . ؛ةئسحلا, ةظعوملاب حالص] اهيفنوكي دقو « أايبسن ًا-الصإ ايف نآل , ةعاطلاب

 يشك أ ىف عبتي احلا حالص نو « داشرإلاو ةيادهلاو , هنابإ ىف قحلا لوقو
 « مهردشريو , سانلا اوحلصي نأ ءاملعلا لعق , نيهوكسحما حالص نايحألا
 . ةقيرط ىف هيأر نكي امبهو « مهحالصل أمت نيكاملا حالص ءاجاوحلص نإف

 نواعي الف « مث ف نيب رفلا نآل , نتفلا دنع ًادحأ رصاني آل وبف حالصإلا

 ىلع نيجراخلا لاتق نع لثس امدنع باجأ كلذكو , رخآلا لع اهدحأ

 نب رم لثه ىلع اوجرخ نإ : لاقف ؟ مهلاتق زوحيأ : لئاق لاق دقق« ةفيلخلا

 مث *ملاظي ملاظ نم هللا مقتني مبعد :لاقف « هلثم نكي لنإف :لاقف «زيزعلا دبع
 0” خلا أمهلك نم مقتنب

 )( مالسإلا يض ٠ 2٠



 0 املس ا
 . ةلدالا ق مأ ةيومألا ةلودلا ىفأ ءاذه لاق ةلرد ىأ ىف ئردن ائساو

 ١ رصع هنال ظ ةيسارعلا ةلردلا رصع ىف ناك كلذ نأ برقآلا لعلو , ةيسايعلا

 ' « نييسابعلا نرد نييرمألا ىلاوي هنأ اذه نم مهفي نأ م حصي. الو ٍ؛ كلام ين

 1 ةزوضلا عضو نق وه مث < , أذبم قطني ال هتايح ىف هيلع ناس ىذلا هقطم نإف

 2 ف ”قيزعلا دبع نب رمع لثم ةفيللا نك نإ : لاقف ٠ هلئاسس ىدي نيب ةيلاثملا

 ْ ىف مهورذيلف الاد ٠ 1 ولتاقبلف سانلاب ةقفرو ؛ ةودحلا ةماقإد , هلادعو هأوقت

 : ْ . نوومعإ ميغ
 قومي نر ةفيلخلا لع نيج راخلا لاتق ىف اذه كلام لوق نإو ه١

 ْ نيج راخلا ىف لكس دقق :©7ىومألا رصعلاف أاببيقفر ة قرب ا .ظعاو ىرصبلا

 ' لجر لاق ,ءالؤهالو ' ءالؤه عمنكتالد :لاقف . ناورمنب كلملا دبع ىلع
 ' ءهذيب طخو بضخف ٠ ديعس انأ اي نينمؤملا ريمأ عم الد : ماشا لهأ نم
 ' . نينمؤملا ريمأ عمالد ؛ معن ! 1! ديعس بأ اب نين دولا ريمأ عم الد : لاق مث

 : نيجراخلا ىف امهمالك نأو , نيلجرلا نيذه نيب قفتم ىأرلا نأ ىرتالأ
 ْ . ظفللا فلتخا نإو « ىنعملا ىف دحتم

 0 نسحلا ىأر ةسرادو ؛هدبع ىف ماكحلا ىف كلام ىأر ةسارد نأ قحلاو
 . ١ نيمامإلا نيذه دنع جهنلا داحتا ىلإ انب ىهتنت : هدبع ىف ةيمأ ى ىبب ماكح ىف
 ' لاوحأ ىف شاع امهالكف  ببسلاو .نردمملاو سفنلا داحنال , نيليلجلا
 : لوق عمسب ال ةنتفلا ةجض ىفو « نففلا ةريثك« بازرطضالا ةريثكةيسايس
 نمؤملاب ردجألا نوكيو , عبتملا وه ىوحلاو , عاطملا وه حش كلا نو دو 6 قحلا

 «منذلا عري وأ لايجلا فاعش ىلإ اجليو رجح ىلع هقديف هفيس ىلإ أي نأ ظ

 باهذلا عطتسسإ ملو ءاهاعرب مغ هل ن نكي مل نإف « فيرشلا ثيدحلا فدرواك
 . لب“ هيف نوضوخي ايف ضخي مد سائلا طشو ىف نثاع ؛ لايجلا فاعشملا

 هتصاخت ف ارلعي و ؛ ابعبتي ملاصلا فلسلا راثآ ىلإو « هسردي نيدلا ىلإ هجن
 : ْ 0 .هيلإ عامتسالا ىلإ ةجاح مهسفنأ ىف نود# نهو

 ش :ةسال نمد رمع نأ دعب ه 1 ةنس يرصبلا نسحلا تام () :



 دلك 6 كاع هللا ىذر كلام سفنو < اى رض ١ نسحلا سقت تدحتأ دقاو

 تعسأذ ناك امههالكو 5 هنادع, 975 هلا فاض > عرد ىق 2 سفن هسفن تناك نياجرلا

 ناك اههالكو ءهنا طر امو. روهألاب ربو ؛ دنان ىوق لقع أذو٠ 2« نسح

 ٠ « ةنتفلا ىلإ ةوعدلاو ةروثاا نم ىدجأ اهنابإ ىف ةنسحلا ةظعوملا نأ ىرب

 بولقلا ىفو « ءاغصإ ناذألا ىف دجب امدنع ةظءوألا هذ قاعنب ناك امهالك

 عبقي ناك اكللام لعلو « داحتالا كالذ نتفلا نم امبفقوم دحنا كلذلو , ًايعو

 رشع ةنماثلا وحن ىف كلامو تأم هنأ ذإ ام لع ىلع ناكدقو : نسحلا ةريس

 , نسحلاك ءافللا نم هفقوم يف بهسملا نب ديعس ناك دقو : ©0هريع نم

 0 . امبب كلام ىدتقاف

 :نييومألا نم نسحلا فقوم وم ىلإ ةملكب ريشت نأ ماقملا !ذهىف قحلانم دج )١(

 ةيمأ ىنب ىف هيآر ناكدقاف « ًاركف اهدتعب مع ؛ المع ةسايملا نيحلا لزتعا دفا

 نانا عدي ملد« مييلع جورخلا ري م هنكلو , نيزعلا ديع نب ريع ادع ام ائيس

 : ىتأي اهل كلذو نيملاظ اوناك نإو مهموجو ىف فوقولا ىلإ

 : لاو اذأو .مالسإلا دومع مده-و دودحلا لطعي دق جورخلا نأ قري هنآل عاد

 ميقتسيال هلاو.دودحلاوروغثااوءىلاو ةعمجلا ءاسمخ ان رومأ نم نولي مث د: مييف

 ام رثك أ مم هنا لصي ؛ امل هللاو « اوملظ نإو !اوراج نإو م الإ نيذلا

 6 نودسفي

 6 لعجتو . ةيمالسإلا ةلودلا ل جورخلا ةرثك نأ ىأد هزاألو ءبد

 ٠ :مممرصخ مييلع ورحيو مودع مهيف بلكيف . اديدش مهني نيلسملا
 / عقدت ةءاظم و ماقي قح ريغ نم م جورحلا ىف قرمتءامدلا ىأر هنآلو د

 ملظأ ىلإ ملاظ دي نم نوجررخم سانلاو
 ؛نيم وكم ا لاس حالم داسفلا اذه-الصإل دمعملاقيرطلانأ دججو هنآلو عد و

 حلص اذإ هنأ دقتعاو , ىاحلا حالصإ هيلع رذعتو ء نينئإلا مع داسفلا ىأد ذإ

 هل لاقف « جاجحلا ىلع وعدي الجو ةرم عم . . , احلا حالص اهتح هعبت بعشلا لاح

 وأ جاجحلا لزع نإ فاخن اننإ ؛ « مثيتوأ مكسفنأ نم م نإ ؛ هللا كمحرلعفت الو

 حج: لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ يور دقن ؛ ريزانخلاو ةدرقلا مكيلت نأ تام



 لل وإل

 ) ةيحان نه دحاو رمأ : الإ ناقرتفي اكلامو نسما نيج رلا دن الو
 ٠ المع ةسايسلا هلازتعا عم ناك ىرصبلا نسحلا نأ كلذ ؛ ىسايسلا ىأرلا

 ْ ناكو ؛ ةيوأعم لاثقيف قح ىلع ناك هنأ ىرو؛ بلاطو أ نب ىلع ىلإ ليي ناك

 . ةثالثلا ءافاخلاةئ رمنع ىلع: لزني الو «ًايغاب , ناك هنأ ىريلب ءلطابلا لعةيواعم
 . ةرشعلا نم ناكدقلو « مهر ادقأ ىف توافت ىلع اوناك نإ و ٠ ©” هوقبس نيزذلا
 . هرايخأ ةلمجف , هنع هللا ىضر كلام امأ . ةنجلاب ةقلظم ىنلا محل دبش نيذلا
 ٠ نكي م هنأب حرص هنإ لب« هنع هلا ىضر ىلع ىلإ ليم ناك هنأ نع ءىنت ال

 . حاصلا مكملا ثيح نم « مهنع هللا ىضر نايثعو رمعو ركب ىبأ ةلزنم ىف
 0 هنعهللا نا ىطد لعد“ ماك- خا رئاس اهنود ةلزنم ىف ةثالثلا ءالؤه نإف .دشرلاو

 . هرظن ىف مهيلع ولعب ال ةباحصلا رثك أك

 ظ . 1 ليصفتلا وح را ضعي هن هنيب نأ ىلإ جات كلذ نإ و 0

 00 وسر دعب سانلا ريخ نم ه هسرد ساجم ىف نيبولعلا دحأ هلأس دق
 م لاق ء رمع مث : كلام لاق ؟ نم مث: لاق“ ركب وبأ : لاق ؟ يلي لا
 .لئس هنأ هذيدلت بعصم ىور دقو . ناملع ًاءلظ لوتقملا ةفيلخلا : لاق ؟ نم
 1 :لاق ء ركب وبأ :.كللام لاقف « قلم هقال وسر دعب سانلا لضفأ نم : كلام
 .: لاق ؟ نم مث : لبق « نامنع : لاق ؟ نم مث : لاق ءرمع مث لاق ؟نه مث
 ر رمأ.. ٍلسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ةريخ. ءالؤه ؛ سأنلا فقو انه
 اوراتخاف « ةتس ىلإ رمع ابلعجو ءرمع ركب وبأ راتخاو «ةالصلا ىلع ركب ابأ
 ا ٠ «هبلطي م نك رمآلا بلط نم سيلر ةباور ىو ءانه اه سانلا فقوفنامع

 ظ 52 كباتك ى لصو دقلو ..يلع ىلوي نون وكنت ايو « كلا امعأك مكن امعوس
 .:! ةيوقعلا ركشي نأ ةيصعملا لمع نمل ىقيني سيل هنأو ' ب روج نم هيف متأأ ام
 0 جدت باتك نم صخلم «مالسلاو بون ذلا مؤش نم الإ « هيف متأ ىذا نظأ امو
 1 ,  .معو ص فلؤلل لدجلا
 . معو نص لدجلا خيرات عجاد (1)



- 

 ؟نم مث : تلق , رمعو ركب وبأ سانلا لضفأ ٠ : بهو نبا ةيأاود فو
 , 20« نايثع لاقف « ىنبد ىف كب ىدتقأ ؤرمأ يفإ : تلق. كسمأف

 ناك اكمام نأ ( اهثدحأ ) : نارعأ نيكي ةفلتخلا تاياورلإ هذه نمو
 ةياورلا تناك ن إو , سانلا رتاس اهنود ةبنرع ىف نايثعو رمعو ركب ابأ عضي
 ىلإ ناهع مض ىف ددرت ناك هنأ ىلع لدت بهو نبأ اهرك ذ ىبلا ةريخآلا
 . هزع هلأس امدنع كسمأ كلذا و نيخيشلا

 زاتمي الف ةباحصاا رئاس ىف هنع هلل ىضر ًايلع لمحي هنأ (ىاثلا رمآلا)

 0 . ءىث ىف مونع
 هأرصاعنبرخآ نيمامإ كللذب فلاخ هنع هللأ ىنعر امكلاع نإو - 0

 وهو « هنم رذصأ امييناثو : ةفينح وبأ وهو ؛ هلبق تامو هنم نسأ امهدحأ
 ' ىلإ هعفري لب , سانلا رئاسك يلع دعب ال ةفيذ :- ايأ نإف « ىعفامشأأ هذيملت
  نايثع ىلع تاجردلا ىف بيترتلا ىف هءدقيو ؛ ءافاخلا نم نيدشأرأا ةبترم
 .ةاغب مهن :أب هموصخ ىلع د و « ىلعل هتبحم ناعي ىعفاشأاو « هنع هللا ىض ر

 عبد هنع هللا ىضر ىلع هلعشب .ناك أم ىلع ةاعبلا ماكحأ طاينتسأ ف دمتعت و

 بس ود وي ىعيشنأب مهنا دقل ىتح ٠ هركح ىلع اونب نيذلاو : هيلع نيجراخلا
 ىلع هلتعفيو ؛ ركب ىأبقانم ركذي ناك هنكلو .فلتلل ضرعتو « كلذىلع
 | . ًايضفار نكي مل كلذلو « هنع هلأ ىضر ىلغ

 دعب فقي ناك لب ؛ نيلضفملا ماقد ىف "ىلع ركذ مدع كلام ىأر اذاملو
 كلذ لهج لبف , سانلا رئاسك "ىلع ناك اه « سان ىوتسي انه» لوقيونامثع
 هماقمو « هثالب نسحو هدابجو « مالسإلا ىف هتاقباسو ؛ هبقانم للجلا مامإلا

 | .هركنأوأ كلذ نمأ# دس لبج هنأ نظنالا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانم

 بيجي ناكامدنع هنكداو ٠ هءاقمقرعيو ؛ هنع هلل ىضر أي أع فرع وه امل

 ضب هباوجل لعلو « ءافلخلاو . ةفالخلاب قلعتي اهبف بيحي ناك ةلأسملا نع
 : ىنأب ام وهل هسيلتن ام ىصقأ نإ و . هءاوجو هقفاونال انك نإو « تارربلا

 ؟.ع ص كرادملا نم ةذوخأم ايلكةروكذملا تايادرلا(١)
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 ظ شنب كلذو ءاهياإ ىغسيو ةفالخلا بلطي نأك هراغ 1 ىف ايلع نأ )1(

 هلع تاياورلا ضعب ىف ءاج كلذاو . اهبلطي ل نم ة ةيئرع ىف هله الو ءاهنم

 عمو ؛«ةسغر / ىلع لدي باطلاق « هءلطي ل نكرهألا باط نم مسيلو »

 00" ةهازنلا ةداهرلا عمد ؛ ةداهزلا ىلع لدي باطلا مدعو ظ ماهتالا ةبغرلا

 ا ا . ماهتالا مدعو

 > ةفالخو لس هيلع 4 هللا ىلص ىبلا ريمأت تناك ركب ىفأ ةفالخ نأ ( ٍب)

 . نامثعو « ؛ سو هياع هللا ىلص ى هنأ هرمأ ىذأأ ركب ىفأ رايتخاب تناكز ع

 | دقق ىلع امأ « « مهل ىروشلا لعجو ءرع ميبلإ ضوف ن ريذلا ةتسلا هراتخا

 : ش . هوةبس نم رايتخاك« هرايجخا نك لف « نامثع ةلتق هراتخا

 ١ اذه ىف وهو ةقباسسأا تايأورلا ىدح] ىف كاذ ىلإ ةراشإلا تءاج دقو

 7 ْ . نييوهآلاو ةيواعم ةمغن ىلع برض؛ لوقلا .

 1 لامعألا ىلع 5 ءايقا ءالجر ناك رومألل هتسارد ىف اكلم نأ (ج ج)

 ,ةشايأر اذا وأ, ورح هلك ناك ةفالخلا ىف هنع هللأ ىضر ىلع دبعو ٠ , اهريغ ال

 ظ ْ ْ . ابضغد كلام ناك دقو

 ىخأ مالسإلا فب ل لا كلذ ىلإ عفدت ىتلإ تارريملا نكن امبمو

 نإف  مالسلا اهيلع ةيودنلا ةرتعأا هلم تناك نمو ؛ هتنبا جدزو هللا لوسر

 ريدقت مدعو ؛ مهطامعأ نع ضر ل ذل : ةيومأ ةعزن لع لدي محلا .كاذ

 , . ريخلا ريغب هركذو أ ؛ هيف حدق هنأ فرعي مل نإو ٠ ىلعل :لماك

 0 ريثك ثيداحأ ورب :مل هنأ هل نيرصاعملا ضعب :ظدعال دقلو - ه5

 5 كلوا ةبومأ ةعزن كلذل عفادلا نأب مهنا دقل ىتح , سارع نباو لع نع

 نمع ىورب وهو« مهنع قاب 2 انساحصأ ق وأ , مل هنأب باجأف كلذ نع لس

 دقف ديشرلالئاسلا ناك دقو هتاياور ىف مثركذ شك نيذلا ةيادصلاب قت لا

 : هصنام قاقررلل أط وملا حرش ىف ءاج

 دق سابع نبا يل 5ك كات ا كلا ديشرلا لاق '



 سيول

 ءاريثك ارك ذ دارأهنأكف ءاذه مص نإف . امهلاجر قلأ مو . ىدلبب انوكسي
 | . . "”امهنع ثيداحا أطوملا قفالإو

 ةريخألا مهتايح ىنمم ىف دارأ نإ ةنيدملا ىأ هدلبب انوكب م اممنوك نإو

 تناك ههبجو هللا مركو هنع هللا ىضر الع نآل , هيف سرال حيحص كلذف.

 ةريخاألا هيس ىف هتيسردم تناك سابع نبأو « نفد هيو « قارعلا ىف هتفالخ

 ناك كلذبو « ميركللا نآرقلا ريسفت ًاصوصخو « هسورد ىقلأ اهبو : ةكم
 ىلع ةايح رثك | نكتاو نب ريثك نبدا نيذرب سابع نباو ىلع نع ةاورلا
 , اهب شيعي ناك هوقبس نيذلا ةثالثلا ءافلخلا ةدم ىف هنأ ذإ « ةنيدملاب تناك
 اذإ الإ , ةنيدملاب ةاور هنع اهاقلت دق فيداحأ هل نوكي الأ لوقعملا نه سياف

 ىذال ًامفد وأ ءاضرإ هنع ةياورلا اولاقف ةرومآلا ةعزناا مهتيلغ دق اوناك
 ' نيرذاامو « همجو هللا مرك ىلع رثآم ءافخإ ىف ًادبجنولانيالن يذلا نيبوءآلا

 . هدعب نه هتيرذ ءامد اوحايتساو ًايح ,ةوادعلا هوموان
 نوضوغخب ال نم ناك هنع هللا ىضر كلام نأ لوقلا ةضالشو.- هه 00

 ولأ, الو ؛ نتفلا نع ىضربالو « تاروآلا ىله ضر ال ناكو « ةسايسلا ىف

 هيرقت ةعزن نم واخنال ناكو , ءافلخلا اياطع ذخأيو ؛ ءافلخلاو ةالوال ًاحصن
 . هيأر ناكنأ اهراثآ نم ناك نإو ؛ لوق وأ لمع ىلإ هعفدن الو نيبومآألا نم
 ْ . .٠ مهءأر عم ةلمجا ىف اقفتم ىلغ ىف

 ”هتعم 00

 نئفلا نعو « اهيلع ضيرحتالو تاروثلا نع كلام دعب "عمو 0

 - ,روصنملا رفعج ىنأ دبع ىف ىمايعلا رصعلا ىف ةنحم هب تلزن « اهيف ضوخلاو
 تازن اهنأ لع ةاورلا رك أو «هب ةنحلا هذه لوزن ىلع نوخرؤملا قفتا دقو

 تدم وءطايسلاب ةنهلأ هذه ف برض دقو ( 9 عبةنسليقو 25 ةلس هب

 . . ص ىئاقرزلل أطوملا حرش ةمدقم (1)
 , ؟و1 ص كرادملا (م)



 ٠  00ل 0

 ةريثك لاوقأ ىلع « اهبس ىف اوقلتخا دقو «هافتك تعلخن) ىتح هدب
 | ظ : ةثالث ابنم ركذن | ١ ظ

 ىف سابع نبا ةفئاخم رهاحي ناك اكلام نأ« ابفعضأ وهو - اهوأ

 تارذش» باتتكىف ةياورلا هذه تءاج دقو « مارحهنإ لوقيو « ةعتمملا حاكن
 حاكن ىف لوقي ام هل لاقو دادي ىلإ لمح هنإ ليق» : : هصن أم هيف « بهذ نم

 هريغ مالك لاقف مف سابع نبا لوق ىف هل ليقف : مارح وه لاقف : ةءتملا

 روث ىلع هب فيطف ءاهمرحتب لوقلا لع رصأو ؛ هللا باتكل قفوأ أهيف
ْ 

« دادغب لهأ اب لوقيو« هبجو نع رذقلا عفرب ناكف ءاهوشم
 «ققرعن ل نم 

. 
 ,ةعتملا حاكسن زاوجب لوقآل نورتامىل لعق سنأ نب كلام انأ ىفرعيلف

 , 290 «ءةعفرالا هلا هدزب مل كلذ دعب مث هب لوفأ الو : 0

 ا ءنضي ءفتسملا رومشملا فااشب كلذ قوفوهو «تافثلا هرك ذي ربا اذهو

 | ٠ . زاجحلا دالب نم لقتني ملدا طق دادغب لخدي مل اعلام نأ. وهو

 ١ نعمجأ ءاهقفلا نإ كلذو :هسفنف لوعمم ريغ هلعجي هتاذ ريخلا نا نيم نإو

 نم امهقبس نمو ىعازوألاو ةفينح وبأف , ةميشلا الإ ةلطاب ةعتملا نأ ىلع

 . ةعاملا ءابقف نيب عامجإلا دقعنا دقف « ىأرلا كلذ ىلع !ودمجأ نيعباتلا ءابتف

 رهأ ىلع كلام ةناكم هل ًابيقذ بقاعي نأ نم سيك ] رفعج وبأو . هنالطب ! ىلع

 ةعيشلا نم ناك ام الإ عامجإلا هيلع دقعتا دق ' هيلع قفتم فورهم رووشم

 ىلا ةكوشلا م ةعيشلا نأ ىري رفعج وبأ ناك دقو . اهتحابإ نم ةيمامإلا

 ىري ةعامج ىأر باوص ناعيا هبقاعي نأ نمي ال وبف « هعجاضم ضقت

 نم دعي سمأ ىف باقعلاب نيدلسملا رئاسو ءابقفلا ةماع بضخي الو ؛ مهضفخ

 ءأن هب يذآلاو , أحضار درا ناكو ؛ هيلع طخشلا راثأ الإ ممدنع تايهدبلا

 : . كلذك رفعج وبأ ناك امد

 ١, ,ص لوألا , رجا مذ نم راخأ ق بهذ م تارذش( : (١



 هع ياي ادع

 هيقفلا اذهب ةنحلا لارنإ ىف نوخرؤملا امرك ذه ىلا - بابسألا او
 , امرتع هللأ ىتعر ىلع ىلع نامع مدقي ناك هنع هللا ىضر أكلام نأ مظعلا

 : هصن ام هيفف كوادملا ىف ءاج ربا ذهو « ةئيدملا ىلاو هب نوييلاطلا ىرغأف

 : يلع ىلع نامثع هميدقت ىف الإ كللام برض ام : ( ريكب نبا ىأ )لاقد

 نولوقبم ؛ كباحصأ تفلاخ ريكب نب ال ليقف برض ىتح نويبلاطلا هب ىعسف
 ش 0 ىاحصأ نم ملعأ انأ لاق ةعيبلا ىف

 ةتم ف # هيوأر بادصأ فلا او : روبشملا هتفلاخم قوف ربخلا اذهر

 ةغيلخلاىلإ نيضغبمنايإلا كلذ ىف اوناك نيب ولعأا نأ ذإ ؛ هنالطب ىلع لدي ام
 دب جور ةيلاتاا ةنسلا تناك ةنحا ةنس ىهور 94 ةئس نال. هيلاوو

 ناكامو ء نأش نييبلاطلل ناكاف , هلتقو , ةنيدملا ةكرلا سفنلا هللا دبع نبا

 .اهلجأ نم هيرضيف « نامزلا كلذ ىف ايتفلا هذه لثمل ًابيقف ىذؤيل رفمج بأ

 : ثيدك ثدح .ناك هنأ ٠ روبهثملا وهو « ركذت ىلا بابسألا ثلاثو

 ثدحلا اذه نم اوذختا نتفلا ىجورم نأو «« قالط هركستسم لع سيل
 جورخ تقوف عاشو عاذ اذه نأر « روصاملا رفعج ىبأ ةعيب نالطبل ةجح

 نع ماهت ١ روصنملا نأو « ةئيدملاب ةيكرلا سفنلا نسح نب هلأ دبع نب د ٠
 سروءرع هب ثدحف ٠ هنع هلأسي نم هيأإ] سد م ؛ ثيدحلا آذبب ثدحم نأ

 !ذم هشئدحتب ناك كلام خرؤملا ريرج نبا نظ دقلو « هب ريضف ؛ سانلا

 ىفأ اكللام نأ ىور دقف ء هللا دبع نب دمت ةميب لع ضرح « ثيدحلا
 متتك امنإ : لاقف + روصنملا ةميب انقانعأ ىف نإف هل ليقف . هتعيابمب سائلا ٠

 دنع سانلا ( هللا دبع نب دمش ىأ ) هميابف ( ةعبب هركمل سيلو نيهركم

 . 29 « هتيب كلام مزلو , كلام لوق نع كلذ .

 جورخ تنو ىف ثيدحلا اذم هثي دحتل ب رض هنأ رات ن#و  هإل

 ٠ موو ص كرادملا ()

 , م1 ص ,١ ج ريثك نبإ خيدات (0)



 0 0 ظ

 7 ىذلا لب 2 ثيدحتلا كالذب صرح .ناك هنآلل 37 هه ملا هللادعا نب دمح

 ..هيف سانلا دجوف : هنع سأنلا هلقثو « هاورو ثيدحلا اذهب ثدحت هنأ هدقتعت

 , بلغلاب تناكاهنأ نيمعاز ر وصنملا ةعيب نعا اوالختي نأ ز زوم هنأ ىلع لدي ٠١

 ]وريخأف هل ديكلال .ةصرف كلذ ىف كلامل نؤدئاك / دجوو « هازكإلاو

 ْش كاذب 0220 م رامخألا ف أندجو دقلو' 5 ةنحنأ تناكسف كلذب ةئدملا لاو

 ٠6 رووشو سنأ نب كلام ىعد 1 ه : ىلا دبع نبال ءاقتنالا ىف ءاج هناف

 2 هىش لكب هوتعنو ءهودسحو ,؟ ”١ سانلا هل فنش هلوق لبقو «هنم خمسو

 00 مدنع هيلع اورثكو 5 هيلإ 4 أوعس 5 ةنيدملا لع نامل نب رفعج ىلو الق

 ض١ تباث نع هأور ثيدح دخا , وهو « ءىشب هذه تعيب ناعإ ىري ال اولاقو

 0 ”. , زوجي ال هنأ هركملا قالط ىف فنحألا نبا

 1 رثأث 7 ةروصب اك-اام 00 نم نيدئاكسلا نم دجو هنأ لع لدي انهن

 | سان نه م وصخ هل ناك هل ورك ف هنأ ربظي. و «ثيدحلا أذهم هث دحتا

 هل ةماعلاو ةصاخلا ريدقت نم  ةيلإ لصو ام هيلع نوسفني « ملعلا لهأ نم

 كب دخلا لبع هدو ث ثيدحلاب ثيدحتلا وه سل هن ىلا بلس نأ ىدن :عو

 ٠ سانلا ضي رتل ؛ ثيردحلا كااذل نيرئاثلا مادختساو « نتفلا تقو ىف هب

 - نوعسي نذلا دجوو « ءاتقإلاو لعلا ف كلام ةناكم نيلغتسم جورخلا لع .

 نع كلام ىهق ءهل اوداكن ذ كلامي ديكللل الموس كاذ ىفلضفلا لهأو ءاملعلاب

 00 . لعفي لف ءهب ثيدحتلا

 ١ نيزك ألا لق قفتي -ب ىذا وخنلا كلذ لع بسلا قوسو - ه4

 0 ف ف ضخ منت 2 هنأ يي لوط كاام نع فرع أم ' عم قفحي ىذلا ٠ وهو

 ْ ةنكلو ؛ لوقا نم انفاسأ ايف كلذ انحرش دقو « جورخ ىلع ض رحب و ٠

تا الوءدحأل ءاضرإ ثيدحتلا نع عشت نأ. عيطتم نإ ال هسفن تقولا ىف
 .اماي

 نعيد هنادي هللا .ىم دقو ؛ معلا ناك كلذ نأ كرإ وف“ دحأ ىومل

 ٠ . ع ض ءاقتتالا (م) ", .. اذركتت ىأ هل اوهئش )0(



3 

 أك هومتكب الو لعلا ف !وشغي نأ ىلع هذيمالت ضرع ناكدقو « للعلا نايتك
 كتفلتخا دق «؛ ثيدحلا !ذبم هئيدحتل ةيسنلاب ةيضقلاف ء هريغو كرادملا ىف ءاج

 ىف نأ ىلإ مهتارو نم رفعج وبأو ةالولا رظنف « ةالولا رظنو « هرظن اهف
 كلام رظنو , كلذل اهتاعد هلختسا دقو ابلع ًاضيرحت وأ « ةنتف هب ثيدحتلا
 دق ناك اذإ وهف « كلذ ءارو ًائيش ىلابي امو « لعل ءامثف] هب ثيدحتلا نأ ىلإ

 نع أضيأ هسفن هرن دق.وبف نتفلل خب رفت عضوم نوكب نأ نع هسره هزأ ظ

 لع متكيف. « ةيندلاب ىضري وأ « لكي هلا لوسر نع ثيدحتلا ىف نيحي نأ
 . ماكدلل ءاضرإ هّنبأ

 ش سائلا ىفأ اكلم نأب حرص ىربطلا رازرج نبأ نإ لئاق لوقي دقو

 تناك رفعت ىنآل مهدي نأب ىفأ هنأو +« نصتح نإ هّللأ دبع نب دم ةعباس

 . خيراتلا ىف هتئاكم شرج نبالو 0 ءاركإلا :

 هليل وأ ٠ ثيدحلاب :ءدحت نم كلذ مهف دق ريرج نبا نأ ىرن انإو
 نوك - هازك الاب تناك نيم وأ ة عب لك نأب ثيدحلا ىلع جب رختلاب حرص

 :زاوجو « روصنملا ةعيب :نالطبب بير الب ءاتفإلا ىنعم ىف كلذو , ةلطأب

 | . ايتفلا هذه ىلإ ىدؤي كش الب ثيدحلاب ثيدحتلا نإ م « هريغ ةعبب

 ضاخخو؛جورخلا ىلع كلام ضرح له رظن عضوم ىه ىثا ةيضقلا اه
 : هسفنأ رب رج نبأ لوق ليلدب بير الب ءال كلذ نع باوجلا ؟ ةئتفلا ىف

 . ةنّدفلا ف ضوخإ ةليكدل 5 سانا نع عطقنأ دق وبف « هكيب كلام ' مزار»

 |. دش جورخ تقو ف ثيدحلا ه ركذ ةنح ا بيس نأ ةصالخلاو 6

 « هل نيدئاكساا ةياعسو « ثيدحلا كلذإ نيجراخاا لالغتساو « هللا دمع نبأ

 .. وعم ةنس ناك هلتقمذإ ١45 ١ هنس دم لتقم دعب نأ تناك كلذلو

 نم نورثك آلا ؟ ليلجلا مامإلا كلذب ةنحنا :لدنأ ىذا نب نكلو
 . نم ضيرحتب ناك أ نكسلو « ةئيدملا ىلاو ناملس نب رفعج هنأ ىلع ةاورلا



 مل رم دس

 | رابخالا ليغ ؟ هسفن ءاقأت ند ىلاولا هآنرا ىأر وه مآ روصتلا رفعج ىلأ

 ٠ مع ريغ .نم ىلاولا كلذ لعف ىذلا نأ ىلإ كرادملا باتتك اهيلع لمتشا ىتلا

 | رك« ,اهروذج تنوجأ نأ كعبو ةئدفلا كعب ناك كلذ ناآلل ؛ رفعج ىبأ :

 ٠ ,تيدحلاب ثدحتلا نع بأ ىذلا وه رفعج ابأ نأ ءاقتالا ىف ربلا دبع نبأ
 ءهب كدح دق هآرف ءهنم عمسي نم هل سد هنأو |

 ءرمآلا رماظف ة:ملأ ريك لم ىذلا نأ رابخالا عومجم نم رهاظلاو
 نحن و ؛هسفن ءاةلت نم كلذ لمف هنأ ىلإ ريشت رهاوظلا لك نأر « ىلاولأ وه ..

 - ىذلا ةيهادلا روصنملا نم اضرو لعب كلذ نوكي نأ تن نأ عيطتسن ال
 0 ىذلا نإد ٠ اهرابك نبب ام ةصاخو « هتلرد لخاد ىرحي امي لع ىلع ناك

 ئ ةمداخ رمأي ناك هنأ فرس 'ناك ىح ؛ كلام تيب لخادب لع ىلع ناكا

 © ناكام 'اعوج ءاكبلا نم هتنبأ تزوص : نأ ريجلأ عمسي 0 ىح ىحرلا ةراداب

 ' لمجتو لعفلا مث] سانلا ضعي لمحت ةسايسلا اهنكدلو. ء ىرجي امب لبجت
 . ةءارلا ة ةصرف نيرطيسالل

 ١ كلذ هب لذ ابمامإ اههقف اوأر امدنع ةئيدملا لهأ نأ ريظيو - ت0
 اف « ًامولظم ناك هنأ ًاصوصخو مهنالوو سابعلا ىنب ىلع اوطخس لاكنا
 لبق هتطخ قرافي ملو  ءاتفإلا دح ا الو ؛ ىغب امو « ةنتف لع ضرح
 . رمتساو . تنقرو هحارج نم لبأ نأ هدعب هسرد مزلف ؛ هدعب الو ىذآلا
 ١ *نيك احلا ىلع ةمقث مدازام كلذناكن داسف ىلإ وعدي الد ض رحب ال هس رد

 0 ,ةيهأدلا رفعج ابأ ًاصوصخغو « اولعن ام ةرأرع نوسحي ماكحلا لعجو

 . «برضب أرمآ الو ايراضرمالا رهاظ ىف نكي مل هنإف « ةحئانس ميدل ةصرفلاد .

 ' كلام لإ لسرأأ اجا زاجحلا كإ ءاج أمدنع كلذا هنع ًايضار الو
 ش ش . هيلإ رذتعي

 00 - راد هلم «فرعتل 4ذع هنا ضر كلام ناس ىلع ءأج اك ربخلا قسنلو ش

 : - هتباهم 5 ايظع ناك اك . هتحايس ىف كلام مظعو هل نفمَج أ لالجإ
 : دخلا وذ وهاهو ظ هنع هللا ىضر



 | ىف أ

 2: ىل لاق 1 م.وملا ىف هنآ نأ ىلإ دبع دقو « رفعج ىنأ لع تاخد امل د

 لهأ لازب ال هنإ ء هتءلع الو , ناك ىذلاب ترمأ ام وه الإ هلإ ال ىذلا هاو

 دقلو؛ باذع نموحل ًانامأ كلاغأ قإو 0 مثربظأ نيب تنك ام ريف نيمرخلا

 ترمأ دقو ؛ نتفلاىلإ سانلا عرسأ مهنإف « ةميظع ةوطس مهنع كب هللا عفز
 قيضب ترمأو , 97 بتق ىلع قارعلا ىلإ ةنيدملا نم هب توي نأ هللاو دعب
 كلام فاءضأ ةبوقعلا نم هب لزنأ نأ دبالو هناهتما ىف غالبتسالاو هسبع

 هتبأرقل هنع توفع دق « هاوثم مرك أو نينمؤملا ريمأ هللا فاع : تلقف . هنم |
 . 2( كلصوو كنع هللأ أقع : لاق ,. كنم هتبارقو : يك هلثأ لوسر نه

 قوف لذيو ء ائيب اك « ًاعاستم كلام ةمظع ىلع لديف قابسلا كلذ نإو
 ناك هنأو « هيف ظفحتب لو ٠ راذتعالا ىف غلبأ دق رفعج ابأ نأ ىلع كلذ
 نس هل نايثسأ 5 هنأو , زاجحلا لهأ سوق ف هريثأتو ؛ كالام ردق فرعا

 نيجراخلا عجشي الو « اهيلإ وعدي الو « ةنتق ىلع ضرحي ال هنأ هلاوحأ ةلج
 نتف ىلإ سانلاعرسأ مهنأو 6 باذع نه مهل ًانامأ هريتعأ كلذلو 4 مهتلامي وأ

 . اهتاعدو نيفاأ نع داعتب ا ىف هليبس لثم مهك ولسو كلام مموادتقا الو

 مه هاياصوو ءافلخلا هظعو "0

 مح وه هورصاع نيذلا ءافلخلا مح نأ ىرب ال كلام ناك - الن

 نع حالصإلا نم هيمأيل مويلع ضاقتنالا زاوج ري ' هتكذو 1 مالسإلا 5

 رهالا ل قنت ل اهدهاش ىنلاو ؛ اهريخ هغلب ىتلا نتفلانآل و ءضاقتنالا قيرط
 .٠ دسفأ ىلإ داسف نم هلوحم تناك لب« جالص ىلإ داسف نم

 نه ىري ناك لب «ءارمألاو ءافلخلاب هتلص عطقي مل ىأرلا اذهعمو
 , روهألا عئاقو ىلإ رظا؛ لجر هال مهحالصإو مداشرإ هيلع بجاولا

 . ؟و,مص كرادملا (,) . ريغبلا ماس ىلع ريذصلا ىفاكألا بنقل (1)
0 

 ( كللام ع])



 ما

 .بهذإ ال وه ظعو نأ دجو دقو ؛ اهدحو ةيلاع 3 نوصل دنع فقي الو

 0 قالا حالملا ىلع مهل ارو« مرش نم للقيو ؛ هيف نوعقي أم ضعبب

 ش . زيزعلا دمع نب ربع لثم مهنم رأصو

 قرعن ء مدشريو مهظعيو « ءافلخلاو ءارمألا ىلع لخدب ناك كلذل

 ثحم ْنأكو د هتيغر تداز , سانلا رظن ىف ربك ايلكو . ريخلا ىلإ

 ظ كلذ 3 اوعاطتسا ام مهل قيللا لوقو « ءارمألاو ءافلخلا داشرإ ىلع ءاملعلا

 ْ : لوقي ناكف ؛ البس

نم ًاديِش هردص ىف هللا لج لجر وأ سم لك ىلع ق> د
 قفا مل 

 هآبنيو ريخلاب هرمأي ناطلاس ىذ ىلإ لخدب نأ
 لوخد نيش ىح 2 رشلا نع

 0 . 9)لضف هدعب ال ىذلا لضفلا وهف ناك اذإف هريغ نع ملاعلا

 ٍ «ءارغألا ىأت كنأ نورثكتسي سانلإ ١ : هلم هال ضعي هل لاق دقاو

 0 « ىغبلي ال نم ريشتسا اب ر هنأ كلذو ىسفن ند لما كلذ نإ لاقف

مرمأيل .اهيلع ظاغو «باهذلا ءانع ةسفن لمحت وهف
 اهني فورعملاب 

 : لوقي .ناكو « مييلع ضب رحآلا ىلع مهداشرإ راش ناكو « 3 ركشملا نع

 ةنندملا هذه ىف لع ىنلل تيأر ام مهينآ ىف 01 الولد
 0 55 الومعف ةنس

 | امدنع مهيلع اميقلي ةزوثأم ة كيسوح ظعاوم ءاملخلا عم هل تناكو 3-5 1

 00 دقلو د : ' ديشرلا نوراحل هلوق كلذ نمو« جحلا م موه فزاجحلا ىلإ نوي

 ش رانلا ةدامرلا ىلع مهل خ خفنب 8 همدقو 4 هلق ف باطتلا ن نب روع نأ قفلب

 ٠ ءاذه لولب منءسانلا ضر دقو 6 هتيل ن ند ناخدلا جرخ ىتح 3 ردقلا تحن

ولع نلودسم كناذ 0 ةيعرلا رومأ دقتفأ 1 : ةالولا ضعبل ة مهره لاقو
 5 م

 < ت .ارغلا ءىطادشب لمج كله ول هدب ىسفن ىذلاو : لاق باط3لا نب رمع نإف

 ١6 ةمايقلا مدا! كنعع ىناأسي: .هلبأ نأ تنئلظا اعايض

 8 55 كدادملا )0(



 , زاجحلا ىلع هتالو ىف هيأر ىدب نأ هنم بلطي رفعج وبأ نأك دقلو

 : كلذ ىف هل لاقو

 لامع نم دجأ وأ , كم لماع وأ « ةئيدملا لماع نم بير كبار نإ د
 "ىلإ بتك اذ « ةيعرلاب رش وأ ءوس وأ « كريغ تاذ وأ . كناذ ىف زاجحلا
 | . 00 نوةحتسي ام مهب لرنأ كلذب

 ناك كلذلو ؛ روصنملا دعب نم اوءاج نيذلا ءافاخلل أيش دعب وهر
 . رثأد عضوم مهسوفن ىف هحئاصنل

 كيصوأ : لاقف ء ىنصرأ : لاقف « ىدسملا ىلع كلام لخد دقلو
 هنإف « هنا ريجو مقلي هللا لوسر دلب لهأ ىلع فلعلاو هدحو هلأ ىوقتب
 ؛ىئعبم اهو ؛ ىربق امو « ىرجابم ةنيدملا , : لاق لظتَع هللا ل وسر نأ انذلب

 هل تنك مظفح نمف « ىنأ ريج ىف ىظفح ىت أ لعق قيفحو «ىناريج ابلهأو
 . « ةمايقلا مد ًاعيفشو ًاديهش

 ىلع هسفنب فاطو ؛ ا ريثك ءاطع ىديملا جرخأ ةيصولا هذه رثأ ىلعو

 ظفتحم ىنإ : هل لاق ؛ كلام هيلع لخد جروزلا دارأ الو ؛ ةئيدملا رود

 . مهلع نبع أم تملس نئثلو ء ام ىنتثدح ىتلا كتيصوب

 ءابعقوراهرئأ هتظعول نوكيا مههقل اذإ أذإ هسفن مرت ناك دقلو - "؟

 . هلئاق ماقم نم لوقلا ماقم نإذ

 ' اوذخأ املف « هيلع نيءلسم سانلا هءاجف « ةنيدملا ىدهملا مدق هنأ ىوري

 ايلف , سانلا رخآ كلام سلي مويلا : سانلا لاقف كلام نذأتسا مبسلاجم
 ؟كلام كيش سلمي نبأ نينمؤملا ريمأ اي لاق ء سانلا ماحدزا ىلإ رظنو اند

 ىدبملا عفرف « هيل] لصو ىتح سانلا ىطختف ٠ هللا دبع ابأ اي ىدنع , لاقف
 : . هراوجي هسلجأو « ىنعلا هتبكر

 , كرادملا نم هقيس امو ريخلا اذه ()



 م

 . دجسملا ف ١ هنكلو ' مدارج الإ ساحب ال ءافلخلا , عم كلام اذكه ناك

 ظ ,ةبطاخملا لعدكاصنيف رسهتقا مد « ساجملا هب ىوتني ثم .دسل# ةالصلا دنع

 . هتلاسر كلذنم لقننو ؛ مهيلإ السرب لئاسرب , ةيتاكملاب ًاضيأ مهحصن لب

 ظ : بيف ءاج دقو , ءافالا ضع ىلإ

 3 عدت 4 هب كتحصن امب كايإ ىظعوم نم كصخ دق ىلاعت هللا نأ لعاو

 . لعج ًارمأو « ةداعس كل هلعج ىلاعت هللا نوكي نأ وجرأ ام هيف كا تيتأو

 ْش عم ؛ كيل هتبتك امف - كابإو هللا انمحر نكستلفا ةنجلا ىلإ هب كاليبس

 ش مث ريغص منع لوئسملا كنإف هتيعر نه هللا كاعرتسا امو. هللا رمأب مايقلا

 ش ىذرو٠ هتيعر نع لوئسم © لكو عار مك 5ك ل ىبلأ لاق دقو مث ريبكو

 : هنع كفي. الف « هقنع ىلإ ةلولغم هديو « ىلاولاب قؤب هنأ ثيدحلا ضعب ىف

 ش نإ هللاو د :لوغ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رع ناكو ؛ لدعلا لإ

 -  .سعابتع الئاس ىلاعت هللاىرأ تنك اعارض تارغلا طشب ؟!0ةلخس تكله

 . ٠ ًارانيد رشع ىنثإ الإ هجح ىف قفني ناك ام هنأ ىعليو « نيم رثع ريعرمجو

 قاوسألا ف رودب و « ةردلا هقنع ىلع لمحو « ةرجشلا لظ ىف لزني ناكو

 ٠ بيصأ كفو هنأ ىذدلب دوأو هلع باغو 0 رح - 0 لاوحأ نع لأس

 ول“ هومب درغ ند ردرغملا لاقل هيلع أوثاف , شلع , نالت ىنلا باحصأ رضح

 هجر سمعق « علطملا لاوهأ نم هب تيدتقال يهذ ل هجو ىلع ام نأ

 عفا مث 5 ةنجلاب 2 ىنلا هلا دوش لو هنأ عمم ًاتفوم ًاددسم ناك ىلاعت هبا

 امب ا ؛ تملع دق نمب فيكنف « نيملسملا رومأ نم كقت اس « فئاخ اذه

 . , كلمع الإ هيف كيجتب ال موب رذحاو « ًادغ هنم كبجتو“ هقانلإ كب رب

 همدقق « هللا ىوقتب كيلعو ؛ كفلس نم ىضم دق نم ة وسأ كل ناكيل و

 2 كسفن ذخو « ابك كناقرأ ىف كللإ هب تبتتك ايف علطتو ء تمم ثيح

 هاشرلاو قوفوتلا هللا لأسأو « هيلع بدأتلاو ء هب ةسخالاو , .اهدهاعت

 ظ , 9« ىلاعت هما ءاش نإ

 !مب) ض كرادملا(م) 223 ةاقلا كو ةلخسلا(١) ٠



 بسلا رة جس

 بذاكلا حدملاءافاتلاو ةالولا ىلع كلام هاشخم ام ىشخأ ناكو - 8
 مهطاعأ ل نيزي حدملا كلذ نإف « مهوح نوشيعي نم ةنسلأ ىلع ءىحجب ىذلا

 عسقت الف « اهنع نوضريف ؛ اليمج حيبقلاو « مرظن ىف ًانسح ءىثلا لعجيف
 قبو هىش الو ؛ظءاو ظعو الو . دأه ةيأده الو دشرم داشرإل مهسوفن

 لمع لك ريربتو « ةبذاكلاا ةيكزتلا نم رثك أ امنوحرتجم تائيسلا ىف كولملا

 ؛ناسدتسالا مهسوفت أرمتف ! صحاف صخ الو « دان دقن ريغنم هنولمعي
 . هيينتلاو داشرإلا ةرك نع مهناذآ نومصيو

 نم ةالولارذحو « مهترضح ىف ةالولا ىلع ىنأي نع بضخي كلام ناكف

 .٠ سأنلا نم فصلا اذه

 ضب هيلع ىئأف ؛ كلام دنع ةرم ناكىلاولا نأ نم يوري ام كلذ نمو
 نإف « كيلع مهمانثب ءالؤد كرذي نأ كايإ لاقو كللام بضغف « نيرضاحلا
 كيف لوقي نأ كشوأ . كيف سيل اه ريلا نه كيف لاقو كيلع ىنثأ نم

 نع امم ىضرت وأ ء كلسفنل كنم ةيكرتلا ىف هللا قتاف , كيف سيلاام رشلا نم

 ىنغلب هنإف مهنم كسفنب فرعأ تنأ كنإف ء كبجو ىف كل اطوقي ةلوقب دحأ
 ؛ هقنع وأ هربظ متعطق : لاقف لسو هيلع للا ىل ىنلا دنع حده الجر نأ

 هوجو ىف بارثلا اوثحا د : لسو هيلع هقلا ىلص لاقو ؛ حيلفأ أم اهعمس ول
 ٠ 0 , 20غ نيحادملا

 «مدش ريل ءافلخلاو ةالولا نم برقو « ننفلا لع ضرح مل هأرت اذكهو
 نيب ةيمالتلاك « هيدي نيب ةنبدملا ةالو ناكو « مهامعأ نع اضرلا نلعي لد

 ملكةنسو « ديشرلا هتلاسر اهنم « ةميق ظعاوم هل بسنتو * ذاتسألا ىدب

 : هبتبك ىف مالكلا دنع أهتبست نعءو أمنع

 مى. ص كرادملا 000



 سوك

 كلام لع ٠
 هلع هلأ ئضر سنأ نب كلام ةأيح لوقلا نم ىضء ايف ان رث 6

 . , ةأيحلل هسفن تفتت امالغ أدتبا ذنم ةكرابملا ةايخلا كلت راردأ انعبتتو
 . الجر مثءانلعلا سااجم ىشغي و للا باطي ًاباشو ادفاي مث للعلا رول علطتتو
 , ًاطرغ راصو « ىوتفلاو معلا بالط دصقم راصو « هدشأ خلب دق المتكم
 ٌ يازأ ىتأأ ةنحنا انحرشو ةءاشولاو ةعبقولاب هنولاثي دنحلاو 0

 ١ هرشن كللذ ىف انكو « تناك فيكو ناطلسأأ ىوذب هتفالعو امايسأو هب

 ظ قف نو , ملاعلا كلذ ةايح راودال ةلماك ةروص أبنم ني. سأل ة ةبثره عن ءاقولا

 ىف ريصلا دقت امدقنت مو رايبخإلا صحم : انك عئاقولا هذه فرعت 5-9

 1 . مردلاو راثبدلا

 | نوكت فكر هرداصمو هنع هللا ىضر كلام ملعر 5 ماقملا اذه ىو

 ١ ىيحلا كلذ اهتم ناكف « هل تأيهت ىلا بابسالاو « ليلجلا ماعلا كللذ لع

 .ءىجت « ديزت وأ ةنس نيسمخ ومن للعلا بالط ذالم ناكىذلا . ةقثلا تبثلا ٠
 . 2 ءءاققإلا وأ ثيدحلا نيبلاط برغملاو قرشملا ىدتأ:نم دوفولا هبلإ

 .هقفلا نم :غلبو « ةورذلا ةنسلا لع نم هنع هللا ىضر كلام غلب - تب
 .. هقفلاو ثيدحلا نيب عمج كلذبو ءدحوألا زاجحلا هيقف امرف راص ةجرد

 لوأ أطوملا هباتكو« ثيدحلا لع نود نم لوأ دعيو ؛ مام] نيثدملا ىف وف

 ش عم ىذلارظنلا بقاثلا هيقفلا هقفلا ف وهو . ثيدحلل نودم عوج حيحص

 ْ ؛هتيناحوروءنيدلا وم هيفف « سائلا حلاصم ةاعأ رهو « ىندلالاكلا نيب هبقق

 نإو  ةيعقاولا مهتايحو سانلا ملاصا. يظنت وه امك. ىحلإلا بناجلا ةظحالمو
 , كلذلو :.هبقف ىف ةيويندلا ملاصلل ةاعارم ءابقفلا ذشأ ثدحمنا هيقفلا كلذ
 .  هدنع هقفلا لوصأ نم هتاذب مئاق لصأ ةلسسرملا حملاصملا نأ ررقملا نم ناك

 .«ىأرلا ب هيلع ينثأ دقف , هلبق ملاع هلني مل ًانح ءاملعلا ءان نملا دقار



 كل انلقن دقو , نيقينرفلا الك نم ريتعم وهو : ثيدحلا ءايلع هيلع ىثأ اك 32

 ىف هتيلك انركذ اك ءهيف ىأرلاو قارعلا هيقف ةفينح ىلأ ةلاقم فاس ايف

 « هورصاع نيذلا ءاملعلا تالاقم نم ا ريسي ًاردق كل لقنن نآلاو ؛ ةفينح ىبأ

 . ًارحبتسم ًاملاعو , ًايتنفم ًاهيقفو , ًاثدحم هرابتعاب هدعب نم اوءاج نيذلاو

 ًايرق دعب ناك دقو «ةفلح ىلأ بحاص فسوب وبأ لاق دقل  "كإ/

 نباو ؛كلام :ةثالث نم لعأ تيأر ام : نامزلا ثيحنم هنع هللا ىضر كلام

 هعضوف« هيخيش ىليا ىلأ نباو ةفينح وبأ ناكدقاو ؛ ةفينح ىبأو « ليل ىبأ

 ٠ . هخ ويش فص ىف هلعجي هنأ ىلع لياد ايبعم

 : ةعبرأ مهب ىدتقي نيذلا ثييدحلا ةمئأ : ىدهم نب نمح ر لأ ديعلاف دقلو

 نب دامحو ؛ ماشلاب ىعازوألاو , زاجحلاب كلامو« ةفوكلاب ىروثلا نايفس

 ق مامإ ىروثلا لاقف' ىعازوألاو ىروألا نيب نزاوو « ةرصبااب دبز

 مامإب سهلو * ةنسلا ىف مامإ ىعازوألاو « ةنسلا ىف مامإب سيلو« ثيدحلا

 ةنسلاو ثيدحلا ىف كلام ةمامإ لعلو . ©)امبيف مامإ كلامو : ثندحلا ىف

 أهعم فرعي عظم هللا لوسر ثيداحأ ظفح ناك « ًاريقف ناك هنأ اهببسم

 . ةمالا فلس نع هايتف ىف ذشي اليكسا « نيعباتلاو ةباحصلا ىواتف

 هءاقتثا دشأ ناك ام اكلام ها محر :٠ ةئييع نب نايس هرصاعم لاقو

 عبتت انك اعإ : كلام دنع نحت امو : هسفن ىلع هليضفت ىف لاقو : ء لاجرلل

 : لوقي ناكو « « هنع انيتك كلام هنع بترك اذإ خيشلا رظننو « كلام راثآ

 ؛ سأنلا تاقث نع الإ ثدح الو « ًاحيحص الإ ثيدحلا نم غلي ال نآكد

 . 22, سنأ نب كلام توم دعب برختس الإ ةئيدملا ىرأ امو

 « ةعدملا دض انه ةئسلا : لاقؤ : مالكسلا اذه ىنعم يع حالضلا نبا لثس )01(

 نأ ىرن نحنو . ةئسلاب املا نوكي الو : يدحلاب املا نامنإلا نوكب دف

 .مهيوأتف ونيعباتلاةيضق أب ململا كا ذكو «ممواتفوةباحصلا ةيضقأب ملعلا ةنسلاب دارملا

 , 8” ص رىبلا دبع نبال ءاقتنالا 69



 ظ - مه ظ

 نم هنع ذخأ نمل نامآ « قئ لع كلام لعد : دعس نب ثيللا لاقو
 00 .«مانألا

 ءاج اذإو 2 ... هب دشن كلأم نع رثالا كج أذإ ٠١ : ىفاشلا لاقو

 دحأ غلبي 2 , مجنلا كللاف ءاملعلا ركذ اذإو « . . . مجنلا كلاف ربخلا
 جيس ثيدحلا دارأ نمو ' هتئايصو هناقتإو هظفحل كلام غلبم ملعلا ىف
 0 | .. كلامي هيلمف

 ظ ماعإ. وهو « ىلعلا لهأ تاداسا نم ديس كلامو ليتح نب دمحأ لاقو

 لقع عم 2: ىنم نم راثآل عبتم ؛ كلام لثم نو .و هقفلاو ث كيدحلا ىف

 0 .«بدأو
 0 هيلع ىف هتهأ نو ؛ كلام لع 3 ءايلملا ؟03ت تادامش ءىجب اذكهو

 6 ءاملعلا نم هريغل رفاوت ملاععأ « أعم هقفلاو ثيدحلاىف هتمامإو هيف هاوقتو

 ش ْ لعف « سأيقب نخأ نإو 5 ىأرة ةليب ىف ًانأر ماكحألا ىف ىأترا نإ وأ

 ظ 0 . هسايق ماقأ عابتالاو ةنسلا نم ساسأ
 هماوف ]علا نم ردقلا اذم كلام نوكيل باسألا تأيبت دنر -4

 هل أيه اذه لك ٠ هتّئيبو هرصعو « هتأسأردو هخويشو « ةيصخلا هتافصو

 بايسآلا هذه نم دحاو لك ىف ركذنلو ؛ هرا< نم فرتغاف « لعلا بابسأ
 . هيلجتو هفشكن ةلك

 هتافصو ةيهأوم 7 ١ ظ

 ندع هنم لعج ام بهأوااو تافصأا نم اكرام هللا ىفأ دقأ - <

 0 ةئساد نآرقلا ءو ىف ريسلاو « د هاجتالا ىف هتمس ذخأي ًأابتفو

 حاصلا فاس راثآ و

نكلا ءايلعلا تادابش عجاد ( ( ١
1 5 يطبع هال نيت ق كلا : ةري

 

 ش . كرادملاو جاب هيدلاو ؛ ءاقتنالاو « يواورزلا بقانملاو



 - مو-

 ىف هيلإ عمتسا ءىث ىلإ عمتسا اذإف , ىعت ةظفاح هقلا هانآدقل )١(
 «ةدحأو ةرم ًاثيدح نيعبرأو فين عمسيل هنإ ىتح ؛ ًامات ًامعو هاعوو صرح
 « نيعبرأ ىرهزاا وهو هنم ابعمتسا نه ىلع ىقليو « ىلاتلا مويلا ىف ءىجيف
 اهديقبال , ائبدح نيثالث ةدحاو ةسلج ىف عمسإو « فينا الإ هنه لصي الو

 هلأسيف ءىرهزاا ىلإ بهذيذ ؛ دحأو ثيدح الإ هنع بيغي الف باتكىف

 هل لاق دل ىتح « ايعاو اظفاح ناك اذكهو « موألا دعب الإ هببحي الف ء هنع
 . « ملعلل عدوتسملا معنل كنإو معلا ةيعوأ نه تنأ : ىرهزلا

 ىلع سائلا دايتعا هيماي ناك وحنلا كلاذ ىلع ىع ولا ةدشو ظفحلا لعلو

 ىقاتن ناكل ب ء بتدكسلا نم ذخوبي ملعلا ناكاف « نامزا/ كلذ ىف مهترك اذ
 باتك ىف ةنودم ريغ يككَي هللا لوسر ثيداحأ تناكو لاجرلا ها وفأ نم
 مهيلع ىقليام نوئنودي بالطا/ ذخأ ايلف ٠ بولقلا ىف تناك لب . روطسم
 ًأدتباو , لقي ةركاذلا ىلع داهتعالا ذخأ . ثيدح نم مهخويش نم
 سي ام ديقي ناك دقف , كلام ةأايح ردص ىف ناك كلذ لعلو « نيوذتلا

 ناك لاح ىأ ىلعو ؛ هسلجم كرتي نأ دعب انايحأو , هخيش سلجم ىف انايحأ
 . عمسو ام لكديقي

 :. كلام لاق دقذ ؛ ظفحلا ءوسب هذيمالت مهني بابش نبا ناك دقلو
 « اهتظفش ةفيقسلاا ثيدح اهنه « فينو اثيدح نيعبرأب بابش نبأ ىنثدح »

 الأ تاقف , ىبأف © نيعبرآلا ىلع فينا تيسن ىنإف « ىلع اهدعأ تلق 5

 لاق مث . تظفح اوه اذإف , داعأف ٠ ىلب لاق كيلع داعي نأ بحت تنك
 « ةورعو « بيسملا نب ديعس ىفأ تاك دقل ؛ سانلا ظفح ءاس : بابش نبأ

 عمسأف « مهيلع رودأف « ةعامج دعو ؛ ًالاسو : ًاديحو  ةلس ابأو « مساقلاو
 هك تظفح دقو ؛ فرمنأ م ةئاملا ىلإ اثيد> نيسفخلا نم ددحأو لك نم

 .,©0اذه ثيدح ىف اذه ثيدح طلخخأ نأ ريغ نم

 , . م١ ص كرادألا ()



 كا 0

 دق اهدحو ةظفاحلا ىلع داهتعالا نأ ىلع كش الب لدن: ةياورلا هذهو

 لح لحب هيلع دايتعالا ذخأ ٠ باتلكلاب سائلا أدب اءلف « اهامتو اهاوت

 . اًديدتف ايش فعضت تذخأف « اميلع دايتعالا

 ركذ ا امك« ملع ءاعو كلام نع تلعج ةيوقلا ةظفاحلا نأ كشاالو

 دعب لقلي م 5 ةرك اذلا ىلع دمتعي وه ناك دقلو « ىرهزلا بابش نبا

 طظفح م بتكي ةرجشأأ تح لظتسيل هنأ ىح «ظفح م ةباتك ىلإ سردلا

 | . هنهذب قلعام نوديل سردلا سلجم ةليأزم دعب ظ

 لاعلا د دمت اهنآل ٠ ملع ىأ ىف غوبتلل ًاساسأ ةيوقلا ةظفاحلا تناكاذإو :

 ّط وصخو « ثدحملل بهاوملاءز زاأ ىهف ءهركفل ًاساسأ ن وكي هلقعل ءاذغب

 بات راتكلاو « لوألا ساسالا وه ظفحلا اهف ناك ىتلا ةنمزالا كلت. ىف

 .٠ ٠ يناثلا لحمناب

 . قلا تافصلا نم اهريغبو ةيوقلا ةركاذلا هذب كلام ناك كالو

 مجنلإ هنأك عباصالاب هيلإ راشإ ناك ىذلا هرصع ىف لوالا ثدغلا , اهيدلس

 ء هيلع ىقلي ام لك ظفحب كلام ناك دقل و « ىعفاشاا هذيملت لاق اى بقاثلا

 ٠ هيف ىربام الإ هنم ىذيمالت ىلع ىقلي الو ؛ ةصاخ تاركذم ىف هنوديو

 | حيحصلا زييممو ٠ صحفلا ىف هدقت سيباقم عم ميقتسي امو : سانلا ةحاصم ةحاصم

 2 نم نيقودنص هثوه دعي اودجو مهنأ ىتح « نيينس ا* « ميحصلا ريغ نه

 : اندجو »: هذيءالت ءانبأ ضعب لاق دقل ىتح؛ ؛ اهتلعي ملو أمتود دق« بتكلا

 : كهحر لوقيو بيو اهٌورَقب ىأ ل عجف ؛ بتكاهيف نيقودنص كلام ةكرت ف

 ١ « ليوطلا رهدلا هتسلاج دقل : ىلاعت هللا هجو كميلعي ديرت تنك نإ هلل

 - ترظن ٠ : ملاص نب دمحأ لاقو , 20« هانأرق ام ءىثي ثدحي هتعفسافو

 ْ لمأ ه ثرددع وهو « ثيدح فلأ رشع ىنثإب ابيدش اهتدجوف كلام لوصأ ( ُْق

 ظ . ءابعبر دأ عنب الإ كلام تدحي مل « تقول كلذ ىف بدلا

 ..)564 ص كرادملا ()



 - مودل

 . ,كدنع تسيل ثيداحأ ةنييعنبا دنع : كلل ليق ٠ ؛ ىمفاشلا لاق دقلو
 مهلضأ نأ ديرأ ىلإ . قمحأ نذإ ىنإ  تعمس ام لكب ثدحأ نذإ : لاقف
 ' امهم ثيدح لكب تبرض أ تددوأ ثيداحأ ىبه تجرخ دقلو « نذإ

 . 0. اهب ثدحأ ملو اطوس

 « عمسيام لك ظفحي ناك ٠ هنع ع اكو« هذيمالت ىورب اك كلاف

 ىف ةدلصملا ىري امب الإ سانلا ثدحنال هنكللو , ظفحمبام لك نوديو

 . صحفشلاو دقنلا ىف هسوبام عم ميقتسي امو « مهنيب هرشنو « سانلل هئادشفإ

 ء هنع هللا ىضر كللام اهب فصتا ىتلا ةيناثلا ةفصلاو (ب) - ٠
 ءدلجلاو ريصلا ىه , غوبن لكل ساسأ ىهو « هغوبتل ًاساسأ تناكو
 هانقس امم تيأر دقو « ةياغلا ىلإ لوصولا ىف تاقوعملا ةبلاغمو « ةرءاثملاو
 بلاغ :؛ باعصلا لك ًايلاغم « ًارباثم ًاروبص ناك فيك. هتايح ىف كل
 ىف بهذي ناكو « ىلءلا ليبس ىف هتيب فقس باشخأ عيبي هنأ ىتح , رقفلا

 ناكو « دجسسملا ىتح مبعيقيو « مهجوردخ رظنني « ءاملعلا توب ىلإ ريجهلا
 سلحب ةداسوب ساجما درب ىقتتبو « دربلا ةدش ىف خيشلا راد باب ىلع ساحي

 لصي لب * رق الو رح هقوعي ال ىذلا دهاجما ملعلا بلط ىف وهف « ابيلع

 . دربأأ سراق ىفو ء رحلا مفال ىف ةياغلا

 « بيحر ردصب اهاقلتيو ؛ خويشأا ةدح نم ردبي ام ىلع ريصي ناكو
 ةرارمو « لوقلا عذالو « ةدحلا ةضاضأب بهذي مبملع نم هين< ام نآل

 . انايحأ رربم ريغ نم ناك ولو « موللا

 « سفنلا ىف هنكمبو هتبش ام ملعلا بلط ىف ةدهاجلا نأ ى رب هنأكو

 ةسافنلا هل نوكن ال ةلوبسو رسيب ءىحجيا ٠ دوجولا اذه ىف ءىث لكك

 ٠ , ظفحتسيف « ًاسيفن نوكي ةقشع ءىجي امو « هظافحتساب سفنأل ىحوت ىلا

  (0)كرادملا ٠١
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 ىح « .« ملا اذه نم ديرب أم دحأ خاب الو : لوقي هنع ء هنأ طر ناك هللا

 | , (0) « لاح لك ىلع هرئؤيو « رقفلا هب رضي

 ململا بلط ىف قاشملا لاتحا ىلع متحف « كالذي هذيمالت ذخأي ناكو

 . لمعلابو لوقلاب
 . نيتقدو ىلإ ةقرو نمانل أرقي بيبح ناك : ىريبزاا بصعم لاق

 ' اذاف « نورظني الو «نوندي ال ةيحان ىف سانللاو : ثالث غلب الو فصنو

 0 انيبأ ىلإ موي انثجو « انيننكب مهبتك نوض رعب « سانلا جرخو : انجرخ

 | كلت هتأن ملفا , اموي ءايس انباصأت ؛ كالام ىلإ ىثعلاب ريصتو  هدنع ميقنل

 هللا دبع ابأ اي انلقف « دغلاب هانيتأف , سانلاهيلع ضرع ءان رظتفي مو ةيدشملا

 بلط نمف : ال لاق . ائيلع ددراف روضحلا نع انتاذّش : ءامس سمأ انباصأ

 ظ 0 00 هيلع ريص مالا اذه

 4 7 « ملعلا بلطا ةدحلا امه ةدارإلا ةوقو' ريصلا نأ ىرب ناكو رف

 ' . أوأُش كردي الو « هنم ةباغ اغ ىلإ لصي ال امهب عرذتي

 نتن: قئاقحلا هلل اردإ باسسأ نم تناك ىتلا ةئلاثلا ةفصلاو (-) - ١

 . « ملعلا بلط ىف صالخإلا ىهو « ىلاعت هللا باتتكو « ثيدحلل هميفو

 00 اكسس الو ولع هب ىغيب ال « هللا تاذل هبلطف « هبلط ىف صلخأ
 ...ف ىوفاو ضرغلا بئاوش لك نم هسفن ىقنو « الادج الو «ءارمالو

 : تمأ الو« جوع ريغ نم اهيلإ هجتاو ةقيقحلا بلط ف صلخأو « هتسارد

 ىلع ريسيو ؛ ركسفلا ءىضتيف سفنلا ف قرشإ نون صالخإلاو « هليبس ىف

 ظ ةوهشلاو ىوحلاو ضرغلا بئاوشنم ىلاخلا ميقتسسملا هاجتالاف (ميقتسم ىده

 . الو ءاوتلا ريغ نم رومآلا ثحابلا هب 50 قاح ور ضيف هعم نوكي

 قئاقحلا ىلع ميغلاك نوكيو , ركفاا وفص ركعي ءىث ال هلأ ذإ «ءارتما

 ءاليتساو تاووشلا ىف سفنلا سانا نم رثك | : ابك اردإ نم لقعلا عمي

 ٠ )ال6 ص كرادملا(ج) . 2 .16 ص كلاما نييزت /و)



 لل ع اس

 لعجن اهنإف , كرادملا ةفلتخلا سيساحالا قارغتساو « كاردإلا ىلع ىوهملا

 . رومألا ىلإ ذفنت الو . ةريصبلا همعتف , قئاقحلا نع ىمعب لقعلا
 «نيدلاب لصتيب ناك هبلطي ىذلا للعلا نأ صالخإلا ىلإ هعفدي ناك دقلو

 هل يستحي الغ , تاينلاب لامعألا امو , هللا ىلإ اهب برقتي ةبرق وهو
 لوقي ناك كلذلو « هيرل امءاستحاو « ةينلا صالخإ رادقمب الإ ريخلا نم
 . «هنوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ » : هنع هللا ىضر

 س الإ سنؤي ال ملعلا رون نأ دقتعي ناك هنأ صالخإلا ىلإ هعفدي ناكو
 ناك هنأ هنع هللا ىضر هنع رثأ كلذلو « صالخإلاو ىوقتلاب هبلق ”التمأ.

 ذالم' كرتو صالخإلاف « عشاخ ىقت بلقب الإ سنأ, ال رون معلا » : لوقي
 : لوقي ناك كللذاو : هرظن ىف لبعلا بلاطل ليبسلا ريني !هتاوهشو ايندلا
 . , ةكمحلاب هللا هفطنأ الإ ايندلا ىف دحأ دهز امد

 هللا دنع ام تيلطامب ديرت تنك نإ ١ : هيصوب بهو نبا هذيبلدل لاق دقو
 ىف سيلف , ايندلا تيلعت اب ديرت تنكح نإو « هب عفتنت ام تبصأ دقق
 , 200 ءىث كدي

 مزنلاف ءرومأ نع دعتباو ءًارومأ مزنلا لعل بلط ىف هصالخإلو - ؟
 رومآلا ريخ » : لوقب ناك كللذلو « ةئيبلا ةحضاولا ةرهاظلا رومآلاو ةنسلأ
 وهىذلاب ذخف كشف امبنم تنأ نيرهأىف تنك نإ وءأنيب ايرحاض أند ناك ام
 « لضي نأ ةيشخ ءضرفي نأ نود لئاسسملانمعقي امف ءاتفإلامزتلاو ؛«قثوأ
 ضرقو «رومألا ىف ةالاغملا ىلإ عفدني نأو ؛ يفي لوسر ةنس نعدعبي نأو
 « قيمعلا لي وطلا ريكسفتلا ركسفي ناكو : ءاتفإلا ىف ةانآلا مزتلاو ؛لوقعملا ريغ
 لوقيو « أطخلا ىلإ رجت دق ءانفإلا ىلإ ةعراسملا نإف . ءاتفإلا ىلإ عراسي الو
 عضب ذنم ةلأسم ىف ركفال ف] : لوقب اكلام تمم ه : هذيبلن مساقلا نبا
 "لع تدرو امر لوقي ناكد ٠ نآلا ىلإ ىأر ويف ىل قفتا ام ةئرس ةرشع

 1 . اهقيس امو موو ص كرادملا نم هقيسامو اذه ()



 - اا

لمس اذإ كلام ناك : كسلا دب ديع نبا لاقو 57 ةماع أميف ررسأف ةلأس
 ش نع 

 00 هل انلقف ٠ ابيف ددرترو « فرصنيف : رظنأ ىح فرصنأ لئاسأل لاق « ةلأسملا

 ؛ «موي ١ ىأو موا لُث املا ن * ىل نوك نأ فاخأ ىإ :لاقو ؛ ىف كلذ ف

 ةنجلا لع هسفن ضرعبلف ؛ ؛ لأسم نع بي#ي نأ بحأ نمو : لوش ناكو

 لاقو : لئاس هلأس دقلو . 20 ةرخآلا ىف هصالخ نوكي فيكو ءزاثااو

 وش * لعلا ىف سيل !١!: ةلبس ةفيفخ ةلأسم لاقو « بضغف“ ةفيفخ ةلأسم

 ها اليقث الوق كيلع ىقلئس » : ىلاعت هللا لوق تعمس امأ ء فيفخ

 ٠ , 29 ةمايقلا موي هلع لأسي ام ةصاخخو . ليقث

 ظ ؛ لالح اذه لوقي نأ نع زرحتي ةنسلاو باتكلا هصالخال ناكو

 ؛ ةنسلاو بات .كلا ريغ نممارب امفامأو « امهنم صن ريغ نه« مارح اذهو

 .هلوقب همالك بقعي ناك م آريث كو م رحب عطقي نأ ريغ نم هيأر ركذيف

 9 0 ىف لاق هنأ هنع ىور دقلو . نيئقياسك نك ؛ امو , ًانظ الإ نظن نإ

 نأ نم ىلع دشأ ءىث امد : هرصع ءابقف عيذص راكنتساو « فلسلا ةطخ

 دقلو « هللا كحف عطقلا وه اذه نإف « مارحلاو لالخلا نم ةلأسم نع لأسأ

 نأكف ةلأسم نع لثس اذإ مدحأ تإو « اندلب هقفلاو معلا لهأ تكردأ

 « ايتفلاو ٠ مالكا نوبتشي اذه اننامز لهأ تيأرو٠ هيلع فرشأ توملا

 ٠ باطخلا نب رمت نإو « اذه نم اوللقل ادغ هيلإ نوريصب ام ىلع أوفقو ولو

 :نييذلا نورقلا ريخ مثو ؛ لئاسملا مويلع ددرت” تناك ةباحصلا رايخو ًايلعو

 «نولأسيو . قالب ىنلا باحصأ نوعممجي اوناكو ؛ عقل ىنلا مهبف ثعب

 حتفي كلذ ردقبف ءايتفلا ميمه راص دق اذه اننامز لهأو « نوتفي ذئليح 5

 ىدتقي نيذثلا انفلس نم ىضم نم الو « سانلا رمأ نم نكي لد ؛ ملعلا نم محل

 « مارح اذهد لالح اذه اولوتي نأ م مالسإلا لهأ لوعيو ؛ مهب

 هللا لع ءارتفإلا اذبف مازحو لالح امأو ءاذك هركأ انأ لاقي نكلو

 . )19 ص كرادملا (0) .مم ص بهذملاجايدلا (و) 0
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 نآل , «الالحو اءابخ هنم ملعجف « قزر. نم كل هللا لزتأ ام متيأرأ لقد
 , 0 , هلوسرو هللا هلجأ ام لالحلا

 « نسحأ ال لوقي ناك ىلاعت هللا نيد ىف ىوتفلل قلطملا هصالخإلو
 « كلذ هنع رهتشا دقو ؛ ءىث لإ لصي.ملو هركف لمعأ اذإ ىردأ الو
 ١ نغ باجأف ةلأسم نيرشعو نيتنثا نع لثس دقو « رامخألا هب تضاقتساو

 هئيحي ناك دقلو . اهيندي ال وأ . اهنسحي ال هنأ قابلا ىف نلعأو « طقف نيتثثا
 لاؤس.هرجعي ال نمىلإ ءاج هنأ بسحي وهو ء ضرآلا ىصقأ نم ىتفتسملا
 نيقيلا ىلع قحلا هجو, فرعي ىل كلام ناك اذإف « هلأسيف : كلذ كلام حساب.
 . ققحن وأ  هنظ باخو . هيف هداقتعا ىلاس امو ء« نسحأ ال : لاق

 « سانلا ضعب هوتي اك« قلطم زجع نع ىردأ ال هلوق ناك امر
 « هنالعإ ىغبني ال انظ هيلإ لصو ىذلا نوكي امدنع ىردأ ال لوقي نكلو
 ىدتقي نمع رثأ امو ةباحصلا ىواتفنم عمس ايف ًابييش ةلأسملا هذه دحب ملوأ

 ءارتفإلا ىشخي ىذلا ىقتلا كلذ عم هنكسلو « رظناا بقاثلا هيقفلا وهف ء مب

 ءًانايحأ ايتفلا هيبأت. ىف هذيمالت ضعب هب هفصو ام نسحأ امو . ىلاعتتنإ ىلع
 . « ىوقتلاب الإ هللا هعفر امو « هلام هّقفلأ نإ » : لمأكلا هيقفلا وهو

 5 ريثك نم ضعءب وهو « قبس م مازنلا ىلإ هصالخإ هدفد دقلو  اي'؟

 بلطي ىذلا صاخلا ملاعلاب قيلي ال هارب أم ريثك نع دعتإل نآإل آضأ هعفدو

 ةلداجلا نآل , لدجلا نع داعتبالا لك دعتبا دقف , هللا نيدلو هللا تاذل للعلا
 « نيملسملا لازنل ًاعضوم نوكي نأ نم. ىلعأ هللا نيدو « ةازانملا نم عون
 . نأ ريغ نم ةركفلا بصعتلا ىلإ لاوحألا نم ريثك ىف عفدي لدجلا نآلو
 ةيبناج ةرظن هيف بصعتملا ةرظن نوكت عوضومىف بصعتلاو  لداجملا رعشي
 بصعتملا ذإ «دحاو هجو نم هكردت لب ؛ ههوجو ةماع نم رمألا كردت ال

 نوكي نأ نم لجأ ملعلا نأ ىري ناكو , ةد>]و ةيحان نم الإ ىري ال

 رممه ص كرادلام)
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 | باجعإ لاعلا لاني نأ هنم ضرغلا نوكي هنآل ؛ ةباسمو لادج عضوم
 0٠6 لطابلاو قحلا لوقي باجعإلا ىف ةبغرلا لوقلا ىلإ هعفدي نمو « نيعماساأ

 . نآل ؛ ءاملعاا ةماركب قيلي ال :لدجلا نأ ىرب ناك مث مش بذكلاو قدصلاو

  «كيدلا لإ نورظني اذ «لوقلا ىف نوبلاغتب مثو « مه ا نورظنينيمماسلا

 - لاق امدنعء فسوب ابأو ديشرلا ةقيقحلا هذه هباج دقلو ؛ رفات ىهو

 سيل م أعلا نإ: ةعئارلا ةملكلا كلت هل لاق دقن ءفسوي ابأ رظان هل ديشرأا

 ١ 000.299 ءدكيدلاو مئايبلا نيب شيرحتلاك
 2 ىهنإ ناك دصقملا نسل لدجلا ىف ةيغرلا ةافانمو ىنامملا هذه لجأ نه

 | ؟« ءىثب سيل نبدلا ىف لادجلا و : لوي ناكف « نيدلا ىف لادجلا نع كلام

 : لوةيوهدبعلا باق نه معلا روثب بهذي نيدلا ىف لادجلاو ءارملا ه ؛ لوقيو
 : , هدنع نولداجت, اموق ىأرو «نغؤضلا ثرويو , بلقلا ىسقي لادجلا نإ د

 | ص هل لجر : هل ليقؤ « برح ىف متأ اع ١ : لاقو هءادر ضفنو ماقف

 1 6 هلم لبق نإف + ةنسلاب ربخيلا نكلو الو : لاسسقف ؟ اه لداحيأ ةنسلاب

 1 | ”« تكس الإو

 «مهنيد رومأ مب ءاع دست# نييلسملا هايلع نيب لدجلا عويشنأ ىر ناكو

 مهلا ةلوق ىه 2 « هيف بيرلل لاجم ال ىذلا قحلا وهأ « لاقي ام نوردي اف

 ' .نيدلا ماكحأو ةنسلاب لبجلا ىلإ مم ىدوت, كلذ نإو ءاهب بلغي ىتلا

 هب لز زف ام انكرت لجد نم لدجأ لجر ءاج املك» : لوقي ناك كلذلو
 'آ ' ' ْ . 27« ليريج

 تار اظانم هسنع ء تتأهل شاحن لدجلا ن نع هيه عم ن نكللو - 4

 ١ ضعب 3 ٠ ىرخأ تا رظانمو فسوي ىلأ عم هنا رظانك م ءادلعلا نيبو هني

 ٠ . الالوإ ص ,+ ص كرادملا (و)
 ٠ ل4 «( لإ ص كرادملا نم ةذوخأم لاوقألا وله )0

 ٠ هكردارولا ىسع يدل كا كلام بقانم 0



-- 

 دقو «روصنملا رفعج ىبأك ناكم معلا ىف محل وأ ةيملع ةعزن مهلل نيذلا ءافلخلا

 . لدجلا نم هيبن ىم هنع رثأ ام عم ضقانتب كاذ نأ ىأرلا ىداب ودبل

 « ةرظانم ىأ نع دعتبي نأ ىوتفلل ىدصتملا ملاعلل نكمي ال هنأ قحلاو
 نيذلا ةباحصلا فالتخاب ءابقفلا عزانم هيف تفلتخا نم ز ىف ًاصوصخو

 فالتخابو ةيركفلاو « ةيميلقإلا تائيبلا فالتخابو : مهيلإ مبتلع ىهتنا
 ملع ىجوره نم نب ديثكب قل كلام ناك دقل و « ةيسفنلاو ةيلقعلا عزانملا

 ىرحي نأ دب الف « جحلا مسوم ىف ءابقفلاب ىقتمب ناك اذإو « ءابقفلا ءالؤه
 لك نيب نأو 03 عم "عراظنا فلتخت نأو « هقفلا ىف ثيدح مبايب
 لوصولا اهنم ضرخلا « ةئيرب ةرظانم كاش الب هذهو ؛ هبحاصل هرظن ةبجو

 نع رثأ ام عونلا كلذ نمو , اهاشاحتي نأ طف ملال ناكامو « قحلا ىلإ
 «ءاسيلعلا نم امههريغو روصنملا رفعج ىنأو , فسوب ىبأ عم هتارظانم
 2٠ نيبقفتملاو

 ىو « هريغ نيبو هيب تناك ةزجوم تارظانم ثالث كا لقنناو 1

 : ىذ ىهاهو ؛ باوجو لاوس نع جرختال

 لأسف , هاري كلامو : ناذآلا ىف عيجرتلا ىري ال فسوي ىبأ ناك(١).:
 ءصن ىلع لمح وأ صن ريذب ةدابع تبث ال هنإف , هيف ثيدحنع تسوي: وبأ
 هيف ميكي ىنلا نع مدنع سيأو ؛ عيجرتلأب نذؤ. » : هنا همحر هل لاقو

 بجعأ ًارمأ تيأر ام هنأ ناحسمأي ه : لاقو : هيلإ كلام تغتلاف « ثيدح
 ءانبآلا هثراوثء تأرمس مخ موي لكى دابشألا سوءر ىلع يداني اذه نم

 نع نالف ىلإ هيف جاتحي .اذه اننامز ىلإ تاك هللا لوسر ندل نم ٠ ءابآلا ىلع

 , 90 « ثيدحلا نم اندنع حصأ اذه , نالف

 كلن ولاطرأ ةسمخ لاقف , عاصلا رادقم نع فسوي وبأ هلأسد(ب)

 . و4 ص كلاملا نييرتو : ؟ىم كرادلا )0(

 ( كلام- *م) 0



 ظ 5

 ظ 1و رضحأ) :هباحص أ ض بل كللام لأةف 9 كلذ م مم اق نبأ نمو . فاسو وبأ لاَةَق

 1 ني رجاوملا ءانبأ نم مهتمأعو ٠ ةنئيدملا لهأ قاف , عاصلا نم مدن ءام

 نع هتئرو عاص اذه : لو عاض 0 تحنو « راصنإلاو

 اندنع عئاشلا ربا اذه : كلام لات , ملم هلي هللا لوسر باص ىدج نع ىلأ

 , 90 ءهلوق لل ف فسوي وبأ عجرف «ثيدحلا نم تيثأ ٠

 اكلام قا رعلالهأ نم ه لجر لأس : نوشجاملا نب كلملا دبع لاقد (ح) ٠

 - نإ : قارعلا لاقف « تضم "تَدّيَأ اذإ كلام لاقف , ©2سيملا ةندص

 مث كحضعلا ليلق ناكو , كلام كححضف ؛ هلا ضئار ة نع سدحال لاق اع رش

 | مسو هيلع هقل ىلص هل لوسر باحصأ عنصا م ددي م اكيرش هلا محر لاق

 1 ش . 92 ءانه

 ' نايبو رمال حيضوت زداجتت ال ىهو . كلام تارظانم ن نمةروص هذه

 : ظ هجتي ىذلا ىحنملا كلذ زواجتن ال ةرظانملا تعاطتس أ نإو ء هرظن ةبج جو

 2 قرف اذهو . بلغلا بحو « ةاداملا ىلإ ال ٠ هفرعتد « قحلا نايب ىلإ هيف

 . نع هيمن نإ لوقن كلذلو « رظنلاو ثحبلا لهأ دنع لدجلاو ةرظاناا نيب ام

 ' دقلو وحنلا كلذ لع ىهو « تارظانم نم هنع رثأ ام .عم ضراعتي ال لدجلا

 ٠ « تاموصخلل ًاضرغ هنيد لعج نمو: هلوق زيزعلا دبع نب رمع ىورب ناك

 ظ .(4) «, لعفلا رثكأ لق

 ْ نم راثكإلا نع دعت نأ ىلإ هقفلاو لعلل هصالخإ هعفد دقو اله

 ؛ ثيدحتلا نم سكي نم دع نأكو ؛ لعب أم لكب ثدح هل ناك دقق 'ثيدحتلا

 هيعوو هظفح ناسبيف اذه نم ايش انلقن دقو: قحأ ملعب املك 3-0 ثدى نمو

 0 .٠ عمسإ /

 . ىتفيال ناك هنأ تملع دقف « ءاتفإلا نم راثك إلا نع اضيأ دعتبي ناكو

 ظ . فقولا ىه سدحلا ةقدص غول : :١ مخه صض كزادملا ()

 . ىواوزلل كلام بقانم )4 0 ص كزادملا هيف 1



 اهو

 «ليغا ل < ابنم ضرتشي وأ عقوتل ايف ءاتفإلا بنجم ؛ رومألا نه عش اف الإ

 اا | . ةنتفلا ند كلذ

 ةباجإلا ةرثثك ىد ؤث نأ ةيشخ لئاسملا نم ريثك نع بيحب ال ناك و
 لئاس هلأس دقو ؛ أطخلا ىلإ ةرثكدلا ىدؤت نأ ةيشخو 08 ريدقتلاو ضرغلاىلإ

 هجرخأو . ترثك أ : لاقف اهدعب هلأس مث ءابنع باجأف لئاسم تس نع
 نم ؛ ميسح م لاؤسلا ند هياحصأ تركأ اذإ لوش ناكر« هنرضح نم

 ءانركذام ريغ رخآ ببس هل ةرثكلا نع هعانتما لعلو . ءأطخأ رثكأ
 . دابجالا ةيشخوأ 5 كي اللف ليقم ريغ لرش نأ وأ ,لالمإلا ةيشخ وهو

 اذهو « قحلا ريغ لوقي نأ ىلإو ٠ ثيدحلا ىف هيلع هيشي نأ ىلإ كلذ ىدؤيف

 ثبادح همم عمسأ نأ ديرأ تنكو « كلام لع تنذأتساو ىعفابشلا لاق

 هتلعجنإو :ىنثدحي ملو « هليطتسي نأ تيشخ الوأ هتلعج نإ كلقف ةفيقسلا
 ايلف هلأسأ تذخأف ثريداحأ ةرشع نيب هةلمحف هغلبأ لأ تيشخ أرخآ

 . « هغلبأ لف ءكيسح : لاق ةرشع ترم

 نأو لالمالا ةيشخ راثكإإلا نع دمتي ناك هنأ قايسلا اذه نم ىرتو

 لعلاو قحلل ةصالخإو هتهأ رثا هنع هللا ىضر كلام نآك دقلو - ة/"
 لوقي هتعمس : بهو نبأ هذيملت لوقيف , ةاضقلاب لصتت لئاسم نع بيحي ال
 ةرثك سعب هتومسر « ناطلسلأ عاتمنم اذه : ةاضقلا رمأ نم هنع لأس مف

 « صيحمب الو دقنب ةاضقأأ ماكحاأل ضرعتي ناك ام وهف ملاءأأ نم باوجلا
 , ًاصاخم ناك ركلسم ىف امهالكو ؛ ةفينح ىنأ عم هيف فات فقوم اذهو
 « نيلجرلا دنع نيداضتم لب « نيفلتخم نيرمأب ىهتلا صالخإلا نكلو
 ىتح ؟ هسرد ىف ليل ىفأ نبا ءاضق دقني نآل هعفد هقفال ةفيتح ىنأ صالخإف



 هلا[ ءاصص

 0 - رم رمآلا ردص ىتحو ؛ ءارمألاو ةالولا 500 ىلإ اذه رطضأ

 ٠ ىوتفا| نم ةفينح ىفأ ىلع

 ؛ ةاضقلا 05 ضرعتب الأ لإ هنع هللا ىضر اكلام صالخإلا عفد

 ىلع دقتلاب ةاضقلا ماكل ضرعتلا نال ءناطلساا عاتم نم اذه لوش لب

 لقأألا ىلع وأ ؛ امتايصع ىلع. سانلا ءىري باحصألاو ذيمالتلا نم "الم

 ءاهررذج نه تاعزانملا ثتجتا ؛ لالجإو ةباهم نم قحتست اه 58

 .. لطابلابو قحلاب ماكحالا ىف نءطلا باب سانلا ىلع حتفت اليكلو

 نم كلذ دعب « مهماكحأو ةاضقلا كري نآل صالخإلا هعفدي اذكهو : .

 .ىفأ ناطلسا/لبق نم ىتفتسا نإ ر « راشأ ريشتسانإ هنك لو « ناطلسلا عاتم

 ْ ماكحأ ىف قحلا هاري ام لوقي نآل هصالخإ هعفد دقف ةغينح وبأ امأ

 | ىلع ذأ دقو« ةقيقهلاو معلا نايتك نم كللذ ناك تكس نإ هنأل ؛ ةاضقلا

 ْ وهف «قاضف 5 ىف أطالا ناك أذإر :٠ نومتكي الو سانلل نثينيل دبع ء ءابلعلا

 « هنم عقو نم ه ىلإ هيث نأو رك كسي نأ بج وف« عقو ملظ هنآل دقني ن أب ىرحأ

 ٠ ظ و صالخإإلا أمهنم لك ىلإ عفد دق ناتضراعتم ناتجي من رئأرسأا ىلو هللاو

 0 فق ومضت ر : لاننأ أثيب دقو « 5 ةرجهلأ راد مامإ فقوموه هيضترت رت ىذلا نأو

 . هنايح خيرات ىف انمالك ىف ءاضقلا ماكحأ نم قارعلا مامإ

 ظ ظ تافص نم ب هللا هلي امو هنعشأىضر كلام صالخإ وه اذه الا/

 . ةوقىهو  اكلام هللا اهاطعأ ىتلا بهاوملا نم ٠ ىه ةعبأر ةفص ىلإ لقتنتلو

 ' فرع صاخشألا سوفن لإو ٠ رومألا نطاوب لإ ذافتلا و ةسارفلا

 00 . مهاوفأ نول نءو « مبحراوج تاكرح نه مهسوفن نكت ام

 نم ءاهتذخأ لاقف ء اهيف هل ليقف ء أضيأ ةسا رف بحاص ىعفاشلا ناك دقلو

 : لاق اب دارأ ىعفاشلا لملو ؛ نت نكلو ذخن بال ةسارفلا نكلل و « كلام

 . قافتوساحإلا لإ عجرت ةسارفلا نإف « هنم اهذخأ هنأ ال ءاهامن كلام نأ

 رو يأ نم اهبنرتقي امو« ءاضعألا تاكرل عبقتلاو ؛ دي دشلا هيفتلاو ةريعبلا



 بو .ودسلا

 امن ةيبرتلا وأ ةفداصملاب ءىحي الو « ريبخلا ميلعلا هبهي هلك كلذو , ةيسفن

 . هي وقت و ةيمنت ةيبزأأ
 اكللام تيّقاو؛ةئيدملا ىلإ ترس امل ١ كلام ةسا رف ىف ىفاشأا لاق دقلو

 تلق ٠ كمسا ام ىل لاق مث . ةسارف هل تناكو , ةعاس ىلإ رظن ىالك عمسو
 نم نأشلا كلل نوكيس هنإف ء ىصاعملا بنتجاو , هللا قتا دمع اي لاق دمحم
 | . « نأشلا

 20 , ءىطخت ال ةسارف كلام ىف ناك» هذيمالت دحأ لاف دقلو

 نم مهسوفن هنك فرعي اهب ىنأ صاخشالا سوفن ىلإ ةذفانلا ةسارفلاو

 ؛مهميلعت وأ سانلا نم ةفئاط داشرإل ىدصتي نم لك اب ولعي ىتا تبافصلا

 « ال ًاملاص ءاذغ نوكي اه اهبطعيف مهسوفن ابافخ فرعي نأ عيطتس هنإف
 . مهبول ماقسأو مماودإل بطيو , همضه ىلع ىوقتو

 «تاغص نم هللا هبهوام عامج ه ةصاخ ةفص كلام ىف كانهو - 4

 ىتح ؛ هذيمالتهباه ؛ هتبابع تضافتساو رايخالا ترئتاوت دقف ؛ ةبابملا هو

 ؛ ةمبمهالإ دحأ هيلعدرب الف مييلع مالسااىقليف هسلجم ىلإ لجرلا لخديل هنأ

 نأ مبيلع ركنتسيف ؛الالجإو ةبابم ملكتي الأ هيلإ نوريشيو : ةراشإو

 ريثأت تحن حقي « هتمسو كلام ىف نيءلا الع نإ ام هنئكلو ؛ كلذكاونركي
 .ريطلا هسأر ىلع هنأك مبعم سلجو , مذخأ ام هذخأي ىتح « ةذفانلاهتا رظن

 دالوأ هباعو « هترضح ىف رخصلاب نوسحيل مهنإ ىتح « ماكملا هباعو
 اذإو «روصنملا رفعج ىنأ عم هسلجم ىف ناك هنأ ىوريل هنأ ىتح « ءافلخلا ١

 امتإو ءىتبإ اذه لاق ٠ ال : لاق ؟ اذه نم ىردتأ لاقف «عجري مث جر ىص
 : هأعد ىدبملا نأ ىوريذإ مهسفنأ ءافلخلا هيارم لب « كتييش نم عزشب

 «كلامرضح اذإ ىتح ؛ سلاجل عضوم قبب ملو « هسلجم, سانا محدزأ دقو

 )١( مهم ص كرادملا عجاد ١



 دا ؤ لال

 غفرف ء هسلجم ضعب نع هل ىحنتف . ةفيلخلا ىلإ لضو ىتح هل سانلا ىحنت
 7 1 ابيع ةئدملا خيش ناك اذكهو , ساجيلا كالا سف  هيلجر ىدحإ

 نه ًاريثأت ىوقأ سلجم هل ناكو ءابيلأو ذوةن نم ريكأ ًاذوفن هل راص
 27 لجرلا كلذ ىأر دقاو « ناطلس بحاص نوك نأ ريغ نم ناطلأا

 : لاقف ٠ رءشلا لوب: نم ضءب هساجمو

 ش ناقذالا سكاو نولئاس او  ةييه عجاأرإ ف « باوجلا ىلأب

 2. ”ناطلس اذ سيلو عاطملا وف ىقتلا ناطلس رعو « راقولا بدأ

 ١ ضصخشللا نكي امهم هنإ ؟ اماسأ امو ؟ ةيبحلا هذه رسام او
 ْ اهيل] ةياهملا دنس نأ عيطتسأ لهف < ةيمسجو ةيلقع تافص نم بيمملا

 | ةيلقعلا تافصلا هذه هيف رفاوتث نم سانلا نم نإ ؟ ببسااب بيسلا دانسإ

  ةباهملا هذه ببس ىف لوقن ال كلذلو « ةبابملا هذه هل نوكي الو « ةيمسجلاو
 , «مهريغ ىف ًايحور ًاريثأت هللاهاتآ دق لاجر سانلا مف« حورلا ةوق هنأ الإ
 ؛ مممالكل ن وكيف « بواقلل اباذتجاو « سوفنلا ىلع اناطلس مل لعجب

 'اطوطخ سوفنلا ىف نوطخي امأكو ؛ لوقلا راثآ اهب ىقب : سفنلا عضأو م
 . ةيحورلا ةبطا هذه اكلام ىلاعتو ةناحبس هنأ ىطعأ دقو « نوماكتي ذإ

 ةعسفم ةيلقع ةأمخ ؛ اهيلجيو اهروظتو ' اهيمنتواهديزت أهلك هنايح تناكو

 00 ةريصب ذاقتو « رومألل طيضو « ةيعاو ةظفاحو . ريزغ معو « قفآلا

 . ةيابملا بهذي ال هنإف « هيف فارسإ مدعو « لوقلا ىف ةلقو نسح تمسو

 ةطقس لكو ٠ ظقسلا ىلإ عقدت ىلا مالكلا ةرثكو « لوقلا طغل نه رثكأ

 : ”نعب اذه عمو لاذتبالا نم هب برقتو ةباهملا نه رطشإ بهذت لوقلا ىف

 5 لوقلا ىف قدصو « لمعلا يف صالخإو عددد ىوقنو؛ .ءايرلأو قلما نع

 : ينعي 6 ريا ةيانع اذه لك عم م « ةايحلا رهاظ» لك ىف ةفعوةهازنو

 . هو ض بلا دبع نبال ءاقتنالا ()



 مس | ا دس

 4 اهتاظن ىنعيو «٠ باشا د وجا سلب ٠ هريظمو هسيلمو هتيب ثاثأب

 , ًازاتم اس ًارهظمو مسجلا ىف ةطسب هللا هاطعأ اذه لك عمو ٠

 دوةدعت انلمجت نأ امناش نم فاصرأ » خيراتلاو بفانملا بتك هتفصو دقو

 « هذيمالت نم دحاو ريغ هفصودقن مسجلا و ملعلا ىف ةطسب هاتآ دن هللا نأ

 ديدش « ةيحللاو سارلا ضيبأ « .ةماحلا ميظع ء اهيسج اليوط ناكد اولاقف

 ' غلبت « ةيحالا يظع فنألا مثأ ةروصلا نسح « نيعأ ؛ هول ىف ضايبلا

 « هقلحت الو هبراش فارطأ ذخأب ناكو ؛ لوطو ةعس تاذ « هردص

 جتحي و « نيتليوط نيتليس هل كرتي ناكو « ةلثملا نم هقلح ىريو : هيفحي الو
 60, رمأ همهأ اذإ هبراشل رمع لتفب

 : ًابجر سانلا نسحأ ن نه كلام ناكو ٠ ىريبرلا بعصم هذيلت لاقو

 . ©”. ندب ةدوج ىف الوط مهمتأو « أضايب ماقنأو « ًانيع مالحأو

 نم هلاو-أو هقالخأو « ةيلقعلاو ةيمسجلا هتافص لك تناك اذكهو 00

 ىم امم كلذ ناكف , هاقلي نءو هفرعي نع سفن ىف هنم ةبابملا ىقلت نأ ابنأش

 ظ ٠ ذوفناا ةوقو ؛ حورلا ةوق نم هللا هيهوام

 دقف « ءاقاخلاو كولمل هيلع هسفنت ًادح كلام ةبيه تغلب دقل /مْ

 نيطالسلا نوبام ام ربك أ توربج الو * ةوق ريغ نع هنوبام اوناك

 . مهحالبم ةكشر « مهتوطس بابسأو مهكلم ىف ءافلخلاو
 ةيواعمنب نمحر لا دبع ىتيه ًادحأ ته امد ىسادنالا دئه نب ديعس لاق

 « ةديدش ةبيه هتببف © كلام ىلع تلخدف ( لخادلا نب نمحرلا دبع ىأ )

 . « ةيواعم نبا ةبيه أبعم ترغص

 ٠ 1م ص نوحرف نبال بهذملا جابيدلا (1)

| 



 | هس م4 ْ

 : بهو نبأ لاق « هولأسي نأ هذيمالت غيطتسي ال هتبيه ةدشل ناكذقاو

 ' دقو © ىنحلا نع كلام مل لأس أ نأ سانلا ىنلأسف ةئيدملا تمدق د

 ' ىف نف لكدباهو « هلأسأ نأ تببف «٠ مهل هلأسأ ىذلا انأ تنكو ءاوعمتجا

 1 كلام نم قيد طق ًادحأ تيهام»: ىعفاشلا لاقو « هلأسي نأ ساجما

 1 . سنأ نبأ

 ١ ء هيد نيب ةلذلاب رعشيل هنآ ىتح ةئيدملا ىلاو هل ةيه ه سانلا دشأ ناكو

 ٠6 7 ىلا نم ةيصون باتكهعمو« كلاع ىعناشلا ءاقتلا ةصق كل لقتنلو

 ْ ىضر هد ىفاشثلا لاق . مهنود نمو ءأ رهآلا دنع هتباهمو 4 هتسا يف نايب ابيفف

 00 ش : هنع هلأ

 ْ كلام إو « ةنيدملا ىلا وىلإ هباتك تذخأو كم ىلاو ىلإ تلخد و ظ

 - لاق « هأرق الف « ىلاولا ىلإ باتكلا تغلبأف « ةنيدملا تمدقف سنأ نبأ

 2 نم "لع نروهأ ًافاح هكم فوج ىلإ ةثيدملا فوج نم ىشم نإ ؛ : ىقاي

 : « هيأ ىلع فقأ ىتح , لذلا ىرأ تسلف سنأ نب كلام باب ىلإ ىثملا
 . لاقف ء رضحيل « هسيلإ هجوب ريمألا ىأر نإ « ريمآلا هللا ملصأ تلقف
 . ألان قيقعلا بارت نم ائباصأو « ىعم نمو انأ تيكر اذإ ىتأ تيل ؛ تابيه

 : 5 لاق اك . ناكما للا وف «٠ ًاميج انكرو رصعلا هتدعاوف « انتجاح ضف

 : انيل] تج رخآ « بايلا عررقف « لجر مدقتف ' قيقعلا بأرت نم ائباصأ

 1 2 تلخدف 6 باب 15 ف] كالول لوق : ريمآلا 05 لاقنا 6 ءادوس هل راج

 : نإ لوقيو « مالسلا كم رقي ىالوم نإ : تلاقف «: تجر مث .تأطبأف

 . ناك نإو ٠ باؤجلا كيلإ] جرخم : ةعقر ىف ايعفراف ةلأسم كيدل تناك

 / هم نإ : هىلوت: اهل لاقف ء« فرصناق ساما موي تفرع دقف ثيدحلل

 , اهدب .ق قر تجرخلو ٠ تلتف « ةمبه ةجاح ىف هيا 19 ىلاو باتك

 وهو راقولاو ةبابملا هيلعو جرخ دق كلامي انأ اذإ مث 2« هتعطوف « ىم رك

 غلبف ؛:باتيكبلا يلا ىلا“ هياإ عفرف « سلط:٠ رهو ؛ سلجف « ليوط خيش



 هس ا ]ءعخ دل

 يرث عنصأو 6 لعفتو ع هتدحتف هلاحو هرمأ م لجر اذه نإ 3 أزه لإ

 عيالك هللا لوسر ملع راص وأ « هللا ناحبسس لاق مث « هدي نم باتكلاب .

 تلقو « هيلإ تمدقتف « هملك, نأ هبيهت دق ىلاولا تنأرف « لئاسولاب ذخؤي
 ىلإ رظن ىالك عمس ايلف « ىتصتو ىلاح نمو ؛ ىلطم لجر ىنإ هلا كحلضأ
 دمج اي ١ : ىل لاقف ؛ دمحم تلق ؟ كلمسأ ام لاقف , ةسارف كلامل ناكو , ةعاس

 . 20. نأشلا نم نأش كلل نوكيسم هنإف ىصاعملا بنتجاو , هللا قتا

 كلت ترفاشت دقو , هنع هللا نضر كلام مامإلا تافص هذه مل ٠
 ىلا هذفلا ةيصخشلا كلت تنوكف « ةيلاعلا بهاوملا هذهو ةيماسلا تائصلا

 هقفلا .كلذو « ريزغلا ملعلا كللذ سانلا تئروأو « لايجألا اهركذي تضم
 تحتف « ميركللا باتكلا ةداجو « ةنسلا قيرط نع دعتبي ل ىذلا نرالب
 جرخأ نيمباتاو ةباحصلا ثارت نم هدجو ىذلا حلاصلا ءاذغلا فو ء امبلظ.
 نع قاجتي الو محلاو-أ رياسيو « سانلا حلاصم عم قياطتي ًابقف سانلا
 « ىنيدلا بيذوتلا نم ةيلاعلا لثل ىلإ تاعامجا ىديأب نخأيو « ةايحخلا نوئش

 . لاككلاو فافعلاو « قتلاو عرولاو « نسحلا قلخلاو

 نيققومو «٠ نوبجوي نيحلاص 5 ويش دب نأ تافصلا هذه أمت دقلو

 . ءالؤهنع ملكتنلو « ةياخلاوحن انو ريسي « مالسإلا ىف ةنسح ةقيرط ىوذ

 | 0 هحخويش سس ؟

 برض, نأ كشرب , : لاق لكي هقأ لوسر نأ تاقثلا ثدح - مل
 هقئأ ةياور فو ٠ ملعأ املا نودحي الف « ملعلا بلط ىف لبإلا دابك أ سانلا
 " ثلا ةنيدملا | لاع نم ند

 . ئذارل يفاشلا بقائمو « توقايا ءايدألا مجهم ىف ريخلا اذه عجار 000

 ل ىراوزلا مكقام بقائمو 2 كيلايلا نيزنر 6 كرادملاو « ءاقثنألا م

 .٠ ىناقررلت أطوملا حرش ةمدقمو , نومحرف نبال جابيدلاو -



 سل 1. سا 0

 ١ هللأ يذر كللام مدقت ىلع ةلالدلل ةيكسلاملا هتوبمل يخص ثيدح أذهو

 ٠ لضفلاب هل دهأش كلذ نإو 3 ممرظا ف ثيدحلا أفهم دوصقملا هنأ ذأ ؛ كد

 8 رثكأ هرابتعاو م هريغ ىلع حييجرتلاب هبهذملو ٠ 2 هريغ نود ملعلاو

 : . هأوس رأي دعا

 راحبقماو ةنيدملا ىف ملعلا لضف نآييل هقوست ( اذه ريذل هقوسن نو |

 دجوي ال هنأو « راثالاملعب مهئارقفزايتماو * ءاملعلا ةرثكب اهزايتماو اهئاملع

 رصع ىف ةئيدملا ملاع نأو !مئالع نم ختم هللا لوسر ةنسب ملعأ دحأ

 | ىعبات رصعف كالذكو ) نيعباتلا رصعف كلذكو هنم ىلبعأ دج ون ال ةبادصلا

 ش . داتجالا رصع ىلإ كلذ ىف جردتن دنو نيعباتلا

 نم ,ةيكماملا هل هقوسإ' : ىذلا ضرغلل 1 أذه لجال كمردخلأ قوسأ

 لوقنو 0 هاوس نود « رامتءالاو لضفلاب ههذأو 6 كلام صخشل ةداهش هنأ

 مث ريغ صقن ىلعال 3 موضع مث ريغ ةدايز مدع ىلع لدي كثيدحلا نإ
 اة

 ةباحصأا رسصع ىف « ةئيدملا لضف نايبل نذإ ثيذحلا اذه انس ما“

 لعب امفنايب لضأ كلذلو ع ددأ هركش ال كلذ نإد« 3 مجيأو نمو نيعباتلاو ش

 ْ] ىلإ طقف انه ريشأأ: كلو 1 ةئدملا لمأ لمعت كلام جاجا ىلع مالكسلا دنع |

 ش ءافلخلا سهغع ف ةنيدملا تناك دنف 0 هلق اهو كلامرصع ف ةنيدملاب ءاملعلا ةرثك

 ظ رمع ماقبتس ٠١ مالسإلا ىف قيساا ىوذ ًاصوصخو ؛ةباحصا/ شع نيدشارلا

 نذ هنأك٠ مولع ريزذلو مهنيدل م مصالخإ لضفل ٠ ش2 هلوح هنع هبا ىضر

 ْم ريشتسيل هراوحب مماقبأف « فيرشلا ىوبنلا معلا ةاح ممو ءاولتقي نأ م

 ٠ 2 ةسأب بسلا نسو»- نم كلذ ىأر دقاو ء ثادحأ ن ٠ ةلودلا نوُش ف دج 7

 ةفئاط موسفن أ نم اونو 57 8 ةماعلا دنع ةتسماسا ودقني نأ ًاضأ ىشحخ هنإف

 3 كلذ رثويف عةيلاع بئارم سأثلا موعفرب وأ 3 سأنلا رئاس ىلع ةزاتمم

 | رتسالا ةدئاف نع هل ناكف . باي سال هله لكما مهاقبتساف ' 0 موسوفل

 اس نه ريخ مو 3 هءبهأا اوامحيل ؛ هرمأ ىف مهكداشو ؛ مهارأب
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 ىف ريع دعب مهضعب قرفت ىتح « ةنيدملاب ءالؤه لع قب كلذل ,نودشرو

 ءاملعلاز رأى ومالا رصعلا ءاج املف « نوعبانو ذيءالن اه, مهل ناكو ؛ داصمألا
 نايثجلا ناكمو ؛ ىحولا طببم اهنالو , اهريغب نتفلا ةرثكمل ةنيدملا ىلإ

 ةندملاب نيعباتلا رثكأ ناك كلذلو « نيقباسلاو ةباحصلأ راثآ اهو ؛ ميركسلا

 اوناك نه كلذ ن٠ لقأو « ماشااو ؛ قارعلاب ناك ن٠ مهنم ليلقو . ةكمو
 ٠ ىومآلا رصعلا رخآ ءاج ايلف . ةيمالسإلا نادمللا رئاس نم اهريغو رصمب

 ءاءلعلا ناك ء مهيلع نحإلا تعئشتو ءىومآلا تيبلاب نوما تدتشا دقو
 خيش ةفينح' ابأ انيأر دقل ىتح , نتفأا نم ملعب نيراف زاجحلا ىلإ نوئيجي
 نأىلإ اهب رمتساو . هللا تيب ارواج كه ىلإ هسفنب ايحات ري قأرعلا ءابقف

 هرقتسم ةفوكلا ىلإ داعف , نييسايعلل رمآلا رقتساو « نيبومآلا كح طقس
 . هماقمو

 « ةنيدملاب ءايلعلا رثك دقو ءةيومألا ةلودلا رصع ىف كلام ءاج - م6

 قتليذخأ لعلاف ادشام اذإ يح ؛ آبص ًامالغ مهخ ويش نه علا قدلسإ ذخأ و

 نم لبث نم أبنم ىهقدملا ةميظع 0 رثك لدجوو “ كلل دولا و معلا منع ذخأب نه

 أورظناف ؛ نيد لعلا !ذه نإ «َ هلوق هنأ نبأ هزع ىور دّقلو . هفراعم

 لوسر لاقءنالف لاق 2 لوقي نم نيوس تكردأ دقل مشد نوذخأت نع

 :همالسو هللا تأو أ صلوسرلادجسم ىلإ راشأ و نيطاسالا هذه دنع « 5 هللأ

 3 ًانيمأهبناكل لام تاب ىلع نما و مدحأ نإو 2 مج 0 تذخأ ام , هيلع

 ىلع محدزنف . ىرهزلا انياع مدقو : نأشلا اذه لهأ نه اونوكي مل
 : 600 1 هباي

 « ءايلعلا نم ةرثك ىأر هنآل الإ « دقالا كلذ لاجرلا دقنيل كلام ناك امو

 )١( ب ص ىطويسسأل كلاملا نيزت .



 هس اا

 ربو« انقتم ًاظفاح ًامالغ ىلملا طسولا كلذ ىف كلام أكن - مه

 ,ةيلعلا ءالؤه نم ©7ةئام وع نع لعاا ذخأو ؛ راثآلاو لعل ندعم ىف « آيقت

 ش ًاعرو أنيمأ مادامذخأب صخخش ىأ نم همهم ال كانه نمو : انه نم فقلتي

 .عم ءرقأبلا دمم نب قداصاا رفعج نع ذخأ هنأ ىو ريل هنإ ىتح , أدئان ًايقت

 مه رط ضقفانب داك لب . نيب وأهأأ ىضر هجمنم ىف نكي ل ةنأ نم تيلع ام

 نأو « هقيرط رثأتي نأو « رفعج نع ذخأي نأ نم عنب مل كلذ نكلو

 : لاق دقف « هب ىدتقملا هخيش بااط ركذي ام نسحأب هركذي

 اذإف « مسيتلاو ٠ خارملا ريثك اكو. دمحت نب رفعج ىتآ تنكدقل ظ

 .تنكاف « ًانامز هيلإ تفلتخا دقلو ؛ رفصاو رضخا ٍعييَي ىنلا هدنع ركذ.

  نآرقلا أرقي امإو , ًامئاص امإو «ًايلصم امإ لاصخ ثالث لعالإ ءارأ

 ٠ 7 6 ةراهطلا ىلعالإ « لست هيلع هللا لص هللا لوسز نع ثدحي طق هتبأر امو

 ؛ . « هللا نوشخ نيذلا داهزلا دابعلا ءاملعلا نم ناكو « هينعي ال امف ماكتب الو

 هدعي لعجو « ىتحت اهلعحيو ؛ هتحت نم ةداسولا جرخم الإ ء طق هتبأر امو

 . 59 « ليوط ربخ ىف هخايشأ نم هريغ لئاضف نم هآر امو هلئاضف

 ملع الإ سانلانيب رشني مل هنيكسلو « ءرصع ىف ءىش لكب للاب ًاينمف ناكو

 ىلع ناك كلذاو « نيعباتلاو ةباحصلا ملعو « ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر

 هناعيىذلا ناك لب * سانلل ملعلا كللذ نلعي ل هنكسلو ؛ ةفاتخملاقرفلاب ملع

 اهبف قحلاو ٠ مهرومأ ماكحأ هب نوملعي اب سانلا ءاتفإو ثيدحلاب لصتي ام

 0 ش ظ . نيدلا نه

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا راذآ ةفرعمب ىوصقلا هتيانع تناك كلذلو

 ؛ لوقي ناك دقو ءهيف اوفلتشا امو « هيلع اوةفتااع هباحصأ ىواتفو

 ١ فالتخا , هل ليق « هيف سانلا فاتخا ام ملع نا الإ « ايتفلا زومتال

 3 , ١ »و١ ص كرادلا م) *١ ص يرواوزلل بقانملا )0(



 هد !ءع سن

 ؛ملسو هيلع هللا لص هلا لوسرباحصأ فالتخا ءال ه : لاق ء ىأرلا لهأ
 . 20 :ثيدحلاو نأ رقلا نه خوسفملاو خسانلا ملعيو

 ىضر رمع ىواتف فرعي نأ هتسارد ىف هصخأم صخأ نكد مك

 تحتف هيفو * ةيمالسالا ةلودلا راهدزا رصع هرصع ناك دّقف ؛ هنع هنأ

 ,نيدلا نم ةيعرش ماكحأ طاينتسال ىالسإلا ركسفلا حتفت ناكو ءراصمألا
 ةناكملا ىف هفلخ نم ىواتفو . هنع هللا ضر هيواتف .فرعتب !ىنع كلذلو

 هللا دنع وهو « هفلخ نمو ؛ تباث نب ديز نيدلا هقفو ءاتقإلا فو « ةيبلعلا
 | - . رع نبا

 « تباث نب ديز رمع دعب سانلا مامإ ناك ه رثآلا ءاملع ضعب لاق دفلو
 لع راص مث« الجر نورشعو دحأ ديز نع ذخأو« رمع نب هللا دمع هدعب و

 لع راصو « دانا أد , هللا دبع نإ ديكد « بابش نبا : ةثالث ىلإ ءالؤو

 7” « سنأ نب كلام“ ىلإ مهلك ءالؤه

 ركؤ قل دقاو : ةثالثلا ةباحصلا ءال وه ىواثفي كلام ةيانع ىلع لدي اذهو

 : قلو هللا ل وسر باحصأ نم نبزاتمملاءامقفلا ءال ود لعهيلإ لفتتا فيك وه انل
 نم ةعبسلا ءابقفلاب ىبقفلا خيراتلا ىف اوممم نم ىلإ اذه لصو هلأ ركذي وهف
 مهيلعىتاتنيذلا ركذ مث ءادحاو فذحو آنماث مهيلع داز هنكلو * نيعباتلا
 كثيداحأ ذخأو 2 مهو اع هقفت نيذلا هطئاشم مثو , نيعباتلا ءالؤو مع ةرشاه

 وهو ءافلخلا دحأ اهب بطاخي هترابع صن .اذهو « مهنع غيكي هنأ لوسر
 : لاق دقف ء ىدمملا

 مث ةضورلا ىف لاجر نم ىلعلا أذه انعنج : لوي باوش نبأ تعمص »
 ؛ ةجراخو « ملاسو 2 مماقلاو « ةورعو ؛ ةيلس وبأو « بيسملا نإ ديعس

 ,دانإلا وأو 8 زهره نبأ مونع لقن مْ , : كلام لوشو ١ عفانو 0 ناملسو

 )وص جابيدلاو ميس كدادملا («) 2241 ص ىداوؤلل بقانملا ()



 ا

 ثيل 75 أرقي ءالؤه لكو « بابش نبا ملا رحب ىراصتألاو « ة ةعيبرو

 هنإف « هنع هللا ىضر كلام ياسشم صخأ م نو ريخآلا ءالؤهن- إل

 مىيواتفب هتقث نسدحو 2م ىللعلا هلاصتا ديزل الإ. رك ذلاب موصخ م

 ىريل هنايح ىرجي عبقتملا إو مويلع جرخت : ىتح ؛ م هتمزالمو « مبلقنو

 ٠ تاوئس قامت وأ عبس و زءره نب مزآل هنأ انلقن دقف , احضار كلذ

 ىلوم ًاعفان عبفي ناك وهز «ةعيبر لإ سواجلا ىلع هن رت تناك همأ نأو

 وه اهنع هون دقف . باهش نبأب هتئالع امأ هتاحورو هتاودغ ىف ربع نيا

 ا .«بابش نبأ معلا رح م ةححدأملا ةيرطملا ةملكدلا هذهب

 نم رمرهنبأ : انركذ اك مهو , ةسنخلا ءالؤه ركذ اكلام نأ ىللا لوقلاو

 حصيرد ٠ باهش نباو « ةعدرو « ىراصنألا ديعس نب ىو دائولا وبأو

 هتقيط ىف ناك نإو « هيلع سرد ًاسداس مهب !] فيضن نأ
 ْ ءالؤه نم ىلعأ

 . مهنع هللا ى خر ر © نبأ ىلوم عفان وهو« ةسخلا

 ل نيعبانلا راثآو ثيدحلاب الع مه ل نأب ًاعيمج مهفصي هنأ تيأردقو

 «قو رافلا رم ةباحصلالع ا واقن دق نوءباتلاو «نيعباتلا نع ملعلا ىلقأذ م هريدعأ

 ٠ . مهنع هلأ ىضر رمع نب هللا دبعو « تبأث نب ديزو

 . ٠ بلغ نم مونف « نوفلتخي راثآلاب ملع ووذ ًاعيمج مهنأ عم موئكلو

 « ىره رلا بابش نياو « دانزلا فأو عفانك ٠ راثألا ملعو ثيدحلا هيلع

 هومر هنبا امأ : ديعس نب ىحيد « ىأرلا 3 ةعبب رك هقفلا هيلع باغ نم مهن ذمو

 نوظي نكللو ء امهنع هللا ىضر كلام رامخأ ىف الإ ريثك ًاركذ هل دجن ملف

 ةيمالسالا تافاقثلا نم ًاردق هنم ذخأ هنأو هيف ديدش ريثأت اذ ناك هنأ

 ركذي نأ نع اكلام ىهت كاذاور ,هنع ىورإ نأ بع آل نآكو ؛ ةماعلا

 دقو ؛ ىلقناا هنع عيشإ نأ نع هرأ ذ لم# نأب ( ئضرو * هدنس ىف همدأ

 ٠ بذكملاب م مهتيف ؛ أطخلا هيف نوكي

 078١م ص كرادكا (ؤ) :



 تاوؤوواس

 ذخأ امهدحأ : نيمست ىلإ كلام خويش مسقن نأ عيطتسن نايبلا اذبو
 قلي ناك ؛ 2”زهره نباو « ثيدحلا هنعذخأ رخآلاو ؛ ىأرلاو هقفلا هنع
 عوبد ف نوكي نأ ىف ةبارغ الو . ةياورلا مع عم ًاماع افيقثت دعي ام هيلع
 دقو , روكذم مولمم كلذ نإف « |, لعلاو راثألا راوي ىأرلا هتف ةنيدملا
 تهولد لاجرلا خيراوت قر , ىالسإلا هقفلا خيرات بتك ىف هريدخ ءاج

 ابيف ءاج دقف « كلام ةايح ىف اونأك نيذلا ىأرلا ءايلع ضعبب ثيللا ةلاسر
 كلوق تعمسو « ترطحو ؛ تفرع أاموضم نم ضعبل ةعيبر فالخ ناك د

 5 رمح نب هلل ديعو ؛ ديعس نب ىجح ةئيدملا لهأ نم ىأرلأ ىذ لوفو , هيف

 , ©0مهنم نممأ وه نك ريثك هريغو كرف نبأ ريثكد

 نءرلادبع (امعدحأ) نيليلج نيملاع لع (زمره نبا ) ةينكلا هذه قلطت ()
 ىور « ًايعبات ًاثد< ًائرأق ناكر ؛ دوواد وبأ هتينك و جرعألا هبقلو زمره ؛نبأ

 هله ىرزو نايفس ىلأ نب ةيواعمو ؛ ىردخلا ديعس فأو ةربره ىلأ نع

 . ١19 ةنس ىف فوتو « ريثك قاخخو دانزلا وبأو « ىرهرلا

 ىلوم ناك « ركب وبأ هتينكو ٠ رمره نب ديرب نب هللا دبع ( امبيناثو )
 : ١ ؛ م ةنسم تام هيف وهو نييسودلل

 نآل , .ةادبعوه كلام ذاتسأنإ نيثحابلا شعبلاق ؟ كلامل آذاتسأ ناك امبأو
 . كلام يشن هتلادبع ةجرت هنعلاجرلا بيذمتقهناألو ؛ هيقفال ىو نحرلادبع

 را.خألا عوم نآل كلذو ٠ نمرلا ديع كلام ووش نم نأ لمت نمو

 « هخوخيش ىف زهره نبأو بابشلا لوأ ىف ريخص وهو هيلع قلق اكلم نأ ديفت
 كثدع هنألو , ةخوضيش ىف ال ةلووك يف كلام هيفلل ١ عل, ةئسس تام دق ناك وأو
 ةياورلا ىف كلام هركذو ةباحصلا ضعبو ةعبسلا نع قلت . ىو ال « ةنس ملاع
 « ةريثك أطوملا ىف هنع ةياوراا نآلو , هنم رك أ وبف « دانرلا ىأ لبق ةقباسلا

 | نع وه ةريره ىأ نع ديناسالا حصأ ىراخبلا لوقيو « دانرلا وبأ امطسوتيو ٠
 : أطوملل قاقرزلا جرش نم ١ ج 97 ) ةريره ىنأ نع جرعألا نع دائزلا ىبأ

 ْ . ( باوصلاب لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو
 . .كللام تاس|ردئىلاعت هللا ءاش نإ ابلك ابقوفسو ؛ كلام ىلإ ع للا ةلاسر (0)



 هك ]| ؟ ع

 5 الاجر هل نأو 5 ةنيدملاب دوجو هل ناك ىأرلا هقف نأ ىلع لدي !ذبف

 0 . كلذل بالطلا مدصقر ءاوفوعر هب اورهتشا

 كلام هنع هذخأ ام ن نيت ةدلكب ءالؤوه نم دحاو لك ركذنلو -4

 , هنع هللا ىنطز

 , 58 تاوئس 0 و* هنع هللا ضر كلام همزال دف نمره نبا امأ |

 « رخآل تقو نم:هيلإ فات كلذ دعب ناكو هريغ هساجمع طلخم ال ناك

 يعدو « ةنس ةرشع عبس نم أو كم هب ىملعلا هلاصتا نإ ليق دقل ىتح

 هللا ىضر كلام لاق امل هنإف ء اماع نيثالث نم وت هب لصتا هنأ ءاملعلا ضعب

نأ اونظ هنم لعتي ة دم نيثالث لجرأل فلاتخل لجرلا ناك نإ »
 قع ه

 الا هفلحتسا زهره نبا نإ آولاقو « كلذ أطخ انيب دقو زمره نبأ 3 هتسقأا

 . ىتخ « ةيبلعلا هتايح ردص ىف نمره نبا كلام مزال . 0ث ىف هر و

 1 78 .ليللا ىتح هتيب نم ج رخأ اف ؛ةركيرز زمر ه نبأ ف تنك: لاق دقل

 لوق هثروأ ىذلا ىوف نايحألا نع ريثك ىف هاطخ رأت .ناك كقلو

أم 8 لكس ىلا ةلأسملا ف باوجلا دج م اذإ « ىردأ الو
 لرقب ا نأو 0 

 ظ ٠ ' ١ . رومألا نم زمأ ىف لوقلا نسم ملاذإ نحأ ال

 نإ د6 هامل ُْى ريصأا دق هنأز عمتسي ام دقني هاطخ ه هرثأت عم ناكو

 أطخلا ىلإ هبنيل « هسفن : لكي هملإ ىقليو « هيدل كلذ نس ناك زهره نبأ

 يح اباوص هلوش ام ناك نإ باوصلا رقيو ألم هلرش م ناك نإ

 ظ هةيلعلا تاثداحملا ةرثكي ةيلس نأ نب نبزعلا دب ع هيحاصو رهدصا# ناكدقإ

 0 امببي يجتف « زيزعلا فرعو ؛ كلام كلأسو 5 انبي 3 الف كاأسن هل :ليق دقلو,

 ىلقعيف ىلع لخددق ن نوذي 9 نأ نمأ الو . فعض ىدب ىف ىلع لخد : لوقت

 كلامو « هومتلبق كتبجأف ؛ ءىثلا نع قوقلأس اذإ متأو © كلذ لثم

 ١١97 ص كرادملا م) ١ونص كوادلا ()
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 هريغ ناك نإو « هالبف ًاباوص ناك نإف ٠ هيف نارظني ريزعلا دبعو
 ٠ | 00 ناكر

 ثداحت ناك زمره نبأ نأ (امهدحأ ) : نيرمأ ىلع لدت ةرايعلا هذهو

 ابييسي هيف لخد دق نس ىف وهو « ةيملعلا لئاسملا هذبب نيزعلا دبعو اكسلام
 . هلفع ف فعضلا كلذ رئوي نأ ىشخي ناكهنأو هندب ىف فعض

 ء صخلو « صيخمتو :رظن ىلإ جاتحي ناك هيفاي ناكام نأ ( امييناث )
 هصيح# عيطتسي ام] « هيف داش وأ“ لع بلاط لكهمضه عبطتسيال هنأو
 ثيحب .« اهب اورثأت نيذلا ةيمالسإلا تاساردلا ووذو « ةيوقلا لوقعلا دوذ
 ريختي هيقلن نآك ام ضعب نأ ىلإ ايد اذهو . هوقلت نإ اهريغ مهيف رثؤأ ال

 .ىقلي ناك هنأ كلام ةايح.نايب ىف انطبنتسا دقو « هب لضي ال ىتح « هعماس
 عيشي كلام ناكام كلذلو « ءاوهألا لهأ ىلع درلاو ؛ سانلا فالتخا هيلع
 درأا هجو كردي نأ لقع لك عيطتسي ال هنآل ؛ زمره نبا نع هيلعت ام لك
 فيك ان دب دقر . هيلع ىقلأ اذإ لضي دق كردي الاهو « ءاوهالا لهأ ىلع

 نع انمالك ردص ف هتايح جرش ف هسيل] عجرأف « زمره نباب هرثأت ناك

 . "علا هيلط

 1 ىبس نم هالوم هباصأ ءرمع نب هلل دسع ىلوم وه عفانو -8

 «ةرب رهىبأ نع ذخأ مث : ثيدحلا هنع ذخأ دقو ؛ نيدلا ىف ةبقفف ٠ ماعلا

 , ربع نبا ىواتفب نيعبأتلا م اعأ نم ناكو ؛ ىردخلا ديعس ىفأو دامو ْ
 « هللا دبعهقف أمبنع هللا ىضر 75 هنع ذخأ دق , ثيدحلل ةياور مهقدأ نمو

 لاجر دحأ وهو « ابنع لئسو هيلع تضرع ىتلا لئاسسملا ىف هب ىتفأ امو
 نع كلام ىهو ديئاسالا حصأ اهنأ دوواد وبأ اهنع لاق ىنلا ةيبهذلا ةلسلسلا
 . 7٠١) ةنسس ليقو , ١1ا/ ةنس تام دقو « رمع نبأ نع عفان

 000 ووو ص كدادملا () ش

 00 . م. 21 مقر ةذبنلا ىف كلذ عجاد (م)
 ( كلام-هم) ١



 مل 11.

 ؛ اهنا عبقي ناك هنأ ملعلل كلام بلط ىف انمالك ردص « ىفانر ؟ذ دلو

 . نه جرخم ىتح « هراظتنا نم ةريجهلا رح هعنمي ال ةريبظلا ىف هسيتأي ناك

 , اهايإ هداز ء ةدح نم هيفام لمتحيو « ر مع نبأ ىواتف نع هلأسإ مث « هتيب

 . ىف الإ هلردي مل هنأ ذإ « هتخوخيشو  هنايح رخآ ىف هرمون فكدذق ناكهنأ

  «,هنع اهأور ىتلا ثيداح لاو , رمع .نبا هقف هنف كلام ذخأ دفو , هتخ وخيش

 ا ْ اا 0 / .هريغ نعو

 0 دمحم وهو , ثيددحلا ملع ىف ملعلا وه ىرهزلا بابش نباو - ٠4ه.

 : ىنلا دادجأ ةرهز ىب نم ىثرف وهو ؛ باهش نب هللا ديبع نب ملسم نبأ

 : لاق هرصع ىف كثيدحلا ىف ةسايرلا هيلإ تبتنا « همألل ملسو هيلع هللا لص

 . راغص نم كعيرأ هع ىملعأ تنأرامو : 'رهم ةهيقق دعم نب ثيللا هيف

 .: دقاز . نيعباتلا نع هذخأ رثكأ نك او « ةباحصلا ضعب ىقل هنآل , نيدباتتا

 وهو ءرانيد نب سع ناكو « مهيلع ًامدقم ناكهنكلو « نيعباتلا ضعب رصاغ
 . ءسابع نيأو « رمع نبأ تيقل ؟ ىرهرلا دنع ءىش ىأ» : : لوقي نيدبأتلا نم

 ٠ رخخآ ىف ناكو « هيلإ ىنوامح) وربع لاقف « بم ىرهزلا مدقف ءامبقلي لو 1

 هيأ فيك اولاقف « اليل الإ هباحصأ دعي ملو ؛ هيلإ لمحف « ادعقم هتايح

 ْ . « ىشرقلا اذه لثم تأد ام هللاو : لاقف

 ”ءاضقلا ءالو دقل ىتح , نيبومالا ءافلخلا دنع َه ٌةريبك ةلزنم هل تناكو

 . قح ردقي نيرعلا' دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا ناكو. ؛ :كللملا دبع نب ديوي

 نودحتال منإف بابش نباب يلع 2 .قافألا ىلإ بك دقل ىتح ءهردق

 نود نم .لوأ هنأ هنع هللا ىضر كلام ىور دقو « هنم ةيضاملا ةنسلاب ملغ

 . همحر زيزعلا دبع نب رمع نم رم ملسو ةيلع هللا قا ىلص هللا لوسر ثني داحأ

 . هنع هلأ ىضرو ها

 2 ةغيسلا ءابقفلا هقذ 3 مع دقن رثأ هيقف ثيدحلاب هلع عم ناك دقو 7



 0 هس ؟[ن اص

 هنأب لقنلا كلذ ف هفصو دقو ؛ كلام نع انلقن اك مهنع هللا ىضر نيعباتلا

 ىف مبقلا نبا ركذ دقلو « ريظن سانلا ىف هلام ٠ : ًاضرأ هيف لاقو « علا رحب
 ةبت رم ةمخض رافسأ ةثالث ىف هيراتف عمجج حو نب دمع نأ نيعقوملا مالعإ

 . هل19 6 ةلس تام . هقفلا باوبأ ىلع.

 .ملعأ زاص ىتح « ثيدحلا لع باهش نبا نع هنع هتلا ىضز كلام ذخأ
 دقو « بابش نبا قيرط نع تيور ةريثك ثيداحأ أطوملا فو * هنع ةاورلا
 ربتخا هنأو « ىأر لا ةعيبر هذاتسأ عم ةرم لوأ ىف هبىقتلا دق ناكهنأ انركذ
 ىف هيل] بهذي ناك هنإ ىتح « همزال هنأو : ةعبير هذاتسأ هب رخافو « هظفح
 'ىف نومحدري اوناك سانلا نآل , آد رفنم هسنع ىوريل « همامجتسا مايأ
 ,هيوريامب ًامئاد تيثتلا ديري ناكنيمآلا ىغتلا تبثنملا كلامو « هيلإ عامتسالا
 دقو « ملعلا ءاعو هامس دقل ىح , هناقتإو هظفحم ايجعم باهش نبا ناك دقلو

 . "”ويل] عججراف « هتايح حرش ىف امهنيب لاصتالا نم ًائيش انركذ

 وه هيذئاسأ رخآ دعب. ىذلاو , كلام هركذ ىذلا دانزلا وبأو - ١

 ىنكي ناكو «ء نادم نم هلصأ ىلاوملا نم وهو « نا وكذ نبا ها دبع

 ىح؛ ةعشضر ةينيد ةلزنم اذناكو م دانزلا وبأ هيلع باغ دقو ؛نمح لا ليغ ايأ

 ديلا دبع عم 26 قارعلا جارخ زيزعلا دمع نب رمع لداعلا ةفياخلا هالو

 روش ىف هلستغمف ةأجف دانزلاوبأ تأم دقر ناطخلا نب هز نمر لا ديع نبا

 © رف ةاس تام هن ليقو (10ةلسنيتسو كريس نبا ىهر ال6 ةئس ناضمر

 دقو « مبيلع ىقاتو , ةعبسلا ءابقفاا نع اوور نيذلا كئلرأ دحأ وهو

 1 بابش نبا ركذك اريثك هل هركذ نكي ملو هنع هللا ىضر كلام هنع ذخأ

 .ةسفنو هرثمل ىف حضاو رثأ اممل ناك نيذللا 0 زهره نباو

 )١( مقر هذبنلا عجار 7١ .



 ظ ل

  ةياورلاب تناك هتر هش نأ ربظيو ٠ ىأرلاب نيروومشملا نم نكي لد
 0 ذخأ ام الام نإ لوقن كاذا وع ىأروةيارد هقفال 5 رثأو ةيأور هقف همقفو

 0 . نيمبانلاو ةباحصلا نع ر ويأمل هقفلأو ء ثيدحلا الإ هنع
 ذا ايرقت كلام نس ىف ناك« نمعرلا ديع همسا نبا اذه دانرلا الو

 .ىأر ار باتك )ا باتك ىف ةعبسلا ءابقفلا ىأر عمج لق )1/6 ةئس ىفوت

 ا . ( ةعرسلا ءابقفلا

 نال هنع ءاتغ ف 5 باتكلا اذه ىلع كلام علطا ىردنالو

 هل دو ىذا فاو ملا كلذ يأ ى ةتلأو ءء امقفلا ءالل قه ذنب مالت ىقتلا

 0 ش ش . . ءالؤم م ع

 5 ثدحلا موبلع باغي هش ويش ند مثركذ ىضم نذل ءالزد ة؟

 ْ .ىح :ىأر /ب ارهتشا هن ورش نم نيخيش ركذ ىلإ لقتنن ]و راثآلا عابتاو

 . نيعباتلا نع روث ألا ضعب مهتفل اخ ببسب جضن نأ دعب , امهدحأ فااخ دقل
 ىلإ ىهتنيو « راصنآلا ءانبأ نم وهو ىراضنآلا دعس نإ ىتحي املأ

 ًاصودخو 5 ةعيسلا ءابقفلا نع ذأ دقو ( ةئدملا ىضاق ناك دقو رادتلا 8

 : نع ذخأ هنأ بيذرتلا ف ءاج دقو ٠ دم ني مماقلاو بيسأل نإ ديعس

  ريغو:ىروثلانايفسشو « ةينيع نيني يقسو كلامو ؛ ىيعازوألاو 3 ىرهزإا ْ

 0" ساانلا تيثأ هنإ لعدم نب ىح » لبن> نب ب دمحأ ه هيف لاق دقلو « 200.ةلوما

 0 ّْ 1 ش . #١4 ةنس تام دقو

 ,0 ثيدح ةئامكالث وحت هل ىيدملا لاق , هقفلا ىف ةجح ناك هنأ عفو

 نب ريثكو ؛ رع مع نب هللا ديبعو ؛ ةعببرو وه ىأرلاب افورعم هنأ ربظبو

 9 ذ+ أ دقو , كلام ىلإ دعس نب ثيللا ةلاسر ىف ءاج اك ريثك هريغو دفرف
 200 ظ . ىأر !| ةميبر نع هذخأ ا « ىأرلا ةنف كلام

 .؟ج ؟ع ص ىجرزخلا ل لاجرلا ءامسأ لاكلا بيذ# بيهذأ ةصالخ 01(

 1 . قياسلا ردصملا )0
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 هقفلا ىف ةزراب ةيصخشل هنإو « ىأرلا ةعيبر ىلإ نألا لقتننلو - ناو

 «ىرهزلا ريثأت نع لقت ال ةيلعلا كلام ةايد ىف ريك ريثأت اهل ناكو « ىتدملا

 نيئاه ريثأت نه تنوكت ةيبقفلا كلام ةيصخش نإ انلق اذإ ىلاغن انسل لب

 « ىرخأ ةيحان ىف نيتيفالتملاو « ةيحانىف نيتداضتملا نيتريمكلا نيتيصخشلا

 ةيهةغلا ىحاونلا نم هب صتخاام ف رعنل ؛ هتهجرت ىف ةيلامج] ةبكرك ذنلو

 : ىدملا هقفاا طسو ىف

 ىلاوم نم وهو ناهئعانأ ىنكيو « خورف نمحر لا دبع ىبأ نب ةعيبر وه

 دقو « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ تيب نم نييميت اوناكو « رديكنملا لآ

 هلأ دبع سابعا وبأ اهأنب ىتلا ةيمشاملا ةنيدم ىف رانألاب ومو ةئس ىفوت
 ٠ . ءاضقلل ةتيدملا نه سايباا وبأ همدفأ دق ناكو« حا امسلا

 5 ةداجإلا عمم نم رثكي ناك دقل ىت د مالكا نيسدح نايمأأ ىوق 5

 هيلع سانلا ضعب ذخأ دقاو « سرخالاو مئانلا نيب تكاسلا لوقي و

 لمي ىتح ؛ هلصو مالكلا ىف ذخأ اذإ ناك هنأ اوعدا دقل ىتح « هنم ةرثكلا
 , ؟ىلاام ةعير هل لاقف « ىبارعأ هدنعو موي ملكت هنأ اومعزو « رجضيو
 , الجز نإف ؛ هموصخ معز نء كلذ نأ ربظي نكلو « هيف تنأ ام وه لاقف

 نوذختا « موصخ هل نوكي نأ دبال ةئيدملا طسو ىف هب روج أم لثمع بجي

 ءريثأتلاخيلب ٠ مالكسلا نسح ناك هنأ ربظيف « هل ءىراسم هتافصصخأ نم

 لمي ىتح ملكتي « مالكلا ريثك هنأب هومرف « كلذ ىف ىراحجيال ناكهنأو
 هاقلاخ دقو ؛ كلامو « دعس نب تالا نإف « دهاش اذه ىلع اثلو رجضيو

 . كلام ىلإ هتلاسر ىف ثيألا هفصو دسقل لب « مالكسلا ريثك هنإ هيف الوقي مل,

 هللادم< كلذ عمو و: : همصأخ وهو , هفصو ىفلاقف « ةينلا نسحو ةغالبلاب

 « نيبتسم لضفو « غبلب ناساو ؛ ليصأ لفعو : ريثك ريخ ةعيبر دنع

 همحر .ةصاخ انلو « ةماع هناوخإل ةقداص ةدومو مالسإلا ىف ةنسح ةقيرطو
 نيبي وهو « ثيللا نأ ئرتف . . هلمع نم نسحأب هازجو « هل رفغو هللا

 دافع هل .نأو ) ًاغيلب اناسن هل نأ ركذي يواتفلا ضءب نم هنم هه ركن اه
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 ياكل سبام همز م عم . نافصولا ناذه هل نوب نأ قف الو 5 اليصأ

 1 . رجس و لع ىتح ؛ ملكت هنأ نم هل

 اك, ةعبسلا ءابقغلا ىلع معلا اوذلت نيذلا ءاهقفلا دحأ ةعيبر ناك دقو
 ىقلت ؛هتباودو رثأللا هقفب لع هل ناك كلذاو ؛ هنع هللا ىضر كلام ركذ

 هنكلو ؛ أمعيلم نم نيعبانلاو ةباحصلا ىراتف ىقتساو ؛ تدعم ند ثيدحلا

 كلذلو « فرصتو ىنبو ظفحيل ذخأ لإ « فقوتيو ظفحيا ذخأي مل

 فلاخ ابر لب « ىأر نيقباسلل ايف رثؤي مل ىلا لئاسملا ىف ءارآ هل تناك
  رثك أ دقو : ىواتف نمروث أملا ضعب ىف ماع لكتب نيمباتلا وأ ةعبسل ءابقفلا
 ةرثكلا ٠١ ىأرلا ةعي ر مس ىتح  هبدي نيب ىنلأ ةيبقفلا ةداملا ىلع ءانيلا نم
 . ةيبقف ءارآ نم ىدبأ أها

 . ةفينح . ىفأ نع ىأرلا ذخأ ة ةعمسر نأ ميدل دا نبأ .ىعدا دّقلو - 8غ

 دعبآسأ نحنو ©) « ةافولا ىف همدقت هنكسلو ؛ذخأ ةفينح ىنأ نعو ٠ : لاقف

 هللا ىضر ةفينح ىنأ نع ذخأ هنأ رداصملا نم انيدنأ نيب (مف رن ملانال ؛ كلذ
 ,ىأرلاب رهتشاو فرعنأ دعب الإ ةئيدملانه ه جر مل هنأ فو رعملالب « امهنع
 قارعلا ىلإ جرخ وهف « هتينم تناك اهمو ؛ ءاضقأا ىلوتيل ةيمشاحلا ىلإ ىعدو

 معالابلاغلا قلب.« تماقتساو : ةيبقفلاهتقيرط تنوكست دق « لقعلا ضان
 كلاممأ نأ ىوري هنإف « ةفينح وبأ ساحي نأ لبق ءاتفإلاو سردلا سلج هنأ
 . نأ تمزتعا امدنع ةعيبر ساجم ىلإ بهذي نأ .هيلع تراشأ هنع هللا ىطر
 ظ لبق هيلع نم لعتف « ةعيبر ىلإ بهذا د : هل تلاقو ظ معلا بلط ىلإ هبجوت'

 7 ,2©,فنشهذأ ىف و ةعيبر ةقلحىف اكلام ىأر هنإ ةاورلاضعب لوقيو «هبدأ |
 ْ ةرشاعلا وحن ىف ةريغص نس ىف وهو ناك للعلا بلطا .كللام مدقت نإو ظ

 ظ . 946 ص ميدل نبال تسروفلا . )١(

 1 قطيدقر نقلا قار لع مو يشل معو نون نوكميفنعلا (:)
 ١ 1 هس طرقلا لع
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 سلجم هل ناك ةعببر نأ ربظي كالذبو , ةيناثلا ةثاملا نم ىلوآلا ةرشعاا ف ىأ

 ساحب ل ةفينح ابأ نأ عم « ةيناثلا ةماملا نم ىلوآلا ةرشعلا ف سيردتو هقف

 ْذإ « ناملس ىنأ نب دامح هضيش ةافو لبق ىأ 10٠ ةئسس لبق ءاتفإلاو سردملا

 آنه ٠ 9 ةئس تام دقو « هدعب نم هسلجم ساج مم تام ىتح همزال هنأ

 دمحي ال ناك ةعيبر نأ رظنلا كلذ ىوقيو« ًايرغ ميدنلا نبأ هركذ ام ىرت

 | ؛ هقفلا ندعم ةندملا نأ ىرار ؛ هرصع ف ةنيدملا ءأبقف رئاسك ؛ قارعلا هّهف

 ثعب ىذلا ىنلا نأك م : هيلإ لقتنا امدنع لاق اذلو , نتفلا نطوم قارعلاو

 ىلإ سايعلا وبأ هاعدتسا امدتع كللامل لاقو , مهبلإ ثعي ىذلا ىنلا ريغ انيلإ

 « قارعلاب تنكام « ثيدحب تئدح وأ « ىوتف تينفأ أ كلب نإد : ةيفثاملا

 ظ ظ . 00عنونجم ىنأ عاف

 ٠ روبشملافلاخ نإو « ةنيدملا ف الإ هقفلا ىريال ناك هنأ ىرن اذه نمو 3

 اهتفلاخع نكن أموه ىهو ممايب ةديدج ةقي رط هسفنا طتخاو « نييئدملا دنع

 . دعس نب ثسللا لاق 15 , مالسإلا ىف ةنسح ةقيرط مهدنع روهشملل

اياورلأو ؛ ةعيبر سلجم ىف ملغلا بلط ىلإ كلام هجن -6م
 رك ت

 الرأ ةتبجو « ةعفأا بلاطا همأ ةنوجو أمدنع هنأو 4 ريغص هدنع ساج هنأ

 ,ًاريغص زهرهنبأ مزال هنأ ركذت ىرخأ تاياور نكلو « ةعيبر ساجمملإ

 0 ىفدب ًادحأ طاع هنأو ءايأد نيئس عبس و ترمتسا هل هتمزالم نأو

 سلجم ىلإ بهذ هنأ ربظي ؟ تاياورلا هذه نيب قفون فيكف :ةدللا هذه

 هتدافتسا نأ ريغصو هو هوبأ ىأر و« ملعلابلط ىف همايأ ريك اوب ىف ةميبر

 « هدنعأ# آريثك فخأ ىتح همزالو ؛ زمره نبأ ىلإ هجتاف ء ةدودع تناك هم

 ٠ هقفلا ىف ةلالقتمالا هتقبرطو ةعيبر ملع مضه ىلع .ىوفر « هلقع جاد

 نه زي> ربك أ لغشي رمتساو اريثك دافتساو هنم عمتساو : هيلإ سلجف

 ءانثآلاهذه ىف ناكو « هرثك أىلع:ذوحتساو « باهش نبا ءاج نأ ىلإ هركف

 1 مريكسفت نع ربك آلا ءزجلا نكلو؛ رثآلا ءابقق نم هريغو , عفأت 8 ذخأب

 ,يواوزلل كلام مامإلا بقانم(0)
 و
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 ف وه لو ' ىرهزا باهش نبأ هلم لح نأ ىلإ « ةعيبر ملعل ناك
 ش 0 ش . يناثلا لحما

 0 هيلع نب 5 ًابجتم ىنملا لود وقعم ءرثألا 4 ةعبب ر نع كلام لخأ

 0 دحيم نإف ؛ : ًارومأم هارياع رولا نم عقب امف ىشب « هدنع فوقولا ىلإ ال ٠

 : :ناكدقو « هةفااخم هجو نيسو «نيعباتلا ضعب فلاي دقو « هيلع نب روثأملا
 ١. «هليوس كلسيو ؛هنع هذخأيو ؛ ةيلع ةتسارد لوأ ىف كالذ هم خيستسي كلام

 . ةياحصلا رابخأ هلع درب ناك دقو « باهش نبا نع هب .ةلت لعب ةفلاخ مث ْش

 ْ دقاو ء ابيف ىحتست ةجاحح ىف شع : ال: لاق هنأ كلذ ىف ىورب 1 مهبادأو
 هعم ىشمي نأ هنع هللا ىطر قيدصلا ركب ابأ لجو لأس :لوقب ةعيبر تعمس
 0 ناف « هريغ ىف أنب ذنخ : قيدصلل 27 لاق . قيرطلا ىف راس الف , ةجاح ىف

 | ىحتست رمأ ىف ىتبحصت : ركب وبأ لاق ؛ مهنم ىحتسا موق سلجم انقيرط ىلع
 ا ْ دقف أطوملا ىف هنع ىؤرإ ةاندجو دقاو ؛ ًادبأ كمع تيشمال هللأو 5 هلم
 : توملا ص نع ' ضيرملا قالط ىف ءاج

 ْ :أر نأ ىغلب : : لوقب نحرا كديع ىأ نا ةعمبز عمس هنأ كلام هَ ش

 00 , ىينذأف تربط م تضوع اذإ لاش اهقلطي نأ 4 أس فرع نب نمح رلآ دب دنع

 1 اهةلطن هتذآ تربط ايلف: « فوع نب نمحرلا دع ضرع ىح ضخ ملف

 0 ذطوي نمحرلا دبعو : اهريغ قالطلا نم اهيلع هل ىقب نكي م ةقيلطت وأ «ةتبلا
 ٍْ . « اهتدع ءاضقنأ دعب هنم نافع نب نامنع امثروف '؛ ضيره

 لمعبذخأب ناك برق ( 4 :ءهللا ىذر كلام هقف ف ةحضأو ة ةعببر ءارآو

 ١ باجيإىف ىوقأ كلذريتعاو « هيلع اوقفتا دك رمأ ىلع مدجو اذإ ةئدملا نمأ 0

 00 بحأ فاأ نع فلأ :.لاق هنأ هنع ىور كلذلو ءداحألا كثب دح نم لمعلا
 ظ .,«0كيديأ نم ةنسأأ عزتني دحاو نع آدحاو نإف. داو نع ؛دحأو م ىلإ

 ىف ملكتب ال وهف ءلالجإلا لك ةعيب ر هخيش لحي كلام ناك دقلو

 م ص كرادملا 00 51 ص يدادإلل + بقانملا 51
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 . الإ هيلإ بهذي ال ناطلسلا هاعد اذإو « لس اذإ باوجلاب ردابب الو هساجي
 انركذ دقو « هناذئتسا دعب الإ ءايتفلل سلحي ل هنأ ىوريو هتراشتسا دعب
 . ءاتفإلاو سردلل هسولج ىف مالكلا دنع كلذ

 ىقلأف كلامو « ةعيبرو بابش نبا سلج هنأ ىوريام هعم هدأ نمو 0-3

 مل باهش نبا هل لاقف « كلام تمصو ةعيبر اهيف باجأق « ةلأسم بابش نبا
 « بيجت ىتح قرتفتال باهش نبا لاف « ذاتسالا باجأ دق لاق . ؟ بيجتال
 لوق ىلإ اني اومجرأ : بابش نبا لاق « ةعير باوج فالغع باجأف

 , 90 كلام

 ميظع قلخ ىلع هتأو ةءعيبرل كللأم مارتحا مظع ىلع لدي ريخ اذهو

 ىف كلام جضأ ىلع ًاضيأ لدبو.. هساجي ىف هخيش ضقاني نأ دب ل ءميرك

 هراتخا دق ناك امع بابش نبا هيلإ لدعيف ىأرلا ىريل هنإ ىّتح « هقفلا

 . هيلع قفاوو
 نيزاوملاب هكيش ءارآ صحف ذخأو قرطلا نع كلام بش

 « ةفلتنع حاون ن» للعلا نم ةريبك ةفئاط ىقلت دقو « هسفن ىف تماقتسا ىلا
 ' هل نوكي نأ دبال ناكف « ةعيبر هخيش نه هذخأ ام ىلع اهيف رصتقي مو

 ,نايقالتيال وأ ةيابنلا فنايقالتيزو ٠ .هدعابي وأ هيرأقي هج ابتم فلاخ جاونم

 ىبالا م , هضيش شاني ذخأ ذئدنعو ؛ لاوحألا لكىف ةباغلا تدحنا نإو

 . هسلجم ةقرافم ىلإ لب « هتفلاخم ىلإ
 هناف ٠ عر كلذب قاضف : نيقباسلا ىواتف فلاخ هخيش ىأر دقا

 ليبس ريغ كلس نأ درب مل , هليبس كلسو ؛ ىأرلا هقف نخأ دق ناكنإو ٠

 ا ٠ مهنع رثأو هيف اوفأ مف نيقباسلا

 نأر خآلاو : ةثالث ثلاث ناك لب ؛ كلذ ظحال ىذلا هدددووه نكي لو

 . )65 ص كرادملا ()



 توونجاس 00

 / . .ةثالثلا ناك دقو ء رص هيقف دعس نب ثرللاو 0 هللا دبع نب زيزعلا دبع
 . كلام ىلإ هتلاسر ىف ثيللا كلذ ركذ دقو ,كل٠ هركبام ةعيبر نم نوهركي
 ظ : ىذ ىه اهو ايلقن قبس ناك نإ و ةرابغلا لقاتلو ؛ انركذ اك

 .٠ تعمسو ترضحو تفرعاءىضءنه ضعبل ةعيبر الخ نم ناكو
 .نيزعلادبعو تنأ كتركاذو « هساجم قارفىلإ كاذنم تهركام كرطضا ىتح

 ايف نيقفاوملا نء مت كلف 2كلذ ن نم ةعيبد لع ب بيعت ام ضب هللا دبع نبأ

 ش . . ههركأ ام هئم ناهركت « تركنأ

 1 مهنأ عرفت هنمو ؛ يضم نمل ةعيبر ةفلاخم راكنتسا ىف اوكرتشا ءالؤبف

 ىأر نيقباسلا ةباحصلل نكي ل اذإ هنودمحي مف « ىأرلا ىف هتقي رط اوركنتسي
 ' نأ ذئيح نوركنتسي مهف ىأر مهل ناكنإ امأ ء ةضورعملا ةلاسملا ىف
 هل ناك نإو ٠ كلذ هنم نوهركيو ؛ مهبأد داون ىأر ةعيب رل نوكي

 | ْ .٠ ٠ هتدوفر همأرتحا

 32 هسفنأ نو كي لو هي مولو ةعيبر سلجم كلام قراف ةا/

 هيلع بلغ دق ةءببر ةقرافم لبق هنأ هتايح قاسم نم ربظيو رهآلا لوأ

 بلغ نكلو « امهسلجم ىف سولجلا نيب عمج ناكو « باههش نبأ ثيدح

 ٠ قم ىضم نأ ةفلاخملا ةعيبز نم هرك ىتح باهش نبا ساجم ىف سولجلا هيلع
 . بابش نبأ سلجم ىف اهيف نوكيال ىتلا ةدملا ف راصف . هقرافق « نيمباتلا
 0 عيشأ ىتح ... قاروأ ىف ديقو لصح ام قرفت ام عمجو « هتيب مزالب

 هقيفد“ . هلأ دبع نب نب زعلا دبع ن هءعنىور كاذأو ًاباتك - هنأ هنأ اوخإ

 ' 4 هساجم كالام لزعا ألف ؛ ةعم هر سلا انك: : لاق هنأ 3 ةعسر ساجج ف

 0 ' هعم حزم هأ هتبقل أذإ تن 5 :«بتكلا نه انش عم ملا هنأ انغلب ؛ هند مزلو :

ديع نب زيزعلا دبع وه (1)
املا ىخأ ةمل ىنأ نب هللا 

 1 ْ دأدغمب قو نوشج

 هلل ش شق | قفادم نفدو « يديرملا هيلع ىللصو « .ىدبملا ةفاليغ ق )4 ةنس

 ش .٠ نييميتلا ردكلا يبول وه نم ناك
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 . ىتح « هرمأ واعي موي دعب ًاموي لازاه هللا وف ءوجلا كا الخ دق لوقأف

 00 ظ .. .سأرو داس

 هيلع بلغيو « انركذ اك ةياردو ةياور مع ناك دقو ؛ ةعببر لع ذخأ

 « ةياورلا امهيلع باغتو ٠ بابش نباو « عفانك هريغ لع ذخأو ةياردلا

 ذخأ امل كلذلو بسانتم ردقب ةياردلاو ةياورلا نم أحجيزم هلع ءاجف |

 نيرمآلا ىف هماقمو « ًاعم ثدحمناو هيقفلا ناكف لئاسملاو ثيدحلل ناك هساجب

 ثردحلاب هت رمش نع لفت مم هرصع ْق ىأرلاب هتروش نأ ربظاو ؛ مظع ماقم ٠

 ىراصنأللا ديعمم نب ىحتو « ةعببر قراف امدنع كلاذإو « رثألا ءافتناو

 . اميلح لح ىذلا ىأرلا هيقف كلامربدعا ؛ ابيف ىأر ال نيلثم اناكدقو , ةئيدلا

 وبأ انيلع مدق : لوقي ةعيمل نبا عمس نم فريخأ» : ءاقتنالا ىف ءاج دقو

 كل مدق ىنعي ) ريبزلا نب ةورع مبقي لفون نب نمحرلا دبع نب دمح دوسألا
 دسيعس نب ىحب نإف ٠ ةنيدملاب ةعيبر دعب ىأرال نم : هل ليقف ( طاطسفاا

 ش ١ . ؟272ىخبصألا مالغلا لاقف قارعلاب

 فالتخا مهيلع سرد دق مهنع هللا ىضر كلام خويش# ءالؤه - 48
 جرختف 6 كم هللا .لوسر ثيداحأ مهياع ىقلتو «٠ ىأرلا هقفو , سانلا

 بقاثلا هيقفلاو ٠ طباضلا ظفاحلا تدلل ناكف « ثيدحلاو هقفلا ىف مهيلع
 : ضيقتي الو ' ىأرلا ىف ةالاغم ىلإ عفدني ال , هتريصب ىف ريئثسملا ء رظنلا
 لب ؛ خويشأأ ىلع طقف جرختي ال ملاعلا نأ ديب ء اهودعي ال صوصتلا لوح

 . ةيدلعلا هتيصخش ناوكي ىذلا ربكألا عوبنيلا ىه ةلقتسملا هتسارد نإ

 ةصاخلا هتارايشتخاو هتسارد ب سلس

 دقف ماع هنأ نظ اذإف ٠ ملعلا بلطي مادام املاع زجرلا لازب ال -

 صاالخإلا مهءفدو « ملعلا ةقيقح ءاملعلانم حاصلا فاسلا مبف اذكه ؛ لبج ٠

 7١ص يراورلل بقانملاو | #77 ص كرادملاو مو ص هشقماهو ءاهتنالا 0(



 5002 ظ |

 ليسو اوفقي الأ ىلإ نيد ملعلا اذ اذه نأ مد تعا مهعفد و  هبلط ىف هلل
 رابكو ظ . خويشلا نايعأ ىلع مهجر دعب اوناك كلدلو « ةياغ دنع هتفرعم ا

 « داليلا ىش ىف ملعلاو كثيدحلا بلط نودصقا «٠ لاحرلا نودشي ءايلعلا'

 ىلدي لك « ثيداحاللا نولدايشو « ايتفلا نورك اذ. 0 راصمألا فلتخمو

 ىلإ ةلحرلا ىف هيقفلا د و رخآلا دنع أم فرعي لكو « هدنع اع رخآلل ش

 ًانرم هلمحيو ء هتفذ قتفب كلذو , لماعتلا ناولآل ةفلتنع ًاروص راضمآلا
 نع ةيفاجتم ريغ ماكحالا طبتت سلو أرعبشيف , نأنلا تاجاح كردي

 ظ 0 . اهتم لالحلا
 ْن و 3 هتلحر ىصقأف , زاجحلا دالب رداغ هنأ فرعا ا اكلم نكلو ش

 ناك دقأ و 1 رهتعم وأ ًاجاحن 4كم .ىلإ بهذي زاجملا دالب عب را ابنم

 0 ثيدحلاب كهشاسإو رذتعيف . دادغب ىلإ ةلدرلا ىلإ ءاقللا هوعدب

 0 ةنيدملا ةليازم ىف 4 هل ًاريخ ىرت الف 7 نودلعي !وناكول مه ريخ ةئدملاو د

 0 . عقلي ها لوسر راوج ةقرافمو.

 ٠ 506 ذإ « اهريغ ىلإ ةلحرلا نع هينغي ناك ةنيدملاب هياقم نأ ربظيو ظ

 ةئيدملانوروزب اوناك املعلا لج نإف ميركلا ماقملا كلذ ىفةلحرلا اياره ٠

 دنع مهب ىقتلي وأ« بلا ىف كلام مم ىقتليف « ًاجيجح ن نوبي اوناك مبلكو

 ةباحصأا راثآو ء'اهيف كلكم ميركلا ىنلا راثآ ف رعتو © ةئيدملا مهترايذ
 ' : نعا فالخألا امرارت ىوأتت 5و ةيضنأ نس ابيف |وكرت اهو 3 نيعباتلاو

لعلا ند ةيلعلا كئاوأب هئاقتلابو 3 فالسألا
 سانلا فارعأ فرعا ءاي

 1 ثيداحأ نه ند مويلع ىقلبو ؛ ىواتفلاو ةيضنألا ف موعم " اذتو 03 ةقاتقملا

 ُْى هطورش لع لوميقتسإ اوناك نإ 4 مهيل] عمتسيو « 0 هلأ لوسر

 00 . الهأ كلذت اوناكنإ عمج ١! مهنع لقتيو ؛ عاتسالاو ملمأأ

 5 كلذ دنع هيلع فش مل ءاملعلا ىللغ جرخ : نأ دخإ اكدلام نإ ةاما قو

 اوناكأ ءاوسس « هرصع ءايلعب رمتسملا ىلعلا هلاصتاب هحقنو « هام لب
 . ةيحانلا : 1: حلوا ثالث 0 لاصت الا كلذ ناك دقو, - 0 ريغ ارناكك' | ءابقق
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  ةيناثلاو « ةئيدملا لإ مهتلحر ىفو « جحلا مسوم ىف مهب هلاصتاب لوألا
 . هيتكب ةثلاثلاو , ةرمتسملا ةنيدملا ءاملع هتسلاجع

 ٠٠١ مهنم هذخأو هنارظانمو جحلا مسوم ىف ءانلعلاب هلاصتا امأ- ,
 .ةئيدملاةرايز تاقوأ ىفو « جحلا مماوم ىف ًارمتسم ناكدقف مهبل [4الدإو
 ؛هيقفا هثإ هيف لوقو ؛ ةئيرب ةيبلع ةرظانم نار ظانتيرو ؛ةفينح ىلأ, ىقتلي وبف

 كلذ لثم هيف رخألا لوقيو ٠ ىعازواآلابو « 539 نب كيللاب ىقتلابو ,

 .ىطميو ذخأي تالباقملا هذه لكىف وهو ؛ مثريغو « دمعو ؛ فسوي ىلأبو
 دقف « ةفينح ىلأ نب دامح نيبو هنيب ناك كلذ نع ءىني ًاربخ كل لقثنلو

 كرادملا ىف ءاج : -

 « هنيب ردص ىف ًاسلاج هتيأرف , اكلام تيتأ ةفيتح ىلأ نب دامح لاق
 « تيبلأ باب ىلع تمقف ساجم هل مهنم دحاو لك « بابلا ىتنن#ب هباحصأو
 ىح توندف « ندأ لاق ؛ ةلأسم نع هلأسأ نالف تلقف «٠ تنأ نم لاقق

 ؛ موسلاع نم ًاعيمج !وماق هبا احصأ كلذ ىأر الف ؛ هشأرف ىدب نيب قدمفأ

 ؛ هتريخأف ء اذك ىف لوقي كوبأ ناك ام ىللاقف ؛ تيبلا نع اوجرخف
 يبهذم نم ءايشأ نع ىأسإ لعجو ؛ هتلعاف ءهتجح تناكامو لاقف
 داع تجرخ الذ : ىباجأف ؛ ؛ هتلأسف ؛ لس لاق مث 0 ؛ هتجح نعو « ةفيلح ىبأ

 7« مبسلاجم ىلإ هباحصأ

 . بالطلا دصقم هتيي راصو ؛ نأشلا كلذ غلب نأ دعب هنأ اذه نم ىرتو
 ىنيال ناك ثيدحلاو هففلا ىف ةسايرلا هل تراصو « ناكم لك نم ءاملعلاو
 ١ , ةسفين> ىلأ نبا دوجو :ةصرف زوتنيل هنإ ىدح « ىرحتلاو كحبلا نع
 عضوم نوكت دق لئاسم ىف ىراتف نع هلأسو ؛هيلإ ةيرشف؛ هنم هينديف

 اذإ الإ بيحي الأ  هتداع تناك دقو « اهنع باوجلا ىف ريختو ؛ هدنع ةسارد

 ١١م صكاردملا()



 ظ ظ 1 ظ

 ٠ نأ لئاسلا نم بلطي ناكام آريث 5و ؛ ةيعرشلا ةجحلاو ليلدلا هيد ماقتسأ

 ناكدنأ ركذ دقو ؛ هجو ىلإ ىدتمب ىتح ؛ .ةلأسملا ىف ركفيف « فرصنإ

 .٠ نيئس لئاسملا ضعب 9 ركسفي

 . «ليل ىأ نباك نيرا ةمملا نيبقارغلا هقف فرعي نأب ًايفح ناك هنأ رهظيو

 . نظلا ىلع بلغي فسوب ىبأل بتك تروظ دقو , ةفينح ىبأو ( همربش نبأو

 فالتخأ باتنكو ؛ جارخلا باتكك , اهروبظ دنع ًايح ناك اكلام نأ
 0 ةبراقتم تناك نيلجرلا ةافو نإف « عازوألا ريس ىلع درلاو « ىليل ىنأ نبا
 07 ,هتايحف تربظ دو تناكاذإو ؛ نينس عبرأز واجتي ال امهيتافو نب قرفلا ذإ

 دقو ,٠ ةفينح ىفأ ىأر ةف ةفر عم العم مادام اهلع علطا 5 نركب. نأ دب الف

 1 دقو ؛ ثيلأ لاق دنا بح ؛ هيقذ ىأ ًاريقف هارب ناك هنأ انمالك علطم ىف انركذ

 . ىرص٠ اي ةيقفل هنإ : هنارظانم نه قرع

 0 5220000 هيف ىقتلي ىلع سل كلام ناك - ا
 0 معلا ًايلط ًاماقم اهوذختاو ءابيلع اودفو مأ اماهأ ند اوناك -ءاومس ةنيدملاب

 ْ « ثيدسحلا بلطل اب ء] نودقب !وناكو « نيريثك اوناك دقو« هيف تدثتلاو

 مرك ذي ناك هنأ ديالف « بلطلاب اكلام ناي الا نه ريثك ىف نوصخمو ٠

 لوأ ىف .تاونس ثالث نسحلا نب دم همزال دقو « هقفلا نم مدنعام

 ' ةفرمع كلام فغش تملع دقو ؛ ىفا رعلاهقفلا ةبوأر دمحشو ؛ ىدمملا ةفالخ

 : صخ دق كلام نوكإ ك( نأ دب الف « هبقذو هأقت لثم محل 5 نمو هع :> ىفأ ءارآ

 ش نمو او في نإ ع تفدداع « هدنعام فرعتب اذه ًادمحم

 . هتاضقو قارعلا ءابتق نه هقيس

 ْ ِْ : ءابقق نه ه صاخ نس 1ع هأ ناك ةينلا لا لك ءاسملا ةرك اذه كلام ةيانعلو

 | : كرادملا ُْق ءاج دقق ٠ ةماعلا هرضخ لو ءاماعأا نم أم لزني نمو ةئيدملا

 عسوي نكي ملو « ةنيدملاءابقف اهيفهسلا#ب ةقلح كالا تناك« رفنملانبا لاقد



 “067 سلجملا هب ىهتنا ثييح سا مهدحأ عدي لب , هعفرب الو مهدحأل

 00 اهيف نوركاذتي ءاهققلا ءالوهل ةسلاجم هل تناك هنأ اذه نم ىرتو

 .ىأ ىلع ابنكلو , ةرك اذملا هذه ىف ةرادصلا كلاملو « ًاميمنوكي ءاسعام
 .. ءارظنلا ةرك اذم لب « هذيمالتل خيشأا ةرك اذك تسيل لاح

 هترك اذمو كلام ةسارد ىحاو: نم ةثلاثلا ةيحانلا ىلإ لقتنن ٠١

 دقو « ةلسارملاو ةيتاكملاب ءاملعلاب لاصتالا ىهو « :هملع ديدجتل ءايلعلا

 نافشكت و « ةيبقفاا ثوحبلا ضعب نالجست لئاسرلاهذه نمنيتلاسر اندجو ٠
 امهلقنناو « ءاهقفلا نم هريغو كلام نيب تناك ىتلا تالجاسملا عون نع

 نم اهاوج ىرخاألاو ؛ ثيللا ىلإ كلام نم ىه نيتلاسرأا ىدحإو ؛ كيلإ

 | . كلام ىلإ ثيللا

 | 277كدعس نا ثيلل ا ىلإ كلام ةلأس رز ْ

 كيل] هتلا دمحأ ىنأف.. مكيلعمالس ء دعس نب ثيللاىل] سنأ نب كلام نم
 «ةينالملاو رسلا ىف هتعاطب كابو هنا انمصع « دعب امأ ءوه الإ هلإ ال ىذلا

 : هوركم لك نم مك ايإو اناظاعو

 ال ةفلانع  ةفاتغع ءايشأب سانلا ىتفت ” كنأ ىنغلب هنأ هللا كمحر لعأو
 « كلضفو كتنامأ ىف تنأو . هيف نحت ىذلا اندلببو «اندنع سانلا هيلع

 مهءاج ام ىلع مهدامتعاو « كيلإ كلبق نم ةجاحو ؛ كدلب لهأ نم كتلذنمو
 هللا نإذ « هعابتاب ةاجنلا وجرن ام عبقتو  كسفن ىلع فاخت نأب قيقح كنم
 . .راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقب اسلاو » : هباتك ىف لوقي ىلاعت

 ... هنسح أ نوعبقيف « لوقلا نوعمتسي نيذلا ىدابعر شيف » : ىلاعت لاقور ةبآلا
 ؛ نآر قلا لزنت اهبو , ةرجلاتناكابيل] : ةنيدملا لهأل عبت سائلا امإف«ةيآلا

 :ووبر ص كرادملا ()
 . م ص كرادملا نم اهلقنن ()
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 0 نورضحب مهربظأ ني لي تالوسرذإ ؛ ما لا موحو  لالملا لحأو

 ٠ « هللأ ءافوت ىتح ٠ هنوعبتيف مح نسإو ع( كاوعع طبق | مهرمأيو « ليزنتلاو حولا

 ْ . هتاكربو هتمحرو ؛ 0 هيلع همالسو هللأ تاولص ع, هدنع أم هل راتخاو

 هتمأ نم هل سانا عبتأ ةهدعب نم ماق مث
 م هدعب نم رمآلا يلو .نم 3

 مث « هنع اولأس م اع هيف مهدنع نكي ملامو ؛ هوذفنأ اوملع اهف « مهم لون.

 ْ تاي ,هدبعأ ةئادحو ١ مهداتجا ىف ' كلذ ىف اودجو ما :ىوقأب اوذخأ

 ْ 'كوف رت وأو هنم ىوقأ هريغ قرمأ : لاق وأ « فلا مهفلاخ

 .٠ هريغب لمعو .

 005 .نوعبتيو ٠ لبسلا كلت نوكلسي مهدعب نم نوءبأتلا ناك مث

 ظ ؛ هنالخ دحأل رأ ملءهب الومعمأ رهاظ ةنيدملاب رهآلا ناكاذإف : نئسلا

 وأو ا اهواعدا الرو اهلاحتنا زوحجيال ىتلا ةثارولا كلت نه ٠ مهيديأ ىف ىذلل ْش

 هيلع ىضطم ىذلا اذهو « اندلبب لمعلا اذه : نولوقز راصمآلا لهأ بهذ

 كلذ نم مم نكي لم« ل لع كلن ن زم 4 ليف اونوكي مل انم ىطم نم

 1 . محل زاج

 الأ الأ وجر أ ملعأو , كسفنل كيلإ تيك ايف هللا كمحر رظناف

 ٠ كلل رظنلاو :ءهدحو هل ةديصتالا الإ كر هل هب تبتك ام ىلإ قاعد دق نوك

 ٠ كللآ مل ىفأ لعت تملعت نإ كلإف « هتلزنم قاتتك لزناف ؛ كب نضلاو
 00 لعد ؛ رمأ لك ىف هلوسر ةعاطو « هتعاطأ كايإو هقلا انقفو « ًاحصن
 7 . هللا ةخرو كيلو مالسأاو لاح لك

 ْ نم نيضم 3 دخلا د بشك : ةلاس رأأ بقع كرادملا ف ”ءاجو

 . ةيورم ةحيحس ىفد ؛ اهدئاوفل اهبجو ىلعامب 1 :نأ 60

 0 ربشلا رك 78 ةئسلا نبت من كر (1)



 ل

 كلام ىلإ ثلا ةلاسر
 « ثيللا هب در ىذلا درلا ةمدقم ضعب كرادملا ىف ضايع ىضاقلا لقن دقو

 ميقلا نبال نيعق قولا مالعإ نم ةلماك اهلقنن كلذلو « ةلماك ةلاسرلاب ءىجي ملو

 : ىذ ىهاهو

 . وه الإ هلإ ال ىذلا كيلإ هللا دمحأ ىنإف « كيلع مالس

 ..دق : ةرخآلاو ايندلا ىف ةققاعلا انل نسحأو « كايإو هللا انافاع ءدعب امأ

 « كل كلذ هللا مادأف ,ىرس ىذاا كلاح حالص نم هيف ركذت كباتك ىنغلب

 بةكلاف كرظن تركذو « هناسحإ نم ةدايزلاو , هركش لع نوعلاب هنأ 7
 ءانتتأ دقو , كماخب اهيلع كمتخو « اهانإ كتماقإو « كيل] ابي تثعب ىتلا

 تيبحأف , كنع انيا] تهتنا بتك اهنإف « ًاريخ اهنم تمدقأ امع هللا كارجف .
 | . 9 1هيف كرظنب اهتقيقج غلبأ نأ

 كنع.ىاتأ ام  ميوقت نم هيف كيلإ تبتك ام كطشنأ دق هنأ تركذو

 كمنمي مل هنأو «عضوم ىدنع اهل نوكي نأ توجرو « ةحيصنلاب ىادتبا ىلإ
 ء اذهلثم كركاذأ مل ىنالالإو ,اليج انيفكبأر نأ الإ الخ امنف كلذ نم

 ىلعق < إو , مكدنع سانلا ةعامج هيلع امل ةفلاخم ءايشأب ىفأ ىأ كغلب. هنإو

 لهآل عبت سانلا نأو . هب مهتيتفأ ام ىلع. ىلبق نه دامتعال ىسفن ىلع فوخلا
 هب تدتك ىذلاب تبصأ دقو نآرقلا لزن امو « ةرجحلا تناك اهم ىتلا ةئيدملا
 .ًآدحأ دجأ امو ء بحىذلا عقوملاب ىنم عقوو « ىلاعت هللا ءاش نإ , كلذ نم
 ةنيدملا لهأ ءايلعل اليضفت دشأ الو « ايتفلا ذاوشا ةركأ للعلا هيلإ بسفي
 نيملاعلا بر هلل دهاو « نم هيلع وقفتا اف مايتفب ذخألو . اوضم نيذلا

 .هل كيرشال

 . » لص م ج نيعقوملا مالعإ (1)
 عليم قناه نأ ربظيف « !ذهنم ءىش اهانلقن ىلا كلام-ةلاسر ىف ءىجبمل (0):
 .هنم الكت قح هوي اجدجت لو أ اهي



 لفزو 2 ةنيدملاب ملسو هيلع هللا لض هللا لؤسر ماقم نم تركذ م اأو

 . سانلا نأو « هنم هللا مهيلع امو « هباحصأ ىقاربظ نيب هيلع اهب 5 رقلا
 تركذاكف« هب مهمين 4م .اوراص

 نا ١ رجاهملا نم نولرألا نوقباسلاو : : لات ل وف ند توك م امأو

 مهنع هللأ ىذر ناسحاب مثوعبتا نيذلاو « راصنالاو ظ
 ْ مهل دعأو ,هنع أوضرو

 نإف « ميظعلا زوفلا كلذ « ادبأ اهيف نيدلاخ رامثآلا اهتحت نم ىرحجت تانج
 ظ ,هتاقاطعرم ءاغتبا هلا ليبس ىف دابجلا ىلإ اوجرخ نيقباسلا كءاوأ نم اريثك

 «:هللأ باتك مهنا رهظ ند ١ و روظأف 3 سانلا مويل] عمتجا و دانجالا أ ودنجف

 مههدقتو , ةنسلاو « .نآرقلا مل .© رسفلا ١ مف معأرب نودبتجر « هيبن ةنسو

 نكي لو « مهسفنأل نولسملا ممراتخا نيذثلا نايثعو « رمعو ركب وبأ هيلع

 اوناك لب « مهنع نيلفاغ الو « نيملسملا دانجال نيعيضم ةثالثلا كل وأ

 هللا باتنكب فالتتخالا نم رذسحلاو  نيدلا ةماقإل ريسيلا- رمآلا ىف نوبتكي

 ماسوديلع هللا ىلض ىنلا 4 لمعوأ 3 نآرقلا هرسف ًارمأ اوكرتي مه 2 هدف ةنسو

 هللأل وسر باحصأ هيف لمع رمأ ءاج اذإف ظ هوهوملعالإ م دعت هيف اورمتئاوأ

 . «ناهئعورمعو « ركب ىنأ دبع ىلع قارعلاو ماشلاو رصمب ملسو هيلع هللا لص
 داسنجال زوي هارلا الف « هريخب مورمأب ' 3 اوضق ىتح « هيلع اولا زاد

 هللأ لوسر باحصأ نم ميفلس 4و لمعي م ,ًارمأ مويلا اوثدحي نأ نيملسملا |

 / . مه نيعباتلاو مالسو هيلع هلأ لص

 .. ايتفلا دعب اوفاتخا دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ عم
 ْ | مث , كيلإ اهب تبتلكلا !هتملع دق نأ تفرع دق ىنأ الولو : ةريث 5 ءانشأ ىف

 . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ دعب“ ءايشأ ىف نوعباتلا فلتخا
 نم اوناك نيذلا فلتخا مث« فالتخالا دشأ هؤارظنو ؛ بيسملا نب ديعس .

 .نمحرلا ديعىأ نب ة هعيبدو باهشنبأ ذئمويمهسأدو ؛ ةنيدمل ابمهترضخ «مثدعب

 « ترضحو .تفرع دقام ىضم دق نه .ضعبل ةعببر فالخ نم ناكو

 06 كيعس نب يحي ةنيدملا لهأ نم ىأرلا ىوذ لوقو 2 هيف كلوق تعمسو
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 بح , هنم نسأ وه نمي ريثك ريغو « دقرف نب ريثكو «'رمع نب هللا ديبعو
 . ويزعلا دبعو تنأ كرك اذو . هسلجم قارف ىلإ كلذ نه تهرك ام كرطضا
 ايف نيقفاوملا نم امتتكف.« كلذ نم .ةعبير ىلع بيعن ام ضعب هللا دبع نبا
 «ريثك ريخ ةعيبر دنع هللا دمح كلذ عمو ؛ههركأ ام ناهركت ٠ تركنأ

 « مالسإلا ىف ةنسح ةقيرطو « نيبتسم لضفو « خيلب ناسلو « ليصأ لقعو
 هازجو « هل رفغو , هللا همحر , ةصاخ انلو « ةماع هناوخإل ةقداص ةدومو

 . هلمع نم ندحأب

 هناك اذإو « هأئيقل اذإ ريد 31 فالتخا 2 باهش نبا نه نوكي ناكو

 و عاونأةثالثب هماعو هبأر لضف ىلع دحاولا ءىنثلا ىف هيلإ بتك امبرف انضعب
 . كلذ ف هبأر نم ىضم ٠ ىذلاب رعشل الوب ًاضعب ابضعب ضقني 1

 . هانإ ىرت تركنأ ام كرت ىلإ وعدي ىذلا اذهف

 نيب نيملسملا دانجأ م دحأ عمج نأ ىراكنإ بيع ًاضيأ تفرع دقو

 , © رطملا ةليل نيتالصلا

 ف دحاو موإإ ق اهائقو بقاعتي نينالص ةالص وه نينالصلا نيب عمجبا 0(

 ) مدقت عن مج : نامسق وهو « ءاضقال« ءادأ كلذ راشعاو ٠ دحاو ةالص تقو

 ريخأتلا عمجو , اهالوأ تقرع ىف نانالض ىلصت نأ ميدقتلا عمج « ريجأت عمجو

 ةفرعف رصحلاو ربظلا عمج نأ ىلع نودلسملا عمجأ دقو « اههارخأ تقو ىف ةالصلا

 اوفاتخاو ٠ ةئسم ريخأت عمج ةفلدزملا ىف ءاشعااو برغملا عمجو « ةنس ميدقت عمج

 دنع عما روهجلا ذاجأف . نينمزلا نيذه ىف نيعضوملا نيه ريغ ىف عملا ىف
 ىف اقلط عمجا هباحصأو ةفينج وبأ عنمو « اميف ارفلتخا دقو . هتاغوسم دوجو
 هتاغوسم ند نأ ىلع ارمفتا عمجا !و وذا بأ نيذللاو , نيةباسلا ن نرمألا ريغ

 .هتروصو ةهدودجج ف اوفلتخاو 2 رفسلا

 ليلا ةالص ىف ىعفاشلا هذاجأف , رطحلا رذعل رضحلا ىف عمبا ىف اوفلتخاو
 مس هزاجأف . لوللا ةالصف هذاجأو ء راهنلا ةالصيف كلام هعنمو « رابنلا ةالصو



 سا

م رثك أ ماشلا ر طمو
: مب ةندملا رطم ن

 مهنم عمجج م ؛ هلأ الإ ةملعب 

ارجلا نب ةديبع و بأ مهيفد ٠ رطمم ةليل ىف طق مامإ
 ؛ديلولا نب دلاخو « ح

 نأ انغلب دقو . ليج نب ذاعمو « صاعلا نب ورع و « نايفس ىأ نب كازإاو ا

 ند ذاهم مار حلاو لالحلاب مملعأ» : 0 : لاق ملسو ةيلع هلثأ للص هلبأ لوسر

 .ليمخ رشو ,0
 20 .ءاملعلا ىد» نيب ةمايقلا مم وا ذاعم أي 0 لاقي 2 ل ليج

 6 وت

 . حابر نب لالبو 7 ءادردلا وبأو ؛ةنئس> نبأ

 6 صاقو ىنأ نب دعسو 3 ماوعلا نب ريبز لاو « رصع رذ وبأ نآكو

 نبا قارعلابو . اهلك نيدلسملا دانجأبو « ردب لهأ نم نوعبس صفح و

 ىلع نينمؤملا ريمأ اهزنو ء نيضحلا نب نارمعو , ناهلا نب ةفيذحو دوعسم

 هللا لوممر بامسأ نم هعم ناكو « نجلا ىف هبجو هللا مركبلاط نأ نبا

 ظ . طق ءاشعلاو برغملا نيب اوعمجي 00-7

 ا هنأ تفرع دقو« قحلا بحاص نيمو دهاش .ةدابشب ءاضقلا كلذ نهو

 )2 ماشلاب قل 0 هللأ لوسر باحصأ هب ضف مو ) هب ةنيدملاب ىضقف لزب

 . ماقلخلا مهيل] هن بتك مو 2 قارعلاب الو « صمم الو صمخحو

 « ًاقلطم رطملا رذمل عمجا دعس نب ثيللا عئمو « ءاشعلاو برغملا نيب عملا ىف.

 : ىعفاشلاو كلام ليلدقوسن نأ فاصنإلا نمو : هتلدأ قاس دقو : ارامت وأ البل

 مس وهيلع هللا لص هللا لوسر عمج : : هنع هللا ىطر سابع لوقي ىفاشلال دتسا

 هرسدقو ؛ نفس الو ؛ فوخ ريغ ىف ءايقعلاو برغملاو ؛ رصعلاو روظلا نيب

 ثيدحلا أذبم هنع هللا ىضر كلام ذخأ دقو ؛ ؛ رطملا لاح ىف ناك كلذ نأب ىعفاشلا

 تقو قاطقف اهعلاو برغملا نيب عملا ىلع ناك لمعلا نأ دجوُف ؛ : أمم لمعلابو

 ؛ موعم عمج اشعلاو برغملا نيب هارمألا عمج اذإ صع نبا ناك كلذل و « رطظملا

 ا هقيرفت ىف ىعفاثلا هدقن دقو « ةضعب دخَأو « كندحلا ضعب .لمعلاب كلام درف

 كلذو ٠ سام ةلابإ ثيدحلا صصخ هنإ لاقو ؛ راهنلا ةالصو ليلا ةالص ني

 | سصصخم ةئيدملا لهأ ل امع نأ وهو ؛ هلصأ ىلع ريسي اكلام نأ قحلاو . زوجي ال
 . عاجإب ناك اذإ هدر لب .داحألا كيرلس

 . هوطخم ءايلعلا مدقتي هنع هللا ىضر ًاذاعم نأ ىأ ةروطخ اهانعم ةوقد (1)



 وم

 ؛زيزعلادبع نب رمع ىلو امل مث .ىلعو « ناهثعو , رمعو  ركبوبأ « نودشارلا

 ىأرلا ىفةباصإلاو  نيدلا ةماقإ ىفدجلاو « ننسلا ءاححإ ىف تدلع دق اك ناكو

 تنك كنإ , كحلا نب قيرز هيلإ بتكف , سانلا رمأ نم ىضم ام لعلاو
 هيلإ بتكف ؛قملا بحاص نيميو « دحاولا دهاشلا ةدابشب ةنيدملا/ ىضقت

 ىلع ماشلا لهأ اندجوف « ةنيدملاب كالذب ىضقن انكانإ : زيزعلا دمع نب رمع

 , © نيتأرماو لجر وأ , نيلدع نيلجر ةدابشب الإ ىضقن الف ء« كلذ ريغ.

 ةنيب كلذ دابتعاو . حلا بحاص نيمو دحاو دهاشب ءاضقلا ةلأسم ()

 عضوم ىهو . ىقارعلا هقفلاو ىندملا هقفلا انف فلتخا ىلا لئاساا نم ةلماك

 «دووادو ؛ دوحأو ( ىعفاشلاو « كلاملاق دقف . دعب نم ةماع ءابقفلانيب فالتخا

 نيميو دحاولا دهاشلاب ىضقي لبق نم نويئدملا ةعبسلا ءاهةفلاو « زوم وبأو

 ثيللاو ٠ ىعاذوآلاو ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو « لاومآلا ىف قحلا بحاص

 , ءىشف دحأو دهاشوقحلابحاص نيميب ىضقي القا رعلالهأ زوهمجو . دعس نبا

 لاومآلا ىف ةلماك ةجح قحلا بحاص نيعو دحاولا دهاهبلا ريتعا نم ةجحو

 جرخ دقو. رباجو تباث نب ديزو ةريره ىبأو . سابع نبا نع ثدرو راثآ

 نيولاب ىضق ملسو هي هملع هللا لص هللا لوسر نأ. هصنو سامع نبأ ثيدح ملسم

 دمي نب رفعجج نع ًالسرم كلام ىور دقو . ىراخملا ةجرخم ملل دهاشلا عم

 . هدنع ةجح لسرملاو « دهاشاا عم نيدلاب ىضق مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 : ىلاعت هلوقف باتتكلا امأ . ةنسلاو باتكلا ىلع موقت اوذخأي مل نيذلا ةجحو

 ىضتقي اذهو « ءادبنثأا نم نوضرت نم نانأ رماو لجرف نيلجر انوكي ملنإف »

 نراآرقلاو . نآرقلل خسن لقأ ةنيب ناينإلاف كلذ نم لقأ ةنيب ال ىأ « رصحلا

 لسمو ىراخيلا هجرخأ اهث ةنسلا امأو « روهشم وأ رتاودم ريغ ثيدح « خسألا ال

 انمصتخاف . ءىشش ىف ةموصخ لجر نيبو ىنوب ناك لاق : سيق نب ثعشألا نع

 . لابيالو فلحت نذإ تلقف . هنيع وأ كادهاش لاقف.. سو هي هيلع هللا لص ىنلأ ىلإ

 لسع هاك يهأ لام اهب عطتقي نيع ىلع فلح نم 0 : سو هي هيلع هللا ىلص ى ولا لاقق

 , , نابضغ هيلع وهو هللا قل رجاف اهف وه
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 1 .هلرتم ىف هيلع بكي رطملاو « رطملا ةليل طق ءاشعلاو برغملا نيب عمج لو

 0 اا ش - .ًانكاس رصانخ هيف ناك ىذلا |

 نأ تءاش ىتم اهنأ ءاسنلا تاقدص ىف نوضقي ةئيدملا لهأ نأ ك كللذ نمو

 لهأ قارعلا لهأ قفاو دقو « اهلإ معقدف « تماكت اهقادص رخؤم لكست

 باحصأ نم دحأ ضي مو رم لهأو ماشا لهأو , كلذ ىلع ةئيدملا

 قرفي نأ الإ « رخؤملا ابقادصب ةأرمال مهدعب نم الو تلك هللا لوسر ٠

 000 ٠ "|بةح ىلع موقتف « قالط وأ ٠ توم امه

 ء فتوي ىتح ؛«قالط هيلع نوكي ال هنإ ءاليإلا ىف مطوق كلذ نمو

 وهو « ربع نب هلأ دبع نع عفان ىف 100 دقو , ربشآلا ةعبرألا ترم نإو

 ءاليإلا ىف لوقي ناك هنأ رهشألا دعب فيقوتلا كلذ هنع ىورب ناك ئذلا

 رمأ اي ءىب نأ الإ « لجالا غلب اذإ ىلودلل لحال : هباتك ىف هلا ركذ ىلا

 7 ىمس ىتلاربشالا ةعبرألا دمب ثبل نإ نولوقت ” متأو «قالطلا مزعي وأ هلل

 « نافع نب ناهع نأ انغلب دقو ؛« قالط هلع نكي ' فقوب مو هباتك ىف

 . 2 فوع نب ن“رلادبع نب ةملسابأو «بيؤذ نيةصيبقو « تباث نب ديزو .
 ديعس لاقو « ةئئاب ةقيلطت ىبف رهشألا ةعبرألا تضم اذإ ءاليإلا ىف اولاق

 بابش نباو « ماشه نب ثزاحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو . بيمملا نبأ

 * ٠ هدم فرعا نع ءىثانلا ىوات ذلا فالتخا ثيل ركذي ة اسما هذه ف(

 هلجأ لع ال قادصلا رخؤم نأب نوتفي لسو هيلع هللا لص هلا لوسد بادحأف

 روملا مدقت تطرتشا نإ اهنأ روكذملاو . ةافو وأ قالطب امهنيب قرفي نأ الإ

 تكس نإو « هريخأت هل قح هلك هريشأت اهيلع طرش نإو « همي دقت بجو هلك

 . كلذبو ةافولا وأ قالطلا نيلجآلا برقأ ىلإ ًارخؤم نوكي نأ ىلع لمعلا ناك



1 
0 

 مو 7

 . ©0ةدملا ىف ةءجرلا هلو , ةقيلطت ىهف روشألا ةعبرألا تضم اذإ
 , هتأرما لجرلا كلم اذإ لوقي ناك ثباث نب ديز نأ كلذ نممع 00

 ىضقو ؛ ةقيلطت ىهف « ثالث اهسفنتقلط نإو ةقيلطت ىبف « اهجوز تراتخاف
 دقو « هلوقي نمحرلا دبع ىنأ نب ةعيبر ناكو ٠ ناورم نب كلملا دبع كالذب
 « قالط هيف هل نكي ملاهجوز تراتخا نإ اهنأ ىلع نوعمتجي سانلا داك

 )١( رثكأ وأ ربشأ ةعبرأ ةدم هتجوذ أي الأ لجرلا فلحي نأ ءاليإلا ,
 نيذللو : ىلاعتهلوق هيف لدالاو 3 رثكأوأ روشأ ةعبرأ اهكرتيو « هلي قاطي وأ

 ربشأ ةعب دأ صررت مهئاسن نه نوأؤي ٠ نإو ؛« ميحر روفغ هللا نأف او.اف نإف

 ةعبرأ. تضم نإ هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقل و « ملع عسيمس هللا نإف قالطلا اوم زع
 قلطتأ نكلو « امهنيب قيرفتلا نوكب هشجوذ ىثغي نأ ريغ نم رهشألا
 لاق؟ قلط امإو « هتجوز ىلإ ءاف امإف . فتوي مأ اهسفن رهشألا ةعبرآلا ءاضقناب
 ,قلطامإو ؛ ءاف امإف. فقوي هنإ دوادو رون وبأو دمحأو ىفاشلاو ثيللاو كلام
 قالطلا نأ ىلإ ىروثلاو هباحأو ةفشح وبأ بهذو ..ربع نباو ىلع لوق وهو
 ببسلاو 3 .نيعب انلأ نم ةعامججو دوءسم نبا لوة وهو ربشألا ةعبرأ ءاضقناب عقب

 روفغ هللا نإف او.اف نإف , ىلاعت هلوق ليوأت ىف مهفالّتخا فالتخالا كلذ ىف
 نم دبال هنأ نوفقوتملا مهفف ء ماع عميمس هللا نإف قالطلا اومزع نإو . ميحر
 سفنب قالطلا عقي الف . قالطلا مزغ ىلإ امإو « ءىنلا ىلإ امإ ابف فقوشي ةرتف

 اهسفن ءاليإلا ةدم ىه ءىنلأ ةدم نإ مهعم نمو ةيفنحلا لاقو. .-ةدملا ىضم «
 اذإ كلذكو ةعجر الف ةدعلا تضقنا اذإو ةدعلا ةدم ىه ةعجرلا ةدم ذإ ةدعلاك
 ىعفاشلاو كلام دنع ىعجر ءاليالاب عشب ىذلا قالطلاو « ءىف الف « ةدملا تضقنا
 نمو . كلذ ىف ةباحصلا فالتخا ثيللا ةلاسر ىف تيأر دقو « نئاب ةفينح ىبأدنعو
 لاق نمو . ةأرأا نع ررضلا عفد ىهو . ةدوصقملا ةحالصملا ظحال نئاب هنإ لاق

 قالطلا ىف لصالا ظحال ىعجر هنإ ٠ ًايعجر نوكي نأ وهو ٠ صال كرادتا

 اهعبجا ريف« هنم ناك امع مدني هبيسب قالطلا عوقود ءاليإإلا دعب هاسعف , مدنلا دنع

 ررضبا نوكي الف اذكمو قالطلا ناك داع نإو ,



 سو

 تقلط نإو . ةعجرلا اهيلع هل.تناكن يتثثا وأ ةدحاو اهسفن تراتخا نإو

 امب لخديف « هريغ ًاجوز مكنت ىتح هل لحت ملو « هنم'تناب.اثالث اهسفن

 كتكللم ام : لوقيف ؛ هلام ىف اهيلغ دري نأ الإ اهقلطي وأ « توم م

 ش . هتأرما نيبو كني لخضو 6 0)ف احسين ةدحأو 1

 م ةمأ جوزت لجر امإ , لوش ناك دوءسم نب هللأ دبع نأ كالذ نهو

 « كلذ لوقي ةعيبر ناكو , تاقيلطت ثالث اهايإهؤارتشاف ء ابجوز اهارتشا
 0. :©0 كلذ لف « هنرتشاف )0 ًادبع ةرملا ةأرملا تجوزأ نإو 1

 ىف كبلإ تاتكت نك دقو « اهركتسم ايتفلا نم ايش مكنع انغلب دقو

 . كيأر ىلع هيف تدروأ ايفو« تركنأ ع ءىث ىف كيلإ باتكلا 1

 عراد هلعج ام نال, اثيش كلمتال مزح نبا لاق . ابسفن قالط تكلم نم 0(

 ىعفاشلاو ؛ كلامو « ةفينح وبأ لاقو . ةأرملا ديب هلعجت نأ زوحب ال لجرلا ديب

 ؛ تيقب مجوز تراتخا نإف . رايخلا: اه راصمألا ءابقف نم ةعاجو ىعاذوألاو

 دنع ةيعجر ىبف ةدحاو ناكنإ اهقالطو : تقلط سلجملا ىف قالطلادراتخا نإو

 ١ اهجوز تراتخا نإ ىريهيلا نسحلا لاقو ؛ ةفينح ىنأ دنع ةئئابو ىعفاشلاو كلام

 تقلط نإو كلذ ريغ ىلع ءابلعلا روبجو ثالثف اهسفن .تراتخإ ْنإَو « ةدحاوف. ظ

 0 ا . اهركاني نأ الإ ء كلام دنع زاج انالث اهسفن .

 الجر نأ دوعسم نبا نع ىور ام هلضأو ةدحاو الإ عقي ال ةيفنحلا دنعو |

 ' ربع لأسو « ةدحاو عمت لاقف اثالث اهسفن تقلطف قالطلا نأ هتأمال ضرف

 : مهيدي ىف هللا لعج ام ىلإ نودمعي و : سانا لعف ًاركدتسم لاقف كلذ نع

 . هأوتف ىلع دوعسم نبا نقأو« بارتلا اهيفل ءاسنلا ىجديأب هنولعجيف

 خسفي سكعلا وأ اهجوز تكلم اذإ ةجوزلا نأ ىلع ءابقفلا قفا 69 |

 , امال ييلطتلا نم دارملا وه اذه لعل و:حاكسشلا



 0 ومب سا

 ىقستسي نأ دارأن ي-ىلالهلا صاع نب رفز ترهأ كنأ ىنخلب هنأ كلذو

 ةئيبك ءاقستسالاو ةبطخلا نآل م كلذ تدظعأف ةبطخلا لبق ةالصلا مدقي نأ

 ؛هءادر لوح اعدف  ةبطخلا نم هغارف نءاند اذإ مامإلا نأ الإ « ةعبللا موإ

 5 3 017 ىلصف لزن مث

 ء مز> نإ دم نب ركب وأو ؛ 'زيزعلا دسبع نإ رمع ىفساسأ دقو

 مهلك سايل رتسلف ةالصاا لبق ءاغدلاو ةيطخلا مدقي مبلكف , امهريغو .

 ْ . هوركتتساو « مضاع نب يفز لعف ظ

 بحال هنإ لاملا ىف 60 الا ىف لوقت كنأ ىنغاب 1 كلذ نمو.

 ىو « ةفدصأ هيف بجتام اموئم دحأ و لكل نوحي ىتح ةندصلا امهيلع

 دقو « ةيوسقلاب نادارتيو « ةقدصلا امهيلع بجت هنإ باظخلا نب ر ع باتك

 ىذلاو « هريغو مدبق لا ,زعلا دبع نب سع ةيالو ىف هب لمع كلذ ناك

 «هللا همحرف « هنامز ىف ءاملعلا لضافأ نودب نكي ملو « ديعس نب ىبحي هب انثدح ش

 | ' . هريصم ةئا لعجو ؛ هل رفغو

 « ةعلس لج رهعابد و“ لج رلأ سافأ اذإ : لوقت كنأ ىنذلب هنأ كلذ نمو

اقو 3 نيديعلاك رخؤتو مدقت ةيطخلا ىعفاشلاو كلام لاق 69
 وبأو ثيألا .

 . ةبطخلا هتلس نم ءاقستسالا سيل ةفينح وبأ لاقو . ةعمجلاك مدقت دوواد .

 نوكي ىت- « ةاكذ امهيلع بجي ال نيكي شلا نإ ةفينح وبأو كلام لاق 0

 مج هككح كرتعملا لاما نإثيللاو ىعفاشاالاقو كلب باصن امهنم دحاو لكلا

 : ملسو هب هيلع هللا لص هلوق يف ىذلا لاجإلا مهفالتخا بيسو ءدحاو لجر لام

 نأ نكي ردقلا اذه :نإف «.ةقدض قراوولا نم .قاروأ سمخ :نود ف سل و

 هزم مهفي نأ نكميو ,طقف دحاو كلامل ناك اذإ محلا هصخن امإ هنأ هنم موفي

 ال نكسلو ٠ رثكأ وأ « نينئإل وأ دحاو كلام نوكي ام لاح نيااحلا لمشإ هنأ

 باصنلايداراا نوكي نأ بجو , سال اب قفرلا باصنلا|طأ رتشأ ىف ساساللا نا

 كلامو ةفينح؟ ىل 1 لوق نإك كلذلو « نوظألا وهو ؛« دحاو كلام نوكي نأ

 ظ |. دخآلاب لأ
 2 علا لفت اع
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 ند دجوأم ذخأت هنأ 5 ةفئاط ىرتشملا قفنأ وأ+ ابنمت نم ةفئاط ىضاقنف 0

 قف وأ « ًائيش اهنم نم ئضاقت اذإ عئابلا نأ ىلع سانلا ناكو“ , هعاتم

 ظ ... ؟”اهنيعب تسيلف ايش اهنم ىرتشملا

 ”سرفل 5 ماوعلا نب ريب رولا طب ل الع ىنلا نأ زكذت كنأ كلذ نمو 2+

 هعنمو 2 نيس رفل مهسأ ةعبرأ ءاطعأ هنأ نوثدحت مهلك سانلاو 6 دحاو

 ء رصم لهأو ؛ ماشلا لهأ : ثيدحلا اذه ىلع ملك ةمالاو ,عنلاثلا سرفلا
 03 كال ىغبأ سس 5 6 نانثإ ةيف فلتخ ال ةيشا رفأ لهأو 0 قا رعلا لهأو

 ابنمثعمئابلا ضبقي مل انيع ىرتشا دق ناك 0 . سيلقتلاب لجن ىلع كح اذإ )0(

 7 ابلك ةعلسلا ذخأي و « ضبق ام دري نأ ءاش نإ كلام لاقف هضعب ضنق لب الماك

 قب ام هتعلس نم قب ام ذخأي لب : ىعفاشلا لاقو : اف ءامرثلا صاح ءاش نإو
 ضيق نإ دمحأو قاحسإو دوادو ثيللا مهنم ىلعلالهأ نم ةعامج لاق و ؛ نألا نم

 ىري كلاف نيعلا ضعب ىرتشملا عاب اذإو . ءامرغلاي ةوسأ وهف « ًائيش نّآلا نم.

 : ءامرغلاي ةوسأ هنأ ىري ثيللاو هب ىلوأ عئئابلا نأ

 سرافلل نوكبب امهلوأ نيمضومىف ءاهقفلا فلتخاس رفا موسأ ةيسنا اب (0)
 امس نيمبس سرافلا ذخأي ةفينح وبأ لاق ؟ دحاو مس مأ نامهس هسرف نع
 سرافلا ذأ ممديغو ثيللاو ىعاذوالاو كلام لاقو 5 ةسفنل امهسو « هسرفل

 لاو « « سع نبا نع رثأب نوجةحبو . هسرفل نيمهسو هسفنا ًاموس مهسأ ةثالث

 . ناسنإلل ام رثكأ ةميببا لعجأ ال ةفينح وبأ
 ٠ : ربك مهسي ال كلامو ةفينح وبأ لاق ؟ رثكأو نيسرفل مهسي له نكلو

 مهسي الو نيسرفل مهسي امهريغو ىعازوألاو ثيللا لاقو « دحاو سرف نم
 . ةمألا تامع هيو ؛ معلا لمأ كلذ ىلع : ىعاذوألا لوقيو , كلذ نم هرثكال

 ؛ سمو ؛ م ا كا لهأ 2 هب تذخأ ًاعيمج ةمأآلا نأ كيللا ءاعدأ تيأر دقو

 ىلعو اهيلع امركنأ ىوعد :هذهو « كلذب اوذخأ دق ًاعيمج قارعلاو ةيقيرفأو

 تن فسوب وبأ ىمازوألا ىلعدرلا يف لاق دقو ؛ لوآلا ىأرلا راصنأ ىعاذرألا



 سامو

 « كابإ هللا قيفوت بحأ انأو « اذه هايشأ « ةريثك ءايشأ تكرت دقو
 نم فاخأ امو « ةعفتملا نم كلذ ىف سانلل وجرأ انمل « كئاقب لوطو
 هذبف رايدلا تءان نإو « كناكمب ىسانئتسا عم كلثم بهذ اذإ الإ ؛ ةعيضلا
 « ١ كربخ ىلإ باتكلا كرت الو « هنقيئساف كيف ىأرو (« ىدنع كتل زنم

 . لصؤي دحال وأ ٠ كل تناك نإ ةجاحو ٠ كلهأو كدلو لاحو , كلاحو
 . كلذب رسأ ىنإف ء كب

 ءانقزري نأهللالأسن : هلل دملاو , نوفاعم نود اصنو ؛ كيلإ تيك

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو « انيلع هب معنأأ ام مام ”وءانيلوأ ام ركش مايإ

 اههائقس ىالسإلا هقفلا خيرات ىف ناتدلاخ ناتلاسر ناتاه - ٠١

 نم هريغو كلام نيب ىلعلا لاصتالا ىلع ةلالدلل , امهنم ةيناثلا .لوط عم
 ىف مهو « نيفلاخعو نيدشرتسم هيلإ نوبتكيو « ًادشرم مهيلإ بتكي « ءاملعلا
 « ابيلإ نوهجتي ىتلا ةلدآلا ىحاونو « هنوري ىذلا قملا هجو نونيدي موفالخ

 . ذ] , ةمج دئاوف ديفتسم اهيئانتو رايدلا دعب عم ىملعلا لاصتالا اذ هنإ4
 هنع اودعتبا نيذلا كئاوأ نوكي دقف « راثآلاب لع نم هريغ دنع ام فرعي
 5 ةنيدملا ىف وه هيلع رثعي مل مهدلب ىف لح ىناحصل روثأم لوق ىلع اورثع دق
 نيدهاجم ةازغ اوجرخ دق لسو هيلع هللا لبص هللا لوسد باحصأ نأ ذإ

 كثيدح الإ نيسرفلل مهسأ | هنأ' هباحمأ نم دحأ نع الو لوسرلا نع انفليي لو س
 . ةمألا تلمع كذب هلوق اءأو 5 هب ذخأت ال اذاش اندنع دحاولا ناكو دحاو

 سيلو « ةئملا تضم كلذبو زاجحلا لهأ لوق لثم اذهف معلا لهأ رثك أ هيلعو
 وهأ رظنن ىتح « هب ذخأ ىذلا ملاعلاو . اذبي لمع ىذلا مامإلا نف . . اذه لقي
 , نيسرف هلل مسقي فيكو . الوأ لعلا ىلع وه نومأم 200 ناآل لمأ
 ل  هلزتم ىف طوي رملا سرفلل مهسي فيكو « اذام لبق نم ةثالثل مهمسقي الو
 ىأل يعاذوألا ريش نع درا عباد 5 , هريغ يلع لتاف امو « هيلع لتاش

 , , ع. نص بسوي
: 

006 



 تاغ

 ةياحصلا اب نم نوريثك جرخو ؛ هتبادهو نبدلا نب ثان راضمالا نياف

 ظ باوبأ م ل تحتفف « هيلإ باطخلا نب رمع هللا ضق نأ دعب ةنيدملا نع

 ' كالت نه علطي دقو ء اهيلإ نوبويو 2 راصمألا ىلإ امام نوجرخم ةثيدلا

 « اهفرعي مل دالبلل فارعأو « هيلإ هجتب ملا ركسفلا نم عون ىلع تايتاكملا

رهتس ةسارد ةيأ كلا لاصتالا كلذ ناك
 ' نيذلا ءابقفلا سو هنوب ة

 . مهرأ اطقأ هنع تدعابتو « مهرايد تأن

 انهون ةريثكم حاون ن رع انل فشكت رومأ ةيناثثا ةلاسرلا ىفو 6

 . اهل ناك نيل نيتزرابلا نيديصخشلا نأ ان ركذ دقف 6 اهني 1 ىهوأ « اهنع

 ظ باه نبأو « نمحرلا دبع ىلأ ن نب ةعب دبر أمه هنع هللا ىضركلام هقف ىف ريثأتلا

 ةقبطلا نع اهئارجأ ضءبىف لوقتىمهف ؛ كلذب ةلاسرلا تحرصدقو ء ى رهزلا

 ةنيدملاب مهترصخل « مهدعب نه اوناك نيذلا فلتخا مث »: نيعباتلا تفلخ ىلا

 الأ « ©« ن#»ر | دنع ىبأ نب ةعيبرو باهش نبا ذئهوي مهسأرو ءاهريغو

 نيلج رأأ نيذه نأ ىف اع رص كلذ ىرت
 . كلام ةذتاسأ ربك أ مه

 نيببتعي اوناك ءابقفلا نم ةيلعلا كئلوأ نأ نع انا فشكنت ةلاس رلاو

 نوملسملا ناك مايأ ٠ نايثعو ريعو ركب ىلأ دبع ىف سانلا هيلع ناك ام

 اوريغي نأ كلذ دعب نوئيحي نأ لح الو « هتفلاخم زون ال اءامجإ نوعمجب

 رمأ ءاج اذإ :٠ كلذ ىف لوقت ىبف ؛كئاوأ ىأر هيلع رقتسا ايف اولدبيو .

 .ىلع قارعلاو ماشلاو رضع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ هيف لمع |

 مهورمأي مل . اوضبق ىتح : هيلع اولازي مو « نامثعو رمعو ركب ىبأ دبع

ارمأ اوثدحب نأ نيماسملا دانجال زوحجب هأز الف هريغب
 مهفلس 4 لمعي م

 | ٠ « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 رثآلا عم اوعمج نرذلا ءابققلا نم نييرثآلا كلوأ نأ نيرت ةلاسرلاو 20

 ةسارد ةيبقفلا.ةساردلا ساسأ نم نأ نورب اون اك ىبقفلا سايقلاو ىأرلا .

 كلام ىلع ثيللا هب جتميام رثكأ ناك كلذلو « نيمباتلاو ةباحصلا ءارآ

 ىلإ وعدي ناكذإ اكبلام نإو , مهابعأو نيعباتل و ةباحصلا لا وقأ ره



 ب 4!

 « ةياحصلاو نيعباتلا راثآ ءافتقاىلإ هوعذي ناكامب ] ةنيدملال هأ هيلع اع لمعلا
 مهنالتخا و مهنافتايف نيعباتلا و ةياحصلا هم ؛ لعلاف , مولبقن م ركس /| ىنلاو

 : ٠ . مهشاقن ساسأ ناك

 نم ًاساسأ كلام اهلعج ىتلا ةلأسملا كلت امهيف تريثأ دق ناتلاسرلاو
 نأ انركذ دقو « ةنيدملا لهأ لمع ةلأسم ىهو , كلام دنع طا.نتسالا سسأ
 ثيللاو « ام ةتلاسر ىف كسمتسي كلاف , همالك ضعب ىف اهيلإ راشأ ةعيبر
 اذكهو ؛ راصمألاب لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر باحصأ قرفتل اهضقاني

 .٠ 2 ١ نيليلجلا نيمامإلا نيب بذجو دش ىف ةركفلا تناك

 ةفلاخمو ٠ ةقداص ة ةدوهو مهق ثحنو 2 مج بدأ كاذ قوف نآتلاسرلاو

 . مائوو ؛ ءالوو « ةبح لب « ماصخالو ابيف ةجاجلال , ةيداه قحلا بلط ىف

 كلام رصع ع

 «ىومأللا كلملا دبع نإ ديل ولادبع يق هنع هللا ىذ ر كلام داو ٠6

 رقتسا دقو . ةيناورملا ةلودلا كردأ دق ورف « ىمامعلا ديشرلا دبع ىف فوتو
 « ءانفلا ةيواه ىلإ قرشلا ىف ردحنت ىهو اهآر مث , هناكرأ تدطوتو اهناطلس
 مث « نامتكلا لالظ ىف خرفت ةيفخ ةياعد ىهو « ةيسابعلا ةلودلا كردأو
 « ابفارطأ نم ضرألا اهيلعضقنتو ؛ ةيومألا ةلودلا ءانب ضقنت ىهو اهكردأ

 5 سابعلا ىبو «٠ ناورم ىنب نيب ةبلاغملا هذه كردأ « اهتككرأ ىلع س راك و

 ىأ دو « ةيمالسإلا ةفالخلا شرع ىلع نيسلاج نييلاغ سايعلا ىب ىأ ر مث

 رارقتساو « بلاط ىلأ نب ىلع دالوأ همع ىنبل روضنملا رفعج ىبأ ةبلاغم
 هراصنتساو « ةقدان ال ىدبملا ةزجانم ىأرو ٠ مهيلع باغلا دعب نم هل رمآلا

 ىضقي ناك ىذلا تقولا ىف قارعلاب ةديقعلا ىف مهداسف ىلع نوضقي ءاملعلاب

 ىأر مث لاتفلا ناديم ىف ىناس خلا عنقملا ةدايقب تناك ىنلا ىلا مهشويج ىلع

 دقو ةيسابعلا ةراضحلا ئأرو 4 ديشرلا دبع ىف رقتسا دفو «( ةلودلا ىمأ
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 ٠ اهتمضهر 2 هيب رعو ةيدنهو ةيسراف نيب ام ةفلتخملا تاراضحلا أبيف تثجزتمأ

 » اهرفانتل فلؤألا 3 اهتدحول عماجلا صخعلا تلناكو « ةيمالسإلا ءىدابملا

 « امكحم اهظنت تاقالعلل مظنملاو : ىقتلاو « بيذهنا| نم ماص ءاذغي اهل ىذغملا

 ماسلا م أ ماظن ن 0 اهفيلأت ف هتموكح برقو »2 م نول نك أمهم

 . اهدعب وأ

 داكن ةمسق « ابيف هللا كراب ىتلا كلام ةايح تمسف دفلو - 3 ٠
 ' ةنس نيعبرأ وحن شاع دقف ٠ ىمابعلاو ىومألا نيدبعلا نيب ةيواستم ن ركن

 غلب دق وهف ؛ ىمايعلا رصعلا ىف نيعبرأو تس وحنو « ىومآلا رصملا ىف
 امدنع ةئماكلا ةلوجّرلا نس ىف ناكو ؛ ةبومآلا ةلودلا تطقس امدنع هدشأ
 . سابعلا ىنبل رمآألا رقتسا

 غلب و هدشأ هيف غلب هنال ءى ومآلا رصعلا ىف همسجو هلقع ن وكس دق و

 ١ ةيترم هغولبو « هتاداعو هريكسفت نوك.تل ةيفاك نسأ| هذهو « هيف ةنسس نيعبرأ
 رصعلاىفهن] لوقنكلذ ىلعو , ليصحتلا دعب ريمثتلاو « ةدافتسالادعب ةدافالا

 ذيمالتلا نوكي ناك ىسايعلا رصعلا فو « اهيبريو هسفن نوكي ناك ىناورملا

 . ةئسو ثد دح و لع نمل صح امو , ركسفلا تارع باحصلا لداببو « مهيذغيو

 ' نإف ؛ ًاديدج الع دفتسي ل ىمابعلا رصعلا ىف هنإ لوقن.نأ حصيالو
 بلطي ىذلا ء صلخملا ملاعلا لقع ًاصوصخ ًاماد ةفرعملا بلطتيي ةعلط لقعلا
 ىف اورثأ نيذلا ءاملعلا ةوفص نم ناك كلامو « قا ىوس هب ىغتبي ال معلا

 الإ هبلطب وسجري ال « آنيد معلا عاونأ نم هبلطي ام ىري ناكو ؛ لايجألا

 : معلا نم ديزملا بلط نع عطقني م اكلام نإ لوقن كاذلو « هللا دنعاو

 « ريثكلا ذخأي ناك هباش ىف هنكلو ء زمعلا نم ةخوخيشلا غلب ىتح

 ىو. أ ريثك لعبد اليلق ذخأب ناك هتلوبك ىفو ٠ اليلق الإ ىطعي الو.

 .رثكالا ىطمعير ؛ لفآلا ذخأي هتتخوخيش



 هم د

 يجوب تدلع اك نيرصعلا ىف شاع دق كلام ناكاذإو - ؟1١٠/
 رصعلاوءىومألا رصعلا.يف ةيسايسلا ةايحلا ىلإ ةزجوم ةراشإ ريشن نأ انيلع
 ,ةصاخخ ةنيدملا فو « ةماع ةيمالسإلا دالبلا ىف ةيعاتجالا ةايحلا مث , ىسايعلا
 ىالسإلا ماعلا رضاوح: ف ىالسإلا ركسفلا وزغت تناك ىلا راكفآلا مث
 أه ريغب ىضربال , هل اماقم كلام اهذختا ىتلا ةنيدملا فو « هيحاون ىنش ف
 1 0 . اليدب

 هنع هللا ىضر اكللام دجنل انإو « ةيسايسلا ةيحانلاب أدبنلاو -
 كلملا هيف رقنسا ىذلا هكلملا دبع نب ديلولا دهع ىف ةبومآلا ةلودلا كردأ دق
 ببطأ جتنأ دق رارقتسالا كلذ ناكو « رمتسملا ليوطلا عازنلا دعب ىومآلا
 ' ىلإ آبرغ. مالسإلا لصوف « ةيئانلا راصمالا هدبع ىف تحتف دقف « تارا
 دودح ىلإ قرش مالسإلا لصوو « اهطسد هيئاتك ترغو ءابروأ بونج
 1 . اهلهأ ىلإ لخد لب ؛ نيصلأ

 ىنب لداع .زيزعلا دبع نب رمعب نامزلا حمس ر ومآلا رارقتسا لضفبو
 هيلع ىلإ لصو مث , هترمثو رارقتسالا ةمعن نذإ كلام ىأر دقف « ناورم
 نتفلا رمأ لعد . بكَ هلل لوسر ىمح اهف كبتاو ةئيدملا ىف تامرحلا اف تحييتسا ديزي دهع ىف نتف نم ناك امو . ىلعو ةيواعم نيب نتف نم ناك ام
 اهيسب داسفلا ىرس فيكو . ناورم نب كلملا دبعو ريبزلا نب هللا دبع نيب
 نارينب نولسملا لطضاو ٠ قالخالا تعزهو ؛ ةيمالسإلا تاءاججأ نيب
 نم ةمحر الولو « اديدش مهيب موسأب راصو « سبايلاو رضخالا تاكأ
 : مهنم بعرلا كتاوأ بولق ىف ىنلأ هللا نكلو . ممؤادعأ مهيف عمطا كبر
 000 .مييلع اوضقني نأب حمست لاح ىف اونوكي ملف

 0 , سانلا نمآل مهجاعزإو « جراولا جورخ نياعر لعو كلام عمجو
 نيدلا نومهفي, « مثاق ىلع نوقس.ال ىداوبلا فا رطأ ىف نيملسملا مهفطختو
 , ةيمرلا نم مهسلا قورم مالسإلا قئاقح نم نوقرعد ؛ ظافلألا رهاوظب



 هدم !8ع

 «ةلامج نعقوسفلاو رفكلا|ب مثديغ نوم رإ نكلو ؛ مهنءصلخي نم صلخم

 0 0 ٠ نيبه عرشلا نم ناطلس الو ةنيب ريغ نمو

.ةزمح ىبأ ةدأرقب مُهآرو ش
 ' لتقلا ابلهأ ند تولاتقو »2 ةنيدملا نورواسي 

يش الف« اماولخ دي مث »2 عيرذلا
كذ دقو 2 الطاب نوضفذ الو 0 اح نوم

 انر

 .« ةنيدملا لهأ ىف آنعط تناك ففيكو ٠ مثدئاق ةبطخ لوقلا نه ىضم ايف كل

 ٠ ْ 2 ٠هروفن قوف مهمأر وفن كلذ هدا زف

ج داسف ند هأر م !ذو
اكحلا ىلع جورخلا هر

كاذإ 0 نتفلا هنارججو « م
 0 

 . ىلع نيجراخلا ىلإ رظني لو «هيلإ ةيعاد لكساو ؛ جورخ لك ًاضغبم ناك

ضرلا ةرظن رقتسملا حلا
و 7 اهآر ىلا براجتلا نال 5 ى

 ف اهريخ مَع ىبلا

لذع ىلإ لظ نم لاحلا زيبغت ىف عمط ال هتلعج ةمالا:ىضام
 لب ٠ جورخلاب 

و دسفت ىضوق جورخلا ىف ىرب
لو « نينمألا جعزتو 5 مماصت ال

 ش 1 ًاملظ درت ا

لعلا ىلإ هترظن تناك كات لعلو
لع هرهغع ف اوجرخ نيذلا نيبو

 محلا ى

خ نع خيراتلا ىح 8 ىومألا
 ْ ىلع :هديفحو هسباو ىلع نا سز جور

ناكملاو لضفلا ىوذ نم اه نوماقلا-ناك ولو
 ٠ هنع هللا ىض ر ىلع نب ديرك ة

  ةمآلا لاح حالص نأ ىريو « رار قتسالاب ىضرب اكسلام دن كلذإ

 ؛ ةيعرلا حالضإب ءدْبلا بحي هنأ ىريو اهماكح حالص ىلإ ةلاحم ال ىدؤيس

جشلا ىهو 0 لصألا أهناف
لاو 3 اهترهث ماكسحلاو 0 ةر

 سنج نو اعاد ةرغ

 ,كلذك ىبف ةحلاص ةببط تأ اكنإف : أمنه اهني وكس رصانع دمتسل اهمتر 5

  .اهرجش ريغ ف ةرمث يحن الو « هرمث ريغ رجش نم دخأ نيالو

 مل مهلوت ماظن نأ دقتعي ناكدنإو « مهياوت ىف لطاب ىلع اوناكوأ قد ىلع

 ناكهنآل ٠ مهيلع جورخلا حبي مل هنكلو « نيبنس كى السإلا ماظنلا وه نكي



 هدرجملا رظنلا نم ال عئاقولا نم همكح دمتسب ناك هنألو ءرارقتسالا كإليمي .
 رارقتسالاف ىأرو ,قحلا ةماقإ ىلإ ىدؤت ال ىضوف جورخلا ىأر وهف

 -- ةيعرش ةقيرط اهيلوت ةسقيرط نكن مل ةموكح ناطلس تحن ولو
 ْ . ةنيط تارمك

 بابسأ نم نانئمطالاو ةعدلا ىلإ هليمو , ةنئمطملا ةئداحلا هتعيبط لعلو
 ناك نإو « ريكفتلا نم ودحنلا كلذ ىلإ ههاوثأو « هدنع عزإملا كلذ حيج رت

 باتككلا ضعب لعلو ؛ مثال ةمول هللا ىف ىشخم ال ىذلا ىقتلا صلخلا وه
 قحلاو « محل هديبأت وأ ؛ نييومآلا يح نع هاحضر فقوملا أذه نم مهف دق

 , جورخلا ىلع طخسي ناك لب , ًاطخاس وأ « ايضار محل ةبسنلاب نكي مل هنأ
 « ليدبتلاو رييغتلا لييس رارقتسالا ىف ىري دقو « اهعاد ناك أيأ ةنتف هنآل
 . حلصألا لإ حاصلا نهو حاصلا ىلإ حاصلا ريغ نم لاقتنالاو

 رثك أىف ةديدش تابارطضا هتةبس دقو « ىسايعلا ملا ءاج س٠

 0 ةيمالسإلا فويسلا أفا ت رجتشا ةديدش بور>و ةيمالسإلا عاقبلا

 ءمهدم نتفلا نم روجد ىف ن وملسملا اكو« ًاديدش مهوب نيملسملا سأب ناكو

 تابلظ فجراوخلاىديأ ىلع راصنألاو نيرجابملا ءانبأ لتقو ةنيدملا تيزغو .
 عزفيالو را رقتسالا الإ بيطتسي ال ىذلا كلام نوكي نأ دب الف « نتفلا هذه
 , الوأ بعشال نوكي حالصلا نأ ىري ىذلاو « نانئمطالاو نمآلا كإ الإ
 نأ ىثخي ناكف ؛ ةلودلا علطم ىف رومآلا مقتست ملو كلذ نع ضار ريغ
 املو « هوبلاطإ هب لحب ملح. رارقتسالا ناكو ًاددب ًاددس ةمآلا رمأ ريض
 ًاطخاسكللام نوكي نأ نذإ دبالف « ابققحي عقاو الو « ىنمتت ةينمأو « هودحي
 بهذ دق هنأل لب «ةيمأ ىنب بحو سابعلا ىب ضغبي هنآل ال « ضار ريغ
 ةلصاوم نم هنبكمب ناك ىذلا نانئمطالاو ءهب معني ناك ىذلا رار قتسالا
 ظ . ًايداه انمآ ةيركفلا هتايح

 هيلع نييولعلا ةجراع لع رفعج وبأ ىضق نأ دعب رومألا ترقتسا الد
 )ع٠١8-مالك (



 هن

 0 «٠ نيومآلا نم هفقوك نيبسابعلا نم هفقوم راصو « هطخس دعب ؛ كلام ىضطر

 . رعد ءركب ىبأ رايتخا ىعبتا ىذلا ىعرشلا قيرطلا اهيلوت ةقيرطيف ىرب ال

 « ىضوفلل ًاعنم هيف نآل , مهاطاسب ىضري هنكلو « مهنع هللا ىضر.ناّعو

 اوري غي ىتح 7 وقب ام ريغن ا هللا نإ 2 نتفلل ًأمفد و « نمألل ًاظفحو و

 | . مهسفنأب أم

 نيدشرتسم « هحتاصتل نيعماس سايعلا , ىب قف دجو دقلو - 200,3

 / نع ثحاي ريغ , مايادم لوبقو « مم لاصتالا ىلع كلذ هعجشف هظعاومب |

ىن لاب ةيرقلا مهتلصل ١ وناكنييسابعلا ءافلخلا نآل كلذو : اهردصم
 لك 

 « ءاملعلاب ةلص ىلع اونوكي نأ مييلع بجو ةينيد ةلزنم موسفنال نويسحي

 ًايسانتم ًاعمج نوعمجي اوناكو رابتعا عرشلا نم.احل عحلامعأ ن نوكت نأو

 نمنوعرتج موف « ةينيدلا ةعزنلا نيبو « فرتلاو وبللا ىف ساغنالا نيب
 ١ ذئاذللا

حنو« تاببتشملا ضعب قف نولغويو؛ تاوبشلاو.
 «تام رمل ىحلوح نومو

 ك] نوعمتسي هتاذ تقولا فو موضعب اهغاستسا ابر لب
 ا ١ ءاملعلا ظعاوم

 اندجو دقلو « لادبألا داهرلا مهنأك ٠ ابعامس دنع نوكنيو« اهن امتوبلطيو

رلل لسرت تناك ءاملعو دابعو داهز نم ةريثك لئاسر
 ضعب ركذيو ديش

 1 جارخلا ةيابج ىف ديشرلا اندجوو « امعامس دنع كب ناكونأ نيخرؤملا

 ش كاذبت كيف 2, نيدلا -5 ىلإ عمتسيو « فسسوي ىأب دشرتسإ بئارضلاو

 لعجيو « ةسايكبلاو ةقيقحلا نيب عمجت ةغلب اميف ةينيدلا رماوآلا هل مامإلا :

 . ةغاستسم ديقسملا 3 احلا كلذ ىدل ةلوبقم ةتباثلا ةينيدلا قئاقحلا.'

 | ملعلاب انهتبانع نم نوكيف ء جحل 4 لإ ديشرلاو ىديملاو دوصنخملا بهذيو :

 ءاقثلاب كلام ارصتخب ذأ « مهب اوقتلي نأ : هيلماحو نيدلاو ,ءايلعلاو

 - ٠ 0 0 ٠ مهسلا#م ىف ةرادصلاو مدقتلا لضف و

لدنو ةحئاصتلا هذه نط ال اذهل كلام ناكو - تت ل
 دقو « هال 

 .محلا هظعاومو حئاصنلا هذه ضع 57
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 يضر نيدشارلا رامبخأو 3 راثألاب هيلع نمو « رصلا لاوحأ نمو

 ىف كلذ نيننس اك. نيكاملا ةعاطو ةفالخلا ىف هنأر دمتسا ؛ مهنع هّللأ

 . انثح نم هعضوم

 ١١9 - لظأ ىذلا رصعلا ىف ةيعانجالا لاحلا ىلإ كلذ دعب لقتنئلو .

 اهف اشئاع وأ اهب لع ىلع كلام ناكو ء اكلام .
 ةفلتخم رصانعب جومت تناك ةيمالسإلان دملانأ ةايحلا هذه رهاظم ربظأو

 ىبف ةيمالسإلا ةلودلا ةعقر تعستتا دقو ء« برعو دونهو مورو سره:ر ف نم
 «رضاوملا ايف ترثكو « اقرشنيصلا بقاصت ىتلا كلاملا ىلإ اب رغسادنألا نم
 هيلوامو نامع رصع ىف ِةَيلك هللا لوسر باحصأ ميدقلا ىف قرفت دقو
 «ندملا كلت لهأ هيلعام مئاوت ةيبقف ءارآو ءذيمالن لكل ناكف ءر وضعلا نم

 ةيبلعلاو ؛ ةيراجتلاو « ةيعاتجالا اهصئاصخ أكل تناك ةنيدم لك نإ م «
 اهئابقفو !مئايلع ةرثكب ةيماسلا ةناكملا ال نوكست نأ ديرتد .

 كالت  لاوحأ ؛ هارث هللا بي ىلا مول كنس أ فصو دقو

 ثيح . برغلا ةبج نم ةيمالسإلا ةكلمملا ىهتنم ىلع تللطأ اذإو
 تحت هادغب ةاواسم ىلإ دعتست ةبطرق ةئيدم تدجو  سلدنالا ةزبزج
 ىف ةيومالا ةلردلا سسؤم ةيواعم نب نمحرلا دبع ليلجلا ريمآلا رظن
 ٠ ندملا ةمظع ترو ىناا ناوريقلا ةنيدم ايقيرفأ ىف دجنو . سلدنألا
 طاطمنفلا ةنيدم. كلذ دعب دجنو , اهامج ىهتاو « ةينامورلا ةيقيرفإلا
 مهل اوقبأ نيذلا ءاملعلا تاقلح مظعألا اهدجسم عمج دقو ؛ ربصم ةرضاح
 هقف ةناك سانلل اوربظأ نيذلا مهو ؛ طابنتسالاو داوتجالا ىف راثآلا ريكأ
 وخرؤم ةيتكام ىلع علطملاو ٠ . مههاذم فالتخا ىلع نيدهتجلا ةعألا

 نع لَه ال اما .ةعانصلاو ةراجتلاو علا ف ةراضحلا نم هل ىرب هللا اذه ١
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 ةلفذاح لرت 1 ةفالخلا ةمأ اهتلياز نإو ىبف , قشمد ةئبدم م « دادغب ةنادم

 نيتلهآ ةرصبلاو ةفوكلا لازتالو « ةيمأ ونب اهانإ اهئرو ىتلا ةمظعلا كلل

 فسكت نأ. :اهتمظعب عطتست ١ امهنم دادعب. برق عمو ءاكملا و ءاملعلاب

 رقم ةفوكلاو « دنبلا ةراجتل مظعالا رغثلا تناك ةرصبلا نآل , اهسمث

 روباسينو ء ىرم ندم تيأر ا( قرشلا ىكإ توجوت اذإو . ىنرعلا رصنعلا

 ةراجتلا قاطن عاستا ةراضحلا تمزلتسا دقو « ماظعلا ندملا نم اهريغو

 تراص. ىت> ؛ رودلا اذه ىف هدشأ غلب دق اذه لكو « ةعانصلاو ةعارزلاو

 ةصالخ اهنا اهتقبس ةراضح لك ىلع اهمتراضحب وهزت ةيمالسإلا ةعقرلا

 نكمي هن هنآل « هقفلا ىف ًاريكأر ؛أ كلذا نأ ىف ءارمال و ؛ ةفلتخم تاراضح .

 60 امنع باوجلا طيئتسيل « ةفلتخلا لئاسملا عضو نه هب ماعلا

 ةراجتلا 3 4 7 نه ماع لكش 2 1 .هالسإلا نئادملا لاح هدو. ١1

 لكتناكو 2 ةئيدم لك ىف ى ملعلا عوزنلاو ةراضحلا . نئحاوت رئاسو ةعان صلاو

 ةراضح لمح لكو 2 ةمورآلا 4 نايتم سانجأ نم ةفاتخم جاشمأب جوك ةئيدم |

 هذه ىلع نوكي ىذلا عمتج لا نإ و« هسح نأكمو « هسفن ءاوطأ ىف هسنج

 نم ةفلتع *> رهاظم هيف ودنأ ذإ ةيعاتجالا ثادحالا هيف شكت ةلكاشلا

 « عرشلا نم اهكح ةثداح لكلو ةيسنجلا صئاصخلا كلت لعافت

 ثادحالا لكىف ف عنملا وأ ةحابإلاب م ةماع ةءعيرش 2 ةيمالسسالا ة ةغبرشلا نإف

مس وأ نأ ثادجالا هلو ةسارد نأش ٠ نمو « | بايلجو | مكيقد
 2( كء .ققلا :لقع ع

يحان هيف عصوتو لئاسملا جار ختسا ىلإ هنهذ قتةفتو
 0 3-2 ةمزاللاروصنل ة

 , كم ةنبأم تملا عورفلا سن ةماع ظباوض

جمل ندملا «رهاظملا هذه لك اهف ةي ةيمالسإلا ندملا تناكاذإو
 يل ا: ا

 رصع با يف قوتسم اذه دج ىنالسإلا غبرشتلا خب رات باتك عجار )١(

 ش . بهاذملا باحصأ آلا دابتجا



0. - !44- 

 . ناولآلالكابيفىرتمويلا ىلإ كلذك تلاز الو « نيملسملا لكسا ًارازه تناك

 «قيمع جف لكنم اهيلإ نوتأي سانلا نإف ؛ ةايحلا لاكشأ لكو ء روصلا لكو
 زاجحلا ندمب مبقملاف ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجإ ابيلإ ىوجت مهتدقأو

 نودفي نيذلا نيرئازلا جيجحلا ف نيملسملا ةيعامتجالا ناولألا لك اهيف ىري

 ربخلاب ال « نايعلاو ةدسهامشملاب نيفلتخلا ساناا فارعأ ىلع علطبو ء اهيل]

 . نايملاو

 «ىوينلادجسملاو.ةفيرشلاةضورلا اهو « ةرجحلا اهيل] تناكىتلا ةنيدملاف
 راوحي ثبللاو ءاهيف ماقملاب نونميقي  مهجيجح ىف نيلسملا رازد تناك .

 «سانلا فارعأ لكابيف ناك هل اماقم كالام اهاضترا اءلف « ياكم هلا لوسر

 ٠ . ةيعامتجالا م لاوحأو مهشياعمو « ةلمجبا ىف مهتالماعم روصو

 , ةيعامتجالا ىحاونلا ىلإ زاجيإلا دشأ ةزجوم ةراشإ هذه - 6
 راكفألا : امهادحإ « نيتيحان ىلإ عجرتف , كلافرصع ىف ةيلقعلا ىحاونلا امأ ظ

 ةلزنمو « هيف ةينيدلا تاساردلا : امهيناثو « رصعلا كلذ تداس ىتلا ةيلقعلا

 .ةماع ةينيدلا مولعلاو « هقفلاب لصتت ىنلا تاساردلا نم اهتئاكمو ءاهنم ةئيدملا

 ىلا راكفالا ىلإ ريشن نأ امنايب دنع انيلع قملا نف ىلوألا ةيحانلا امأ

 رصعلاو ٠ ىومآلا رصعلا نأ كلذو « نيدلسملا.ضعب لوقع لبلبت تناك

 . ادارتسمًا صوصخ قارعلاو , امومع ةيمالسإلا دالبلا تناك لوألا ىسايعلا .

 وأ « مهتديقع دسفتل « ءافخلا ىف نيملسملا نيب سدت بهاذمو راكفال

 بعصي رومأب ميقتسملا غئاسلا حضاولا مهيلع سبلتو مهنيد رومأ ىف مث ريحتل

 لثم « اههنك ةقيقح ىرشبلا لقعلا فرعيال وأ « اهداردزا لقعلا ىلع

 فيلكتلا نوكيف « ةرح ىهأ ناسنإلا ةدارإو . ردقلاو ءاضقلا ف ثحبلا

 نع ثحبيف « ةرح ةدارإ هل سيل ناسنإلا نأ مأ الوبقم ءازجلاو «الوقعم

 ظ . ؟2هتيعادو « هتباغو « فيلكدتلا ةكح

 تح ىف رهظو ٠ ميدق ةيناسسنإلا ةدارإلا ةيرحو . ردقلا ةلأسم ىف مالكلا ()



 دنا

 -_ هم

 نكي ملو نيدشارلا رصع ىف ًايوق نكي مل هنكلو . لوألا ةيمالسإلا روصعلا

 : تقرس مل: هل لاق قراسب قأ باطخلا نب رمع نأ ىور ٠ موي اال دج ريشي

 .. كلذ ىف هل ليقف . ًاطاوامأ برضو .. هدب تدقق هن أف . هللا ءاضق. لاقف

 ش ١ . هللا ىلع بذك ال دلجلاو : ةقرسلل عطقلا : لاق

 ٠ هللا هلكق امن] , هولاق ام مهنأ ناهلع لتق ىف |وكرتشا نيذلا ضعب معز دوأو

 : هنع هللا ىضر نامْثع لاقف , كيمري ىذلا وه هللا : هل مهضعب لاق هويصح نيحو

 .. ىنأطخأ ام هللا تامر و ميذك ٠

 لوحمأ 1 , ةفالحلا لوح تاشقانملا ترثكو . هنع هللا ضر ىلع دبع ءاج الو

 . ردقلا سخأ ىف ةشقانملا تناك بنذلا بكت رم

 مالسلا هيلع ىلع ىلإ خييش ماق د ديدخلا ىأ نبال ةغالبلا جبن حرش ىف ءاجو

 ىذلاو : ىلع لاقف ؟ هردقو هللا ءاضتب ناكأ ماشلا ىلإ انريسم نع انربخأ : لاقف

 هللا ءاضقب الإ ايداو انطيه الو . ًاتطوم انئطو ام . ةسنلا ا أبد . ةيحلا قلف

 . ايش رجالا نم ىل ىرأ ام . ىقانع بستحأ هللا دنعف . يشأ لاق . هردقو

 كف رصنم قو : نورئاس منأو مريس ىف رجأ هللا مظع 2 ميلا اهمأ : لاَ |

 . نيرطضم ال و نيهركم الا نم ءىش ىف اونوكست ملو . نوف رصنم مثأو
 تننظ كلعل كحو لاف ؟. ! . اناقاس ردقلاو ءاضقلاو فيكو خييشلا لاقف

 دعولاو باقعلاو باوثلا لطنل كلذك فناكو تح [ردقو . 137 ءاضق

 ش نكي ملو 2ْن هس قده الو باذح هللا نم ةمال تأ: مذ ىبهنلاو رمآلاو ديعولاو

 ةلاقم كلت . نسحنا نم مذلاب ىلوأ ءىسملا الو ٠ ءىسملا نم حدملاب ىلوأ نسحنا
 . باوصلا نع ىمملا لهأ روزلا دووشو ناطيشلا دونجو ناثوآلا داع

 . ًاريست ًأديسيت فلكو أريذحت ىبنو . ًاريمخت صأ هللانإ اهسوجمو ةمآلا هذه ةبردق مثو

 قلخي ملو . أثيع هقلخ ىلإ لسرلا لسري ري لو اهراك عطب ملو . ًابؤلغم صعي لو
 نيذلل ليوف ٠ اورفك نيذلا ن نظ كلذ الط الطاب امهنيب امو , ضدآلاو تاومسلا

 2 لاق. امهم الإ انرس ام ناذللا ردقلا ءاضقلا اف: : خيشلا لاتف . راثلا نم آورفك
 0 .هايإ الإ اودبعت١ الأ كبر ىضقو ١ ىلاعت هلوق الا مث .محلاو هللا نم هرمآلا وه

 1 : لوقي وهو : ارورسم خبشلا ضبنف

 اناوضر نمر لا نم روشنلا مويا هتعاطب وجرت ىذلا مامإلا تنأ

 انابحإ هيف انع كير كارج آسبتلم ناك ام ايد نم تخوأ



 - هو -

 ىف اوبرطضيا « فخ ريبدتب نيملسملا نيب راثث تالداجما هذه تناكو

 ظ نأ اوعيطتسيلو  هنم هنولاني ًاذفنم مالسإلا موصخ دجيلو مهنيد مهف

 ش . نيربدملا ءال وه نيدل نيقنتعملا هنع اوعنمب ىتح تارجاحنا اوميقي

 ةرائإو«مهتارأ قيرفتو « نيملسملا كيكشتل خلا سدلا كلذ ناك دقاو

 نأ ىلع اهتاالد ىف كششي ال ىلا ةعقاولا هرهاظم هل مهنيب ةيركسفلا تاعزانملا

 ' اندجوو ٠ مهلدج ريثتل مهيب عاذت نيماسملاو مالسإلا نع ةببرغ ًاراكفأ

 ظحاجلا اندجوف « ةيفخلا ىدبالا كلن ىلإ ريشي نم ىمابعلا رصعلا باتك ىف

 نيب نيب ادريثبا ؛ مونيب ايف ىراصنلا هركذي ام ضعب ىهح هلثا همر ضعب ف

 . ةيحيسملا ةيامح اهيف نودي ًاراكفأ نيملسملا

 يذلا ىقشمدلا انحوب وهو « نييخيسملا ضعب خيرات ىف اندجو دقلو

 لعب ناك هنأ ىلع لدي ام كلملا دبع نب ماهشه دبع ىلإ نييومألا ةمدخ ىف ناك

 ش هعبأ رت باتكىف ءاج دقو « مهنيد نأش ىف نيملسملا هب نولداج ام نييحيسملا

 ةءلكهنإ لقف؟ حيسملا ىف:لوقت ام « ىبرعلا كلأس اذإ : لوقي ناكهنأ مالسإلا
 نأ ضفريلو ؟ نآرقلا ىف حيسملا ىعس مب ؛ مسملا فارصنلا لأسيل مث . هللأ

 حيسملا ام ٠ لوقي نأ ىلإ رطضيس هنإف « لسملا هبيحب ىتح ؛ ءىثب لكتب

 اذإف « « هنم حورو « ميرم ىلإ اهاقلأ هتبلكو ء هللا لوسر ميره نب ىسيع

 لاق نإف , ةقولخم ريغ وأ ةقولخع « هحورو هللا ةللكنع هلأساف كلذب ياجأ

 تلق نإف « حور الو ةبلك هل نكن لو , ناكهللا نأب هيلع دريلف « ةقولخم
 . نيملسملا رظن ىف قيدنز ىأرلا اذه ىري نم نآل , ىبر علا محفيسف , كلذ

 «ىبرعلا محفي فيكو « هرظن ىف ةجحلا عضاوم نيبد هنأ اذه نمىرنو

 تناكنإو ؛ هاوعد ىف امم ءىرديل ؛ ىلاعت هللا مالك مدقإ ةلأسم ىلإ مرحب م

 هللا نم حورلا نوكو هللا ىلإ ةملكلا ةفاضإ نآل اليتف قحلا ىف ىنغت ال

 2 , ةعدق تسيل لاعتو هناحس هللا ابقلخ يبا ةمالكدلا نآل اهمدق ىلع لدي ال
 ةملك درج أشن هنآل , هللا ةملكب ىسيع ىمسر هقلخي يذلا حورلا كلذكو



 ْ سهلا |

 " ةداملا نآل ًاحور كاذكو , بأ طيسوت ريغ نع ناكف . « نكد : هللا

 ءهداحبإ ةفيرطن ركن مل رشبلا ىف هللا اهنس ىنلا ةماعلا ةئسلا ىضتقمب ىحلل ىلوآلا

 . مهاوحأ روظأب نوفصوب صاخشالاو

 0 تاجور زلا ددعت ىف ماكدتيف ؛ مالسإلا ءىدابمل ًادقن دعي ام مهنقلي مث مش |

 عرتخيف « ٍييَي ىنلا لو- بيذاكأ مهنيب ريثي مث « للا ىفو ء قالطلا ىفو

 مث ءاذكهو ءديزا جوز ىهو؛ . نشحج تاب ينل 56 يللا دع ةمق |

 ظ . بيلصلا سيدقتك دوسآلا رجحلا سيدقت نأ رك ذب

 ضولاىلإ نيملسملا اورجيل « نيلداجلاب عفدي لب ٠ كلذ لكب نكي الو
 . ©0اهريجؤ ةدارإلا هذه ةيرحو , ناسنإلا ةدارإو ءردقلا ةلأسم ىف

 . لكاشملا نم ةفئاط مهنيب ريثيو ٠ تالداجلل نم هيت ىف ىبرعلا لقعلاب فذقيو
 'ةراثإو «مبنيب ةقرفلل ًاعاقيإو « نيملسملل اليلضت « ةدقعملا ةب ؛ ركفلا

 1 0 لجر نه كلذ لكو . ةيركف ًابارحأو ًاعيش اوقرفتيلو « لحتلاو ءاوه'الل

 . لبق نم هأبأ ىعرو « هابرو ٠ ؛ ىومألا تيبلا هنضتتحا دق

 ةيركف ةكرح ىركفلا راكتجالا كلذ راو< ناك دقلو - ١

 ؛ىمابعلا رصعلا ىف اهلك أ تنآو تمنو «ىومأألا رصعلا ف تأدتتبا « ىرخأ

 «نييومآلادبع ىف تأدتبا دقف « ةينانويلا ةفسلفلاب لاصتالا ةكرح ىه كلت

 نوذفب شإرق لعأ نم ناك ةبواءم نب دلاخ نإ : كلذ ف ناكملخ نبا لاقو

 ًانقتمنيملعلان يذم [ريصب ناكو « بطلاو ءايميك | ةعنص ىف مالك هلو معلا

 نم لجر نع ةعنصلا ذخأو « هتعارنو هتف رعم ىلع ةلاد لئاسر هلورع ام

 نهادحإ تنمضت « لئاسر ثالث اهف هلو ء ىورلا سفايرب همسا ناسهرلا

 ىتلا زومرلاو « هم هملعت .ةدوصو « روكذملا سنايرب عم هل ىرجام

 ظ . «ابيلإ راشأ

 ثارآ لك فو ,لكفف اهعبط ىلا ظحاجلا لئا سر ىف مددقت ام لك ءاج ()

 ٠ يتاوس : سوا + بالل ةيبرعلا تاطوطخلا بات“ "و مالسإلا



- 

 تاقن ىتلا:ةمجرتلا ةكرح ةفسافلا هذبب ىركفلا لاصتالا كلذ ىمب دقلو
 ناكو « ىنمابعلا رصعلا ىف ىدنحلاو ىمراقلاو « ىتانويلا ركفلا لاسدإ

 : باح ىلع عاونألا فاتخم هريثأت ناكو , ىالسإلا ركسفلا ىف هرئأ كلذل
 هل تناك نم سانلا نف « ةفسلفلا هذه نم لان نه دنع نيدلاو لقعلا ةوق:

 مهناميإ] ةوقو « مطوةع ةوقب اوناكف « قداص ناميإو « ةميقتسم لوقع

 نوديفتسيو « مهسوفن ابمضبتف ؛ راكذفأ ند مهبلإ دري ام ىلع نورطيسي

 ىوقت ال نم مهنمو « مهطوقعل ةضايدو مهكرادمو مهريكفت ىف ءامت اهنم

 ءاهديدجو اهيدق نيب اهدورو دنع مطوةع برطضتف ؛ اهلامتحا ىلع مهسوفن

 ؛ءارعش مهضعب اموق انيأر كلذلو ءاهيف رارقتسا ال ةيركف ىضوف ىف ن وكتف

 وقت ملف ٠ راكفألا كللت مهتزغ دق لعلل نوستني مهضعبو ؛ باتك مهضعبو

 . نيرئاح أوراصو اوب رطضاف « مهو ةع ابمضه ىلع

 . ةعاجال ةدسفم ءارآ نونلعب اوناك انيب اك ةقدانز ءالؤه راوحي دجو دقو
 ,هلهأل اديك م آلا نوريديو مالسإلل ةمداهر وهأب ْن وجاني وع ةيمالسإلا '

 ءايحإو ٠ ىالسإلا ملا ضقن نوديري اوناكن م مهنمو « هنأشل ًانيوهتو |
 ةلودلا ىلع جرخىذلا ىناسارجلا عنتملا نم ثدح اك« ميدقلا ىمرافلا مكمحلا
 .اث رشأ ا؟ ىدبملا رصع ىف ةيسايعلا

 ؛ةيركف تاعزانم ثودح ىف ًايبس ابلكةقباسلا روماألا تناك - ١

 اذه ىف شاع دق كلام ناك اذإو , ةبرطضم ةنبايتم دئاقعو ءارآ نيب ماحتلاو
 ؛ةيراضتملاراكفآلا كالت نم ءىث هعمسم ىلإ لصو دق نوك نأ دبالف « رصعلا

 ةنياستملا لحالا نوئشب مع ىلع ناك هنأ ىلإ هنايح ىف انمالك ءانثأ ىف انرشأ دقو

 ةشقانملا ىرحي نأ دحأل حمسإ ناك امو « اهنأش ىف ضوخم ناكام هنكلو

 هبلاطي ناك لب  لعيام لكب ملكتي نأ ملاعلل غوسي ناكام هنآل « اهوح
 ْ نوكيو مسوق هغيستستو ,نوءماسلا هقيطيو , ديب امب الإ م اكدت الأب

 ش . اني نوكب الو « ةقاملا ءىره



 ىف

 ىذلا ةفينح وبأ هب ملعي ناكئذلا ردقلاب اب لع ىلع نكي مل هنإ معن

 «كلام ناكو « رحانتلا كلذ' نطوم قارعلاب ناك ةفينح ابأ نآل , هرصاع

 كلذ نم اهف جئارلا للعلا نكي ملو « ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيئان هو ؛ ةنيدملا

 جورت تناك ىذلا ملع ذإ . ةفوكلاو ةرصبلا ىف جورب ناك ىذلا فنصا

 كلام مع و ؛ امبلظ تح ىبةفلا طاينقسالاو ةئسلاو باتكلا لع ره هقوس

 .". اهريغو لحتلاو للملا لع مث ٠ كلذ ناك

 مع ىلع ناك دقو ٠ كلام رصع ىف ةيركفلا عزانملا ىه كلت --4

 / نك . هسفن اهنع تفاجتو . اهنم ريثكلا لع . ًايلس هيف اه ريثأت ناكر . اه

 ش . هعبنيا ريخلا لعي نك ال . هبنتجيل رشلا لعب

 : ةينيدلا مولعلا ىف رضعلا ىلع ملكتن نأ انل نآ دقو

 ىف نودي ملو « عامسلاب قلتلا ىلإ هجتب مالسإلا ردص ىف ,لملا ناكدقل

 ,.امنوسردي ةقاتخملا مواعلا ىلع فوكعللسانلا نمفئاوط تبهتا اءلف بتكلا

 مولعلا تذخأو نيودتلا ىلإ ىومألا رصعلا رخآ ىف ءايلعلا هجتا اهتوركاذيو

 نوطيضيو . هيف نوقمعتي . هءاوصتخا دق ءاملع ملع لكسا راصو « زيمتت

 رصعلا ذنم هقفلاو ثيدحلا نيودت ىف نوثدحماو ءابقفلا ذخأ كلذل . هدعاوق

 ةشئاعو . رمع نب هللا دبع ىواتف نوعمحجي زاجحلا ءابقف ناكدقف . ىومآلا

 . ايف نورظشو ٠ ةنيدملاب نيعباتلا راب نم مهدعب ءأج نمو . سايع ناو

 هللادبع ىواتفنوعمحي نويقارعلا ناككا5 « اهيلع نوعرفيو اهنم نوطينتسيو

 , ةفركلا ةاضق نم هريغو حبر شاياضقو « هيواتفو ىلع اياضقو « دوعسم نإ

 ,قافآ تعستا ىمايعلا رصعلا ءاج (لف « ن وطينتسيو اهنم نوج رختني 5

 06. ًايبقف ًايترت اره ةوسرذو ٠ ثيدحلا ىف نيودتلا

 نونودي ةعيشلا ءأهقف ناك دقف « ءالؤو ىلع ًاروصقم رمآلا نكي لو 1

اليم ىف راثألا ضعب فشك دقو 3 مءارآ
 بوسنم طوطخع أهنيب نم دججو ل ون 



 اهو
 عومجملا باتكو « هقفلا ىف وهو . +١١ ةنس دوشتسا ىذلا ديز مامالل

 ءحنضت مل مأ ةبسفلا تحصأ ءاوسو . مامإلا كلذىلإ بسنيلوادتملا عوبطملا
 « ةفورعم ةيبقف ءارآ ال تناك كلام رضع ىف ةيديزاا ةعيشلا نأ دكؤملا نف
 ٠ امهنع هللا ىضر هنع ىورو ©) قداصلا رفعحب الصتم كلام ناكو

 . تارظانف «تارظانم رصع ناكر صعلا نأ ىشن الواذه
 جراو لا نيبو , ةعامجاو ةعيشلا نيب , ةفلت#ا قرفلا نيب ةيوق بجألا ةديدش

 هذه لجأآل ءالعلا لحرب « مهريغو ةلمج ءاوهآلا لهأ نيبو مثريغو

 . اهءاملع اورظانيل ةف ةفوكلا ىلإ نول-رب ةرصبلا ءاملع ضءبف « تارظانملا

 . ةرصبلا ءابلع كلذكو

 ىف ركذتي ةفينح ابأ ىرتف ٠ حلا مسو» ىف ةيبقفلا تارظانملا تناكو

 تارظانملا كل تناكو « ىعازوألا عم رظانتيو ٠ كلام عم ةيبقفلا لئاسملا
 ناك هنع هللا ىضر كلام نإو . اه ريغ نم ًاجاتنإ رثكأو « بصخأ ةيبقفلا

 كلذلو «زوفلاو « قبسلا هنم ضرغلا نوكي ىذلا ىملعلا لدجلا نم رفني
 هنم بلط امل ةكيدلاو مئاهبلا نيب شيرحتلاكملعلا سيل هلوآب ديشرلا هبج .

 0 دسفل هنأو  ًائيش جتني ال نيدلا ف لدجلا دعا نأكو )2 فاسو ىنأ ةرظانم 1

 « نايحألا نم ريثك ىف نيصلخملا ءاملعلا رظانب ناك هنأ هنع رثأ دق هنكللو

 «ىرصماي هيقفل هنأ ثيلل لقي هعم ةرظانملا قرعب ىتح ةفيئح ابأ رظاني وهف
 ءهيأر ىلإ موعدي هنوفلاخ ن نمل لئاسرلا لسريو ءروصخملا زفمج ابأ رظانيو

 نم درجملا قملا بلط ىلإ اهب دصقي ىلا ترظانملا كلت ريتعي ناكام هلعلو
 زايتحاو بلغلا اهنم دصقي ال ىلوآلا نآل . هنع ىهن' ىذلا لدجلا ليبق

 طلغلا ىرحتو ءارملا نم ةيلاخ ىهو قحلا بلط ام دصقي لب ؛ سلاجا

 . اهدوسي صالخإلا و , قحلا ىرحت لب

 دوقعلا ق مهئادأ ني أديدش أيداقت ى ىدرب : ةيمامإلا ةعيشلا| هقفل سرادلا نأ )0

 . ةيكلاملا ءارآو 0



 امو

 ف رثالا ةحضاو ؛ ةنوب ةرهاظ كاأم رصمع ىف ترربظ دقلو  !اله

 ىحاون نمةيحانب ملعلاب ةروبشملا نئادملا نه ةنيدم لكزبمت وهو , ءارآلا نيم
 لصتت ىتلا لئاسملاب ةيدلا اهمولع ىف نيمثت تناكالثم ة رصيلاف ركفلا

 ناكو « دئاقما ةفساف ٌْق ماك ىلا ةفاتحلا قرفلا امم تناكف . ةديقعلاب

 ةفوكلاو:ليلق هقفابم ناكو « ىرصيلا نسحلاك صصقلاو ظعولا ىف ءاملع ا

 ىخنلا يهاربإ ءارآو « دوعسم نبا زاثآ ىلع موقي ىذلا قارعلا هقفلا اب ناك

 ةفينح 7 سرد م : « ناملس ىأ نب داح سرد اماثع ناك ىلا هتسردمو ٠

 ش لكشب ناسعتسالاو و سايقلا هقفو « ى ريدقتلا هقفلا اهيف ناك دقو « هدعب نم

 «نيعباتلاو ةباحصلا .راثآ فرعءتىلعموقي هقفلا اسناك قشمدو . . حضاو نسي 7 ٠

 ىعاذوألا ناكدقو هتسردمو عءازوألا هقفلا اذه لثعو ءارآلا نه ليلقو

 . هنع هللا ىضر كلاك اثدحم نكي ملو « ةنسلاب لع لع ىلع

 « حلاصلا فلسلا راثآ اهب. تناكو , ثيدخلا امم ناكدقف «ءةئيدملا امأ

 ديزو « هنع هلا ىضر رمعك ىأرلاب اوزاتما نيذلا ةباحصلا ءارآ ام تناكو

 « ىأرلاو «ةنسلاو :ثيدحلا ناك اهيفف ) مدعب ن+ مهيلع قلئنمو «تباث نبا

 . ةيلكب ابصخالو

 ةنيدملا

 عرشلا لزن اهو , علك هللا لوسر رجابم ةئيدملا تناك ٠

 «ىلاعت هللا كك اهيف ك4 ساسأ ناك ىتلا ةلضافلا ةنيدملا تئشنأ و ىالسإلا

 ةنس اهبو « ةنيدملاب لزن اهلك« تاولصلاو ةديقعلا ادع ام ةينيدلا عئارشلاف

 نالعإو « هريسفتو « هنايبو ءنآرقلا مح ءاضقلا ىف نإ اليم هللا لوسر

 ةبصق ةنيدملا تناك ىلعألا قيفرلا ىلإ طع ينلا لقتنا املف « سانلل هماكحأ ٠

 جارختساف ةباحصلا لقع قتفت اهيفو , ةفالخلا ن نطومو  ةيمالسإلا لودلا.

 حوتفلا دعب :ةيمالبسإلا تاعمتجلا ىف نوئش نم دج امل حاصت ةيمالسإ ماكحأ



 تكلل او -_-

 لصتت ىرخأ بابساألو ٠ كلذا « مالسإلا ةعقر اهب تعستاو ؛ ترثك ىلا
 رمع نينمؤملا ريمأ ىقبأ  هجو لكأ ىلع ىمآلا ريبدتو  ةسايسلا نسحب

 نوكوءمهيتفتسيو مثريشتسي هزاوحي ةباحصلا نم ءابقفلا رثك أ باطخلا نبا
 ىلإ ةفالخلا تل آو . هنع هللا ىضر قورافلا لتق املو « هاروش سلجم مهنم
 راطقالالإ اوجرخنأر معه زجتحا نيذلا ةباحصال معم « هنع هللا ىضر نامع
 ىضر ىلع دبع ىف رمآلا ناك كلذكو « اهب ًانافرعو ًارون اوناكف « ةحوتفملا

 لصالا هومزالم ناكو « ةفوكلا ىلإ ةنبدملا نم جرخ هسفن وهو « هنع هلل

 هنع هوور امو , ةيضقأو ىواتف نم هيلع هوقلت ام « ةفوكلا ةسردمل ىلعلا
 "ل 13 هلو دق ثيداحأ نم

 ىلإ مهوعبأتو مه ٠ ةباحصلا نم ىقب ىقب نم زرأ ىومألا 5 لا ءاج ايلف

 برقلا ىلع مثدوجو َّق نوكي اليكلو « ناطلساا ىوذ نع اودعتبيا ةنيدملا

 ةيواعم لوح قبب لد نولعشي امو نوتأي ام لكي ماضر ىلع لدي أم مهنم

 لثم كلسو « هبسفل فل.نمو « ضاعلا نب ورمعك .هوعباش نيذلا الإ

 .كلسام

 رثكو ننفلا تدتشاو . ناورم لآ مكح مث « ديزي ةفالخ تاج اسمل مث
 راثآ ثيح « ىوبنلا مرحلا راوج ىف نودحي نيعباتلا نم ءاملعلا ناكجورخلا

 نايبو «ةينيدلا تاساردلا ىلع اوفكعو ..ةماق نيمرك آلا هبحصو لوسرلا .
 زيوعلا دبع نب سع نإ ىتح , ثادحألا نم دحي ايف ء سانلل نيدلا رومأ
 , اهئايلع ىلإ عد ةنيدملا الإ دحي مل مهنيد ر ومأ ىف سانلا هقفي نأ دارأ ال
 . نيبقفملاو نيدشرملا مهنم دجيل

 سايع نبا نأ ىثح « نيدشارلا رصع ىف ةفرعملا ردصم ةنيدملا تناك )١(
 نأ ةئيدملا لهأ نم ةرصبلاب نم رمأ رطفلا ةقدص ىلع ثحو ةرصبلاب ناك امدنع
 . سانلا اهوياعي
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 ارد مالسإلل نإ و : زيزماا دبع نب رمع لاق دقلو د 9

 لكتسي مل ام.لمعي مل نمو  ناعإلا لمكستسا اهب لمع نف « ًاننسو' عاشو ظ

نف تمأ نإو ٠ هيلع ملعأد اهوكلعأ شعأ نإف « ناميإلا
 ٠ ىلع انأ ا

 , ©2076 صي رحم : كتبحص

 ناك امهالك , نيقي رط لداعلا مامإلا كلذ عبتا مياغت ١١ كلذ لييس فو

 . راص»آلاىفةئيدملا ءاملعقي رفتب رمأهنأ امهوأ  ةنبدملا نمديفةيادحلاب ءىدتبي

 ىشتئاف « هعئارشو مالسإلا دودح مهل اونيبيو « مهودشريو سانلا اوملعيل

 ةنيدملا نم اوثعبنا نيذلا نيعباتلا ءالؤه لعلو (5) مهب داشرإلا معو ؛ هقفلا

 اردجب م من]ىح 5 ةئيدملا لع ةيقيرف] لامش ىف نيملسملا ىلإ ا 93 نيذلا مه

 : لوط ةنيدملاب شاع ىذلا وه هنآل , هبهذم دجو امدنع هن وعبقي كلام يوس

 نع هبقف ىف ل ردصي لو ءمدداوم رهغ نم وقدم مد اهب هعلع قلتو « هتايح

 ٠ اهرداصم ريغ
 ش

 ىلإ بتك دقف « ةئيدملاب ةروبشملا ةنسلا نودت نأب أ هنأ امبيناث 1

 ادب أطوملا ىف ءاج دقف « كلذ نودي نأ هلبق نم مزح نب ركب ىبأ اميضاق

 بتك زيرعلا دبع نب رمع نأ ديعس نب ىحي نع كلام نع.نسحلا نب. دمحم

 7-0 هلأ لوسر ثندح نم ناك ام رظنا نأ » مزح نب دمحم : زكب أ ىلإ .

 «ءاملعلا باهذو « لعلا سورد تفخ ىنإف « ىل هيتنك اف ؛اهوخ وأ ةنمس وأ

 عمجنأ مزح نب ركب ىنأ ىلإ زي زعلا دبع نب رمع بتكو : كرادملا ىف ءاجوا

 00 نأ لبق ابتك مزح نبا بت تاك دقو قوتف هيلإ أهب بتاككو ء!ناسلا -هل

 501 2 ٠.٠ هيلإ ام ثعبي

 ئلا ملم راصمألا 1 ىإ ب بكن يزعل كم ب2 نإ ر يي ناك ةلمجا ىف و

 . هون ص يزعل دبع ني نع ةييس().
 . ىناثلا عبرلا ١ ص قىوجحلا هقفلا خيرات )00



 - [ن(ادع

 .٠ ©0مهدنع امب نولمعيو ىضم امع مهلاسي ةنيدملا لهأ ىلإ بتكيو هقفلأو

 ةنيدملا ىف اناك ةئسلاو هقفلا نإ لوقي نأ دحاأل مصي الو - 77
 ىف اوقرفت دق ميلي هللا لوسر باحصأ نإف ءهوجولا لك نم اهدحو

 تناك ةنيدملا نكسلو « نافرعلاو رونلا ردصم اوناكاولح اّميحو , راصمألا

 اهف ام قوف « ًاددع رثك أ نيعباتلاو ةباحصلا نم اهب نم ناكف « أاظح رفوأ
 مبقلا نبالاقدقو .هجهانمو ىالسإلا عرشلا نع فشكت ةحضاو مالعأ نم

 ةمالا ىف اورشتنا هقفلاو نيدلاو » : مهذيمالتو ةباحصلا نم نيتفملا نايب ىف

 هللا دبع باحصأو « :تباث نب ديز باحصأو ؛ دوعسم نبا باحصأ نع
 « ةنيدملا لهأ امأف.« ةعبرآلا ءال وه نع هتماع  سانلا لف « سابع نبا

 , ةكم لفأ امأو ءرمع نب هللا دنعو ؛ تباث نب ديذ باحصأ نع مهمل |
 نع مهملعف « قارعلا لمأ امأد سابع نب هللا دبع باحصأ نع مهملعف
 . دوءعسصم نب هيأ دبع اسما

 نمةعامجو ءرمع نبا نإ ليق دقو» :لاق هنأ ريرج نبأ نع ميقلا نبأ لقنو

 تباث نب ديز بهذعي نوتفي امن اكو هللا لوسر باحصأ نم ةئيدملاب هدعب
 00.00 « وكلي نا لوسر نع هيف اوظفح !ونوكي نمم هنع اوظفح اوناكامو

 قل هلا لوسر باحصأ نم نإف « ًايقيقح هركذ ىذلا رصقلا سيلو

 هنا لوسر باحصأ ملعأ نم ناكهنع هللا ىضر رمعف , نب ريثك الؤه ريغ

 ١ هريس نه ؛ : .لوقي هنع هللا ىضر ىعشلا ناكدقلو « مبملعأ نكي مل نإ هيل

 فلتخا اذإ ؛ دهاجم لاقو , رمع ءاضقب ذخأيلف ءاضقلا ىف ةقيثولاب ذخأي نأ

 لعأ ام بيسملا نبا لاقو « هب اوذخف , رمع عنص ام اورظناف ءىش ىف سانلا

 . باطخلا نب رمع نم معأ ويك :ةالع يم هللا لوسر دعب ًادحأ

 . مو ص كرادملا ()
 . و ج واب ءرو ص نيعقوملا مالعأ (م)
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 ةشئاعلو « ةيضقأو ىواتف نافع نب نايثءاو ةيضقأو ىواتف لعلو

 اهيخأ نبا مساقلا اهنع ذخأ دقو « للعلا ىف ةمدقم تناكو ىواتف اهنع هللا ىضر

 .. ءامسأ اهتتخأ نبا ريبزلا نب ةورعو ركب ىبأ نب دمحي

 ادور مهركذ قباسلا ةعبرألا باحصألا كئاوأ باحصأ نإ قحلا ىفو

 .« مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم نيريثكهقف هعم اوورو ةعبرآلا ءالؤه هقف

عم أوور دوعسم نبا باحصأو « هيبأ هقذ ىورب ناكر مع نب هللا ديعف
 ٠ هئارآ 

 .ديزورمع نباو دوعسم نبا نإ قحلا ىفو « ةفوكلاب بلاط ىلأ نبا ىلع هقف

 ف ًاريثك هنوكراشي أوناكو , رمع سوق نع نوعزن ًاعيمج !وناك ثباث نبأ

 0 . هتيضفأو هئارآ

 ف هقفاو وأ هبأر نع ردص دق هنع هللا ىضر رمع ناك اذإو هس 99غ.

 ىلعك هادومشب مهصخم ناكنيذلاو هرصع ىف اوناك نيذلا ةباحصلا رثكأ هيأر

 هللا" لوسر باحصأ .ةيلع نم مهريغو 5 سايع نباو دوعسه نبأو ديزو

 هقف ةأور ناك دقو ؛ ءال وه هّقف هعم ريع هقف ىدرب نف « سو هيلع هلأ ص

 . امه ريغو ةئيدملاب ديزو « هبا « رمع

 ركذ دقو « هجهانم ىف هوعباتو « هيلع اوجرخو هقفلا كلذاوور

 اولمحو « مهركذ رهتشا نيذلا نوعباتلا مه مهنأ اوررقو «ةعبس ءابقق ءاملعلا

 نب ةورعو « بيسسملا نب ديعس مهو « ةشثاعو ءرمع نباو رمعو «ديز لع

 نب ديبع نب ركب وبأو ءديز نب ةجزاخو ءدمحم نب مماقلاو ؛ ريبزلا

 هللا دبع نب ديبعو راسي نب نايلسو « ماشه نب ثراح نب نمحرلا دبع

 00 : لاقف لئاقلا مومظن دقو « دوعسم نب ةبتع نبا

 ٠ ةجراخ ملعلا نع كسيل مهتياود رحبأ ةبسس ملعلا ىف نم لبق اذإ

 )00( ةجراخ ناميلس ركب وبأ كيعس مساق .ةورع هللأ كيرع مه لقف

 0 ار/ ص ١ ج نيعقوملا مالعأ ()



 ب 1

 , املاس ةعبسلا ءابقفلا ىف دعي هنأ هنع هلل ىضر كلام نع انلقن دقلو

 نب ةبتع نب هللا ديبع الو « مايثه نب فراح نب ركب ابأ دعي الو ةللسابأو
 . راسي نب نايلس دعي ال مهضعب و « 212 دوعسم

 رصحلاب نيعباتلا نم ةعبس ةباحصلا سقف اولقن نيذلا نوكنأ قحلاو

 , نوريثك نولقانلاف « هوجولا لك نم ًاحيحص نروكي نأ نكم ال
 رثك أ مهاري ةعبسس راتخي ناك لكو « ةعبس نم رثك أ مهنم نوزاتمملاو
 ؛بيسملا نيديعسل ثم « مهنم ددع ىلع قفنا دقو« هرظأ ف مه ريغ نه ريثأت

 | | . مساقلاو « ةورعو

 دانزلاوبأو « 29 رمع نبا ىلوم عفانو « باهش نبا ةعبسلا هقف ىقلت دقو
 ادن انركذ دقو «ديعس نب ىحبو «ىأرلا ةعيبرو « ناوكذ نب هللا دبع .

 . كلام خويش ىف ةعبرآلا ءالؤه نع ةريغص

 ماد ام « ةزجوم تاملكب ةعبسلا ءابقفلا نع ًانايب ركذن نأ انيلع قحيو
 ملغلا ةلم و ءابقفلامهنأ ىلع مهركذ دق كلام ماد امو « ممل ًانيدم ىندملا ملعلا
 0 | . مثركذ انيلع قح دقف « عبت مهل ممريغو

 بيسملا نب ديعس ملعلا ىف ةناك-ملاو ةلزئملا ثيح نم مطرأو 6

 تقو ىفبرعلا ملع زربأ كلذبو « ًايموزخم ًايشرق ناكدقو ؛ هنء هللا ىضر '
 هللا دع ةلدابعلا تام امد : نيعقوملا مالعأ ىف ءاج دقف ءىلاوملل هيف ملعلا ناك

 هللا دبعو ٠ ضاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « ريبزلا نب هللا دبعو « سابع نبأ
 ءاطع كم هيقف ناكف «ىلاوملا ىلإ نادلبلا عيمج ىف هقفلا راص رمج. نبا
 هيقفو «ريثك نب ىحب ةماهلا لهأ هيقفو ء سوواط نها هيقفو «'حابد ىلأ نبا

 هرو مقر ةذبن عجاد )١(
 هنآلع ةعبسلا عم هرك ذي لب « باهش نبا ةقبط نم أمفان كلام دعيال ( م )

 ٠ . نيعباتلا رايك نم

 ( كلام كحم)



 مسلم

 ؛لوحكم مانشلا لهأ هيقفو ءنسحلا ةرصبلا لهأ هيقفو ؛ مههاربإ ةفوكلا لهأ

 ؛ ىشرقب اممخ هللا نإف « ةنيدملا الإ « قاسإ,رلا ءاطع ناسا ريخ لهأ هيقفو

 4 )٠ , عفادم ريغ بيسملا نب ديعس ةنيدملا لهأ هيقف ناكف

 كلذب رضح دقو ؛ هم ةنس تأمو باطخلا نب رمع ةفالخ قالو دقو

" ىلعو ,هنع هلأ ىضر ناّْثع رصع
 ءديزيو ؛ةيواعمو ؛ هبجو هللا مر 

 ناورمو

 نإو« ةيمأ ىنبل نيلاوملا نم نكي مل هنأ ربظي و « هنبا كللملا ديعو محلا نبأ

 ذخأي اك آنحأ كر رح الو « ةنتف ريثب ال سردلا لع فكع دق ناك

 دلولا » ىنلا ثيدح كلذب فلاخو , هب ًادايز قالا هنأ ةيواعم ىلع

 نييومآلا 5 رك ناك هنأ هنع رهتشا دقلو ءرجحلا رهاعللو ٠ شارفلل

 جحلانع عنتما هنأ سانلا ضعب بسح دقل ىتح مهيلع ضي رحتلا مدع عم

 5 كمرق' معزي » : كلذ ىف هل ليقف ةبعكسلا ىف مهيلع وعدي نأ رذن هنآل

 ىلع هللاوعدت نأ ةبعكلا تبأر اذإ كيلع هت تلعج كلنأ جحلا نم كيعنمب ام

 توعد الإ ةالص لجو زع هلل ىلصأ امد: , كلذ تلعف ام لاقف « نآاورم ىب

 6 . مهيلع هللأ

 ريسفتتب نعي ملف « هب الإ نعي ملو « ًامات ًانازمنا هقفلا لإ فرصنا دقلو

 « هريسفتو هبقف لقانو ؛هذيلتو سابع نبا ىلوم ةمر ء ىنع امك« نآرقلا

 . نب ديعس لأسن انك : ديزي. ىلأ نب ديزي نع » : ىربطلا ريسفت ىف ءاج دقو

 ريسفت نع هانلأس اذإف , سانلا ملعأ ناكو مارلاو لالحلا نع بيسملا

 هنأ معزي نم لسو «نآرقلا نم هيأ نع ىنلأست ال لاق ؛ نآرقلا نم ةبآ

 0 « ةمرلع ىنعي « هنم ءىش هيلع نخ ال

 « مييلع ىتد ل مع ذخأو »ع ةباحصلا نم ةرييك 3 4فن ؟اذطب قتلا دقو

 ش . ١ + 1م ص نيعقوللا مالعأ ()

 «ةدزم « اهني نكي ل نأ نع هيأت ةرايعلاو (© ١ ب رارج نبأ ريسفت )0

 . هللعب قثي مل هنأو



- 

 , رمعو ءركب ىأ اياضقو ٠ ص هللا لوسر اياضق هبلطي ناك ام صخأ
 ىبأ نع هتباور لجو 2 تبأث نب ديزي نع هيلع رطشأ ذخأو « ناهثعو

 ىح 2 هباحصأ نع ربع هقف قلتو ) هتنباجوز ديعس ناكذإ .هروص ةريره .

 ل هيلع لما>و 0 رع ةيوار د : ميقلا نبا همف لاق دقو ءرعع هقف ةيوار لع

 لاق ةنيدملا لهأ هقفأ نم كلام نب كارعل تلق «ةعيبر نب رفعج لاقو

 « ربع اياضقو ءركب ىبأ اياضقو عيب هللا لوسر اياضفب مهملعأو « مهبقفأ امأ |
 مثدز زغأ امأو « بيسملانب ديعسفسانلا هيلعىضم امي .مهملعأو « ناهثعاياضقو

 هيأ دييع ىعي ) هللأ ديع نم رجفن : نأ ءاشك الو ريبزلا نا ةورعف « ًاثيدح

 الإ ارحب .( دوعسم نب ةمتع نب هللا دبع نبأ
 مههقفأو 6 كارع لاق « هترجف

 بلطأ تنك : ىرهزلا لاقو « هيلع ىلإ مهيلع عمج هنأل ء باهش نبا يدنع
 « ريبزلا نب ةورعو « سانلا هقفأ ناكو « بيسملا نب ديعس : ةثالث نم معلا

 ةقيرط هللا ديبع دنع دجت نأ.ءاشنأل تنكو ؛ ءالدلا هردكت ال[ رح ناكو

 . , 2تدجو الإ هريغ دنع اهدجت ال مع نه

 ةيقأ ةفرمع ثيدحلا ىف هتيانع ىناكف « هتيلكب هقفلا ىلإ ديعس هنأ

 تناك اذإو « ءافلخلا ة رطقأب راثآلا نم هتانعر٠ لسو هيلع هللا لص ىنلا

 هيقف لع هتيأ ور قفزرب نأ ديالق ٠ مم واتفو ءافلخلا ةيضفأب ةيانعلا هذه 7

 هقففلل لوألا ىالسإلا رصعلا وه هرصع نآأل , باطخلا نب رمع ةباحصلا
 تضتقا ىتا ثداوحلا ثودحو « ةلودلا ةعقر عاستال «ءاتفإلاو ءاضقلاو ٠

 ٠ . ىراتفلا كلتو ةيضقالا هذهو هقفلا كلذ

 ناك هنأ دبالف : ةّقفلاو ءاضقلا ىف رع راثآ تقي بيسملا نبا ناك اذإو
 . نم هيلع صن ال اهف هنع هلا ىضر رمع ىأر نآل « هدنع ةريبك ةميق ىأرلل

 اهف دهني ناك بيسملا نبا نأ دب الف ٠ ًاريثك ناكل و.سرلا ةنس وأ باتك

 .١ج ١م ص نيعقوملا مالعأ )00(



 وأ« ةنس وأ بات تك نم أضن .اهبف دج. مل عئاقو ىف ةلدسأ نم هيلع ضرع

 , ةداجلا نع جورخال ثيح « هيأرب ىتفي نأو « هاوتف وأ ىباجص ءاضق

 بيهت ثيح ىفإ ناك هنأ هنع هللا ىضر ةهنع رثأ كالذلو « لالض الو

 1 . ايتفلا هريغ

 . . ايتفلا عساو بيسملا نب ديعس ناك » : نيعقوملا مالعإ ىف ءاج دقل و

 تنك لاق ٠ قاحسإ ىنأ نع « ىدارملا نائلس نب دمع نع بهو نبا ركذ
 سانلاهعفديف ؛ ءىشلا نع لأسي « لخديل هنإو « نامزلا كلذ ىف لجرلا ىرأ
 .«ايتفلل ةيهارك« بيسملا نب ديعس سلجم ىلإ عفدي ىتح ساجم ىلإ سلجم نع
  ")ىرجلا بيسملا نب ديعس هنوعدي اوناكو

 نع عنتمب نكي مل « نيمباتلا رصع ىف ةنيدملا ءابقف مامأف كلذكناكاذإو
 نم مئاعدلا م ساسأ ىلع أمئاق هي أر ناكو « هيلإةجاحلا تدجو نإ ىأرلا

 .ةقيقح هذه « نيدشارلا ءافلخلاو ىنلا ةيضقأو « ثيددحلاو نآرقلا هقف

 '. ةجاح ابيلإ ائاو « ابلجسأ

 رصع ىف ىتدملا هقفلا اونوك نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا ىناثو ١

 ظ باز ولا نب هللا دبع قيقش وهو « مارعلا نب ريبزلا نب ةورع وه نيعبات 1

 نامثع ةفالخ ىف دلو دقو « اهنع هنا ىضر ةشئاع نينم ملا مأ تخأ نباو

 , ناهثع لتقم بقع تعقو ىبل لا نتفااكردأ دقوبف ءهوع ةنس قوتو« نافع نبا

 نبا هلأ د دبع هرخأ اهرخآ ىف عزان دقو « ناورم ىنيل رمآلا رقتسا نأ ىلإ

 مل كلذ عمو « امهنيب رمألا دتشاو « كلملا ناورم نب كلملا دبع ريبزلا

 . هنأ روظيو ؛ رمأ ىف هوخأ هناعتسا وأ « رمآلا ىف عضوو بخ هنأ فرعي

 «كثيدحلاو هقفلا سردف ,ةييلعلا تاساردلا ىلإ فارصنالا لك اف رصنم ناك .

 اذإو , ءالدلا ةردكتا الا أر 2 باهش نبأ هذيملت لاق اك ثيدحلا .ىف ناكو .

 هام ص ” ٠١ج نيعقوملا مالعأ 00(



 ل ع0 -

 « ًايدح مررغأ ةورع ناك دقف « ةنيدملاب نيعباتلا هقفأ بيبسملا نبا ناك
 ٠ :ةشئاع نينمؤملا' مأ مهصخأو « ةباحضلا نه ةفئاط نع نيدلا هقف ىقلت دقو

 دقو« ماكحالاو ضئارفلاو معلا ف ةمدقم تناك دقو « اههلع هلل ىضر

 نبا ريبزلا نب ةورعو « ابيخأ نبا ركب ىلأ نب دسم نب مساقلا اهنع ذخأ
 '. اهنع هللا ىطر ءامسأ ةديسلا اهتخأ

 ىتيأر دقل » : لاق دقل ىتح , ةشئاع ثيدحي سانلا ٍلعأ ةورع ناكو
 ثيدح ىلع تمدن ام تنام ول لوفأ انأو « ججح عبرأب ةدئاع توم لبق

 .«هتيعو دقو الإ اهدنع

 ىور دقل ىتح, هقفو ثيدح نم هاقلتإام نيودتب ًاينعم ناك هنأ ربظيو

 هذه لازأف , باتكهتأ باتكعم نوكي نأ بيبت هنكنلو ؛ ًابتكبتك هنأ
 : 1 موب اهقرحأف بتك هل تناك هنأ ماشه هنبا ىور دقلو بتكلا

 نأ نه لإبحا ىدنع نوكت نال ٠ كلذ دعب لوق» ناك مدن هل ككاو

 .ىلامو ىلهأ لثم ىل نوكي

 .هل نكت مو رثآلا و2 وحي اهيقفو , ًاثدحعم ناكهنأ اذه نم ىرتو 1

 . ءاتفإلا ىلع بيسملا نبا ةأرج

 ثراحلا نب نمحرلا دمعنب ركبوبأ ةعبسلا ءابقفلا كتل وأ ثلاثو - 31
 بهأر ىمسي ناك دقل ىتح ًادهاز ًادباع اكسنتم ناكو « وع ةنس تام دقو

 ىف ائررج نكي لو 5 ًاثدحم ًاهيقف ناكو «ةلس مأو ةشئاع نعىور دقو «شيرق

 .رآلا ههقف ىلع بلغ نأكدقلو؛ بيسملا نبأ دنع نأشلا وهاك 0 ءاتفإلا

 ىخأ نبا . ركب ىفأ نب دمج نب مساقلا ةعبسلا ءابقفلا عبارو -

 ثيدحلا قلت « ٠١8 ةنس تام دقو « ابنع هللا ىضر ةشئاع نينموملا مأ
 ًادقان , ًاثدحم ناكو « امبنع هللا ىذر سابع نبا نعو « هتمع نع هقفلاو

 » ًابيقف نأكو « ةنسلا نم روهشملاو هللا باتك ىلع هض رع هنتم يف كثردحلا '



 ظ و

 ' ءناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبأ هذيملت هيفلاق دقلو ثيدحلاو هقفلا هل عمتجاف

 هنأ رهظيو « هنم ةنسلاب لعأ ًادحأ تيأر امو « مساقلا نم لعأ ًاريقف تيأر ام
 كلام ىور كالذلو ءرومأالل مازتعاو « ةسايكو ةمه هيف تناك هنيدت عم

 - شميعأ تفلختسال يش نمآلا ن ه ىل ناك ول لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ.

 , دمحم نب مساقلا ىنعي « ميت نبا ظ

 نب ةيتع نب هللا دبع نب هللا .ديمع ءايقثلا ءالؤد سماخو 0

 0 ًاذاتسأ ناكو « ةريره ىأو « ةشقئاعو سابع نبأ نع ىور دقو« دوعسم

 " هلع عم ناكو « اريك اريثأت هسفنو هلوع ىف ثأو زي زدلا دبع نب رمعل

 « وم ةنس تام دقو ء رعشلا ضر « هتمس نسحو ثيدحلاو هقفلاب

 . ؟. ةنس كللذ لبق ليقو , و ةنس لد

 تنب ةئوميم ةديسلل ىل وم ناكو « راسإ نب ناملس ا راسا

 . نم ًارادقم هيلع تضرفف , هتبتاكاهنإ لاقيو ؛ قا يلا جوز ثراحلا

 ةديسلا ىللعنذأتسا هنأ ثدحرءأ رح ناكف هادأ دقو ىادأ اذإ ٌآ رحن وكيلاملا

 تيدأ تلاق ؛ ناملس تلق ؟ ناملسأ : تلاقف ء قوص تفرعف لاق « ةفئاع

 تلاق ؛ ريسي الإ قبب مل : لب : تاق ؟هيلع تعطاق وأ « هيلع تيضاق ام
 :, تبأث نب ديز نع ىور دقو « ءىش كيلع ىعبام كول تنأ لخدا

 ١ مأو ةشئاعو « ةنوميه نيئمؤملا تابمأو « ةريره فأو؛ ربع نب هللأ دمعو

 فرعتو « سأثلا ا نوئش ةساردب هبقفو هيلع 75 »2 قيقد موف هيف ناكو ؛هيلس

 ريزعلا دبع نب رمع ناك امدنع « ةنيدملا قوس ىلع ف رشم ناك دقف مهلا وحأ

 ش . ٠١١ ةنس ىفوت دقو « ابيلع آيلاو

 ' قوتملا تباث نب ديز نب ةجراخ ءابقفلا ءالؤه عباسو' 1

 0 4ب رهتشاأ م ةيلع باغف هيلع ثرو«.دز هيبأك ءىأر هيف ناكو 2.3 ٠ .ةنس

 , ثيدحلا ليلق ةجراخ ناك كلذلو ء ضئارفلاب معلاو ىأرلا وهو« هوبأ



 ا -_

 مشيرا و سانلل مسقب ؛ ضئارفلاب لماكزع ىلع ناكو ىأرلاب ءانفإلا الإ ربك

 نب ةحلطو ةجراخ ناكد» : هللا دبع نب بعصم لاق . ىلاعت هقلا باتك ىلع

 , امهوق ىلإ سانلا ىهتنيو ,نايتفتسي أمهنمز ىف «فوع نب نم لا دبع

 نأي .ةكبو 0 لاوماآلاو لخأ لاو رودلا نه ابلهأ نيب ثا :راوملا نامسقيو

 .. سانلل قئاث ولا

 نم هرمأ لوأ ىف سانلاب هلاصتاو « هايتفو « هبقفو هيلع عم ناكو:

 كالذلو ؛ دارقنالاو ل زعلا ىلإ هرهأ رخآ ىف ةدايعلا هتعفد دقو « ةنيدملا دايع

 0 اا . ريثك ءىث هءلعو هبقف نم رشنن مل

 ىو « مهتقبط ىف نمو , مه اوناكةعبسلا ءابقفلا مهءالوه - #١

 ىتلا ةسردملا - ميركلا ىنلاو ةباحصلا هقف رثأتو « ةيملعلا مهتجرد لثم

 هب ىتفأ امب ءاتفإلا هساسأ « ازيمتم ًانايك هل تلمجو « ىندملا هقفلا تنوك

 ةلكاشملاو . هجابنم ىلع ريسلاو , هت هللا لوسر باحصأ نم نوقباسلا

 نودبتحي مهف ٠ نيقباسلل ىوتف اهيف اودحب ل ىتلا عئاقولا ماكحأ نيب
 اهيف راس ىتلا ةرئادلا ىف نكلو « نايحألا نم ريثكىف وأ « ًانايحأ مهئارآب

 ٠ قارعلا لهأ عيرفت لئاسملا نوءرغي الو ةباحصلا هقف

 أون اونوكإ ل ءابقفلا ءالؤه نأ « تافتلالاو « ةظحالملاب ريدجلا رمآلاف

 « فلسلا هقف نوسردي ءاهقفو نيبرثأ اوناك لب « هوجؤلا لكنم نييرثأ

 اب هيحصل الو « ميركلا ىنلل ارثأ هيف اودحي مل اهف نوتفيف هيلع نوجرخنو

 كنلوأ نمو « فك ىنلا ءاضق نم ربتشا ام ىلع ًاحيرخت مطوع ىف حدقنب
 2, ريبزأأ نيو ورك اتنإلا و هقفلا هدنع لقو :« ثيدحلا مع هيلع بلغ نم

 . هقفلاو ءاتفإلا هيلع بلغي ناك م رثكأو

 رثااللناك نإو مم دنعةناكم هلتناكىأرلا هقف نأ دقتعن انلعجي اذه نإو

 اوناك قارعلا لهأ نأ قارعلا لهأ ىأرو مهيأر نيب قرفلاو ءريبك لخد هيف



- 

 ممم ر نأو اهنوضرفي ضورفب عقب الامو« لئاسملا نه عشب مف نوفي

 نوتش اوناكاف لود دما امأ؛ ةباحصلا ةيضقأ نه روث أملا ىلع مه ؛رختلاب ديقت

 :ىراتف ن - رم دوثأللا ىلع جر مهدن مع ىأرلا هقفو رومألا نم عضل أميف الإ

 . يقم ىن ىنلا ةيضقأو 3 ةياحصلا

 كلام قلتو 5 .امهتقبط رئاسو ة ةعسرو ؛ باش نبا ءالؤد هقذ قلت دقأو

 هيلع تلغي. نم مهيف ناك هخويش ث نأ ظحاليو , ةريخألا ةقبطلا هذه ىلع

 هبقف ىلع بلغي باهش نباف « ثيدحلا هيلع باغي نه مهيفو ىأرلاو هقفلا

 . ثيدحلا نود ىأرلا امهيلع بلغي ديعس نب ىحيو ىأرلا ةعيبرو « ثيدحلا

 كلام هقف ف دم 5 ًاناكم ىأرلل نأ اندجو اذإ نذإ برغي يلو

 . هلع هللا ى

 ثا دحلاو ىأ رلأ |

 ظ 00 /
 عئاقولاو ثداوحلاذإ 0 لحنلاو للملا 2 ىناتسرمشلا لوقي - +

 درب مل هنأ أاعطق لعنو , ددعلاو رصحلا لبقي ال ام تافرصتلاو تادابعلا ىف

 « ةيهانتم تناك اذإ صوصالاو « ًاضيأ كلذ روصتن الو ء صن ةثداح لك ىف
 نأ ًاعطق لع - ىهانتي ام هطبضي ال ىهانتي ال امو , ةيهانتم ريغ عئاقولاو
 . «دابتجا ةثداح لك ددصب ن 15 ىح 3 رابتعالا بجا و نمايقلا و ال

 ظ مامأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةافو دعب ةباحضلا ناك كلذ لجأ نمو

 .٠ فورعملاو « ىلاعت هلا باتك مهيديأ نيبو « رصحت الو ىهانتت ال تداوع

 ..باتنكلا ىلإ اوئجاف « هتيضقأو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ننس ن

 5 هب اومكح اع رص ًاكح اودجو أف ءثداوح نم دج ام هيلع نوضرعي |

 هللا لوسر نع روثأملا ىلإ اوهيتا ًاحضا ومكحلا باتكلا ىف اودحب ل نإو

 3 .اونلعيل .؛ هباحصأ تا 2 اذ اوراثتساو « ملسو هيلع هللا ىلص
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 ًاثيدح ظفح نم مهيب نكي ل نإف « ماياضق لاثمأ ىلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم دج ١ اذإ 2 صوص ديقملا ىضاقلا لثم كلذ ف مهلثمو مثءارأ اودرتجا

 'مأرب ام وأ 03 3 ًابييش نوكي ام قيط هيدب نسب ةرضق ف هب مكح م ضوصنلا

 نوذخأب 08 نوريسي أوناك اذكه .٠ ةهءاشملا تدعب نإود ؛ ًافاضنإو اللدع

 . ةنسأأ وأ 3 باتكلا صن موههعسإ ١ نإ 2 ىأ رلأب

 « مهفلا ٠ : ءاضقلا ىف ىرعشاألا ىسوم ىبأ ىلإ رمع باتكىف ءاج دقلو

 هايشالا فرعا 6 ةئس الو باتكىف سيل مم« كردص ف جلجلت مف 6 مبغلا

 . « كلذ دنع رومألا سقو «لاثمألاو

 , مذخأ رادقم ىف اوفلتخا نكلو . ىأرلاب ةباحصلا ذخأ -
 مل نإ فقوتلا هيلع بلغي ناكو « البلق هب ذخأ قيرفو « هنم رثكأ قرف
 دامنعالا ف نوقف 1 وناك ًاعبج مهن ةعبتم ةئس وأ باتك نم ًاصن دمي

 ممدنع ةفورعم ةنس اودحي مل نإف , تدجد نإ ةفو رعملا ةئملاو باتكللا ىلع

 .. هظفح ىف كلكشتي مهضعب ناكدقلو . ىأرلا ىلإ مهئابقف نم نوروبشملادجتا
 , لوسر ىلع بذكلا ىف عي نأ ةشخ ثدع الأ رثؤيف , هللا لوسر ثيدحل

 . هيلع همالسو هللا تاولص هنا

 ول أ ىرأل تنكنإ لاو ه : لوق ناك نيصح نب نارام نأ ىدرب
 نكللو « نيعباتتتم نيموي « لسو هيلع هللا لص هقأ لوسر نع تئدحل تئش
 اوعمس لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرباحصأ نه الاجر نأ كلذ نعى أطبأ
 «نولوةي اك ىهام كثيداحأ نوثدحتيو' تدهش اك اودهشو © تعمس 1

 . مهل هبش انك« ىل هيشي نأ فاخأو

 5 الوح دوهسم نبأ لإ نلجأ تنك: ىاييشلا ربع وبأ لاقو

 هلل هللا لومسر لاق : لاق اذإف « لسو هيلع هقلا لص هقلا لوسر لاق لوقيالا
 , ءاذ نم برق مأ اذ وحن وأ« اذكه لاقو « ةدعر هتلقتسا
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 « ةتعبن لمحتيو « هيأرب ىوتفلا رثؤ' اذه دوعسم نب هلأ دبع ناكو :

 نأ دعب لاق دقاو « هللا لوسر ىلع بذكلاا ىف عقي نأ نع أطخ ناك نإو

 نكي نإو « هللا نف ًاباوص ناك نإف « ىبأر ب اذه لوقأ : هيأ رب ةلأسم ىف ىقفأ

 :هلقن ائيدح هيأر ققاو اذإ ًاحرف ريطب ناكدتلو ء ناطبشلا نءو ىنف أطخ

 « ابلثم رهمب اهل ىضق ىنلا ةضوفملا ةلأسم ىف روهشملا وه اك, ةباحصلا ضعب

 0 .هب ىضقام لثع ىضت دق قام هللا لوسر نأب ةباحصا) ضعب ديف

 مهادجو ةوق نم اثعبنا نيينيد نيج رح نيب اوناك ةباحصلا نأ قالاو

 ىلا ؛ قالو هنل لوسر نع ثيدحتلا نم اورثكي نأ : اههرحأ ؛ ىنددلا

 . ءاج . هيلع بذكلا ةيشخ كلذ ىفو « ثدحت ىتا ثاد>ألا ماكحأ اوف رعن

 هنع هّللأ ىضر باطخلا نب رمع لاقذ : ىولهدلل ةغلابلا هللا ةجح باتنك ىف

 نوتأتف , ةفوكلا نوتأت مكنإ د :ف وكما ىلإ راصنألا نه أطهر ثعب نيح

 . اولقأف « ثيدحلا نع مكن ولأسيف مكن وتأيف ٠ نآرقلاب اريزأ مح ًاموق

 ظ 0 20205 .ةياولا

 ىنلا نع رَأ هيف روتشإ م امف 0 مهئارآب .اوتفي نأ : امييناثو

ميرحتلاو لياحتلا ىلع مجم كلذ قو 3 سو هيلع هيأ ىلص
 مهلمف » مهئارأب 

 فوقولاو مالسو هيلع هلل ىبص هللا لوسر نع ثيدحتلا راتخا نم
 ايتفلا نع

 كيف لوسرلا نع فرعي ملاميف ىأرلا راتخا نم مونمو 0 رثآلا مدع دع

 نع عجر كىالذ دعب ًاثيدح ملع نإو «فقرتي مو « ةئس
 6 ثيدحلا ىلإ هيأر

 .. هئع هللا ىضر زمع مودم 2 ةباحصلا نم ريثك نع كالذ ىور دقو

 3 ' تبأث نب ديزو « باطخلا نب رمع ةباحصلا نم ىأرلاب فرع دقو

 . مثريغو « دوعسم نب هللا ددعو « بلاط ىبأ نب ىلعو

 ثدح مدبع ىفو « نوعباتلا مو مذيمالت ةباحصأا دعب ءاج ٠و

 . ىبقفلا دابتجالا ىف امهنأش امهل نا ريطخ نارمأ
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 جدالا <

 .مير ثناكو « ميشو بأ 3 ىلإ اوعسقنا أ كيلسملا نأ ؛ : (امهدحأ)
 نأ مهيلع لهسو ؛ ًاديدُش منيب مهمأب ناكف , ةجئاه ةَفينَع ةديدش فالخلا

 « توملا لابنب اوةشارتي نأو ؛ نايصعلاو قوسفلاو رفكلا ظافلأب اومارُتي
 .«ةيومأو ةعيشو جراوخ ىلإ ةمألا تمسقنا دقل ؛ مهنيب فويسلا رجشت نأو
 «ةنتفلانع اودعب و ؛ لزن ىذلا هقلا ءالبب اوضرنيذلا نونك اسسلا ايف ناك م
 . ةيضابإو « ةقرازأ : ةفلتخم ًاقرف جراوخلا ناكو « اهيف اوضوخم ملف
 ف ذش نم مهنمو « ةنيابتم الحن اوناكةعيشلاو ء ىرخأ ءامسأو « تادجنو
 ٠ 'نم مهنم ذإ , هيف لخد دق ناك نإ ٠ مالسإلا نع اهب جرخ ىتح ء هن ارآ

 مهمه الف هلهأ داسفإل « هيف لوخدلا اوربظأ 5 مالسإلا ىف ءالخد اوناك

 مت متلم ديعتسنل ؛ هساسأ اوضقني نأ مهم امتإ , نيدلا دومع موقي نأ

 وأ اهتكوش ١ ولازأ نم اهل اورأئيل لفآلا ىلع وأ اهئاطلسو اهتوق ةميدقلا
 . هللا رون اوئفطيف ,« سماد مالظ ف نولسملا شيعي

 ضعب دنع ةنيدلا ةحب ردا تلق نإ هل ةجبنن هنأ ىلع اذه بحاص دقلو

 ىتح « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بذاكلا ثدحتلا رثكف سان 1
 .تاعوضوملا هذهىلع ءاضقللةبهآلا اوذخأو « نينهؤملا رابك رءآلا عرفأ دقا

 زيزعلا دسبع نب رمع ركسفف « فورعملا تباثلا حيحصلا نيودتب « ابفثكو
 .٠ امده ىلع ريسلاو « اهتساردو ؛ ةحيحصلا ةنسلا نيودن ىف هنع هللا ىضر

 ىلع لقنب كللذ أدتباو « ىمايسلا اهناطلس بهذ دق ةنيدملا نأ :( اهيناث )
 امأ « قشمد ىلإ اهل نييومآلا لقن مث , ةفوكلا ىلإ ةفالخلا هسنع هللا ىضر
 هنكلو ؛لاوحألا بسح ىلع فعضلاوةوقلا نيب ناك دقف « ىلعلا اهناطلس
 ناهْمع رصع رخآ ىف ءاملعلا نآل كلذو . ولعلاو ةوقلا ىلإ ناك ءاهبلاغ ىف
 وجلا ىلع نورطيسملا مث نوعبات ميلقإ لكىف محل ناكو ٠ ميلاقآلا ىف اوقرفت
 ناكف « ىالسإلا ملاعلا رضاوح ىف ملعلا قرفت كلذبو « هيف ىلعلا
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 ظ , نقفلا تدتشا امل نكلو , اذكهو ءابلثم ةرصبلا فو « ةسردم ةفوكلا ىف

 نم نوذختيو ٠ زاجحلا دالب ىلإ نوزرأي ءاملعلا رثك أ ناك اهاجرم الغو

 ننفلا تناك ىومألا رصعلا رثك أ ىف ناجحلا ذإ « آنمآ امرح ةكمو ةئيدملا
 ثحبلاو للعلا ةمثف « نانئمطالاو ءودهلا ناك ثيحو « هريغ نم لقأ هيف

 نإو « ملعلا ىف اهماقم اهل نيعباتلا رصع ىفةنيدملا تناك كلذلو « ءارقتسالاو

 هللا ىضر زيزعلا ديع نب نمع ع ءاج امل كلذلو « هيف ةلزنم نئادملا ضعبل ناك

 نيعتسي ةنيدملا ريغ ىلإ هجتب مل ارشيد نوئش ةيمالسإلاةمآلا يلعتدارأو هنع

 ١ وقرن رفشي نأ امتاملعل نسحو « نئسلا عمجي مزتح نإ ر 5 رمأف اهتاملعب

 ..اوناكامنيأ لعلا ثعبم اونوكسيل « ميلاقألا ف

 هل لك « نيش رف اوناك مهنأ ةباحصلا رسع ىف انيأر دقو ل

 .قيرفو 0 ىأرلاب ءاتفالا نع فقوترو )2 ةياورلا نم رثكب ناك قيرفف )2 جاهن م

 2 ثيداحالا نم حصار م لبقيو 2 ةياورلا نم لّقيو 3 ىأرلا ند ريك ناك

 . هجاهنم . م ىلع ريساو

 ىدم ىف لك راسو « نيعباتلا رصع ىف نيجاهنملا نيب ةجرفلا تعستا دقو

 نوديزي ةياورلا نورثؤي 'نيذلا ان ,أرف ظ نوقباس | ةيف راس امم عسوأ

 , تمهدا ىلا نتفلا نم ةمصع ابيف نوربو « مهتقير رطب كاسمتسالا ىف |

 ن ورخآلاو « ةنسلاب ذخآلا ىف الإ ةمصعلا اودحي مل مهنأ ذإ « تدتشاو

 نوري مث « بذكلا كلذ بايسأو ٠ لوسرلا ىلع بذكلا ةرثك ْن ورب

 « هقفلا نم ناعون دجو كلذب و . مك-لاةرورض دجت ىلا ثادحالا ببسإ

 ىأرلا ءابقف ءابقفلا نم ناقيرف 0 ,رثآلا هقفو « ىأرلا هقف

 | 2. رثآلا ءابتفو

 « ةبسنلاب جاجتحالا ىف سيل نيقيرفلا نيب فالتخالا اذه سادنأو
 ساسأ ناك لب تتبث نإ اهب ذخالا موزاو « تحص نإ اهلوق ىفالو



- 

 ناكدقف , ًانايحأ هناطلس تحت لئاسملاعيرفت فو « ىأرلاب ايتفلا ىف فالخلا .
 محل لكأ ىلإ لسملا رطضي اك. ًارارطضا الإ ىأرلاب نوذخأب ال رثآلا لهأ
 1 روم”الل الإ ًاماكحأ اوهتختسي الف , لئاسملا ف نوعرفي الو « ريزنخلا
 ماد م ىأرلاب لئاسملا ىف ءاتفإلا نم نورثكف 2 ىأرلا لهأ امأ؛ عفت

 ىف مهضعب ىنتكي الو « هيف نودبتحي ىذلا عوضوملا ىف ثيدح مهيدل حصي مل
 ريغ لئاسم نوضرفي لب « ةعقاولا لئاسملا ماكحأ جارختساب مهتسارد
 ناك هنأ ءاملعلا ةنسلأ ىلع ىرحي دقلو « مهئارأب ًاماكحأ اهل نوعضيو « ةعقاو

 ساسأهل كلذو : قارعلاب ىأرلا لهأرثك أو , زاجحلاب ثيدحلا لهأ رثكأ .
 مهنأو « ةنسلا نع مدعي قارعلا ءاهقف نومري اوناك ةنيدملا ءاهقف نأ وه:
 كلذ نيبنسو ٠ كلذ نوركني قارعلا ءابقفو « مهئارأب نيدلا ف نوتفي '

 . دعب نم

 نمو « نيعباتلا ىعبات رصع ءاج ابلف « نيعباتلا رصع وه اذه ج1
 ضايع ىضاقلا ركذ دقو « هلك 0 هلأ لوسر ىلع بذكلا عطقني , ل مدعي ءاج |

 : لاقف ٠ مهبذك باو َ نيبذاكلا ضعب ش

 ءافاشختسا وءامفارت امإ ءالصأ هلقي ملام هيلع عضي نم مهنم عاونأ مه
 .نيذلا نيدبعتملا ةلبجك ًايدتو مهم زب ةبسح امإو ٠ ياشأو ةقدان رلاك"
 ةقسفك ةعمسو ًابارغإ امإو ٠ بئاغرلاو لئاضفلا ىف ثيداحألا اوعضو

 , بهاذملا ىصعتمو « ةعدتبملا ةاحدك ًاجاجتحاو ًايصعت امإو , نيثدحملا .
 دقو ٠ هوتأ ايف محل رذعلا بلطو ؛ هودارأ ايف «ايندلا لمأ ىوملا اءايئا امإو ٠

 «لاجرلا لعو « ةعنصلا لهأ دنع تاقبطلا نم ةقبط لك نم ةعامج نيبت .
 ًادانسإ فيعضلا نتيلل عضو امير نكلاو « ثيدحلا نتم عسر ال نم مهلمو
 :كلذ دمعتي وأ ءاهيف ديزي وأ ديناسالا بلقب نم مهنمو ؛ ًاروهشم ًاحبحص

 . بذكي نم مهنمو , هسفا نع ةلاهجلا عفرل امإو « هريغ ىلع بارغآلل امإ>
 ةحيحصلا مهثيداحأب ثدحيو قلي مل نم ءاقلو ٠ عمسي ملام عامس ىعديف
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 « ءاكحلاو برعلا مكحر « م ريغو ةباحصلا مالك ىلإ دمعي نم مهنمو « مهنع

 00 90ه ىتالإ اهني
 0 رصهع وأ نيعب اعلا ىعب 5 رهغ ف بذكلا نم ةجوملا هذسه تن

 ا : نيرمأ ىف ايس بهاذملا ءاشنإو « داهتجالا

 ةءاورلا صيح# لإ مهتم ءاهقفلا ًاصوصخو نيث لولا هاهنا : ) اههرحأ ( .

 أ وس ردفءبيطلا ند ثييخلا زيمتيل ؛ ليخدلا نب نم امجا ردم او ةقداصلا

 ةياورال طباضلا نيمآلا اوفرعو « محلاو>أ اوفرغتو ؛ ثيداحألا ةاور

 3 ثيداحألا أوسرد مْ 2 بتارم قدصلا ُْف مهولعجو هريغ نم مهافلا

 ةرووثم ا ثيداحالاو 3 ةرورضلاب نبدلا أذو نم فورعملاب اهونزوو

 « اهود رابعم ًَة رفاذتم اهودجو نإف 2 ابقدص ف كشي ال ىلا ةضيفتسملا

لا نم حيحصلا نيود ىلإ ةمآلا نم مالعألا هوا م
 ٠ كلام نودف 3 ثيداحا

 فلأو ٠ بادآلاو نمملا ف عماوجلا باتك ةنيبع نب نايفس عمجو » أطوملا 1

 2 .اذكهو . ثيداحألاو هقفلا ىف ريبكلا عماجلا ىروثلا نايفس

 ةيشخ ىأرلاب ءاتفإلا نم اورثك أ ىأرلا لهأ ءابقفلا نأ : ( امهيفاث )

 . ايتفلا نع نوفقوتي ال مهو : هللا لوسر ىلع بذكلا ىف اوعقب نأ

 زاجحلا رهشأو 3 ىأرلا هقف نطوم هنأب قارعلا نهتشإ ب | ١4

 . ًاديدش ًاجاور رظنلا كلذ جادو 3 رثآللا هذ نطوم هنأب ةشدملا ًاصوصخو

 ك.ثن ال نحو ٠ ىئالسإلا هقفلا خيرات ىف تاررؤملا ةبترم ىف حبصأ ىتح

 ءاهقفو « زاجحلا ىف ممناوخإ نم رثك أ اوناك قارعلا ىف ىأرلا ءابقف نأ ىف

 . ةلمج قارعلا هقف نأ ررقن نأ عيطتسن ال انكلو « رثك أ فاثلا ىف رثآلا

 «قارعلا ف هب ًاذوخأم ناكر ثآلا نإف« رثأ هف ةلمج زاجحلا هقفو ؛ ىأر هقف

 نيذلا ةعبسلا ءابقفلا نأ تثأر دقو « زاجخلا ىف هب ًاذوخأم ناكىأرلاو

 مهرييك ناك 8 ربوصت قدصأ هروروصو 5 ليثم قدصأ قدما هقفلا اولثم

 ىرضخلا دمم موحرملا انذاتسأل ىالسإلا عيرشتلا خيدات باتك عجار ()

 ش ا ا ءلل/ ص
0 
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 نم ءاتفإلا ىلع مدقي الو ؛ ءىرجلاب بقل ىتح ء ايتفلا باهس ال بيسملا نبأ
 روثأملا دنع فقي نم ايتففلا ىف ءىرجلاب فصوي الو « ىأرلا ىلع مدقي ال
 ريكو ؛ روثأملا ةرئاد ف فق ال نم ءىرجلاب فصوي لب « هزواجتي ال

 . هب ىتفي ايف صن نكي مل نإو ؛ هجابنم ىلع ريسلاو « هيلع جيرختلا نم
 نب نمحرلا دبع نب ديبع نب ركب ابأو ؛ ريبزلا نب ةورع تيفئتسا نإ كنإو
 مهضعبنإ و ٠ ةعبسلا ءابقفلا ةيقبل ًاتباث ًافصو ءاتفإلا ىف ةأرجلا دحجت ثراحلا
 فورعملا ووبشملاو هللا باتك ىلع ابضرع اذإ الإ ثيداحألا لبقي ال ناك
 نيذلا نيفقوتملا عيفص كلذ سيلو لسو هيلع هللا لص هقلا لوسر ةنس نم
 ىذلا عوضوملا ف برقم وأ حبب رص صن مهدي نيب ناكاذإ الإ نوتفي ال
 | . هيف نوتفي

 نييندملا ةرهشو ؛ ىأرلاب نييقارعلا ةرهش ىف ببسلا نوكي نأ حصيالو
 : نيلوألا نود ثيداحألا نم تاعطقنملاو تالسرملاب ءال وه ذخأ رثآلاب
 ذخأ, اك عطقنملاو كريداحألا نه لسرملاب نوذخأي اوناك نييقارعلا نإف
 نكي مل كلامو ةفينح ىأو مهيعباتو نيعباتلا رصع ىف هنإ لب ؛ ن ويندملا .

 نمب ةربعلاو هب نوقثي نم لاسرإ نولبقي اوناك مهنآل ٠ ًاروهشم دانسإلا
 اهركذ ميصأو ديناسآلا تعاش نكلو « ةنامآلاو ةقثلا ثيح نم مهثدحي
 . مهنع نوورب نميف ةقلطملا ةقثلا ءالعلا دقف امدنع ًايرورض

 نكملو « هنم دبال مزال ىأرلاف , هقف مادام هنأ حلاو ١٠9
 فالتغخابو « مهيلع أولقن نيذلا خويشلا فالتخاب فلتخت تناك س رادملا
 ىندملا هقفلا اونوك نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا ناك اذإو « مهدنع ةتباثلا راثآلا
 ءاهقفلا كلوأ نأ آضيأ ررقن نأ بجو « راثآلا نم ةيبقفلا ةدلملا مهيدل
 ءديز هقفو ءرمع هقف اولقنف , ىأرلاب اوروتشا نيذلا . ةباحص هقف اولقن
 اذإ فقوتي ال ىذلاو ؛ هيأرب ًاريثك ىتفي ىذلا ىأرلا اذ ناك امهالكو
 كثيدحلا ةدام نأب نيبقارعلا نومري اوناك نييندملا نكللو « رثآلا دحب م



 ىأرلا اهلع ىنبيل ؤكن ال ىأ ؛ مهئابقف نيوكستل نكت ال مهلإ ثلصو ىنلا

 ها 0 . حيحصلا ىهقفلا.

 ءاسيلع نم .ملاع لكل راص : سرادملا فالت+ءا ىف ىواهدلا لاق دقاو

 ؛ بيسملا نب ديعس لثم مام] دلب لكىف بصتناف ؛ هلايح ىلع بهذم نيعباتلا

 ؛ديعسنب ى<ىضاقلاو « ىرهزلا امهدعب و ءةنيدملاب رمع نب هللا دبع نب ملاسو:.

 ميهاربإو 2 ةكمب حابر ىفأ نب ءاظعو ؛ اهيف نمحرلا ديع ىأ نب ةعيبرو

 ' ناسيك نبسوراطو«ةرصيلاب ىرصبلا نسحلاو , ةف وكلاب ىعشلاو « ىعختلا

 «ثيدحلا منع اوذخأو ء اهيف اوبغرف « مهمولع ىلإ ادابك أ هقلا امظأف «نيلاب .

 دنع نم مهتاقيقحو ءايلعلا ءال ؤه بهاذمو « ميليزاقأو ةباحصلا:ىواتفو

 . مهل] تعقرو « مهنيب لئاسملا ترادو « ن وتفتسملا اهف ىتفتساو « مهسفنأ

 هقفلا باوبأ اوعمج (مارضأو ميهاربإو بيسملا نب ديعس ناكو « ةيضفألا

 هباحص أ وديعس ناكوفاسلا نم اهوقلت لوصأ باب لكى مهل ناكو ءابعيمج

 ىواتف .مهيهذم لصأو « هقفلا ىف سانلا تبثأ نيمرحلا لهأ ىلإ نويهذي

 نم أوعمجف « ةنيدملا ةاضق اياضقو « سايع نباو« ةشئاعو ؛ رمع نب هللا دبع .

 . « شوتفتو رامتعا رظن ورظن مث, مهل رسي ام كلذ

 هباحصأو ؛ دوعدسم نب هللا دبع نأ ثور. هباحصأو ميهأربإ ناكود

 . هللا دبع نم تيثأ لهو » قوزسمل ةمقلع لاق اك هقفلا ىف سانلا تيثأ

 تقل ةبحصلا لضف ال ولو « ملاس نم هقفأ يهاربإ ىعازو"الل ةفينح وبأ لوقو

 هيهذم لصأ و . هللأ دمع وه هّللأ ديعو ؛ ورمع نب هللا دبع نم هتفأ ةمقلع نإ

 اياضقو « هاواتفو . امهنع هللا ىضر لع اياضقو دوعسم نب هللا دبع ىواتف

 ىف عنص مث « هللا هرسي ام كلذ نم عمجف ؛ ةفوكلا ةأضق نم هريغو ميرش ٠

 « اوجرخ انك جرخو « ةنيدملا لهأ راثآ ىف ةنيدملا لهأ نص اك ,هراثآ“

 ءابقف ناسا بيسملا نبا ديعس ناكو « باب لكفف هقفلا لئاسم هل. صاخف

 ٠ ناسل ميهاربإو ٠ ةريره ىبأ كثيدحلو « ربع اياضقل مهظفحأ ناكو «ةنيدملا



 دع 1

 رثك اللا ىف هنإف « دحأ ىلإ هابسنب, ملو « ءىشب املكت اذإف  ةفوكلا ءابقف
 امهلع عمتجاف ٠ ,ءكاذ وخحنو 2 ءاعإ وأ احيرص فاسلا نم دحأ ىلإ بوسه

 ©> «هوجرخو  هواقعو ءامهنع اوذخأو « اهدلب ءأهقف

 « هدلب لهأ بهذم ملاع لكدنع راتخملا ه : رخآ عضوم ىف لوقيو
 ءيهل ةيضاقلا لوص'الل ىعرأو « مهليواقأ حيحصب فرعأ هنآل ؛ هخويشو
 نباو « ةشئاعو « رمع نباو «ناهثعو رمع بهذف « مهلضف ىلإ ليمأ هبلقو
 مهظفحأ ناكهنإف « بيسملا نب ديعس لثم مهءاحصأو تباث نب.ديزو سابع
 « راسي نباو ءاطعو ملاسو ةورع لثمو ؛ ةريره ىنأ ثيدحو رمعاياضفل
 ءملسأ نب ديزو « ديعس نب ىحنو ىرهزلاو هللا دبع نب هللا دبعو « مساقو

 كم ىلا هنيبامل امل « ةنيدملا لهأ دنع هريغ نم ذخألاب قحأ ةعيبدو

 كلذلو « رصع لك ىف ءايلعلا عمججو ءابقفلا ىوأم اهنالو « ةئيدملا لئاضف ىف

 « هباحصأو  دوعسم نب هللا دبع بهذمو « مهتجحم مزالي اكاام ىرت
 لهأ نع ذخالاب قحأ - - ميهادبإ ىواتفو ىعشلاو حب , رشو ىلع اياضقو |

 , 9 ةنركتلا

 ًاموصخو., راصمألا فالتخا ىف ىولهدلا هلاق ام اذه - ٠
 ةايح ىف هانلق امبو « قج مالك وهو , ىبقفلا طابنتسالا ىف زاجحلاو قارعلا
 ىف نومسي نم نيب وأ « زاجحلاو قارعلا نيب فالخلا نأ نيبتي ةعبسلا ءاهقفلا
 قفت يكف ؛ جابنم فالتخا سيل رثالا ءاهقفو ' ؛ ىأ رلا ءابقف رصعلا اذه

 ماذإ الص لَ هللا لوسر ةنسب ذخالا ىلع قفتو ؛ : ىلاعت هللا باتكي ذخالا ىلع

 لصأ ىف لسرملاو ؛ لصتملا نيب جاجتحالا ىف ىوسيو « باتتك نكي
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 ى م ص لوألا ءرجلا ةثلابلا هللا ةجح ()
 1 154 ن م قباسلا باتكلا ()

 (كلامسا؟م)



 سا 1اس

 .نالدتسي نا ,رفلاو , هتوقو و جاجت ءالا وأدم َْف ١ افاتخا نإو ٠ جاجتحالا

 . ةباحصلا لا وقأب

 : حاوأ ثالث ىف ءىحي نيقي 5 نيب فالتخالا نكلو

 ؛مهاواتفو « نامعو رمعو ركب ىلأ ةيضقأ مهدنعنييئدملا نأ  اهالوأ'
 مهدنع نوّقارعلاو « ةريره ىلأ ثيداحأو « ةشئاعو سابع نبأ ىواتفو

 «هيوأتفو هتيضقأو ىلع ثيداحأو ؛ هيزاتفو ءدوعسم نبا ثرداحأ

 .. ةيحانلا هذه نم فالتخالاف « حب رش ث ةيضقأو «:ئرعشالا. ىسموم ىلأ ةيضاأو

 .٠ جام 6 'فالتخا ل ؛ خيش ث فالتخا

 ذئنيح نروكيو « رثكأ نييندملا دنع راثآلا نم ةورثلا تأ - اهيناث
 نم نركشي ىذلا ىرثالا هقفلا ةدام نو كو رثكأ راثآلا ىلع دامتعالا

 . ,راثالاهذه ىلع ةييملا ءا دالا و( بصخأ مهلثا سمو م واتف د ةباحصلا ةيضقأ

 مح قثوأ اهيلع ةجرخملاو أ

 ,ةئيدملا ىف نيدهتجنا دنع ةلزنم تاذ مهب واتف تناكنيعباتلا نأ  اهثلاث
 نيعباتلا ءارآ امأ « نايحاللا نم ريث ؟5 ىف ةعبتم تناكو ؛ اممارتحا اهل ناكو

 هسفن كيش هنأ ة ةفيئح ىفأ ن نع ءرثأ كلذل و . قارعلا ءاهقف دنع ةمالم نكت ف

 . نيعباتلا ءارآب هسفن ديقي ال هكسلو ٠ . مم رآ نع جرم ال ةباحصلا ىأر

 ش .| ودهتجا اك درت نأ هلق | اودبتجا ذق لاج ل م

 7 هذسو» خيراتلا امتبث و. قطن ١ اهجتنأ دق ةررقم ةجيبتأ مالكللا ١ اذهو

 0 ليلقلاب سيل رادقعو . ةنيدملالهأ . دنع دوج وه ىأرلا نأ ( ١ ا ةجيننلا

 . لع صوصاملا ريغ لمحو ٠ . صوصنلا نم طاب :ةسالاف . هقفلا ماد ام هنآ

 . كاذالإ قأرلا سيلو . ةهادبلاب تباث رمأ - هكح ىلع صوصنملاب هكح
 ش نع ذشيالو . اههسشي وهف ب ؛ورملا راثآلا لع جرم ىدملا ىأرلل نأ(: قل

 ف اهترئاد ف 3 . اهان ءم ىف وه ام الإ راثأآلا نع دعت : و مجاب
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 .. لهادنعىأرلا نأو ( م ) ىأرلا ىلإ دنتسي ىذلا طابنةسالا فو . اهب ذخآلا
 | . نييندملا دنع راثآلا ةرثك ١ . ةزيدملا لهأ دنع ىأرلا نم رثك أ قارعلا
 ولد“ منان اودرت< نأ مهسفنال اوزاجتسا مهنآلو . نييفارعلا دنع اهتلقو
 | . هب نودبتجي ايف ىوتف ى عب أمل ناك

 نمذخالاو ناسحتسالاو سايقلا ىلع دمتعي ناك قارعلا ىأرلا لعلو.
 ةيلقعلا تاسياقملا ىلع دمتي ال ىندملا ىأرلا ناكامنيب . قارعلا لهأ فرع
 نيب قرفااو . ةنيدملا لهأ فرعو . ماصملا ىلع دمتعي ناك لب . ًاريثك
 ثيح نم . قارعلاو ةنيدملا نيب قرفلاك . قارعلا فرعو ةنيدملا فرع
 تانايدلا نطوم ناك لبق نمو « عدب ءلا لهأو : ءاوهالاو لحنلا نطوم ةنإ
 ةباحصلا راثآ اهمو « ىمتحاو امن اهب ؛ مالسإلا نطوف ةنبدملا امأو؛ ةفلتخملا
 ريثكىف هندابم نم ذوخأم , مالسإلا نم قّشم كش الب اهفرعف ٠ نيعباتلاو
 . هلاوحأ نم

 ءاليلق نكي ل ةنيدملاب ىأرلا نأ ىلإ ةساردلا هذه نم انيبتنا ١١-
 ةئيدملا ءابقف تاقبط نم ةقبط لك ىف ذإ « ٍباتكسلا ضعب تارابع موت اك
 رمعناك ةباحصلا ةقبط ىف « اههقف نيوكست ىف :ناكم هل ناكو ىأرلا وذ دجو
 , ةعبسلا ءاهقفلا ناك نيعباتلا ةقيط ىفو « امهريغو « سابع نبأو ؛ديزو
 ,ىأرلا ةعيبر ناك مهيلت ىنلا ةقبطلا فو « ىأرلا.ىوذ نم اوزاك مهنم ةسمخو
 ءاج اك « مهنم نسأ وه نمي ريثك ريغو « دقرف,نب_ ريثكو «.ديعس نب ىبحيو
 ٠ . امهنع هللا ىضر كلام ىلإ دعس نب ثيللا ةلاسر ىف

 : ىولهدلا هيف لاقو « نييندملا لع ثروف . هنغ هللا ئذر كلام ءاج

 مبقثوأو ظ 6 هللا لوسر نع نييتدملا ثيدح ف مهتتأ نم كلام ناكو

 ةشئاعو « رمع نب هللا دبع ليواقأو « رمع اياضقب مهيلعأو « ًادانسإ
 ابل ©« ى وتفلا و 3 أ ورلا مع ماق هلاثمأب واهبو © ةعيسلا ءاهقفلا ند ه ميباحصأو



 دما وما ح

 ل ١١ داجأو دافأو : قارش ثدح ر مال هيل] دسو ا

 وقوف . هجاهنم ىلع راسو. 5 مج ءالؤوه هقف قلت دق كلام ناكاذإو

 6 ىأرلا ءابقف ف ةييتق نبأ ةهدع كلذلو 3 ا 3- ناكو ىأر 4 0 ناكبيرالب

 .اهتوزواجتي ال راثآلا ىلع نيرصتقملا ند هدعنإ مو

 ٠ « ىأرلا ةيلغ نطاومو « امهناكمو رثآلاو ىأرلا وه اذه ١غ

 - ناك هنع هنا ىضر اكلام نأ ىلإ انيهتا دقو « ثيدحلا ةيلغ نطاومو

 0 ىأرلا هنكلو « ريبك ناكم ىأزلا ىف هل ًابيقف كلذ عم ناكو « اثدحم

 ظ . محملا قئوملا

 « قالتت ةيبغفلا سرادملا هيف تأدتبا دق كلام رصع ىف هنإ قحلا فو

 ف نادلبلا لك نم خويشلا عمتجي ناك دقف . لدابنت انين فراعملا تذخأو
 معو رثآلا ملعب ةلصتملا فراعملا عاونأ نولدابتيو نوركاذتب جملا مماوم

 . ناثدحتي و ؛ةسردم خيش امهالكو . كلام قتلي ةفيزح ايأ تيأ ر دقو . هقفلا

 فيك تيأرو . هبحاص ىأر ردقب امهالكو . ناقرتفيو « ةيبقفلا لئاسملا ىف

 .باتكلابوباطخلاب سنأ نب كلامو دعس نب ثللا نيب لعلا ةركاذم تناك

 ىتح . ةفلتخملا لئاسملا ىف ةفينح ىلأ ءارآ ةف ردم ًاينعم كلام ناك فيكو

 ف هيبأ ىأر نع هلأس ذخأيف“ هتوم دعب ةفينح ىبأ نبأ هب. ىف متلي: هنإ

 ىلآل لوألا بحاصلا فسوي وبأو « نبإلا هركذيف . كلام تضرع لئاسم

 هيلإ ىهتنا ام ىلع اب داهشتسالاو اهظفحو « راثآلا ةسارد ىلع لمقب ةفينح

 ىأرلا ىلإ هنع قدح ةندلا فلاخي لبق نم هآئرا ًايأر ىأر نإف ء ءارآ نم

 فرعي ناك هنإ : : ىريطلا ريرج نبأ هيف لاق دقلو . ثيدحلا عم قت ىذلا

 5 ًاثيددح نيّتس وأ نيسوخ ظفحف ؛ ثدحلا ره ناك هنإو ثيدحلا ظفح ْ

 ١ «سانلا ىلع اهبامبف موقي مل
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 سالما

 .ىروثلا نع هذخأيو ء ثيدحلا بلطي ةفينح ىبأل ىناثلا بحاصلا دمعو

 دمح لع ةمزالملا هذه ىفو ,هنع ذخأيو « تاونس ثالث اكلام مزالي مث

 ىلع ًاصيرح ناك ىذلا اكلام نأ دبالو ؛ كلام نع ىورو . ثيدحلا لع
 لئاسم ىف ةفينح ىلأ ىأر نع هلأسي ناكدق انهون اكةفيئح ىلأ ءارآ ةفرعم

 ظ , هل ضرعت تناك .

 ىّتح ٠ قيضت تذخأ دق 5 .دملا هقفو قا رعلا هقف نيب ةقشلا دجن اذكهو

 . امهيف كرتشم ىأرلاو ءايراقت

 ءرثالا وىأرلا هقفو . ةلمجا ىف نييندملا هقفانيب ةماملإلا هذه ىف - ١89
 ظح هيف ىأرلا ناك هنع هلا ىضر كلام هاقلت ىذلا هقفلا نأ ىلإ انيبتناو
 . امهب مات لعو ثيدحلاو ةنسلاب لاصتا ةوق نم هل ناك ام راو ٠ ريك

 وهأ . رصعلا كلذ ىف هلو> مالكلا ىرحي ناكىذاا ىأرلا ام نكسلو
 رخآ رمأب هككح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاهلإ وه ىذلا ىهقفلا سايفلا
 , ؟ كلذ نم معأ وه مأ , كحلا ةلع ىف امبكارتشال , هكح ىلع صوصنم

 صد# ال اهدحي نيعباتلاو ةباحصلا رصع ىف ىأرلا ةدكل عبقتملا نإ
 بهاذملا نيوكت ءادتبا ىلإ انلزن اذإ م ,هاوسو هلمشت لب هدحو سايقلاب

 للك دحين بهاذا زيمت رصع ىف انطسوت اذإ مث  أضرأ مومعلا اذه اهيف دحن
 . ىرخآلا بهاذملا نع هب دخالا رئاجلا ىأرلا ريسفت ىف فلتخي بهذم

 - هارب ام هنأب نيعباتلاو ةباحصلا نع رثأ ىذلا ىأرلا ميقلا نبا رقي |
 ضراعتت أس  باوصلا هجو ةفرعمل باطو « لمأتو ركف دعب بلقلا

 . تارامآلا هيف 0

 * مه - كالس نءو نيعباتلاو ةباحصلا ىراتفل عجأر 1 نإو

 2 اص: هيف دحي ال رمأ ىف هيقفلا هيف ىتفي ام لك لمشيام ىأرلا ىنعم
 فتي ام وأ « ماعلا هحورب نيدلا نم فرع ام يلع هاوتف ىف دمتعيو ء انشأ



 تا املاح

 صوص ل رهآل اساشم نوك م وأ 3 ىفملا ر ظن ف اهتلمج ف 5 اكحأ عم

 1 سايقل الماش .ىأر || نزع ؛ كللذ ىلعو « هبيدشب هيدشلا قدليف ؛ اهيف هيلع

 ا 3 7 فرعلاو ) ةلس رملا عاملاو )2 ناسحتسالاو

3 
5 

 ناننحتسالا_ةيفنحلا ءابقذ نم وهو « ىخركلا نسم وبأ 5 رعي (1)

 ؛ هريغ ىلإ اهرئاظن ىف هب محام لدم .ةلأسملا 2 مح نأ نأ .نع دهتملا لدعي نأب

 :٠ رئاظنلا هذه ىلا تبثملا لوآلا .ليلدلا نع لودعلا ىضتقي ىوقأ ليلدل
 وه ناسحتسالا نأ نم ءابهقفلا ضعب هلوق وقي ام فيرعتلا اذه ىف لخديو

 ش 0 ا . ىلا سايقلا

 ' ةمئازج .ةحلصع ذخالا هنأب ىلاملا تهذملا ىف ناسحتمسالا فارع دقو

 .ةلالدتسالا لعجت ىتلاةحلصملا لبء ةحلصم قلطم دارملا سيلو « ىلك ليلد لباقم
 ند: نآرقلا م كح ىف ىرعلا نبا لوق' عمم :فيرعتلا قف كلذبو « .ىوقأ ام

 , (رظن هيفو) اذه 0 /1ا ضعب فيرعتو « ليلدلا ىوقأب لمعلا وه قاقحتسالا

 ' ىضتقم نإ : تاقفاوملا ىف ىطاشلا لاق دقاو « ةيفنحلا فيرعت عم براقتي
 عجرم نس>تسا نم نإف ؛ سايقلا ىلع لسرملا لال دتسالا ميد وه ناسحتسالا

 لاثمأ ىف ةلجا ىف عراشلا دصق نم ملع ام ىلإ عجر امئإو ؛هيههتو هقوذت درخم ىلإ
 مالا ك كلذ نأ الإ ءآمأ سايقلا ابف ىضتقي ىلا لئاسملاكةضورعملا ءايشألا كلت

 0 دا . ةدسفم بلج وأ ىرخأ ةبج نم ةحلصم تاوف ىلإ ىدؤي

 --ضصاخ لضصأ دهشي الو « لوبقلاب ..لقعلا اهاقاتي ىلا ىه ةلسراا ملاصملاو

 ضوفرم ءاغلإلاب هل عداشلا دهشي اف . اهرايتعا وأ اهئاغلإب ةعيرشلا نم

 _ 'ليقيف « ةلؤبقملا ةبسانملا فاصوآلا نم نوكي رايتعالاب هل دهشي امو ؛ قافتالاب

 ' ا ش ا . سايقلا ب ا ف لخديو « قافتالاب

 ىزالأ ,ةيكلاملا رظنىف ىنعملا ىف نابراقتم ةلسر ا حاصملاو 3 ناسحتسالاو

 ىف ناسحتسالاف . ىلك ليلد لباق» ىف ةيئرج ةحلصمب ذخآلا هنأي هن وق رعي مهنأ

 . لعل و 6 قيقد قرف اميلي ةلسزملا حلاصملا عم يراقتي ةيكلااملا دنع ةانعم ةلمج

 .”ك حلاضملا لمعي معلا ناشعأ ةعيبت ٍنابيحتسالا نأب كلام نع ىور ىذلا يصنلا



 همام

 ' كلامو « فرعلاو ناسحتسالاو سايقلاب ن وذخأب هباحص أ وةفينح وبأو
 رهتشادقلو « ةلسرملا حااصملاو ناسحتسالاب و سايقلاب نوذخأي هباحصأو

 « ةنوره هيف تناك كلذلو 2 ىلاملا يبمهذملا ف ةلسرملا حااصملاب ذخاللا

 كلذكو « ةفلتخملا روصعلا ىف سانلا نوئش نم دحب ام لكل ةيلباقو

 راشعأ ةعست هنإ كلام هيف لاق ىتح ىكسلاملا بهذملا هل عسنا دق ناسحتسالا
 لع الو « ىعبات وأ ىناحص ىوتف الو صن نكي مل اذإ كللذ نكلو « للعلا

 1 . ةنيدملا لهال

52 
 قرفلا ىف ةملك

 « ةيسايسلا تابارطضالاب جوع ناك دق « كلام رصع اذه - ١؟ ٠

 « ركسفتملا ملاعلا ةأدم عتمتسيو « اهنم ةأجنمي ن وكب نأ دهتحي ناك هنكلو

 هلقعةوقوهتنطفب عاطتسا دقو « هقوس ىلع ىوتساو جضن دق هقفلا هيف ناكر

 ىوتف ىف هرصع ىف تاشقانم ىرجت تناك دقو « هرصانع لك نم ىذغتي نأ

  ىضر كلام ريثي مث « ىركسفلا طابنتسالا ىف امهتميقو « ىعباتلاو ىلاحصاأ
 , كلذ ىقليو 5 هلوصأ ن :م الصأ هلعجو « ةنيدملا لهأ هيلع ام ةلأسم هنع هللأ

 ” لغشتف « ثيللا ىلإ هتلاسر ىف تيأر اك« هتاوخ] ىلإ بتكيو , هسورد ىف
 عض وم هلاك كلذلو « نيضراعهو نيقفاوم نيب ام ءابقفلا لوقع ةلأسملا كلت

 ١ . ىلاعت هللا ءاش نإ نايملا نه

 ىذا ىننحلا رظنلا ىلع نيدعابتم نيرباغتم نيئيش امهارن نحن ذو ةلسرملا ب
 .نينلسو هيف نابراقتم امهف ىلاملا رظالا امأ ءرخآلا دريو ؛ اههدحأ لش

 0 , ىلاعت هللا ءامش نإ هعضوم ىف قيقدلا قرفلا



 0 سويوسلا

 5 ميقتسم ريغ ًابيجوت هتسارد ىف مههجوت وأ نيدلا مع نع مهلغشت نأ

 . مهتسارد نم ًاءزج اهولعج وأ : اهرابقو اهب اوذخأ نإ

 مع ىلع ناك اكللام نأ الول ماركا رم اهيلع رم نأ انقح نم ناكو

 . درلاب هذيمالت ناهذأ لغشو اهتسارد لمهأو « هعماسم ىلإ تاصور . اهب
 ىلع هقلي ١ نإو :ابيف هل ىأرو . اهنأشب مالك هنع ر 0 هنيكلو « اهيلع

 فعض نه ىربو ؛ ءأ رملا هركب ناك هنال ؛ .هسرد نم ًائمز ال لعج و هذي مال

 . لدجلل أافده هيحاص هلعجي نأ نيدلا

 ركذأ نأ عبي طفل ؛ ةراشإ عزان هلأ هذه لإ ريشأ نأ ان ءلع قح كلذلو

 اهيف كلام ىأر

 ةركف نيلسملا نيب تراثأ ةفئاط رصعلا اذه ىف دجو دقل -
 هللا مالك نآرقلا لاق قيرفف « اطوح اوشثقانت مث «؟قولخم نآرقلا لهد
 ., ام قطني ظافلأ هنآل 5 قواخع نآرقلا لاق قب رفو ءافقوت قيرفدا ءميدق

 ” ناسا ارخ اذهل هلتقو م رد نإ دعجلا عود وملا ذه راثأ د دقو « ءىراقلا

 ةيربجلا سأر ناوفص نب مهجلا ًاضيأ هراثأو ء ىرسقلا هللادب .ع نب دلاخ
 . اهمسا :ةفص ىلاعت هلل نوكي نأ ركنأ دقو « ةيمبجلا اضيأ نومسي يذلا

 ظ 0  .مالكلا

 اهرابخ أ ىمنتو ؛ عيشت نآرقلا قلخ ةلاقم ىهو « ةلاقملا هذه تذخأ دقو
 .«سايعلا ىنب ءافلخ نم ةنالث ءافلخ رصع ىف ىالسإلا ركفلا تلغش ىتح
 ىأ ةيمأ ىبب رصع ىف اهؤادتبا ناكدقو « قئاولاو , مصت :ءلأو ؛ نومأملامو

 . هنع هللا ىضر كلام هيف دلو ىذلا رصعلا

 جداو او ظ عب ثلا : .ةيبماي سلا قرفلارصعلا كلذ ىتروظ دقو ١

 ل :جرملاو ةب مهل أو ةبردقلا ةيداقتعالا قرفلاو

 ظ ضع هي مويهذع .اورهظ « ةب بهالسإلا قرفلا ميقأ نودعي ةعيشلاو
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 ابك « دعب نم عيشتلا ومثل ناكو ىلع رصع ف مث «هنع هللا ىضر ناهنع

 . ةيمأ ىنب نم ىعثاحلا تيبلاب ملاظملا تدتشا

 ىنلا ةفالخم نييلسملا ق-أ بلاط ىبأ نب ىلع نوري مهتلمج ىف ةعيشلاو
 لع سيدقت ىف 'نيدلا دح زواجت مهضعب ةفلتخم قرف مو ملسو هيلع هللا ىلص

 قرف يلع اوهلأ نيرذلا أبس نب هللا دبع عابتأ ةيئبسلا مهو , هنع هللا ىضر
 .أطخأ لب ريج نكلو« لعل تناك ةوبنلا نأ اوععز نيذلا ةيبارغلاو : موضعي

 يارذلاهيشك هبش نم لع نيبو ةندب امل. مسو هيلع هللا ملص ىنلا ىلع لزاأو

  اههدسأ ناش رف د رف مهو نيدلا نع هئارآب جرت مل نم مهامو ٠ بارغلاب

 ؛ ةيديزلا ث نولوآلاو ٠ لادتعالا دح زواحجن لاحم امهينأث و .لدتعم دصتقم

 نيخيشلا ةمامإ 4 هةحص نوري اوناكدقو . نيدباعلا نز ىلع نب ديز عابتأ

 . ةباحصلا ىف نونعطي الو ء ربعو ركب ىفأ

 راتخملا عابتأ ةيناسيكلا مهنم : ةفلتخم قرف مثو ؛ نوريثك ةالغلاو
 نبذلا ةيرشع انثإلا ةيمامإلا مهلمو ٠ . ةيناورملا ةلردلا لوأ رهظ ىذلا

 هنورظتني مهنأو « ىأر نم رس ىف باغ ةرشسع ناثلا مهمام] نأ نودقتعي

 مهمو ٠ . نوريثك مهم لازام ءالؤهو ؛ هنورظتني اولاز الو . لبق نم

 . سراف ناكمس

 مسايإ رس مح ىلوت ن ند ءالؤه نم ء ناك : ةيليعامسإلا مهنمو

 1 ' . نييمطافلا

 ىلع شدج ىفاوربظ دقو . جراوخلا ةيسايسلا قرفلا نهو -

 ءاهبلع هنع هللا ىضر ًايلع اوامح ذإ , يكحتلا ةركف هلوبق بقع هنع هل ىضر

 . هلوبقب رفك هنأ اومعزو ؛ هللا الإ كح ال : نيحتاص اهل هلوبق دعب اوراث م“
 يلع ارغب دقو « رفكلا اذه دعب بوتي نأد ؛ هكرتي نأ هيلع نأو « مي كحل

 ْ ,هترق فعض بيس وئاك ؛ مهلا لع



 تالزو

 ىلاوتو ء !ببءجاضم ضقت ةكوش اوناكةيومآلا ةلودلا تءاجاملو

 نأو « ةفالخلاب تيب نم ىلوأ تيب دجوي ال هنأ مهئارآ ةلمجو . مهجورخ

 «ةيبصع هل نوكي الأ ىوآلاو , ًاعيجنيملسملانم ارح ًارايتخا راتخم ةفيلخلا

 . اذ بكتري نه نورفكيو 5 هعلخ لبسي َىح

 م ريكفتو مهلابعأ ىف الادتعاو ةالاغم نوتوافتي « ةفلتخم قرف موا

 ةءامجا ىلإ مهبرقأو « ىنحلا قرزألا نب عفان عايتأ : ةقرازالا آولغ مدشأو

 اوسيل مهيفلاخم نأ نوري مثو : ضايإ نب هللا دبع عبأ ةبابإل ةيمالسإلا

 . هنأو « مارح مهفلاخع ءامد نأو : ةمعن رافك مث لب « نيكرشم الو ًارافك

 ةيضابإلا نيبو « برغملاب ةيضابإلا نم ةيقب تلاز 7 مهتدابش زوي

 ةليبق نه ىنيلا رميوع نب ةدجن عابتأ تادجنلا مهنم ةفلتخم قرف ةقرازآلاو

 ميركلا د .ع غابتأ ةدراجعلا و «رفصألا نب دايز عابن أ ةيرفصلاو ؛ 5 ةفينح ىبب

 ْ ١ مجرجع نا

 : نآتقرف مهو . مهئارآ ضعبب ءالسإلا نع اوجرخ ند جاوخل نمو.

 لسريس هللا نأ معز دقو ؛ ةسنأ نب ديزي عايتأ ةيديزبلا ( امهادحإ )

 . ةيدمحلا ةعبرشلا خسملا باتك هيلع لزن زني مجعلا.نم الوسر

 ىدرجعلا نوميم عابنأ ة ةينوميملا ) امهتيناثو )
 0 .تأث حاكن حا يأ دقو «

 ,.ىف تامرحملا ف نهركذ مدعل ؛ تاوخالاو ة وخألا دالوأ تانبو٠ نالا

 ”.اهودعيو «فسوبي ةروس اور نأ مهنأ ةينوميملا ءالؤه نع ىورو « همعز

 0 .. نآرقلا نم

 ب .داقتتعا ق رفكانه و“ ةيسايسلا قرفلا ىلإ ةزجوم ةراشإ هذه- /١61

 . داقتعالاب لصتت لئاسم تراثأ تلا قرفلا ىهو 3

 ١ ةلحنلاو «نيدلا لوصأ ةسايسلاب طاخم تناكةقرف ىهو ء ةئجرملا اهنمو

 . ةلأس٠ يهو « اهوراثأ يتلا ةلأيملا ىف جراوخلا ىأر لبافت ام تزاتما ينا



 ١ ولو ع >
 . رضتال هنإ ]ولا دقف_ءاكطب ريغ مأ ءرانلا ىف ذلخم وهأ بنذلا:بكترم .

 . ة/زتمملا ناك: دقلو  ؛ةعاط . نفكسلا عم عفني ال اك « ةيصعم نامإلا عم

 دلج ةريبكلا بحاص. نبل نم لك ىلع ةئجرم ةلاك .نوقلطب
 ! نم ىاترم نهيشلا هلعجو ؛:قجرم هنأ ةفينح ىبأ. نع ليف .اذلو 0 رانلا ىف

 نوجيبتسي 1 نرذلا الا «_نيبذملا .هللا ويقع ىرودرت نيذلا ةنسلا ةثجرم
 0 ٠ 2 نا ركسملا

 نإ اولاق نيذلا مهو « ةيمهجلا وأ «ةيريجلا ةيداقتعالا قرفلا نمو
 لكلا لعافلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو « لعفي امف ةدارإ هل سيل ناسنإلا

 اهكرحبةشيرلاك هلاعفأ ىف هنأو « ًارش ناكوأ ًاريخ ناك نإ هيدي ىلع ىرحيام
 هب رمج نم لوأ : ليقو « ىومآلا رصعلا ىف ربجلاب لوقلا عاش دقو « ءاوهنا
 . ةيعوجلا نومسي كلذلو ١ ناوفص نب مهجلا

 لاعفأ قاخي ناسنإلا نإ نولوقي نيذلا مهو « ةيردنلا أضيأ قرفلا نمو
 .دقو «ةلزتعملا مسأإ ىالسالا خب راتلا ىف اومسن» مهنمو ؛ ل رايتخالا هسفن

 نيذلا مث ذإ « نييسابعلا رصع ىف ىالسإلا ركسفلا ىف رييكنأش مهل ناك

 ةسمخ مهئدابم مأو ٠ ةقدنزلا ترشتنا امل ةقدانزلا ىلع درلا اولون
 : ىه ءىدايم

 ىفو « هتاذ ىف دحاو ىلاعتو هناحبس هللا نأب هورسفو « ديحوتلا - ١
 ةيؤر اوفن كلذلو ٠ ةفص ىأ ىف نيتولخملا نء دحأ هكراشي الف هتافص
 . ىلاعت هللا

 ٠ قاضي نأ هتكح تضتقا كلذلو : ىلاعتو هناحبس هللا نم لدعلا '

 ماع هجوب فياكتتلاو « باقعلاو باوثلا نوكسيل « مهاعفأ سانلا .
 , هناسحإب نسما ىزاحي نأب هناحبس هللا نم ديعولاو دعولا +

 , هت ريبك ةريبكلا بكت را رفغب الو ؛ اءرس هيزحي ءاسأ ندو
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 © ىمسي دق رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزنم ف ةرييكلا بكنرم نأ - ع

 8 رانلا ىف دلخم وهو طق ًانمؤم ىمسي ال نكلو اًةساف ايلسم

 ىلع امببوجو اوررق دقف « ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآألا -م ٠

 وذف « عيطتسي امب لكو « نيلاضال ةيادهو , ةيمالسإلا ةوعدلل ارشن نينمؤملا

 0 ىداحلا وه ىلاعتو هنأحسم هللأو هئاسلب ناسللا وذو هقينسإ فيسلا



 ناتلاجقلا

 همهقفو هوارأ



 ب |4.ا

 .هئارآ

 « كلذ ىوس ًافصو هسفنل لعجي مو « ًاهيقفو , ًاثدع كلام ناك و

 . حلاصلا فلسلا هيلع امو «ةنسلاو باتكلا ملع ريغ اءلع ىري ناك ام هنأل

 صحمملا دقانلا لاج رلل صحافلا ثدحملا ناكف « نيعمجأ مهلع هللا ناوضر

 باتك نيبو ؛ علك ىنلا نع روثأملا نيب قيفوتلا ىلع لمعي ىذلا ىقلتي ا

 ىدتيو « هيلإ عجري ىذلا مامإلا هقفلا ىف ناكو , ىلاعتو هناحبس هللا

 «ةنسلا نممث « ىلاعت هللا باتك نم طبنتسي « هيأر ىلع ءارآلا نزوتو « هيدهم

 عئاقولان م دجيام سرديو « اهيلع ج لضيو مهتيضفأو « فلسلا لاوقأ نم مث ٠

 نيذلا ةسرادمم ًاينعم نكي لو « ةذفان ة ريصبو « مثاف لقعب « لعام ءوض ىلع

 مل ومآ وهآلا لهأ نضزاديإ 0 ؛ فلسلا مع ىلع دمتعم ريغ ًايلع نوي

 ممالك ىلع رع ناك لب 'مهدأ رآ رك ذي لو“ ةفلتخلا قرزفلا نم ًادحأ رك اذي

 - بسح ىلع « نوهمعإ مهيغ ىف مرذيو « مالكلا وعل لع ماركلا رم

 . مبيف هداقتعا

 لع وهو « كلام هبحأ ىذا كلذ الإ ملع ةئيدملاب نكي مل عقاولا ىف هنإو

 . ىنلا باحصأ اهفلخ ىلا ةيرثملا ةكرنلا كلت ساسأ ىلع هقفلا معو ؛ ثيدحلا

 ن٠ مهريغو مالسإلا ىف ءالخدلا هريثي ام ةاجنع تناكف « موعباتر ل

 نكي مل نم اهب لضيو « بيرآلا لقع اهيف هيقي دق ةيركف تاراثمو , عزانم

 قشمدبو ؛ أريثك ةفوكلاو ةرصبلاب تاكرحلا كلت تناك ذإ ب ناعإلا ىوق

 ٠ ا '  .لوسرلا ةئيدم اهنم تيلسو « كلذ نود اهريغو

 بهذي نم مهنم لعلو « زاجحلا ىلإ لصت تناك كيل وأ رامخأ نكلاو

 « مهب لصتي مالك كالام نع رثأ كلذلو ؛ هذه هتلحب ماكشيو جملا ىلإ

 «لوانتي مالكو « نينمؤملا نم مهدع ىف مالكو مهكللاسم نع ىبنلا ىف هضعب



 تاقفادس

 .. «فاسلا قيرط ىلع اهلوانتي نكسلو « اهنولوانتي |وناك ىلا تاعوضوملا ضعب
 ا ْش ك0 . ةعدبلا قيرط ىلع ال

 اهتراثأ دق تاءوضوم ضعب ف دئاقعلا ىف مالك كلام نع رثأ اذه لجأ ن“

 ءاسلع ةقيرط ىغال « ةيفلس ةقيرط ىلع كلام اهيف لكتف « ةفلتخملا قرفلا
 ٠ .درجلا ىلقعلا رظنلا ىلع تينب ىتلا مالكلا

 , كلام هيف شاع ىذلا رصعلا لغشت ةفالخلا .لئاسم تناك دقو - ؟*
 , ناورم نب كلملا دبع نيب ناك ام رابخأ هتفلبف.  ايندلا ىف هنيع متتف دقف
 ناورم نبا ىلإ رمآلا وأ « كلملا ل1 فيكو « ءامد نم ريبزلا نب هللا دبعو
 , مهعيجنب تاالتماو « نيدلسملا ءامدب ةيمالسإلا داليلا تبضخ نأ دعب
 ىبب جورخ ىأرو « مهئارأ نم ريثكلا فرعو * جراوخلا جورخ ىأرو
 عزتنتىهو « ةيسابعلا ةلودلا ىأرو ؛ نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةمطاف نم ىلع
 : نييسابعلا ىأر مث « هب مهك اسمتسا نالطب نيبتو « نيب ومألا نم كلملا
 .دحاو تيب لآ اعيمج مهو , نيبولعلا مهمع ىنب كللملا ف نوعزاني مهو

 ناطاس تحن عقت ةنيدملا دسبشو « ءالؤه رابخأ كلام ىلإ تلصو
 ةرم ةيكرلا سفنلا نسح نب هللا دبع نب دمع ناطلس تحنو « ةره جراوخلا
 :. نيعباملا ناعأ ةل<تو ؛ جورخلا زاو ىتقأ هنأب ةيناثلا ىف مهتاو « ى رخأ

 نيب جابنم فلسللو , ًامئاد حلاصلا فلسلا قيرط رثأتي كلام ناك اذإو
 كلذ لوانت دق نوكب نأ دبالف « عزانتلا هيف ىرحي ناك ىذلإ رمآلا اذه ىف
 ريثب الأ لع صرلا لك ًاصي رح ناك هنكلاو « هتقيرط ىلع ةساردلاب جاونملا
 ىف ةينيدلا ةلرنملا كلت هلو « هلوق نالعإ نأ رهظيو « اهيف ضو وأ ةنتف
 نأو : ةئتفلا ىلع ضيرحتلا هنم ىشخي ناك  اهينادو ةيهالسإلا دالبلا ىصاق
 . ناك امفيك ةنتفلا نأ ىرب ناك وهو + سانلا نيب اهثيل ةعيرذ اهتاعد هنم ذخأي

 هع 09 وت م كلذلو . هب مكاقلا ناك امفيك لطابلإ مكحلا نم رش « اهثعاب .



 ١ د لوول عا

 ناكو « ءالجو حوضوب هيأر اهنم ثحابلا نيبتسي ةمامإلا ىف ةريثك لاوقأ
 زجوم ىف هتسأرد هتلق نكت أمهم انيلعو 0 . حمص الو ريشي اليلق روثأملا

 .٠ ٠ لوقلا نم

 5 .. ًايناث ةفالخلا فهن أر م مثال .الوأ .دئاقعلا ىف همالك سردن كاذلو

 دئاقعلا َّق ةمالك

 : رعاتشلا ل وقب اعاد لثمت ناك هنأ :هنع هللا ىضر كلام نع ربأ 3-2

 .©2عئادبلا تاثدحلل رومألا رشو ..ةئس ناك امايندلا رومأ ريخو

 نم ريثن :ك ىف هركاذش و « هظفحو زيزعلا دبع نب ريع .لوق ىورب ناكو

 نس و : لداعلا مامإلا أذ_ه. لوق وه كاذو « ةئسلا لضف ىف تاسانملا

 عابتا اهب ذخالا , ًاننس هدعي نمرمألا ةالوو سو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر

 5 دحأل سيلو « هللا نيد ىلع ةؤقو « هللا ةعاظا لاكتساو « هللا باتكل

 نمو ؛ ىدهم وهف , اهب ىدتها نم « اهفلاخ ءىث ىف رظنلا الو ء ابليديت

 هللا هالوو « نينهؤملا ليبس ريغ عبتا اهكرت نمو « روصنم وهف اهب رصنتسا

 - ٠ ًاريص» تءاسو « منبج هالصأو , ىلوتام

 0 *.ًارورس جادا هب ثدح اذإو ٠ دوثأملا مال كلا اذ ثدح كلام ناك |

 ا ؟©9هل ًاقيدصتو

 «, دئاقعلا ف ةيمالسإلا قرفلا لاوقأ هم أ ٠ تضخب اذه لجأ ن نم - ع

 ءامتراثإ نيملسملا ةحلص» نم سيلو « ملاصلا فلسا رثي ل ًادومأ تراثأ اهنآل

 'لدجلا ليس تكلسو « درجلا ىلقعلا رظنلا ىلع اهتسارد ىف تماق اهنآلو

 ةياده ريغ نم لقعلاو  كلسملا كلذ حلاصلا فاسلا كلسي لو, ءارملاو

 دعأب كالذاو ليا بطاخخك ن وكيو « اهيف رئاسأا لضإ « ةهاتم ىف ريسي ةيفيد

 (١ ضايع ىضاقلل.كرادملاو ؛ ربلأ .ديع نبال ءاقثنالا .

 نص كراذملا (م) .٠# ..  00ش



 هعاروم
 يلاع وبأ كلذ ىف لاق دقلو ءابقيرط كلسي مو « قرفلا هذه نيبو هنيب
 مممزلأ و . نيملكستملا بهاذم نم سانلا دعبأ كلام نأك د : ىلا
 . « نيعباتلاو ةباحصلا نم « نيفلاسلا

 ؛ لج ل لاق كلذاو ءاهكلس ىف مهلخدي ملةنسلا نع لئس اذإ ناكو
 ءهب نوفرعي بلق مهل سيل نيذلا ١ لاق ؟ هللا دبع ابأ اي ةنسلا لهأ نم
 ا . « ىردق الو « ىضفار الو « ىمبج ال

 ةفلتخملا قرفلا اهيف تضاخ ىتلا لئاسملا ضعب نع لئس امدنع كاذلو
 كلو ٠ نولداحي اك لدجلا ىلإ قاسفب ال ىتح , لوقلا نم لياقب الإ بحجب م
 ىلع داهتعالا ىف هتقيرط ىلع ةريصقلا هتباجإ تناكو« نوضو اهف ضوخلا
 زواجتي ملو « ةنس وأ باتك نم هيلع ًاصن دحي ال امع داعتبالاو : روثأملا
 . هب اهديقو « هسفنل همسر ىذلا تمسلا كلذ

 شرعلا ىلع نمحرلا :٠ لاقف , اكلام لجر لأس ةنيبع نب نايففس لاق
 ,0©6ءاضحرلا مالع ىّتح ٠ ًايلم كلام تكسف 5 ىوتسا فيك« ىوتسا
 نورظنتي سانلا لعجو « هتلاقم نم هدجو ءىث نم دجو كلام اني رامو
 ريغ هنم فيكلاو « مولعم هنم ءاوتسالا » : : لاقف هنع ىرس مث « هب رمأي ام
 ..الاض كنا ىنإو ,« بجاوهب نامإلاو ؛ ةعدب اذهنع لاؤسأأو «لوقعم
 تلأس دقل . وه الإ هلإ ال ىذاا هللاو « هللا دبع ابأ اي , لجرلا هادانف
 وف و ادحأ دجأ لف , قارعالو ةفوكلاو * ةرصبلا لهأ ةلأسملا هذه
 , 00هل تقفو

 ىنعملا زواجي الو , صناا لولدم دنع فب هتسارد تناك كلذكو
 لئاسم نع لئس دقو « دئاقعلاب ًاصاخ ةنسلا وأ نآرقلا ءاج ظفل ىف حضاولا
 .وحنلا كلذ ىلع ابيف هتباجإ تناك هرصعء ىف ترج

 )١( ديدشلا قرعلا ءاحلا حتفو ءارلا مضي ءاضحرلا .
 ١ . وم ص كرادملا (0)

 (كلام-٠١؟م)



 مس |[ بح

 ,ىهأ هتقيقحو «٠ صقنيو ديزي ناسميإلا نأ مالك هرصع ىف ىرج دقو,

 « ةريبكلا بكترمنعو « ناسفإلا لاعفأنعو « طقف داقتعا مأ «لمعو لوق وق

 .قلخ نعو « نوكن الم مأ ش2 ةمايقلا موي نوكنأ 6 ىلاعت هللا ةيؤر نعو

 ىف هتّقي رط ىلع ابيف هنا تناكف 2 هسرد .ى هلك كللذ نع لثمو :«نآر هلآ

 «هنوز واجتيال رصهاظلا صن ا مه وهو 2 فالسلا هدئع فكي امدنع فّوقولا

 . .٠ ىأريلإ ايف ركسفملا ىدتم ال ىلا ةيلقعلا تاعزان ا هلوح ن ندديشي الو.

 .نامإلا ف همالك- ١ ١

 ا ْ هتكلو طقف الوق وأ داق ءأ سيل نامإلا نأ كلام ىرب ناك ”

 ' . تاءاطلا نأ ىوربو ؛ لمعو لوق نامعإلا لوي ناكف «لمعو لوقو داقتعا

 . . ةالصلا نأب كلذ ىلع ده شالو © ناعإلا نم ةالصلاب مايقلاف 2 نام الا

 نينمؤملا ضعب ىشخف « مارحلا هللا تيب ىلإ تراص م سدقملا تيب لإ تناك

 : عيضيل هنأ ناك امو. : ىلاءت لاقف عايض ذ ىلإ ةيضاملا ممتالص نوكن نأ

 . نام الاذ ء لمف ىهو ٠ نامإ ةالصلا نأ ىلع نيبلا هظفلب كلذ لدف . ميامعإ

 .. كلذ ءارو ا لحم ريغ نم « ظفللا رهاظب نخأب هدو :اذكهو 2 لوفو لوق

 ظ ظ . باتكلا ةئ دييملا ةنشلا نف:نايب. ريغ ن

 هنع رثأ كلذل و« لمعلاب ديزي ناك دقف ,المغو الرق نامإلا ناكاذإبو

 ” « كلذ ىلع ةلادلا تأ آلا حيرمما ؛ ناعإلا ةدايز ىرب ناكهنأ هنع للا ىضر

 ريكفت نع ىهألإ ناكو « ناعإلا نم لمعلا هرامتعال ةيقطنم ةجينا كلذ نآل

 ا نه لوقي ال نم

 . ناعيإلا ىف اوفلتخا سانلا نم نيفنص ماشلاب نأ ذاع نب يهز هربخلأ
 ' ناميإ « دحاو ناميإلا تلاق ةفئاطو « نصقشو ديزي ناميإلا لاق فنص

 ؟اولوقي نأ نيتفئاطلل ئغبني اهف : هل لاقو ءدحاؤ ءامساا لهأو ضرآلا لهأ :

 'ىنلا نإف ؛مالكتلا نم كلذ ى وسامع نوفاك نونهؤم نت : نولوةب لاق

 م امال :
: . 



 ؛ هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح , سانلا لئاقأ نأ ترمأ » : لاق هلي
 : ىلاعت لاق ؛لاقو « ابقحي الإ محلاومأو مهءامد ىنم اومصع اولاق اذإف
 نيفئاطاانإ ريهز هل لاقف , ء انمؤم تسل مالسلا مكيلإ ىقلأ نأ اولوقت الود
 ا . عج رتساف ؛ ًاضعب امبضعب ىداع

 صقني ديزي أم نال ؛ صقني هأربو ء ديزإب نامإلا ىرب كلام ناكو

 - لوقلا نع فدكف « طقف ةدايزلا تركذ نآرقلا تايآ نأ دجو هنكلو
 . ناعإلا ٠ : لوقب اكلام عمس دحاو ريغ نأ , كرادملا ىف ءاج دقف « هناصقنب
 ناك  مساقلا وبأ لاق « ضعب نم لضفأ هضعب و صقنيو ديزي ؛ لمعو لوق
 ىف هتدايز هللا ركذ لاقو « ناصقنلا نع فقوتو ديزي ناعإلا لوقي كلام
 ءاقتنالا ىف ءاجو . 20). هنع فكر« هناصقن ىف مالكلا عدف ء عضوم ريغ
 : ,صقنيو ديزيأ ليق , لمعو « لوق لاقف , ناعإلا نعسنأ نب كلام لّس»
 هل ليق « ديزي ناعإلا نأ نآر لا نم ىآ ريغ ىف هناحبس هلل ركذ دق لاق
 نم لضفأ هضعبف لبق ٠ هنع ف.كو « هناصقن ىف مالكلا عد لاق صقنيأ
 1 ش ش . 220. معن لاق ؟ ضعب

 هناصقنو هتدايزو « ناعإلا ةقيقحل هتسارد ىف ناك هنأ اذه نم ىرنو
 تاهاتم ىف لقعلا ءارو ريسي الو ٠ لوقنملا هدنع فقي ىذلا ىلقثلا لحرلا
 . .لمعلاونيدلا بجا ولنكلو « لقعلا ةوهشل هدنع ملعلا سيلف ؛ اهكلاس لضب

 ناسنإلا لاعفأو ردقلا ىفهمالك»“ ٠
 لك ىف راتخم وه لهو , ناسنإلا ةدارإب ردقلا ىف مالكسلا لصتي - 5

 . ارش نإو , ريخف ًاريخ نإ هنع الوئس٠ نوكي ىتح « ارح ًارايتخا لمعي ام
 . ىف عاذو رثكو « نيدشارلا رصع رخآ ىف ردقلا ف مالكتلا عاش دقو ؛ رشف
 ىلعو 2 ةيربجلا اهادحإ ناةضراعتم ناتقرف تأشن ىح ؛ ىودألا رهعلا

 . #»# ص ءاقتنالا )0( 1 م. ص كرادملا )0(



 بروس

 «لمحيامف ةدارإ هل تسيل ناسنإلا نأ ىرب ىذلا « ناوذص نب موجلا ابسأر

 ىلعو ةيردقلا ىرخالاو « رايتتخا هيف هل سيل هيلإ بسن نإو لعفلا نأو

 مامت ةرح ناسنإلا ةدارإ نأ نوري ءالؤهو « هريغو ىقشمدلا ناليغ اهسأر

 نإو « ريخف ًاريخ نإف « تلعف اع ىرجتف ٠ اهتفلك ىلا اهامعأ ىف ةيرحلا

 تطسوت دقو « ةرحلا هتدارإب هسفن لاعفأ قلخم ناسنإلا نأو « رشف ارش

 . ناسنإلاف « ىلاعتو هناحيس هللا قاخ لاعفألا تلعجف ؛ نيملسملا نم ةعامج |

 اذمو ءاماستك | ىلع مادقإلاو ظ اهبسك ناسنالل نكلاو )2 ايش قلخال

 ش . فب ءاكشلا ناك

 ىف نيملسملا ةيلع ن٠ نيريثك ناسل ىلع ردقلا ىف مالكلا ءاج دقلو

 مامإلا ىلإ بسشيو « هنع هللا ضر ىرصيلا نسحلا ىلإ بسذيف ؛« تقولا كلذ

 لضفأ اهدج ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ةرتعلا ضعبو « نيدباعلا نيز ىلع نب ديز
 . مياسقلا و ةالصلا

 لاعفأ قلم ناسنإلا نأ نوعدي نيذلا نييردقلا ضغبب كلام ناكدّةلو

 تيأر ام لاق دقو « مهتسلاج نع ىبنيو ميال نع فكي نآكو ؛ هسفن

 ٠ نب رمع ناك لاقو . «ةعضو شيطو ةفاخس لهأ الإ ردقلا لهأ نم ًادحأ

 ءاياطخلا سأر وهو «سيلب إ قلخامىصعي الأ هللا دارأ ول: لوقب زيزعلا دبع
 انْئُش ولو » : مهيلع اهدشأ امو « ردقلا لهأ ىلع ةجح ةبآلا هذه نيبأ امو
 ٠ ةنجلا نم موج ن”المأل 5 لوقلا قح نكسلو ٠ اهاده سفن لك انيتآل

 0 , 00, نيعمجأ سانلاو

 ْ مهنأ هداقتعاو « م ءىبسأأ نلا ىلإ مل ديدشلا ضغبلا تالذ هادأ دتاو

 نع هذيمالت ىهني ناك هنأ هنع موضعب لقن دقلو « نيدلا لامج نوهوشي

 كرادملا ىف ءاج دقف ؛ مييلع ةالصلا و: مهنا زانج ءارو ريسلاو مبتحك انم

 ٠ هصناأم :

 , مع ص ءاقتنالا 0(



 الو ' مم

 ناك اذإ 0 معن لاق 9 ممالك نع .فكنأ ردقلا لهأ نع كلام لثس

 مربح و 34 ركسنم لا نع هأبنيو ل فورعملاب هرمأيو 0 هيلع ره ام ًافراع

 نم ريح نم وه ديعلو د : لجو رع هلأ لاق .٠ اردك اني نأ ىرأ الو

 ىف مهوهتيفاو نإو : ثيدحلا مولع لمح الو . مهفلخ للص الد كرشم

 9 ٠ ,290عهنم مهوجرخأف 8 رغن

 نإ نولوقي, نيذلا نييردقلا ضغبي ناك اكلام نأب مزج انتأ قملاو
 عيطتسا ال انكلو . هع لوئسم وه م ةصاخلا هتدارإب لعش ناسنإلا

 ىلع نوجراخ مهنأو . نوكرشم مهنأ مهيف ىري ناك اكلام نأب مّجلا
 .قإف . مهبلع ةالصلا وأ . مهفلخ ةالصلا وأ . مهتحك انم زوجي ال ةمملا
 اوناك اذإ مهو. ةرورضلاب نيدلا نه فرع أرمأ اوركشي ل مهنأ بسحأ

 هناحيس ابعدوأ ةوقب كلذ امنإف . لعفي امل ديرم راتخع ناسنإلا نإ اولاق دق
 نع لقنلا كالذ حص نإو .٠ مهسفنأ دنع نم ةيناذ ةودب الل .6 ءابإ ىلاعتو

 وهو . ةررح ريغ ةئاش مهلاوفأ هتخلب هنأ هليلعتف هنع هللا ىضر كلام .
 ْ بارطضاو؛ ةيطد ةريح ق نيملسملا عقوت ىتلا لاوقألا كللتلهردص عسأل مل

 005 هتينارون بهذتف مالسإلا قئاقح مهف ف

 ضولا نأ ىري ناك هنآل ٠ ةيربجلا هيف قفاو ام كلام نع لقني لد
 لاملب ف سفنلا لوعجو 6 ناعإلا لاج هوشأ ْىلا ةعدتبملا عد نه اذه ف

 . ىدجب ام الإ هسفن لغشي هلبأ هرتحر ناك اق بارطضاو

/ 

 م. ص كرادملا )١(



 0 ن وباسملا |بيف ضاع ىتلا لئاسملا نم ةريبكلا بكت رم ةلأسم تناك -

 . لع ىلع جراوخلا جورخل ًاساسأ تناكو , ًاديدش ًاضوخ كلام رصع ىف

 تاءعامج هب اوفلاخ ىذلا زاعشلا ابيف مهبأ رناكو : لبق نو هنع هللا ىضر

 ؛ ىوهآلا رصعلا ىف نيدلسملا نه نيريثك لوقع تلغش دقو : نيدلسملا

 رفاك هنأ نورب مهنم ةيضايإلاو ء بنذلا بكسر م ن ورفكب ةلمج جراوخلاف

 رصاع ىذلا ءاطع نب لصاو مهسأر ىلعو « ةلزتعملاو ؛ ناميإ رفاكال ةمعن

 نمؤملا نيب ةلزنم ىف ةريبكلا بكترم نأ نوري هنع هللا ىضر اكلام
 «هيلع هللا بوتيف « ًاحوصن ةبوت بوتي نأ الإ راثأا ىف دلخي وهو ءفاكلاو

 ىري ىرصبلا نسحلاو : قسافلا لسملا فصو هيلع اوقاطب نأ نوعنتم الو

 لمعلا نآل .هبلق ىلإ لضي الو : مالسإلا ناعي قفان» ةريبكلا بكسترم نأ
 قاعم لكب نمؤم ةريبكلا بكت رم نأ نوري ةئجرحلاو « باقلا ىف ام ليلد

 . هللا وفع ىجرب ًايصاع أتمؤم هنورب لدتعم قيرف ناقيرف ملأ كلو: ناميإلا

 لاق قيرفو « بكرا امف هبذع نإو؛ ءىث لك تعسو هللا ةمحرف ١ هع

 بابلا اوحتتفف « ةعاط رفكلا عم عفني ال اك« ةيصعم نامإلا عم رضي ال
 ٠ .اليطعت عنأ رشلا اولطعف ؛ نييحابالا نيينذملا هيعارصم ىلع

 .' هللا ءاش نإف « قساف نمؤم ةريبكلا بكت رم نأ ىلع نيدلسملا رثكأو

 كلذلو « هريغو ةفينح وبأ ىأرلا اذه للعأو , هبلذبف هبذع نإو:« هنغ افع
 . ةنسلا ة ةئج رم نم هنإ ىفاتسرمشلا هنع لاقو , ءاج دإلاب مهت

 نأ ىورب هنإف . هنع هللا ىضر كلام ىأر وه ىأ رلا كلذ نأ ربظيو 0

 ةريبكلا بكت رم كلامل هيبأ ىأر وهو. . هيأر حرش ةفينح ىبأ نب دامح

 : ةأورلا ضعب نع كرادملا ىف ءاج ام صن اذهو « هب سأب ال : لاقف

 , كيلع ةضيمن ابأر انل نإ : كلام لوشب ةفينح ينأ نبا تعمس لاق



 تروق

 ًادحأ رفكذال , هنع انتكس ًائيس هنأ د نإو « هيلع ًانيضم ًاتسح هنأ رذنإف

 را لل ْش ©”. نوءلسم مهلك نوينذملا ؛ بنذب

 دعب 1 8 نئابكلا ب ٍِ كرا از ديغلا نإ ه : لوقي ناك هنأ هنع يورو

 ٠ ىلعأ ىف نوكي نأ توجر لاود>الا هذه نم اجي مث ؛ ائيش هّللاب كرشي الأ

 شيل يوه * لكد «.ءاجر ىلعا 3 وه هبرو ديعلا نيب ةريبك نإ ٠ سودرفلا

 7« منمج ران ىف هب ىوع ا ءاجر ىلع وه

 نوكيب ىلاعت وهنا>بس هللا وفع ءاجر نأ ررقي هنأ اذه نم ىرئو

 تناك نإ'هنأ ررّقَبو ؛ اهنم ةبر ىلإ باتو اهنع علقأ اذإ , رئاثكلا بكرم

 نأ كلذ لثمو « سودرفلا ىلعأ 3 نوكيو ؛ةنجلا لخدب ؛ احوصت ةبوتلا

 « نانصعلاب ايف رهاج م هسفن نيبو هئبب وأ هلا نيبو هنيب ةريم كلا نوكست

 لهأ مث مويف ءاجرال نيذلا نإو « بيرق نم هتبوتو «نار ُهْعلا هل ىجري هئاف

 راكفأ نم نيدلسحا نيب هنو ريش امو« مدئاقع ىف م رئابك تناك نيذلا» اوهالا

 ا 1 . هضأ رغأ ىاسو «.مهليدا با ىلع مهنتفت

 : نم نإف « تازؤجاحم ةئجرملا نيبو هنيب بقي ءارآلا هذه عم هنكسلو

 ' ةغم رضن ال هنأو داقتعالاب .نامإلا نم نوفتكي نيذلا 2 اوأ ةئجرملا

 .رئابكلاب:ةثاهتسالا-ف نوغلادبو ءوفعلا ءاجرل ةبوتلا نوطرتشيالو « ةيصعم

 الوق اولاقو « اوتطخأ ةئجرملا نإ“: ,: مهْبِع لوقي وهو اهءرج مظع امبم |

 ؟ مهيف ىرت ام هل لبقف ءىث لكعنصو « ةبعكلا قرحأ نإراولق ٠ ايظع
 م ةاوخإف ؛ ةاكرلا اونآو ءةالصلاا وماقأو ا وبات نإف » : ىلاعت هللا لاق : لاق

 ٠6. ؛ نيددلا ىف

 تالا لم وأ « دجتم ةريكلا بكسر م ف م«أر ءابقفلا ىرأ اذكهو

 .: هلأ ة همحر وعتع الو . .رئابكلاب نونيهتسي ال براقتم

 موو, ص كازدملا (ب) ٠ بو ص كدادملا (5):
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 . نآرقلا قاخ - م

 ,ناوفص نب مهجلا اهلاقو . نآرقلا قاخ ةلأسم مردنب دعجلا راثأ -4
 ف سياو . نيلسملا نب اهنورشني اوذ>أو 0 ةلزتعملاو ةيردقلا اهقئتعاو |

 عنمرال .ميلعلا قالخلل ًاةوانع هنوكن آل . نيدلا ىف غيز هنالعإ ىف الو“ اهلوق
 .٠ هفلاخ ند الو 2( هدب نيب أ نم لطابلا هيتأي ال لاح ميكح نم ليزنت هنأ 1

 اهرثي ل لئاسم ىف نوضوخمي ال ملاصلا فلسلل نيعبتملا نيئمؤملا نكلو
 . ؟آداسفإو , ركنفلا ىف الالض اهيف ريسلا نوكي نأ نوشخي اوناكو ؛« فلسلا

 مالكلا ةفص قن م | وأ 5 ةااقأا هذه١ا وعاذأ نا ذل نأ َّط وصخ و“ ةديقعلل 0

 .ايظع ولع هلا ىلاعت ءثداوم ا ةببامشم نع هل أمي زنت ىلاعتو هناحبس هلا نع

 فاسلا كلأسم ريغ َّك ولس نع ن وعر وتملا نظف 6 ناتلاقملا تن رثقأ 1

 ليزا ْقن كلذ ءآرو نه نوكي نأ اوهوتو 8 نيلئاقلاب نونظلا :ملاصلا

 ءاوضو لو «اوفقوتو ؛اهوركنتساو ؛ نيتلاقملا اودرف « مب ركسلا تآرفلا .
 .ضوخلا نع عانتمالا ةفينح ىنأ نع رفثأ كلذلو , غيزلاب ضاخ نماوهدو
 . ضوخم نم بقاعي نأو 2 ضوخلا كالذ راكتتساو ,هلثم كلام نع رثأو

 ءابرض عجوي قولخم نآرقلا لاق نمو « هللا مالك نآرقلا ١ : لوقي ناكف

 | ١ ٠ بوت ىح سبخكو

 | هّللأ و ردح 6 ظ

 ابهنإ اولاقو , ىلاعتو هتاحبس هللا ةيؤر ةلأسم ةلزتعملا راثأ هب
 هناحبس هللأو . ناكم ف ىلاعتو هي ادمس هلأ نوكي نأ ىضَتقت اهمال 4 ةليحتسم

 بجاو وه ذإ 2 ثداوحلا تافص نم ءىث لك نعو .٠ ةيمسجلا نع هزم

 | : ىلاعت لاق كعأو 0 دوجولا بجأوب قيلي اب الإ فصتي الف 6 دوجولا

 ريصبلا عيمسلا يرهر؛ ءيث هلثك سهل ل
 تناكو 5 اممج ناكل ير ناك راف ؛

. 
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 امدنع مالسلا هيلع ىسومل لاق ىلاعتو هناحيس هللا نآلو , هلثم اهلك ماسجألا
 «لعفلا ةلاحتساو « ىنلا دييأت ىلع لدن ةلك هذهو « ىنارت نل د ةيؤرلا باط
 نإف «لبجلا ىلإ رظنا نكنلو » كلذ دعب هلوقب دييأتلا اذه ىنعم حشر دقاو
 ىسوه رخو , أكد هلعج لبجلل هبر ىلجت املف « ارت فوسف « هناكم رقتسا
 « ىلاعتو هناحبس هللا لجت دنع لبجلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا قلع دقف « ًاقعص
 , ًاقعص ىسوم رخو؛ أكد راص لب « رقتسإ مو

 ىذلا هيزنتلا اذه عم اهيناعم قفتتل « ةيؤرلا ىلع ةلادلا ةبآلا نول ود
 . ةعامجلا طسو ىف ةلاقملا هذ هاورشنو هنع ىلاعتو هناد.س هللا اوهزأ
 اهيفو « حلاصلا فلسلا جابنم فلاخي ام اهبف نأ كلام ىأرف « ةيمالسإلا
 تابثإو ,اهراكذإ هنع ىورو اهركنأف , هرهاظ ريغ ىلع نآرفلل جيرخم

 : تلق ببشأ لاق دقلف  ايندلا ىفال ةرخآلا ىف هناحبس هللا ةيؤر
 لاق ؟ هتلاىلإ نورظنبأ «ةرظان اه.ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو» : هللا دبع ابأ اي
 هرظان نإ « هللا ىلإ نورظني ال نولوقي ًاموق نإف تلق « نيتاه مهايعأب معت
 امأ ء تا ىلإ نورظنب لب « اوبذك لاق « باقعلاو باوثلا ىلإ ةرظننم ىنعمب
 :هيرلأس ىمو» ىرتفأ ؛ كيلإ رظنأ ىنرأ : مالسلا هيلع ىموم لوق تعمس
 .«ىتفي ام ىنفي ام نظني الو « هانف راد اهنآل ءايندلا ىف ىفارت نا لاقف « الاح
 نع ىلاعت هللا لاقو 5 ىقس ام ىلإ ىقب ام اورظن ءاقيلا راد ىلإ اوراص اذإف

 هما . 90, نوبوجحل ذئموي مهبر نع مهن] الك» ةاصعلا

 هناحبس هللا ةيؤر زاوج ررقب هنع هللا ىضراكلام نأ اذه نه ىرتو
 اك عقتس اهنأو ةرخآلا ىف هنوريس نينمؤملا نأ ربخأ هللا نأو « ىلاعتو
 ٠ . نآرقلا رهاظ ىف ىلاعتو هناحبس هللا ربخأ

 | ىنلا يدوهو ؛ "اهيلط مالسلا هيلع يسوم نأب اهزاوج ىلع لدتسيو

 بمو ص كرادملا )١(



 امل « ةبؤرلل قنلا نأو ءاهبلط ام الا تناك ولف « الاع بلطي ال مبلكلا

 1 ةيناسنإلا حراوجلا « ءانفلا راد ىه ايندلا نآل ايندلا ىف ةيؤرلا ًُط عش

 ىلإ نوكتف « اهأدب اك ىلاعتو هناحبس هللا اهديعب نأ ىلإ « ءانف ىلإ ابيف

 ريخآلا اذ-هو . ءاقبلل ىلا حراوجلا نم. وهامب الإ ىري ال قابلاو , ءاقبلا

 ىتح ٠ ًايقطنم ًاناهرب سولو لوقنملا رهاظب نامإلا هيا] ثعب ىناطخ ليلد

 ظ . مهتسيقأ ماظن ىلع عضويو « ةقطانملا بيلاسأب شقانب

 ةسايسلا ىف هؤارآ
 ٠٠١ - ةيسابملا مث ةيومآلاو ةعيشلاو جراوخلا كلام رصع ىف ناك «

 .ةعيشلاف « مهيف نعطلاو *.نيلوآلا ةباحصلا نم لينا مهنم قيرف حابتسا دقو

 ايأ. .نومري ٠ «.مهتناكم مه مه نمي ف لاش نأ حصا الامم ناهثعو رمعو ركب

 .'نايفسىبأ نب ةيواعمو « ساعلا نب ورمعو ؛ يلع و نا.ئعنومرب جياوخلاو

 ش . رفكلاب مثريغو

 نم هدالوأو لع ىف ةفالخلا نوري ةعيشلاف ؛ ميعزابنم ىف نوفاتخيو

 جراوخلاو.ةيناسيكسلا مهو , ةيشنحلا نب دمع موعم لخدي نم مهنمو « ةمطاف

 .:نيملسملا ةءامج نم الداع ةفيلخ نوكي نأ لهأتسي نم لكى ةفالخلا نو دا

 .ىئيب نم سايعلا تن ىف ىف ةفالخلا ن نوري ةيسايعلاو « .ة نق وأ تيبب .دبيقتا ريغ نم

 "ثيدحلا كلذف ٍنووريو «شيرق ىف ةفالخلا نوري م ريغو ةيومألاو ماه

 00 « شيرق ىف ةمئآلا :٠ ةيواعم هيورب ىذلا

 «ةباحصا بس هيأرام ؛ « برطضملا كلذ طسومف يف كلام ىأر ناك اذاف

 نم , ةعيبلا لهأ يف هيأد امو , ةفيلخلا هنم نوكي ىذلا تيبلا ىف هبأر امو
 . ؛الهأ هل اوبيلو «رمآلا اولو نيذلا ماكحلا ةعاط يف هيأر امو ؟ نونوكي

 اين : مالك كلام نع رثأ تاءؤضوم هذه جورخلاو نتفلا ف هيأ امو.

 ةرجوم ةءكابنم دحاو لكى ركذنا و, لا+ اراكنتسا وأ ء لاؤسا ةباجإ
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 . تل هلا لوسر باحصأ بس هنع هتلاىضر كلام ركتتسا دقل -

 ناححصأ بسم ةئيدم ىف داس نإ هنإ لاقو ًاريبك ًامرج كلذ نبتعاو

 «قهلاب هيف لمعي ال دلب ىف ةمافإلاك« اهنم جورخلا بجو « الي هللا لوسر

 : لاسقف ' هلاح رييغت نكمي وأ « قحلا هيف ماع هريغو « هرييغت نكمي الو

 7« فلسلل بسلاو قحلا ريغب ابيف لمعلا توك ضرأ ىف ةماقإلا ىغيني اله

 ءىفلا نم ذخأي ال ٍعتقي ىنلا باحصأ بسي نم نأ هنع ىوري ناك دقاو

 باحصأ بس نأ سيل » لاق اق هنأ ريلا دبع نبا هنع ىور دقف ؛ ايش

 ةثالث ىلع ءىفل] هللأ مسق لق , قح ءىلا ف ملسو هيلع هللا لص هنأ لوسر

 نيذلاو ٠ مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجابملا ءارقفلل » : لاقف ؛ فائصأ

 .: نولوهي مثدعب نم اوءاج نيذلاو» لاقو ٠ مهلبق نم ناالاو رادلا اوءو.ت

 قح الف ءالؤه ادع نش ء ناعرإلاب انوةبس نيذلا انناوخإلو ؛انل رفغا ابر

 ), هيف هل

 هللا للص هللا لوسر باحصأ بسإ نمل له : ديشرلا نوراه هلأس دقلو

 ' ؟ كلذ تلق نيأ نم : لاق . ةمارك الو ءال : لاق ؟ قح ءىنلا ىف لسو هيلع

 ٠ 6.9 رفاك وبف مهباع نمف « رافكسلا مم ظيغيل » . ىلاعت هللا لاق . لاق

 مهل ويرسل نميف ديدشلا هيأرو ةباحصلا بس نع هيه عمم ناكو ٠

 عفدت دقو « ةعزانملا ىلإ ةلضافملا ىدؤت نأ ةيشخ مهنيب ةلضافملا نع عندي

 ىف ديزتلا ىلإ ىدؤت ةعزانملا ذإ ٠ ممرادقأ ضعب صاقتنا ىلإ ةءعزانملا هذه

 مم ةثالث ادع ايف « ءاوس مث لوقي ناك كلذلو صاقتنالا وأ فرشلا

 ركبابأ لضفي ناك هنأ ىلع تاياورلا تقفتا دقو : ناهّثعو ؛ رمعو ءركب وبأ

 ش : نيلضفملا ىلإ ناهثع مضض تاياور ىفو « ةباد.صلا رئاس ىلع رمعو

 م ص ءاقتنالا )١(

 ْ 0 0 1 00 0 ٠٠١ 3 ١ ص كرادملا 0



 تسال 4 م

 هيلع هللا لص هللا لوسر دعب سانلا ريخ نم « نيبولعلا ضءب هلأس
 : لاق ؟ نم مث : لاق « سمع : لاق ؟ نم مث : لاق ء ركب وبأ : لاق ؟ لسو

  :لاق  ًادبأ كسلاجأ ال هتلاو ى ولعل لاقف ؛ ناهثع ادظ لوتقملا ةفيلخلا
 ..كا زايخلا

 ةريخ ..ال 50 ةثالثلا ءالؤه ىف لاق هنأ ًاضيأ هنع ىور دسقلو
 . ركب وبأ راتخاو « ةالصلا ىلع ركب ابأ رمأ « لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر
 بلط نم سولو ؛ سأنلا فقوف« اوراتخاف « ةتس ىلإ رمع اهلعجو ءرمع

 1 ظ 0 ' . , هبلطي مل نكرمألا
 «كسمأم ءرمعوركب وبأس انلالضفأ » : لاق هنأ بهو نبا ركذدقلو

 مْ ةءياور ىف ديزو « نامثعو ؛ لاقق « ىنيد ىف كب ىدتفأ ٌؤرمأ فإ : تلق

 | 0 سانلا ىوتسا-

 نأ دحأل غومصإ هنأ ىرب ناك ام هنأ دافتسي ةفاتخملا تاياورلا هذه نف
 ٠ :ماوسنمىلعأ ةناكم ىف مهعضإإ هنإف ةثالثلا ءالؤد الإ , ةباحصلا نيب لضافي

 ناكف.ةالصلا لعر 34 اب أل عج علك ىنلا نأ ىرب هناللا ىلقن ىرثأ كلذ وهو

 راتخاوءرمع ركب ابأراتخا مث ؛ هتبالول ًارايتخاو. ةتلل هنم اليضفت كلذ
 نأ ىريو « نامْعل مرايتخا ناكف , ًادحاو مهنم ةباحصلا راتخم ةتس ربع
 لاق كلذلو « ىنلل هلك رايتخالا نآكسذ . ركب ىبأل ىنلا رايتخا وه لصآلا
 | كلذلاب رثأ لب يضفتلا اذه ىف نكن ا هّلفأ لوسر ة ةريخ ءال ؤه مهيف

 . ناكف « ةباحصلا نم عامجإب ةفالخلل اوريتخا كئلوأ نآلو « رابتعالا
 كلل ذهرج دقلو «هءارو امل رظني الو ؛ كلذ ىلع ةباحصلا عامجإل مهايضفت

 دحأ فالتخا هجابنم هذخأ ىف لامب , ل هنكلو « نييولعلا عم هفالتخا ىلإ

 1 ٠ نينمؤملا ليبس هرظن ىف كلسي مادام« هيلع ْ

 مالكسلا لياق هنع هللا ىضر كلام ناك: هرظنزف ةفالخلا تيب - ٠

 م, ع نص كرادملا يف ثالثلا ٍتاياورلا (



 هلو

 دعتبي ناك هناللو ءامهريغب هتبانع ةلقل كلذو ١ ثيدحلاو هقفلاب لصتي ال اهيف
 الو« نيد لع هيلع نأ ذإ 2 فالخ وأ ةحاشمل ًاعضوم نوكي نأ نع هيلعب

 ضارغأ نه ًاضرغو « ءارماو لدجلل افده نيدلا نوكي نأ حصي
 . تاعزاتملاو تام حلا

 نوكسي ىذلا تيبلا نيس ؛ ةفالخلا ةلأسم ىف ليصفت هزع رثؤي مل كلذلو

 , هلاوقأ ضعب نم كلذ سملتي نكللو ؛ هيلع دمتءا ىذلا ليلدلاو هيف
 نيم « لصفم نايب نم ذخؤي الو « اطاينتسا طبنتسيف « هلاوحأو
 ا , هجئاتنو هبأ اسأب

 ْ ,ىولملاوأ «ىعئاحلا تيبلا ىلع ةفالخلا رصتقت نأ ىربال هنأ دكؤملا نمو .

 ناك امو « ًايوين ًارايتخا ناك نايْثعَو رمعو ركب ىبأ رايتخا نأ تيأر دقف
 ًايلع مضي لو « طقف نيبشرق اوناك لب « ىعئاحلا تيبلا ن٠ ءالوه نه ًادحاو
 رايتخاك ناك ةفالخال هرايتخا نأ ركذي ملو « ىشاهلا وهو مهتناكم ىلإ

 بلط نم سيلو ٠ وهو « هلوق ضب ىف هب ضرع. ناكامير هنأ لب ٠ الؤه
 0 .هيلطي ل نك ءرمآلا

 ملف , ىمشاحلا وأ ىولعلا تيبلا ىلع ةروصقم ةفالخلا ىرب ال ناكاذإو
 لدعللىهلب « ةفئاط الو  ليبق امم صتخي ال ةماع اهارب نأ امإ هنأ الإ قس
 اهاري نأ امإو « جراولا ىأر كلذلو . نيملسملا ةعامج هراتخي ىذلا رداقلا
 ةيواعم قيرطب ةةلظكع ىنلا نع ىورملا رثآلا وه ٠ مهريغ نود شير ف

 .«شيرق ىفةمآلا » .نايفس ىفأ نبا نب

 ةمامإلا نأ ىلع ةنسلا لهأ عي 5-5 نأ لصفلا هباتك ىف مز> نب ار "ذ دقو

 «رئاوتملا ىنعمف ءاج « شدرق ىف ةمعالاد حيحصلا ثيدحلا نأو؛ «شيرف ىف

 نعذأو « ةرمس نب رباجو « تهانصلا نب رمعو « كلام نبأ سأ هاور دقف

 «.ةدعلاو , رادلاو ةردقلاو ةعنملا لهأ مهو « ةفيقسلا موي شورقل راصنالا
 , مالسإلا ىف ةقباسلاو ددعلاو
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 : ةنسلا لهأ كلسم كلسي ناك هن ء هللا ىضر راكلام نأ كلذ ع نم روظيو

 . شيرق ىف ةمامإلا نأ وهو « ممأذ ىريد.« ةعاججلاو

 | عضوم م مامإلا راشخا ةقيرط تناك مامإلا .رايثخا ١ ةقيرط -- ١م

 : ىلع ىلع ىنلا صأ 2 صنلأب أ مهدنع ةمامإلا ة كعم شل | 3 « نييلسملا نيب فالخا

 | هركذي نمو « هيلي نم الع صلب مام | لك اذكهو .هيلينم ىلع ىلع صنو

 اهلعج لق ماعلا رايتخالاب | رات سيل وبف 2 5 وس .راتخ نأ دحأل سيل ش

 . ىلع نوريسي اوناكدقف « كلذ دعب سانلا ةعيابمو « دبعلا ةيل وتب نويومألا
 دبعي نأ نيدلسملا نم نو ريثك رقي ملو « هل ةعبابما ذخأو؛ ديعلا ىلو رايتخا

 امنإف « ةئيسلا ةئسلا كلت نس نأ ةيواعم نم اوركنتساو « هذعب نمل ةفيلخلا

 . ثرو. كللم ىلإ ةفالخلا تلؤح

 ٠ «ةنالخلل ةيلهآلا ىوذ نيب نم راتخي ةفيلخلا نأ ىلع نيملسملا ريهاجو
 هيف ىوبلل لخد ال هرايتخخا ناك نإ هذعب نمل ةفيلخلا دبعي نأ نم عنام الو

 ىروش رمآلا هلعج ىف رمع لعف اكو ءرمع هفالختسا ىف ركب وبأ لعف اك

 وهو مالسلا هيلع لوسرلا مهكرت نممد ةلدنم ةباحصلا ىلعأ نم ةتس نيب
 ٠ ٠ . ضا : مهنع

 ماظن رقي ناك هنأ روظإ « ءازألا كلت طسو ىف كلام ىأر ناكااذاف:
 ففالختسا نم هآر ال كلذو ؛ ىوه هيلع ثعايلا نكي ملاذ فالختسالا

 ةعباصالإ ةفالخلا دوددل الو 2 هتيم نب ىروش رمألا رم لعجو 0 ركب ىبأ

 ةماع ةعبابم تنانك الإ هدنع دقعنت الأ نكسإو ؛ نيملسملاو ةفيلخلا نيب ةرح

 ااا ؟ عاقصألاو عاقبلا لكى نيململا نم

 داقعنال : فاك ةئبدملا وكم نيم را لهأ .ةعبامم نإ كالذ ىف كلام لوقي

 منال ؛نيملسملا ةماعل ًامامإ ام نوكي نأ ةفيلخلا لهأتسي ىتلا ةلماكسا| ةعيبلا

 نبأ .لاق م كرادملا ىف ءاج دقف ءدقعلاو لحلا لهأ مهف ,ةيومنلا ةنسلا ةاح



 تارا

 لمأ ةعيبلا ٠' تع ىزأ | وتيابام !ذإ نيمرحلا. لهأ نأ ىري كلام ناك 3 : فان

 ا 0 ٠ ءمالسإلا

 ' وأ ؛ قشمد وأ ةرشبلا وأ وكلا و أ دادغب لهأ عيب نأ ٠ ىرب ال وهف

 .لهأ ةعم اهيف لخدي ' ماد م نييلسملا ملت نيعمتج مج هام وأ طاطسقلا

 . عيش ةعيبلا تمزا مهدحو ةنيدملاو كم لهأ عبأب اذإو ٠ , ةكمؤ ةنيدملا
 . ةعاطلا مويلع تبجوو

 : لع ءالخدلا ا ناكنأ موا ؛ هتناكمو هتمق هل تناكىأر )أ كلذ نإو

 . نيتعت .نأ بجو طايتحالا ناكف ء ةنيدملاو 5٠ ريغ يف نيريثك نيبلسملا
 . الايخ مالسإلاب كيرا ليخد مهيف سيل نيذلا نولسملا منال 2( مهتعيب

 نأ: بجيف 6 بولقلا ف رقتساو: » مالسإلا ةخقر تعسنأ نأ كعب امأ ا

 ' 1 - .ةعيبلل ماظن ةمب ن رك

 ' وهف « ةنسلا ىلع داهتعالاو , خبراتلا ىف ىأرلا كلذ ةميق نكست امهمو .
 ٠ نمور رابخأ نم هنع روثأملا عم قفتي وهو؛ هنع هللا ىضر كلام: ىأر

 .. ةالصلا لضنأ اهبحاص ىلع ةرجهلا راد ًاصوصخو ءزاجحلا لعل سيدقت
 - نب ةيواعمو « هنع هللا ىضر ىلع نيب فالخلا بابسسأ ضعب ناكدقلو

 ' .ريعو ركب ابأ اوعياب نيذلا مثوةنيدملا لهأ رايتخا ربتعا ًايلع نأ نايفس ىبأ
 006 عب : مهل ميلاقآلا لهأ نأو « هتعاط بوج ول ًايفاك مهنع هللأ ىضر نامعو

 . هل ةلعت وأ جورخلاةعيرذ « هدنع ه نمةعبإب م مدع نمذختي ناك ةيواعمو

 ٠ 00 ., مم ص كادملا )01(

 ,نامزل م.دق نم ءايلعلا ني فالغ عضوم ؟ 2 مب ةمامإلا دقع ةلأسم (؟)
 داليلا راطقأ ىف ةمآلا ءالضف عامجإب الإ دقعنت ال ةمامإلا نأ ىلإ موق بهذف
 عضوملاو 5 مامإلا ة ةرضح لمأ دقعي مصت ام ةمامإلا نأ:الإ نورخآ بهذو

 * ىلإ 508 قابجلا باهولا دبع نب 3 ىلع وبأ بهذو ؛ ةمثآلا رارق هيف ىذلا
 سس اوفلتملو و : مزح نبا لاق . لاجرةس# دقعنم: .لقأب حصت ال ةمامإلا نأ
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 ىف نكي ملو ؛ نيدلملا ىلع بلغتم بلغت اذإ : لوضفملا ةعاط ١6 وا
 ٠ فورمللاف , هككح ىلإ سانلا نكسو لدع نكسلو اضرب ىلوت دق هرمأ لوأ '

 بلطمال هنا ؛؛ هتعاط مزلتو هيلع جورخلا حصا ال هنأ كلام بهذم ق

 جورخلاف سيلف ؛ ]وت كسر سا لأ ىضدو 34 رقتسأو 2 قفحن دقو لدعلا قىوس

 ْ ٠ . لظل عفد الو“ . لدعل'ةماقإ

 نإد ؛ 2 هيلع جورخلا كيف هّنبأ ىضر كلام نوجدعسملا م لداع ريغ ناكنإو

 ف اودهتجيو 03 اوريص نأ نييلسملا ىلعف 03 هيلع نيجراخلا ةبراخم ىلإ عدلي ل

 ملاظ هنإف 2 اهعق ف هونواعي ال ةجراخ هيلغ تج رجح نإو ) هعوقت ف

 .© اهريلك نم مهتلي مش ملاظب ملاظ نه ةللأ مقتني معدود

 هيلإ لصو ا لبق نم انهون امك , كلام ىدل نوكت ىأرأا كلذ نإو

 روع امو 2 هرمع ماكح ىلع جورخلا نه ةمآلا هتئاع امو نتفلآ رابخأ نم

 ىوتلل مث 0 ةينيدلا رعاشملا ليطمت وعر ومالا ىف.با رطضا و , داسفلا نم كلذ

 عافدنالاب هنرغب راصتنالا نآل 0 هشطب ةوقو 3 مالا دوع ظالختساب رمآلا

 ةمالل رايتخالا نسحدب دصق اذإ تيملا مامإلا نم دهعب حصي ةمامإلا دقع نآىف حس
 4 لضنالا هنإ لاقو ء كلذ وه راتخا دقو , ىوه كذب نصقي م6 « هتوم دلع

 ,هتوغ دعب ًامامإ هزات ناسنإ ىلإ مامإلا دبعي نأ اهعمصأو املضفأو , : لاقف

 عامجإ الو « صن ال ذإ , هتوم دنعو « هرم ىف وأ « هتقك ىف كلذ لعف ءاوسو

 ءركبوأب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لعف ام. هوجولا هذه دحأ نم عنملا ىلع

 « زيزعلا ذبع نب :رمعب كلملا ديع نب نابلس لمف كو « رمعب ركب وبأ لعف اكو

 دحأ ىلإ ديعي لو .مامإلا تام نإ لوقيو «هريغ هركنو هراتخن هجولا اذهو

 اكو « نامثع لتق ذإ ىلع لمف اك« هنييعت ىلإ. وعديف ةمامإلل قحتسم لجر رداب
 _لضفأ هآر امو ةفيلخ رامخال ماظن عضو مزاللا نأ ىدنعو « «ريبزلا ٍنبا لعق

 وأ هدالوأ «٠ هلهأ نم ًادحأ راثخا اذإ كلذ .نوكي الو دضقلا نسح .هطرش |

 : . ةنسح ةثلف ناك زيزعلا دبع نب رمعل ناماس دبعو ؛ هتوخأ



 هس [06-

 « هيلع ةجراخلا ترصتنا نإو « هم رط نع ىرعري الو « هيلع ناك ايف
 ةمآلا حلاصمب ثبعلاو « لظلا هنكلو « لثمآلا مكحلا وه اهنكح سيلف
 . ةمألا ىدبألا هرواعتت

 هنأ ىتح « هنع هللا ىضر كلام سفن ىف انكمتسم ىأرلا كلذ ناكدقلو
 نم لجرل هدعب نم رمآلاب دهعي نأ نع زيزعلا دبع نب رمع عانثمأ للعيل
 نوكيف « نتفلا كلملا دبع نب ديزي هيلعريثي نأ ةيشخناك هنأب حالصلا لهأ
 نيجراخلا ضعب جرخ دقلو ٠ ىجترملا حالصلا نم رثك أ هدبع ىف داسفلا
 ىنمياب » : لاقو , هل سانلا وعدي نأ اكلام لأسو , روصنملا رفعج ىفأ ىلع
 ىذلا ام ىردتأ كلام هل لاقف « رفعج ىبأ لظ ىرت تنأو « نيمرحلا لهأ
 .: كلام لاق , ال : لاق ؟ هدمب ًاحلاص الجر ىلوي نأ زيزعلا دبع نب رمع عنم
 ديزي ميقي نأ هريغل عباب نإ زيزعلا دبع نب رمع فاخف ديزيل ةعبيلا تناك
 . ,©2ملصي الام دسفيو « سانلا لتاقيو « جرهلا

 رظنلا , حلل ىلعألا لثملا ىلإ عمجت ةرظن « ةيسايسلا كلام ةرظن هذه
 ةعقاولا سانلا ملاصم نأ ىريف ٠ سانلا رومأ هيلع ميقتست ىذلا عقاولا ىلإ
 « فالخلا وأ , ةعاطلا ىلع نوثحي نْيدلا رابتعا ىف ةردقم نوكت نأ بجي
 هيلع امو « ةعقاولا ةقيقحلا ىلإ رظني لب « ةيلاثملا ةروصلا ىلإ طقفرظني ال وهف
 نوكسلانأ ىريف , نباعو دهاش امبو ء.خيراتلا ثداوح ريتعيو « ةمآلا لاخ

 . « عضيو اهيف بخي نأ نم ريخ نقفلا نع داعتبالا نأو « جورخلا نم ريخ
 . نم حالصلا نوكيف ٠ ةداجلا ىلع ماحلا لمحي دق جورخ ريغ نم داشرإو
 ؛ 2 . ءافلخلاو ةنيدملا ةالو عم وه لعفي ناك اك « داسفو ثبع ريغ

 هنإ ةيكلاملا لوقيو , ىكلاملا بهذملا ف ررقم وهو.« كلام ىأر اذه
 ةعبب ثددح ريسفت ىف ىاقرزلل أطوملا حرش ىف ءاج دقف ٠ ةنسلا لهأ ىأر

 ىو كرادملا )١(

 ( كلام - ٠١م)
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 ١ ءهلهأ أل )ح عزان 2 الاد 5 اك ريسفت دنع ةرجهلا ليبق ى "0 هل ةتيدملا لفأ

 ا : هصن ام ثيدحلا رخآ ىف تءاج ىلا

 ' ؛ ناسحالاو لدعلا لهأ ليقف , هلهأ ىف فلتخا : ربلا دبع نبا لاق»

 . «٠ دوجلاو « قسفلا لهأ امأ ٠ هلهأ مهنآل نوعزاني الف « نيدلاو لضفلاو

 .٠ نيملاظلا ىلبع لاني ال , ىلاعت هلوق ىرت الأ هلهأب | اوسيلف ؛ لظلاو

 ؛جداو 4| ةماعو , ةلزتعملا نم فن ”اوطت ءهذ رئاجلا ملاظلا ةعزانم لإو

 مل نإف , اس الداع الضاف 0 نوكي نأ رايتخالا أولاقف ة ةئيملا لهأ امأ

 - لادبتسا نم هيف امل ؛ هيلع جورخلا نم ىلوأ رئاجلا ةعاط ىلع ريصلاف « نكي

 نه م اظءأ كلذو ؛ داسفلاو تاراغلا نشو .ءافدلا قرهو / نمآلاب فوحلا

 ظ ىوأأ نأ نيدلاو لقعلاو « دبشت لوصآلاو ؛ هةسفو هروج ىلع ربصلا

 . « 9كرتااب امهالوأ نيذو ركملا

 جورخلا ر رش 2*2 نير لا نيب مناد وبف « قيقختأا ىلع كلام رظن وه اذه

 راتخيف , حيصنلا هيلإ ىدسأ ن نإ لدعلا ءاجر عم , ملاظلا ةعاط رشد« نتفلاو

 رابخأو اهناع ىف 2. ثداوحلاو ظ لمت لدعلا ءاجدو' لفأ رشلا نآل ىتاثلا

 رظنلا كلذ دب _ق هئياعب ؛ ملام '

 ١ ىذلا نيكس ا ربص وه كلام هيلإو ل وعدي ىذلا نيصلا سياو 1

ن ل حالص ىف بي ىذلا ريص لب 0 هاضريو ملظلا ر كسل ش
 نأ دعو دقو 2 سا

دالصب ديلولا ني ةدايع نغ ديغسنب ىحينع كلام» :ثيدحلا ضن اذه 0(
 ة

 ىلع ملْسو هيلغ هللا لص هللا لوسر انميأب و : لاق هدج نع هيأ نع تماصلا نبا

 «هلمأ مآلا عزاني الأو « هركملاو طشنملاو ء رسملاو رسيلا ىف ةعاطلاو عمسلا

 ةدايز ىراخبلا فو. » ًاقح ىمألا ىف كل نأ تيأر نإو » ةدايز دحأ دس فو
 ش

 ش . «ًايدايأ رهاظ يأ احاوب رفك اورت نأ الإ

 لهأ ئأر كلذ“ ايتعا ىو « مومب صم ج ىتاقرزلل أطوملا حرش (0)
 أو نيومآلا ىلع جورخلاب ىضر ةفينح ايأ نآل ء ظن ةئسلا

 ٠ رفعج
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 .داشرإلاو ء مصنلاو ةظعوملاب لدعلا ىلع ملاظلا لمح نأو « جورخلا ىف داسفلا

 « ةقيرطلا هذهب هلكلظلا عفد نك مل نإف «بيرق نيدلا رما وأ .هريكذتو
 هي] عدي ملو ٠ جورخلا مدع ىلع ضرح ذإ هنإو مناكمإلا ةرئاد ف هليلقتف

 « هيلع ريص هنالل ؛ نيملسملا نم هبلظ ىلع نيجراخلا ةبراحم نع ضري مل وهف

 ىف ملاظال ةرصانم نيج راخلا ىلع ءاضقلا ىف هتنواعمو « هملظ ىف هرصاني ملو

 , نيملسملا ءامدل كنفس كلذ ىف هتنواعم نآلو , ةعاطلا هذه هل سيلو « هملظ

 . . مؤامد لحن ال هللظ ىلع جورخلا ىف اوأطخأ نإو مبف
 نم هيلع نيجراخلا وأ ىلاولا عم سانلا نوكي نأ نع هيبن عم هنكنلو

 ررقملا وه اك « ىلاعتو هناحبس هللا ليدس ىف داهجلا ىف هتءاط بجوأ نييلسمملا
 : اهف ءاج دف ىركلا ةنودملا ىف هنع درو اكو « هيهذم ىف

 «(مساقلانبا لاق) « ةالولا اله عم مورلا دهاجي نأ ًاسأبىرأ ال لاق »
 « تعحنصام مورلا تعنصو ,2) شعرم نامز ناكل هنع ىنغلب ناكو

 سأب ال لوقي هتكردأ دقف انأ امأو مساقلا نبا لاق « مهداوجب سأب ال :.لاقف

 ىلع سأب ال لاقف ٠ نولعفيو « نولعفي مهنإ , هللا دبع ايأ اي تلق : مداهحب
 اذه كرتا ول لوقيو « أسأب هب ىرأ ام لاقو « سانلا لعفي امو « شويجلا
 ةأرجو « مهب لعفامو « شعرم نكذيو مالسإلا لهأ ىلع ًاررض ناكل
 . «مالسإلا لهأ ىلع مهتاراغو « مالسإلا لهأ ىلع مورلا

 هنال ؛ ءالؤه لظ تحن عوام ريغ داهجلا لعب ناك هنأ اذه نه ىرتو

 « .نوملاظ مهو « مهتعاط ررض نه دشأ سانلل ررذلا ناكل داهجلا كرت ول
 ءارآ ةسايسلا ىف هؤارآ تناكف « ًامئاد ررضلا عفر ىلع لمعي هارت اذكهو
 لثملا ىلإ هجتي اك « سانلا ةحلصمو عقاولا ىلإ ًامئاد تفتلي ىذلا سيكلا
 . لامكلاو ايلعلا

 رخآ ىف نامورلا اهارغ دقو , نصح اهم ناك ةيك اطنأ برق ماشلاب دلب 0(

 . نيبلسملا اوذآو « دومآلا بارطضا دنع ةيمأ ىنب
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 ش كلام هذ

 '«, هنع هلل ىضر كلال انسارد نم لوألا دصقملا وهاذه -

 لع نإف « هيقفلا اكلامو « ثدحملا اكلام انثح نم مسقلا اذه ىف سردنسو

 ىوري هيقفلا ٠ نيطلتخم اناك لب , هقفلا نع الماك زيمت نيمت دق نكي مل ثيدحلا

 امب ًايقفو « هيورب امب ًاثدح نوكيف « هطاينتسا اهيلع ىني ىلا ثيداحألا

 بلغي ناك مبضعبو « ءاتفإلا هيلع بلغي ناك ءاهقفلا ضعب نأ ديب . هطينتسي

 طاينتسال درجت نمف « ثيدحلا نع هقفلا لصفنيب دتخأ كللذبو « ةياورلا هيلع

 درجت نمو « هيقفلا ناك هتحصب معلا دعب ثيدحلاو نآرقلا نم ماكحآلا .

 مهروتسم نم مدع لاجرلا فرعتيو « اهميقس نم ابحيحص فرعي ها و رآل

 ىف لم ءاك هجو ىلع م دق لاصفنالا كلذ نكي مد« ثدخما وهف « «هريغ نه

 انملاؤ دجت ال كلعلو , ثدحلا وه هيقفلا نأكف 2 هئع لبا“ ىضر كلام دبع

 « نيتيحانلا ىف ًايواستم نوكي داكيو , لماك ردقب ناتفصلا هل تعمتجا دق ٠
 هبن نم لوأ نم ناك ىذلا ؛ ثدحملا ظفاحلا وبف « هنع هللا ىضز كلاك

 ةسارد تايورلا سردو ؛ مهثيداحأ لوبقل لاجرلا بتارم زيي ةرورضا

 دشتو « ءاتفإلاو هقفلا ىف ةرجهلا راد مامإ اذه ىلإ وهو ء صحاف دقان
 انتسارد نوكتسو « ةفاتاملا لئاسملا ىف هئاتفتساو هبقف عامسل لاحرلا
 « هدنع طاب نتسالا لوصأ نم قاثلا لص'الل انتسارد دع ثدحما كلام

 ةنسلا وهو

 نيب نوكن نأد دبال كلام مالا هّقذ ةسارد ىلإ هجتن ذإ اننإو - ١86

 طاب نتسالا ف هلوصأ وداهتجالا ف كلاسمابنم ف ةرهتن ىتلا ةيبقفلا ةداملا انيديأ

 « هيلإ ةبسنلا ةدكؤم « دنسلا ةتباث ءابماكحأب ىقأ ىلا ةيبقفلا عورفلاو

 '.اهتحجار وأ.

 ل انمالك ردص ىف انرشأ اك اكلام دجتس ةسا ردلا هذه دنع اننكلو
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 لمتشاتارابع نم ريثك ىف الامج] هجابنم ركذ دق ناكن إو , هلوصأ نودي
 نإو « هل نيرصاعملاو هذيمالت قيرطب هنع تيور تارايعو أطوملا اهلع

 هجتنس كلذاو ؛ لوصآلا كلت فرغت ىف كي ال صنلاب ىورملا ردقلا كلذ

 عورفلا هيلإ ءىوت امو ؛ عورفلا نم هبهذم ءاهقف طينتسا ام ىلإ « اهفرعت ىف

 نم أطوملا هيلإ ريشي.امو  هتارابع نم روثأملاب كلذ ةنزاوم عم , ةفلتخملا

 . هل جاهنم
 ابفلأ ىتلا هبتك( امهدحأ ) نيقيرطب انل تدرو دقف ةيبّقفلا عورفلا امأ

 وه ؛ نئملاو دنسلا صحم ثيدح باتتك ناك نإو وهف ؛ أطوملا ابسأر ىلعو
 :هتاعوضوم اهلمشت ىلا ةيبقفلا لئاسملا ف كلام ىأر ىلع لمتشي هقف باتك

 : هقفلاب كلام لع نع ءىني باتكقدصأ وهو« ًايبقف ًابيترت بترم وهؤ .

 . ثيدحلاو

 ناكدقف , ةفلتخملا لئاسملا ىف هئارآل هباحصأ لقن وه ( ىتاثلا قيرطلا )
 «ةيقي رفأ لامشبو ء رصمب ذيمالتو , زاجحلا دالبب ذيمالت هنع هللا ىضر كلام

 .فرورشن# « هتايح ىف ةيئانتملا راطقألا كلت ىف اونا دقو سلدنألابو

 مهعنع الو ه ناكو اهوديقو اهوظفحتسا دقو : تاعفاولاو لئاسملا ىف هواتف
 « ىواتفلا كلت تنود دقو « ابلقن ىلع ًاصي رح نكي مل نإو , اهدييقت نم

 هفرعتدعب « هبقف فرعتل ىناثلا قيرطلا ىه تناكسف « اهيلع جرخخو « تعمجو

 1 .وره هبتنك امم

 ةبتك اههالوأف فرعتن ؛ نب ردصملا نبذه نع ةزجوم ةملك ماكتنل و

 ةيناثلا ىف ملكتنو « هتيسن ىف ءايلعلا لكتب امو « اهنم ةبسنلا حيحص وه امو

 , هولقن امو « هملع اولقن نيذلا هذيمالت نع



 ل
 ب افلا -_-

 كم

 ؛مجواتفاونودي نأ نع نوهنتعي ةباحصلا رصع ىف نودهتجلاناك - 9

 ٍلوصأ نم نودملا ىقبيل « اهسفن ةنسلا نيودن نع اوعنتما لب « ممداهتجا وأ

 لبحو ؛« .نيبملا اهروأو ( ةعرشلا هذه دوم وهو ؛ هدحو باتكلا نيدلا

 نيودتلو « ةنسلا نب ودتل ءاملعلا رطضا م , ةمايقلا موا ىلإ دودملا هللا

 «ةشئاعو ءرمع نب هلأ ؛ دبع ى واتف ْن ودمي زاجحلا ءابقف ناكف هقفلاو ىواتفلا

 نونبيواهيف نو رظنيو« ةئدملا ف نيعباتلا نم مهدعب ءاج نهو «س أع نبأو

 ىلع اياضقو « دوعسم نب هللا دبع ىواتف نوعمجبي نويقارعلا ناكو ءابيلع'

 ميهاربإ نأ اوور دقو « ةفوكلا ةاضت نم هريغو حيرش اياضقو هيواتفو

 ةفينح ' ىبأ م خيش ًادامح نأو« ةعومج ىف ءىدامملاو : ىرات دفلا عمج ىعخنلا

 . 1 .ةع وم هل تناك

 لب « ةروتم ةبوبم ًابتك نكن مل تاعودجملا هذه نأ رهظي نكلو
 « ًاباتكسانلل اهنلعي الو دبتجنا اهيل عجري , ةصاخلا تاركذملاب هبشأ تناك

 ن٠ ةردان لاوحأ ىف ثدحي كلذ ناك دقلو . نايسنلا ةيشخ اهبتكم امإو

 ناك هبجوهللا مركب لاط ىلأ نب ىلع نأ ىو ريل هنإ ىتح , مهسفنأ ةباحصلا

 ىتلا لاو>أآلا هذه نأ رهظيو « ةيبقف ماكحأ ضعب ابيف ةفيحض لمحي

 تراصم# « نيعباتلا رصع ىف اليلق تريك دق ةباحصلا رصع ىف ةردان تناك

 . . كلذ دعب نيودتلاو فيلأتلا ةاون

 كلام مامإلا أطوم وه فورعه فلؤم مدقأ وأ ؛ فاؤم لوأ ناكو

 فياأتلاونيودتلاب ف رعدق فلؤم لوأ دعب اذه ىلع كلاف « هنع هللا ىضر

 | . فورعم فلؤم مدقأ هؤطوم ماد ام مالسإلا ىف

 تافل وم هل بسفت لب « طقف أطوملاب فلو ؤم لوأ كلام نك ىلا

 , هتافل وم ن « اريبك أدع اورك ذ دسقف ؛ هانم بتك اهركذن ىرخأ
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 ليصفت وأطوملادنسفف مالكا ن نيكرات بتتكلا كلت ىف تءاج امك اهركذنلو

 ريشإ املو 2 هقفلاو ثيدحلا نم هناك هنإف 3 بيرق عضوم ىلإ هيف لوقلا

 . هلأ درفت ىوتفلا ف هجاهنمو 0 لاجرلا د ددسن كلام ف قبر ط نم هيلإ

 . ًاصاخ باب
 رابخألاهيلع تادىذلا» : هصن ام ىطويسلل كلامملا ني ؛ رت باتك ىف ءاج

 ًافيطل ًاريسفت .هل تيأر دقو « © أطوملا ريغ ةددعتم آايتكف نص اكلان نأ

 نبال تيأرو ٠ هنم قلع نوك نأو« هفياأت نم نوكن ؛ نأ لمت>يف ؛ ًادنسم

 وهو « هسلاجم ىف كلام نم عمس ام هيف « كلام نع تاسلاجلا باتك بهو

 "4 2كلذ وحيد بادآو «راثآو ثيداحأ نم ةمج دئاوف ' ىلع ل هةشم دام .

 فيلآتو , ةريث :كعاضوأ هلد : كرادملا ىف لاق ًاضايع ىضاقلا :تيأر مث

 . للعلا نم نف ريغ ىف ةحرحص ديناسأب اهزثك أ هنع ةيورم «٠ اطول رع ريغ

 اهم بتك نم هنع اهاور امنإإ هفيلآت رئاسو ءأط وألا ريغ هنع رهتشي مل ن م

 ىلإ هتلاسر اهربشأ نمو , ةفاكلا اهوري ملو , هباحصأ ند داحآ وأ ؛هيلإ

 اذه ىف بتكلا رايخ نم وهو « ةيردقلا ىلع درلاو ردقا ىف بهو نبا

 :نيديحص نيدانساب بهو نبا قيرط نه تيور هيلع ةعنم ىلع ةلادلا بالا

 وهو « رمقأا لزانمو « نامزلا نارود باسحو « موجنلا ىف هباتك اهنمو

 ءالصأ هولعجو « بابلا اذه ىف هيلع سانلا دمتعا دق « ًادج ديفم ديج باتك

 هتعمسدقو « عفاننبا هللا دبع كلام نع هتباورب درفنا ام وهو . نوندسلاق
 ,ءازجأةرشعةاضقلا ضعبلاهب بتك ةيضقألا ىف هتلاسر اهنمو « عفان نبا نم

 فرطم نب دمحم ناسغ نبا ىلإ هتلاسر اهنمو 5 لياجلا دبع نبأ هنع اهآور

 ريسفت اهنمو .... فرطم نب دمحمو «رازن نب دلاخ هنع اهاور « ىوتفلا ىف

 هيلإ بسنيو « ىورخملا نمحرلا دبع نب دلاخ هنع هيؤري نآرقلا بيرغ
 . «هنع مساقلا نبا هاور رورسلا باتك

 , تسيل ابنكلو ,ءكلامل تانك يرحم تاسل اجملا كلت نأ ظحالد ظحال نك (99- 00(

 , ًاطوملا هفيلأتو هعرجج
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 . مل اهنأ ظحاليو ؛ اهزيغ ركذو , كرادملا ىف ىضاقلا امر ذ بتنك ه ذه
 نم دحاو دارنا ىلإ اهتباور ىف ىهتنت لب : ةروبشم ةياورب كلام نع ورت
 نع اهدعبت ىتلا ةرثكبلا اهل نكي لف « ابلقن ىف نينئا كارتشا وأ اهب هباحصأ
 ..حصيال خيراتلا ىف اتباث ارمأ اهلعجت ةرهشاهلا تسياو « اهتبسنىف بيرلا ناكم
 رهتشي مل تاعوضوم ىف اهضعبو « اهتيسن ىف حدقي دنس ريغ نه هيف كشلا
 ىنعو « اهاقلت اكلام نأ فرعي ملف * كالفآلا رادمو موجنلاك اهب كلام
 ملعلا نأ ذإ , اييفانت هلاوقأو هلاوحأ عومج نإ لب .« اهسيردتو اهتساردب
 ةنسلاو باتكلا مع وه هذيمالتو هباحصأل هثبو هرشنب ًاينعم ناك ىذلا
 . كلذ ريغ رشنب ىنعي هلو 0 أمهنم طينتسا امو

 لهأ اهنوادتي مد " سانلا نيب رشنت مل أطوملا ريغ بتكلا هذه نإو
 « ثحبلا فارطأ اهيف ىصقتن ةبانع اهيف ةيسنلا ثحبب ىنعن ىتح « اذه ان رصع

 000 ٠ نيقيلا نم ةييرق وأ « ةحجار ةجيقن ىلإ اهيف لصنل
 ظاعولا اهؤرقي ؟”رصم ىف ةعوبطم ةلوادتم ةلاسر كانه نكلو - ١

 ابيل] هجون نأ انيلع بجيف « ديش رلا إل هتلاضر ىهو ٠ نودشرملاو
 . ةيانعلا ضعب

 . 'هركذام نض ىف ةلاسرلا هذه ربخ كرادملا ٠ ىف ضايع ىضاقلا ركذ دقل
 بادالا ىف ةرووكملا ديشرلا نوره ىلإ هتلاس ر كلذنمو » : لأقف « هبتك نم

 « كلام نع هلاجر نع بيبح نبا الوأ سلدنألاب اهب ثدح ظعاوملاو

 ء حرر فم نب هللا دبع وبأ .ىضاقلاو « هللا وع نب رفعجوبأ ًارخآ اهب ثدحو

 ىبأ نع انخويش انثدحو ء دنسلا عفري مو , قشمدلا هيوديز نب دمحأ نع

 نم امأو « قيرطلا اذه نم ةلاسرلا هذه دنس عفري ملو ءامهنع ىكنلطلا رمع.
 نع انخ ويش نم دحأو ريغو « ىلع وبأ ريبشلا ىضاقلا اهب ربخأ دقف ؛ هريغ

 سوعشلا دعس : : باتك ةئاخ ىف تعبطو ةدرفنم ةلاسرلا هذه تعبط ()) >0
 : . راقخنا ىبلا ةعيرش ةدبزو « راثآلاو ش



 فلق

 هللا ديبع رمع ىلأ نع , هويح نب رمع ىنأن ع ىدادغبلا رويعلا نب نسحلا ىبأ
 هللا دبع ىلأ نع باتع نب دمت وبأ أضيأ اهب انريخأو ٠ كلام نع عفان نبا
 نع « قاغرفلا ديملا دبع نب دمحم رفعج نع « حرفم نبأ نع تاب نبأ
 ٠ قنا ,نب هللا دبع انثدح لاق , ىنامعلا ةريغملا نب ديعس نب هللا دبع نب ناهّع
 . . سنأ نب كلام هعضو باتك اذه لاف « ىريبزلا

 ةعودطملا ةلاسرلاو « ةكرادم ف ضايع اهركذ ىتلا ةلاسرلا دي زاسأ هذه
 نبا هيوريو « عفان نب هللا دبع ىلإ امهدحأ ىهتي نارخآ نادنس اهل رصم:ىف

 .كلام نع باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ريزعلا دبع نب ركب ىلأ نع عفان

 ىناظحلا ريزعلا دبع نب ركب ىأ م « ىرييزلا ةزح ىبأ ىو امهتناثو

 دلاخ نب ىح ىلإ ةلاسرلا نأ م دنسلا اذه ىف هنكل « أفنآ روكذملا

 بتك نوكي نأب نكم امهنيب عما ه ىوارلا لوقيو ؛ ديشرلا ىلإ ال , ىكمربلا
 . , 20لاكشالا عفت راو ء اذهلو ءاذمحل

 ؛ عوفرم اهضعب ةفلتع اهنأ تيأر دقو ؛ ةلاسرلا دانسأ هذه ؟
 ركذب , ابضعبو 2 نور تناك ةلاسرلا نأ ركذي امضعب و٠ عواطقم اهضعبو

 ًانكمت ناك نإو « قيفوتلا نم ىوارلا هركذي امو . دلاتخ نب ىحبل ١ تناك اهنأ
 . هتاذ ىف غاستسم ريغ ووف هرظن ىف

 ىف اك مهنم «ةيكلاملا ءادع نم ضعب كلام ىلإ هذه ةبسن ركنأ دقاو
 اهنإ لاقو . ديز ىبأ نب دمع وبأو . ىرهبآلاو « ىضاقلا ليعامن] ١ كرادملا
 لاقو . اهفرعن ال ثيداحأ اهيفو.« فيعض كلام ىلإ اهقيرط نإو « حصت ال

 ةركسنم كثيداحأو « هبدآل أمم كثدحن نم كلام عمس ول ثيداحأ اهيف ىرهألا

 , هيأرو كلام بهذم نم فرعت ال ىرخأ اهيف ءايشأو اولاق هلوصأ فلاخت

 . ما ص سومشلا دعس ةمتاخن (1)



 هع ماس

 97كم عضو ند ىه م فلحو ًاضيأ أ جرفلا نا غيضإ اهر أ دقو

 0 هبا رطضاو ؛ اهدنسفءضل ءاهتو ركن ءاملعلا كئاوأ نأ أذهنمىرنو

 ةفلاخم ماكحأ اهيفو  هنع هللا ىضر ابلثم كلام ركب ثيداحأ ابيف نآلو

 « اهدنس نم ةقتشم بيذكتلا بابسأ تناكسف :هيأرو روبشملا كلام بهذ

 ال ا . اهودر كلذلو , اهنتم نمو

 انيهتنا صجفلا نم ليلقب النأ رقو لاسر انيصقت امل اننأو ©

 « رصم ىف ةعوبطملا ةلاسرلا هيلع تلم“ 5 ام لك نوكي نأ نك ال هنأ ىإ

 ١ اسك الجر ناك هللا همحر اكسلام نآل ' « كلام ىلإ بني ام ةروهششملاو ا

 لالج نم غلب دقو , ديش رأآ كبت هءاج دقو . لوقلا عضاو» فرعي ناكو |

 ؛كولملا بطاخب ه ٌفيكف رعب هلعجب ام ةايحلا براحيتو « ةريخلا نسحو« نسلا

 ف لقب. نم ناك هلأ اهحر اكللام نإ مث« مهعم ثيدحلا ىف ىدجألا وهامو

 . ىعبأل امع ديزإ الو 3 لصفملا 4 بيصرو 0 لوقلا

 توواستي قا دوعآلا ف قال“ مهلارعأ نم وه امف نوكي كوملا داشرإ نإز

 الإ مظلاو لدعللا ىدصتبالا ةلاسرلا ىف هانيأر دقو ؛ سانلا رئاس غم اهيف ٠

 نع ثدحتي هاندجوو « كولملا اههنأش ىف بطاخي ام صخأ امو « البلف

 ىف لسفغت نأ سأب ال ه : ةلاسرلا ىف ءىجيف , انج لك ألا نعو , لاسقغالا

 تنك نإو ؛ أبنج لكأت نأ :سأن ال ه : اهيفو لصتو بنج تنأو « ماملا

 . « هترشابمو بنجلا ةطاصع سأب ال اهيفو « "كدي تلسغ اذإ أضوتت مل

 سيل هنإ لب ٠ مهتظع عضوم وه سيهلاو . كولملا هب بطاخ ال اذه لثمو

 .. سان لأ ةماع نم ىتفتسي نمل ءاتفإ وه امإ] ءدحال ةظعوم هيف

 ل هلاالإ 8 هقوف سيل ةفيلخل ًاباطخ م نوكأ ن نأ نكمي الام اهيف دجتو
 ملا

 . جالا ص كرادملا )00(

 . مب ص ةلاسرلا (م)
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 هعفدت نأ ردقت الو « هللا ةءاطب سيلا ًارمأ ترضح اذإ » . اهيفف : هناجيس
 سانا ةفاخع مدحأ نمنمم ال لاق هنأ يكتم ىنلا نع ىنغلب ءدعقت الو هنع مقف
 . «هدبش اذإ قملا لوقي نأ

 1 احلا نأ روصتي لهو « هنم دوصتي ايف نوكي ان] صخشلا ىمت نإ

 ًآرفأ رضح امراغمو ضرأآألا قراش» نم هاضر كولملا باطت تناك ىذلا

 اكلامزأ روصتن نأ عيطتسن ال اننإ « هعفد ىلع ردقي الو هللا ةءاطب سيلا
 5 اتسم ريغ هنآل ء ديشرلا لوقلا كللذ لثم لوقي لقاعلا سيكلا

 ٠ . لويقمالو

 نع ترزجعو « افورعم كالوأ نمو» :ابيف ءاجام اذه لثم نمو
 ديشراا كلم هل ناك نم نأ روصتي لهو «هب هركذاو « هيلع نأف « هتأفاكم
 عيذص وه اب ضيعتسي ىتح « فورعم ىلع ةأفاكملا نع زجعي ؛ هناطلسو

 . نسما لوقلاو , ءانثلاو ركذلاب ةداشإلا وهو « ءافلخلا عينص ال « ءارعشلا

 لمحت ىلإ تيعد اذإ » . ءافلخلا نم نوكي نأ روصتي, الو اهيف ءاج اممو

 لبف « تيعد اذإ عانتمالا كعسي الف ؛ تدبش نإف « ريخع كنإف ةدابششلا

 مهاوحأو « مهتاعابب ىلع هودهشيل سانلا هسئيحي نأ ةفيلخلا نم روصتي
 ًابوسنمكلذ ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقل ! ! ءاضقلا ىدي نيب اب دهشيل ىطامعأ و

 . ديشرأل ةحيصن هنأ ىلع ؛ كلام ةرجحلا راد مام] ىلإ

 كولدلا داشرإ عضوم نوك نأ نسحب ال وهو , ةلاسرلا ىف ءاج امو

 كناتسأو « اهقعلاف « كعباصأ نيب قلعف , ًاماعط تلكأ اذإ » ةقوسلا وأ .
 ٠ ظ020 للختف

 هنآل « ءافلخلل ةظعو» نوكي نأ قيلي ال ىذلا كلذ ىف دحت كنإو

 نظن كلذاو « ةلاسرلا هذه ىف ًادجج ًاريثك - اهيضتقي ام مهنم نوكيال

 . مرو ص ةلاسرلا (1)
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 « كلاملهلكن وكب نأ نكي ال ةلاسرلا هذه ىف ام نأب آنيقي نوكي داكب ًانظ

 . «كولملا ظعاوم نم نوكسي ال هرثك أ نآل « هل هرثك أ نوكي نأ نكي ال لب

 «هب اوصتخا امبو هللا نه مهفيوختب لصتي امف نوكت كولملا ظعاوم ذإ

 عفدو ؛ ارحالصل ىعسلاو ظ اهرومأ ريبدنو « ةيعرلا نوئش ىلع مايقلا وهو

 !ج . لدعلا مان و ءملاظملا

 اماجالو ءابلكن وكب نأ نك ال ةلاسرلا هذه نأب محن ذإ اننإو - ”.

 «هيلإهتبسن حصت اهضعب نأ نظلاىلع بلغي هنإف « هنع هللاىضر كللامل ابوسنم

 ًادنس هذه م قثوأ ىرخأ ةلاسر ىف هاندجو انآل ' هي ءأ] هتيسن حجر لب

 دعولاب هريكذت زواجتي ال وهف « ءافلخلل ةظعوم نوكي نأ قيل 3 ىهو.

 « اذهاكلام اول نيذلا نوكي نأ ىمعف « ةلاسرلا هذه ةءدقم وهو ؛ ديعولاو

 اوفاضأو ءاهب اوتأف « هيلإ ةبسفلا ةحيحص ؛ كلامملإ ة ةبوسنم ةلاسرل] اوءاج

 عم قت ال م هنمو. ريثك هنأل ؛ هركحن انكرت امو ءانيأر ام اوداز ام

 ' ش . كلام نع روبشملا

 ىفأ نب كيحس ةيلورب / كرادملا ف هصنب هأأدجو دقق اه مدقم ركذنلو ظ

 . ءافلخلا دحال ةلاسر نم ريبز
 هقلاهمحر كلام بتكريبز ىلأ نب ديعس لاق » :كرادملا ىف ام صن اذهو

 . هيف لآ مل« اباتك تبتك ىنإف ءدعب امأ :.هيف هظعب ًاباتك ءافلخلا ضعب ىلإ

 ربدتف ويلي هللا ل وسر بدأو : هللا ديم هنف , ًاحصن هيف رخدأ مد ًادشر

 رضحأو؛ كيلقب هلقعا م » كمءمس هعوأو ؛ ك , كرصب هيف ددرو « كللقعي كلذ

 هللا باوث نسحو ؛ ايندلا ىف .لضفلا هيف نإف « كئفذ ةنع نييغت الو كميف

 05 كبل زانوهامو هيركو توما تارغ كسفت ركذ « ةرخآلا ىف ىلاعت
 . © «باسحلا مث «ىلاعت هللا لع ضرعلا نم , توملا دعب هيلع فوقوم تنأ امو

 . لجو زرع هل دعأو ءرانلا ىلإ امإو « ةئجلا ىلإ امإ ء باسحلا دعب د واخلا مث

 ؛هللاطتع لهأ تيأر ول كنإف « اهيركو « دهاشملا كلت لاوهأ كيلعلبسي 1

 ىف مهريفز تعمسر « مهيلع هتمقن ةدشو « باذعلا ناولأ نم هيلإ اوراص امو



 هس 0[

 ىلع اهتاكرد ىف مهبلقتو مغ لوطو مرههوجو حا ولك عم مهقيبشو رانلا

 مظعأو ءروبثلاو ليولاب نوعديو ء« نورصبب الو نوعمسي ال ؛ مههوجو
 نم مهاجر عاطقناو « هبج وب مهنعىلاعت هللا ضأ رعإ ةرسح مهيلع كالذ نم

 ملء نوملكت الو ءاهف اوئسخا نأ و مغلا لوط دعب مثايإ هتباجإو «هحور

 ولو « هلوه نم كنمأو « كلذ نم ةاجنلا هب تدرأ ايندلا نم ءىث كمظاعتي

 ولو ءًاريغص كلذ ناك ايندلا لهأ كللم ام عيمج نم ةاجنلا بلط ىف تمدق
 «مهنآزنمو « لجو رع هللا مرك نم هيلإ اوراص امو , هللا ةعاط لهأ تيأر

 مثدورسو مهناولأ رونو « مههوجو ةرضنو « لجو زع هللا نم مهبرق عم
 ميظع كينيع ىف للقتل هتيأرول ام ء هدنع هاجلاو . هنم ةناكملاو « هيلإ رظنلاب

 كسفن ىلإ ردابو« ريرغت ريغ رذح كسفن ىلع رذحاف « ايندلا هب تيلط م

 كسفن مصاخو «توملا لوزن دنع هنم ةرسحلا فاخن امو , اهيلإ قبست نأ لبق
 2 فرصو « اييلإ ةعفنملا باج ىلع هللا نذإب ردقت تنأو « لبه ىلع ىلاعت هلل

 ءاهنع هوركملا فرصولع ردقت ال مث « اهباسح هنأ كيل وي نأ لبق « اهنع ةجحلا
 20« راهنلاو ليللاب ًابيصن كسفن نم هلل لعجاو

 ىرخأ ةلامسر ىف ءاج ام رثك أ ىهو « ةلاسرلا كلت ةمدقم هذه - ”مه
 - حاصيال انومضم نأ نيبت نأ دعب لوقن نأ انل حصي كلذىلعو ءدنسلا ةتباث

 تلعج ابهميرقت وأ « اهموقلو . ةلحتنم ةلاسرلا نإ . ديشرلا باطخل هرثكأ

 دجنو مبإ ص راقآلاو سومشلا دعسو ء م. ص كرادملا عجاد ()

 ةرشع ىتنثا لصو رابنلاو ليللاب ابيصن كسفن هلل لعجاو ,دعب ةلاسرلا هذه ىف

 اماكحإ محب ريغ هقبس امو اذه نيب لاصتالا نأ ىرتو . . . . رابنلا نم ةعكر

 عم صقني كريع ناف م كرادملا ىف ةقباسلا ةلمجما بقعي ام دجت اهني « ايسفن
 1 . ,راهنلاو ليللا تاعاس

 فيحصتلا نموه فورحلا ضعب ف نيردصملاني فالتخالا نأ ظحاليو اذه :

 ظ ..ةياورلا فالتخا وأ



 -_- قي ا

 7 هل وءقم ةغاساسم ىهو « قيثو دن 7 ةيسنلا ةتباث ه ةح. حص ةلاسر اهتمدقم

 ءازجاللا كلذ دعب ايلا تفضأو «ءافللاو كولملل أاظعو نوكتنآلل ةحلاص

 ,اهدر ناه رو( امالطب لباد لع اهسفنن ف تلمتشا ىلا و ةلوحتملا

 ظ . اهتغاستسا مدعو

 « كألام بهذم هئم ىقتسإ هقفلا ىف هل فيلات أت دعت ال اهلك .لئاسرلا هذهو .

 ىف هجاهنم نع فدشكي ىذلا امبإ « هدئع تحص ىلا ثيداح الل انيودت الو

 <« هدنع ةتباثلا ك ثيداحالا 'ناوإد وهو « هيف هئارأ نع ةلج نيسو , هقفلا

 . هيف مالكللا ىلإ لقتتنلو « أط هلا ش

 أاَط وما

 عاذ « "؟كش ريغ نم ةبسفلا تباث فلؤ» لوأ أطوملا دعي - ؟«5

 وهو ءاذه انموي ىلإ لي ج دعب اليج لاي جالا هتلفاتثو مالسإلا 2 رشتناو

 هقفلاف فيلأتلا ف لوألا دعيو ؛ هنع للا ىضر كلام مامإلا ىلإ ةبسذلا تباث

 رثك أ ةرك اذلا ىلع نودمتعي هلبق رهعلا ف سانلا ناك دقف « أعم ثيدحلاو

 ىلع ال « ىقلتلاو عامساا ىلع ملعلا ىف نودمتعيو ؛ باتنكسلا ىلع نودمتسي ام

 انهون ىلا ةصاخلا تاعومجما كلت وف ءىش ةم ناك نإو « نودملا بوتكملا

 2 لوش اذكه ٠ أطوملاب أدتبا دقف قملا فياأتلاو نيودتلا امأ « لق ة نم ابنغ

 . ةمدقم ىف ءاج دفف « هقفلاو ثيدحلا ىف ةربخلا لهأ لوقز اذكهو : تاقثلا

 0 :هصأ ام رجح نبال ىراخبلا حيحص حرش« ىرابلا حتتف

 ىف رصع ىف نكت مل عي ىنلا راثآ نأ , كابإو هللا ىنلع ءللعاد»

 (اههدحأ) : ني رمأل ةيترم الود عماوجلا ف ةنودم مهي هبا رام كو. 2 ةباحصأا ٠

 ةيشخ :لسم حيحص ىف تبث ا « كلذ نع ا وهن دق لاخلا ءادتبا ىف اوناك مهن أ

 «مهباهذأ ناليسو مهظفحةعسس ( امبيناث ) مظعلا نآرقلاب كلذ ضعب طلتخم 7 ْ

 ككشتي نكلد ) عومجلا باك ,١9 ةئنس قوتملا ديذ مامالل بسفي (0)

 ' . ةسنلا هذه ىف ءايلملا ضعب



 ال

 نيعباتلا رصع رخآ ىف ثدح مث « ةباتكلا نوفرغب ال اوناك مرثكأ نآلو
 رثك امو ء.راصمألا ىف ءايلعلا رشتنا ال٠ رامخالا بيويتو راثألا نيودت

 عمج نم لوأف.« رادفآلا ىركتمو ٠ ضفاورلاو جراوخلا نم غادتبالا

 نوفنصي !وناكو «امهريغو « ةبورع ىنأ نب ديعسو  حببصنب عيبرلا كلذ
 , ماكحألا اونودف , ةثلاثلا ةقيطلا لهأ رابك ماق نأ ىلإ هدح ىلع باب لك
  زاجحلا لمأ ثيدح نم ىوقلا هيف ىخوتو « أطوملا كللام مامإلا فنصف

 . .©90مدعب نمو نيعب الا ىواتفو , ةباحصلا لاوقأب هج زمو

 ىلإ سانلا هرفي ءبهقفلاو ثيدحلا ىف روثأم ًانودم خيراتلا ظفحب ملا ٠

 نآل , فيلأتلاب كلام رع زعوي كللام رصع ناك دقلو , أطوملا نم مدقأ م وبا
 نونودي امك « هريغو كللاك نويرثآلا مهيمسي اك ءارهآلا لهأ وأ « قرفلا

 نيودت ىلإ نويرثالا هجتن نأ دبال ناكف « اهنع نوءفاديو «؛ ممثالاقم

 بمهام ميظعب لقت تذخأ ةركاذلا نألو ,نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأر ثيدحلا
 بابش نبا نم ثيأر اك. باتكلاب ةنامتسالا نم دبال ناكف  هظفم نأ

 نآلو « هنايسن ةيشخ نوعوسي ام ةباتك ىلع هذيمالت ضرح ناك امدنع
 ؛ هني ودتب ابحيحص زيي بجوأ ظ ثيداحالا ةفلتخملا قرفلا ءاعدا ةرك د

 . اولضي الف سانلل ًامولعم نوكيا

 ةباحصلا لا اهنأو , زاجحلا لهأ ثيداحأ نيودت ىلإ هاجتالا قبس دقلو .

 ىأر دق قيزعلا دمع نب ر عنأ ىلإ انهون دقف . هنع هللا ىضر كلام نيمباتلاو

 لاوقأو ثيداحألا حاحص نيودت مالسإلا ةيامحو نيبلسملا حالصل ىأر اهيف
 : ىناقرزال أطوملا حرش ىف ءاج دقو . ةنيدملاب ةفورعملا نيعباتلاو ةباحصلا
 اهتودؤي اوناكامنإ . ثيداحالا نوبتكي نوعباتلا الو ةباحصلا نكي له
 ثحايلا هيلع فقي ليلقلا ءىثلاو « تاقدصلا ب اتكالإ ًاظفح اهنوذخ أيوءأظفا
 توملا ءاملعلا ىف عرسأو ءسوردلا هيلع فيخ اذإ ىتح . ءاصقتسالا دعب“

 .. قكمدلا.رينم خيشلا عبط ع نص ىرابلا حّتف ةمدقم () 0
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 وأ ةئس نم ناك اهف ر ظنا نأ , ىرخلا ر 35 ايأ ريرعلا دبع نب رمع رمأ

 انريخأ . نيمحلا نب درع ةياور أطوملا ف كلام لاقو ءهيتكاف كثدادوح

 ورمع نب دمح نب ركب ىلأ ىلإ بتك زيزعلا دبع نب ىمع نأ ديوس نب ىو

 ثيدح وأ ةئسرأ عل هللا لوسر ثيدح نم ناكام رظنا نأ ه : مزح نبا
 , "ع د باهذو معلا سورد تفخ ىلإف 5 هيتكاف اذه وحن وأ

 لاوقأ ن نيوذت : ىلإ هرصع فو كلام لبق دجو دق دقنذإ هاجتالا ناك "1

 نم كلام ليق نم دجوو لكي هللا لوسر ثيداحأو « نيعباتلاو ةباحصلا

 , زاجحلا هّقف ىف لئاسم هنارقأ نم نان عمجو « راثألا هذه عمج ىفذخأ

 ن وشجاملانر زيزعلادبع نأ ىور دقف «هئيحىف سانلا هأ. 9 ةوءباتكى امتودو

 هيلع .علطا دقو « ةئيدملا لهأ هيلع .عمتجا ام هيف عمج أطوم لمع نم لوأ

 نبا نع كلذ ىف ىطويسلا لقنو. « ثيدحلاب ءىدتبب 1 هنأب هدقتو « كلام

 ركذ نم « أظوملا ينعم ىلع ةنيدملاب اباتك لمع نم لوأ ٠ : : هصن ام ريلا دبع

 «نوشجاملا ةيلس أ نب هللأ دبع نازي ,زعلا دبع ةئدملا لهأ هيلع عمتجا م

 نسحأ ام لاقف « هيف رظنف « كلام قأف . كثيدح ريغب ًامالك كلذ لمعو

 كلذ تددسم مث ظ راثآلا تأدبل تلمع ىذلا (نأ تنك ولو « لمع ام

 . < "مالكلاب

 دق هريغ دجو ذإ ؛ هأطوم كلام فلي !'لثلاو ىعاودلا تدجو

 دق ماد ام بتكي نأ هيلع ناكف ةئيدملا لهأ دنع هيلع عمجملا هقفلا با وبأ

 00 1٠ ص ىئاقررلل أطوملا حرش ةمدقم ()

 8 عيداتا ر «ذ دقو« عع ص كلام مامإلابقانم ىف كيلاملا نييرت )م(

 ىلنمألا دمج نب مها ربإ أطوم . نوشجاملا نبا أطوم ريغ ةثالث تآطوملا هذه

 يوم « ١.0 ةنس قوتملا ىربفلا بهو نب هللا دبع أطومو ١م ةئس قوتملا

 . بيؤذ نأ نبا نمحرلا دبع



 - اه

 ناك هنأ ربظيو ء بتكسف « لثمآلا قيرطلا كللسي مل بتك ىذلا نأ دجو
 . كسفن تلذش» : هل ليق دق ىّتح هلثم أيتك دجو دق « ةرشنو هتبات ؟ تقو

 ..رظنف ام قوتنا لاقف «هللثمأ | وامعو « سانلا هيف كلكراش دقو باتل لا اذه
 ' 0 . « هللا هجو هب ديرأ ام نيلعتل لاق مث ء ايف

 راشتنالاو عوبذلا نم هل ردق ام كلام أطوم لبق نودمل ردقي مل نكللد
 0 هيحاص هعمج اك انليج ىلإ لصيف ٠ بقحلا زاتحجب ىح 2 لايجالا ف ءاقبلاو

 . اذه انموي ىلإ قيو ؛« نودو عمج باتك لوأ هنإ انلق كلذلو

 . دوجوو « نمزلا تايضتقمل ةجينتن نذإ أظوملا روبظ ناك - 8
 عمج ىلإ كلام رصع لبق نم ءافلخلاو ءادعلا ةمه تبجتا ذإ « هيلإ ىعاردلا
 ىف وأهلا كلذ وه غلب املف ء هرصع ىف كلذ ىلإ ءاملعلا عزنو « ةنيدملا لع
 .ةرجحلا راد مامإ راص ذإ : ناكم لك نم لعلا بالط دصقم راصر ؛ ءاتفإلا
 لاوقأ و ةنيدملا لهأ ثيداحأ ممج نأ نم دبال ناك ءدحأ نهاهف عزانم ريغ

 ةفيلخلا هبلط ذإ ؛ ىندملا علا عمجي ةماع ةرابعب و « اب نيعباتلاو ةباحصلا
 نأ وه ىأرو « هاجترملا ةياغلا راصو ؛ لبق نم زيزعلا دبع نب رمع لداعلا
 ,هت ودور « هعمجف « حايرلا هب هب فصعت ال ىت> ؛ عمج و دصخ نأ نآ دق را

 .. بلط ىلع ءانب ناك أطوملل كلام عمج نأ نوركذي رابخألا ءاملع نكعلو
 . اياتتك سانلل عض كلام لاق رفعج ابأ نإ نولوقيف « روصنملا رفعج ىنأ
 ءًايتك هنودو ملا اذه مض هللا دبع بأ اي هل لاق هنأ ىوريو « هيلع مهلمحأ
 نبأ ذاوشو , سابع نبا صخرو « رمع نب هللا ذيع دئادش |هيف بنجتو
 . « ةباحصلا هيلع عمتجا امو  رومآلا طساوأ دصقاو « دوعسم

 لاق ذإ « ةباتكلا نم ضرغلا ىف ةبواجم امبنيب تلصح هنأ ىوريو
 باحص نإ كلامدل لاقف ٠ ًادحاو ًايلع هلا دبع ابأاي ملعلا لعجا ه :رفعجوبأ
 لهل نإو « ىأر امب هرصع ىفلكىتقأف  دالبلا ىف اوقرفت لكَ هللا لوسر
 دق الوق قارعلا لهآلو « الوق ةنيدملا لهأو ٠ الوق ( :كم ىأ ) دلبلا اذه

 ( كلم ١٠ م) _
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 الو , افرض مهنم لبقأ تسلف « قارعلا لهأ امأ لاسقف «٠ ممروط هيف أودعت

 لهأ نإ كلام هل لاف ٠ معلا سانال عضف ةنيدملا لهأ ملع لمعلا امتإ و , الدع

 « فيسلاب مهتماع هيلع برضي : رفعج وبأ لاقف : ائيلع نوضرب ال قا رعلا

 | , 20 ءطايسلاب مثرورظ هيلع عطقتو

 نب رمع هيف ركف ىذلار مآلا ىف رفمج وبأ ركف دقت نذإ - ؟ؤ *
 زمأو؛ ىرخلا ركب ابأ اذه رم أ دقف ٠ ىدملا علا عمج وهو « زيزعلا دبع

 نم كلام دنع ىعاودلا ترفاوت دق تناك اذإو « هنع هللا. ىضر اكلام كاذ

 ًاكرم ةفيلخلا بلط 6 دقف سوردلا ةيشخ ىندملا معلا نيودتل هسفن ءاقلت

 ش . ةرفاوتم هيعارد ىأر ىذلا رماالل

 ىلع فوخلا عملا نم دصقي ناك ام تاباورلا لدت اك ةف. لاخلا نإو

 ةيضقاآلا ديحوت وت ودو“ رخآ باطم هل ناك امو « ءاملعلا باهذب ملعلا باهذ

 رصع ىف اهيف ريكسفتلا رثك ىنلا رومآلانم ناك كلذ نأ ذإ ء راصمألا لكف

 راث آنه ةاجنمال و , هقافآ تعسنا دق ءابقفلا نيب فالخلا نآل « رفعج ىبأ
 لاوقأ نم طسو ليبس رايتخاو ةئسلا عمجب الإ ةيضقالا ف فالتخالا كلذ
 امم اذه ناكو « هيلع نوجر خو , هب نوضقي « ةاضقلا بهذه نوك ءابقفلا

 ةلاسر ىف ءاج ام أضعب كل لقتئلو « روصنملل عملا نب هللا دبع هب مدقت

 فالتخا هيف نينمؤملا ريمأر ظني امبو » ؛ أببف ءاج دقف ٠ كلذب ًاصاخ ةباحضلا

 جورفلاو ءامدلا ىف ايظع ًارمأ اهفالتخا غلب دق ىنلا ةضففانتملا ماكحالا هذه
 نوكيو ةفوكلاب نامرحب امهو « ةريملاب جرفلاو مدلا لحتسيف «لاومآلاو

 - مرحب ام اهنم ةيحان ىف لحتسيف « ةفوكتلا فوج ىف فالتخالا كلذ لثم

 مهئامد ىف نيملسملا ىلع ذفان هناولأ ةرثك ىلع هنأ ريغ « ىرخأللا ةيحانلا ف

 كلذ ىف رظني سيل هنأ عم « مهكحو ممرمأ رئاج ءةأضق هب ىضقي مههرحو

 . مم و ماد و م. ص كرادملا ىف ثالثلا تاياورلا هزه عجار (1)
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 « مهيديأ ىف امب بجعلا مهب جا دق الإ قيرف زاجحلا لهأو قارعلا لهأ نم
 اهعمسنم اهب عخبي ىلا رومآلا ىف كلذ مهمحقأف « ماوس نم فافختسالاو
 1 3 باي اهلا ىوذ ند

 غليي تح «ةئس ةنس سبي ام لعخبف ٠ مهنم ةنسلا موزل ىعدي نم امأ د

 هنأ معزا ىذلا رمآلا ىلع 4 ةجح الو ةنيب ريغب مدلأ كفسب نأ ىلإ هب كاذ

 دبع ىلع مد هيف قبره : لوي نأ عطتسي مل كلذ نع لئس اذإو , ةنس

 ىلع كفس مد ىأ هل لبق اذإ و ءهدعب نم ىدهلا ةمتأ وأ . ام هلأ لوسر

 .نمريمأ وأ ءناورم نب كللملا دبع كلذ لعف اولاق ؟ نومعرت ىتلا ةنسلا هذه

 هيأر نع مازتعالا هب غلبيف « ىأرلاب ذخأي نم امأو « ءارمآلا كئاوأ ضعب
 نم دحأ هيلع هقفاوي ال الوق نيملسلا رمأ نم مسجلا رمآلا ىف لوقي نأ

 رقم وهر « هيلع كلا هئاضدإو كلذب هدا رفنال شحوتسي ال مث «نيملسملا

 . ةاس الو باتاكب جبن ص ال - هلم ىأر هنأ

 عفرتف ٠ ةفاتخملا ريسلاو « ةيضقألا هذم رم ءأي نأ نين _ ريمأ ىأراولف»

 رظن مث « سايق وأ ةنس نم.موق لكدب جتحي ٠! اهعم عفريو « باتك ىف هيلإ

 هل مزعيو « هللا همبلي ىذلا هبأر ةشل ع ىضفأو كاذ ىف نينمؤملا ريمأ

 انوجرا « ًامرع ًاعماج ًاباتك كلذب بتكو , هفالخ ءاضقلانع ىهنيو ؛ هيلع
 , ًاباوص ًادحاو اكح أطالاب باوصلا ةفلتخلا ماكحألا هذه هللا لع نأ

 . نينمؤلا ريمأ ىأرب رمآلا عامتجال ةبرق ريسلا عامتجا نوكي نأ انوجدو
 . 230 , هللا ءاش نإ رهدلا رخآ رخآل مامإ نم كلذ نوكي مث , هناسل ىلعو

 ناكدحاو ىأر ىلع ءاضقلا عمج نأ تارّفلأ هذه نه ىرتو ل ٠#

 بارطضاو ةيضقآلا براضت نه اوأر امل« نيركسفملا ناهذأب موقت ةركف
 . ةيبقفلا ءارآلا فالتخا ببسب اهضقانتو , ماكحآلا

 راتخيو « ةفئاط لكل ةفلتخلا ءارآلا عمجم نأ عفقملا نبا ىأر دقو

 . )0+ ص ءاغلبلا لئاسر )١(
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 ٠ كلذ رفعج وبأ هجتي لف ءةنسلا ىلإ برقاو ملصأ هارب ام ابئيب نم ةفيلخلا

 . ًانوناق هنم لعجيل « ىندملا معلا ىلإ هجتأ لب ٠ ةركسفلاب هذخأ دنع « هاجتالا

 نوظيو « هتلمج ىف ةنسلا ىلإ برقأ ةنيدملا لع نآل ؛ هاضتقم ىلع ءاضقلا نوكي
 ءانايحأهنودقني اوناكن يذلا هئاهقفو قارعلل هضغب نآلو « هب لع ىلع ناك هنأ

 كلام ضراعو « بلطام كللام ىلإ بلطف ؛ هدو ىندملا معلا ىلإ هجتي هلعج .

 مبماع ىلإ لصو نوكي دقو « هآئرا ًايأر سانلا ىلع ضرفي اليكسل « لاق ام

 .ىف اهلك تاعبتلا هدحو وه لمحت, نأ ةيشخو « ىأر ام ريغ فاحص نع
 . راطقأللا لك

 ًاقفتم ةفيلخلا باط ءاجو « أطوملا نيودتل ىعاودلا تدجو - ١”
 . هسفن ءاقلت نم اهءادن باجأو , كلام اهآترا ىتلا ىعاودلا كلت عم

 متدقف ءار وصخمألأ رفعج ىنأ رصع ىف نيودتلا م نأ ردقي مل نكللو

 ,همايأر خاوأىف ليقو روصنملا ىفوت نأ دعب :١59 ةئس ىلا وح أطوملا نيودت
 . قيزعلا دبع نب رمع ةافو د دعب الإ ناسلا عمج مل مزح نبا ركب ابأ نأ اك

 . هلع هلل ى

 .عاطتسا ىتح ؛هصيحمب و « هنيودت ىف اليوط أتقو ذخأ اكلام نأ 0 و
 , 290م ةنس لوج ناك هنيودت رفعج ىلأ بلط نإف ؛. سانا ىلع هرشني نأ

 رشنلاو بلطلا نيب ةرتفلا نأ ىأ ١و. ةئس لوح ناك سانلا ىلع هرشنو
 اولاق دقلو « هصيحمتو هعمج ىف كلام اهاضق ةئس ةريشع ىدحإ وحن تناك
 ناك ام ضعب هنم فذ> هعجار !.كناكن ف تأم نأ ىلإ هيف صحم رمتسا هنإ

 1 . رفأ لق

 ىأر نأك دقو « هليق تام دقف « باتكلا رفعج وبأ كردي م- 9

 نأ دي .شرلا ىأر مث مث هي ب أك ىدبملا ىأد ناك دقف 1 هيأر لش م هدهب نم ءافاخلا ٠

 .٠ 4 ص هشماهو ءاقتنالا اذه ف عجاد )0



 - مو

 ىلع مهماكحأ ىف« رادصمآلا ىف ءاضقلا ريسيو ةخسن رصم لك ىفرشنت

 . كلذ ىف اع ناك اكلم نكماو « كلام ىلإ كلذ امهالك بلطو هاضتقم .

 0 . ةديدش ةعنامم

 . "هيلع سائلا لحأتأب ؛اتيك غض هل لاق ىدهملا نأ ىور » كرادملا ىف ءاج

 هيفف. مانثلا امأو « م:يفكدقف برغملا ىنعي عقصلا اذه امأ كلام هل لاقف

 . ©. قارعلا لهأ مهف قارعلا لهأ امأو « ىعازوألا .

 هللادبعنعةيلحلا ىف ميعن وبأ جرخأ ه : كلام بقانم ىف ىطويسلا لاقو

 ىف ديشرلا نوره رواش لوقي سنأ نب كلام تحمس لاق حلا دبع نبا

 نأ ىفو « هيف ام ىلع سانلا لمحو « ةيعكلا ىف أطوملا قلعب نأ ىف ثالث

 نأ قو « ةضأو ٍبهذو « رهوج نم هلعجو الم هللا لوسز ربنم ضقنإ

 تافف 7 ل الك هللا لوشر دجسم ىف سانلاب ىلصي امامإ ميعن ىبأ نب عفان مدقي

 ةةالكع هلال وسر باحصأ نإف «ةبعكلا ىف أطوملا قيلعت 1 ,نينمؤملا ريمأ اي

 ضقن هقنامأو «بيصههسفن دنع لكو « نادلباا ىف اوقرتفاف ٠ عورفلا ىف اوفلتخا

 امأو ؛ سو هيلع هللا: :ىلص هللا لوسر رثأ سانا مرحت نأ ىرأ الف رينملا

 هئم رديت نأ نم وي ال ةءارقلا ىف مامإ ًاعفان نإف « سانلاب ىلصي ًاعفان كعدقت

 . هللا ديع ايأ اي هللا كقفو لاقف « هنع ظفحتف « ةرداب بارما ىف

 ةرظالا كلاتةيضقآلاو ماكحالا فالتخا ىلإ رظني ملاكسلام نأ رهظيو .
 نورك. !ء؟ىرورض فالتخالا نأ ىري ناك لب , عفقملا نبا اهرظني ناك ىبلا

 وأ باتكنه أصن فااخت مل تمادام ميلقإ لك فرع ع. ةقذاوتم ماكحألا

 « بتكدق نكي مل ًاطوملا نأ ىلع ةياورلا هذه لدتو بمب ص كرادملا ()

 داتعأ نم ابيف ءاج ام امأو ء ؤ وم ةنس تناك ىتلا ىدبملا ةفالخ لوأ ىف كلذ لعلو

 هيف هب لمع ىذلا هبةفو هذيمالت ىلع هدامتعا وهف ؛مأش اشأأ ىف ى ءازوألا ىلع كلام

 اذه تقو ًايح يعاذوالا نكي ملو . ىعفاشلا هقفلا هيلع بلغ ىتح اليوط انمز

 ش . يدبملا ىلوت لبق |0/ ةئيس يفوت هنآل مالكملا
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 امدنع ديشرلا ةرم لاق هنأ ىورب هنإف ء قيض ىف سانلا نوكي اليكلو ( ةئس

 .. هللا ةمحر ءايلعلا فالتخا نإ نينمؤملا ريمأ اب » : أطوملا رشن بلط هيلع ر 01

 .©90هقلا ديري لكو , ىده ىلع لكو ؛ هدنع حمص ام عبقي لك« ةمآلا هذهىلع

 « هفيلأت ءافلخلا بلطو . أطودملا كلام فيلأت ثعاوب هذه "ع

 ةعئاممو « مهماكحأ ىف ءاضقلا هيلإ عجري ًاماع ًانوناق هنم |ولعحي نأ مهتاراحو
 الو « نيدلسملا ةحاصم ىف سيا كلذ نأ نم مهل هركذ امو : كلذ ىف كلام
 . هثطوم عمج ىف كلام كلم ناك فيك نيبن نأ ديرن نآلاو . ةنسلا ن

 هدصق ىذا ضرغلاعم قفتي بات .كلاا ىف هنع هللاىضر كلام كللسم نك |
 ةفئاط نودي نأ ضرغلا نكي ملو . هيلإ هثعب ىذلا ثعابلاو « هعمج نم

 نم تنود ىنلا ةنسلا حاحص ىف نأشلا وه اك« هدنع تحص ثيداحألا نم

 ماقىذلا ساساللاو , ىتدملا هقفلا عمج با:.كلا نم ضرغلا ناك لب « هدعب

 ىف ثيداحالا ركذي هدجبن اذاو «هقف 1 ةئمو  ثيدح باتك وبف . هيلع
 ١ مث , هيلع عمجملا ةئيدملا لهأ لمع مث« هيف دهتجا ىذلا ىهقفلا عوضوملا
 نإف« ةنيدملاب رومشملا ىأرلاو . هقفلا لهأو نيعباتلا نم مهم ىقتلا نع ىأر
 نم معيام ءوض ىلع هيأر دبتجا كيدي نيب ىتلا ةلأسملا ىف كلذ نم ءىث نكي ملا

 كلذك ناك اذإو « كلذ ىف هيأر نودو « ةيضقألاو ىواتفلاو ثيداحألا

 . ٠ وكي ىنلا ثيداحأ نم هدنع تحص ىتلا ةءومجملا طقف نيبي ال باتكلاف
 ركذيو « كلذ نيبب لب « باتتك ىف امنوديو ؛ سانلا نيب اهرشني نأ ىأرو

 ابيودت ىأر ىتلا روءآلاو « ممءارآ راتخا نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءارآ

 ىف كاسم مث , ثيداحألا ةياور ىف هكدلسم ركذنلو ؛ باتكلا كلذ ىف

 . هيف امنود ىتلا ءارآلا

 مهتاود :لاو>آل فرعتملا ءاقتنا ثيداحاللل كلام ءاقتنا ناك 17
 ءكثيدحلا هقفل همبفب رهتشا دق ةفينح وبأ نأك اذإو ٠ مهاو>ال صخافلا

 .6؟ ص يطووسلا(١)



 كلاف « ةسيقآلا اهبلع ىنبي ىتلا لاعلا هم طبنتسي ًاببقف اريسفت هريسفتو'

 باتكب ثيدحلا نزوو:ريبخلا مهافلا دقن لاجرلا دقنب رهتشا دق هنع هللا ىضر

 لعلو « ةنيدملا لأ نم هيلع ًاعمجم هاري امو « ةئسلا نه روهشملاو , هلل

 صخأ ناك اذإو « ثيدحلا لاجرةساردب ةديدش ةيانع ىنع نم لوأ اكلام

 كلاق« مهمهفو مهطبضو مهلدعو:ثيدحلا لاجر ةسارد نوثدحلا هب ىنعي ام

 طو رشىف تابلك هنع ترثأ دقو وكسللسف « قيرطلا نيعمط كلسع تف دق

 ًانايب دعت « هتياور ضفرب ناك نمو , مولع ىورينأ نوقحتسي نيذلا لاجرلا

 ن+ ملعلا ذخؤي ال :: هلوق كلذ ناك نهو « مهتياور ةلوبقألا ةاورلا طورشل

 بحاص نم ذخؤي الو « هيفس نم ذخؤر ال ماوس نم ذخؤيو « ةعبرأ

 نإو « سإنلا ثيداحأ ف بنكي باذك نءالو ,ةعدب ىلإ وعدي يوه

 حإلصو لضف هل خيش نمالو « يلو هنأ لوسر ثيدح ىلع مهتيال ناك

 5 . 27 هب ثدحم امو لم ١١ فرعي ال ناك اذإ , ةدابعو

 ىوارلا نوكي نأ دبال لب ء طضااو « ةلادعلاب ىرت ا ىفتكي ال ورف

 اذلو « هنع لقني نه لاحو هلاح فرعتيو ؛ هبلإ لقنب ام ن نإ نمي هدنع

 ؛ ميلضف مهل فرعبو حالصأا لهأ نه نب ريثك لاجر ثيداحأ ضف رب ناك

 ىقتسا ول اماوقأ ةدابلا هذمب تكردأ ٠ : لوقي ناكو ؛ مهحالصو ماوقتو

 مهنم دحأ نع تثدح ام : ًاريثك ثيدحلاو ملعلا أوععس دق ءاوقسل رطملا مم

 ثيدحلا ىنعي ) نأشلا اذهو , هلا فوخ مهسفنأ اومراأ | وناكم آل ؛ ايش

 ملعيف « مهو لعو ناقتإو ةنايصو عروو ىقت هعم لجر ىلإ جات (ايتفلاو

 عفتنيالف  ةفرعمالو ناقتإ الب لجر امأف « هيلإلصيو , هسأر نم جرخي اه

 : « "2هنع ذخوي الو ؛ ةجح وه الو هب

 «نيطباض اونوكي مل اذإ ىقتلاو حالصاا لهأ نه نب ريثك نع وري مل اذه

 تكردأ دقل « هنوذخأت نمع او رظناف نيد معلا اذه نإ ٠ : لوقي ناك اذلو

 ١ )( .ص كرادملا )0 05 ص ءاقتنالا | 8 0



 1 ىلإ راشأو 08 نيطاسالا هذه هدنع « ا هلأ لوسر لاق : لوش نم نيوسم .

 ناكل لام تح ىلع نمتتا وأ مدحأ نإو 5 ًائيش مع تذخأ اف 3 دجعسألا 1

 ', ©0نأشلا اذه لهأ نم اونوكي لل ممتأ الإ ًانيمأ

 نم سيل : الدع هنع ىوري ىذلا ىدارلا نوكي نأ ىلع ًاصيرح ناك
 ناكو « نلعيو « ملعب نأ ىغبفي امو ء ىوري املامهاف؛ ًاطباض , ىوحلا لهأ
 ضفرب ناك ام اريثكو « ظورشلا هذه ىضتفم ىلع لاجرلا صخ ىف ددشتي
 ءافيتسا دكأتي ملهنألوأ «مهف هيلإ قبس نافلءصاخشاألا ضعب نع ةياورلا
 ىح دقلو ..هنع ذخالا حمصي ناك هنأ نيبقير مث , توع ىت> ةكرتيف هطورش ْش

 . ,ةئيدملا 'لهأ نم لجرلا ىرأ تنك : لاقف , هسفن نع لاخلا هذه وه
 تومي ىح هكرتأف« ًاعضوم هآرأ الف « هنع هذخآ نأ بحأ ثيدحلا هدنعو
 0 هلع فقدتك اف نيتجح م4 قايتخسلا ب وبأ تأ ر:لاقو ؛ قت وفيف
 الك ىنلا هدنع ركذ اذإ ناكف « مزمز ءانف ىف ًادعاق ةئلاثلا ىف هتيأدو
 ٠ , ©عهنع تيتنك كلذ تيأر املف . همحرأ ىتح « ىبب

 نراك . انركذ ىتلا دويقلاب تاقث هتاور نوكي نأ ىلع هض رحل ناكو ْ
 : لاق : قارملا لهأ نع ثدحتال مل : هل ليق . هرسأب دلب ءاملعاةياور ضفرب
 كلذك مهنإتاقف .ةقث ريغ نم ثيدحلا نوذخأ, انوءاج اذإ مهتيأر ىفآل»
 ظ . ء؟”مدالب ف

 ناكدقف ننملا ةءالس ىلع هصرح امأ « ىوارلا ف هطورش هذه - 8 .
 سناتسي ناك دقلو ؛ هطبضو ىوارلا لاح ةفرعم ىف هصرح نع لقيال .

 نكي امهه ًاديدش ًاروفن بيرغلا نم رفني ناك كلذلو ..امهاد هريغ ةياورب
 ظ اا . هتاور لاخ

 . . ا! ص ءاقتنالاو كا ص كراذملا 0( 86 نع

 , , 5 ص كرادملا (0) ., ووو ص كراذملا (م)
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 اذإو « رفن بيرخلا نه انإ لاقف « بئارغب انثدحي ًانالف نإ هل ليق دقو
 ثيدج اذه.هل ليق اذإو « هلرت كريغ هب ثدحت ل كتيدحلا اذه نإ هل ليق

 . 9)هكرت عدبلا لهأ هب تح

 ًاريث © طقس هنإ ىتح « هتياور دعب ىوري ايف شيتمت : ريثك ناكو.

 ٠ ,كلذحت وأ ثيدحلا ىف ذوذشل وأ ىوارلاىف هفشتكا بيعل «هاور امم

 لك هيف رظني لزب لف . ثيدح فال ةرشع وحن ناك أطوملا نإ ليقدقاو
 ضعب لاق دقلو , لابجالا هتور ىذلا اذه ىقب ىتح « هيف طقسيو « ةنس .

 , 20ناصقن ىف كلام لع و . ةدايز ىف سانلا لع ناك ٠ : هذيمالت

 هبقف ف نذدخأب و( بيع هل وديا 5 6 ًانايحأ كثددحلاب ثدح ناك دقاو

 تيأرأ ١» : كلذ ىف هل ليق دسقلو ٠ هيأر ريغب ثيدحلاب نوديف « هريغب

 5 اهتررقأ ء ءىث ىآل؛ كيأ راهلع سيل 8 ثدحت ثداحأ هللأ ديع ابأ 5

 ,سانلادنعترشننا نكساو تادف اهترب دتسا امىرهأ نهتايقتسا ول :لاقف

 . , ؟9ًاضرغ ىنذختا « ىريغ دنع ىهو « اهي تذخأ مل دحأ اهنع ىنلأس نإف
 ىف هئيداحأ تناك كلذلو « ةياردو ةياور ثيدحلاب كلام ةيانع هذه

  اليلق الإ , ًاسيحص ثيدحلا نم ةيفام لك نفلا لهأ دعو , ةاقتنم أطوملا
 : لاقذ ءامكحم ًارجوم ًافصو هتياور ىف اكلام ربلا دبع نبأ فصو دفاو
 ؛ لاجرلل اداقتنا ممدشأو معلا ذوذشل اكرت سانلا دشأ نم ناك اكسلام نإ»
 .« © ًامامإ راص كلذلو ًاظفح مهنقتأو , ًافلكست مبلقأو

 ًا<رخت هضعب ناكدقف « هبقف امأ « هثيداحأ ىف أطوملا نأش اذه - "5
 هضعبو « ةنيدملاب هيلع ًاعمتجي ناك ىذلا رمألل ًانايب هضعبو « ثيداحألل

 عودجم نه هراتخا ًايأر هضعبو ٠ مهب ىقتلا نيذلا نوعباتلا هيلع ناك امل ًانايب
 . بانك نو هماع اب هدش وهف « لعام ىلع هساف دق آد أبأد هضعبد « مهئارأ

 . مم ص ىواوزال بقانملاو ء ١ ص كرادملا )1

 , مم ص.بقاثملا (4) )م بص كرادملا (م) ممم ص كيادملا (م)



 مع

 لهأ نع هلّقن أمو ) ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا امو 2 3 هلوسر ةنسو هّللأ

 .٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم معلا

 ىأرف 2 باتكلا ف أم رثكأ امأ 0 لاقت أطوملا ف هيغق فصو دقلو

 ؛ لضفلاو ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نم عامس نكساو « ىأرب وه ام ىرمعل

 رثكو « هللانوقتي اوناك نيذلا مثد ؛ مبنع تذخأ نيذلا مهب ىدتقملا ةمثآلاو

 ٠ مثوكر دأ نيذلا ةباحصلا ىأر لثم ىفأر لثم مهأر ناكو «؛ ىأر تأقف ٠ ىلع

 « اننامز ىلإن رق نع ًانرق اهوثرا وت ةثارو اذهف « كلذ ىلع انأ مهتكردأو هيلع

 ش 00 ةمالا نم مدقت نغم ةعامج ىأر وبف

 هقفلا لهأ لوق هيلع عمتجا ام وبف « هيلع عمتجملا رمآلا هيف ناك امو»

 ترجو( أندنعهب سانلال مع م وبف ىدنع رمآلا تاق امو هيف أوذلتخم م ملعلاو 1

 تاق أمو 6 هيف اندلمب تلق م كلذكو 2 صاخلا ماعلا هفرعو 3 ماكحالا هب

 هعمسأ ١ م امأو « ءابلعلا لوق نم هتنسودتسأ ءىش ووفق 8 معلا لهأ ضب هيأ

 قحلا عقوم كلذ عفو ىح هتمقل نم بهذم ىلع تراظنو تدبتجاف 3 مولم

 عمسمأ ١ نإو 4 مهئارآو ةئيدملا لهأ بهذم ىلع جرخت ال ىح ( هنه ًابيرق وأ

 لهأ هيلع ىضم امو « ةئسلا عم داهتجالا دعب ىأرلا تبسفف « هنيعب كلذ

 ةمالاو 0 هللأ لوسر ندل ند اندنع 4 لومعملا رمآلاو 2 مم ىدتقملا معلا

 0 00ه ريغ ىلإ تجرح أم« مهيأر كلذف نيدشارلا

 ىذر كلام مامإلا كاسم نع ًاققد ًافشك فشكت ةيب ةصالخ هذه

 ؛ملعلا لهأ هيلع عمتتجا ام ىلإ رظني وهف ء صن ريغ نم داهتجالا ىف هنع هللا

 نإف « صاخلاو ماعلا ةفرعو ماكحالا ةياع ترج أمو« هب سانلا لمع ام مش

 هنسحتسي ام ذخأ, ماك>آلا هياعتراص وأ ؛ ءايلعلا هيلع عمتجا رمأ دحي ل

 نزاوب نأب مع م ءوض ىلع داهتجالا لإ هيأ بجي ل نإف 0 ءاملعلا لاوقأ ند

 حسي امف وهو « اهاثمأب ءايشآلاو اههايشإب هايشألا قحليو « براقيو

 35-53 ىو , 786 ص كرادملا ()
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 للا وأ صنلاب هذخأب هريغ ىلإ ىندملا لعلا نع جرخي ال هبف دهتحي امو

 ىأرو « هرظن رظن هنأ ىأ ' ىأرب سيل ٠ ىأر هنإ لاق كاذاو « هيلع

 ىلع أبيرغ ًارمأ الو , ًاراكستب ا الو ًاديدج الو ًاعدب سيل هنكلو« هآترا

 روهشملا ةنيدملا لهأ ملعب هداهتجا ىف ديقتي صوصللا ريغ ىف « ىندملا لعلا

 . هب اوتفأ امو اولاق ام ىلع سايقلاب مث , نيعباتلاو ةباحصلا ملعبو « دنع

 : أطوملا نم لاثم ا كل قوسن نآلاو ا 235

 لبق دترملاةياتتسانأش ىف ءاج اماه رخو ثي داحالا هتياور نأ ( 1!(

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لسأ نب ديز نع كلام : لاق دقف « هلدق

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعمو « « هنع أوب رضاف « هنيد ريغ نم ه : لاق

 مالسإلا نع جرخ نم هنأ ءهقنع اوب رضاف هنيد ريغ ند لعأ هللاو ىرن اهف

 ءاوباتتسي1واولتق مهيلعربظ اذإكثاوأ نإف « مههابشأو ةقدانزلا لثم ه ريغ ىلإ

 « مالسإلا نونلعيو « رفكسلا نورسإ اوناك مهنإو « مهتيوت فرعت ال هنأل

 نم جرخ نم امأو «مهلوق مهنم ليقي الو ءالؤ» باتكسي نأ ىرأ الف
 « لتق الإو بات نإف « باتتسي هنإف « كلذ رهظأو « هريغ ىلإ مالسإلا

 « آوباتتسيو .مالسإلا ىلإ اوعدي نأتيأر كلذىلع اوناكًاموقنأ ول كللذكو .

 -_ لعأ هللاو - نعي مد . اولتق اوبوتيم نإو٠ ممم كلذ لبق اوبات نإف

 نم الو « ةيدوييلا ىلإ ةينارصنلا نم الو ةينارسصنلا ىلإ ةبدوهيلا نه جرخ نم

 ىلإ مالسإلا نه جرخ نمث مالسإلا ىلإ ءابلك نايدآلا لهأ نم هنيد ريغي
 . 20. ىنع ىذلا كلذف « كلذ ربظأو ء هريغ

 « الوةعم ًاديبقت هيأرب ديقو « ًانسح ًا<رخت ثيدحلا جرخ اذهىف هارتو

 لمشإالفءهريغ ىلإ مالسإلا نم جورخلا نيدلا ريبغتب دارملا نأب ةرسف وهف
 ىلإ كرشلأا نه جر نم همومعب لمي ًاماع ناك ولو « هنيد ريغي نم لك
 صوصخلار سفيفءدارم ريغ مومعلا ناك اذإو « لوقعم ريغ كلذو « مالسإلا

 )١( ص ثلاثلا ءزجلا ىناقدرلا حرش ١48 .
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 نيذلا ندسفملا ضعب ثيع نه مالسإلا ةبامح وهو .دوصقملا ضرغلاب .

 ضرغلهيفنولخدي نيذلا وأ , هحيرجت دصق ؛ هنم نوجرذمي مث هيف نولخدي .

 لخديال كلذبو «ثيعلا كلذ لثل هم نوجرغ# م 3 هتقيقع نامي ل ال ىوهند

 سكسعلا وأة 4 :دوولا ىلإ ةينارصنلا ن 1 م لقتني نم ثددحلا مومع ف

 نيمبتملا ريغ ف كالذو 2 ةباتتسالا لوب نوك نأ لتقلاب رمآلا كيقنو

 وأ لع مرنم روظ اذإ كئاوأف 2 اودسفيا مالسإلا نوررظب نيذلا ةقدنزلاب

 نم مه نيك ةبانتسالا نآل «:ةباتتسا ريغ نه اولتق مهتقيقح ىلع لدي لوق

 َّن وكيف »“ موس وفأ نو ةنكمتسم ةقدن زأا و 2: مهتلساأب ب وتلا | ولعب نأ.

 ٠ داسفلا و رشا

 ءاج ام . أطوملا ىف هنودو مهتيضتأو ةباحصلا ىواتفب هذخأ نمو (ب)

 . دقف « ةنونيبلا عم هنم هتأرما ثاريمو « توما ضرم ضيرملا قالط ىف

 : هيف ءاج

 ناكو لاق فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع باهش نبا نع كللام»: لاق

 نمح رلا دبع نأ فروع نب نمحرلا ديع نب ةدلس ىبأ نعو « كلذب مهلعأ

 هنم نافع نب نامع امتروف ٠ ضي رم وهو . ةتبلا هتأرما قلط فوع نبا

 | . اهتدع ءاضقنأ دعب

 ثزو « نافع نب نامْنَع نأ جرعألا نع لضفلا نب هللا دبع نع كلام »

 . ضرره وهو « نبقلط ناكو ؛ لكم نبا ءاسن

 ةأرما نأ ل لوي نمحرلا دبع نأ نب ةعيبر عمس هنأ كلام د

 5 تربط م تضح اذإ لاقث و اهقلطي نأ هتلأس « فوع نبأ نم رلا ديع

 « هتثذأ تروط اءلف ء« فوع نب نمحرلا دبع ضرع ىتح نو لف ىينذاآف ا

 نمح لا دبعو ,اه ريغ قالطلا نم اهيلع هل نب ناي مل ةقيلطت وأ ؛ ةتبلا اهقلظف
 , , اهتدع ءاضقنا دعب ناهع امثدوف « ضيرره دموي



 تل و

 دنعب تناك لاق نابح نب ىك نب دمحم نع ديعس نب ىحت نع كلامو

 « مضرم هو ةيراصنألا قلطف ؛ ةيراصنأو « ةيمشاه ناتأر ما نابح ىدج
 .. امصتخاف .ضحأ لو : هثرأ انأ تلاقف . ضحت ملو . كله مث . ةنس اب ترمف
 اذه :لاقف . نايثع ةيمشاهلا تمالف « ثاريملا اهل لاقف « نافع نب نايثع ىلإ

 .. «بلاط ىلأ نب ىلع ىنعي « اذه انيلع راشأ وه كمع نبا لمع

 ءضيرم وهوءاثالث هتأرما قلط اذإ : لوقي باهش نبا عمس هنأ كلام»
 فضنابلف“ اهب لخدي نأ لبق ضيرم وهو ءاهقلط نإو كلام لاق « هئرت اهنإف
 ابلف « ابقلط مث اهب لخد نإو « اهيلع ةدع الو « ثاريملا الو ؛ قادصلا
 . () , ءاوس اندنع اذه ىف بيثلاو ركسبلاو « ثاريملاو « هلك روملا

 ىف ةباحصلا ىواتف ىور هنع هنأ ىضر اكلاام نأ اذ_ه نم ىرتو

 نم ةدعلا ءاهتنا لبق اهجوز تام ىِبلا توملا ضرم ىف ةتوتبملا مهثيدوت
 قالطلا عوقو ىوري ام عومجم نم طبنتسي مث ءاهئاهتنا دعبو , قالطلا

 ءاوس « ًاقلط» اتاري مث « قالطلا كلذ هبجوي ىذلا روملا رادقم بوجوو
 . هتفن مل وأ ادع تبتنأ « ةدغ تاذ نكت / مأ ةدع تاذ تناك أ

 لهأ لمع وهو ةباحصلا راغص ضغب لوقب هذخأ كلذ نمو (>)
 ءاج دقف ؛ لاو>األا ضعب ىف نايبصلا ةداهش لوبق ىف ءاج ام ةنيدملا
 : أطوملا ىف

 ةدابششب ىضقي ناك ريبزلا نب هللا دبع نأ ةورع نب ماشه نع كلاف»
 نايبصاا ةداهش نأ هيلععمتجما رمآلا :كللاملاق ؛حارجلا نم مهنيب ايف ناريصلا

 ةقلطملا ةأرملا ثاريم ىف ءابقفلا لاوقأو ء هع ص كلاثلا ءزجلا أطوملا . )١(
 هثرتال اهنإ ةيعفاشلا لوق ١ : ةعبرأ اهاضر ريغب توملا ضرم ىف انئاب اقالط
 ' ليل ىبأ نبا لوق وهو 7 جوزتت ملام هن رت اع] ةلب انحلا لوق د : ًاقاطم

 .ثاريمالف تبنتا اذإف «توملا لبق اهتدع هتنت ملام هنت امنإ ةيفنحلا لوق م
 © . هريغب تجوزتو ةدعلا تبا ولو هلارت م املا لوق 4



- 

 ايف مهتداهش زوجي امإو « مم ريغ ىلع زو# الو« جارجلا نم مهيب ايف زوجت

 نأ لبق كلذ ناك اذإ ؛ كلذ ريغ ىف زوج ال «اهدحو حار لا نم مهل

 ىلع لودعلا ديشأ دق نوكب نأ الإ اوءلدي وأ « ©( أويبخ و ,أ ,اوقرتهي

 , 9ع اوقرتفي نأ لبق مهتدابش

 سنأتساو « ةنيدملا لهأ عامجإب اذه ىف ذخأ اكلام نأ اذه نم ىرتو

 ءزيزعلادبع نيرمعو ةيواعمأم كح نايبصلا ةدابشو ريب لا نب هللا دع مالكب

 . رفالا دحت و ء«ةورعو« بيسملا نب ديعمس أهب ىقفأو

 ثا ريم ىف ءاجام ةنيدملا لهأ عامجإ ةياكح ىلع أطوملا لاهتشا نءو (د)
 | :.لاق دقف بالو ءاقشاآلا ةوخإالا

 داولاعم نوثربال مالاو ب'الل ةوخإلا نأ اندنع هيلغ عمتجلا رمألا »
 : ًائيش «9ًايند بالا عم الد ايش ركذلا نبإلا دلو عم الو , ًائيش ركذلا

 - أ ابأ ًادج ىفوتملا كرتي لام ءانبآلا تانبو تانبلا عم نوري مو

 « ةامس» ةضيرف لصأ هل ناك نمي أديت ٠ ةبصع هيف نوكب « لاملا نم لضف ام
 ؛ مآلاو ب'الل ةوخإلل ناك :لضف كلذ دعب لضف نإف « مهضئارف نوطعيف

 لثم رك ذلل أئانأ وأ اوناك أناركذ لجو رع هللا باتنك !ىلع مهنيب هنومستقي

 .- .... مه ءىث الف ءىث لضفي مل نإو « نيثنآلا ظح

 اذإ ٍب'الل ةوخإلا ثاريم نأ اندنع هيلع عمتجلا رمآلا كلام لاق ه
 مرك ذءاوس ماآلاو بأالل ةوخآلا ةلزنك مآلاو بالا ىنب نم دحأ نكي مل

 مهمهويف « ممريغ موعادخن نأو 2 اوعدخ ىأ لووهجملا ءانمل ا اويبخ 00)

 هيب فلاخ اذه كلام لوقو « نمح طايت-ا كلذو « اوري ملام اوأر مونأب

 « نايبصلا ةدابش اوربي مل مهذإ ؛ ىعفاشلاو ةفينح ايأ ةثالثلا ةميالاو ؛ روهججلا

 . ادري ملام نولوقي دق مهكرادم فعضل مبنآل
 . 1مو ص ثااثلا ءرجلا أطوملا حرش (م)
 . دجلا نع ًاذارتءا ًايرق ىأ نوثلا نوكسو لادلا رسكب )0(



- 

 ةضيرفلا ُْف مآلا ا عم نركرشبال مهنأ الإ 2 مهاثنأك مهاثأو 2 مرك ذك

 كرا . مالا ةدالو نمد اوجرخ منال 0 مالاو بألا وثب بيف ؟1”هبكر ش ىلا

 ىلا عورفلا قوسإ مث 2 مهدحو ةئيدملا لفهأ عامتجاب جنح اذه ف هأرثو

 . عامتجالا اذه اباصق ىلع ىببت

 عم اهيلع سيرو 0 اهنسد>تسإو 2 مس ذخأب ىلا ةيادصلا ىواتف نم(ه)

 :لاق دقق 2 دوقفملا ةجوز ىف ءاج أم « اهيلع عرفلا عرشب مث هل هريغ ةفلاخم

 امبأ : لاق ءباطلا نب ربع نأ بيسملا نب ديعس نب ى< نع كلام »
 دتتعت مث « نينس عبرأ رظننت اهنإف ء وه نيأ ردن لف « اهجوز تدقف ةأرما
 ءاهتدع ءاضقن دعب تجوزت نإو , كلام لاق « لت مث ء أرشعو رهشأ ةعبرأ

 .كلذو « لوآلا امجوزل ليس الف ؛ "2لخدي مل وأ ىناثلا ابجوز اب لخدف

 تكردأو ءاهب قحأ وهف ؛ جورتت نأ لبق مجوز اهكردأن إو ءاندنعرمألا وه
 ابجوز ريخلاق هنأ باطلا نب رمعىلع سانلاض عب لاق ىذلا نو ركني سانلا

 . هتأرما ىلإ ةدوعلا وأ اهتادص ىف ءاج اذإ لوآلا

 وهو « اهجوز اهقلطي ةأرملا ىف لاق باطخلا نب رمع.نأ ىتغلبو لاق
 هنأ تجورتف اهابإ هقالط اهغلب دقو « هتعجر اهغلبت الف ابعجأ ري .مث بئاغ

 ناكىذلا لوألا ابجوزل ليس الف ء لخدي ١ وأ رخآلا امجوز ام لخد نإ

 . 202 دوقفملا اذه ىف تعمس ام بحأ كلام لاق , اهقلط

 .نأش ىف ءارآلا نيب نم رمع ىأر راتخا ( الوأ )هنأ اذه نم ىرتو

 ثري الو « مآل ةوخإلا اهيف ثري ىتلا ةكرتشملا ةلأسملا لاح دصقي ()
 . مآل ةوخإ نوربّتميف : ءاقشألا

 . مج ص م ج ىناقرزلا حرش أطوملا (م)

 . لرألل نوكت ىناثلا اهب لخدي مل نإ لاقو اذه نع كلام عجر دق (م)
 . و1 ص كلايلا أطوملا حرش (؛)

 لمح
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 2 ةدجرا لت لوابعجر من « بئاغ وهو اهجوز اهقلط نم ىو ذوقةفملا ة ةجوز

 .٠ ةدعلا دعب تجو زال 2 قالطلا ثيلع دق و

 جورتي ىلا لاحلا م رهد ىأرلا كلذ ىلع عورفلا عرف دق ( ًايناث) 0

 لف ًايح امجوز روظب, مث /َم 2 نينس عبرأ ىضأ ءافولا ةدع دتعت نأ ايف

 مل مأ اع لخدأ ءآوس؛ ىاثال ىبف الإو ٠ جوز : نإ ]هل نوكت اهنأب ىفأ

 لو الز اهن] لاقو 2 ماع لعب ؛ هتافو لبق كاذ نع عجر دقو 0 ىفاثلا لخدب

 .ىحابجوز نأ معي وهو لخد وأ قاثلا لخدي مل نإ
22 

 نم ىلع نينس عب رأ ىضمل هتوع م .نم لاح سيب ناك دق ( ثلاث )

 لخد تجورت نإ ىاثلل اهنأب ءرمع ىفأ دقف ؛ لعت ال ىهو هتجو ز عجارإ

 ةدعهجوز تدتعأ دقو دوعي نم لاح كلاذ ىلع كلام سأةف « لحخدي مل وأ

 .©"0لخدي مل وأ لخد ىناثلل نوكست اهنإف تجوزتو «.ةافولا

 هه باتيك ٌط وم لا نأ نييؤسأ أسونم و « اهائقس ةلثمأ هزه اا

 طاينتسا وه ابقوس نم دوصقملا هيف تركذ ىتلا ثيداحألا نأو ء ثيدحو
 رصتقي مل هنإو , اهاضتقم ىلع ماكحألا جبرختو , اهصوصن نم هقفلا اياضق
 م و « ةباحصلا ةيضقأ ركذي لإ ؛ اهنم طينقسيو ءامورت ثرداحالا ىلع

 ىتفتسي ىتلا ةلأسملا ىف حلصأو « بسنأ هاري ام اهنيب نم راتخو . اهاضتفم
 ءاهب ةاضقلا ماكحأ ىلإ ريشت امو ؛ ةنيدملا ىف هيلع عمتجنارمآلا ركذيو « ابيف .

 فيك تنباع دقو « ةباحصلا ةيضتأ نم لعأ ام ىلع كحل دحي ملام سيقيو
 مْ + نيس عبرأب هدقف لعب ةافولا ةدع هتجوز دتعت ىلا دوقفملا لاح ساق

  بحأ ةعجرلا ىف مع لوق نأ ركذ ذإ هاناقن ىذلا هلوقف حضاو سايقلا (0)

 مالا هنإ هلوق كلذ عنمب الو ؛ ؛ بيد الب ساق دق وبذ دوقفملاب الصّتم هعمس ام

 هنأ ىلع ؛ رخآ لق: ىلع سايقلاو لقنلا ىلع دمتعا هنأ كلذ ئدؤم نآل , . ان دنع
 1 , كلذ لك نع عجر
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 ابعجار هنكللو قالطلاب تملعو هتجوز قاط ىذلا بئاغلا لاح ىلع جوزتت
 000 .تجورتت لمت لو ءةدعلا ىف

 طاينتسالا ىف كلام كلسم ىحي باتك أطوملا نأ نيبتي اذه لك نمو
 لوصألا دعاوق نيبي الو , عورفلا طابنتسا ىف هيكح هنكلو « ةياكح قدأ
 . دعب نم هقفلا نم ةيكللاملا اهطينتسا دقو الماك أنايب

 5 رتل لهن م هلل ىضر اكلام نأ ىلإ ماقملا اذه ىف هبنن نأ بحيو - ؟9
 لصتم دنسباهاور ىتلا ثيداحالا لك لصي ملىهف ؛لصتملا دان إلا هثيدح ىف
 هيفو « هأور ىذلا ىبادصلا هيفرك ذي مل ىذلا لس ىملا ايف لب « بكم ىنلا ىلإ

 مل ىتلا تاغالبلا هيفو . ىباحصاا ةقبط دعب هيوأر هيف ركذي َت عطق ةنلا

 «هنع هّللاىضر كلام رصع ىف دسيإ مل دنسلاب ديقتلا نأ روظيو دنس اهيف نكذب
 م هللا لوسر ىلع بذكلا رثك امل « كلذب هدعب نم نوثدحلا ديقت لب

 «دنسلا لصو اوطرتشاف ؛ لاجرلا ةفرءمب ةبسنلا نم اوةثوتسي نأ اددارأو
 نوجتمي ءابقفلا نم نومدقتملا ناك كللذاو « عطقنملاو لرملاب | وذخأي مد
 جتحا ةياورلا لوبق ىف هددشت عم ةفينح وبأف « ثيداحألا نم تالسارملاب
 نم ءاملعلا نمو ؛ اهلبقو اهب جتحا ملعت ام ثيدحلا نم هناكمو كلامو ؛ اهب
 ملك تأ امدنع ه ركذأ نايب لضف كلذلو ٠ لصتملا نه ى وقأ لسرملا نأ نظ

 . كلام لوصأو ةئسلا ىلع

 نبا لاق « هب هذخأو , هل هلوبقو عطقنملاو لسرملا ىلع أطوملا لامتشالو
 هاضتقا ام ىلعهدلقي نم دنعو « هدنع ميحص كلام باتكك» : أطوملا ىف رجح
 رقتساىذلا طرشلا ىلع ال ء امهريغو عطقنملاولسرملاب جاجتحالان م هرظن
 وه أطوملا ىف دنسلا ةلصتملا ثيداحالا ددعو . ")6 ةحصلاىف دعب لمعلا هيلع
 : لاقفم زح نبأ أطوملا ثداحأ ىصحأ دّقأو « لقألا وه اهريغو رك آلا

 )١( ص ىطويسلا كلام مامإلا بقانم ىف كلاملا نييزت 47 .

 (كلامسرد»م)
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 ةئامالث هيفو « ًافينو ةئامسمخ دنسلانم هيف تدجوف « أطوملا ىفام تيصحأ

 لمعلاهسفن كلام كرت دق ًاثيدح نوعيسو فين هيفو ؛ تالسرملا نم فينو

 . 2”ءايلعلا روهمج اهنهو ةفيعض ثيداحأ هيفو ءابسإ

 . أطوملايف ةيورملا ثيداحألا ضعبب لمعلاكلام كري نأ ىف ةبارغ الو
 ملعي نأ لبق هلع ترش ابنأو؛ اهنهو هل نيت هنأ ركذف , هل كالذ ركذ دقف

 هيلإ اهتياور تبسن ىنلا ثيداحألا ضءبو « رمأ ىلع هلمع ناكف « ؟9ابفعض

 | ظ > .رخآ سأ ىلع

 ريغنم هكرت اهو ثيداحأ نم كلام هلممرأ ام ءايلعلا ضعب لصو دقلو

 رخآ دئسس هل ءالصتم هدئس هركذي مل ثيدح لك نأ دجوف ؛ تاغالب نم دنس.
 لسرم نمام ه : أطوملا ىلع ىناقرزلا حرش ىف ءاج اذلو « ثيداحأ ةعب رأ الإ

 حيحصأطوملا نأ قالطإ باوصلاف . . . دضاوع وأ دضاع هلوالإ أطوملا ىف

 أطوملا ىف ام لصو ف ًاباتك ربلا دبع نبا فنص دقو « ءىث هنم ىنالسي ال

 نمو « ىنغلب هلوق نم هيف ام عيمجو لاق « لضءملاو« عطقنملاو « لسرملا نم

 قيرط ريغ نم ةدنسم ابلك نوتسو دحأ , دئسإ ملام هدنع مثلا نع هلوق

 ا 0 'ةعب زأ الإ كلام

 أطوملا هيلع لمتشا ام لك ة ةحص ىف نوفلت ءاسلعلا ىرت اذكهو

 لك نأب نومك هنوا هش ذإ ةيكلاملاف « «هو<و لءسزملا لوبق ىف موهفالتخال

 نولبقيال ٠ دويقب الإ لسرملا نولقي ال ذإ مهريغو ؛ ظ حيحص أطوملا ىفام

 امك ةيكلاملا ضعب هتالسرم لصول هسفن بدن دقو ء د ويقب الإ هنالسرمأ

 . م نص ةلايدلا بتارم بانك نع القن روكذملا بات كلا ()

 . كحيلأ اذه نه ل مقر ةذينلا" 'عجار )0

 نه طقس ام ره ثيدحلا نم لضعملاو ؛ ه صو ج .اناقرؤلا حرش (0)

 . ملسو هي هيلع هنأ 3" لص هلأ لوسر لاق تكالأم لوقك 0 رك نانثإ هتاور
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 ىضر كلام قيرط نع سيل د:سب دزسلا لصتم سيلام لك لصوف « تنأر

 « كلام قيرط نعال « دنس اهل رب : كثيداحأ ةعبرأ ىوس دجب : «هنع هللا

 , أطوملا حرش ةمدقم ىف ىناقرزلا اهركذ دق « هريغ قير ط نعالو

 . اهلإ عجراف

 لاق دقف « هتاور فالتتخاب فلتخم أطوملا ىف ثيداحالا ددعو - ع٠

 ةباحصلا نعو ؛ ٍعكَي ىنلا نع راثآلا ند أطوملا ىفام ةلمج ىروبألا ركب وبأ
 ءرشع ةثالثو « ةثامتسفوقوملاو « ًاثيدح نورشعو ةئاعبسو فلأ نيعباتلاو
 لمتشا » أطوملا دنسيف قفاغلا لاقو : نوثالثو ةسمخو نائام نيعباتلا نمو

 نم انيلإ ىهتتا ىذلا وهو« اثيدح نيتسوةتسو ثيدح ةئاهنس ىلع اذه انباتك

 كلام نع أطوملا ىوري ٠ : ىثالعلا ديعس وبأ ظفاحلا لاقو « كلام أطوم دنس

 ةدايزو « ريغأتو ميدقت نم فالتخا مهتاياود نيبو « ةريثك ةعامج

 أطوم ف مزح نيأ لاق دقف بعصم ىبأ ةءاور ةدايز اهرثكأو .. . صقنو

 , ؟90ثيدح ةئام وحن تآطوملا رئاس ىلع ةدايز بعصم ىبأ
 اكلام نأ وه « ناصقنلاو ةدايزلاب ةأو رلا فالتخا نم ناك امهف بيسلاو

 ىف هنأ اويسح دقل ىتح , اهاور ثيداحأ هنم طقسيام آريثك ناكه سفن
 ىف هنع هوور دق اوداز نيذلا لعلف ء ثيدح فال ةرشع ون ناكلصألا

 ء دعب نم اوور نيذلا ءاجف « ًائيش مهتباور دعي هم طقسأ م 5 تقو

 ٠ مريغ ديب أمم رثكأ مهيديأب ام ناكف . هطقس ل م مهنع اوذخأو

 ١: ىقات نم . ةلمجو 2 نيريثك لاجر نع أظوملا ىور دق كلامو |

 نع هاقلتامددع اوصحأو ءاملعلا مثركذ دقف ء الجرنيعستو ةسمخ وهن مهنع

 نونامتو ةسمخ ةباحصلا نم مهنع تاباورلا ىقلت نم ددعو ؛ مهام دحاو لك

 ةأرما نورشعو ثالثو « الجر ٠ ةقيفامي نيمباتلا نم مل ىور نم ددعو

 . نوعبرأو

 )١( ص ىطويسلل كلام مامإلا بقانم ىف كلاملا نييزت .0 .



 لس 9ع

 مهو « لاجر ةعبس الإ ةنبدملا لهأ نم اعيمج هلاجر نأ ظحاليو

 لهأ نم ىنايتخسلا بويأ وبأو « ليوطلا ديمحو , ةكم لهأ نه ريبزلاوبأ
 ءةر زجلا لهأ نم مب ركسلادبعو ؛ ناسا رخ لهأ نم هللأ دمع نب ءاطعو 5 رصبلا

 . 20 ماشلا لهأ نم ةلبعنأ نب ميهاربإو
 ,هثيداحأ نم ةفئاط ىوح ىدملا لعلا ناويد باتكلا اذه ناك كلذ ىلعو

 ءابنم ةقتشف ءارآو تاحيرخت نم هل ناكامو « هيواتفو هتيضقأ نم ةعومجمو

 ظ ٠ ٠ اهجهت لثم ةجهان وأ ءابيلع ةلوحم وأ

 هباتك هيلع لمتشا ام مهنع كلام ىقلت نيذلا لاجرلا مه ءالؤه  غ'*
 ركذ دقو ٠ نوريثك مهو « هذيمالت ةلمج مهف « هنع هوقلت نم امأ « أطوملا |

 «مهءامسأ ركذ دق « نيتسو ًافين اوناكف أطوملا اوور نم ةدع ضايع ىضاقلا
 انقفح نيذلا مه ءالؤه » : مرك ذ دعب ضايع لاق دقو « ىطويسلا هنع اهلقنو

 .«لاجرلاف نوملكتملاو « رثآلا باحصأ كلذ ىلع صنو , أطوملا اوور مهنأ
 هدئس بترو « ةياور ةرشع ىتنا نم أطوملا أرق هنأ ىقفاغلا ركذدقو |

 ةياور ( امههادحإ ) أطوملل ناتياور لوادتملا نآلا عوبطملاو ءاهساسأ ىلع
 . 29 ةفينح ىلأ بحاص ىنابيشلا نسحلا نب دمع

 .هممع ةنسىفوتملا ىسادنألا ىربربلا ىئيللا ىح نب ىحن ةياور  امبتيناثو

 « سادنألا لقاع هاهمو ؛ سادنأللا نم هيلإ لحر كلام ذيمالت نم وهو
 ةعامج هيلع هقفتو , كانه كلام بهذم رشتنا هبو * هقفلا ةساير تبتنا هيلإ

 ظ عجرملا هيلإ ناكو « هتل زم تلعف « هيف دهرف ءاضقلا هيلع ضرع نوصحال

 . هتروشع الإ ضاق ىلي ال ناكف « ةاضقلا نييعت ىف

 اهثداحأ رادقمىفو ءامأ وبأ ضءبىف ًاددع لقأ نسحلا نب دمح ةياور و ظ

 .. قباسلا ردصملا ()) 3

 .(ةفينحوبأ) انباتك ىف نسحلا نب دم ةمجرت ىلإ عجراو , دنهلاب تعبط (؟)



 مهضعب حجريف ءةحصاا ثيح نم امبنيب ءاملعلا نزاويو « حي ةياور نم
 . ىحب ةياور نوراكألا حجريو ؛ دمع ةياور

 , اكلام ايف فلاخم ىتلا ةيبقفلا لئاسملا ىف ًانايحأ هيأر ركذي دمع ناك دقو
 «هعم لعفي ناك اكو « راثآلا باتك ىف ةفينح ىلأ هخيش عم لعشي ناكاك

 ٠ ىننحلا هقفلا امب لقن ىتلا ةياورلا رهاظ بتكىف فسوي ىبأ هخيش عمو

 ءدحاو لصالانأ ىلع لديام « اريك سيل نيتياورلا نيب فالتخالاو
 . اهيف بيرلل لاب ال اهتلمج ىف ةحيحص ةمسنلاو

 كلام ذيمالت ا

 ابيك بتك اههدحأ : نيتقيرطب لقن ىسلالا هقفلا نإ انلق عم

 ءأطوملا هبقفل ايعنجأ و« ًادئس اها وقأ و ؛ةيسناهحصأ و« هنع تاوروكلام

 نأ لبقو ؛ هبقفل ىناثلا ردصملا مه اوناكدقف  هذيمالت امهيناثو « هلاح انيب دقو

 ميلاقاألاو « رابتعالا نه اهناكمومهنع تلقن ىتلا بتنكلاو « هولمح فيك نيبن
 نم ًامامإ نأ فرعي مل هنأ ( امهدحأ ) : نيرهأ ىلإ ريشن « اهيف تجار ىتلا

 ناك دقف ؛ هنعهفاىضر كلام مامإلا ذيمالت ددع لثه ذيمالتلا نم هل ناك ةمئآلا
 نمو « ناسارخ نم ذيمالت هلف , مراطقأ تدعابتو . ًادج نيريثك هذيمالت

 , ةيقيرفأ لامشو رصمو ةنيدملا نم هذيمالت رثكأو ؛ مامشلا نمو « قارعلا

 . برغملا دالبو

 ةنيدملا صتخاو , زاجحلا دالبب يقي ناك هنأ ةرثكسلا كلت ىف ببسلاو

 « زاجحلا دالب لياز هنأ فرعي مد ًاجاح الإ ابنع لحري ملف , هتماقإب ةرونملا

 نيررئاز قيمع جف لكنم امنودصقي سانلا ناكف , عيالكم ىنلا ىوثم اهيف ةنيدملاو

 هل نوبلاطلاو معلا لهأ هب قتلا كلذبو ؛ مارحلا هللا تيب ىلإ اوجحي نأ دعب

 ءرمعلا لوطب هل هللا كراب دق هنإ مث ء اورثكو « ةيمالسإلا راطقألا لك نم
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 «نيئسلا نم نيتسلا برا امف ًاسو رد ىقلب ذخأو « ةنس نيناممو ثس وحن رمعف
 ناكف « مراطقأ دعابتو « هذيمالت ةرثكح يابسأ نم ًايناث آيس اذه ناكف
 اوفتكي مل بقانملا باتك نأ ( اءريناث ) نب ريهك ةيبقفلا هتقي رطل نورشانلا

 اوسيا نه مهيل] اوفاضأو « اوغلاب لب . ذيمالتلا نم ةرئاكلا ةرثكللا كلتب
 مدقت نمو : امم هنم 51 | مم نم انايحأ ذيمالتلا نمض ىف ن ودعي اوذخأو متم

 «مويلع ىقلت نيذلا هخ ويش هتأاور نم ىرخأ ًانايحأ نودعبو « هيلع نمزلا ممم

 ْ . مهنع ىدرو
 ةقيقح كلذل ناك اذإ نكلو ؛ هذيدلت نع خيشلا ىوري نأ ىف ةبارغالو

 « قيثوتلاو ءريدقتلا ىف ةغاابملا درجن ناك نإو ء اهوبق ىف ةضاضغ الف ةعقاو

 .هدر ثحي لب هوب معلا نم سيف

 نأ اههدحأ ءاملعلا نو نوةقحلا امهقدصي ل نيرمأ اوعدا دق دقلو - عع
 8 هكرادم ف ضايع ىضاقلا كالذ كذب دقو « هنعىرردق ىرهرلا باهش نأ

 باهش نب هللا ديبع نا لسه نب دمع : هنع اوور نيذلا نيعباتلا نم نأ ركذيف
 نع ىور باهش نبا نأ ررقو ؛ كلذ ىلع طويسلا قفاو دقو , 22 ىرهزلا

 ءاعدالا اذه نو.« مالكعلا كلذ ضقاني امررق دق : ريل دبع نبأ نكس و كلام

 : لاقف . عابتالاب ريادج همالكو « ءاقتنالا ىف

 نقع بابش نبأ ىقىور 03 و 2 محضا الو 3 باهش نبأ هع ىور هنإ ليقد :

 , 9 كلام نب عفان ليهس ىنأ هع

 ءاج دقا ىتح ءامهنع هللا ىضر كلاملذملتت ةفينح ابأ نأ نيرمألا قاثو
 لاق هنأ ببشأ نع ىور مجرد ىنأ نب كيعس برأ ىهذلل ظافحلا تاقبط ف

 ةمدقتف ءاج دقأل حو ؛ هيبأ ىذدي نيب ىصلاك كازام ىدي نيب ةفينح ابأ تيأر

 . ”ع» ص كرادملا )01(

 . )8" ص ءاقتنالا ()



 بل ”عا/

 كلام بتك ىلع علطي ناك ةفينح ابأ نأ متاح ىأ نبال ليدعتلاو حرجلا

 . امنع هللا ىضر

 ةفينح ابأ نأ ذإ ؛ ةررقملا قئاقحلل هتافامل ؛ لوبقم ريغ نيربخلا الكو

 سلحي امك « هيدي نيب سلي نأ لوةعملا نم ناك اهف ؛ كلام نه نسأ ناك

 رضحي نم نس ةفينح ىنأ ةافو دنع نكمل بهشأ نآآلو ٠ هيبأ ىدب نيب ىصلا
 «لعلا بلظ ىف هندل نراك ذإ « ليلقب ىعفامشلا نم ربك أ وهذإ «لعلا سلاجم
 ةفينحابأ نآلو .ةفينح وبأ اهيف فوت ىتلا ةنسلاف ىأ ١٠١ ةئس دلو ىفاشلاو

 لاقىذلا كاام ىضريالف ؛ للعلا نه هبحاص ناكم فرعي ناك امهالك اكلامو

 « سلجنا .كلذ هنم ساحب نأ « هيقفلا هنإ ٠ كرادملا ىف ءاج اك « ةفينح ىأ ىف

 دنع لالج نمللو « نسسلا لضف هيلع هلو , هقفلا نم ةناكملا كلت الو
 ٠ نيدلا ىوذ

 «قائلاربخلا امأ ء نيربخلانم لوآلا ربخلا قدص مدعب دهشت تانيب هذه

 بتكهل فرعتمل اكدلا» نأ وهف ؛كلام بتك أرقي ناك ةفينح ابأ نأ وهو

 دعب ىأ رفعج ىفأ تود دعب ؛ الإ رب ظ ١ لل أطوملا نأ ذإ ؛ ةفينح ىنأ ةامح ىف

 نوكي نأ لوقعملا نم سيلف «16. ةبس قوت « ةفينح وأو ءاووم ةئس

 : امهنع هللا ضر كلام بتكى ع علطا دف ةفينح وبأ

 ىور له نكساو « كلام أذيملت ةفينح وبأ نوكي نأ قنن نحن - عم

 نم كلذ ضعي نأ ريغ نم ضعب نع مهضعب ىوري ناك ءاملعلا نإ ؟ هنع

 نم ىوأرلا ناك املك ء هنع ىورملا لضف ىلع لدن ناك نإو ؛ ىوارلا ماقم

 ٠ قيقحتلاو معلا لهأ

 :اوركذدقو كلام نع ىور ةفينح ابأ نأ ةئسلا ءاملع ضعب ركذ دقل

 ركبلاو ؛ ابيلو نه اهسفنب قحأ ميآلا » ثيدح أهنم « كثرداحالا هذه ضعب

 نب دامح نع اذكه دنلا قايس نإ اولاق دقف ءاهرارقإ اهتمصو «رمأتست



 دلل 71م --

 ىوا رلانإ لوقي ءادلعلا ضءب نكساو ...كلام نع ةفينح ىفأ نع ةفينح ىنأ
 : . هيبأ طسوت ريغ نم ةفي نح ىنأ نب دامح وه كلام نع

 نع ىور نم لجأ ةيفنحلا لاق , : ماقملا اذه ىف ىطويسلا لاق دقلو
 «ثيداحأ ةدع كلأامنع يور هنأ ىلع لدت ةرآب ءلا هذهو «ةفينح وبأ كلام

 « ورسخ نبال هه :> ىلأ 5 :سهامهدحأ ٠ ظقف نيثردح هيلع انأ تفقو ىذلاو

 (0ىوادغيلا بيطخلل كلام نع ةاوراا ف رخآلاو
 ناكو ؛ كلام نع ىور ةفينح ابأ نأ امهدحأ : نيره أ ىلع لدي اذهو ٠
 :هنع ثحب هنأ ةجرد ىلإ اليلق ناك هاور ام نأ امبيناثو ءةقثلا تبثأا هأرب
 . دببّْلا لوط دعب هيلع رثءيف

 هذيهالت هب ماق ام نايب ىلإ هجتن نايبلا نم زجوملا كلذ دعب - 5
 أطوملا نإف ؛ لايجألا ىلإ هبقف لقن ىف مهدعب ءاج نءو «هوهزال نيذاا
 ءرجلاو ءابيف ىتفأو ءاهسرد ىتلا لاسملا نه ةلياق ةفئاط الإ ركذي ل
 . مهيلعى ملك نهو « مهذي هال مهدعب نم هنودو « هذي يهالت هأور ربك الا

 نونودب اوناك هذ.مالت نآل ؛ ؛ ةلمس ةرسيم تناك كاذ لقنا قيرطلا نإو
 ىفو « ةباتكا ىف طارفإلا نع مهاهنب انايحأ ناكو « لئاسملا ىف هب يفي ام
 : كرادملاف ءاج دقف ,مهابني الومبضرحي ال «نوبتكيمهكرتينايحألا رثكأ
 بتك أ تنك : لاق ؟ كيلع ىلع كلاء ناكأ يحيل تلق ىنيدلل نبا لاق»
 ءماهني الف هدنع بتكي لجر ] ىري كللام نأك : بعصم لاق « هيدي نيب

 اذإ كلام ناك, أ أذ كرادملا فو 6 « هعجاري الو « هيلع دري ال نكتلو

 , « ؟2هباحصأ اهبتك ةلأسمب ملكت
 البكا ءر د الو « عجاري الف ءسلجما ىف كلذ لعفي ناك ةنأ ربظيو

 )١( هو ص ىطويسلا بقانملا .
 كل. رى ص كراذلا (م)
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 سلجيا راقو بهذي اليكاو , ةعجارملاب هريكفت ةلسلس هسفن ىلع عطقي
 اذإ نكساو « راقولاو ةنيكسلا هلظت نأ لع صرحلا لك ًاصيرح ناك ىذلا
 نم هيف اون نأ نوديري ام مهلع عجأ ر هذيمالت نم هؤاصخأ هب الخ

 تنك» : لاق دف « هيلع هيتكام عجارينأك بهو نبا نأ ىوريف ءلئاسملا
 هيف دجو اعرو ,' هنم أرقيف , ىلات؟ ذخأيف « ىوق وهو ءاكلام ىنآ
 ىل بتكيو « هودميف « ءاملا ىف اليف . هيدي نيب ةقرخ ذخأيف ءأطخلا
 1 ش ..0©2باوصلا

 ًاصاخخ اعاهتجا مهب عامتجالاب نيفطصملا هذيمالت صخب ناك هنأ رهظيو

 كلامىدب نيب تنك ١» : بهو نبا لاق دقف ء ثيداحأو لئاسم هيف نونودن

 بتك ىدي نيبو « نذؤملا نذأف ةياور ىفو « ةالصلا تميقأف « بتكأ
 هيلإ موقن ام سيلف : كللسر ىلع : ىللاقف ٠ ابعمجاأل تردابف « ةروشنم

 . , , ©9ةيئاا تحص اذإ هيف تنأ امم لضفأب
 اوناك كلام باحصأ نأ نيبتي ةزجوملا تارقفلا هذه نم - 1|

 اوناكو «أطوملا هنع اولقن اى« ةفلتخملا لئاسملا ىف هواتف هنع نولقنب

 ؛ مدعب نم مذيمالت مهنع اهلقانتو ٠ ىواتفلا كلت ممراطقأ ىف نورشني
 رثك آلا وهو: ىكسلاملا هقفلا لقنل ىناثلا ردصملا وه مهنع لقن ام ناك كلذلو
 . عل رتو اددع

 نإو « مهل مجرتنو « ليلجلا مامإلا كلذ ذيمالت ىصحتن نأ عيطتسن الو
 ىفاكساا نايبلا اهيف ء بهذملا جايبدلاو « كرادملا ًاصوصخو تاقبطلا بتك
 ىف غيررفتلا ىف مرثأو , مرادقأو  مهملعل أضرأ ىفاكسلا نايبلا اهيفو « محل

 . مونم ليلق ضعب ىلإ تاراشإ ريشن اننكلو . هل مرشنو , بهذملا

 دقو ءركذلاب ربلا دبع نبا مهصخ نيذلا كئاوأ ضعب ركذنلو - م

 ٠ . ملوأ 51 د

 . 5. ص بهو نبأ ةمجرت ىف كرادملا ()
 . .٠.١ ص كرادملا (م)



 م "نواس

 بهو نب هللا دبع - ١

 « ةنسزيرشع و اكلام مزال ,ءالو ىثرقو « ًابسنو الصأ ىربرب وه

 رثك أ نع ىقلت لب ءهدحو كلام نع هيقلت نكي ملو ء رصم ىف هبقف رشنو

 ثيدحلا خويش نم خيش ةئاعبرأ نه رثكأ نع ذخأ اكع ىرهزلا باحصأ

 «جبب رج نباو « ةنييع نباو « ىروثلا نايفس مهلم قارعلاو زاجهلاو رضع

 ىوردقو مهريغو « بويأ ىلأ نب دعسو « ىقيرفآلا دايز نب نمحرلا دبعو

 نأ ىعدا اكء همسأب حرص دقو « دعس نب ثيللا هخيش مهنم « نو ريثك هنع

 «ثردلا ريثك ناك مهنعى ور نم ةريكل و « هنعىور هنع هللا ىضر اكسلام

 دقلو « ءافعضلا ضعب نع ىوري هتلعج ءاملعلا نع هذخأ ةرثكنأ رمظيو

 كلام باحصأ لعأ بهو نبا : كلا» باحصأ ذيمالت دحأ خبصإ هيف لاق

 ش ٠ ءافعضاا نع ىور هنأ الإ ءراثألاو ننسلاب

 :لاق هنأ ىورب هنإف  هثيداحأ ىف كلذ ظحال دق هسفن بهو نبا ناكو

 : لاقف كلذ فيك : هل ليقف « تللضل ثيللاو كلامي ىتذقنأ هللا نأ الول
 «ثيللاو كلام ىلع كلذ ضرعأ تنكف ؛ ىنريخ ؛ ثءدحلا نم ترثكأ

 . ©" اذه عدو اذه ذخ : نالوقيف

 الإ ؛ هباحصأ نم دحأ هرجز نه اجنامو . هيحيو « همظعي كلام ناكو

 هبهذم اورشن نمدحأ ناكدقو «هيلإ بتكي ايفهيقفلاب هيقاي ناكو بهو نبا

 دعب ؛ كللام هقف ةفرعم ىف ةلحرلا تناك هيلإو « برغملا دالبو ء رصم ىف

 بتك هل و هسفن هيلإ رفسلا مهيلع قشي نم دنع « هتايح ىفو « كلام توم

 و وهو , كلام نع هعامس اهنم « ةعفنملا ةميظع رادقملا ةليلج ةريثك

 اهنمو 35 هيلع ابعجاربو هلئأسم نودي ناك هنأ تيلع دقو « ًاباتك نيثالث

 . . )م# ص جانيدلاو : كرادملا )00



 ام[

 ريسفت باتكو ؛لاوءآلا باتكو « ريبكلا هعماج و « ريبكللا هنطو

 , "2ىزاغملا باتكو 2, كسانملا باتكو« أطوملا

 ريثأت هوقلت ال نكي مل نكساو « نو ريثك بتكلا كلت هكنع ىقلت دفو

 ىف ىفوت دقو مساق نب ن*رلا ذمع نع هوقلت ا ناك ىذلاك بهذملا ف

 . ١ع ع لاقو ١ ”؟ه ةنمس دلو دقق ٠ نيومسو نيتنثا نع 6!/ ةنس

 مساقلا نب نمحرلا دبع - ,

 نيودت ىف غلاب رثأ مهل ناكنبذلا كلاه باحصأ نم وهو 1

 بهذم ىف دع كلام لئاسم ىف هبدك | هيلع نوئحس ةعجا 7 هنأ ذإ « هيهذم

 .لماكنيلجرلا نيب هباشتلاو « ةفينح ىلأ بهذم ىف نسحلا نب دمح؟ . كلام

 « رح داهتجا كلذ عم هلو« هلقانو هبحاص بهذم ىوار دعب امبيكنأ ذإ

 بلغ دق هنأ !ولاق دقل ىتح , كلام هخيش اب فلاخم ءارآ مساقلا نبال ناكف

 , ىأر ١ هيلع بلغ دق ًاريقف ناكو : ريلا ديع نبأ هب ١ لاق دقذ ٠ ىأر |) هيلع

 .©0 « ًارباص القم ًاحلاص الجر ناكو

 همزالو ' كالا هةءيحعص تلاط دقو ©« بهو نبأ دعي كلاع هؤاقتلا ناك

 نع كاذ عم ىقلت دقو « هبقذب ةقفتو «٠ ةئم ناإرشع نه آو 0 ةليوط ةدم

 هنعىورو «ىجنزأأ دلاخ نب لسمو «نوشجاملانب زيزعلا ديعو دعس نب كلل

 بهو نبأ ناكو 5 هيواتفو كاام لئاسم َّق عجرا ناك هيلإو ؛ نو ريثك

 ةنإف ٠ مماقلا نبأب .ايلعف , كلام هّقف ىعلي نأشلا اذه تدرأ نإ 3 لوقش

 هكنع ىقلت دقو « ةياور حصأ دعت أطوملا هتاورو 2( هريخب انلغشو ءهب درفنا

 ةنودملا تربتعا اذإ « ىكلاملا هقفلا لقان اذه ىلع وبف « ةنودملا نونحس

 . جابيدلاو ء جم ص كدادملا ()
 ٠ ص ءاقثنالا )م ٠ء»هم.



 هم كن ل سس

 دعب هيفون ىتح « اهف ثيدحلا ءىجرتلو , هلئاسم رثكا ىو> ىذلا هعماج
 ظ . نونحسو , دسأو « مساقلا نبا « ةثالثلا امباحصأ ةمجرت

 ناطلسلا زئاوج لبقي ال « ادباع ًادهاز ًاداوج مساقلا نبا ناك دقو
 الوأ ناكو ؛ ريخ مهم وندلا ىف الو «ةالولا برق ف سيل : لوقي ناكو
  صخشلا لعحياال هنآل , اقر ناوخإلا ةرثك ربتعي ناكو ٠ مهكرت مث« مهتأي
 . ًالاع ناك نإو « مظلا هيلع ىشخ ًايضاق ناك نإف ء رومأللا هريدقت ىف ارح
 ««رارحألا قرو كايإ» :لوقي ناكهنأ هنع رثأ اذلو ؛هتقو عايضهيلع ىشخ
 ءووو ةئس ىف ىفوت دقو «ناوخإلا ةرثكو : لاقف نوكي فيكو هل ليقف
 . ١م ةنس دل و دقف ةنس نيتسو ثالث وك شاعو

  - 6٠بحصو« ةعيل نباو « بويأ نب ىحو « ثيللا نع ذخأ مالكا 
 ةنودمه ىمسل ةنودم هلو « هبقن ةأور نحأ ناكو « هيلع هقفتو ,همزالو

 رغصأ ناك هنكسلو « مساقلا نبال ًاريظن ناكد ببشأ بتكوأ « بهشأ
 قفو ار« ناهر ىم مرغك اناك لاقف هَقْفَأ (مأ : امههذيملت نونحسل ليقو « هنم

 . اذه قفوو ء اذه لذخ اميرو ءاذه لذخو؛ اذه

 | فلحو ؛ةلأسمف كلام لوق ف افاتخا ؛ 0 ببشأو 2 مساقلا نبا ناك دقاو |

 امهنم مدقأ وهو 4 بهر نبأ الأسف 0 رخآلا لوق أ ىلع أمهم دحاو لك

 .("2اهافاد ىلانيمم | ءاجك 3 عم 2 نياوقةلالاق اكملام نأ امهريخأف « ةيحص

 دقد ٠ بهشأ نم هقفأ تدأر أم« هيف لاقو 5 ىعفامشلا 4 ىقتلا دقلو

 . رصم ىف هقفلا ةساير هيلإ تبهتنأ

 كيف لاق دقو 2 نونحسم ةنودم ريغ ةنودملا ىعي ًاباتك ببشأ فلأو

 )١( جمم ص كرادملا ٠



 هم ناك

 تلك امل ثراح نبا لاق . ملعلا ريثكر بك ليلج باتك» : ضايع ىضاقلا
 ًاباتك ءاجف « اهضعبل جتحاو « هسفنل اهماقأو ببشأ اهزخأ © ةيدسألا
 لسرأف 6 هيلع ىنيفامات ًاباتكدجو هنأ د كلذ مساقلا نبأ غلب الو . أفيرش

 3 ةريثك نويع نم انأو 2( ةدحأو نبع نه تفرغاع] تأ : بهشأ هيلإ

 0 ةيفاص انأ ىيعو 0 ةردك كنوع مماقلا نبأ هباجأف

 فرغغأ هنأ ديالف 5 مساقلا نبالو 3 ببشال ًاذيملت نوةحس ناكاذإو

 . ًاعم أمهنم

 « ةماسقلا ىف ىالتخالا باتك مدعقت ام ريغ بتدكلا نم بهشآلو
 .زب زعلا ديع. نب رمخ لئاضف ف بات و

 ناكو « مايأب ىعفاشلا دعب م. ةنس ىفوتو ء 14٠ ةنس ببشأ دلو دقو
 . ةيحص امبنيب

 نائس نب تأ رفلا نب دسأ - كك 0

 هب لقتناو « ركب رايد نم ناكرحيب دلوو « ناسأر خ نم هلصأ ه١
 لدياذهو 0 لماح همأو ساو ىلإ هوبأ لقتنا لب ليقو 2 سنوت ىلإ هوبأ

 لحروءهقفلا لعتمث « نآرقلا ظفح . سوتب تناكاباك ىلوآلا هنأشت نأ لع
 قلف قارعلا ىلإ بهذ مش 6م هريغو هأطوم كلام نم عمسأ قرشملا لإ

 هنع زخأ فسوب ابأ نأ ضايع ىضاقلا ركذو ؛نسحلا نب دمحو فسوي ابأ
 . امهنع هللا ىضر كلام أطوم

 نيدمشهعمج ام أرقو « ةئيدملا هّقفو , قارعلا هقف نسب ديأ نذإ عمج دقو

 نع تارفلا نب دسأ اهاقلت دقو « نوذحس ةنودمل لصألا ىه ةيدسألا (1)
 . وع. ص كرادملا )0 . نيبنس اك مساقلا نبأ



 | - جك

 .«هدعب نم هباحصأ نمو هنم هلئاسم عمجو , كلام أطوم أرق ا نسحلا

 مسأقلا نبا هدعب نم كلام باحصأ نم ةنع ليخأ نم رك و ْ
. 

 لئاسملاو ضورفلا نم اهيف امو « دوم ماهإلا بتكسل هتءارق تناك دقل

 . مامإلا بهذم قفو ىلع لواحلا هذه لثم نع ثحبي نآل آرفاح « اهولحو

 ىف كلذ هل رفاوتي ملو « لئاسلا كلت ىف بهذملا مكح هيدي نيب عمتجيل كالام

 « بهو نبا ىلإ الوأ أجتا « هومزال نيذلا هباحصأ ىلإ أجتلاف كلام ةامح

 « كلام بهذم ىلع اهيف بيجي نأ هلأسو , ةفيثح ىنأ بتكوهذه : هل لاقو

 باجأف « بلطام ىلإ هباجأف « مساقلا نبا ىلإ أجتلاف « ىنأو بهو نبا عروتف

 « بسحأو « لاخألاق هلظفحأ و كشاهفو ٠ كلام لوقي كلام نع ظفح اف

 :لوي ناكف « هلثم ىف هل ى أر ىلع سايقلاب هيف لوشب ناكام اهنمو ء ن هظأو

 هداهتجاب هيف لاق ام هئمو « هلثم كتلأسمو اذكاذك؟ ةلأسم ىف لوش هتعمس»

 60, ةيدساألا اهاعسو بتك ىف ةبوجآلا كالت عمجو « كلام لرق لصأ ىلع

 ُْف مالكلا دنع نييلس 7 نوندس ةنودأ لصالا ى م هذه ةيدسألاو

 عجر دقو ؛ تأر امك« مساقلا نبا لاوقأ نم ربصم ىف اهعمج دقو « ةنودملا

 ىلع امعجار مث « ناوريقلاب ةيدسآلا كلت نونحس هنع ذخأو « ناوريقلا ىلإ

 . كعب نف مسالا نبأ

 ةفينح ىلأ بهذ» ىلع لمعلا ىف رصتقاو « ناوريقلا ءاضق دسأ ىلوت دقو

 لصو ىتح « نامزلا نم ًائيح برغملا ف بهذملا كلذ اذه بيسي رشتناف

 ظ 0 سادنألا دودح

 ق1 كو ةنسس : هيضاقو شيجلا ريمأ وهو ةسوقرس راصح ىف فوت دقو

 . 16ه ةنس هتدالو تناكو

 ه7 نص كرادملا )0(



 ب ووو

 نودشجاملا نب كلملا دبع و

 ًانيزق نوشجاملا نب زيزعلا دبع هوبأ ناكو « ميت ىنبل ىلوم ناك - ن؟
 كليم هنأ اذه هيف ري مل ٠ كلام لبق أطوم بتك هنإ ليق ىذلا وهو كلام
 : بلا دمع نبا هيف لاق , أطوملا ىف مالكلا دنع انهون اك « موقآلا ليبسلا

 هيبأ ىلعو « هتوم ىلإ هنامز ىف ايتفلا هيلع تراد ًاحيصف اهيقف ناكد .

 رخآ ىف ىمع هنإ ليقو ء رصبلا ريرض ناكو ب هيقف وهف ٠ هلق زيزعلا دبع
 0 ..ءمانقلا عامسب ًاعاوم ناكو « هيبأ نعو ؛ كلام نع ىور  هتايح

 هيلع ضرعأو ٠ هيلإ لحرأ نأ تمم : لاقو « نوزحس هيلع ىنثأ دقو
 . تددر در امو ترجأ اهنم زاجأ اف «بتكلا

 ناكو « ًاريثك هنع ذخأو  ةحضاولا فاؤم بيبح نبا هيلع ىثأ دقو
 ش . كلام باحصأ رثكأ ىلع مهفلا ىف هعفرب

 نو رخآ ذيمالت

 مأ مهتمجرتو كلام ىلع ملعلا اوقلت نم ءاص>] ةلواحم نإو - م*
 تربتعاىنابتكلابةلص مهل نأب اوفرع نيذلا ركذب ىتكن كلذاو ءريسع
 : مهيل] مضي دقو « انركذ نم ممو « بهذملا كلذل الصأ

 رصمب دلو . نافع نب ناهثع ىلاوم نم نيعأ نب محلا دبع ني هللا دبع
 مث ءأطوملا كلام نم عمس . 15 ةنس تامو ءوهه ةنس ليقو « ٠٠١ ةنس
 ىذلا كلام ىأر نم ًاريثك ببشأو ٠ مماقلا نباو ؛ بهو نبا نع ىور
 مث « ةبرقم ظافلأب ةعمساللا كالت هيف رضحأ ًاباتنك ف لصو « هنم هوعمس
 لوعب' امهريغ عم امهيلعو , ًاريغص ًاباتك ب اتنكلا كلذ نم رصتخا
 . ىروبألا ركب وبأ خيشلا امبحرشدقو « ةسرادملاف نيكسلا ا ني نويدادغبلا

 نيذلا هذيمالت نع ةزجوم تاماك ركذ ىلإ انتيانع تناكاذإو - 4



 اك

 نأ ائيلع نإف « نآلا ةفورعملا ة 4 !املا بتكملل الوصأ اوكرت دقوجنأب اوفرع

 > ققانإو« تاءومجلا كالت اونود نيذلا مثذيمالتو 2 ءالؤه ثذيمالت م ركذن ش

 ؛زاجيإلل ًايخوت ةثالث ركذب ىنتكن ماقملا اذه
 «بيبح نباو « نوئحس مو

 | . ىتعلاو

 دقو « ىنرعلا ىخونتلا نونحس ديعمس نإ مالسلا ديع ووف : نونحس امأ

 لام هدنع نكي مل نكلاو « هتوم لبق كلام ىلع قلتتلاب هل حمست نم ىف ناك

 تناكو ؛ مساقلا نبا هذيملت نم عامسلاب تكا كلذلو ء ذئَتقو ةلحرلل كي

 نبا نم عم ىساقلا نبا نم عم اكو ء رصم ىف هسيلإ درت كلام تاباوج

 دعب و « مهريغو ٠ نوشجاملا نباو محلا ديعنب هللأ ديعو «ببشأو بهو

 ةساير هيف هيلإ تيهتتا دقو ؛ برغملا ىلإ داع اهريغو رصمب لعلانم دوزت نأ

 باسححصألا نم هل ناكو « ةنودملا فنصو لوعملا هلوق ىلع راصو , معلا

 . 5م: ةنمس ءاضقلا ىلو دقو . كلام باحصأ نم دحاأل نكي ملام ذيمالتلاو

 . ”غ٠ ةنس تام نأ ىلإ هتءالو ىف رمتساو . ةنس نيعيسو عبرأ و هدنعو

 ىف ناطلسلا نم ةلص الو اقزر هسفنل ذخأب ال ناكو . تاوئس تس و< ىأ

 لاقو «باتكلا لهأ ةيزج نم هئاضقو هباتكو هناوعأل ذخأيو , هلك هئاضق

 ؛كلمع كوفو دقو  كؤارجأ مهو ؛ فاوعأ قازرأ تسبح » : ةره ةريمآألل

 لبق هقح ريجاللا اوطعأ : 1 هللا لومر لاق دقو ٠ كل كلذ لمح الو

 .عهق رع تفك نأ

 . دووهشأل اوضرعتوأ مالكب ًاضعب مهضعب ىذآ اذإ موصخلا برض؛ ناكو

 ناعيآلا ىلع سانلا بدؤي ناكو ؟ نودبشي فيك دوههشال ضرعت اذإ لوقيو

 0©2هنلا ريغب اوفلحت ال ىتح . قاتعلاو قالطلا نم زوي ال ىتلا

 . 11م ص بهذلل جابيدلا ىف هدابخأ عجار ()) .



 هس #نأ/ لع

 . كلام باحصأ نم نيريثك نع ذخأو . ؟.م ةنس اهنم لحرو سادنألاب
 سادنالا ىلإ داع مث مث مهريغو ملا ديع هلأ ديعو نوثجاملا نبأ مهم

 .سلدنألا ريمأ هيلإ هبرقو؛ هربخ عاذف ؛ ًاريثك أملع عمج دقو 3 ةنس

 . ةشحو امهنيب تناكو . هترواش» ىف أطوملا لقان ىحي نب ىحب عم هلعجو
 . ًاثدحب نكي. لد ٠ ب ف ناكدقلو .٠ ىحي توم دعب ةروامشملاب وه درفنا مث م

 ضعب دنع كلاما هقفل اناث الصأ ريتعا ىذلا ةحضاولا باتك فل ؤم وهو
 ْ . 90امهتلزنم نيمذمسو ؛ ةنودملا راوحب سانلا

 .؟هو ةنس قوتملا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم وهو : ىتعلاو - 5

 ًاظفاح ناكو . .هريغو نونح سنه عمس ىطرق ىمادنأ وهو . ه4 ة ةنس ليقو

 وأ ةجرختسملا همسا ًابات فلأ دقو . لزاونلاب ًالاع ؛ اهل ًاعماج لئاسملل
 ةقث لم تناك . بيبح نب , كللملا ديعل ةحضاولا نم ابجرختسا ةيبتعلا
 لهأ دنع ال » : اهيف مزح نبا لاق دقل ىتح « أتقو نييقيرفآلاو نييسادنألا
 60. ثيثملا نا ريطلاو . ىلاعلا ردقلا ةيقيرفأب علا

 .اهفل وم اورصاع , نوريثك ىلاملا هقفلل ةجرختسملالةنىفنعط دقلو
 .اهل لوضأ ال لئاسم . ًايذك اهلج تيأر :: مكحلا دبع نب دم لاق دقف
 . « ةذاشلا لئاسملاو ؛ ةحورطملا تاياورلا اهيف ترثك» : ةبابل نبا لاقو

 (©0+ ريثك أطخ ةجرختسملا ىف ه : هريغ لاقو '
 مهلقت عمتجا دقو . ياللا هقفلا لقن ىف نوزراملا صاخشاألا.ءالؤه

 ٠ اهيف ملكتنل 0 ةيبتعلا وأ ةج رختسملاو ٠ ةحضاولاو « ةنودملا ىف

 . ١١م ص ىناثلا م.قلاب كرادملا ىف ةلوطملا اهتجرت عجار )0(

 . ممو ص جاييدلا (0)
 . ممو, ص ىناثلا مسقلا كدادملاو « مسو ص جابيدلا (0)

 * ( كلامداقل مذ



 سه اوم 55

 ةيزاوملاو ةيبتعلاو ةحضاولاو ةنودملا

 لحر ه : ىكلاملا بهذملا ىف بتكلا نايب ىف نودلخ نبا لاق - ها

 ثبو « هتقبطو مساقلا نبأ نع ذخأف ٠ بييح نب كالملا ديع سلدنألا م

 نم ىتعلا نرد م , ةحضاولا باتك هيف نودو , سادنالا ىف كلام بهذم ٠

 نع بتكف « تارفلا نب دسأ ةيقيرفأ نم لحرو « ةيبتعلا باتتك هتذمال:

 مساقلا نبا ىلع بتتكو « كلام بهذم ىلإ لقتنا مث « الوأ ةفينح بأ بادصأ

 ىلإ ةبسف ةيدسالا ىمسو « هباتكب ناو ريقلا ىلإ ءاجو « هقفلا باوبأ رئاسن ىف

 ٠ 3 و قرشملا ىلإ لحدا مث ؛ درمأ ىلع نونحس اهأر قف « تارفلا نب دْسأ

 اببنم ريث ؛5 نع عج رف « ةيدسألا لئا 5 هضراعو هنع ذخأو «, ماقلا نبا

 نأ دسأل بتكحو «هنع عجر ام تبثأو امودو اهلئاسم نونحس بتتكو

 ةنودماوعبتاو « هباتك سانلا كرتف , كلذ نم تفنأف « نؤندس بات كب ذخأب

 ىعمت تناكف ؛ باوبآلا ف لئاسملا طالتخا نم ايف ناك ام ىلع نو: ديس

 لهأو « ةنودملا هذه ىلع ناوريقلا لهأ فكعو « ةطاتخملاو « ةئودملا

 ةطاتخملاو ةودملا ديز ىلأ نبا رصتخا مث , ةيبتعلاو ةحضاولا ىلع نلدنآلا

 ءابقف نم ىعداربلا ديعسس وبأ اضيأ هصخلو ء.رصتخملاب .ىمسملا هباتكىف

 ةيقيرفأ لهأ نم ةخيشملا هذمتعاو « بيذبتلاب ىمسملا هباتك ىف ناوريقلا

 «ةيبتعلا بات ك سلدن آلا لهأ دمتعا كلذكو . هاوسام اوكرتو « هب اوذخأو

 هذه نودهاعتي بمهذملا ةايلع لزي ملم اهأوس أمر« ةحضا ولا أورجهو ش

 .ةنودملا ىلع ةيقيرف] لهأ بتكف , عمنباو حاضيإلاو ء حرشلاب تاممآلا

 « ىساوتلا زرحم نباو « ىمخالاو « سنوي نبا لثم اويتك نأ هللا ءاش ام

 نأ هللا ءاش ام ةيبتعلا ىلع سادنألا لهأ بتكو « جهاتمأو« ريشب نباو
 تابه «آلا ىف ام عيمج ديز ىبأ نبا عمجو ٠ هلاث ءأو ءدشو نبا لثم. ارك

 عيمج ىلع لمتشاف « رداوتلا باتك ىف «ةلاوقألاو ؛ فالجلا رو,« لئاسملا ن



 سووا

 :سئوي نبا لقنو باتنكلا اذه ىف ابلك تابمآلا عورفو « بهذملا لاوقأ
 نيقفآلا ف ىكلاملا بهذملا راك ترخزو « ةن ودملا ىلع هباتك ىف همظعم
 كلذ دعب برذملا لهأ امهب كسمت مث ناوريقلاو ةيطرق ةلود ضارقنا ىلإ
 ىف بهذملا لهأ قرط هيف صخل بجاحلا نب ورمع ىبأ باك ءاج نأ ىلإ
 . 20, بهذيلل جما ربلاك ءاجف « ةلأسم لك ىف مهلا وفأ ديدعتو باب لك

 تلقتنا فيو , ىلاملا بهذملا ف بتكلا ديج صيخلت اذه - ن8 ْ
 حرشلاو صيخلتلاب لوقنلا كلت ءاملعلا لوانت فيكو « هلئاسمو كلام ءادآ
 ْ . بيترتلاو

 فَ ريتعملا رداصملا نم اهانيقتسا تاظحالم عضب هيلع انا نكس و

 : تاقيطلا

 اوذخأ نيذلا مه سادنآلا لهأ نأ ررقي هنأ - تاظحالملا هذه ىل وأ
 فلاخي اذ هو « ةنودملاب اوذخأ نيذلا مه ناوريقلا لهأ نأو « ةيبتعلاب
 ملعلا لهأ دنع اهل ةيبتعلا نأ ررقي وه ذإ ىملدنآلا مزح نبا هركذام
 . ثيثحلا نآريطلاو ىلاعلا ردقلا ةيقيرفأب

 ,ةيبتعلا ىلع اويتنك امن] سلدنالا باتك نأ ررقي هنأ  ةيناثلاو
 تادبمملا تامدقملا هباتك ىف ركذي دشر نباو , دشر نبأ مهيب ند رك ذيو
 لوقيو ء اهيلع دمتعم اهادع ام نأو , ىكلاملا ملعلا لصأ ىه ةئودملا نأ
 .كلذىذ

 ةنودملا لئاسم هيلع أرق امم تناكف « مساقلا نبا ىلإ نونحس لحد
 نم اهريغ ىلع ةمدقم ىهو « نييكللاملا لع لصأ تلصخ « اهنودو ةطلتخملاو
 نه مصأ باتتك هللا باتك دعبام هنأ ىوريو , كلام أطوم دعب نيواودلا
 , ةنودملا نم ديفأ هقفلا ىف ناويد أطوملا دعب الو هللا همحر كلام أطوم

 . ةيريخلا ةعبط نم 7و ص نودلخ نبأ ةمدقم (1)



 ملا ع

 بات 37 : وحتلا لأ دنع هب ووبيس بام“ 53 هقفلا لهأ دنع ىه ةنودملاو

 نم نآر هلأ مأ عض وم هقفلا نم امعوضوهو 0 باسحلا لهأ لءع س لع اق

2[منم اهريغ ىرز# الو 0 اهريغ نم ىزجي ةالصلا
 مو "

 نأ نكم الن“ ىسادنأ وهو ةنودملا ف دشر نبا ىأر اذه ناك اذإو

نأ نكمي ام 4 هيدتعلا وه سلدنألا لهأ دزع ربتعم لا نإ لاش
 هفيلأت نإ ] لاقي 

 « هئيلإو « وه هحضوب لصألا ىه ةيبتعلا نأ ساسأ ىلع ناك هقفلا ىف

 | . هصخلب و « هرصتخو

 ثيح نم ةنودملا ةبترم ىف ةيبتعلا لمي هنأ - تاظحالملا هذه كلاث

 ةقيقحلاو , كلام بهذمنموه هيلع تلمتشا ام نأ ىلإ نائئمطالاو اهم ةقثلا

 لوبقلاب ةنودملا ىف ءاج ام نوقلتب ىكلاملا بهذملا ىف ءاملعلا رثك أ اهني هنأ

 بيذكستلا رهظ دقو « ةيبتعلا ىف ءاج ام لو>ح نونظلا مهنم نوريثك ريثي

 بتكب تيتأ ١ : محلا دبع نب دمع لاق دقف « اهتبات تع اهلئاسم ضع

 ؛ابذك ابلح تيأرف « ىتعلا عضو نم ةجرختسملا ىعدت طخلا ةئسح

 سلاجما لئاسم نه ذاوشو ء حرطو طقسأ دق امو ءاط لوصأ ال لئاسمو

 . 229. اماحصأ اهيلع فقوي 1

 قوي ناك» : ةيبتءلا وأ ةجرختسملل ىتعل ف 5 ىف ةبايا نبا لوقيو

 نذإ تسييلف . « ةجرختسملا ىف اهولخدا لاق هتيجعأ اذإف «ةبرذلا لئاسملاب

 - لحم نيلوأألا ىكلاملا بهذملا ءاملع نم تاقثلا ةدامشب ةيبتعلا وأ ةج رختسملا

 لصأ دشرنبالوقي اكاهدحو ىبف«لما كلذ لحت ةنودملاو:نانئدطالاوةقثلا

 . رابتعا اه ناك نإ انه ةبرق وأي اهتلزبم ىف ةيبتعلا تثسيلو نييكسلاملا لع

 ١ طالتخال ةطلتخلا تيمس ةنودملا نأ ركذي هنأ تاظحالملا هذه عبارو .

 . ىبرغملا ىسافلا ةعبط /ا/ صو بج تاديمملا تامدقملا )0(

 1 8 ا ص ناثلا مسقلا كرادملا )م



 ل 8[

 لاوقأ امم طلخو « اهرثك أ بتر قيقحتلا ىلع وأ « اهيئر هنأ ةقيقحلاو اهماوبأ
 « : هيف ءاج دقف , كرادملا ىف كلذ ربخو « محل ءارآ ىه ىتلا كلام باحصأ

 فالخ نم ابيفقحلأو « اهنودو امبوبو اهبذهف ءرخآ رظأ اهيف نونحسأ رظن»

 ةقرفم ًاتكالإ «راثآلاو ثيدحلاب اماوبأ ليذو « راتخا ام كلام باحصأ
 . 290 « عامسلا ىف اهطالتخا لصأ ىلع تيققب اهنم

 فورعملا ىكللاملا هقفلا هيلع ماق ىذلا لصألا نأ نيبقي مدقت امم  .ه9
 «ابعامس ثيح ن٠ لوبقلاب ىرحأو ؛ ةياور قدصأ ىهو ةئودملا ىف مويلا

 دقف ' ةيبتعأا نودلخ نبا اهمسي !؟ وأ « ةحضاولا نم ةجرختسملا امأو

 . ضايع ىضاقلا ركذ اك بيرلا اهضعبب تطاحأ

 ق ءاجو؛ نييكسلاملا لع نم ةئودملا ناكمي ىسادنألا دشر نبأ حرص دقلو

 « أطوملا ىف كلام لوقب ىتفي امن] حلاص دمت ىنأ نع ه : شيلع خيشلا ىواتف

 مساقلا نبا كلام لوقيف هدحي مل نإف « ةنودملا ىف هلوقبف « ةلزانلا ىف هدحب مل نإف
 ليوافأف الإو « ةنودملا ف ريخلا لوقبف الإو ؛ اهريغ ىف هلوقف الإو ءاهف

 ْ , 29 ءبهذملا لهأ

 ةئودملا ىف كلام لوق » : لاق هنأ ىجنطلا نسحلا ىلأ نع ًاضيأ لقنو
 نه ىلوأ اهيف مساقلا نبا لوقو « مظعألا هنإف « اهيف مساقلا نبأ لوق نم ىلوأ

 نبا لوق نم ىلوأ اهيف هريغ لوقو ٠ كلام بهذمب لعأ هنآل , اهيف هريغ لوق
 . 29 « اهتحصل كلذو ء اهريغ ىف مساقلا

 وهو ؛نودلخ نبا هل ضرعي مو« هل ضرعن عبار لصأك انهو - ٠"
 تابمألا ه : لبق ا؟ « لوصآلا نم ةدودع» اهنآل , اهركذن اننإف , ةنزاوملا

 . « ةحضاولاو « ةيتعلاو « ةيزاوملاو « ةنودملا : عبرأ

 . إو ص لوألا مسقلا كرادملا ()

 ٠.5١ صو ج شيلع خيشلا ىواتف )١(

 ' )5.  صار ج شيلع خيشلا ىواتف (م)



 ميكب

 ابضعب ُج .رختسأ لق تناك فيك شو « هل وح لدقام 2/ ل ةيددعلا ( ركذ دقو

 ةحضاولاو 0 انيب ا , ريثك مالك ةدايزأا قو , هيلع دزو , ةحضاولا

 1 . هجرت ىف انركذ اك بيصح نبا كاملا ديعأ

 :نباب فورعملا ىردنكسالا دايز نب ميهاربإ نب دمحم ىه ةيزاوملاو

 ةيزاوملا باتك نع كرادملا ىف ءاج دقو ء م+و ةنس ىفوتملا زاوملا
 ءًامالك هطسأو ؛ لئاسم هحصأو : نويكلالا هفلأ باتك لجأ وه هصنام

 لاقر تابمالا رئاس ىلع هحجرو ىسباقلا نسحلا وبأ م ركذو؛ هع وأو

 , هفينَصت ىف مطوصأ ىلع بهذملا باحصأ عورف ءانب ىلإ دصق هيحاص نإ

 لقني نم مهنمو « تاعامسلا صوصن لقنو تاياورلا عمل دصق امبإ هريغو
 مهامو ٠ أبنع لكس لئاسمل تاباوج و اهد رفأ حو ٍِش ف تارايت>الا هنع

 دصق هنإف بيبح نبا الإ فالخلا هيف ايف ء بهذملا نع بذلا هدصق نأك نه

 , ابيفام ىلع تاياورلا ضعبب عنق اء :ر 2 هيلإ تدأت ناعم ىلع بهذملا ءانب ىلإ

 ْ مالك ن سحأ نه لئاسع « يعفاشلا ىلع هيف ملكت هزج باتكلا اذه ىفو

 اكل «هلبنأ 7

 نيب ةزاوم هريغو ىبباقلا مالكنم ذخأت نأ انل نأ ولو - ١
 . ىلاو :بيبحنبا اهتكىتلاءةحضاولاو « ةنزاوملاو « ةنودملا : ةثالثلابتكللا

 . ةنودملا نأكل إىهتنت ةنزاوملا هذه نإف « ةيبتعا| نه حيحصلا ءزجلل الأ تناك
 قيثوتو ؛ ةياورأأ حيحصت ىلإ اهيف ةيانعلا تناكو ؛عورفلاو لئاسملا ةعومج

 . ةحضاولاو «لئاسملالوصأ نايبو « ةلدآلا عضو ىلإ هاجتالا نم رثكأ عامسلا

 .اهيلع تماق ىثلا دعاوةلاو ٠ ىناعملا جارختساب « اهيف بيبح نبا ةيانع تناك
 . تاياورلا ضعبب ىتكاف , كلذ ىف عورفلا ضعب هتنغأ امبر هنإو « عورفلا .

 ضعب ىف دحي اف  ماك- آلا ىف تظحول ىتلا ىتاعملا ىلإ لصي نأ هدصقم نآل
 ,قاعملا هدصةف ٠ لص, ىتح ثح دحي ل نإو « هيف قتكب هيف ءانغ تاياورلا

 , ممم ص جابيدلاو , يناثلا سقلا نم مم ص كرادملا ()
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 ءاهلوصأ ىلإ عورفلا در ىلإ اهيف دصق دقف ةنزاوملا امأو. اهسفن ماكحالا ال

 باتكسلانم هيلع دمتعتامو ءىكنلاملا هقفلا ىف ةروثأملا ماكحألل ةلدآلانايبو
 هقفلا نيب ةنزاوملا ىلإ اهيف ضرمي دقو « أعرش ةربتعملا لاصملاو ةنسلاو
 .اهنعمفاديو . كلام ءارآ ىلع بذيل , ىعفاشلا هقفو « قارعلا هقفلاوىكسلاملا

 لقن نم اهناكم ةنودملاف « ةثالثلا بتكلا هذه لزانم كلت تناك اذإو

 نآل ,« باتنك اذه !مناكم ىف اهعزاني ملو . ةياورأا ىف ةرادصلا اهو ؛ بهذملا
 لقنو  اهعامس ةدوج ةيحان نم سهلف « لضفو رابتعا اه ناك نإو ةنزاوملا

 ةلدآلاو ؛ عورفلل لوصالان ارب و « لالدتسالاةيحان نم نكسلو ؛ اهيف ءاجام

 1 : ش . ماكحألا

 كلذو , الوأ ةئودملاف , عامسلا ةدوجو « لقنلا نسحو ةبااورلا امأو
 . اهرايتعاو املضف

 ةنودملا ةءاور

 ةريتعملا ةياورلا ابيف ةنودملا ىلإ قباسلا مالكا نم انيهتلا - "1؟

 « ةياور ىكلاملا هّقفلا ف عورفلا بتك مصأ سه قدأ ةرايعب وأ بهذيلا

 ةناكملا كلتل اهقاقحت أ نايبو 5 اقاورأف ماكتا نأ اذه انئيلع بجو دقو

 . اهتاور ةشقانمو

 نع ىقلتلاب تارفلا نب دسأ اهنود ىتلا ةيدساألا ىه ةنودملا هذه لصأ
 - ٠ املصأ ناك فيك ف رعتت اهتف رعم لج الف « مساقلا نبا

 ىقلتو ؛ كلام ىلإ لحر هنأ نم ىوريام تارفلا نبا هعمجام لصأو
 لعتو « هبتك هنعذخأو ةفينح بأ بحاص نسحلا ندمت ىلإ لحر مث « هيلع
 نيب عمجي نأ دارأ دقو تام دق كلا» ناك رصم ىل] داع املو , نييقارعلا هقف

 ,دمع بتكاهيلع تلمتشا ىنلا لئاسملاب ىنأف . قارعلا هقفلاو ىكلاملا هقفلا



 اخ

 بتكلا لئاسم نإو ؛ناهقفلا هل عمتجيف ءاهيف كلام ءارآ فرعي نأ دارأو
 عوقولا دبعب نال مل نإو ٠ ىضرف اهنم ريثك و « ىعقاو اهضعب ةيقار علا

 هذيمالث راتخا « هللا هافوت دق ناك ذإ «هب !! عجرب اكللام دحب ملاملو

 ىل جيرختلا نحو ,هنع ةياورلا قدصو « هتمزالم لوطب اوفرع نذلا

 . مماقلا نب نمحرلا دبع ىلإ ىهتناف « هلوصأ
 «هتلحر ةياور كلل ركذن م.اقلا نبأ نع هيفاث هي رطىف ضوخن نأ لبقو

 هيلعىقلي ذخأ هب ىقتلاو هنع هللا ىضر كلام ىلإ بهذ امدنع هنأ ىو رب هنإف

 . هاصوأف « عيرفتلاف هتبغر هيف كلام فرعىتح ءابماكحأ فرعتي ؛لئاسملا
 ىرخأ مث , هباجأف ةلأسم نع ًاموي اكلام لأس دقف ء قارعلا ىلإ بهذي نأب

 ؛ ىأرلا تببحأ نإ ىرغماي كبسح هل لاقف « هباجأف ىرخأ مث , هباجأف
 كلامزم بلطدقلو . همزالو « نسحلان ب دم ىلإ لح راف ؛ قارءلاب كم.لعف

 « يظملا هللا ىوقتب كيصوأ هل لاقف  هسلجي ةقرافعب مم امدنع هيصوي نأ
 . ةمآلا هذه ةحصانمو : نآرقلاو

 بلط ىف ءاسيلعلا كئاوأ صالخإ ىلع لدت ةياورأا هذه نأ كشالو

 ضرفلا ةعرن هيف كلام ىأر امل هنإف « مهذيمالتل مداشرإ] نسحو ةقيقحلا
 هضعو « ًاصلخم هيإإ هد رأ نييقارعلا دنع نسع كلذ نأو عيرفتلاو

 . ىقتلا نمؤملا ةحيصن

 ىف دمح لئاسم لك نع بيجي نأ دارأو « رصم ىلإ دسأ داع 5#

 «بهو نبا ىلإ أجل « هذيمالت ىلإ أجاف ءابلثم ىف وأ ءاهيف كلام لاوقأب هتك

 , كلام نع 0 ورد 'ناك ام ىلع هتباجإ رهش نك ذإ ؛ هيلطم هدئع دج لف

 حتفيمل هنآل نيقارعلا بتنك تامتشا ام لك ىف ىواتفاا كللام نع ورب لو
 كلذلو ءطقف بهو نبا ةياور هفعست تناك اف « ريدقتلاو ضرفلا باب

 «كللام لوقب ال , وه هلوقب ىوتفلا ىف هبي< ببشأ ناكف.« ببشأ ىلإ ةكرت

 ., هنع هللا ىضر“ كللام ءارآ ةفرعم الإ ديرب ناك امو



 «مساقلا نب نمحرلا دبع ىلإ هجتا « نيبحاصلا نيذه دنع هتبلط دحي ملام
 . هباجأف , هيلإ دصقف « ةليوط ةيحص كلاع هلو

 ةياور هيف لعام : اههدحأ , عاونأ ةعبرأ ىلع مماقلا نبا تاباجإ تناكو
 ةياور هيف هدنع حجرتأم : اهيناثو « هتياور ركذي اذهف« اهنقيتسا و كلام نع

 .اليلق ًاردق عونلا كلذ سيلو « بسحأ وأ نظأ وأ لاخأ اهيف لوقي اذهو
 « ناحجرلاب الو « نيقيلاب ال الوق كلام نع هيف ظفحي الام :اهتلاثو

 : اهعبارو « لثملا ف كلام هب مكح ام لثمب هيف محيف « اليثم هل ظفح نكلاو
 ىلع هداهتتجا هيف ركذي « اذهف  هلثم دري ملو ةياور كلامنع هيف ظفحب ال ام
 / . ةيكذملا لوصالا

 ناوريقلاىلإ دسأ اهب رفاسف ةيدسالا تنوكت ةبوجألا هذه عومج نمو
 لعج امي ناكو , دسأ نع نوندتس اهاقلتو « رصع اهنم ةخسن ك رت نأ لعب

 اوبسحو « نظأو لاخخأ نم هيلع تلمتشا ام , اهيف نوملكتي سانلا ضعب
 تكرتو «بسحأو نظأو لاخأب انتج هل اولاقو ؛ كشلل ًاراثم كلذ
 !! مهل ىأر وه فلسلا لوق نأ متدلعامأ لاقف فاسلا هيلع امو ٠ راثآلا
 لوقيف « كلام ىأر وه لوقأف » ةلأسملا نع مساقلا نبا لأسأ تنك دقلو
 . 20 باوجلا ىلع مج نأ هركي امير ناكو٠ ىأرو لاحأ اذك

 لحتراف ءانظ ناك ام قثوةسينأ دارأ ةيدسالان ونحس ىقلت الو -
 هللا راختساف « كنم اهعمسأ نأ ديرأ لاقو « هيلع اهضرعو « اهب مساقلا نبا ىلإ
 عون ىأب كشي ناك امو « انظ ناك ام دسأ بتك نم طقسأو ءاها,] هعمسأو
 «هداهتجا ىلع هب هاتفأ هب قثب ًاصن هيف دي مل امو , كلام ىلإ هتبسن ىف كشأأ نم
 . هلثم ىف كلام ىأر هيبش ىلع وأ كللام لوصأ ىضتقع

 اذهبتكو , بيذهتلا كلذ دعب مساقلا نبا ىلع بتكسلا كلت نونحس ىقلت

 . لوألا مسقلا نم جوع نص كرادملا )0(



 م

 امم ءايشأ نع تعجر ىإف نونحس بتكب كبتك ضراع نأ : دسأ ىلإ

 1 00 .«2 ىنع اه ور

عجاري نأب "م هنأ ىورو « بضغ دسأ ىلإ باتكلا كلذ لصوأامل
 هتك 

 ضعب نكسلو « لعلا ةياورل ًاديكوتو « لقنلا نم اقاثيتسا نوندس بتك ىلع

 « هبتنك نم كبتك حاصت» :|ولاقف . هترع هيف اوراثأو « هنع هدر هباحصأ

 «رمالا كلذ سأنلا نيب عاشو « هب مه اع عجرف «!! هلبق اهتممس تنأو

 كلذ دعب نونحس رظنو , دسأ بتدك اورجهو نونحس بتك ىلع اولبقأف

 ىلع جري ىأر وه امو ءاهنم ةياور وهام ةياور نم قثوتسا نأ دعب هبتكف

 ليذ وأ ؛هل كلام باحصأ فالخ اهيلع دازو امبذهو اهيتر كلام لوصأ

 كلام ءارآ عمج كلذب ةنودملا تناكف ؛©راثآلاو ثيدحلاب اماوبأ

 راثآلا ضعبو هباحصأ ءارآ ضعبو «هلوصأ ىلع ةجرخملاو « هنع ةبورملا

 . اهيلع تلمتشا ىنلا هقفلا لئاسم ىف ةدراولا ثيداحألاو

 دعب ىكلاملا هقفلل ىناثلا لصألا تربتعا ىتلا ةنودملا هه هذه "م

 امهنأل ؛ نزولاو رابتعالاب ناريدج نارمأ اهنيودت ىف ظحاليو أطوملا

 رادقم ىلعو « ةفلتخملا ةيبةفلا تاساردلا قرط قالت ءادتبا لع نافشكي

 ىف ةمئأألا نيلوألا ذيمال تلا ةيرح ىلعو « رخآلا هقفب ميلقإ لك عافتتا

 | ا ٠ مهتن امأو مه رايتخا

 اهيلع تامتشاىنلا لئاسملا ةاكاحم تبتك امإ ةنودملانأ : نيرمآلا دحأ

 ؛ نييقارعلا بتك ىلع علطا امدنع ًادسأ نإف « قارعلا هقفلا ىف دمت بتك

 . هقفلا ناك اذإو « ىلاملا هقفلا نم اهلئاسم ةبوجأ جرختسي نأ دازأ

 ريغ لئاسم ريدقت ىأ ء ضرفلاو عيرفتلا ةرثك هب زاتما ام صخأ قارعلا

 .٠ ه0 ص لوألا مسقلا كدادملا (1)

 . 14 ص ىطويسلل كلام بقانم عم عوبطملا ةنودملا لاح نايب عجاد (0)



 ه-#

 0 0 سمول
 هنإف ءاهريغ ىف ىتفي الو : لزاوُنلا ىلع رصتقي ىكلاملا هقفلاو ؛ ةعقاو
 ةلواحملا كلتب ةدئافربك ! لوألا هرصعىف ىكسلاملا هقفلادافتسا دق هيف كشال ام
 هذيملت لمحو « هعسوو ىلاملا هقفلا قتف هنأ ذإ ء دسأ اهب ماق ىتلا ةحجانلا
 . نامزاا لعفب بلصتي مل نرم وهو هيلع جيرختلا ىلع مساقلا نبا ل وآلا
 نيندملا نه نويقارعلا دافتسا اكو « قارعلاب ىقدملا هقفلا قالن كلذبو
 ىلاملاهقفلا دافتسا دقف « أطوملا دم ةياورب ممدنع نكت مل راث ىلع اعالطا
 لئاسملا طبرو 5 عبر غتلا ةرثك هجاهنم ىلع نوئعس ريسو « دسأ لع نم

 2 : 1 0 صعب اهضعب

 » هباحصأ ءارآو ةيورملا كلام ءارآ لمشت ةنودملا نأ : قاتلا رمآلا

 هقفلا لييس تنس دق عقاولا ىف ىهف ؛ كلام لوصأ ىلع مساقلا نبا جيرختد
 جب رختا ليبسلا ضي أ تنس دقىهو » هباحصأ ءارآب كلامءارآ ةنزاوع نراقملا

 مئتق كلذبو « رابتغالا اذه ىلع هيل] اهتبسنو ؛ كلام لوصأ ىلع لئاسملا
 بهذملاف جيرختلاو:لوآلا هرصع ذنم ميظملابهذملا كلذ ىف جبرختلا باب .

 ناك اذإو , ىهانتت ال ثداوحلا نآل ؛ هماكجأ لومش ساسأو « هوم ليبس
 ,كادحأ نم دس ام لكف اهعابتا !ولواح بهاذملا اورشن نيذلا ءاهقفلا
 2 ساسالا مساقلا نبا عضو دقو 0 ةعألا لوصأ ىلع جبرختلا نم ديالف

 . . هدعب نم هيلع ىف

 : ابيلع اوقلعو , اهوصخلو اهوحرشف كلذ دعب ءايلعلا ءاج -
 «بتك ةعبرأ أبنمحرش :نوئحس نب دمت اهحرش لواحنم لوأ نأ ربظيو 1

 , اوريقلا ديز ىبأ نب هقلا دبع دمج اهرصتخاو ؛ ةسحارملا باتنك اهنم
 ' يطقبو , رذصالا كلاب فرعي هنإ ىزا ريشلا هيف لاق ىتح « ًاماع أريقف ناكو
 , بهذملا بهذل نايضاقلاو « نادمحملاو ناخيشأا الول : لاقيو « بهذملا
 - ه نوزحس نب دمع نادمحلاو ىربسألا ركب وبأو ديز ىفأ نبأ ناخيشلاف
 ؛ باهولا ديع: دمع بأ نابضاقلاو يردن.كبلا يرصملا ىزا وملا نب دمحو
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 ش دازو اهرصتخا ديز ايأ نأ روطي و 6 نايدادغيلا راصقلا نب نسحلا وب و

 . ابيف ةداي زر صضعب

 « ىعذاربلا نباب فورعملا مساقلا نب فلخ مساقلا وبأ اهرصتخاو

 ىلاوت اذكهو ؛ دلز ىأ نبا هداز م فذد دقو « كيعس ىنأب ًأضيأ ىكيو 1

 . ©20ةئمزالا فلتخم ف حو رشلاو قيلعتلا و راصتخالا

 دابتجالا ىف كلاملا هقفلا ناكم ظ
 ثيداحالا قلتو 2 مثريغ هقفو ةعيسلا ءابقفلا همف كلام قلت - 3

 لوسر ثيداحأ ةذيهالت ىلع قلي كاذ دعب ثكم م « مثريغ نهو مهم

 2 عم امي امس راغم و ضرآلا ََق راشم نم أيتفلل هدصقب نم ىهي و( ل هللا .

 هيدش نكي مل نإو 0 عم م هيبشب ىفأ . هب بدل امقلتو عيوب ايف نكي مل نإف

 0 م هللأ لوسر ةنسو هللأ باتك نم محلا جرختساف كدبتج !ىقلتو ملعي ايف

 2 صوصنلا نيو ًانزاوم ( ةمروقم وأ هتراشإ وأ 0 هأوك نأ باطخلا ص ندم

 ًافعسم دحي مل نإ هطاينتسا ىف سايقلا مدختسيو « باتكلا ىف امب ةنسلا نزي

 ةحلصملا هيف ام ىنفأ ةحاصم دجو نإو ؛هيلع لمح وأ عاطتساو « صنلا نم

 ف نذإلا نآل 0 لخلل عنمب م فرع مو صن عراشلا ند ال دول ال ىلا

 رظنلا بقاثلا هيقفلا كلذ ىف وهو « هقفلا اذه ىف ماعلا لصألا وه عفانملا

 .٠ ىلاعت و هناحبس هللأ قيفوت بقاثلا رمآلا ىلإ هن ريصب دفلك ىذلا

 هللا لوسر ةنسو هللا باتكب ذخأ هبل ىف كلام هقف وم اذه 1

 «ةلسرملا حلاصملاو سايقلا قيراطب ىأرلاب داهتجاو 2 ةناحصلا ىواتنو 2 .

لاعت هللا ءاش نإ ةيهذم لوصأ ف نيكس م لع اهريغو
 ىدؤي م وهو ى

ذ ىلإ عجرا )0(
ا باّمكلا ىف كل

 . يباسل



 هي
 سخبالو « لمعلا ةميقل ضغ ريغ نمقحلا بلط ىلإ هجتملا يالا ظنلا هيلإ
 نورظني نيذلا نييبروآألا ةءامج نكملو « روثأملل طبغ الو « لماعلا قحل
 ىرث ام ريغ ىلإ هيف ةباتكلا نم نومريو ءانرظن ريغب ىالسإلا هقفلا ىلإ
 فل نمو م اولاق دقف « هانيأر ىذلا ريغ هيف اوأرو , كلذ ريغ اولاق هبلإ
 ةيهقف ةسردم ءىثني مل اكدلام نإ : نيبق رشلا ن٠ مهليبس كللسو « مهفل
 وهام ميظنت : (اهدحأ ) : اهلل ثلاث ال نب رمأ ىلإ هجتب ناك لب ؛ ةديدج
 ىلع ميظنتهنكلو « مرظن ىف ماتبسيل مظنت وهو ةيبقفلا لئاسملا نه رثعبم
 دجو دقف « ميظنتلا اذه ىف ريبكالماع ناكممرظن ىف نمولا نكللو « لاحىأ
 « يظنتلا اذه ىف هلذب ىذلا دهجلا رادقم ةفرعم نكمي الو هل رصاعم ميظنت
 ءالؤه ىدبأ نيب سيلو ؛ كلذ ىف هيرصاعم لمع ىلع عالطالا دعب الإ
 ؛ كلام لمعب نزاوي ىتح « نبرصاعملا كئاوأ مظنت لوقلا كلذ اولاق نيذلا
 ْ . امهيلك رادقم فرعيف

 ةفورءم تناك ىتلا ةينوناقلا تاداعلا ىلإ هجتي ناك اكلأم نأ : (امهيناث)
 ةروص ىه تاداعلا كلت نإو « ةينيد حوسمب اهيلع ضيف « ةنيدملا لهأ دنع
 ' .تأشن تاداع اهنكسلو « امامك نيدلا عم دعب قفنت مل « ةميدقلا ةيب رولا تاداعلل
 مسا هلمح وأ « ةنسلا هنأك كلاملابضعب ربظ دقو ٠ تالماعملا طيح نم
 ةلازإو « نيدلا ةغبصب ةيبرع ةينوناق تاداعل أغبص الإ كلذ سيلو « ةنسلأ
 . تاداعلا هذه نم نيدلل افلا نوكي هاسع امل

 « هلصأ نع هنولصفي « هنع هللا ىضر كلام هقف ىلإ ممرظن اذه - 9
 اهسبلب ةيبرعلا تاداعلا هنأ نويس<و ؛ هيك هلوسر ةنسو هلل باتك وهو
 اذهل فاؤملاو « كلذ زواجتي الو « رعب امل مظنمل هنأو ٠ نيددلا سوبل
 لقف تْئش نإ وأ « ةسخاب ةرظن كللتو . دحاو دقع ىف عومجم ا ريغ ريثثلا
 ىف تدكعنا اك اهتكردأ لب « اهتاذ ىف ىه اك رومألا رصبت مل « ةيشاع ةرظن



 د اما

 ةميقتسملا ةرظنلا .: تسيلف « ابيلع كعابلا ناك (مفيكو « نب رظانلا سوف

 . اهنيبقستو « قئاقحلا فشكت ىتا

 هقفلار ب ناك « بيرأأ مهتراثإل 35 م.نيصرختملا عدإ مل اكدلام نإ

 « لسره وأ« « لصتم دنس ثيداحسألا ىور ةقيرطلا نيب ٠ يهأن 1 حضاو

 , اهالجو اهحضوو ءاهصوصن نم ماكحالا جارختساو , عطقنم وأ

 هللأ لوسر ىلإ هتيسأ ١ ركنأو 9 هدر هللا باتك ضراعي اهنم هدجو امو

 هلسغب هئم ءانالا ريبطتو بلكلا غول وىف ىورملا ريا ىف لعف ا« :

 «هعض وهف نيبخسام ىلع نآ رفقا هتضراعمل هدر دقف ٠ بارتلاب نهادحإ عم م

 زخأ متنا قام هللا لوسر بادصأل ٠ ءاضق وأ ىوتف دجوو « ًانيدح دحي ل نإو

 هتسادد ضو الك هللا لوسر باحصأ ةيضقأو لوسسرلا ةيضقأ لعجو ءاهم

 الكم ىنلا نع روثأملا فرعت ىف نيعتسإ هنإو ء هداهتجا نم زيمتم ناكم الو

 نوكب نأ نكمي ال امم ةئيدملا لهأ لمع هيلع امو ٠ ةئيدملا ىف دحي ناك امب

 رابتعا نه رظنلا اذه نبأو « هك ىنلا نع مهنيب فورعم رهآل ًاعبت الإ

 ؟ ىتبد عضو ىف ابعضو ةلواحم ناك هلدع نأو ؛ لوألا ردصملا تاداعلا

 , ىوعدلا كلت ىلإ مهمعزف هنم نولصي 8 ؛رطهنودجب ىذا رمآلا لعل

 رمآلا ىف ةجخ هلعج هنأ أوسنو ؛ ةجح ةئيدملا لهأ هيلع أم ربتعا هنأ

 نبذخأ وأ عقظكَي ىنلا لاوقأل نيمبات هيف اوناك مهنأ نظلا ىلع بلغي ىذلا

 ذ> وري فيكف هعاصر لك ىنلا دم ةفرعك رومآلا لك ىف ال هيد هيف

 .اهيضام ىف عجرت ةيلهاج تتناك ولو « ةيبرعلا تاداعلا ىلإ ءاج هنأ اذه ن ظ

 هغيصيو « ىنبدلا ءادرلاهسيلي ًانوناق اهنم مظني نأ لواحو ءنيكرشملا لمع ل

 عييطتسأ ةفو رعم ةنيدملا لهأ لمعي اهيف ذخأ ىلا لئاسملا نإو ؛ نيدلا ةخيصب

 ايف ىأر هنآل الإ ام ذخأ ام هنأ دجول كالذ فصنخملا لعف ولو اميصخحت نأ

 ةءيبر هخيش لاق اذاو 1 دوححأو هيوراإ ىذلا كثيدحلا نم ىوقأ ًايوبن ًارثأ

 .« دحاو نع دحأو نم ريخ فلأ نع فاأ : كلا كلذ لثم كلس ىذلا



 سس الا -

 ىنلا نع ًاذخأ الإ نوكنت الييتلا لئاسملا ىف ةنيدملا لهأ لمع ريتعا وهف
 هدع ةياور ىأ ٠ فلأ نع فلأ ةياور٠ ىه ذإ « ىوقأ ةيادر كي
 . مزال متح هب ذخالاف كلذك ناك امو « « هلثم نع ىمع ال

 هقفلا عم فانتي طقف مىيظنتلا ناك كلام لمع نأ مهمعز نإو - ٠
 ريثكلا هيف دجت هنع روثأملا نإف ٠ ةيبلعلا هسلاجمو هتايحو « هنع ر وثأملا
 مذ] ؛ اهطابنتسا ىف القتسم اكدسم كلسو ء اهيف دهتجا ىت ءارآلا نم
 " .٠ اهيف دحأ ثفتسي ملو هل ضرعت مل اهنآل « هقبس نم دححأ اهثحب نأ قبيسي

 ضراألا قرامشم نم , سانلا اميلإ دصقي ناك ةيملعلا كلام سلاجم نإو
 اهنوئشو « مهنائيب عم قفنت ثادحأ :مدالب ىف ثدحي ءالؤهو « اهبراغمو
 ىف اوتفأ دق نوعباتلاو ةباحصلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلو « ةيعاججالا
 ,ةنيدملا لهأ تاداع نوكست نأ لوقعملا نم سيل هنأ اك « اهلج وأ اهلك
 نأ دبالف ءاذه لكل ءانغلا اهيف « مهمعز ىلع ةيلهاج ةيبرع تناك ولو
 ةنسو ىلاعت هللا باتنك لظ تحن ًاديدج اهيف هيأد نوكي نأو « دبتحب
 . قالك هلوسر

 هظح اكلام نوسخبب نيذلا كئاوأ ىوعد ىرن هريغو اذه لجأ نم
 ىف مالكلا دنع ًايلج كلذ نيبتيسو « داهتجالاو هقفلاد للملا نم
 . هبقف رداصم

 هبقف كلام ابءلع ىبب ىلا ل وصالا <

 جرختساو , هةيهذم اهيلع ىبب ىتلا , هلوصأ كلام نودي : بالا
 طامنتسالا ىف هسفن دبق ىتلاو ؛ امج رختسا ىتلا عورفلا ماكحأ ابساسأ ىلع
 ىعناشأا هذ.ءلتك نس : و « هرصأعم ةفينح ىنأ.ك كلذ ىف ناكو , اهدويقب
 هتثعي ىتلا ثعاوبلا ركذو « اهطيضو طابنتسالا ىف هلوصأ نود ىذلا
 ١ . لالدتسالا نم اهماقمو ؛ اهرابتعا ىلع
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 راشأ دق « هطاينتسال ةيبقفاا لوصألا ركذي ملء نإو « اكلام نكلو

 « لصتم دنسي ةدنسملا ثيداحألاو هلئاسمو هيواتف ضعب نيودتب اهيلإ

 عفادو ؛ جابنملا حضو دق نكي مل نإو « تاغالبلاو ةلسرملا و ةعطقتملاو

 « هأوس نود هيلإ هاجتالاو ءهب ذخألا ىلع هتثعب ىتلا ثعاوبلا نيبو « هئع

 تاغالبلاو « هعطقنمو ثيدحلا لسرمب ذخأي ناك هنأ أطوملا انل نيب الثف

 - تاراثملا كلت دانسإلا لوح ريثأ دق نكي مل هنآل ءهذخأ هجو نيب نكي مو

 هتيانع :تناك اذلو .« هتاغالبو هلاسرإب قال نيع.الإ ماكتب نكي هنألو

 هبقفو هلقعو هسفن ىف ةقث ناك اذإ هناف« هبفاشيو هثدحب
 نم ريختب ةديدشلا
 . ةلماسلا نع ىنغأ

 ىلا ثعاوبلا ضعب نيبو « ةئيدملا لهأ لمعب هذخأب كلام حرص دقاو

 هسايق ىف تيأر اك« سايقلاب هذخأ ىلع أطوملا لمتششا اك. كلذ ىلع هتثعب

 ًاقالط امجوز ابقلط نم ىلع تجووت نأ دعب اهيلإ داع اذإ دوقفملا ةجوز

 هذه ىلع تجوزيف , ةعجرلاب لعت ملو « قالطلاب تيلعو اهعجارو , ًايعجر

 . اهيلع ةايعملا لاحلا

صأ ىلإ ريبشإ وأ حرصها م أطوملا ُْق ىرأ اذكقو:
 هدنع طايقسالا لو

 طباوض الثه نيبي لف ء لوصألا هذه هيجوتلاو حييضوتلا هيف نكي ل نإو

 . كاذ وحنو ) هبئارمو سايقلا ف ةلعلا

 ءاهقف هعنص ام كلام هقف ىف ىكسلاملا بهذملا ءابتف عنص دلو - /

 حصإ م اهنهاوج رختساو 5 اهوعبتتو عورفلا ىلإ اوءاجف قنحلا بهذملا

 اونددو ٠ ميظعلا بهذملا كلذ ىف طابنتسالا اهيلع ماق الوصأ نوكي نأ

 كلام الثم نولوةيف ؛ كلام لوصأ اهنأ ىلع اهؤطبنتسا ىنلا لوصالا كلت

 ىف لوقيو ء نآرقلا رهاظبو ء« باطخلا ىوحفبو « ةفلاخملا موبفمب ذخأي

 ءاهركذ دق ةروثأم هل الاوفأ تسيل هذه نأ ةقيقملاو ؛ اذكو اذك مومعلا
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 اتادأ و هنع ت رثأ ىلا عو رفلا نم ةجرختسم ىه لب « هنع تيورو .

 نكمي الو ء ال هدسعب نم ءابقفلا اهركذ وأ « اهراوجي تركذ ىنلا ةيليصفتلا
 . اهاوسب لالدتسالا

 ؛ كلام بهذمل لوصألا امنأ ىلع لوصألا هذهب ذخآلا نم دب انل سيلو
 ,هنع رثؤت ملاهنأ ببسب اهدرن نأ انل سيلو « ءاملعلا كتل وأ دوبي امنآل
 ةتباثلا ةحبرصلا هلاوقأ نم روثأملا عم قفتبالهارن ام اهنم درت نأ ائياع نكساو
 ءاهرثك أ ىلع قيطنيالو ؛ عورفلا ضعب ىلع قبطنيام وأ « ًادر لبقت ال ىلا
 درجمل هدرن ال , لويقلاب نوصتتخملا ءاملعلا هاقلتي رمأ لكىف انعينص اذكهو
 نإف«هلاوفأ نم روثأملا فلاخي ناك اذإ هدرن لب , هيف مامإلل لوق تبث مل هنأ
 ىلع ليلدلا موقي ىتح رابتعالاو ذخآلا ماقم ءاملعلا ىدل ةتباثلا تاررقملل
 ىذلارمآلا ذإ ءدرجلا عنملاب ال « ليلدلاب اهنالطمل ءاوضفرن ذئدنعف « اهفالخ
 هل دبش دق لويقلا اذهب وهو , محلوبق هيكزي لوبقلاب ءاسلعلا هاقلتي
 ْ . ةحصلاب رهاظلا

 نويكلام اهبتك ىتلا لوصآلا لع بتسك ىف ةثوئبم ل ودصاآلا تركذدقو
 ىأر ةدعاق لك ىف نولوقي اوناك مهنإف , نويكللا» اهب قلع ىنلا تاقيلعتلا وأ
 ىفارقلا ىرتف « عورفلا ةلمج نم اهوذخأ ام الإ كلذ سيلو , اذك اهيف كلام
 , روبمجلل ًافلاذ كلام ىأر ارعم ركذبو ةدعاقلا ركذي حيقنتلا هباتك ىف
 . ًاقفاوم وأ

 نكي امبمو ؛ ىلاملا بهذملا لوصأ نوكستت ءارألا كلت عومج نمد
 سلا بير الب اهنإف , ةبسذلا هذه ةوقو « مبظعلا مامإلا كلذ امتبسن رادقم
 نيم دقتملا نم جبرختلا اهلع ماق ىنلاو « نييكللملا لاوفأ اهلع تماق ىلا
 . جاتنإلا ريثكلا ء بصخلا بهذا كلذ ىف نيرخأتملاو

 نم ليلقب اهيلع جرعن مث ء ةلمّم لوصآلا هذه ركذن نآلاو - ا/؟
 كلذ ىف جبرختلا لوصأ نع فدك ا نيدصاق 2 زاميإلا نيحخخ وتم ليصفتلا

 ( كلام 6٠١م)



 مس اي سس

 هتيحالصو هلئاسم ةرثكو  هقفأ عاستاو « هوم ببس ناك امو بهذملا

 نه ريتعت ىتلاو امم صتخا ىتلا لوصألا ىلإ نايبلاب هجتنف ةفاتخملا تائيبلل

 ىلا ةنورملا كلت هل تاعجو « ىرخألا بهاذملا نع اهم زيمت ىتلا هانازم

 ام رثك أ هلصأ ىف رثآلا ىلع موقي بهذم هنأ عم « هردقي هريغ ىف نكست م

 ْ | ا . هريغ موقي ش

 نآرقلا ىهو ىاالسإلا هقفلل ةماعلا لوصألا كرادملا بحاص ركذ دقل

 ءاهروهشمو ءاهرتاوتم ةنسلاو , هتاموبفمو «هرهاوظو « هصوصن ميركلا .

 عامجإلام“ ءاهتاموبفم مث ءاهرهاوظ م ءابصوصنب ًاضيأ ذخؤيو « اهداحآو

 لوصألا كللت نم اهماقمو « كلام لوصأ ركذ كلذ دعبو سايقلا مث

 : لاقف ةماعلا

 « هقفلا ىف مذخآمو ةمآلا ءالؤه عزانم ةلهو لول ترظن اذإ تنأو»

 لوصألا هذه ىف أجهان هللا همحر اكلام تدجو , عرشلا ىف مهداهتجاو

 ًامدقم مث راثآلا ىلع هللا باتك ًامدقم « اهجرادمو اهنتارم اهل ًايترم اجاهنم

 «هولمحن الن وفراعلا تاقثلا هلمحتب ملام اهنم اكرات ؛ رايتعالاوسايقلا لع اهل

 اولمع دق ةئيدملا لهأ نم ريفغلا مجلا روبملا دجو ام وأ « هنولبحي ام وأ

 ءومسس هجولا اذ-ه ىف هنظب هيلع لوأت نم ىلإ تفتلي الو « هوفلاخو هريغب

 90 « ليطابألا نم هنأب حرص لب « هاوقب ال ام هلوقو « ليوأتلا

 بانكلا ركذ ٠ كلام بهذم لوصأ ىف ضايع ىضاقلا هركذ ام اذه

 «عامجإلا ركذي لف ءاه ريغ ركذي مو سايقلاو « ةنيدملا لهأ لمعو ةئسلاو

  دسو « ةلسرملا حلاصملا ىهو « بهذملا كلذ اهب زاتما ىتلا دعاوقلا ركذي مو

 . نيفراملا تاقثلا :نم مريغ هركذ امم اه ريغ ٠ تاداعلاو فرعلاو « عئارذلا

 . نيجرخملا بهذملا كلذ ىف نيطبنتسملا

 . )5 ص ىف فرصتي جاببدلا اهلقتو بو ص كرادملا())



 دبس 41783 ب

 :لاقف ءالصأ رشع ةتس دشار نع القن ةجهللا حرش ىف اهاصحأ دقلو
 ءهرهاظ و ءزيزعلا باتركلا صن :ردشع ةتس هبهذم كلام اهيلع ىبب ىلأ ةلدآلا»

 .رخآ باب وهو « هموهفمو « ةفلاخلا موهفم وهو « هليلدو مومعلا وهو
 هنإف : ىلاعت هلوقك « ةلعلا ىلع هيبنتلا وهو « ههيذتو ةقفاوملا موهفم هدارمو
 , ةرشع هذبف « ةسزخلا هذه لثم ًاضأ ةنسلا نمو ٠ ةبآلا ًاقسف وأ سجر
 لهأ لمع ريشع ثلاثلاو , سايقلا رشع ىناثلاو « عاجإلا رشع ىداحلاو
 , ناسحتتسالا رشع سماخلاو «٠ ىناحصلا لوق رشع عبارلاو ةنئيدملا
 وهو « رشع عباسلا ىف هلوق فاتخاو « عئارذلا دسب محلا رشع سداسلاو
 نمو : نسحلا وبأ لاق « هيعارب ال ةرمو « هيعارب ةرف « فالخلا ةاعارم
 , 90 باحصتسالا كلذ

 هليادو همورفمو « هرهاظو نآرقلا صن ناك نإو « لوقعم ءاصح] اذه
 رومالا هذه كلذكو « نآرقلاوهو دحاو لصأ ىف لخاد اذه لك « هييدنتو :

 ؛لالدتسالايف ةدحاو ةوقفف تسيل اه:ألت رك ذ اهنكلو « ةنسلا ىف ةسنللا
 : هرهاظ ةوق ىف تسيل ةفلاخملا مووفمو , هصن ةوق ىف سيل نأرهلا رهاظف

 . هعضوم ىف نيبنس ام ىلع ةنسلا ةوق ف سيل لب ؛ اذكهو
 ىلع اهدازف ٠ ىلاملا بهذملا لوصأ تاقيطلا ىف ىكيسلا صحأ دقلو

 لوصأ نيبو اهنيب قرفو ؛ عورفلل ةطباضلا دعاوقلا دصق هلعلو ؛ ةئامسمخ
 قئارطو « هيف طاينتسالا رداصصم ىه بهذملا لوصأ نإف ؛ بهذملا .

 دنع اهنيب حبجرتلا نوكي فيكو « اهتارمو ةيبقفلا ةلدآلا ةوقو , طابنتسالا
 هيلإ ىبتنا ىذلا جاهلا حضوت ةيلك طباوض ىبف دعاوتلا امأ . اهضراعت .
 ءةيئرجلا هلئاسم نيب طبرت ىلا طباورلاو « بهذا كلذ ىف داهتجالا

 عمج اهنال ؛ عورفلا نع ىعقاولاو ىنهذلا اهدوجو .ىف ةرخأتم دعاوقلاف
 ىضتقي هذا ضرفلاف لوصألا امأ ؛ اهيناعملعمجو « اهنيب طيزو « اهتاتشال
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 «هطابنتسا دنع اهب هسفن هيقفلا ذخأ ىتلا دويقلا اهنأل « عورفلا لبق اهدوجو

 ىوقأ نآرقلا صن نأو « ةنسلا هب تءاج ام ىلع ًامدقم نآرقلا ىف ام نوكك

 ىلع اهدوجو ىف ةمدقم هذهو «دابتجالا كلأسم نم كلذ ريغو ؛ هرهاظ نم

 غو رفلا اهنعت ف شك ل ودصاألا هذه نوأ و« لعفلاب عو رفغلا ماك>أ طاينتسا

 عورفلاو ةقباس دوجولا ف ىهلب « اهيلع ةمدقتم عورفلا نأ ىلع الياد سيل

 سارغلا ىلع ةركثا لدت امو «هدلاو ىلع دولوملا لدي اذ , ةفشاك ةلاد اهل |

 1 . روذللا عون ىلع عدزلا لدب اكو

 قفاون ال انإف ,هدعاوقو بهذملا لوضأ نيب قرفلا وه اذه ناك اذإو

 دصقي هنآل , ةثامسمخ نم رثكأ ىلاملا بهذملا لوصأ هدع ىلع ىكسلا

 .٠ انيب اك لوصألا ريغ هو ,دعاوقلا
 هباتك ىف ىفارقلا هركذ ام وه ىكلاملا بهذملا لوصآل ءاصحإ قدأو 2

 : ةئمملا ري نأ رقلا ىه بهذملا كلذ ل وصأ نأ | ركذ دقف ءل وصأألا حيقنت

 ةحاصملاو « ىناحصلا لوقو « سايقلاو « ةنيدملا لهأ عامجإو , عامجإلاو

 .©9)ناسحتسالاوءباحصتسالاو:عئارذلادسو.تاداعلاوفرعلاو ؛ةلسرملا

 اهنم دحاو لك ىف ملكتنلف « ىلاملا بهذملا ل وصأ ىه ةقيقحلا ىف هذهو

 , رهاظلاو صنلا نع ةنسلاو نآرقلا ىف لكنا مث « لالدتسالا ىف هتبترمو
 اهوبسن نييكلاملا ءاهقفلا نأ رابتعاب « ةقفاوملا موهفمو « ةفلاخملا موهفمو

 «لالدتسالاىفةبترم هل ةنسلا وأ باتكلاىف اهنم دحاو لكنإو « كلام ىلإ

 . ىكلاملا رظنلاب آديقم كلذ نوكيسو اهنع رخأتي الو ابيلع مدقتي ال

 ةنسلأو“؛ باتكلا هو. ةعبرأ ىلع ةلدآلا تاقفاوملا ىف ىطانثلا رف دق (1)

 2 لوقو« ةنيدملا لهأ لع نآل كلذو « ةبجو هل رصقلا كلذو 5 ىأر و عامجإلاو

 لمشت ىأرلا ةملكو « ةنسلا بعش نم امهنأ ىلع كلام امه. ذخأ امنإ ناحصلا

 _ ناسختسالاو ا تاداعلاو ) عئادذلا كمسسسو « ةلسزملا حلاصملا اهم ومعي

 . ىأرلا هوجو نم هذه نأآل 0 باحصتسالاو



 .باتكلا- ١

 : هتاقفاوم ىف ىكلاملا ىطاشلا لاق -
 03 ةمكملا عوبنيو « ةلملا ةديعو ةعب رشلا ىلك هنأر رقت دق باتكلا نإم

 الو ؛هاوسس هللا ىلإ قيرط ال هنأو , رئاصبلاو راصبألا رونو « ةلاسرلا ةبآد
 لالدتسا وأ ريرقت ىلإ جاتحي الهلك اذهو « هفلاخي ءىشب كسمن الو هريغب ةاحبن
 مأر نأ ةرورض مزأ كلذك ناك اذإو : ةمآلا نيد نم مولعم هنآل هيلع

 املهأب قاحللاو , اهدصاقم كاردإ ىف عمطو« ةعيرشلا تايلك ىلع عالطالا
 ارظن ىلايللاو مايإلا رم ىلع هسيلبج هلعجي نأو « هسيئأو ؛ هريعس هذختب نأ
 رفظي نأو 2 ةيغبلاب زوش نأ كشويف 3 اهدحأ لع ًاراصتقا ال , المعو

 ىلع ًارداق ناكنإف ٠ لوألا ليعرلا قو نيقباسلا نم هسفن دجو « ةيلطلاب

 ةنيمملا ةئنسلا نم كلذ ىلع هليعا م لواز نم الإ هيلع 5 الو , كلذ

 6كعذ ذخآ - نيمدقتملا فلسأاو : نيقباسأا ةماألا مالكف الإو ) باتكلال

 , ©0 ,ةفينملا ةيترملاو فيرشلا دصقملا اذه ىف

 لإ ري ل اذلو « ةيماسلا ةرظنلا كلت نآرقلا ىلإ هنع هللا ىضر كلام رظن
 ىنلا لئاسملا ىف ىداتف امهنم ًاطينتسم وأ  ثيدحلل ًايوار وأ « نآر قلل ًائراق
 . امراغمو ضرالا قراشم نم « هبالط نم اهنع لأسي وأ ؛ هل ضرعت

 نأ ىف ملكت هنأ هنع رثؤي لف « نييلدجلا ةرظن نآرقلا ىف كلام رظني م
 «هرصعفهيفن ول كلا ضاخاهيف ضخ ملو ٠ طقف ىنعموأ ىنعم وأ ظفل نآرَقلا
 ًاضرغ نيدلا لئاسم لعحجي نأ درب مل هنآل , ًاقولخم نآرقلا نوك ىف هدعب نمو
 لدجأ لجر ءاج ايلك هنأ دقتعي ناكدقاو « نيثباعلا ثبعو « نيلداجملا لدجل
 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلع ليربج هب لزن أمم صقن لجر نم

 )١( ةيراجتلا ةعبط نم م ج ,< ص تاقفاوملا .



 - يب

 نأو « ايلك الاتشا ةعبرشلا ىلع لمتشا دق نآرقلا نأ معي ناكدقلو

 ةنسلا وهو هنيبم نايبب ذخأ اذإ الإ هبجو ىلع فرعي ال هنأو هنابب ةنسلا

 ىالسإلا عرشلل قاثلا ردسصملا اهنآل ال . ًاصي رح اهلع ناكف , ةيوبنلا

 '.هقلطمديقيو 2 هلمج لصف ( هرسقمو نآرقلا نايب ًاضيأ اهمال لب « بسحو

 « مءاحصف هيولسأب زجعأف « برعلا ةغلب لذ' ىفرع نآرقلاو - /ه

 غبستسي ناك ام ايبرع هنوكلو , ةفاك سانلا لعو . مهيلع ةجءملا هب تماقو

 « ةفلتخما مهتاجحلو « برعلا ناسلب ىلاع ريغ هريسفت لواحي نأ دحال كلام

 رسفي لجرب ىتوأ ال » : لاق هنأ هنع رثأ كلذلو « مهدنع لوقلا بيلاسأو

 . الاكن هتلعج الإ برعلا تاغلب ملاع ريغ هللا باتك

 باتكلا قاعم مبفل ميوقلا ليسلا ىه ةئسلا نأب نمؤي ناكهنأ عمو

 وهو « هرسفمب ةناعتسالا ريغنم باتنكلا مهفب لالقتسالا حصي ال كلذلو

 ' «تكاكو « تايليئا رسإلا نم ءىئث هريسفت ىف لخد» نأ هركب ناك  ةئسلا

 سانلا ضعب ىف ركذي ناكف . ةقيرطلا هذه لثم كلسي نم ةياورب قثب ال

 نأ بسحب هنآل « ةداتق نع ريسفتلا ذخأب هنأ هنم صقني هنأ الإ « الضف

 ٠ . حيحص ريغ ريثك هريسفت ىف لخد ةداتق

 كلذلب « نيملسملا روبمج َلوق وه اك. ىنمملاو ظفللا وه هدنع نآ رقلاو

 مو اذه ىف لدجلا ىف ضخب م نإو مهدنع عامجإلا عضوم
 ريثأ دق نكس

 هبدجسيو « ةالصلا هب زوجت « ىلتي ًانآرق ةمجرتلا ريتعي مل كلذلو « هيف لدجلا

 ءاسفنلاو ضئاحخلا هؤرقت الو « رهاطلا ريغ نم هفحصم سم الو ؛ ةوالتلل

 ىلع ريسفتلا هجوأ نم بجو وأ « ًاريسفت الإ تسيل ةمجرتلا لب «بنجلاو

 | . لوقعملا وهام

 نآرقلا صنب ذخأي ناك هنأ ىكلاملا بهذملا ءايلع ركذ دقلو 7

 ذخأي ناك هنأو « ةقفاوملا موبفمو « ةفلاخملا موهفم يأ هليلدو ؛ هرهاظو



 الو

 نأ انيلع قملا نف , ةنسلا ىف رومألا هذبب ذخأب اك . اهيلع هبنب ىتلا ةلعلاب

 , هيأرو كلام ىحنم نيبن نأ اهنايب ىف نيخوتم رومآلا هذه ىف هيهذم .نيبن
 . زاحجيإب لب . بانطإ ريغ نم « ءارآلا نم هريغ نم هماقمو

 6( رهاظلاو صنلا

 نأ ابنع ثحابلا ىضاقتي ىلاعت هللا باتك نم ماكحالا فرعت ا
 مهي ىذلا ىنعملاو . هل قس ىذلا ىنعملاو هتلالد عونو « فيرشلاهمظن سردي

 مظن بتارم) ناب ف مهوصأ ىف ةيفنحلا هلوقي ام ةصالخ انه ركذن (1)
 ظ اهملع هتلالد رادقمو « هتارابع نم مهفت ىلا ىناعملا ىلإ ةبسنلاب ميركلا نآرَقلا

 « مالكلا هل قبس دق نكي ملو « مظنلا نم: مهغي ناك نإ مالكلا نإ : اولاق دقف
 مرحو عسيبلا هللا لحأو» ىلاعت هلوق نم ابرلا ميرحتو عيبلا ليلحتك رهاظلا وهف

 نم ابرلاو عسيلا نيب ةقرفثلاك , هل قيسو مظنلا نم مهفي ام وه صنلاو ء ابرلأ
 لوقيو ل ابرلا مرخو عمييلا هللا لحأو و ىلاعت هلوق ىف ع ةمرحلاو لاحلا ثيح

 دارملا هنم رهظ مالك لكل مسا رهاظلا , : رهاظلاو ضنلا نايب ىف مالسإلا رخن
 ؛ لالحإلا ىف هاظ عميبلا هللا لحأو » ىلاعت هلوق . . . لثم هتغيصب عماسلل هب
 ةغيصلا سفن ىفال ملكلملا نم ىنعم رهاظلا ىلع احوضو دادزا اف صنلا امأو

 ابرلا مرحو عميبلا هللا لحأو ىلاعت هلوق لثم كلذو « .. (هدصقي ملكتملانأ ىأ)

 مالكلا قيس هنآل م ايرلاو عسيبلا نيب لصفلا ىف صن ميرحتلاو ليلحتلل .هاظ هنإف

 توب لوألا حو « هذيص ىف ىنعمي ال ملكتملا ىف ىنعمب احوضو دادذاف ءهلجال
 'ء صهاظلا نم ىلوأ ضراعتلا دنع صنلا نأ الإ ىناثلا كلذكو ًانيقي همظتنا ام

 «هريغب وأ صنلا ىفىنعمب ناكأ ءاوسصنلا ىلع احوضو دادزا ام وهف رسفملا امأو

 باب هب دسنا ام هقحلف اءاع ناك وأ « عطاق نايب هقحلف المج ظفللا ناك نأب
 عمج ة<ئالملا نإف «نوعمجأ مهلكةكئالملا دجسف» : ىلاعت هلوق لثم « صيصختلا

 لكسلا ركذو « لكلا ركذب صيصختلا باب دسناف . صيصختلا لمت ماع
 صيصخت لامتحا الب اعطق باحيإلا هككحو , نوغمجأ هودي دسنافع قرفتلا لمتحا
 هب دارملا كحأو ةوق دادزا اذإف «ليدبتلاو خسنلا لمتحي هنأ الإ ؛ ليوأت الو



 - ار -

 «.قابسلا عضو» هنأ مظنلا نمنيبتسي ىذلا ىنعملا ةيعبتلا هجو ىلع نكس « هنم
 . ه:رابع لولدم نم ةديعملاو ةسرقلا ةيمأ ره ةف رعم مْ , دصقلا ناكمو

 4 ةوقلا نءةنارمو 3 نايبأأ نهعض وه ةلالد لكساو 6 هتاراشإ هيلإ ءىوت امو

 باطلا رادقم نيقيل 1 أمت ا رد 42 ردم بجو اهنم ماكحالا جا رختسا نإف

 . وق هل ودام ىلع حيج رتلاب أمام ى وقلا زيمتمل و امدف

 اوعضرو ءاهتوقو 2 تالالدلا بتارم أوفرعتياكالذب ىفاشأا ىع اك” نآرقلا

 ٠ مظنلا تالالدإ مهقيرطت ةعاآلا عورذ نء اوفرعتف 7 اهتلثرم ُّق ةددح-او لك

 . حيجرتلا كلذ ساسأو : ةضراعأل دنع ابضعب كو>جرب فيكو

 صأ ةفرعمةيكلاملاو ةيفنخلا كلذ قءاوس ءايلعلا كلئاوأ 4 ىع امي ناآكو

 صنلا نيب ةقرفتلا هعورذ ىف قبط اكملام نأ اوركذ دقلو ؛ءهرهاظو نآرقلا

 مب ترلع دق احالطصأ وأ ةداام ريسفت 20 امهمايمل دصقب ١ نإ و رهاظاا و

 ر رقملا نم هنأ و ع هدلع جيجحلا نو هصأ و نأ رقلأ رهاظ نأ ةجودلا نع هانملقت

 صنلا نإف , محلا ىلع ةلالدلا ىف ةدحاو ةبتره اسيل امهنأ ةيكلاملا دنع
 اوطبنتسا اك «رهاظلا لع موقي ضراعتلا دنعو « رهاظلا نم ةلالدلا ىف ىرقأ

 . هنع هللأ ىكر كلام نع ةروثأملا عورفلا نم

 لكب هللا نإ ىلاعت هلوق لثم . كح ىبس ليديتلاو خمفلا لاهتحا نع هداعباب ب

 .« يلع ءىش

 | اهاندأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنا دوهعملا ىنعمأل ةسنل اي .ظفالا نأ اذه نه ىرتو

 مهفي ام وهو « صنلا ىناثلاو « هل قسي ملو' مالكلا نم مهغي ام وهو  رهاظلا
 هل قيسسو مالكبلا نم مهغي ام وهو « رسفملا ثتأاثلاو «هل قيسو ؛ مالكا نم

 هصيصخت بايو همه رهظي ام ريغب هليوأت باب دادسنا ىلع لدي أم هعم ناكو
 ٠ . خسالاو صيصختلاو ليوأتلا باب هبق دسنا ام وه مكمحناو



  اللخأ اس

 نأ رهاظلاو صنلا نيب قيرفتلا ىف نولوقي ةيكلاملا لوصآلا ءادعو نب
 نين نأ لبقو « ليوأتلا لمتحي ام رهاظلاو , ليوأتلا لمتحي ال ام صنلا
 رهاظلاو صنا!نيبةقرفتلا ةيضقنأ ىلإهبقن ليوأتلا لامتحا مدع ليوأتلا لامتحا
 وه هدنع صناأ ناك كاذاو « هتلاسر قىفاشلا الل ضرعش مهجولا كلذىلع
 ٠ هنإ كلذ ىف ىلازغلا لاق دقو« امهنيب ةقرفت الب صخ :لا وه رهاظلاو رهاظلا
 لوقت ءرورظلاى نوع ةغللافصناأو عرشلا ىف هنهعنامالو , ةغللا ىلع قيطني»
 , ةصنم ىمركلا ىمسو » هتربظأو هتعفر اذإ . اهسأر ةيبظلا تصن برعلا
 ىلعفء صن ةجرف دجو اذإ لوسرلا ناك ثيدحلا ىقو , سورعلا هيلع روظت ذإ

 نم هلم ىنعم مهف نظاا ىلع بلغي ىذلا ظفللا وهو « رهاظلا دح هدح اذه
 , 20 ءصنو رهاظ بلاغلا ىف ىندملا كلذىلإ ةفاضإلاب وهف , عطق ريغ

 نكلو صنلاو رهاظلا نيب ًاقرف ركذي مل ىففاسثلا نأ اذه نم ىرتد
 ءابقفلا اهطينتسا ىتلا ةيهقفلا عورفلا نآل « امبنيب اوقرف هدعب نم نييلوصألا
 « تارابعلا نم نيعون نيب ةقرفتلاب ذخالا بجوت « هلبق نمو « هدعب نه
 وأ  لامتحالا اهبلإ قرطتيال ثيحب ؛ ماكحألا ىف ةلالدلا ةيوق تارابع
 اهنكسلو « لامتحالا اهبل] قرطتي صوصنو « ليلدتلا نع ءىثانلا لامتحالا
 ىف ه تناكنإو هأآوس ابعامس دنع نهذلا ىلع رطخال و « ىنعم ىف ةرهاظ
 ىلع قاطي نأ نه عنام الف لالدتسالا ىف ةبنره هل لكو « هريغ لمتحت اهتاذ
 .رخآلا نم هعضوم حضور هتبتره نع ءىللي مسا اههدحأ

 هل صنلا نإ اولاق صنلاو رهاظلا نيب ءاهقفلا نه اوقرف نيذلا ءالؤهو
 ظفلك ؛ الصأ لاهتحا هيلإ قرطتبالام صنلا نوكي نأ (امهدحأ) ناقالطإ
 دادعالا رثاس هلثمو « ةعب رآلا الو« ةتسلا لمتحال هانعم ىف صن هنإف ةسمخ
 لاهتحالا امأ « لياد نع انشان الامتحا لبقي الام صنلا نوكي نأ (اميناث)

 )١( ج مم ص ىلازغلل ئصتسملا ١
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 ,©0 قالطإلا اذه ىلع ًاصن هنوكن ع ظفللا جرخي الف « ليلد هدضعيال ىذلا

 . ىوقأ هتلالد نإف « ىلوآلا وهلوآلا مسقلا نإ » :ىفارقلا لوقيو

 « رهاظلا ةلابق لعب ىذلا وهو « اهتباغ ىلإ ةلالدلا عافترا دوجول تالالدلا

 لوأالا مسقلا اندارف » رهاظ وأ صأ امإ .ظفللا اناف اذإف
000 8 

 نيب هتلالدىف ٍددرتي امهريغو ىفارقلاو ىلازخاا ركذ !؟رهاظلاو - //

 ىلإ رديف « حجرأ تالامتحالا دحأ ىلع هتلالد نكلو , رثكأ وأ نيلامتحا

 نيب ددرتي لمجملا نأب لمجملا نع ف رتقي اذبم وهو : هعامس د رجع نهذلا

 . ءآوس اهلك لب هريغ ىلع دحاول ميجرت ريغ نم نكلو « رثك أ وأ نيلاهتحا

 كلذو « عضولا لصأب ىنعمنمرثك آل ظفالا لامتحا نأ لامجإلا بيسو

 ربطلا اهددحأ نييئعم لمتحي هعضو لصأ يف هنإف « ءرقلا ظفلك كرتدملا وه

 . لامجإ اهدحأ نيعت ةنيرق ريغ نم هركذف ء« ضيحلا رخآلاو

 هلوقك ىوغللا عضولا ريغ رخآ آرمأ لامجإلا ببس نوكي نأ امإو

 تنيي اهناآل  ةاكرلا بوجو ىف ةرهاظ اهنإف هداصح مو. هقح !وثآو ه ىلاعت

 نيب مل بجاولا رادقملا نكسلو « هيف بيرال لاجمال كلذو ؛ هيف ريقفلا قح

 «ًارهاظالو ًاصنىمسيال كلذ لثمو « ريثكلاو ليلقالالمتحمق حلا راصف هيف

 نأ تنيبو ةئسلا تءاجف « رادقملا نايب نم دبال ناك كلذلو ء المي لب

 ظ ” . رشعلا وه بولطملا رادقملا

 نايبلاو « هريغل وأ عضولل امإ ايف ىلاجإلا , تالمجلا رئاس اذكمو

 . ةنسلا نم وأ لوقلاب فخن ىتلا نئارقاا نم نوك أهيف

 نودرب نكلو « رهاظلا نم ىوقأ صنلا نولعحجب ةيفنحلا نأ ظحالي (1)

 مل ةيفنحلا دنع صنلا « قوسم ريغ وأ هل ًاقوسم مالكلا نوك ىلإ امهيف رمألا

 . لوألا ىف ممناو رسفملا لخدي اي « ىناثلا قالطإلا ىف لخدي

 ٠ ٠ ١م ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش (م)
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 رهاظاكوأ ءصنلاكر يضبو « انيبم ريصي لمجاىلإ نايبلا مضي نأ دعبو
 1 - .٠ نيبملا ةوق بسح ىلع

 - ن» هعفريف « نيلامتحالا دحأ نيعبام هب قحلي دق رهاظلاو 9
 - نم نايب هيلإ مض اذإ كالذو  نيقيلاو عطقلا ةبترم ىلإ ناحجرأا ةبت رم
 نأ ةيكلاملا ءابقف ررق دقلو ٠ ًاصن حجارلا لامتحالا لعج نآرقلا وأ ةنسلا
 . صنلا ليبق نمال ؛ رهاظلا ليبق نم : ومعلا ىلع ماعلا لظفالا ةلالد

 :لاقف « هيلع هتلالد ىف مومعلا ظافلأب رهاظلل ىفارقلا لثم كلذلو
 ظللا كلذ ىمس ترثكو أ تلف تالامتحالا نم لاهتحا حجر يتم ظفللا ٠
 ظفللا نإف «قا رغتسالا ىلإ ةيسنلاب مومعلاك ىنعملا كلذ ىلإ ةبسنلاب أ رهاظ
 . 2) ءصوصخلا نود هيف ًارهاظ

 ةلالد ليبق نم همومعىلع نئارقلا نم درجلا ماعلا ظفللا ةلالد تناكاذإو
 كلذ نيب اك ىفامشلا دنع ىه ام« كلام دنع ةينظ ةلالد نذإ ىهف ؛ رهاظلا

 هيف ملكتناو « ماعلا ةلالد ىف ةفينح وبأو كلام فلتخي كلذبو ء هتلاسر ىف
 . هانعم لجن ةزجوم ةماكب

 لهششي ثيحب ىلكىنعل عوضوملا هنأب ماعلا ظفللا ىفارقلا فرعي - ٠
 محلا مومع ىف الخاد نوكي ماعلا مسا هيلع قلطنيام لكف « هداحآ لك محلا
 « يحلاو ةاكرااو ةالصلاب فلكم غلابلا ناسنإلا تلق اذإف « هيلإ دنسأ ىذلا
 عراسشلا لاق اذإو «مكحلا اذه ىف لخاد ناسنإلا مما هيلع قيطنإام لكف
 كلذ قحتسي ةقرسلا وهو . فصولا هيف قةحتي نم لكف هدب عطقت قراسلا

 , 1م ص لوصفلا ميقنت (1)



 قبطنيف « هداحأ لكىف قيقحتب كرتشم ردق ىلع لدي ماعلاف اذاكهو محلا

 . 05ج هاضتقع قبطني وع .ظفللا هيلع

 بهذم ىف ةيهذملا عورفلا ىلع قبطني وهو « ماعلل ىارقلا فيرعت اذه 0(

 لجر وحن ىلك ىنعم عوضوم قاطملا نأب ممدنع قلطملا نيبو هنيب قرفيو « كلام

 لب « هداحأ نيب كرتشملا ردقلا كلا وأ فيلكدلا ىف ظحالي مل نكلو ةبقدو

 لك بولطملا سيل «ةبقر ريرحتف » ىلاعت هللا لاق اذإف « هنيعب ال دحاو ظحالب

 « فصولا كلذ هيف ققحتي امم دحاو هيف بولطملا لب « قرلا فصو هيف ققحت ام

 دحاو قلطملاب دوصقملاو كرتشملا فصولا هيف ققحتي ام لك ماعلا ىف بولطملاف

 عم ادحاو دوصقملا راص قلطملا ديق اذإو « كرتدشملا ردقلا هيف ققةحتي ام

 بهذم ىف وحنلا اذه ىلع امبنيب قرفلا ىلع بترت دقو .١ذكهو ءديقلا ةظحالم

 نم ةنمؤم ةبقر ريرحتف » : ىلاعت هللا لاق  اهلوأ : ةيبقف ةعبرأ عورف كلام

 « ةدحاو ةروص ىف هققحتب كرتدملا ردقلا ف بوجولا تتيثأ ءاساتب نأ لبق

 ١ . قلطم كلذ نآل ؛ باقرلا عييمجم بلاظي الف

 . «ريزتخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح » : ىلاعت هللا لاق  ةيناثلا

 5 مد لكو « ةثيم لك مرخل « ققحن اممح كرتشملا ردقلا وه انه ميرحتلاو

 ْ . ريزنخ لكو

 دنع قالطلاب نبلك هيلع .نمرح قااط نكادحإ هئاسنل لاق اذإ  ةئلاثلا

 قدصي ةدحاو لكف « نبيلع هقدصل اهنيب ك رتشم ردق ىدحإ م وهم نآل كلام

 هنم مزاي كرتشملا ميرحن نآلو « هيناج حجريف ميرحت قالطلا نآل ؛ كلذ الع

 . رظن هلك كلذ ىفو « ءارجألا لك ميرحت

 هياع و « هئيعب ال ديع هيلع قثع « ىديبع دحأ تقتعأ » لاق اذإ  ةعبارلا

 ىو « هنيعب ال دحاو بولطملا ةرافكلا قّةعكلذو « هديبع نم ًادحاو راتخ نأ

 « ضرغأا داحتال ةيوسنلا بحي ناك هنأل ءرظن اهتقباسو ةلأملا هذه نيب قرفلا

 عضبلا ميرحتف قالطلا امأو « هتاذب ميرحتلا ىلع لدي ال قتعلا نإ لاقي ناك نإو

 .فيكف « اماع سيل ظفللا نأ ظحالي نكلو « ممعتلا بناج حجرق « هتاذب

 ٠ « ٠وا/ ص ١ ج ىفارقلل قورفلا يف ةإأسملا هذه عجار و ؟ مومعلا ماكحأ قبطن



 مع مو دس

 ,ضعبلا هيف بلطي لب , كرتشملا ردقلل محلا هيف بلطيال ظفللا ناكاذإو
 ريرحتف » ىلاعت هلوق وأ « ةنمؤم ةبقر ريرحتف » ىلاعت هلوقكع صاخ وبف
 ققحتيام لك هيف بلطي مل هنأل ؛ امهف صاخ ظفللاف« اساّت نأ لبق نم ةبقر
 ناكو « فصوب ًاديقم لوألا ىف ناك نإو « هنم دحاو لب « فصولا اذه هيف
 . ديقلا نع ًاقلطم ىتاثلا ىف

 قنحلا رظنلا نع ىلاملا رظنلا قرتفي هقباسو مالكلا اذهبو - ١
 ماعلا نإف , محلا ةيحان نمو « فيرعتلا ةيحان نم , نيتيحان نم ماعلا ىف
 ,نودي رك ىنعملامأ ء ظفللاب ناك أءاوس ٠ ًاعمج مظتني ظفل وه ةيفنحلا بتك ىف
 ةيعوضوملا ءامسالاكعومبا غيص ريغ نم مومعلا ىلع ةلادلا ءاهساللا لثم ىفناثلاو
 « سنإو , نجو « موق لثم كلذ ريغو « طرشلا ءامسأو « عمبا ىلع ةلادلا
 . عملا ىلع ةلادلا ظافلآلا نم كلذ ريغو

 ظفللا هنأ ىأ « دارفنالا لييس ىلع دحاو ىنعمل عضو ظفل صاخلاو
 ناك أ ءاوسو ءعوضوملا تاذف ةكرشلا ليقي ال ء دحاو ىنعم ىلع لدي ىذلا
 , ًاصخش مأ « لجركو « ناسنإك « اعون مأ , ناويحك « أسنج ىنعملا كلذ
 وبف « ةكرشلا عوطقم ددعتم ريغ ًادحاو دارملا ىمسملا مادا ءديزك
 ش , ©"2صاخلا

 ربتعا لوألا نإف « فيرعتلا ف نيجابملانيب ًاحضاو ًاقرف اذه نم ىرنو
 هريتعا قاشثلاو « اماع دجو امثيح كرتشملا ىنعملا هبف مكحلاب دصق ىلك لك
 . ىنعملا وأ ظفللاب داحالا لومش

 دق ةيكدلاملا نأ وهف « مكحلا ةيحان ىهو « ةيناثلا ةيحانلا نم قرفلا امأ
 ليبق نه ةئيرق اببحصي نأ ريغ نم مومعلا ىلع ماعلا ظفل ةلالد اوربتعا
 :ليلد نع ءىشان ريغ الامتحا ناك ولو « لامتحالا ىني ال ىذلا رهاظلا ةلالد

 . ىودزبلا مالسالا لوصأ عجاد (1)
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 ىلع هتلألد ىف ماعلا اوربتعا دقف ةيفنحلا امأ . ةينظ اذه ىلع هتلالدن
 مومعلا

 ٠ . ليلد نع ءىشان لاهتحا هلخديال . ًايعطق

 ةيفنحلا ىأر راتخي. ةيكلاملا ىقتعنم وهو ىطاشلانأ رهظيو - م

 «ةينظ ةجح وأ « ًاقلطم ةجح اهنإ ثيح نم ماعلا ةلالد ىف فالخلا نأ ى ربو

 دبال هنإو , ريطخ هصيصخت دعب هتيجح ىف فالتخالا مث « ةيعطق ةجح وأ

 « تباث ررقم ىأر ىلإ ىهتنيو « فالتخالا عطقي ىأر ىلإ هيف ءاهتالا نم

 : لوقي مث « ىعرشلاو .ىنرعلا لامعتسالا لصأ ىلإ عوجرلاب كلذو

 ةيعرشلا ةلدآلا بلاغ نآل ؛ عينش رمآلا رهاظ ىف ايف فالخلا نإ.

 هولاق ام ىلع ءانب ايف ةفلتخلا لئاسملا نم تدغ اذإف « تامومعلا ىه اهتدمع

 ًافلتخم ةعبرشلا مظعم راص ء« صصخم اهيلاغ وأ تامومعلا عيمج نأ نم اضيأ

 نأ ئهو « ىرخأ ةعانش ىلإ عضولا اذه ىدأ دقلو . ال مأ ةجح وهأ , هيف

 ليق نإو « مومعلا نم هتقيقح ىف هب دتعم وه ام بيف سيل نآر لا تاموع

 طاقسإو « ةينآرقلا تايلك-ا!لاطبإ ىضتمي أم هيفو ء صيصختلا دعب ةجح هنإ

 «رظنلا ققحت ىلعال ؛ نظلا نيسحن ولهاستلانم ةبحجب الإ ؛ ةلمج هب لالدتسالا

 فيعضتو « ةيعرشلا ةلدآلا نيهوت لمؤت اذإ اذه فو مكحلاب عطقلاو

 : لاق هنأ سابع نبا نع عضوملا اذهل ةجحلا ىف اولقن ابرو ءاهلإ دانتسالا

 « ميلع ءىنث لكب هللاو ه « ىلاعت هلوق الإ صصخو الإ ماع نآرلا ىف سيل

 حلاصلا فالسلا هيلع ناك ال فلاذكو ٠ برعلا مالك فلاخم كلذ عيمجو

 بسحبو ناسألا ف برعلا دصق بسحب ؛ ًاقيقحتاه ومبفتلا هتامومعب عطقلا نم

 ثعب ْعيكك ىنلا نأ مولعملا نف ًاضيأو « ماكحألا درارم ىف عرامشلا دصق

 ءنوكي !ه غلبأ وه هجو ىلع ًاراصتخا مالكسا هل رصتخاو ؛ ملكلا عمأوج

 ؛ تامومعلا ريبعتلا ف عماوجلا هذه سأرو ٠ ليصحتلا ف نكمي ام برقأو

 هيف رقتفت هج و ىلع لب '؛ عماوج نآرقلا ىف ةدوجومب تسيل هنأ ضرف اذإف .

 نأنع تامواعملا كلن تجرخ دف« رخأ رومأو « تاديقمو تاصصخم ىلإ



 ا ما

 «حيخحص قررطب تبث نإ سابع نبأ نع لقت امو , ةرصتخم عمأوج نوكت
 ٠ . 9) ليوأتلا لمتحبف

 ىف ةيفنحلا وحن وحنب ىطاشلا نأ مكسحملا ميقلا مالكسلا كلذ نم ىرتو
 محلا نأو , لامعتسالاو هعضو لصأب هيلع لدي, ايف ايعطق ماعلا رابتعا
 تايلكلا لاطبإو عرشلا ةلدآل نيهوت ىعطق هنأب محلا مدعو ؛ ىلظ هنأب
 كلذو « نظلا نيسحتو لهاستلا نم عونب الإ اجب نخالا مدعو « ةينآرقلا
 . هيلإ ىهتنا امو « هجئاتن ىفو « هتاذ ىف لوقعم مالك

 هتيترم تناك كلذلو « هتيعطق ىف ءاملعلا نيب فالخ صاخلاو - مل
 نأ ذإ « رهاظلا ليبق نم ماعلا ةلالد نأب نومكحي نم دنع ىوقأ ةلالدلا ىف
 ليبق نم هتلالد نوكت امو « ممدنع صنلأ ليبق نم ةيعطقلا صاخلا ةلالد
 . تيلع اك , رهاظاا ليبق نم هتلالد نوكت ىذلا ظفللا ند ىوقأ صنلا
 صاخلا ضراعت, اذإ كلذلو « ةدحاو ةبترم اهنوربتعي مهنإف « ةيفنحلا امأ
 نك ماعلل اصصنع صاخلا ناك نمزلا ىف نينرتقم اناك نإف « ممدنع ماعلاو
 , هاوس رذعت نإ هيلإ راصي قيفوتلا لبس نه ليبس كلذو « ًاعم امهطابعإ
 ناكأ ءاوسو « مدقتملا ًاخسان امهنم رخأتملا ربتعا خارت امهنيب ناك نإو
 ىف مهفلاخيو ؛ ممدنع صاخلا خيسني دق ماعلاف ؟ صاخلا مأ ماعلا وه رخأتملا
 ' / 2. كلذىف غيرفتلا هيلع ماق ىذلا لصالا تملع دقو « مهريغ كلذ

 رثكأ دنع ةتباث هداحآ لك ىلع هتلالد تناك نإو « ماعلاو -
 ىلع قلطي نأب ىأ ء صيصختلل لباق وه ء اعامجإ كلذن وكب داك ىح ءابقفلا
 سيل ءايلعلا نم نيقةحلا دنع صيصختلا و ًاصصخم ىمسي ليلدب هداحأ ضعب
 وه امبإو , همومع ىف اطوخد دعب مكحلا نم ماعلا داحآ ضعبل ًاجارخإ
 ابلمشي ىلا داح آلا نأو « رمآلا لوأ نم صوصخلا عراشثلا ةدادإ نايب

 , موو ص بج تاقفاوملا (1)



 هكا

 « رمآألا لوأ نم ةلالدلا ىف اهلك لخدت مل ىوغالا هعضو لصأ ىف ماعلا ظفل

 ةيمست نإ ١» : هصن ام ةقيقحلا هذه ناييل ىلازخال ىقصتسملا ىف ءاج دقلو

 «ماكدتملا ةدارإ فرعي ( صصخملا ىأ ) ليلدلاو . . . زوجت ةصضخم ةلدآلا

 جورخ ناب اذه ىلع صيصختلاو ًاصاخ ىنعم عوض وم ا ظفللاب دا رأ هنأو

 قاست ىتلا ةنيرقلا ريظن وهو ء ص وصخلا ىلإ مومعلا نم ابعضو نع ةغيصلا

 . « زاجلا ىلإ ةقيقحلا نم جرخ ظفالا نايبل

 ذإ « خسنلاو صيصختلا نيب قرفلا ف ساسآلا وه ةققملا ىف اذهو

 تريغت دقف ء هضعب وأ ماعلا خسن اذإف ةررقملا ةتباثلا ماكحالا ريغب خسنلا

 لوخدل عنم وهف صيصختلا امأ ؛ هداحأآ ضعبل ةتباث تناك ىلا ماكحالا

 « رمآلا لوأ نم ةغيصلا هيلع لدت ام مومع ىف مكهلاب صخت ال ىنلا داحألا

 . . هداحآ ضعب ىلع هتلالد ىف ًاروصقم ماعلا ظفللا لعجم وبف

 ناك هعضو لصأ ىف ماعلا ظفل ىف ةلالدلا ةوق بسح ىلعو 4

 ىلع هتلالد « هعضو لصأ ىف هنأب اوكح نيذلاف ؛ ةرثكو ةلق صصخملا

 عفت سال هذال مهددنع ةليآق تاضصخملا تناك ةيعطق هداحأ مودع

 ميركلا نآرقلا تامومعف « ةيعطقلا ىف هلثم نوكي ام الإ هصيصخت ةيترم ىلإ

 ىف نوكي ام الإ امصصخب الف « اهتوبث ىف ةيعطقو « |ملالد ىف ةيعطق مدنع

 نآرقاا موهمعغ صصخت ال داحآلا ثيداحأ كلذ ىلعو « نيرمآلا ىف اهتيترم

 ءامتوبث ىف ةينظ داحألا ثيداحأ نآل ءدرتو , همومعب فخؤي لب « مدنع

 ةيفنحلا نم نآرقلا تامومعو ؛ابعوضوم ىف اهلالد ىف ةيعطق تناك نإو

 : . نب رمآلا ىف ةيعطق

 ؛ هتاصصخم ىف اوعسو دقف ةينظ ماعلا ةلالد نأب اوكح نيذلا امأو

 ىف ممدنع نآرقلا مومعع صصخب ام داحألا ثنذاحأ تناكو ؛ ابنم اورثكأو

 ههتل الد ىف ىنظ نآرقلا ماعق « اهتوبث ىف ةينظ تناك نإ اهنأل لاوحألا ضعب

 . ىنظلا صصخب دق ىنظلاو



 - م1

 ىلع ماعلا ةلالد نأ ىري اكسلام نأ نوررقي ةيكلاملا نأ تدلع دقو
 ةينظ رهاظلا ةلالد نأو « صنلا ليبق نم ال رهاظلا ليبق نم داحألا مومع
 كلذلو , ليلد نع ءىشثان ريغ ناك ولو « لامتحالا عنمت ال اهنآل , ةيعطق ال
 ديعبال بيرق صيصختلا لاهتحا نأ ذإ « ةريثك هدنع تاصصخملا تناك
 . رظنلا كلذ ىضتقم ىلع هدنع

 رسع ةسخ كلام دنع مومعلا تاصصخي نأ قارقلا ركذ دقلو - م6

 . , ©”ةرشع ةسمخ كلام دنع هتاصصخم ٠ لاف

 ماعلل صيصختلا باب لعحي هنإف بجعلا ريثي مخضلا ددعلا اذه لعلو
 بهذملا ىف ةماعلا صوصنلل تاصصخملا نأب انفارتعا عم نكلو اعساو
 ررقن « هيف بيرلل لاجم ال ىذلا تباثلا ررقملا وه اذه نأو « ةريثك ىلاملا
 صيصختلا باب نم دعتال آرومأ لمشي , رشع ةسمخ وهو ددعلا اذه نأ
 هذهو « سحلاو , لقعلا , تاصصخملا نم نأ اوركذ مهنإف « نيرثك آلا دنع
 ىظفللا لاعتسالا هجوت ةيلا> نئارق اهربتعن نكملو ؛ تاصصخب اهربتعن ال
 ءانثتسالا تاصصخملا نم اودع مهنأ اك زاجلا ىلإ ةقيقحلانم هلقنتف « ماعلل
 ؛ اهب الإ مالكلا مت ال « لوقلا ىف دوبق هذهد ةباغلاو ةفصلاو طرشلاو
 اهديسقت اورقأو ء تاصصخملا نم ةيفنحلا اهدعي مل كلذلو , ةلصفنم تسياو
 . ممريغ نآل « ةيكللاملا ىلع د وءآلا هذه بسحت نأ حصياال كلذلو ؛ مالكلل

 عامجإلاو .م» لقعلا . ١ ١ : ىه ةرشعلا ةسمخو 4. ص لوصفلا حيفنت )١(
 وأ انآرق ماعلا ناك ول لاو ىجلا سايقلاو «4وه باتكلاب باتكلاو «مد
 ةرتاوتملا ةئسلاو باتكلاو ء 5٠ اهلثمي ةرتاوتملا ةنسلاو « ه» ةرتاوتم ةنس

 م علل ءو و تاداعلا ء مو داحألا سخي باتكسلاو ءاب ٠
 دنع هن] ليقو 2 سحلا لىود ماهفتسالاو ةياغلاو , ةفصلأو « ءانثتسالاو طرعشلا

 . ماعلا ةفلاخلا موبفم صصخب ةيكلاملا
 -( كلمدكؤم)



 لا #40

 عضوم اهب ماعلا ديبقت سيلف ؛ اوطعأ ىذلا مسإلا اهطعي ل نإو , اهانعم لس

 . ًاصصخم اهتيمست فالخلا عضوم امئإو فالخ

 عضوم ًأضيأ ىه رومأ ةعبرأ اهنم « ةينامث رومأ كلانه كلذ دعب هنأو

 ةنسلاو « ةرئاوملا ةنسلابو  هلثع باتكعلا صيصخت ىهو «ءابقفلا نيب قافتا

 «هنع هلا ىضر كلام ىلع دعت ال ًاضيأ هذهو ءاهلثعو « باتلكلاب ةرئاوتملا

 صيصخت الإ , عامجإ عضوم ىهو « ءاهقفلا نم هريغ اهيف هقفاو دق هنآل

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا فالخ هيفف « باتكلاب ةئسلا

 ءسايقلاو ,عامجإلاب باتكلا صيصخت وه فالخلا عضومامبإ - ملا

 لك ىف هريغو كلام نيب فالخلا ىف ملكستنلو ؛ تاداعلاو « داحآلا ربخو

 ٠ رومآلا هذه نم دحاو

 لب « نيه عامجإلاب باتكلا صيصخت ىف هريغ نيبو هنيب فالخلاو

 ةباحصلا نم ءاملعلا عمجأ نآرقال تامومع تدجو هنإف : نيه هيف مالكللا

 هلوق اهم « اهودمتعا ةلدآل ةصصنع اهنأ ىلع « ممدعب ءاج نمو نيمباتلاو

 اهنم جرخأ ذإ «٠ تصصخ ةماع اهنإف ءمكناعأ تكلم اموأ» : ىلاعت

 نأ ىدنعو « حاكنلا ىف تامرللا نم اهريغو ؛ عاضرلا نه تخالا

 ملا كتابمأ مكيلع تمرحد : ىلاعت هلوقوهو « ميركلا نآرقلا وهانه صصخنملا

 « ءطولا م ردو « دقعلا مير هيف .مرحتلا لمشي ماع انه ميرحتلاف

 صيصختلا لب عامجإلاب صيصختلا سيلف « كلذ ىلع سانلا عمجأ كلذاو

 . نأرقلل نآرقلا وه صصخملاو . عامجإلا عضوم وهانه

 كلذكو « رطخ اذ سيل ةيضقلا هذه ىف انركذ اك رمآلاو - 4

 هذه نإف « ةنسلا ىف نينس ا؟' . هريغب دضامملا داحألا رب ماعلا صيصخت

 اهب ذخأ لب « هنع هلا ىضر ام درفش مو قالطإب كلام اهذخأي مل ةيضقلا

 هتلالد ماعلا نأ نم كلام هتف نم طينقسأ م لثم ررق ىذلا « ىفاشلا دعب نم ش



 هس لإ[ ع

 نا ؛ هصصخم هتوبث ىف ىنظلا داحآلا ريخت , ةينظ هتلالد تناك اذإو « ةينظ
 « ىعطقهصيصخت لبق ماعلا نأ اوررق نيذلا نويقارعلا امأ ٠ ىنظاا صصخم ىنظلا
 |ولعحي مل مهنإف , داحألا ربخي صصخمب نأ حصي ©”ينظ ريصي صصخ اذإو
 تناك كلتو ء صصخب مل اذإ ام وهو , ىعطقلا ماعلا ةبترم ىف داحالا ربخ
 نمو ؛ كلاهف . قارعلا لهأ هقف نع ةنيدملا لهأ هقف اهيف فلتخا ىتلا لئاسملا
 نويقارعلاو , ًاقلطمداحألا ربخ ماعلا صيصخم زاوجاور رقنيين دملا نمهدعب ءاج
 , ©9هريغ صيصخت هيلع دري نأ.لبق نآرقلاماعل داحالا ربخ صيصخم أ وعنم
 نييندملا كلسم اوكلسو . كلام دعب | وءاج نم لك نييندملب دصقنو
 . ىعفاشلاك

 . سايقلاب نآرقلا ماع صيصخ امهر ؛ نارخألا نارمآلا ىقب - 9
 « رظنلا ديدرتب ناريدج نارمأ ناذهو « تاداعلاب نآرقلا ماع صيصخنو
 نم هريغ نع أمهم درفت داك 5 ىداملا هقفلا قدأ 5 رابعب وأ الام نإف
 هنأو « كلام هِقف ىف ىأرلا رادق» لجتي اههدحأ نمو ءابقفلا وأ « هقفلا
 ش . رثأ و ىأ ر هيقف ناك

 , ةفينح وبأو , ىعفاشلا هيلع انقفاو دق ٠ : ىفارقلا لاق دقف سايقلا امأ
 ًاقلظ» سايقلا ىف مشاه وبأ انفلاخو ؛ ىرصبلا نيسحلا وبأو « ىرعشألاو
 هلبق صخ نإ نابإ نب ىسيع لاقو . ( ًايفخ مأ اياج ناكأ ءاوس ىأ)
 لصفنم ليلدب هلبق صخ نإ ىتخركسلا لاقو ؛ الف الإو « زاج عوطقم ليأدب
 ؛ ىلا نود زوحي ةيمفاشلا نم ريثكو حيرش نبا لاقو « الف الإو ء ذاج
 لجلا ليقو , ؟”هبشلا سايق ليقو ٠ ىنعملا سايق ليقف ىلجلا ىف فلتخاو

 .معع ص هنأإ عجراق ةفيلح ىأ هقف ىف بهذملا كلذ انيلج دق 01(

 | . بابسإب هيف هانيب دقف « قباسلا ردصملا ىف أضيأأ اذه عجاد (0)
 ىف ةلع ناك ىذلا ىنعملا ىف لصألا عم أقفتم عرفلا نوكي نأ ىنعملا سايق ()

 . هعم ًاقفاو امهر ثك أب قحليف , نالصأ عرفلا عذانتي نأ هبشلا سايقو ' محلا



 ظ -ب مظؤ8-

 ليقو « « نابضغ وهو ىضاقلا ىضقي ال د : 2 هل وك هتلع مهفت أم

 انبلطالإو ءانفقوت ايوتسانإ ىلا غلا لاقو هفالخن ءاضقلا ءاضقلا ضقني ام

 لصأ ناك اذإ اذهو « نيمرحلا مامإو « ركب وبأ ىضاقلا فقوتو حسيجرتلا

 . « 22ىوفأ فالخلا ناك دحاو ربخ ناك نإف « ارتاوتم سايقلا

 ٠ نآرقلاماعل سايقلا صصخ ىف ءاهقفلا فالتخا ىف ىفارقلا هركذ ام اذه

 ءاوس ؛ سايقلاب صصخت نآرقلا ماع نأ ىري اكلام نأ ررقي هيف« ميركلا

 مأ الج سايقلا ناكأ ءاوسو ءأرتا وتم مأ « داحأ ربخ سايقلا لصأ ناكأ

 . هوفلاخ نم ىأر ركذي مث , ًايفخ ناك

 . أقم ًاقيقد نكي ل هفلاخ نم ءارآ ىف همالك نأ ظحالن انهو

 ءًاقلطمنآرقلا صصخب سايقلانأ ىري ةفينح ابأ نأ  الوأ ركذ دقف

 جر ىذلا لب , هل وصأ هنع لقنت مل ذإ « ةفينح ىلأ نع لقني مل كلذ نإو

 «نابإنب ىسيع ناخيشأ مهبسأر ىلعو . هبهذمىف نوج رخملا عورفلا نم هبأر

 ماعلا صيصخت ىف ةفينح ىبأ ىأر دحأ جرخي ملو ,« ىخركلا نسحلا وبأو

 . رخآ صصخمب صصخي نأ لبق هصصخي سايقلا نأب

 هصيصخت زاج لصفنمب صخ نإ هنأ ىخركلا ىأر نأ ًايناث ركذو ٠

 لصقتملاب الإ نوكي الةيفنحلا دنع صيصختلا نأ ةقيقملاو:سايقلاب كلذ دعب

 , ًادويق ىمست لوقلاب تالصتملا نم اهريغو ةفصلاو ط رشلاف ؛ انهون اك

 ٠ ناب نب ىسيعو ىخركملا نيب فالخ الب كلذو تاصصخم ىعست الو

 ىعفاشلادجن نحنو ماعلا ص صخب سايقلانأ ىرب ىعفاشلانأ  ًاثلاث ركذو

 معلا :  لوقيف سايقلا ىلع صالا مدقي « ملعلا عامج بانك ىفو « ةلاسرلا ىف

 « هتنسف نكي لنإف : ىلاعتهللا باك عابتاعابتالاو « طابنتساو عابتا : نابجو

 هللا باتنك ىلع سايقف نكي ىل نإف « ًافئاخم هل معن ال فلس نملوقف نكي مل نإف

 . و. ص حيقنللا 0(



 - مهم

 سايقف نكي مل نإف هلك لك هللا لوسر ةنس لع سايقف نكي مل نإف + رعو لج

 اذإو , سايقلاب الإ لوقلا زوحي الو ءهل ًافلاخي لعن ال فلس نم لوق ىلع

 هعسي ملو « هداهتجا غلب لوقي نأ الك عسو اوفلتخاف ' سايقلا محل نم ساق

 . «هداهتجا هيلإ ىدأ 9 هريغ عابتا

 باتتكلا ملعو , طابنتسا ملع سايقلا لع نأ ىري هنأ ىرت اذه نمو

 كثيحنوكي طايشتمالا نأ ىري الو عامنا ملع ًاماع ظفللا ناكولو ةنسلاو

 . عابتالا.نكمأ

 ,ةيكلاملا هراتخىذلا بمهذملا ةجح اذه دعب ىفارقلارك ذ دقلو ه٠ خ

 ىلإ كلام نع ةروثأملا عورفلا عبقت مهادأو « سايقلاب صصخب ماعلا نأ وهو

 دمتعم ليلد سايقلا نأ ىلع موقت ةجحلا كلو « هبهذم هنإ اولوقي نأ

 ساسأ ىلع قحلي ٠ صن ىلع دمتعي هدرفمب سايق لك ناكنإو ء صوصنلاك

 . لوصآلا ةيقب رابتعاهلىلك لصأس ايقلاف « عرفلاب لصألا  هيفكملا ةلع

 « مكح نم سايقلا هيجوي ام عم همومع ىف ماعلا ضراعت اذإ كلذ ىلعو

 تناك نإو « لاهت>الل ةلباق هتلالدو « ماع امهدحأ : نالصأ ضراعت دقف

 اذإ هنأ ةررقملا دعاوقلا نمو هتلالد ىف لاهتحا ال صاخ ىناثلاو ؛ ةحجار

 « هتلالد ىف لاهتحا ال رخآلاو « ةلالدلا لامتحا هيف امهدحأ نالصأ ضراعت

  الامعإو ءامبنيب أعمج كلذ نوكي ذإ « هتلالد ىف لامتحا ال امب ذخالا ناك

 . امهدحأ لامهإ نم لوأ ًاعم امهامعإف لامهإلا نم ىلوأ لايعإلاو ءاممل

 نآل ء مضاو امهل الامعإ ماعلا هصصختو سايقلاب ذخاألا ىف نأ ف هجولاو

 كلذ ناكل صيصختاا انه:م ولو , هيف الءاع صيصختلادعب ىقب ايف قبب ماعلا

 ىلإ وعدي ثعاب ريغ نه عضوملا كلذ ىف هتلع دارطا علمو ٠ سايقلل الامهإ

 . ةيلامتحا ماعلا ظفل ةلالد ذإ , لمعلا عنمب عنام الو « كلذ

 مرحو « عببلا هللا لحأو » : لاعت هلوقوه لاثمب ليادلا كلذحضو دقلو
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 « ةئيسنو الضافتم زرالاب زرالا عيب لح ىضتقي همومع رهاظب هنإف «ابرلا
 عبب نع بم الك هللا لوسر ىمنو « مومعلا رهاظب لالح وهو « عب هنال

 55 د 08 الثم الإ ريعشلاب ريعشلا و أ ٠ رغلاب رقلاو بهذلاب بهذلا

 بجوملا ةلعلا ىف ربلاب ربلاك هنآل زرألاب زرألا عيب عنم هيلع سايقلا بجوي
 سايقلا كلذ ناكل نآرقلا ماع صصخت مل ولف « ةئيسنلاو لضافتلا ميرحتل
 لح نايب اهتلالد ريصت ذإ  ةبآلاو سايقلا انلمعأل هانصصخ ولو « المهم
 . «)اههيشي اهو ثيدحلا اهيلع لمتشا ىتلا لاومألا ادع ام

 صنلا اممخع ساب هلأ لعج ىف مرزاك أ وأ ةكلاملا ةجح هذه ١

 . هوجو نم رظن هيف انلو ماعلا

 مومعلا ىلع هتلالد ىف ماعلا رابتعا ساسأ ىلع موقي هنأ : لوآلا هجولا
 ىطاشلانأ اني دب دقو « لياد نع ءىثانلا ريغ لاهتحالا هتاالد لخديو المتعم

 صوصن ءلامومعل ًافاعضإو؛ةب .عرشلاةلداللا 9 .هوت نوحي , هنآل ىأرلا كلذ رب

 ىتح « اههومع اهل نوكي نأ بحي ظافلآلا ةلالد نآلو « هيلع ثعاب ريغ نه
 كلذ ليلد نع ءىثثانلا لامتحالا الإ ابلخدي الف هفالخ ىلع ليلدلا موقي
 . ىوقاألا وهو نييقارعلا رظأ وه

 , سايقلا ىلإ راصب ال هنأ ةعيرشلا ىف تاررقملا نم نأ : ىاثلا هجولا
 ضعب ىغلي لب ؛ صنلا ثيح سايقلا نوكي انهو «صنلا دهتجما زوعأ اذإ الإ |

 . نم تباثلا ررقملا ريغ ىلع ريسو ؛ بهترتلل سك كلذو صنلا نم مه م

 | | . ةعيرشلا ر ومأ

 . , صنلل صيصخت هيلع سايقلا ف سيل هقاس ىذلا ثيدحلا نإ : ثلاثلا .
 ءايرلا مرحوو : ىلاعت هلوقب « لحلا ١ ومعنم جراخ ةيوبرلا لا ومألاعبب نآل

 ش هيجوت هيف لو 62 وو 6286 ص قارقلا هقامب مع مالكلا تكالذ انصخلتسا )0(

 , هحيبض راو لالدتسالا



 وو

 هتكللو ء سايقلاب ًاصيصخت سيل ٠ زرآلاب زرآلا عب لخلا لومش مدع

 ناكف 8 ىوبرلا لاملا أذوب سامقلاو ثددحلاو 3 ىاآأرقلا صنلاب صيصخم

 رامتعا لعهنآل مظع ن.رايتعالا نبب قرفلاو 08 ًاسايق سياو 1 رق صصخملا

 ىذلا نوكي لوقت ام ىلعو « ةبآلا مومع ىغلأ دق سايقلا نوكي نييكلاملا

 . صصخملا ىن آرفلا صنلا انيب هتلعو صنلاو « نآرقلا وه ةبآلا مومع صخ

 ضراعتنأ عم اهيف لامتحاال سايقاا ةلالد نأ ضرف هنأ : عبارلا هجولا

 قوفأعضوم اهتلالد ىف لاهتحالل لمحي اهنيب نم ةلعلل جارختساو فاصوألا

 نوكي دقو « ةيلامتحا هتلالد نوكت دق سايقلا هيلع دمتعا ىذلا لصأللا نأ

 .هدنس ف ًاينظ

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلق نإ ةفينح ىنآل انتسارد دنع انلق دقل - ه ©

 ؛هيلع لمتشتام عسوأب ةينآرقلا صوصنلا اولمعب نآل مهتعفد نييقارعلا دنع
 نآلاوءهساسأ ىلع ةيبقفلا مهجهانم ىف اوريسيو « اهمومع ىلع اودمتعي نأو

 اوثرو نيذلا نييكلاملا وأ نييندملا ىرن كلام ةنيدملا مامإ هَقف سردن نحنو

 . مومعل ًاصصخم سايقاا نواعجيف « صوصنلا مومع نوقةيضي نييئدملا ملع

 . ثيدحلاو نآرقلا

 هنع هللا ىضر كلام موخيش مهسأ د ىلعو نييندملا نأ أذه نم ىرن الفأ

 امبر ىأرلا ءاهقف نم كلام دع نإو « ميظع ظحب ىأرلا هقف نم اوذخأ دق
 نإف نيفاتخم ناب رشملا ناك اذإو مهيف ةفينح ىبأ دع نع ةوق لقي ال ناك

 . ةياغلا ف فالتخا الو ةدحاو ةيابنلا

 ماع صيصخت امأ ؛ هيف امو « سايقلاب نأرقلا ماع صيصخت اذه - وس

 ؛ ءابقفلا نيب عامجإ عضوم هنإ ةيكلاملا هيف لاق رمأ اذهف « ةداعلاب نآرقلا

 . صاخلا قابلا ف رعلاىأ « ةيلوقلا ةداعلا باطلا صصخت ىتلا ةداعلاب دارملاو

 «نوملسملا همبغي ناكام ىأ ؛ نآرقلا لوزن رصع ىف لامعتسالا هجوي ىذلا
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 , هترئاد ىفهلعجتو « لوقلا ديقت اهناآل « هديقت نوئش نم لامعتسالاب طيدامو

 . ىفارقلا كلذ ىف لوقيو

 نإف ؛ هفرع ىلع هظفل لمح ام ظفل ىف ةداعو فرع هل نم نأ ةدعاقلا ه
 ىف هظفل مومع انصصخو « هفرع ىلع هظفل انل> عرشلا وه ماكتملا ناك

 ,زاجملا ىضتقا نإ « زاجمنا ىلع وأ « ًاصيصخت فرعلا ىضتقا نإ « فرعلا كلذ
 فرعلا نآل ؛ ةغللا ةلالد ىلع ةهدقم فرعلا ةلالد ةلمجاب و « ةقيقحلا اذكرتو

 قطنلا دعب ةئراطلا تاداعلا امأ , خوسنملا ىلع مدقي خسانلاو « ةغلل خسان
 ؛ ةغللا ىلع لمحيف « اهتضراعم نع ملاس قطنلا نإف , قطنلا ىلع أب ىضقي الف

 دقنلا ىفةرضاحلا ةداعلا ىلع لمحب نّهلا نإف , عببلا ىف دقعلا عقو اذإ هريظنو

 « مدقتملا عيبلا اذه ىف هب ةربع ال دوقنلا ف تاداعلا نم كلذ دعب رطب امو

 « ريتعتال اهلع تاداعلا ترخأت اذإ , ةيصولاو ؛رارقإلاو ءرذن :ا كلذكو
 رثؤيال ةعبرشلا صوصن كلذكف ء اهل انراقم ناك ام تاداعلا نم ربتعي ام]و
 ظ « ©20تاداعلا نم اهئراق اه الإ اهف

 « لامعتسالا ىف نيطاخملا ةداع ىه ةماعلا صوصنلا صصخت ىتلا ةداعلاف
 كلذ بسحب 9 ومعلا ىلع لدت ىهور« ا تعضو ًاغيص 9 ودعلل ناآلل كلذو

 نم دصاقملا نومهغي نيعماسلا لعجي لامعتسالا نكلو « ىوغللا عضولا

 ىلامعتسالا رظنلا اذهو ؛ ىوغللا اهمومع ىف ةغيصلا نم مهفي ام لفأب لوقلا
 لوقيوءلوقلاف نيبطاخملا فرع وأ « نايبلا وأ ةيلوقلا ةذاعلاب ىمسي ام وه
 ' ماقملا اذه ىف ىطاشلا

 « ةريثك لامعتسالا هوجوو « لامعتسالاب ربستعي ام] مومعلا نإ »
 : ىلاعت هلوق نإف «نايبلا كالم ىه ىتلا لاوحاألا ثايضتقم اهطباض نكساو
 «لايجلاوضرآلاوتاومسلا رمدت اهنأ هب دصقي مل ءاهبر رمأب ءىش لكرمدت»

 , اليلق صنلا يف انفرصت دقو ؛ 186 ص حيقتتلا (1)



 و

 ترم ءىش لك رهدن دوصقملا امبإو  اهانعم ىف وه ام اهريغ الو هايملا الو

 ىرت ال اوحبصأف » : لاق كلذلو ةلمجا ىلع هيف رثؤت نأ اهنأش ام: هيلع

 ظ . ,©2>بنكاسم الإ
 داكي رمأ ةداعلا وأ فرعلاب ماعلا صيصخن نأ مالكلا اذه نم ىرتو

 « ماقملا ىضتق» ىلع مالكلل ًاريسفت الإ سيل هنآل « عامجإ عضوم نوكي
 . ًايرغ آرمأ كلذ سيلو «لامعتسالا فرعو

 ىارقلا هرك ذي ملو , ةيكلاملا ضعب هركذ ماعلا صصخم كانهو -

 امنأ ةيكلاملا ضعب ركذدقف , ةلسرملا حلاصملا وهو ماعلا صيصخت باب ىف

 : ىلاعت هلوق ريسفت ىف نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا ركذو « ماعلا صصخت
 ؛«ةعاضرلا م نأ دارأ نمل « نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولأو »
 ابمزابال ردقأا ةفيرش تناك اذإ ةأرملا ىف لاق هنع هللا ىضر اكلام نأ
 ىلع ًايرج اهلامج ىلع ةظفاحملا ةحاصمل , اهريغ ىدث لبق نإ اهدلو عاضرإ
 . نآرقلا مومع كلذب صخو « كلذ ىف برعلا ةداع

 . كلامدتعةلسرملا اصلا ثحب نم هعضوممىلإ كلذ ىف مالكلا كرتناو

 ىف امهماقمو « صنلاو رهاظلا ىف مالكلا ىف زجوم اذه - هم

 صاخلاو ماعلا ىف مالكلا ىلإ انبجتا دقو « هنع هللا ىضركلام دنع لالدتسالا

 ليبق نم ضاخلا ةلالدو « رهاظلا ليبق نم ماعلا ةلالد نأ نءاوررفامل

 ىلع ماعلا لمح عوضوم ىف صاخلا عم ماعلا قتلا ثيح كللذل هنأو « صنلا
 « رهاظلا ىلع صنلا مدقي ضراعتلا دنع هنا , هل ًاصصخم ناكف .ء صاخلا

 . ًاصصخم ريتعيو « ماعلا ىلع صاخلا مدقيف

 ىف مهيأر ىلإ انرششأو ء رظناا كلذ نورظني ال نيبقارعلا نأ ان ركذ دقد

 ماعو صاخن ضراعت اذإ هنأو « ةلالدلا ثيح نم صاخلا ةوق ىف ماعلا رابتعا

 , ا ص كلاثلا ءزجلا ىطاشال تاقفاوملا )0(



 - وم

 رخأتملا ناكأ ءاوس , رخأتملاب اجوسنم مدقتملا ربتعي « نينرتقم انوكي مل نإ

 ماعلل ًاصصخ صاخلا. ربتعا نمزلا ىف نيئرتقم اناكنإو « ماعلا مأ صاخلا وه
 ماعلا , هانعم ىف صن ريغ ماعلا لمحت ةني رق ىنمرلا نارتقالا ىرأ رابتعاب

 نارتقالاو « ليلد نع ءىثانلا لاتتحالا عنمب ال هتلالد ىف ًايعطق ناك نإو
 . لاحلا هذه ىف ًاصصخم صاخلا ريتعاف لاهتحالا كلذ لياد ىنمزلا

 ةصصخملا بتكلا ىف هليصفت " ىلإ صنلاو رهاظلا ىف مالكلا كرتن نآلاو

 ىهو « ةنسلاو نآرقلا نم ذخوت ىتلا تالالدلا ىلإ لقتناو «لوصألا لعل

 . ةقفاوملاو ةفلاخملا موهفمو . لوقلا نحل وأ ءاضتقالا ةلالد

 همووفمو 2 هاودفو ل باطخلا نحل '

 تارابع ضعبل ةلالدلا قئارط نيبت ةيثالث تاحالطصا هذه - 5
 اهضراعم مدعدنع « هنع هللا ىضر كلام هب ذخأ اهلكو  ةنسلاو ميركللا نآرقلا
 عض وا ةزجوه تاملكتب بفرع نأ انيلع قد كالذاو ء هصنو نأ رقلا رهاظب

 . أهنم لوصألا ءابلع داره نيم ىتأا لاثمالا :برضنو « اهانعم

 ريمعت و 2, ءاضتقالا ةلالدب ءايلعلا ضوب هلع ربعي و "4 )باطخلا نحل امأ

 هيلع فقوتب ام ىلع ظفللا ةلالد وهف , ءاضتقالا ةلالدب ًامئاد هنع ةيفنحلا
 كاصعب برضا نأ ىسوم ىلإ ائيحوأف » . ىلاعت هلوةدك كلذو مالكلا قدص

 «برْضف وهز« ًاردقم .ًافوذع ًالوق ىطتقي مالكلا نإف ....قافتاف رحبلأ

 هلوق هنمو ٠ حيرصت ريغ نم ءىثلا ماهفإ ةغللا ىف هلصأ باطخلا نحل (1)

 : نومأملا لاق دقلو « ناسللا تاتاف ىف ىأ . «لوقلا نحل ىف مهن رعتل و و : ىلاعت

 ىف هكردن اضغب ان رمضي نم هللاو هنإف « ًاضغب انل اورمضت ال سانلا امأد

 كذام ام وبف حالطصالا ىف امأو , هنيع تاحنو هبجو تاحفصو  همالك تاتلف
 1 , بلصلا يف



 م

 اوهركتساامو«نايسنلاوأطخلا ىمأ نععفر هِي هلوق ةنسلا نمو « قافناف
 نم مالكلا حيحصتل دبالف , نوكي ال هعوقو دعب ءىثلا عفر نإف ؛ « هيلع
 ًأطخلا مثإ ىتمأ نع عفر لوقلا ىنعف «متإلا هنأب هوردق دقو فوذحم ريدقت
 ةلالد انه ماكحأ نم هيلع لمتشا ام ىلع ثيدحلا ةلالدف ؛ خلإ نايسنلاو
 .هريدقتب الإ مالكلا ميال فوذحي ريدقتب تءاج اهناآل ؛ ءاضتقا

 ,باطخلا ليلد ةيكلاملا هيمسيو « ةفلاخملا موهفم ىمسيام هموبفم امأو
 ةماسف ٠ : يكتم هلو ةكء هنعتوكسدا هب قوطنملا مح ضيقن تابْنإ هو
 هموبفعو ةمئاسلا منذلا ىف ةاكرأا بوجو ىلع هقوطنم لدي اذه » ةاكزلا من لأ

 . ةماسلا ريغ ىف بتال ةاكرلا نأ ىلع

 ديقلا رايتعاب ماسقأ ةرشع ىلإ ةفلاخملا موهفم ءالعلا ضعب مسقي دقلو
 ديقب ًاديقممالكنلا نوكي نأ ةفلاخملا م وبفمساسأ نإف « مالكسلا ديقي ىذلا
 لاحلا ىف ضيقنلاتيثيو « هقوطنمب ديقلا هيلع لمتشا ىلا لالا ىفكحلا تبئيف
 ماسقأ ةرشع ةفلاخملا موبفف ةرشع دويقلاو « موهفمب ديقلا نم تلخ ىتلا
 ثيدحلا وحن , ةفصلا موهفمو مارح وهف ركسأ ام هلوقك « ةلعلأ مورفم ىه
 موبفمو هنالص تحص روطت نم ون « طرشلا موهفمو « ةاكزلا ىف قباسلا
 ةداهش مهل اوليقتالو» : وحن ءانثتسالا موهفموليللا ىلإ مايصلأ اومتأ وح ةياغلا
 امإ وحي رصخلا مووقمو «« «ءاوبات نيذلا الإ نوةسافلا م كئاوأر ًادبأ

 وحت «دذعلا موهفمو « ناكملا موهفمو « نامزلا موهفمو « ءاملا نم ءاملا
 بقللا موهفمو « رثك أ زوجي ال ىأ « « ةدلج نينامت مودلجاف » : ىلاعت هلوق
 . «ةاكزاا منذلا ىف وحن « مسإلا ىأ

 ءانثتسالاب الإ هنم ءىشب ةيفنحلا ذخأي ملو , ةغلابملا موهفم ماسقأ هذه
 نال قوطنملا نم هودع لب ؛ موبفملا ةلالد نم كلذ اودع ملو' رصخلاو ظ

 «ىلعبيطخلا امنإ : لوقي نمف , تابثإو ىف ىلع لمتشي ؛ ءانثئسالاو رصحلا
 ليبق نم سيل نضيقنلا تايثإف ءانثتسالا كلذكو ؛ظفللا قوطنمي تبني ينني
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 مهنال « كلذ ادع ايف اوفلاخو . هب قوطنملا ليبق نم وه لب هنع توكسملا

 ريدقت هيضتقي ام وأ قوطنملا مالكلا ىلإ طابنتسالل ساسأب نوفرتعي ال

 ًادحاو ةفلاخملا موهفمسيلو ؛ قوطنملا .ًامبات موزالاب تنثي ام وأ ؛ قوطنملا

 . روهآلا هذه نم

 ليلعت ىف اولاق دقو ؛ بقللا موهفم الإ ةجح موبفملا نإ اولاق ةيكلاملاو

 نم هريغ نيبو .. دحأ هب لقي مل هنوك ىف بقللا مورفم نيب قرفلاو » هيفن

 ةحئار هيف اهريغو ؛ ةفصلا موبفم وحن تاموبفملا نم هريغ نأ تاموبفملا

 مدع نه مزايو « ليلعتلاب نأ عشي امهوح<و طرشلاو ةفصلا نإف « ليلعتلا

 « موهفملا كلذو هنعتوكسملاةروص ىفكحلا مدع مزايلف « مولعملامدع ةلعلا

 . مالسلا هيلعهلوق نيب قرغف ؛ سانجألا ءامسأ هبوحليو معلا وهف بقللا امأو

 رعشم لرالا نإف , « ةاكرلا معلا ىف ٠ : هلوق نيبو ءةاكرلا منغلا ةمئاس ىف د

 . ؟0همامطنا ىف ببسلا وه اذه ىناثلا نود ليلعتااب

 ىلاعتهلوةك ةداعلاو بلاغلاجرخم جرخت الأ ةفصلا موبفمب ذخألا طرشو

 متلخد ىثاللا مئاسن نم مكروجح ىف ىتاللا كيئابرو » . ءاسنلا ميرحت ةيآ ىف

 اهركذف بااغلاو ةداعلا ى رجب ىلع ترك ذ امهأدحإ , نيتفص انه ىرتف « نم

 نوُدصو وهو , لحلا وهو « اهمدع دنع« محلا ضيقن تابثإ ىلع لدي ال

 ضيقن تيثي اهركذف ءوحنلا اذه ىلع نكت مل ىرخالاو ء روجحلا ىف نهنوكب

 .٠ نم مالخد دق تابمالا نوك هو« ابمدع دنع للا وهو ءمكجلا

 ةلالدوأ« ةيفنحلادنعصنلا ةلالدىمسي اموهو ؛«باطخلاىوفو ا(

 « ءاهقفلا ضعب ريبعت دح ىلع ىلجلا سايقلا وأ « ةقفاوملا موهفم وأ « لوألا

 : ناممق هو « لوألا قيرطب هنع توكسلل هب ق وطنملا - تابثإ ىه

 ديزت ةرثكلا نآل « لقآلا ف تبثي ذإ رثك الا ىف هتايثإ ( امهادحإ )

 ٠ ١١؟ ص ىفارقلل لوصفلا حيقنت حرش (1)



 ع امو -

 كلذ نإف ءامهربتت الو فأ امل لقت الو » : ىلاعت هلوق لثم « ةرق محلا

 ءرثك أ هيف ىذألاو « فيفأتلان م ىهنلل ًاقاقحتسا رثكأ وهو ؛ برضا! لمشإ

 ٠ ىهنلا برس وهو

 مكدحلا ىف ةوق ىضتقت ةلقلا نآل , لقآلا ىف كحلا تابثإ ( امهناثو )
 راطنقب هنمأت نم باتكلا لهأ نمو » : ىلاعت هلوق لثم ةرثكلاف نوكت ال
 ىلع نممؤا نم نآل 66 كيلإ هدؤيال رانيدب هنمأت نإ نم مهنمو « كيلإ هدؤي

 اذهو« رانيد ىف نكؤي راطنق ف نع وا نمف . ليلقلا ىلع نمت 5 ريثكلا

 مكح تبثي ةميركلا ةيالا نم لوآلا مسقلا تاآل  نيعونلا لمشي لاثملا

 3 راطنق ىلع نمؤيال ىلوأآلاب رانيد ىلع نعؤي ال نم ذإ 4 لفآلا

 «هنعهلاىضر كلام دنع اهتوقو « ميركلا نآرقلا تالالد هذه - 4

 م « ةقفاوملاب موبفملا مث , رهاظلا مث ء صنلا مدقي ؛ لالدتسالا ىف اهتبترمو

 ؟ ليصفتلاو لامجالا ةيحان نم نآرقلا نايب عوف ىأ نم نكلو 2 ةفلاخملاب

 نآرقلا نايب

 ىذلا اهلك وهو. ةعب رشلا هذه لوألا ردصلما وه ميركلا نآرقلا

 اذإو 3 اههلالدتسا ةوق ةلدآلا ةيم تذخأو ابعورفو اوصأ هذه توكس

 « ليصفتىلإ جاتح الاجإ ةعب رشلل هنايب نوكي نأ دبالف كلذك نآرقلا ناك

 ةنساأب ةناعتسالا نه دب ال ناك كاللذل نيت ىلإ جاتحت ةماع هماكحأو

 ربرقتل و أ المحم ناك نإ دفا ميمتت تا وأ 08 هنم ماكحالا ضعب طاينتسال

 . نيئم ولا بولق ىف هتيبثتب هنم نايب ىلإ جاتح ال ام

 هذه ضعب دوب ةيعرشلا ماكحألل ةنيملا ةينآرقلا تايآلل ىرقتسملا نإو
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 نيذلاو ه : ىلاعت هلوق هو , فذقلا دح ةبآ لثم «نايبىل] جاتحال ماكحألا
 2, ةدإج نينام مودلجاف » ءادبش ةعبرأب اوتأي ١ م 0 تانص#ل] لومهري

 ظ .« نوقسافلا م كئلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو

 نبذلاو ه : ىلاعت هلوق ىهو « هتقيرطو ناعللا نيبت ىتلا ةيآلا كلذكو

 عبدأ مدحأ ةداهشف 2 مهسفنأ الإ ءادهش م 1 نكن , مو 3 مهجاوزأ نوهرب

 نم ناك نإ هيلع هلأ ةئعل نأ ةمماخلا و نيقداصلا نمل هنإ هّللأب تاداهش

 «نيبذاك لانا هنإ هللاب تاداهش عب رأ دهشت نأ باذعلا ابنع أردبو 3 نييذاكلا

 .“©6 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هلأ بضغ نأ ةسماخلاو

 ةئنسلا تنيب دقو « اهيف بحي ىتلا لاحلاو , ناعللا نيتي ةبآلا هذه ىفف
 . هيلع ةيترتملا راثآلا

 المجم ن . نأك « نايبىلإ جاتحي ماكحألاب ةقلعتملانآرقلا ىقآ ضعبو
 ,وأ « ليوأت وأ ريسفت ىلإ جاتحيف ءافخلا ضعب هيف وأ « ليصفت ىلإ جاتحيف
 « نايبلا ىلوتت ىتلا ه ةنساا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقلو « ديقيف ًاتلطم نوكيإ

 وبف , امهنيب قرف ةمث ناك نإ و  قارعلا ءاهقفو ةنيدملا ءاهقف كلذ ىف ىوتسي
 . نوعسوب ةئيدملا ءابقفو « نايبلا ىلإ ةجاحلا عضاوم نودحي قارعلا ءاهقف نأ

 نودع وني ؛ىلإنآرقلاف جاتحي ال نيب قارعلا دنع صاخلاف « ةجاحلا عضاوم

 هيلع ةدايز وهف ءهعوضوع ًاقاعتم ةئسلا ىف ءاج ام لكسف ةدايز هل نايب لك

 نمو ةنيدملا ءاهقف ىريو ٠ توبثلا ثيح نم هتوق ىف تناك اذإ الإ لبقت ال

 اهركذ ىتلا عضاوملا نم عضوم ىف راثآلا نم حص ام لك نأ مهكلسم كلس
 ..هصاخل نينم وأ « هقلطمل ديقم وأ همومعل صصخم « هل نيمم وبف ؛ نآرقلا .

 « موصلاو ةاكرلاف « هعئارش ىف ميركلا نآرقلل ناب ةنسلا نإ قحلا ىفو

 هماسقأب ايرلأو ةئسلا اهتنيبف ةلم<م تءاج عُئأرش هذه 13 جحلاو ل ةالصلاو

 تءاج ةحكنالا ماكحأ نه ريثكو « ةنسلا هتنيبو الهجم نآرقلا ىف ءاج



 -_ هوو -

 لاق دقلو « هنامجرتو « ميركسلا نآرقلا نايب نذإ ىبف « ةئسلا اهتنيبف « ةلمجم
 ءاج كلذلو « مهيل] لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كليلإ انل زنأو » : ىلاعت هللا
 ءادحاو الصأ ةئسلاو باتمكللا رابتعا كلام ذيملت « ىعفاشلا بتك ضعب ىف
 ظ . ابعجرمو ؛لوصألا لوأ وه

 هيف ىدملا نإو « باتكلا لع ىف لاسرتسالا ةيشخ ملقلا كسع نآلاو
 . ةنسلا ىلإ هجتنو « كلدعل عسأ و

 ةئسلال « 

 ىف ًامامإ ناك اك « ثيدحلا ىف ًامامإ هنع هللا ىضر كلام ناك - 8
 نيدهجما ةمئآلا حضوأ هلعلوءهقف باتكو « ثيدح باتك هؤطومو « هقفلا
 ةقبطلا نه وار وهف «فالخ ريغ نم ثيدحلاو هقفلا ىف ةمامإلا نيب ًاعمج
 , ماكحالا طاينتساو « ايتفلاب رصب وذ هيقف وهو « ثيردحلا ىف ىلوألا
 نهاهل امثالم نوكي امو« سانلا لاصم ةفرعمو « اههايشأب هايشالا سايقو
 ىواتبفلاو ةيضقاألا نم روثأللل رج الو صنلا نع داعتبا ريغ نم ىواتفلا
 . هنع هللا ىضر ملاصلا فلسلل هب وسنملا

 و « ةفينح ىبأو ىفاشأا ةياور ىف نيئطفع سانلا ضعب ماكدت دفلو
 ,ءاملعلا ضعب ركنأو « ةياورلا كلام ىف اوملكدتي نأ مهفيحت عم اوعيطتسي
 هنإ اولاقو « ًاهقف نوكي نأ لينح نب دمحأ ىلع ىربطلا ريرج نبا مهنمو
 لواآلا ليعرلا ىف دعي. ىذلا ثدحلا وه هدحو كلامو « هيقف ال « ثدحم
 ٠ عامجإلاب اهرداصمو ىوتفلا عضا وع ريصبلا هيقفلاو ؛ عامجإلاب

 . هقفلاو ثيدحلا ءايلع نيب هيلع عمجم تباث ررقم رهأ اذه

 ةسن اهأ وفأو ؛« ثيدحلا بتكحصأ هباتك دمي ىذلا ىراخبلا ماهإلاف



 دل ها

 .كلام : وهو ديناسألا حصأ اهاور ىتلا هثيداحأ ضعب ىف كلام دنس ربتعي

 ٠ ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع

 نع عفان نع كلام ديناسألا مصأ : نئسلا بحاص دواد وبأ لوقيو

 دانزلا ىبأ نع كلام مث هيبأ نع ملاص نع ىرهزلا نع كلام مث « رمع نبأ

 ٠ كلام ريغ ًادحأ ر 1 26 ةريره ىبأ نع جرعألا نع

 ىلوآلا ةقبطلا ىف : هناعضي نيرمأ ىلع لدت نفلا لهأ نم ةداهشلا هذهو

 . |وررق اك نيثدحملا نيب

 ىف نعطلا لاجم ال طباض لدع هنأو « هسفن ىف ةقث هنأ ( امهدحأ )

 ىف هريغ ىف سانلا ملكت دقو ,« هطبض ةوقو هصخش ثيح نم هتياور

 . ماقملا كلذ
 نيذلا هلاجرو وهف مهنع ىوري نمل رايتخالا نسح هنأ ( أمهناث )

 ضعبو وه ديناسألا مصأ ىراخبلا ربتعي ذإ « ىلوألا ةيترملا ىف مهلع ىورب

 ىف ثالثلا ىلوآلا بتارملا نولتحي هلاجرو وه دواد وبأ هريتعيو « هلاجر

 نيققحنا ةربخلا لهأ ةداهشب لاجرلا نزو نسحب ةقث نذإ ومف « دنسلا ةوق

 . نآثلا اذهب نيملاعلا ٠

 ؛ثيدحلا مهنع ىف ملي نه ىقتني ناك فيك هخويش ةسارد دنع تملع دقو

 طرش ىف ددشتي ناك فيك هدنع ثيداحألا ةيجح ىف مالكا دنع نيبنسو

 ش : ةأورلا ىف طيضلاو ةلادعلا

 نآر قلل ةيسنلاب ةئسلا ةعبرش

 : ماسقأ ةثالث ةنسلا هيلع لدتام - ٠

 6 هيلع كلب دوج هيف سيلو 2 نآرقلا ماكحأل رار# وه م: لوألا مسقلا

 اوهوص لثم » ماعل صيصخت الو ؛ قلطمل دييقت الو ؛ مهبل حييضوت الو



 هس ام.

 : ىلاعت هلوق ىنعمل دكؤمو « ررقم ثيدحلا اذهف ٠ هتيؤرا اورطفأو « هتيؤرل
 . « نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش

 , هقلطم ديقتو « ميركلا نآرقلا نم دارملا نيبت ةنس : ىناثلا ميسقتلاو
 نأ نيب ىذلاحيحصلا ٍيلظص ىنلاثيدح  دارملا نايب نمو . هلمجم لصفتد
 . كرشلا وه« ملغ مهناعإ اوسبلب مو اونمأ نيذذلا ٠ : ىلاعت هلوق ىف مظلا
 را رقلا نك تادايعلا هذه ىف 2ج لاو ةاكوااو ةالصلا نايب لمجملا نايب نمو

 يتلا هبدقرا اهتاقوأو 58 نيس ؛ مو , ةالصلاب رم مأ دق 2 الجي مركل

 تاوتو : ةاكزلاب رمأو « ىلصأ ىتومتيأر اك اولص : لاقو , لمعااب بكي
 « معنلا ةاكزو « راقلاو عرزلا ةاكزو « نيدقنلا ةاكز تنيبف « نايبلا ةنسلا
 ا تنيبو , المم ميركلا نآرقلا ىف ءاج جحلا كلذكو , جحلا ةاكزو
 اومطقاف ةقراسلاو قراسااو ه:ىلاعت هلوق ًاضيأ لمجملا نمو« 1 م ةيويللا
 3 ىذلا باصنلا ىف لمح هنإف «هللا نم الاكنن ابسك امي ءازج امهدبأ
 لوح ءابقفلا نيب فالتخا ىلع ؛ كلذ ةئسلا تنيب دقو ء هطورش ىفو' 4

 . ديلا هيف عطقت ىذلا رادقملا ةئيبلا ثي داحالا

 وأ نيينعم دحأ ىلع لدي ىذلا وه , كرتشملا ةيكلاملا دنع لمجما نمو
 نوسفنأب نديزتي تاقلطملار» ىلاعت هلوق ىف ءرقلا ظفلك « هعضو لصأب ناعم
 « تيب ىلأ ىه ةنسلاو « ءرقلا ىلعو « ضيحلا ىلع قاطي هنإف « ءورق ةثالث
 . نايبلا اذه ىف ءاملعلا نيب فالتخا ىلع

 ةصاخلا ةنسلا نأ ررقي انيب 5 اكلام نإف . ماعلا صيصخت نايبلا نمو
 ناك نإ ءداحآ ريخ تناك ولو , اهركذنس طورشب نآرقلا ماع صصخت
 نإ « هب ًاصصخم ماعلا ناك هدنع صاخلاب ماعلا ىقتلا ٍ > هنأل , دضاعم هل
 .٠ رخآ رمأ ةنسلا دضاع

 «صيصختب ماعلل ةنسلا نآيب نيب هدلع قرفي كلام دنع ءرظنا اذه عمو

 ( كلام- ٠١ م)



 ب مافدع

 هنإف ماعلا امأ « اهئايب ريغ نه هب لمعلا نكمي ال لمجما نإف . لمجملل أهنأيبو

 ناحجرل نكلو « هدنع هتلالد لخدي لامثحالا ناك ولو ؛ ههومعب لمعي

 « صيصختلا ىلع ليلد موق ىتح ام لمعي رخآ. لاهتحا لك ىلع هتلالد

 ' امهيف نايب داحألا ةنسل ناك نإو « لمجملا نيبو هنيب قرفلا ناك مث نمو

 . هذيمالتو كلام دنع

 أنايب هنييتف ٠ باتنكلا هنع تكس مكحل ةئمضتم ةنس ( كلاثلا مسقلا )
 لب « نأدهاش ىعدملل نكي م اذإ , كلام دنع نيعلاو ذهاششلاب 3 ع أدت مه |

 ىأ هنيع نوكستو « دهاشا) كلذ ةداهش حوستو فاح هنإف ء دحا و دهاش هل

 ,عاضرلا ميرحن اهنموءكلذ ىف هدنع حص ر :9) ىاثلادهاشلا ماقم ةمئاق ىعدملا

 نآرقااو « رضحلا ىف نهرلاو « بسلا نه مرحي ام عاضرلا نم مرح ثيح ٠

 اودجت ملو رفس ىلع متلك نإو ه : ىلاعت هلوق ىف « رفسلا ىف نهرلا ركذ دق

 ظ . 27ةدجلا ثاريمو « ةضوبقم ناهرف ًايئاك

 ١ هل ًانايب تناك دقو ,نآر قلل ةسنلاب ةنسلا ماسقأ هذه «

 ىلع دمتعت اهتجح لصأ ىف تناك نإو « هنايدب تاقتسا دق محب ةيتأ وأ

 29نآرفلا ,

 عم ةنسلا تضراعت اذإ وهو « هنايب ىف نيفلتخم ءاملعلا هنببي رمأ كانهو

 مأ« ماعلا ةلالد كلام ريتعا امك ًاماع رهاظلا كلذ ناك أ ءاوس « نآرقلا رهاظ

 رهاظل ةصصخعةئسا| ربتعا مهضعبف ؛ ءاملعلا كللذ ىف فلتتخا دقف ماع ريغ ناك

 هعج ره 5 ] ماكحأ نم ةنسلا هيلع لمتشت ام لك نأ ءايلغلا ضعب ىري 0(

 عج راف. ى أ انتسارد دنع هانيبو ؛ ةلاسرلا ىف ىعفاشلا هنيب دقو باتكلا ىلإ

 . هلايب راركتت انه ديرت الو « هيلإ

 اهانضوو اهانصخل ةضطيفاتسم ةلدأب ة ةئمملا ة ةيجح هذا اسرىفى مف اشأأ نيب دق )0

 . اهيل عجراف 0 هتسئارد د دنع



 مل اهب

 بيب رثوهف«ةيلاهتحا رهاظلا ةلالدو « هنايب ةنسلا نآل « هب تقتلا امْيح نأ رفلا
 دارملا مضونو ؛ لمجما نيبت ىنلا ىه ةئسلاو , المجم نكي مل نإو « لمجملا نم
 : ىلاعت هلوق ىف كرشلا هب دارملا نأب مظلل اهنييبت ىف ربظ اك« مهملا نم
 . « لظب مهام اوسبلي ملو « اونمآ نيذلا »

 . نبا هدضاعو « حلاصلا فلسلا نم ةريبكةفئاط ىأرلا كلذب ذخأ دقو
 همهف اس. ؛.ل.مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفس در غاس ولو : هيف لاقو مقلا

 ؛ ةيلكنلاب تلطبو « نئسلا رثك أ كلذب تدرا باتكلا رهاظ نم لجرلا
 نأ هنكمي الإ ؛ هتلحنو هبهذم فلاخت ةحيحص ةنسإ هيلع تح دحأ نما

 وأ « مومعلا اذهل ةفلاخم ةنسلا هذه لوقيو « اهفالطإ وأ يآ مومعب ثيشتي
 رشاعم نحن ١ ثتيدح اودر ضفاورلا ءالؤهو « لبقي الف « قالطإلا اذه

 ظح لثم ركذلل مدالوأ ىف هللا كيصوي » . ةيآ مومعب « ثرون ال ءاينألا
 لبق دقو الإ نآرفلا رهاظ نم همهف امب ةئس در دحأ نم امو«. . نييثنألا
 , ©) , كلذكاهنوك عم اهفاعضأ

 . نورخآ كلذ فلا < دقو

 هقفلا خيشو و « كلام ةرجحلا راد مامإ نيليبقلا ىأ نمو -

 ..؟ هرصع ق ىزاجحلا

 ىفو 3 ةشسلا ىلع نآرقلا رهاظ مدقي لاوحألا صضعب ف هاندجو دقل

 سلت ند ديال ناكف 2 نآرقلا رهاظ ىلع ةك اح ةنسلا لعجب ماكحالا ضعب

 .٠ هيلع ربسل ناك ىذلا طباضلا ةهنم طيفتسنا 2 نيرمآلا َْق بوسلأ

 ليم 3 نم . طظفللا ةلالد تناكولو 0 ميركسلا نآرفلا ذخأي هاندجو دقلو

 ىذلك لك أ نع لسد هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن ه ثيدح در دقف : رهاظلا
 تناك ولو , روبطلا لكأ ةح 0 كللام بهذم روهشم ذإ « ريطلا نم باخ

 .. ةيعرشلا ةسايسلا ىف ةيكسحلا قرطلا عجار )0



 هع #,خ كن

 ىحوأ ايف دجأ ال لق» : مركلا نآرفلا رهاظب كلذ ىف ذخأو «بلخم أذ
 محل وأ ًاحوفسم امدوأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرح ىلإ

 . ةضراعملا هذ هفعضو « ثيدحلا كرنو © «ريزنخ

 ىلع هلمحو هب ذخأ دقق عايسلا نم بأن ىذ لك نع ىهنأأ ثيدح امأ

 هركذ ام اذه « اهرهاظ ىلع ةيآلا نأكف « ميرحتلا ىلع ال , ةهاركلا
 عابسلا نم بان ىذ لك مجرحت أطوملا ىف نكسللو « كلام ًابوسنم ةيكلاملا .

 . ثيدحلا حيرص نم اذخأ

 ليخلاو ٠ ميركلا نآرقلا رهاظا ليلا لك أ مرح ًاضيأ هاندجو دنو

 نآرقلا رهاظ ناكف «ابماعط ركذي لف « ةنيزو اهوبكرتل ريما لاغبلاو

 . اهليلحت ثيداحالا ضع حبرص ف ددو دقو « همب رحت

 هلوةرهاظ ىلع اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عملا ىف ةنسلا حب رص مدق دقو

 . مذ ءارو ام ىلا لحأو د : ىلاعت

 اكدلام نأ ىلإ ءارقتسالا ءوض ىلع ةيكلاملا ىدتها دقو س “#٠٠

 دضاع اذإ الإ « ةفينح ىأك كلذىف وهو « ةئسلا ىلع نآرقلا رفاظ مدقي

 ةديقه وأ نآرقاا مومعا ةصصخم ربتعت لاحلا هذه ىف اهنإف رخآ رمأ ةنسلا

 نع ىهنلا ثيدح ىف ركذ اك ةنيدملا لهأ لمع ةئسلا دضاع اذإف « هفالطإل

 لمتشا اةصصخمريتمتو ؛ اهب ذخؤي ةنسلا نإف عايسلانم بان ىذ لك لكأ
 لك لك أ نع ىهنلا ثيدح دعب أطوملا ىف ءاج كللذلو « صنلا رهاظ هيلع

 . كلذ ىلع ةنيدملا لهأ نأ ديفي اذهو ءاندنع رمألا وهو » بان ىذ

 ةأرملا هيلز عمجاأ ةهرح َْق نأشلا وه 5 عامجإ] هدضاع اذإ كلذكو

 6 لاؤسلا عض وم صاخ انهميرحتلا ىف دارملا نأ ةلاسرلا ف ىعفامشلا اول 001( 0 93

 ابعجاد ) ماملاو ةليصولاو ةيئاسلاك هضعب نوم رحم و برعلا هلك أي ناك ام وهو

 . (*11 ض ىفاشال انتسارد عجادو



 - ما

 اذه ناكف « كلذ ىلع دتعنا دق عامجإلا نإف « اهتلاخو ةأرملاو ءاهتتعو
 . ةيآلا مومعل ةصصخم تناكف « ةنسلل ًايكرم

 . صنلا نإف « سايق وأ « ةنيدملا لهاأل لمع وأ , عامجإب ةنسلا دضاعت لاف
 اهتياور تناك اذإ « رهاظلا كلذ ضراعت ىتلا ةنسلا درتنو « هرهاظ ىلع ريسي

 نآرقلا خسن ةبترم ىلإ عفترت اهنإف « ةرتاوتم تناكاذإ امأ « داحألا قيرطب

 لامتحالاحيج رتو:هقلطم دييةتو « ةماع صيصخت ىلإ عفت رث لوالابف 2( هدنع

 . امم ذخأو « نيصنلل لامعإ كالذو هرهاظ ىف

 داحالا ربخ ىلع رهاظلا ميدقت وهو « لصآلا كلذب ذخأ هاندجو دقو
 هلسغيلف«كدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ » ربخ در ىف  ادضاعم نكب ل نإ
 : ىلاعت هلوق وهو « نآرقلا رهاظا هتضراعمل «بارتلاب نهادحإ ًاعبس
 « هترابط ىلبع لدي هداطصي ام ةحابإف « نيبلكم حراوجلا نم متيلع امود

 . هتساجن ىلع لدي ام ذريف

 رظن ىف هارتو « ةنسلا عم ميركلا نآرقلا مومع ىلإ كلام رظن اذه
 نأب اوكح دق مم اوناك نإو « مهنع دعابتي الو قارعلا ءابقف عم براقتي

 نم امنإ وه لاقو « ليلد نع ءىثان لاهتحا اهيف سيل هتلالد ىف ىعطف ماعلا

 ن٠ رخآ نمأب دضاعي مل نإ ؛ ربخلا ىلع رهاظلا مدق هنكلو « رهاظلا ليبق

 ش , سايق وأ ةنيدملا لهأ لع وأ 5 عامجإ

 ' كلام دنع ةياورلا

 : ةثالث قرط دحأب لصتملا دنسلاب تيثت « ةيوبنلا ثيداحالا ب ٠ع

 .. داحألا ريض وأ « ةرهشلاو ةضافتسالاب وأ « رئاوتلاب

 سوسحم رهأ نع ماوقأ ربخ هنأب رئاوتملا ريخلا ىفارقلا فرع دقو

 نوكت نأ يضتقي فيرعتلا اذهو . ةداع بذكلا ىلع مهؤطاوت هيف ليحتسي



 | - م٠1 م

 ىتح . ماوفأ نع ماوقأ ثيدحلا قاتب. ثيحب  ةرتاوتم اهلك دنسلا ةلساس
 . لس و هيلع هلأ ىللص ىنلاب دئسلا لصتن

 وهو« ةيفنحلا دنع روهشملا وأ ضيفتسملا نع رئاوتملا زيمتي كلذبو
 دعب رهتشي مث ٠ ًاداحآ هيف ةيناثلا وأ ىلوآلا ةقبطلا نوكنتت ىذلا ثيدحلا
 فشكبحاص لاقدقلو ؛ بذكلا ىلع مهؤطاوت موتي ال موق هلقنيو كلذ
 راهتشالاةريعالو «ثلاثلاوىفاثلا نرقلا ىفراهتشالل رابتعالاو : رارسألا
 ىف تروتشا داحألا رامخأ ةماع نإف : ةثالثلا نورقلا دعب ىتلا نورقلا ىف
 ., © ةروبشم ىمست الو « نورقلا هذه

 لاجم هيقفلا ىدأ نوكسي ال ىأ 2 ةرورض معلا كيش رئاوتملاو

 , 0 با ذكستلل

 نم ؛ داحألا ثيدحك سيل هنإ » : ءاملعلا ضعب هيف لاق ضيفتسملاو

 ةقيط ىف نبتشا هنإ ثيح نم « ةنينأمطلا لع ديفي لب , نظلل هتاوثإ ثيح
 هترهشو « ةنيب راثآلاو , ةمئاق ةنسلا مالعأو « بيرق دهعلا ثيح « نيعباتلا
 ضعب هيسح دقلو « لقنلا ىف أطخلا وأ بذكلا ةنظا ةدار نابإلا كلذ ىف
 ةرورضلا قب رطب ال نك-! و« نيقيلا هتدافإ ثيح نه « رتاوتملا ةبترم ىف ءاملعلا

 . لالدتسالاو رظنلا قيرطب لب« رئاوتملاك

 . هلثم نظلا ثلث هنإ ثيح نم داحالا ريخك هنودعي ءاملعلا ضعبو

 ىضر اكدلام نأ ربظيو ء رورشملا ىف ءاملعلا فالتخا ىرت اذكهو
 نيعباتلا ةّبط ىف رهتشي ام نآل , داحالا ريخ نع رورشملا عفرب هنع هلل

 الامم نوكي اسم كلذ سيلو « ةباحصلا نع ماوقأ ةياور وهف « ضيفتسيو
 . هدنع بيررلل

 . ةثالثا نورقلا ىف ةعامج هوري ملام وبف داحآلا ربخ امأو - ٠

 ىلع ةساردلا ىصقن انهو « ةفينح يبأ ةسارد ىقثحبلا اذه عجاد )١(

 . هاوس نود ىكلاملا رظنلا

 , هيلع ءىراقلا ليحنو ( انه هرركن الف , ةفبنح يأ هقف يف كلذ انبب دق (؟)



 -طملا د

 « مهعامجاب ةجح نوكي داكي لب , نيبلسملا روبمج دنع ةج وهو ىلرآلا

 نإ ىطاشلا لوقيو « ابجاو هب لمعلا ناك نإو « ًانظ ديب هب معلا نكلو

 دمتعي وه ىنظ ليادب المع ناك نإو هنآل ء بجاو داحألا رابخأب لمعلا

 ءاج ام لك ىف لوسرلا عبقن نأب انرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نآل , ىعطقلا ىلع

 لاقو ؛«اوهتئاف هنع كامن امو ؛ هوذفغ لوسرلا مك انآ امو » : ىلاعت لاقف هب

 ؛ لوق ىلإ لوصولا قيرط ناكاذإو « هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم ه ىلاعت

 ؛ اب لمعلا بوجو كلذ عنمي ال ةينظ تناك نإ نآرقلا ةلالدك وبف لوسرلا

 : اذه ىف ىطاشلا لاقو
 رابخأ ةماع هيلعو ”رهاظ هلامعإ ىمطق لصأ ىلإ عجارلا نظلاو ه

 سانلل نيبتل ركذلا كيل] انلزنأو , ىلاعتهلوقل « باتكسلل نايب اهنإف « داحآلا

 ىرغصلا ةرابطلا ةفص نم ثيداحأللا ىف ءاج ام كلذ لثمو « مهيلإ لزن ام

 ءاجام كلذكو « باتكلا صال نايب وه ام جحلاو ةالصااو . ىربكلاو

 ىه ثيح نم هريغو ابرلاو « عوببلا نم ةلمج نع ىهنلا ىف ثيداحألا نم
 اولك أتال» ىلاعت هلوقو ءابرلاءرحو عيبلا هللالحأو » : ىلاعت هلوق ىلإ ةعجار

 غاونأ رئاس ىلإ «ضارت نع ةراجن نوكست نأ الإ لطابلاب منيب مكلاومأ
 . "”ءداحألاب ةلوقنملا تانايملأ

 باتك وهو , ىعطق لصأ ىلع دمتعي ًاينظناك نإو ؛ داحألا ربخ لمعلاف
 . هب لمعلا عنم ال ًايلظ هنوكو : ىلاعتو هناحبس هللا

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ ىكلاملا رظنلا ىف ننسلا دشر نبا مسقدقلو - ٠١ ل
 .: اهعوضومو اهتياور قرط بسح ىلع

 «لتق الإو ؛ بات ناف « باتي رفاك الإ اهدري ال ةنس : لوآلا مسقلا

 تاواصلانأو ؛رذلا ميرجتك' ةدورض هب ملعلالصخ « رتاوتلاب لقن ام هو

 ىلإ ةليقلا نأو ؛ ناذآلاب رمأ مل-و هيلع هللا لص هللا لوسر نأو سمخ

 ٠ . كلذ هبشأ امو , ةرعكلا

 .مج ل ص ىطاشل تاقفاوملا()
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 دق ذإ « ليطعتلاو لازأاو ' « غبرلا لهأ الإ اهدرب ال ةئس : ىناثلا م مَ

 , ةعافشلا ثيداحأ وحنك « ابليوأتو « اهحيحصت ىلع ةنسلا 71 عمجأ
 ًارئاوتمنكي لو ؛ داقتعا هعوضومامم كلذ هبشأ امو « ربقلا باذعو ةيؤرلاو

 . رتاوتلا غلبم غلبت ل نإو « ةياورلا ةحص ىلع ةنسأا لهأ عمجأو « هدنس ىف
 لهأنه نوفلاخم اهفلاخ نإو « لمعلاو معلا بجوت ةنمس : ثلاثلا مسقلا

 تذخأ دق ةروبشم امهنآل . نيفخلا ىلع مسملا ىف ث كثيداحألا وحن للذرة ةنسلا
 . نوليلق نوفلاخملاو « نيدلسملا ريهامج اهب

 ةقثلا هلقنيام ىهو « لعلا بجوت الو « لمعلا بجوت ةنس : عبا رلا مسقلا
 ,بجاو هب لمعلاو , عئارشلا عاونأ نم عون لك ىف ريثك وهو « ةقثلا نع
 ةداهشب مكسحلا كلذ لثمد « احوجرم ًادراو بذكلا لامتحا ناك نإد
 , ©0هب ادبش ايف امهيلع دماج م ولاو بذكلا ناك نإو نيلدعلا نيدهاشلا

 ؛هتايح ةمجرت ىف انيب اك « ةياورلا لو.ة ىف كلام ددش دقلو - / ٠١
 ضعب نيثدولا ضعب ىمسيو « دائسألا ىوقأ هتاياور ةلساس تناك كللذلو
 . ةيمهذلا ةلسلسلا ه دانسأ

 نم ذدخؤيو ؛ ةعبرأ نم ملعلا ذخؤي ال » : لوقي ناك هنأ كلل انلقن دقلو
 هتعدب ىلإ وعدي ىوه بحاض نم َذدْخَوِي الو , هيفس نم ذخؤي ال ماوس

 كثبيدح ىلع مهل ال ناك نإو .« سانلا ثي داحأ ىف بذكي باذك نهالو
 فرعي ال نأك اذإ , ةدامعو حالصو لضف هل خيش نمالو 0 هللا لوسر

 . هب ثدحن امو لمحي أه

 )2 2« نودع حالصو لضف م هل ةخيشم دلبلا اذه تكردأ ه : لوي ناكو
 اون وكي مل ممل لاق ؟ هللا ديع ابأ اي هل ليقف « ايش مهنم دحأ نم تعمس ام
 .«2ءنوثدحمب ام نوفرعي

 ١ نبال تادبمملا تامدقملا نم حيضوتلا ضعب هم عم ماسقألا هذه تذخأ )١(
 , ىماسلا ةعبط 17 ص ١ ج هشر



 -_-كامادع

 وهف « طورش نم هلاجر ىف هطرتشي ناك ام ىلع لديل مالكلا اذه نإو
 ؛ لوبجم نم لبقي الو « لدع ريغ نم ليقي الف « ةفورعملا ةلادعلا طرتشي

 درب نرأب ىرحأ نولمحيام نوفرعي ال اوناك اذإ « لودعلا درب نم نآل

 لمحت ام فرعي ال الدع ناك نإ هاسعو « لدعب سيل هاسعف ء فرعي ال نم
 نوكي الأ وهو « لدعلانم ربك أ وهام ىوارلا ىف طرتشيل هنإ لب « عدي امو
 «قتلاو ةدايعلا عم عمش دق قمحلاو : نازتا مدعو « لوجو قمح هيف« اهفس

 رومآلا نزي ال ىذلا دباعلا نم الو قمحالا قتلا نم لبقي ال كلامو

 . حيحصلا اهنازيع

 . نوكي الأ ( امهدحأ ) نيرخآ نيط رش نيقباس ١ نيط رشلا عم طرتشيو

 بادصأ مثو ؛ءا رهآلا لهأ مويمسإ نمف « هتعدب ىلإ وعدي ةءدب باص

 اولوقي نآل ةيبهذملا مهعفدت نأ ةيشخ « مهتباور لبقي ال ةفلتخملا قرفلا

 نولحتني ام مهلاحتناب مهنالو « هلقي ملام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 نإو « عادتبالا اذهب نيقساف ك-لسم كلسي نمو كلام رظن ىف نوربتعي

 . حراوجلا قسف نم ىوقأ هدنع لقءلاو سفنلا قسف

 ,هتاياغو هيمارمو ءثيدحلا ىناعم ةفرعمو , مهفلاو طبضلا ( امهناثو )

 نم نيريثك ثيداحأ در دقو ؛ لمح ام فرعي مل نم ةياور لبقي مل كلذلو
 نإو نأشلا اذه لهأ نم اونوكي ملاومادام مهتلادع نكست امهم « هيرصاعم

 قلت نم نايب ىف هنع كلذ انركذ امك , ناخ ام لام تيب ىلع نمتوا ول مهدحأ

 . مونع ذخأ نهو « مريلع

 ةياورلا ف كلام طورش ىفوتسي نأ .ظحالب نأ بحبو اذه - ٠4
 ثيدحلا مهفىف قيمعتلاو ةساردلا نه هنع هذخأب |م ىنعي ال هنع ذخالا لمقيو

 طينتساو « ةيعرشلا دعاوقلا نم رهتشا ام نيبو هنيب طبرلاو ؛ هاور ىذلا

 سانلا هيلع قفتا امو « هيلع همالسو هللاتاواص هلوسر ة:سو هللاباتك نه

 هب يفأ كلذ نم ءيش نع ذشإ م نإف ةنيدملا لهأ هيلع امو « هرصع ْي



 مل معا

 ذاشلا ضتري مل هنآل « هدر اذه لكع م قفتي م نإو « هماكحأ نومض“ ذخأو
 بهذملانهلوصألا ءالعر رقي ىتلا ةيبقفأا ةدعاقلاعم قفتي اذهلعل و « للعلا نم
 رتاوتدلاقيرطب ىور.نأ هن أش نه وهو:داحالا قيرطب ىوربام نأ هو ؛ىعلاملا

 «جحلاو ةاكرلاو ةالصلا بوجو نم عرشلا دعاوةك« دا-ألا ةياور هيف درت

 لع اذإ كلام ناك كلذلو ءاهماكحأو ؛ ضئارفلا هذه تيقاومو « موصلاو
 ثيو بيرغلا نم رفشي ناكدقف « ةقث ةياور نوك عم هدر ثيدح ةبأرغ

 . ©2هطورش لكهيوار ىفوتسا ولو ؛ هيف

 ءابفالذ ىتفي هئكسلو ؛ أهلرديو كثيداحأ ىوري ناك هنأ ظحول دقاو

 نأ دعب نوكستو « اهدر ىضتقا ًابيع اهيف لع نأ دعب تناك ىوتفلا كلت لعلو
 ثيدح ىورو « هب ذخأ, ملو « سلجلا رايخ ثيدح ىور الثف « هنع تلقت
 ٌط وملاب وهام لاق مث مث نآرقا حرص هتفلاخمل هدرو « ءانالا ىف باكل غولو

 .تباثلا الو

 فلاخت اهدجو اذإ ًانارحأ تاقثلا ثيداحأ درب كلام ناك ةلءجبا ىفو
 عم فقب ًانايحأسايقلا ناك كلذلو « مالسإلا ماكحأ نم فورعملا روهشملا

 دق مالسإلا دعاوق ضعب نأ ظحول نكلو ءايلعلا اهرك ذي ةدعاق هذه 0(

 : هصن ام. !ذه ىلع درلا ىف اولاق كلذلو « داحآ رادخأب تنين

 لالا هذبف ,ء طيضتو نودت نأ لبق مالسإلا لوأ ناتلاح ال ثيداحالا د

 تناك ةنسلا نإف , هبذك ىلع لدي ال دجو م « دجوي ملو ثيدح باط اذإ

 ابايصمتو ماتلا طيضاا دعب ةيناثلا لاخلا . ةظفحلا رودص ىف ضرأألا ىف ةقرفم

 لد ؛ هتاور دنع الو ثيدحلا نيواود نم ءى ىف دجوي 0 كثريدح بلاط اذإ

 نركي ال ثيحن ءارقتسالا باعيتسا طرتشي هنأ ريغ « هتص مدع ىلع كلذ

 حيقنتلا حرش ؛ ضراآلا راطقأ عسمج يف هرمأ فشك الإ ؛ وار الو ناويد

 ش . ص ينارقلل



 ماو

 ىلع امهدحأ مج ربو « كلام امهسرديف « ضراعتلا فقوم دا>ألا رايخأ

 . نايبأا نم ناكم كلذلو , داحآلا ربخ درب ًانايحأو« رخآلا

 لسرملال,ةيناك هنع هللاىضر كلامو : ثيدحلا لسرم لوبق - ٠

 هيلع ريسيا» ىلع ريسي ناك كلذ ىف هنأ ربظيو ٠ تاغالبلاو « ثيداحاللا نم

 هللا ىضرةفينحوبأو « هنييع نب نايفسو ىرصبلا نسملاف « هرصع ءابتةرثك أ

 .هنودرب الو ؛ ثرداحالا نم لسرملاب نرذ+أب أوناك مهنع

 ثيدح كلذ نمو « تالسرملا نم ريثكلا هيف دجتف ٌأط وما حتفت كنإو

 : هصن اذهو ءدلجلا

 اءدف ءىتزلاب هسفن ىلع فرتءا الجر نأ لسأ نب ديز نع كلام لاق »
 ٠ دلجف « لسو هيلع هللا لصهّللا لوسر هب رمأف ء طوسب مقالك, هللا لوسر هل

 ند باصأ نم « ىلاعت هللا دودح نع اوهتذت نأ نآ دق سانلا اهمأ : لاق مث

 مهن انل هتحفص ىدسب نم هنإف . هللا رتسب رتتسيلف « ًائيش ة ةررذاقلا هذه

 .,©3هّنأ باتك

 ىف م" هصن اذهو . هقيرط نع لسرم وهف نيعلاو دهاشلا ثيدحح هئنمو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ هيب نع دمت نب رفعج نع كلام لاق أطوملا .

 . «؟'دهاشلاو نيلاب ىضق

 ؛ نيدباعلا نيز ىلع نب دمحم نب قداصلا رفعج طقف هيف دنسلا نأ ىرتو
 ىوقأ ىلع ىباحصاا هيف ركذي ل لسرم وهف « هيف سيل نيقيب ىنادصلاو
 . هريتعاو « هنع هللا ىضر كلام هب ذخأ كلذ عمو « ضورفلا

 «ربيخ لهأ عم سو هيلع هللا ىلصىنلا هعنصام ةياور أضيأ لسرملا نمو '

 هللا لص هللا ل وسر نأ بيسملا نب ديعسنع باهش نبا نع » : كلام لاق دقف

 : ٠١ ص مج أطوملا (0) , ٠١ ص ع ج أطوملا ()



 م

 نأ , هللا كر 13 ام اهيف كر أ ريخ حتا مهيد ربيخ دوهيل لاق لسو هيلع

 ك0 مكسنيبو اننيب رقلا

 ؛ قالطا 3 ةعتم ىف أطوملا ىف ءاج ام الع دمتعا ىنلا تاغالبلا نمو
 ىأ ) ةدب وب عشف هل ةأ رهأ قلط فوع نب نمح لا ديع نأ ةغلب كلام

 .( ءادوس ةمأ

 ىناحصلا فوعنب نمحرلا:ديع نع هرايخ] ىف دمتعا هنأ اذه نم ىرتو
 نمحرلا دبع ىلإ دنسلا ركذي لو ٠ غلب ىذلا نم ركذي ملو « ةغلب غالب ىلع
 ٠ هنع هللا ىضر فرع نبأ

 فيو « تاغالبلا ليقيو ؛ تالسرملا لبقي كلام ناك اذاملو - ٠
 نأ وه كاذ نع باوجلاو ؟ اهيف ددمشتي ناك ىذلا وه هنأ عم ٠ اهسممأ ىلع

 ثحبلاىف ددشتب ناك وهف ظ ماقتنأو م قو لاجر نه ناك امن] لسرملا لوبق

 :هيلإ نأمطا هطورشش لكلا ًايفوتسم ناك اذإف ؛ ةقث نوكي ىذلا لجرلا نع
 ببس وه رايتخالا ىف ددشتلاف « هتاغالبو هلسر» لبقو هدنسم هنم لبقو

 . لاسرإلا لوبقو نانئمطالا

 .لاسرإلا يجب هنأىلع اليلد سيل رابتعالا اذه ىلع تالسرملا هلوبق نإو
 لثم نم لاسرإلا ناكنإ زيجي لب « قالطإب لسرملا لوبق زيحيو « قالطإب
 . هتاذ ىف لاسرإلاب ال ء« لسرأ نم صخشب ةربعلاف ؛ مهلاسرإ مهنم لبق نم

 رع أعئاش ارمأ ناك رابخألا نم لسرملا لوبق نأ رهظيو - ١
 ىناحصلا مما نولسري مهنأب نو-رصي اوناك نيعبأتلا نم تاقثلا نآلل كلام
 نسملا نع ىور دقاف « ةباحصلا نم ةدع نع ثيدحلااووردق اوناك اذإ

 هتلسرأ ثيدح ىلع ةباحصلا نم ةعبرأ عمتجا اذإ ه لوقي ناك هنأ ىرصبلا
1 

 | ءريغ ال هني درس وهف 3 ناللف ىنثدح مكلا تلق ىود , : لاق هنأ هنعو » الاسرإ

 , )و14 ص وبس أطوملا ()



 علال -

 نيعبس نم هتمعس دقف لسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاق ؛ تلف ىمو

 .ءرثك أ رأ

 نع ًاثيدح ىل تيور اذإ ميهاربإل تلق ده لأق شعالا نأ ىور دقاو

 ىور ىذلا وهف « هللا دنع نع نالفىنثدح ىتاق اذإ لاقف « ىل هدنساف هللا دبع

 . «دحأو ريغ ىل هاور دقف , هللا دبع لاق تلق اذإو ء كلذ ىل

 هللا لوسر لع بذكلا رثكي نأ لبق ًاريثك ناك لاسرإلا نأ رهظيو

 « ىوارلا فرعيل دائسإلا ىلإ ءاملعلا رطضا ريك املف « ملسو هيلع هللا ىلص

 نأىلإ ثيدحلا دئسن انك اهو : ني ريس نبأ كلذ لاق دقلو ؛ هتلح فرعتف

 .« ةنمفلا تعقو

 «اهانظحال ىلا دودحلا ىف لسرالا ةفينح وبأ لبق !؟ كلام لبق اذهل
 . تافثلا نم اولسرأ نيذلا نوكي نأ ىهو

 كلام نع كثيدحلاو ىأرلا

 هذه ىف انثأ هنع هللا ىضر كلام ةساردل ديبقلا دنع انركذ  ة؟
 « القم ىأرلا ىلع هداينعا ىف نكي ل هنع هللا ىضر اكلام نأ ىرنيس ةساردلا

 نومسقيل مهن] ىتح « ىالسإلا هقفلاشيرات ىف اويتك نيذلا تارابع موت امك

 نودءيو « ةئيدملا لوألا نطوه نودعيو « ىأرلا هقفو « رثآلا هقف ىلإ هقفلا

 ةفيئح ابأ نأو « رثأ هيقف اكلام نأ نوركذيو « قارعلا ىتاثلا نطوم
 . ىأ ر هيقث

 تناك نإو « كلامل ةبسلاب ةقداص ريغ انا حولت ةيضقلا هذه نإ انلتو

 ,ىأرهيقف اكلام دعب ةبيتق نبا اندجو انإ انلقو « ةفينح ىنآل ةبسنلاب ةقداص

 ىتح « ىأر هيقف هنوريتعي اوناك هيرصاع. نأ كلام ةايح ناب ىف انركذو

 5 كسيعس نإ ىو ةعيبر لعب ةندملاب ىأرلا نه هرصع ف موضع لأسيل

 . امهدعب ند هل اكلم نأب باجيف



 ا مول

 هنع هللا يضر اكلام نإف « عوضوملا هجاون ماقملا اذه فو ١9#

 امنزيو , حلاصملا نازيمب اهنزإ ٠ ريبخ ةسارد ةيبقفلا لئاسملا سردي ناك

 ؛« نيزاوملا هذه ءوض ىلع « ةيوبنلا ثيداحألا سرديو « سايقلا نازيمب

 قيقدلا رابتخالا كلذ اهربتخيف  ميركلا نآرقلا مومع نيبو اهنيب نزاويو

 ىذلا ىأ رلا اذ هيقفلا هنع هيأ ىضر كلام ىرأ ةساردلا هذه ىفو « قيمعلا

 . ةقثلا ىوارلا ثدحملا لبق نم هانيأر اك. نيدلا نع ديحبال

 ١ ١ نيرمأ ىف ايلج ودبيل ىأرلاب كلام ذخأ رادقم نإو ح- :

 ناك أ ءاوس ىأرلا ىلع اهيف دمتعا ىلا لئاسملا رادقم ىف (امهدحأ )
 مأ « باحصتسالاب مأ « ةلسرملا حلاصملاب مأ ٠ ناسحتسالاب مأ سايقلاب

 ةنيب ةريكلا دجت ةنودملا حتفاو ؛ ريثكسا كلذ ترإد خلا عئارذلا دسب

 حدقلا هل لعجيا هريغ نم رثكأ هدنع ىأ رلا قئارط ددعت نإ لب ؛ ةحضاو

 : ىأرلا ىلع هداهتعا ةرثك ىلإ ةحضاو ةراشإ ريشت اهتريك نإف « هيف ىلعملا

 ظ | ..هتلقىلإ الا
 «ىأرلا هوجو دحأو هو سايقلا عم داحآلا ربخ ضراعت دنع ( امهيناث )

 مهنإو ٠ سايقلا مدقي هنأ ةيكلاملا نم نوريثكلا ررقي هنأ دجن انهو

 مهكرتنلو )2 داحالا ربخ درو «سأيقلاب ذخأ دق ًانايحأ هنأ نورك ذي عامجإلاب

 ىف ءانرظن ةمجو دييأت) مهيلع انديزت اننإ لاقي ال ىتح , هبهذم نوكحي م

 . ل الو ىأرلا هيف ركب هقف هنأ وهو كلام هّقف

 داحلاربخ نيب ضراعتلا ىف مالك-ا| دنع لوصفلا سيقنت ىف ىفا رقلا لاق

 : سايقلا عم

 بهذمىف تامدقملا ىف دشر نباو ؛ تابيبذتلا ف ضايع ىضاقلا كح و
 نالوق ةيفنحلا دنعو , نيلوق  دحاولا ربخ ىلع سارقلا دقت ىف كلام
 ليصحتل هامضت ةبج نه دعأ وقلل قفا ود هنأ سايقلا ميدعت ةرجس ٠ ًاضرأ



 - موو

 قفاوملا مدقيف ء كلذ ن٠ عنم امل فلاخلا ريخلاو « دسافملا ءرد وأ حلاصملا

 . اهل فلاخملا ىلع دعاوقلل

 عرف سايقلا نأ ( رخل ىلع سايقلا ميدقت عم ىأ ) عنملا ةجحو د

 عرف ة سايقلا نوك يأ )لوألا نايب ؛ هلصأ ىلع مدقي ال عرفلاو صوصنلا

 ناآلو « ابعرف وهف ء صوصنلاب الإ ةجح نكي مل سا.قلا نأ (صوصنلا

 نم ص وصنلا عرف سايقلا راصف ؛ هيلع ًاصوصنم نوكب نأ دبال هيلع سيقملا

 ظ ةلصأ ىلع مدق ول هنآآلف هلصأ ىلع مدقيال عرفا نأ امأو ؛ نيج ولا نيذه

 8 . لطبل هلصأ لطبأ ولو , لطبأ

 وك ليلدو وهو ريخألا ءرجلا ىأ) هتكدلا هذه نع باوجلاو»

 صنلا ريغ سايقلا لصأ ىه ىتلا صوصنلا نأ ( هلصأ ىلع ؛مدقي ال عرفلا

 ىلع لب « هلصأ ىلع عرفلا مدقي لف , ضقانت الف سايقلا هيلع مدق ىذلا
 2 3 هلصأ ريغ

 : رومأ ةثالث هنم دافتسي مالكلا اذه نإو -

 هنأ ىلع هيهذم هعابتأ نم نو ريثك جرخ هنغ هللا ىضر اكلام نأ (اه وأ)

 امك« نياوةىلع كلذ ىف هبهذم ءايلع نأو , داحآلا ربخ ىلع سايقاا هيف مدقي

 نم ةيفنحلا بهذم ىف نأ انكف « نيلوق ىلع كلذ ىف ىنحلا بهذملا ءاملع نأ

 لوقي نم ةيكلاملا دنع كلذكف ,داحألا ريخ ىلع سايقلا ميدقتب نوكح

 نم لوقلا اذه لوي ىذلا نأ ديب , داحألا ربخ ىلع سايقلا مدقي اكللام نإ

 هيلع مدقي داحالا ربخ نإ لوقب مالسإلا رخذو نابإ نب ىسيع وهو ةيفنحلا
 ىنآل انتسارد ىف انيهتتا دقو , هيه ريغ هاور ىذلا ىبلادصلا ناك اذإ سايقلا

 داحالا ريخ در اذإ هنأو ءهيأر رودي.ال « هيجوتلا كلذ نأ ىلإ ةفين>

 ةسيقاألا ضعب نآل لب قالطإب سايقلا مدقي هنآل سيلف « سايقلا لبقو ًانايحأ

 1١/. ص حيقتتلا حرش ()



 مف

 وه رظنلا كلذ لبف « هدنع الوبقم نكي مل داحألا ربخ دنس نآل وأ , ىعطق
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًايرق كلذ نيبنس ؟ كلام رظن

 سايقلا ميدقت كلام بهذم نأ ىري هنأ اهنم حولي هذه هترابع نأ (اهيناث)
 سايقلا : لوقيف « همالك علطم ىف كلذب حرصيل هنإ لب ء داحألا ربخ ىلع

 ةرابعلا حيرصب وهف « فالتخالا ىكحي مث , كلام دنع داحألا ربخ ىلع مدقم
 , سايقلا مدقت مدع ىرب نم ةجح دوتنب كلذلو , كالاميهذم كلذ نأ حجري

 "لب « اهتجينن اطنوكستف « دقن ريغ نم سايقلا ميدقت نوري نم ةجح كرترو

 ذإ , هساسأ نم هضقنيف فلاخلا لالدتسا هيلع مق ىذلا دامعلاب ىنأي هنإ]

 نيميف ٠ لصالا ىلع عب رفا ميدقت وه ربخلا ىلع سايقلا ميدقت علم ساسأ نأ ٠

 ريغ ساسيقلا هنم ذخأ ىذلا لصآلا ذإ ؛ حيحص ريغ ساسألا كلذ نأ

 ليادلا نإف «راهنا دقو كالدتسالا دامع كلذ ناكاذإو , هيلع مدق ىذلا ربخلا

 ْ . راهني هلك

 :دسافملا بردو ملاصملا بلج ةسيقألا ساسأ نأ ىلإ ريشي هنأ (اهلان)
 : هدنع ىأرلا ساسأ وه كلذ نأ ذإ : ىكلالا هقفلل نسح هيجوت كلذو
 مأ سايقلاب ناك ءاونم ىأرلاف , هؤامسأ تفلتخاو « هبورض تددعت امهم

 باجدهماوق « عئارذلا دس وأ ةلمسرملا حلاصملا وأ ناسدتمسالا نم هريغب نأك

 .دسأافملا ءردو حلاصملا

 , نويكدلام ءابقف ابفلأ ىلا بتكلا صوصن نم صن اذه - 5
 ىفارقاانإ و ءسايقلا عم ربخلا ضرامتب امدنع ةنيدملا مام] ءازآ اهف اورك ذو
 ؛ هدعاوق عماج وهف , ىكللاملا هقفلا ىف هتناكم ةرايعلا هذه هنع ائلقن ىذلا

 نيبجوملاو « هيف نيجرخلاو « هبل ىلإ نيذفانلا نمو « هل وصأ ىلصؤ» نمد

 .مهفولأمو سانلاللاصمل ةمئالم « قيبطتلل ةحلاص ةن رم ابلعج ًابيجوت هماكحأل
 ذخأ لئاسملا نم ةفئاط تاقفاوملا ىف ىطاشلا ىصحأ دقلو - /١١1

 هنالل داحآلا ربخ كرتو ةماعلا ةدعافلا وأ « ةحلصملا وأ سايقلاب كلام اهيف



 و ع

 ىذلا ريخلاو « ىهطق لصأ ىلإ دوعت وأ ةيعطق اهب ذخأ ىنلا لوصآلا ىأر
 . ئَظ هدر

 نم ءانالا لسغ ثيدح وهو « هدر اكلام نأ هان ركذام كاذ نمو )١(
 « ثيدحلا ءاج كلام هيف لاق دَقَف ء بارتلاب نهادحإ ًاعبس بلكلا غولو

 هركي فيكف « هديص لكؤ, : لوقيو هفعضي ناكو هتقيقحام ىردأ الو
 : ىلاعت هلوق وهو ىعطق لصأب تباثلا هديص لكأ نم ذختا دقف ! ! هباعل
 ىلعلدي كثيدحلاو ,هباعل ةراهط ىلع اليأد « نييلكم حراوجلا نم مدلعامو ,

 . م ركسلا نآرقلا نم ىعطق طابنتسا عم ثدي دا ضراعتف « هتساجب

 نيدقاعلا الكل ن نوكي نأبج وب ىذلا سلجملا رايخ ثيدح در دقو (ب) .

 اذه سيل » , هتيأور دعب لاف دعف , قرفتي مل ساجيلا مادام دقعلا خسف ىف قحلا

 , ةمولعم ةبابن هل سيل ساجملا نأ هدرىف بيسلاف « فورعم دح اندنع

 ش نكست اذإ ًاءامجإ لطبيب رايخلا طرش نإو عة والعم ةدم خسفلل ن وكب ثيحب

 ناك ولو , عرشلاب أطرش زوحتال كح عرشلاب تبثي فيكف « ةمولعم ةدم هل
 نإف ًاضيأو , ةدم ريغ نم رايخلا طارتشا زاجل ةلوهجم ةدمل رابخلا زوجي
 . دوقعلا ىف تيشنال ىلا ةلابجلاو رورغلا ةدعاق ضراعي هتدم ةلامجب ثدي دحلا

 : يلو هع مص مايص هيلعو تام نه » ربخي ذخأي مل هنأ اهنمو ( > )

 : تلاقف : يللي هللا لوسر تنأ ةأرمأ نأ »سابع نع ءاج ىذلا رمخلاب الو
 ' كيب ,ألبع ناك ول تيأرفأ لاق روش موص |+ هلعو تتأم ىأ نإ هللا لوسراب

 ثيدحلا اذهىوربو , ىضقي نأ قحأ هللا نيدف لاق معنتلاق ؟ هتيضقف نيد

 كلام ًاعيمج اهدر دقو ءموصلا ىفال رذنلا ىف ىوريو , موصلا ىفال جحلا ىف

 , ىرخأ رزو ةرزاو رز: : الأ , ىهو نأ رقلا نم ةدمت.ملا ةدعاقلاب ًاذخأ

 . «ىسام الإ ناسذإلل سيلنأو

 منذلاو لبإلا نم تخبط ىتلا رودقلا .افك|يخركنأ اكلامنأ اهتمود
 27 سم ؟١م)



 ما

 ىلا رمأف ء اهمسق لبق مانغلانم تحذ اهنغو البإ نأ ىوري هنإف ءمسقلا لبق

 «ثيدحلا كلام درف « بارتلا ىف محللا غرع يلم لعجو ؛ رودقلا ءافكإب

 رظحلاو , ةحلصملا فانم داسفإ ضرألا ىف محللاغي رمتو , رودقلا ءافك] نآل

 هوحذام اولكأ يلو « اولعف ايف اوعأ مهنأو « اوعنص ايف أطخلا نايب هيف كك
 نايبو هيننتلا متيف بارتلا ىف غير : الو ؛ رودةلل ءافكإ الب هومستقي وأ

 . داسفإ الو فالت] ريغ نم مبرحتلا

 نم تسب هعبتأو « :نا_ضمر ماض نم » : ثيدحت كلام دصقي مد(ه)

 كلذ ناكو , لاوش نم تس مايص نع ىهنو « رهدلا مايصك ناك لاوش

 نا ضمر ةدايز ىلإ ةموادملا ىدؤت نأ ةيدشخ ؛ عئارذلا دس دس أديم ًاذخأ

 0 ْ -. اموجوو

 ءًاسمخالو ,ارشع « ًاررقم اباصن عاضرلل ريتعبال هنأ اهنمد (و)
 , مكتعضرأ ىلا مكئابمأو ٠ ةعركلا ةبآلا نم ةدافتسملا ةدعاقلل ًاقالطإ
 اه ريثكو ةعاضرلا ليلق نأ اهمونع نم دافتسي هنإف « ةعاضرلا نم مكتاوخأو

 قدصي عاضرلاف « ابهومعا ةضهانم سمخ وأ رشعب دحلاف « ءاوس مجرحتلاف

 . ىتدأ دح هل سياف ريثكلاو ليلقلا ىلع

 هللأ لوسرنأ : ةرب ,رهىنأ نع ئورام وهو « ةارصملا ربخ در اهنمو ( د)

 دعب .نيرظنلا ريخب وهف اهعاتبا نمو« منغلاو لبإلا اورصتال ه : لاق يَ

 ءءرع ” نم ًاعاصو اهدر ءاش نإو كسمأ ءاش نإ اهملح نأ

 «تباثأا الو اوملا سيلن » هيف لاق دّقل ىتخ ء هدر كلام لوق دحأ قف

 مرغي امت] ؛ ءىثلا فلتم نآلو « نامضلاب بارخلا لصأ فلاخ دق هنإف

 : 20 الف ضورعلا وأ ماعطلا نم رخآ سنج مرغ امأو « هتمبق وأ هلثم

 نأ يلع لا لدت كش الب ىهر ' امانلقن دق ةريثك عورف هله ١4
 ك0

 ا مغ ؛ 8 ص مج تاقفاوملا عجاد ()



 0 مل رك تح

 لهو « ةيعرشلا تاررقنلل هتفلاخا ًانايحأ داحألا ريخ درب ناك اكلام

 امك. اقلطم داحألا ربخ ىلع سايقلا مدقي ناك اكلام نأ اذه نم طينتسي

 ؟ ىفارقلا ةرابع ريشت

 هذه ضعب نإ لوقن حجارلا رمآلا هارنام عوضوملا ىف ررقن نأ لبقو |

 رهاظ لجالل داحالا ربخ كرت دق ابضعب و ةيكلاملا دنع فالخ اف عورفلا

 نأ رقلا رهاظ اهبضراع نإ هنأ ةنسلا ىف ائمالك ردص ىفان ركذ دقو نأر دل

 ةنيدملا لهأ لمع لثم رخآ ليلد ةنسلا دضاع اذإ الإ نآ رقلا رهاظب ذخؤي

 ًاعبس ءاسملا لسغ ربخو « تييملا نع مايصلا ربخو عاضرلا ربخب ذخألا مدعف
 وأ سايقلا ميدقتل ال « نآرقلا رهاظ ةضراعملا وه ام] بلكلا غولو نم

 .. داحالا ريخ ىلع ىأرلا

 ربخ اهيف كرت ىتلا روهآألا نم اهريغو « ىرخألا ةعبرألا رومألا امأ
  ىالسإلا هقفلا عومجم نم ةتباث ةررقم ةيبقف ةذعاقل هتضراعمل داحألا
 داحألا ربخ دو نأ ىيطاششلا مالك نه موهفملا نإف ء هصوصن ضعب نم وأ

 نم اهب اعوطقم ةماع ةدعاق ضراع اذإ نوكب امنإ هتانذب صن ريغ نم ىأرلاب

 ورف ىف هماكحأو هصوصنل ءارقتسالا تبثأ ىتلا ىالسإلا عرشلا دعاوق

 . بير الو كش ريغ نم هبف ةدرقم هنأ ةفلتخ

 ءداحآلا ربخل ادار ىأر وأ سايق لك نوكي ال كلذ ىلعم - 8
 لاحم ال ةررقم ةدعاقو , ىعطق لصأ ىلع دمتعي ىذلا ىأرلا وأ سايقلا لب
 نوكي ةيعطق ةدعاق ىلع ىنبلا سايقلا نأل ؛ ميقتسم أدبملا كلذو اهيف بيرلل
 ىطقلاب ذخأ , ًايعطق ضراع اذإ ىنظلاو ًاينظ نوكي داحالا ربخو ًايعطق
 : ماقملا اذه ىف ىطاشلا لاق دقلو « هنود

 لاكش الب دودرم ىطقلصأ هل دبشي الو « ىعطق لصأل ضراعملا نظلا
 « ةعيرشلا لوصاأل فلاخم هنأ (اصدحأ ) : نارمأ كلذ ىلع ليلدلا نمو



 نس لا ف |

 ظ فيك ةعبرشلا نم سيأ أمو « أبنم سيأ هنآل حصيال افوصأ فااو

 6 اهنم دعب

 «..رابتعالا طقاس كلذك وه امو« هددحصب دهشل ام هل سيل هنأ ىاثلا ,

 دبالف ةيعطق لص“ الل هتفلاخ نوكست نأ ( امهدحأ ) نيبرض ىلع اذهو

 ًافلاخم سيل .هلأي نافلا قرطتي نأب امإ 5 ةيزظ نوكت نأ رخآلاو « هدر نم

 عضولا اذه قو ل أايعطق هلو 2" ققحتي مل لصألا نوك ةبج ند امإو ىعطقلل

 ْ طقسي يلق لصال ىنظلا ةفلاخع نأ ةلمجا ىف تباثلا نكلو نيدبتجللا لاح
 ش 2.٠١ هيف فلتخ ال ام وهو قالطإلا لع ىلا رايتعا

 لصال داحألا ريخ هعهو « ىنظلا ةفلاخغع نأ درد# هنأ أذو نم ىرتو

 نأو « بر ريغ نم ىعطق لصألا نأ تبث نإ « هدر بجو ىعطق

 2 لصألا .ةعيطق ف نظلا ضرع نإف « بير ريغ نم امهنيب ةمعاق ةضرامملا

 هجوأ بسح ةلدآلا حيجرتو نيدهتجما داهتجا لاحم كلذف ةضراعملا ىف وأ
 . هفاتخلا رظنلا

 ربخ هب در ىذلا لصآلا نوكي نأ طقف كلام طرتشي الو -
 : ىأءىرخأ ةدعاقب دضاعم ريغ ربخلا نوكي نأ طرتشا لب 3 ًايعطق داحألا

 نو تال لاحلا هذه فو 2 داحألا ريخ درب ال لاحلا هذه قف 2 رخآ لصأ+

 « هلثم ىعطقب ًأضراعم ىعطقلا نوكي لب « ىنظلا د ريف ىلظب ًاضراعم ىعطقلا
 هيف ءاج دقو « درب الف هل دهشإ ىذلا ىعطقلا كلذ ىلع دمتعي داحألا ربخ ذإ

 : هصن أم نرعلا نبا نع

 عرشلادعاوقنم ةدعاقل ًاضراعم دحاولا ربخ ءاج اذإ يفرعلا نبا لاق د

 ىعفاشلا لاقو 6 44 لعملا زوجي ل ةقينح وبأ لاق هب لمعلا زوجي له

 ىنأ ىأرل' ىخركلا جبرخت ذإ « قيقد ريغ ةفينح ىنأ نع لقثلا اذه ()
 سب هل مالسإلا رفنو ناي نإ ىسع جيرخم و 3 اتلطم داحألا رب مدقي هنأ ةفينح



 - موو

 نأ لوءملا هيلع ىذااو هلو رو,ش.و لاق . ةلأ ملا ىف كلام ددرتو ءزو<
 ركذ مث « هكرت هدحو ناكنإو « هب لاق ىرخأ ةدعاق هتدضع نإ كثيدحلا

 : نيميظءنياصأ ضراع ثيدحلا اذه نآل : لاق باكداا غولو ىف كالأ» ةلأسم

 ةرابطلاةلع نأ ( ىناثلا ) « كله نكسأ ام اواكف ٠ ىلاعت هلوت ( امهدحأ )

 سوءر ىلعامعبب ىهو ) ايا رعلا ثيدحو ه باكسأ| ىف ةماق ىهو , ةايا ىه
 .,©90فورعملا ةدعاق هتدضد ابرلا ةدداق هتهدص نإ ( ارك هلثع لخنلا

 دعاوةلابدري امنإد-اولاربخ نأ ىري وهف , ىبرعأا نبا هبلإ ىوتني ام اذه

 « ىرخأ ةدعاقب دضاعم ريغ ناك اذإو « ةمج نه ةيعطق تناكاذإ ةماعلا

 عيب عنمت ىتلا ابرلا ةدعاقل ةفلاخم هلوبق نأ عممايارعاا ثيدح ىلق كالذاو
 كلذ ضراع نإ نكلاو « ةئيسن وأ , ةلضافتم ساجلا ةدحتملا تايلثملا

 وأ« ءارقفأاأ نع هيفرتاو فوردملا ةدعاق هثدبأ دقف « ابرلا ةدعاق ثيدحلا

 .اوذخأينأ ريظنفرةن.مدنع ام نومدقيف ًابطرلمح الخن نوكمامبالنيذلا

 .هنومدقي ؛ رخدم رمت مدنع نيذلا كئلوأ ةجاح دس اهيف , لخنلا لمت ام

 . ابرلا ةركفل داعبإ كلذ ىفو « ديدجلا رآلا نم اولكأيل

 جيبرختلاف نيزاتمملا ءاملعلا كتاوأ لاوقأل عبتتلا اذهدعبو - 958
 ميدقت وهو « ىفارقلا ةرابع هحيجرت ىلإ ريشت ام رقن ال ىلاملا هقفلا ىف

 ريخ .ىلع مدقي سايقلا نأ ىرت لب « قالطإلا ىلع دحاولا ربخ لبع سايقلا
 دمتعا اذإ دحاولا ربخ ىلع مدقي سايقلا نأ ىرن لب « قالطإلا ىلع د>اولا

 دبشي الأب « هيف ىأرلا بابدنسي موأ امقف هيواد ناك اذإ داجالا ربخ مدقي ب

 « سايقلا مدقي اهيقف هيوار نكي ملو ؛ رخآ اسايق قفاوي مل اذإف « رخآ سابق هل

 هنأ ىطاعلا حجري ام ىضتقم ىلع كلام ىأر عم ةفينح ىنأ ىأر ققي كلذب و

 . كلام رظن

 ٠ ٠م ص تاقفارملا ()



 لا

 . ةيعطق ىرخأ ةدعأقب ًادضاعم دحاولا ريخ نكي لو ؛ ةي « ةيعطق ةدعاق لع

 صوصنالً ضراعمن وكيداح الا ريخ نآأل لاخلا هذه ىف سايقلا مدق امو

 . عراشلانمتدرو ىلا ةرفاضتملا ماكح لاو « ةدعاقلا هذه اهنم تطينتسا ىتلا

 هقفلل لوصآلا نم تراص ىتح , ةدعاقلا هذه اهنم تنوكنت ىتلاو « ريكسحلا

 . ىالسإلا

 ضراغت ىف ةرجهلا راد مامإو « ةنسلا مامإل ًايأر هارن ام اذه - ١
 نإو «دويقلا هذهبو لاحلا كلت ىف سايقلا ميدقتو « سايقلا عم داحألا سيخ

 مايق نع هدعببال -هنإف , نيزاتملا ىأرلا ءاهقف نه اكلام لعجي كلذ ناك .
 مامإ نآل ؛ قدأو كحأو عوزأ ةمامإلا كلتلدحب هنإ لب ءةنسلا ىف ةءامإلا .

 دئسلا ىف صيحمب ريغ نم هيل] ءىحب ربخ لكعبش ىذلا وه سيل ةنسلا
 قددشيو « مهنع ىوربي نم ريختيف , دنسلا صحمي كلام ناك دقو , نثملاو -

 نازيمب امئزيف , رابخألا نقم صحمب ناكك لذ لثميو ؛ مهلاوحأ نع ىرحتلا ٠
 ىتلا ةماعلا ةيمالسإلا دعاوقلا نم اهريغ نيبو اهنيب نزاوي نأ وهو « قيقذ.:

 نإف , هعورف نم ماكحالا ىتشش دهشآو « هيمأرهو هصوضأ نم تطينتسا :

 . اهدر مقتسن 7 نإو « اهلبق ابعم تماقتسا

 ةثدمل لهأ لمع هدضاع نإ دحاولا ريخ نأ انه ررقن نأ بو اذه |

 هتضراعمل درءالف « عامتجالا ةبنرم ىلإ دارفنالا نم هعفرت هل ةيكزت كلذ نوكي

 رهاظ ىلع مدق داحالار بخ دضاعنإ ةنيدملا لهأ لمع نآل ؛ هل دعاوقلا ضعب .. ٠
 «لمعهدضاعو ةسيقألا ضعب ضراع نإ داحألا ربخ مدقي كللذكف . نآرقلا
 . ًاداحآ دعبال لاحلا هذه ىف هنإ لب , ةئيدملا

 ىف ءاسلعلا فالتخخا ركذن نأ ماقملا اذه ىف انيلع قملا نمو -

 , دقو « كلام ىأر انررح نأ دعب سايقلاو , داحألا رمخ نيب ةضراعملا نأش ..
 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ سايقلا مسقف ء ىرصبلا نيسحلا وبأ ءارآلا كلت صخل

 صوصنملا مكحلا ناكن أب , ىعطقصن ىلع ىبح سابق ( لوألا مسقلا )
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 وأ « اهلع ًاصوصنم ةلعلا تناكو « توبثلا ىعطق ردصم ىف هيلع صن دق هيلع

 تبث ام نآل «سايةلاداحالا ربخ ضراعي اللاحلا هذه ىفو ؛ايلع صوصتملاك

 ةلعلاو « ىعطق هيلع صوصنملا ذإ « ىعطق صنب تباثلاك كح ىف سايقلاب

 دري لب , ىعطقلا صنلا مامأ ثيلي الف ؛ ىنظ داحألا ربخو « اهيلع صوصنم

 . هيلع همالسو هنا تاولص لوسرلا ىلإ هتبسن ضفرتو , داحألا ربخ

 تتبث ةلعلاو . ىظ لصأ ىلع ًادمتعم سايقلا نوكي نأ (ىناشلا مسقلا)

 ىلع لدي هنآل , داحالا ربخ مدقي لاحلا هذه فو ء«صنلاب ال ء طانتسالاب

 هتاخد سايقلا نآلو , طئاسوب محلا ىلع لدي سايقأاو « هحب ؟رصب مكحلا

 لصألا ق لخدو . ةلعلا طاينتسا ف لخد نافلاف « ةيحان لك نم نونظلا

 ْذإ « هيلع حجري الف « هتوبث ىف داحألا ربخك . ىنظ وه ذإ , هيلع ىنب ىذلا

 ش قرا لك ف نونا + هتليخد امم نانئمطالا ىلإ وأ دحاو نظ هلخد ٠| نأ

 000 . هب تايثإلا

 مسقلا قف :نسايقلا د در ىلع ءاملعلا عامجإ ىرصبلا نيسحلا وبأ ىعدا دقو

 . لوألا مسقلا ىف ربخلا در ىلع مهعامجإ ىعدا انك « ىناثلا

 صفدق ةلعلاو « ىنظصنب ًأتباث سايقلا لصأ نوكي نأ ( ثلاثلا مسقلا)

 « سايقلاو داحألا ربخنيب ةضراعملا ققحتت لاحلا هذه فو ,ىبظ صنب اهيلع

 هنأأل « سايقلا ىلع داحالا ربخ ميدقت ىلع ءاملعلا عامجإ اضيأ ىرمصبلا ىعديو '

 . فلتخم هيف ىأرلا نإف « رظن كلذ ىفو « هح رصب محلا ىلع لاد

 هيلع ىب ىذلا لصألاو , ةطبنتسم ةلعلا نوكت نأ ( عبارلا مسقلا )

 هذهو رئاوتم ثيدح وأ ىلأرق صأ نم ةيعطقلا لوصألا نم سايقلا

 ١ . "2 ءاملعلا نيب فالخخ عضوم ةروصلا

 ١ ىفو هيف ةيعطقلل ةبسنلاب « سايقلا ماسقأ ةصالخ هذه أصله 

 )١( ص يتاثلا ءرجلا ءارسألا تك يف ماسقألا هذه عمجاد 819 ٠
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 دقو , سايقلا عم داحآلا ربخ ضراعت دنع هلوح ءايلعلا فالتخا عضاومو
 ضراعت نإ ؛ داحآلا ريخ درب كلام ناك فيك« لولا نه انفلسأ امف تيأر

 كح ىف نوكت ىنلا « ىالسإلا هقفلا ىف ةرورشملا دعاوقلا نم ةدعاق عم
 كلذ ريغو عئارذلا دس ةدعاقو نيدلا ف جرح ال ةدعاقك هب عوطقملا

 اذإ ءداحآلا ربخ درب هنأو «اهقدصب عوطقملا « ةتباثلا ةماعلا دعاوقلا نم
 . ىرخأ ةدعاق هدضاعت مل وأ « ةدعاق ىلع دمعي مل ناك

 ىلع لدي ناك نإو ءانلق اك ةنسلل هرجم ىلع لديال رظنلأ اذه نإو

 ةشئاعف «حلاصلا فاسلا ضعب كللسم كلذ ناك دقو ٠ ىأرلا نم هراثك |
 لبق نيديا لسغ ىف ةريره ىنأ ري ادر دق اهبنع هللا ىذر سابع نباو

 وهو « ةيمالسإلا ماكحألا عبنت نه تباثلا ماعلا لصألاب ءانإلا امهاخدإ
 لاوقأ كرتو , ةنسلار جم نازيجيسابعنبا الو ةشّئاع نكت مد « جرحلا عفر
 ربخلا ايأر امل امهنكلو « ةتباثلا ةجيحصلا ريغ لسو هيلع هللا للص ىبلا
 انكحو « هاكرت هيف كشلل لاجم ال ىذلا تباثلا ماعلا لصألا اذه عمم ضقانتي
 نكسلو « مالسلا هيلع ىنلا لوق اكرتي ملف , ةحيحص ْةئظتَم ىننلا ىلإ هتبسن نأب

 , هيلإ ةيسنلا ادر

 ةباحصلا ىوتق 00202020202000 و
 فيرعت وحن هجتب ىلوألا هتسارد ىف هنع هللا ىضر كلام ناك - +98.

 تملع دقو ؛اهنوطبفتسي ىتلا لئاسملا ماكحأو « مهيواتفو « ةباحصلا ةيضقأ
 ناكو« عفت هالوم نم سع نب هللا دنع ىؤأتف فرعت ىلع ًاصيرح ناك فيك

 . ةفرعم ىلع ًاصيرح ناكو « هللا دبع لاوقأ نع هلأسيل « هتاودغ ىف هبقرتي

 نيذلا ةعبسأا ءاهقفلا هقف ىقلت دقو . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةيضقأ

 « مهفراعمو « ةباحصلا فالتخا فالخالا ىلإ اولقنو « ةئيدملاب اوناك

 ؛ هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر ثيداحأ عم , مهتيضقأو « مهيواتفو
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 نأ صحفلاو سردلاب' هنع هللا ىضر كلام ةايح انعبتت نأ دعب انل حصيو
 ىلع طبنتساو هيلع ىببو ءادشو عرعرتو « هيف جرخت ىذلا ملعلا نإ لوقت

 ةيضقأ لكي هللا لوسر ثيداحأ عم هيف ناك هجابنم ىلع راسو ء هساسأ .

 . مهبواتفو ةباحصلا

 جرخي الو ء اهب ذخأي « هطابنتسا نم ناكم ىباحصلا ىوتفل ناك كلذل
 ءامس اوناك ةباحصلا نآل  ةنيدملا لهأ هيلع اع هذخأ ناك دقلو ءاهلع
 : دعس نب ثيللا ىلإ هتااسر ردص .ىف ءاج كلذلو

 امل ةفلاخع « ةفلتخم ءايشأب سانلا يتفت كنأ ىنغلب هنأ هللا كحر لعإ ه
 « كلضفو كتنامأ ىف تنأو . هيف نحت ىذلا اندل.ب و « اندنع سانلا هيلع

 ءاج ام ىلع مهداهتعاو . كيلإ كللبق نم ةجاحو  كدلب لهأ نيب كتلزنمو

 « هعابتاب ةاجنلا وجرت ام عسبلت و 2, كسفن ىلع فاخت نأب قيقح  كنم

 نيرجاهملا نم نولوآلا نوقباسلاو » : هباتتكىف لوقي ىلاسعت هللا نإف

  لوقلا نوعمتسي نيذلا ىدابع رشبف ٠ : ىلاعت لاقو ؛ ةيآلا ءراصنآلاو

 تناك اهيلإ « ةنيدملا لهأل عبت سانلا امتإف « ةيآلا ءهنسحأ نوعبقيف
 هللا لوسر ذإ مارحلا مرحو « لالحلا لحأو« نآرقلا لزن امو « ةرجهلا

 نسيو«هنوعيطيف « هرمأيو « ليزنآلاو ىحولا نورضح ؛ مربظأ نيب هك
 همالسو هللا تاولص « هدنع ام هل راتخاو « هللا هافوت ىتح « هنوءيكيف مهل

 .« هتاكربو هتمحرو « هيلع

 مب « هدعب نم رمآلا ىلو نم هتمأ نم هل سانلا عبتا هدعب نم ماق مل
 اوذخأ مث ءهنع اولأس لع هيف مهدنع نكي مل امو « هوذفنأ هوملع اف ءمجب لزن
 ,«فلاخمهفلاخ نإو« مدبع ةثادحو ممداهتجا قى كالذ ىف اودجوام ىوقأب

 . © «هلوق كرت هنم ىوقأ هريغ رمأ لاق وأ

 ٠ باّيكلا اذه نم لوآلا مسقلا نم <٠ مقر ةذبأ عجار )١( ش



 > ا ب

 نأو « مزال ةباحصلا لوقب ذخالا نأب حيرصتلا لوقلا اذه ىف ىرتو

 .كرتي هنم ىرقأ هريغ 2 مهواتف نم رمأ ىف لوقي وأ 3 موق ريغ 'لوّع نم

 « مهلاوقأب ذخالا ىلع هثعب ىذلا ثعابلا ىلإ ةحضاولا ةراشإلا هيفو , هلوق

 .نيذلا حدم هللا نأو ء راصنآلاو نيرجابملانم نولوآلا ن وقباسلا مهنأ وهو

 ىف حودمب وهو , محل عابتا مهلاوقأب ذخالا نأ كش الو « ناسحإب مهوعبتا

 )2 ليزنتلاو ىحولا نورض# اوناكو « با ١رآ ى 7 مثدوعو مر نآرقلا

 « نيدلا أذهم سانلا لعأ مهف « هنوعبتيف مهل نسيب « ثوعيطف 0 :لأ مهرمأيو

 ٠ . ةنسلاب ذخأ محلاوقأي ذخالاف ركل ىنلا ننسبو

 . دقف , ةباحصلا هيلع ناك اهف ةنسلا نأ ىري كلام ناك دقلو - "م

 ةباحصلا ةيضقأ عمجيرمأ ةنساا رشني نأ دارأ ا ريزعلا دبع نب رمع نأ ىأر

 . لداعلا ةفيلخلا لوف ىور ناكو ؛ م«راتنو |

 اهب ذخالا . آنس هدعب رمآلا هالوو لسو هيلع هلا لص هللا لوسر نس
 .اهرييغت دحال سيل هنيدىلع ةوقو , هتءاطل لامكتساو , هللا باتكلل قيدصت

 ,ىدتما دقف اوس ام ىدتقا نُف , اهفلاخ نم ىأر قرانلا الو , اهليدبتالو

 هللا هالو نيئمؤألا لييس ريغ عبتاو اهفلاخ نهو ء روصنم امم رصصنتسا نمو

 . 29 « اريصم تءاسو منهج هالصأو « ىلوت ام

 وه هب ذخألا نأ ىربو « هب كسوتسإو ؛ مالكلا كلذب بجعب ناكو

 ةباحصلا ىواستف ىلع المتشم أطوملا ناكف «هب ذخأ دقلو « ةكحملا ةنسلا

 ىواثفلا هذه نودف , هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر ثيداحأ راو

 . هتيضقأو , لسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاوقأ نود اك« ةيضقألا كلو

 ةباحصا|ىواتفنم ةلثمأ لقن ىف ءانع أطوملل ءىراقلا ديالو 95

 نأ دبال هتاحفص تبلق نإ كنإف « اهب ذخأو أطوملا ىف امنودو ء اهاور ىلا

 , عم ص عمبأرلا ءرجلا تاقفاوملاو « )مم نع ع ج نيعقوملا مالعإ (1)



 لا

 « انعوضومل الاثم حلصتو « اهب ذخأ ىباحصا ىواتف ىلع كرظن عم
 : كللذ نمو

 ادلب نوكبب لدبلا ميلستل ناكم هيف طرتشي ىذلا فلسلا ىف ءاجام( )١
 هنأ كلام ١ : هصن ام أطوملا ىف ءاج دقف , دقعلا هيف ىرج ىذلا دليلا ريغ رخآ
 هيطعي نأ ىلع ًاماعط الجر فلسأ لجر ىف لاق باطخلا نب رمع نأ هغلب
 ىنعي للا نيأف لاقو ؛ باطلا نب رمع كلذ هركف ظ رخآ دلب ىف هابل

 ًاداتعا طرشلا نو عونلا كلذ عنم اكلام نأ اذه نه ىرتو , ©) , هنالمح

 . هذه رمع ىوتف ىلع

 ءىطعأ امبلضفأ فاسملا طارتشاب ًاصاخ ًاضيأ فلسلا ىف ءاج امو (ب)
 لاقف « رمع نب هللا دبع ىنأ الجر نأ هغلب هنأ كلام د : أطوملا ىف ءاج دقف
 هتفاسأ امم لضفأ هيلع تطرتشاو « افلس الجرتفلسأ ىنإنمحرلا دبعابأ اي
 ؟ نمحرلا دبع ايأ اي ىرمأت اهف لاقف ء ايرلا وه كالذف « رمع نب هللا دبع لاقف
 هجو هب ديرت هفلست فلس : هجوأ ةثالثىلع فلسلا : رمع نب هللا دمع لاقف
 هفل ست فلسو , كيحاص هجو هب ديرت هفلست فلسو « هللا هجو كلف , هلل

 ؟ نمحرلا دبع ابأ اي ىقرهأت فيكف لاق . ايرلا كللذف ٠ ثيبح ًابيط ذخأتل
 نإو « هتلبق هتفلسأ ىذلا لثه كاطعأ نإف ٠ ةفيحصلا قشت نأ ىرأ : لاق
 هتفلسأ امم لضفأ كاطعأ نإو « ترجأ هتذخأف . هتفلسأ ىذلا نود كاطعأ
 . « هترظنأ ام رجأ كلو « كلل هركش « ركش كلذف , هسفن هب ةبيط

 ىطعأ امرثك أ ذخأي نأ فاساا ىف طرتشا نمف , كلام ذخأ رظنلا اذهبو

 ءاحلا حتفب لحلا كلام رسف دقو , ١؛4نب ص كثلاثلا ءزجلا أطوملا )١(
 «هلمح ةرجأ نيأ ىأ هيلع لمح ام هب دارملاو ءاحلا مش مضي ٠ نالحلاب ملا نوكسو

 ديدشلاو ه لا مكب لاا يأكلو ءابد وكب اعفن رج اضرق نوكيف

 . نامضلا ىأ ميلا
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 قب نأ ىلوألاو : ىطعأ ام ذخأيو ؛ فلسلا لطبي هل ناك ام ًاريخ وأ

 . طرشلا لطبيو « هئاهتلا دعب ذخأيو لجالا

 وأ : ضبقلا لبق توما اهتالطب و « ةبها ىف ءاج ام كلذ نمو 65

 ىف ءاج دقف « رمع مث ركب ىبأ ىوتفب اهيف ذخأ دقف « ضرقلا لبق ضرملاب

 جوز ةشئاع نع 0 ريب زْنأ نب ةورع نع ؛ بابش نبأ نع كلامو : أطوملا

 . ©2داج ابلحن ناك قيدصلا ركب ابأ نإ تلاق اهتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 نم ام« ةيئباي هللاو : لاق ةافولا هترضح املف « ةيلاعلاب هلام نه افسو نير شع

 ىلإو « كنم ىدعب ًارقف لع رعأ الو , كنم ىدعب ىنغ ىلإ بحأ سانلا

 امإو « كلل ناك هتزتحاو هتددج تنك ولف اةسسو نب رشع داج كتل تاك

 باتنك ىلع هومسققاف « كاتخأو ؛ كاوخأ امه امتإوء ثراو لام مويلا وه

 1 ْ , © هنأ

 نإ ةورع نع « باهش نبا نعكلأم ١ : هسفن عضوم ا ىف ًاضيأ هيف ءاجو

 ءالحن مهءانبأ نولحني لاجر لابام » : لاق« باطخلا نب رمع نأ ... . . رييدلا

 تام نإو « دحأ هطعأ مل ىديب ىلام لاق مدحأ نأ تام نإف « اهتوكسمي مث

 « ةلحن لحن نم «هايإ هتيطعأ تنكدق « ىبال وه لاق» هتوم برق ىأ وه

 "لك لطأب وهف « تام نإ نوكت ىتح ابلحن ىذلا اهزح

 . نيرثثلا نيذم هنع هللا ىضر كلام ذخأ دقو

 ربتعيو « ةباحصلا ىواتفي ذخآلا نم ثكي كلام ناكدقلو - ٠

 ىأر ىلع « هدبع ىفةئسلا مامإ ربتعا راثكإلا اذهو « ةنسلا نم مهيواتف

 : تاقفاوملا ىف لاق دقف « ىطاشلا

 ' , ريعب لح قسولاو 2 رادقم ىأ 2 عطق ىعأ دوج نم لعاو مسأ داج 000( ْ

 0 ٠ أحل تناك ةبطاو ىطعأ لحنو
 . 700 ص م ب أطوملا (م)

 . روك ذملا باتكلا )0( 1



 اا

 3 مده ىدتهأ ند وأ 2 ةباحصلل ةيسنلاب ىنعم لا اذه كلام غلاب امد

 كلال نورصاعملا ناك دقق هريغل ةودق ىلاعت هللأ هلعج مهالسإ نتسأ وأ

 « مهيلع هلوسرو هللا ىنثأ نا هعابتأ ةكربب هلاعفأي نودتقيو هراثآ نوعبتي
 نإ الأ هّنبأ بزح « هنعاوضرو مهنع هللا ىضر ؛ مبعبتا نمو مولعجو

 ٠ ,نوحلفملا مث هللا برح

 وه هلعلو « مهتيضفأو ةباحصلا ىواستف ىلإ كلام رظن اذه - م م

 مراك أو « ةباحصلا ىراتفب اكاسمتسا ةمالادشأ امهنعهللا ىضردمحأ مامإلاو
 ىف اورثك أو ؛ ىواتفلاو ةيضقالا نم اهريغل ةدعاق اهذاختاو ءاهيلع ًاصرح
 هوطرتشا طرشالو ديق ريغ نم مهيواتفو ةباحصلالاوقأب | وذخأ دقو ؛كلذ
 , مهنع رثأ ىذلا ىأرلا ةبج وأ « محلابعأ ىف وأ « مهتافص ىف وأ « ممددع ىف
 نأ ىلإ برقأو , ًاددع رثك أ نوكبام ءارألا هذه نم اوراتخا اوفلتخا اذإو
 . هيلع لمعلا وأ ةعاما نوكت

 ,ةعبرألا بهاذملاباحصأ ةمئآلا اهلصأ ىلع قفتا نإو « ةلأسملا هذه نإو
 « اهيلع داهتعالا نم اورثكأ دمحأو كلاف « مهبقف ىفاهرادقم فلتخا دق
 : ةيبقفلا امهتساردىف اوجرخ اهيلعو ءامهداهتجا ناكرأ نمانكرتدعامن] ىتح
 ماجتالاو . ًابراقتم عزنملا ناك نإو , ًاذخأ كلذ نود ىفاشلأو ةفينح وبأو
 . ًادحتم ةلا ىف

 ءاسلعلا نم دجو دقف ةباحصلا لوقب اوذخأ دق ةعبرالا ةملآلا ناك اذإو

 لاوقأب ذخأ م مهنمو ردمغو ركب ىفأ نيمامإلا لاوفأب الإ ذخأي مل م

 فالسلا نإف , نيفلتخملا كئاوأ رمأ نكي امهمو . ةعبرألا نيدشارلا ةممآلا
 نورثكشيو « ةباحصلا ةفلانع نوباهي مدعب ءاج نمو « نيعباتلا نمفلخلاو
 نيرهتعملا ةماألا نيب رئادلا فالخلا مولع ىنعملا اذه دجتام رثكأو مهتقفاومب
 كاذامو « ةياحصلا نم اهيلإ بهذ نم ركذب اهووق مهيهاذم اونيع اذإ ممدجتف
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 ٌلود « مذخأم ة ةوقو٠ موميظعت ند مهفلاخم ىف قو مهسفنأ ىف قا ودقتعا امل الإ

 , 20م رشلا ىف مهنأش ريكو مثريغ

 نوذخأب ةعبرألا بهاذملا باحصأ ةمآلا رئاسو اكلام نإ - 8

 نود ةباحصلا ىواتف ىلع موقت مهواتف نأب نو>رصيو ؛ ىناحصلا لوقب

 .لوقب ذخأي كلام ناكأ ىه ةلأسم ريثن نأ ديرن نكلو. انايحأ اهاوس

 نأامإ ىباحصلا لوق نآل“ ةنسلا بعش نم ةيعش هنأو ةجح هنأ ىلع ىباحصلا

 «ىأرو داهتجاب نوكي نأ امإو ء« بير الب ةنسوبف لوسرلا نع لقنب نوكي
 اودهاش مه ذإ ةحيحصلا ةنسلاو نيدلا ىلإ ب :رفأ ىأ رلاب مهداهتجا ف مهو

 ؟ ةنسلاب قحلم وهف ةح رص ةنس نكي مل نإ وبف «ليزنتلا

 ىري ناك كلام ذيملت ىعفاشلا نأ ررقن لاؤسلا اذه نع بين نأ لبق

 راتخا اوفلتخا نإو . ةجح عامجإلا نأ رابتعاب اوعمتجا نإ ةباجصلا عابتا

 مل نإو « حيحصلا سايقلا عم قفتي وأ « ةنسلا ىلإ برقأ هاري. ام مهطاوقأ نم

 انئارآ نم ريخ انا مؤارأ لوقي ناكو ٠ ًاديلقت هعبتا دحاو لوق الإ رؤي ٠

 ءمهطديلقت اهنأ ىلع لب « ةنسلا اهنأ ىلع ةباحصل!لاوقأب ذخأي مل وهف ءانسفنالا

 . ملسآلا وه كلذ نآل , هضعب ىلع مهاوقأ ضعبل حيجرتو

 ىعذاربلا ديعسوب أف ءنيجرخت ههذم ءابقف هيأر جرخ دقف , ةفين> وأ امأ

 ٠ سايقلا هب كرت بجاو ىناحصلا ديلقت » : هلوصأ ىف ىودزبلا هنع لقني

 ةفينح وبأ مهنمو خاشملا نأ ىري ىعذاربلاف , انخاشم انكردأ اذه ىلعو

 .ىنعملا كلذ ىلإ ريشت ةفينح ىبأ نع ةروثأملا تارابعلاو « ةباحصلا نودلقي

 لوقب نخالا نأ ىري ىنحلا بهذملا ىف جيرختلا ةمنأ نم وهو ىخركللاو
 سايقلاب كرديال ايف الإ هب ذخأي ال كلذلو ةنسلا.ليبق نم وه امنإ ىناحصلا

 ىلع لاحلا هذه ىف ىباحصلا عبئيف « لقنلا هنأش امب ءاهوحو تيقاوملاك

 .41 ص « ب تاقفاوملا ()
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 لب ,ديلقتلا درجن ال  هلوقب ذخألا نوكي كلذىلعو « ىأر ال «لقن هلوق نأ
 , 29 ةئمس هنآل

 دمحأك اكلام نأ« أطوملاو ةيكلاملا لوصأ ةعجارم نم رهظيو -
 , ةجح اهنأو هقفلل ًاردصم اهرابتعا ىلع ةباحصلا لاوقأب ذخأي لينح نبا
 « ةئسلاب الع اهب ميلعلا ناك اذلو « ةيوبنلا ةنسلا بعش نم ةبعش اهنأو
 نالعإ ىف ميقلا نبأ ةنسلا نم اهنوك لج دقو , عادتبا ايلع جورخلاو
 ٠ : هلوقب نيففوملا

 رادم هلف ءايتفب ىتنأ وأ كح مح وأ , الوق لاق اذإ ىباحصلا نإ د
 نوكي نأ زوجيف هب صتخي ام امأف « اهيف هكراشن كرادمو « انع اهب درفني ال
 .نإو . علي هللا لوسر نع رخآ ىباحص نم وأ , اهافش يلم ىنلا نم هعمس
 «عمساامن لك مهنم لك وربإلف * هب طاح نأ نم رثكأ انعلعلا نم هب اودرفنا ام
 ةباحصلا رايك نم امهريغو « قرافلاو هنع هللا ىضز قيدصلا هعمس ام نبأو
 ملوهو ٠ ثيدح ةئام ةمآلا قيدص نع ورب لف . هوور ام ىلإ مهنع هللا ىضر

 نيح نم هبحص لب « هدهاشم نم ءىث'ىف لسو هيلع هلل ىلص ىبنلا نع بغي
 ؛ملسو هيلع هللأ ىلض هب ةمآلا لعأ ناكو « قوت نأ ىلإ ثعبلا لبق لب « ثعب

 ةليلق مهتيادد ٠ ةباحصلا ةلجأ كلذكحو « هتريسو هيدهو هلعفو هلوقبو
 هوعمسام لك او وز ولو , هودهاشو ء مهين نم هوعمس ام ىلإ ةبسنلاب ؛ ًادج
 وحن هبحص امن هنإف , ةفعاضم ًافاءضأ ةربره ىبأ ةياور ىلعدازل هودهاشو
 ىف ىناحصلا دنع ناك ول لئاقلا لوقف , ريثكلا هنع ىور دقو , نينس عبرأ
 اوناك مهنإف « مهاوحأو موقلا ةريس فرعي مل نم لوق - ءىث ةعقاولا هذه
 « اهتولاقيو « امنومظعيو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةباورلا نوبا#ب
 , ًارارم 835 ىنلا نمهوعمس ىلا ءىثلاب نوثدحيو ء صقنلا و ةدايزلا فوخ
 . سو هيلع هللأ لص هللا لوسر لاق نولوقي الو ٠ عامسلاب نوحرصي الو

 . ٠ ةفينح ىبأ ىف انباتك عجاد ()
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 ( اهدحأ ) هجوأ ةتس نع جرخت ال مدحأ اهم ىنفي ىنلا ىوتفلا كاتف
 (ثلاثلا)امعمس نم امعمس نوكي نأ ( يناثلا ) بطي ىنلا نم اهممس نوكيي نأ

 نوكي نأ ( عبارلا ) انيلع ىنخ ًامبف هللا باتك نم ةيآ نم اهمبف نوكي نأ

 نأ ( سماخلا ) هدحو اهب ىتفملا لوق الإ انيلإ لقني مو مهؤلم هيلع قفتا دق

 وأ ءانع هب درفنا ىذلا هجولا ىلع ظفللا ةلالدو ةخالاب هملع لايكل نوكم

 نامزلا لوط ىلع اهمهف رومأ عومجمل وأ ء باطألاب تنرتقا ةيلاح نئارقل

 ؛هتريسو « هلاو>أو هلاعفأ ةدهاشمو ؛ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةيور نم

 هلي وأت ةدهاشمو « ىحولا ليزنت دوبشو « هدصاقم معلا وع همالك عامس و

 نوكت ةسخلا ريداقتلا هذه ىلعو ٠ ني هميفت الام موف نوكيف لعفلاب

 لوسرلا هدرب ' م مف نوكي نأ ( سداسلا ) ابعابتا بحي انيلع ةجح هاوتف

 | ظ . 2 همبف ىف أطخأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ًاصوصخ , ديعب هعوقو لاحاو « ىضوف هجو سداسلا هجولا اذهو

 لقنلا أطخك وهو لايجألاىلإ ىالسإلا نيدلا اولقن نيذلا ةباحصلا ةيلع نم

 . ًابيرق لامتحالا نكي : نإو ٠ عوقولا لمتحي لوسرلا نع

 هرايتعا فكلامر ظنا آنابب نوكم نأ مصب نسح هيجوت اذه - 3

 درجبو ديلقت هنأ ىلع ال « ةنس هنأ ىلع هب ذخأ, هنأو . ةجح ىلاحصلا لوق

 « ىرورض اهبا] ةيبنتلاو «٠ ةررقم ةجيقن هل نب رظنلا نيب قرفلاو « عابتا

 . لاوقأب ذخأ نإ هنأ ذإ ؛ هلوصأ ىضتقم لع ىكلاملا هقفلا هيجوت نكمل

 . عم ضراعتلا عضوم ىف وكنت نأ نكمملا نم ناكةنس اهنأ لع ةباحصلا
 حيجرتلا لئاسوب رخآلا ىلع امهدحأ مجريو ؛ اهتضراع نإ داحآلا رابخأ

 ىلعةفينح وبأو ىعفاشلا كلل اكديلقت درجم اهم ذخالا ناك نإو ةفلتخملا

 .٠ ةنسال ثيحالإ اهب ذخؤي ال اهنإف ءهدنع تاحيرختلا ضعب
 .بسسوي

 : 158 ص عبارلا ءزجلا نيعقوملا مالعإ 0(



 بابسأ نم اذه ناكو « هنع هللا ىضر كلام كلسم وه لوالا ناك دّقاو

 ىذلا ىفاشلا باتك ىف كلذ ىرت اك « ىعفاشلا هذيملت نيبو هنيب فالخلا
 ,داحآلا ربخ كرت كلام 'نأب لئاسم ىف حيرصتلا هيفف , كلام فالتخا هامسأ
 «كلذدعب كللقنتلو « هفلاخو كلذلىعفاشلا هدقن دقو قاحصلا لوقي ذخأو
 : ىتأي ام هنمف كلام فالتخا باتك نم مألا ىف ءاج ام

 ىف ذخأو اههرك اكلام نإف « جحلا ىهشأ ىف ةرمعلا ىف ءاجام )١(
 صاقو ىأنب دعس لقنب ذخأي لو « بإطخلا نب رم نع كاحضلا لقنب كلذ

 : هصن أم مالا ىف ءاج دقف تل ينك ىبلا نع

 ١  0هوركم ريغ نسح لاقف حلا ىلإ ةرمعلاب عتمملا نع ىفاشلا «

 تر ذامف ةجحلا امو 53 . ملسو هيلع هللا للص ىنلا رمأب كلذ لقن دقو

 انريخأ : ابضعبب كلام انثدح دقو ء هجو ريغ نم ةتباثلا ثيداحألا لاق

 دعس عم هنأ لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نب دم نع باهش نب نع كلام
 امهو , نايفس ىنأ نب ةيواعم جح ماع سيق نب كاحضلاو صاقو ىفأ نبا
 لبجنمالإ كلذ عنصن ال كالا لاقف , جحلا ىلإ ةرمعلاب عمتملا نارك اذتي

 ىهن دق رمع نإف « كاحضلا لاقف ىخأ نبا اي تلق امسّنِب دعس لاقف « هللا سمأ
 ,هعم اهانعتصو لسو هيلع هللا لص هلال وسر اهعنص دق دعس لاقف : كلذ نع .

 رمعو , دعس لوق نم ىلإ بحأ كاحضلا لوق كلام لاق دق ىعفاشال تلقف
 ء دعس نم سو هيلع هللا لص هللا لوسرب ملعأ )© .

 لعأ رع لاقو ؛ دعس ثيدح درو « رمج لوق حجر هنأ ىرث اذه نم

 ابضراع اذإو « ةئس هنأ لع رمع لوق دمتعا دق وبف « دعس نم هلل لوسرب
 . تيأر اك رمع لوق هيدل حجرت دقو ءامهنيب حجار حيرض ثيدح

 َْق عتب دارملاو ءةؤومح عباسلا ء ءزجلا كلام فالتخا باتك نم مألا 0(

 . هلهأ ىلإ عجري نأ لبق « فاوطلا ىهو ةرمعلا دعب جحلاب مرحي نأ جمل

 ( كلاما ؟؟م)



 دوو نانا دع

 الإ مجتح ال مرحغا نإ لاق دقف مارحالا ىف ةماجحلا كلذ نمو (ب)

 ظ : مالا صن كيلإو' رمع نبا لوقب ًاذخأ « ةرورض نم

 ؛ ًارعش قلح الو . مجتح لاقف مرحبلل ةماجحلا نع ىعفاشلا تلأس »

 ىحي نع كلام انربخأ لاقف , ةجحلا امو تاقف ء ةرورض ريغ ن م مجتحو

 )سو هيلع هتل لص ىنلا نأ راسي نب ناملس نع ديعس نبا
 . ٠مرخوهو مجتحا

 هل دبال « هيلإ رطضي نأ الإ مرحلا مجتح اله : لوقن انإف ىعفاشلل تلقف

 . 20 « كلذ لثم كلام لاقو «هنم

 هلأ لوسر نع ءةياور هنأ ىلع ربع نيا لوقب ذخأي هنأ اذه نم ىرتو

 ش اسمناحجر هيدأ تي ؛ نأ كعب ىرخالا هياورلا كرتو« ملسو هيلع هلأ ص

 ىهقف 4 كلم و ةئيب نع ناكامهادحإب لمعلا هكرتف امهيلكىور دقو ءابيلع

 . ثيدحلاو ةياورلاب لمج نعال

 كلام ىور دقف هلل لبق ج جلاب مو>رملا بيطلا كلذ نمو (ج)

 | . بيطت, ناك تال 2 ىنلا نأ لصتملا هدنسب

 هوك كلذ نأب ىفي ناك دق ربا اذه ىور ىذلا كلام نكللو

 كلذو ؛ لال>إلا لبق بيطلا نع هنع هللا ىضر ردع ىهن ند كلذ ذخأو

 000 . "ل لوبسر نع القن قدصأ رمع نأ ىرب هنآل.

 ىلع ىباحصلا لوق مدقي كللام ناك ةدعاقلا هذه ىلع ءانبلاب - 9#“

 لهأ ل معنم وأ: ىأرلا هوجو نم دجوو « امهنيب نزاو اذإ رامخاآلا ضعب

 . لوق حجري ام ةماعلا « ةعيرشلا لوصأ نم وأ « ساناالاوقأ نم وأ ةئيدملا

 رابتعا ىلع نكملو ةنسلا لع ىناحصلا لوق مدقي ال كلذ ىف وهو «ىناحصلا .

 نزاوف «ء هيلإ نايدأتت مف اتفادخا دق 2 ةنسلا ىف ناتباور تدرو دق هنأ

 دريل وهف « ىرخألا درو ' امههاد>] لوبق ىلإ ئهتناو . ةنزاوملا كلت امنيب

 « قثوأ رخآ ربخ لوسرلا نع اخ در لإ ؛ ىباحصلا لوب لومسرلا لوق

 ا ' 0 القت قدصأو ا
| 
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 مما

 لصألاا درب هنإ هنع لاقو , كلسملا كلذ ىف ىعفاشلا هذيءلت هفلاخ دقلو
 هقفلا هب قستي ىذلا رهاظلا نكلو ء فعضآلاب ىوقآلا ىريو , عرفلاب
 ىناحصلل ًايأر هرايتعاب لوسرلا ريخ ىلع ىباحصلا لوف مدقي ال هنأ ىلاملا

 ؛ ةرجحلا راد مامإ كللسم كلذ نوكي نأ هللا ذاعف « لوسرلا لوق ىلع همدقي..
 ىباحصلا لوق ربتعي هنأ وهو ؛هانركذ ام قحلا لب , هليج ىف نيثدحملا خيشو
 « هيلقان ىف بير نكي مل اذإ قداص لقن وبف , عيككَي هللا لوسر نع هاقلت ًامهف
 ةنزاوملا تسيلف ٠ ةرششامم .لوسرلا نع ربخ نيبو هنيب ةنزاوملا دقع اذإو

 نع الإ ذخأي مل هنأ ًاصوصخو « مالسلاو ةالصلا هيلع هنع نيربخ نيب الإ
 . اليوط أدمأ هومزال نيذلا ةباحصلا

 ديلقتلا هجو ىلع ؛ ىباحصلا لوقب ارذخأ دق ءاملعلا ناك اذإ - “٠8#
 ىده نم ةسمّتام ةلوقنم ةنس هلوق راتعاب عرشلا ىف ة ةجح هنأ ىلع وأ هل

 نيعباتلا اولعحي مل ءأبلعلا رثكأ نإف ء.هيلع همالسو هللا تاولص ميركللا ىنلا
 نباو نسحلا دهتجا اك دهتحي نأ هل نأب حرمص ةفينح وبأف « ةلزنملا هزه محلا

 « مديلقت غوسي هنأ هتلاسر ىف ركذي مل ىعفاشااو ٠ ميهاربإو ىعشلاو نيريس .

  لاو> آلا ضعب ىف نيعباتلا ضعبا الاوفأ رات ناك هنأ هنع ىور ناك نإ .
 ةلأسملا ىف تباث رقم دابتجا ىلإ ىهتنا دق نوكي ال لاوحألا هذه ىف هلعلو
 رايتخا هنأ ىلع ال , هلاق نيعباتلا ضعبل الوق اهيف ىأر اذإف « هب موزحب

 : ,اهريغ مدعدنع ةجح نيعباتلا لوق نأ رابتعابالو « ليلدلا ىلع ىنبم ىبهقف

 ف 4 هقيس نم لوقب سانّدتسسأ وه لب« قاحصلاك زئاج هديلقت نأ رابتعاب الو

 . ىأر هيف هل ررقتي ل مرمأ

 لاوفأ نم فلاخم امل نكي مل اذإ نيمباتلا لاؤقأب ةلبانْلا ضعب ذخأ دقلو

 . نيعباتلا نم الو ةباحصلا



 نم ماه ىف ىغباتلا لوق ريتعي مل هنأ ربظي ؟ كلام نيقيرفلا ىأ نمو |

 ؛,مدنع رابتعا مهطاوقال ناك نيعباتلا ضعب نكلو « ىباحصلا لوقك ةئسلا

 ؛مالسإلاىف مهتاقباسو مهبقانمل وأ « قدصلا ميرحتل وأ « هقفلا نم مهماقمل امإ

 عفان و « ىرهزلا باهش نباو « بيسملا نب ديعسو « زيزعلا دبع نب رمعك
 ةياردلاو « ةياورلاب لعلا نم ةجردلا هذه ىف مث نمو « رمع نب هللا ديع ىلوم

 عمقفتأ ؤأ « ةنس هساسأ ناك اذإ هقف نم نولوقي ام ليقي .ناكف « هقفلا ىف

 ًانايحأ هداهتجاب ىنختسي ناك هنأ ر بظيو « ءاملعلا ضعب هيلع ناك وأ « لمعلا

 . ًافلاخع دحي لو ءهيلإ نآمطا اذإ

 : هيكرتو « انلق ام ديؤت ىتلا لوقنلا ضعب كل لقنئلو - "#٠9 ع

 ذخ أدقف « هتزايح ىف سيلام عيجي نأ نم ناسنإلا عنم كلذ نف ( ) ١
 ةرسيم نب ىسوه نع كلام : أطوملا ىف ءاج دقف . بيسملا نب ديعس ىأرب هيف

 « نيدلاب عيبأ لجر ىإ : لاقف « بيسملا نب ديعس لأسي الجر عمس هنأ
 . , ؟"0كلحر ىف سيل ام عببت الو: : لاقف ْ

 ءاج دف ( لسأ نب ديز لوقي ةيلهاجلا ابر ةقيقح ىف ذخأ دقلو (ب)

 : أطوملا ىف

 ىلع لجرلل نوكي نأ ةياهاجلا ىفابرلا ناك هنأ ٍلسأ نب ديز نع كلام» 22
 طاقسإلا نأ اذه ىلع ىنب دقلو « ىبرت مأ ىضقتأ لاق لجأ ىلإ قح لجرلا
 هوركملانمآلاو : لاق اذلو « ابرلا نم وه لجألا طاقسإ ريظن ف نيدلا نم

 عضيف ؛ لجأ ىلإ نيدلا لجرلا ىلع نوكي نأ اندنع هيف فالتخا ال ىذلا

 دعب هليد رخو ىذلا. ةلزنم اند 2 كللذو . بولطملا هلجعيو « بلاطلا هنع

 . ع ؟9هئيعب اب ؛ ابرلا وه اذبف « نيدلا ىف ميرغلا هديزيو « همر غ نع هلح

 . 141 ص مج أطوملا ()

 . )9م: نص م أطوملا (0)



 الا

 طاقسإلا ةهارك فركب نأ دم نب مساقلا لوقب ذخأ هنأ كلذنمو.(ج )
 : أطوملا ىف ءاج دقف « هليجأت ريظن ىف هتدايزو « هليجعت ريظن ىف نقلا نم
 ريناند ةرشعب ةعلس ىرتشا لجر نع لئس دم نب مساقلا نأ هغلب كلام »

 . 6 290هنع متو كلذ هركف : لجأ ىلإ ًارانيد رشع ةسمخم وأ ءدقن

 « نيعباتلا ضعب لاوقأب ذخأي ناك اكلام نأ ىرت اذه نمو - ٠8
 : نيرمأ ىلإ هيبنتلا كلذ عم بحيو

 -)٠ ) ةروهشملا ةنسأا نم درو امو « محلوق نيب نزاوي ناك هنأ ( امهدحأ «

 عرشلل ةماعلا لوصآلا نم لعامو « هصنو هرهاظب ميركلا باتكلاو
 لهأ لمع هيلعامو «ةتباث ةررقم ةميلس ةسيقأ نم رهنشا امو , ىالسإلا
 لك عم هيلإ اولصو ام سردي ةلملا قو ؛ سانلا هيلع ىرج امو ؛ ةنيدملا

 هبسنو هلاق هب سنأتساو « مهلوقل ًاضراعم دحي لن إف“ « لوصأ نم هيدل ام
 كلذ ىلع ناك هبقف ىف هنع هللأ ىضر كلام ع.يذنص نإ ق وا ىفو . مييلإ

 نيب عمج لب « هيلع دمتعي « د>او لصأب ةلأسملا ىف فخأي ال جينملا

 أهرهاظب لدن ةعرك ةبآ ةلأسملا ىف ناكاذإف « ةلأسم لك ةسارد دنع لوصأالا

 ةروبشملا ةكحلا ةئدنلا هيلإ ًافاضم رهاظلا كللةساسأ ىلع اهتسارد مح ىلع «
 ذخالا ىلإ هلك اذه نم ىهتاو « ةماعلا لوصآلاو « ةنيدملا لهأ لمعو
 لوصألا وأ ةنيدملا لهأ لمع وأ « ةنسلا رووشمب هصيصخت وأ . رهاظلاب
 هيدي نيب أم لك اهيلع ًاقيطم صن ابيف نآك ولو لئاسملا سردي وهف., ةماعلا
 عماجا جونلا كلذ ىلع اهسرد داحأ ربخ اهيف ناك اذإف « طا.نتسالا رداصم نم

 . هذهو « هب ذخأ عماج كح ىلإ ىهتنا اذإف « طابنتسالل ةماعلا لوصآلا نيب
 ىعفاشلا دنع ربخلاف « ىعفاشلا هذيملت اهيف هفلاخو « اهب زاتمأ ىتأ ىه ةرظنلا «

 ءهب ذخأب هنع ربعي ناك امك ةصاخ ريخ وأ «داحآ ريخ ناكولو

 .1ا ص مج طولا (1)



 لال #7

 ىعفاشلاف « حجريو ثزاو.ف كالام اأو سامقلا درو. نآرقلا رهاظ صصخمو

 , ًاصحاف ًاسراد ًانراقم هب ذخأب كلامو . آد رفنم ىنسلا ليادلاب ذخأب

 . هئطوم ىف هنود دقو . ربخلا ىوار:وه ناك ولو

 نم « أاعبات هنوك فصوب « ىعباتلا لاوقأ ريتعي مل هنأ ( ىفاثلا رمآلا )

 ن* اهرابتعاو علي ها لوسر اومزال نيذلا ةباحصلا لاوقأك ء ةنسلا

 . ليزنلا عقاو» اودهاشو لوسرلا اوهزال ةباحص مهنوك< فصوب ةنسلا

 ًاديلقت نيعباتلا ىأ محلاوقأ ضعب ذخأب ملو « هيمارم اوكردأو « هراودأو

 « ابضقني ام دي ّلو « اهتقفاو» كإ ىبتنا هتسارد ىف هنآل لب  ًاعاتاو

 مهلاوقأب ذخأف « مببقف ىلع جرخت نيذلا خويشلا ماق» نيعباتلا كئاوآلو

 اهاضتراف ؛ ابقفاويام ىلإ هدابتجا ىدأتو « ابلطيبام ني مل هنآل

 0 . مهيل] اهبسنو

 ةفينح يبأو كلام نيب نزاون ماقملا اذه نه ىبتنن نأ لبقو - 9م

 هنأ ةفينح ىلأ نع رثأ دقل . نعباتلا لوقب ذخألا ةمج نم امهنع هللا ىضر

 نيعباتلا نم مهريغو « نيريس نباو « نسملاو « يهاربإ نع لوقي ناك

 ؛ لاجر نم وهو لاجر مهنإو « اودبتجا ا؟ دبتحي نأ هلف اودبتجا منإ

 ,هعابتا بحي أريتعم ًارمأو ءابس دخلا بحي ةجح محلوق ربتعيال اذهل هنأو

 هدعب و ؛ىبقفلا هلالقتسا هب نلعأو « هب رهاج ىذلا لوقلا كلذ عم نكملو

 نلعي راثالا باتتك ىف هارن « ةنسلاب اذخأ هديلقت ربتعي ال نم ديلقت نع

 ديعسل لاوقأب كلام ذخأ اع ىعخنلا ميهأربإ اهلاق دق ةريثك ءارأل هرايتخا

 « زيرزعلا ديع نب رمعو ؛ دمج نب مساقلاو «٠ لسأ نب ديزو « بيسملا نبا

 ٠ ةنيدملاب ًاروهشم مهبقف ناك نيذلا نيعباتلا رايك ند مثريغو .

 «نيليلجلا نيمامإلا نيذهل راثآلا بتكل ةقيمعلا ةساردلا نأ قملاو

 . ةيضقلا هذه ف أاموجبنم قافثا ىلإ اب ىبتذت



 كا ل

 ' ىلع مجم دقل ىتح « ميهأربإ نع ةريثك ىواتفب ةفينح وبأ ذخأ دقل

 نم ةئتره زواجتب مل هنأو ٠ ميهادبإ هقف هنأ اومعزو «باتكلا ضعب ههقف

 ءابقف نم هريغو « يهاربإ لاوفأ ن٠ راتخاو ذخأ ام ةرثكل هيلع جرخي

 عم « لوقلا كلذ نالطب ةفينح ىبأ ةسارد دنع انيب دقو , ةفوكللاب نيعباتلا

 عابتالل ال « ىأرلا قفاوتل ٠ ميهاربإ ءارآ نم ًاريثك راتخا هنأب ميلستلا

 ش . ديلقتلاو

 امبجبنم قفاوت ىلإ ىهتنت نيمامإلا نيذه ةأشنا ةحيحصلا ةساردلا نإو

 ىف فقثت ةفينح وبأف « مبصاخشأ امهدنع تفلتخا نإو  نيعباتلل ةيسنلاب
 ف فقلت هقفلا ىفوبف « ميهأ ربإ هقف ىوار ناكدامحو , دامح ىلع هيهةفلا هت أمشأ

 ًاصوصخو « هدابتجاو هتسارد ىف عمم وأ م مهل رإ هقفب ةيهقفلا هتسارد

 نيثالث و< دهتحيو ثحبي ًاضيش ثكمو ء هتوم دعب دامح سلجم سلج نأ دعب
 ءاضترا ميهاربإ ءارآ نه اريثك ىضتري نأ ميقتسملا قطنملا نم ناكف « ةنس

 . عبتملا ديلقت ال « لبقتسملا

 هقف اوقلت نيذلا ءابقفلا ىلع ةيبقفلا هتأشن ىف فقات كلذك كلامو

 جر ىتلا ةيبقفلا ةداملا ىه ةساردلا كلت تناكو « مثريغو ةعبسلا ءابقفلا

 .ةعبسلا ءابقفلا ءارآل نوكي نأ اهبابسأب روهآلا طايترا نم ناكسف « اهيلع
 نءف ابقفاو نإو « اهقفاوي وأ اهفلاخي « هدنع ريدقتلاو رامتعالا نه ناكم

 ىوقأ وهام ةضراعملف اهفلاخ نإو ء« ضعبب اهضعب لوصألا ةلباقم . ةسارد
 , نيمامإلا دنع ببسلا داحكتاو « جينملا داتا ىرت كلذبو ءاليق موقأو , اهنم

 . مهنع امبنم دحاو لك ذخأ نرذلا نوءباتلا فلتخا نإو

 عامجإلا ع

 ًاركذ ةعبرآلا ةمآلا رثكأ هنع هللا ىضر اكلاغ لعل  ة«*9

 ركذ ةريثك عضاوم ىف هدجت) أطوملا حتفت كنإف 24 ًاجاجتحاو عامجالل
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 - هل غوسي ًادنس كلذ ربتعيو « هيلع عمتجما رمآلا هنأ ىلع ةيضقلا ىف كلا
 : لاثمآلا ضعب كلذل برضنلو « هب ىتفي نأ

 رمآلا كللام لاق ١ : هلوق بآل ةوخإلا ثاريم ىف أطوملا فءاج(١)
 نم دحأ مهعم نكي مل اذإ بآل ةوخإلا ثاريم نأ اندنع هيلع عمتجلا
 . مركذك مركذ « ءاوس ماآلاو بآلل ةوخإلا ةلزنك مآلاو بآلا ىنب
 اميف مبكرش ىتلا ةضيرفلا ىف ملا ىنب عم نوكرشي ال « ماثنأك ماثنأو

 0. كئلوأ تعمج ىتلا مآلا ةدالو نم اوجرخ منال , مالاو بالا ونب .
 ْ . عامجإلا اذه ىلع عورفلا عورفب 7

 , كلام لاق : هيف ءاج دقف مال ةوخالا ثاريم ىف و ءاج م اهنمو (ب)

 دلو عم الد« دلولا عم نوثريال ملل ةوخإلا نأ اندنع 4 ةيلع عمت مثلا رمآلا

 ' ىبأ دجلا عم الو بآلا عم نوثري الو « ًاثانإ وأ اوناك ًاناركذ « نبإلا
 . سدسلا مهتم دحاولل ضرفي ؛ كلذ ىوس اهف نوئري مهنأو « ايش بآلا
 اوناك نإف ء سدسلا اههنم دحاو لكدلف نينثا اناك نإف نأ وأ ناك ًاركذ

 ظح لثم ركذال , ءاوسلاب منيب هنومستش ءاكرش مهف ٠ كلذ نم رثكأ

 ش .6 نييشنالا

 لك نم ةءاربلا طا رتشا عم: عييبلا كح ىف أطوملا ىف ءاج ام:اهنمو (ج )
 « ةديلو وأ 0 ادع عاب نميف اندنع هيلع عمتجلا رمآلاو ٠ : هيفف بويعلا

 - لع نوكي نأ الإ « عاب امف بيع لك نم ءىرب دقف . . . ةءارزلاب ًاناويح وأ

 ىمسيام وه هركذ ىذلا قرفلاو « مز ص ؟ج ىناقرزلا حرش أطوملا ()
 ميس بيصعتلاب ءاقشألا ةوخإلا ةثارو نوكست امدنع ىهو « ةكرتشملاةلأسملاب
 مأ دالوأ مرايتعاب مهنوك رشي مهنإف ثاثلا نوذخأب مألا دالوأو :٠ ًائيش

 اتدوص ظنا . ةكرتشملا ةلأسملا ىعستو كلام ركذ ؟ 9 ةوخإلا كلذك الو



 وفا -

 ناكو « هتئربت هعفني مل همتكف ابيع لع ناك نإف , همتكف ابيع كلذذف
 ,0“6هملع ًادود ره ماب ام

 : هيف نوكي لضفلا ابد تأو محللاب محلا عيب ىف هيف ءاجو ( د )
 هيشأامو منغلاو رقبلاو لبإلا ملف اندنع هيلع عمتجما رمآألا: كلام لاق د

 * نزوب انو الم الم الإ شعيب هضعب ىرتشي آل هنأ شوحولا نم كلذ

 . أدي « لثمب الثم نوكي نأ ىرحت اذإ نزوي نإ « هب سأب الو « ديب دب

 كالذ هبشأ امو منغلاو « لبإلاو « رقبلا محلب ناتبحلا محلب سأب الو « ديب

 | « لجألا لخد نإ «دي د ؛ نم رثكأ و 2 دحاوب نا اك« شوحولا ن

 ش ,«"9 ديف ريخ الف

 هيلع عمتجا لوو مامجإلاب جبتي كلام ىرت هلكاذه فو - 3

 « هيلع عمتجما ةلك ريسفت هنم ضرعتن هنع لوقملا ىلإ هجتنلو اندنع

 « أطوملا ىف مالكلا دنع هن آ هانلقن امف ءاج دقف لقنلا كلذ اندجو دقلو
 لهأ لوق هيلع عمتجا أم وبف . هيلع عتجلا رمآلا هيف ناك امو» : لاق دقف

 , ©0هيف اوفلتخي مل لعلاو هقفلا

 نيبم حراش فيرعت وهو ٠ كلام رظن ىف عامجإلا فيرعت وه اذه

 دقف , ةلمجا ىف هل لوصآلا ءاءلع فيررعت عم قالت وهو : هل فشاك هدارمل

 : هصن ام لاقف « لوصفلا حيقنت حرش ىف ىفارقلا هف رغ

 ىنعنو « رومألا نم رمأ ىفةمآلا هذه نم دقعلاو لحلا لهأ قافتا وه
 لحلا لهأبو ,داقتعالا وأ « لعفلا وأ «لوقلا ىف امإ كارتشالا قافتالاب
 . , ؟2ةيعرشلا ماكحالا ىف نيدبتجملا دقعلاو

 )١( م ص م ب ىتاقررلا حرش أطوملا .
 . 0ع ص + ج ىناقرزلا حرش أطوملا (0)
 . مع ص كرادملا )6(

 . ١غ. ص حيقنتلا حرش ()
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 . هئيينس كلام دنع ثحح هيف عامجالل نين وكملا نيدهتيلا فب رعتنأ ىلع

 «هنع هللا ىضر كلا هب ع نك ىذأ عامجالا ود اذه ركنا

 .اهيف دمتعي ال ىتلا لئاسملا ىف أطوملا باتكىف ًاريثك هب جاجتحالا ىرتو

 'اهتلالد ةيآلا نوكست وأ « ريسفت ىلإ اهيف هدنع صالا جات وأ « صنلا ىلع

 ش .٠ صيصختلا و ل احالا ليش ىزلا رهاظلا ليبق نه

 هلقتن نأ ديرن الو لصفم ريك عامجإلا ف لوصألا ءايلع مالكو

 , كلام هقفب ةلص هلام انه ركذن امئإو٠ معلا اذه ىف هعضوم كاذلف , انه

 ىف هدنع عامجإلا ماقمو « ةفاتخنا عامجإلا عا ونأ نم هب ذخأي ناك امو

 عامجإلا نم ملكتن ةلمجا ىفو . هدنع هيلع دمتعي امو« هبئارمو « جاجتحالا

 ' فشكي ام هنم ذخأتف , كلام هقف وهو « انعوضوم ةقيثو ةلص اذ ن وكب امف

 ضعبل اليلعت نوكي ؤأ « هتاهيجوت ضعب ىف ىأر ىلإ ريشي وأ هل جاهنم نع

 اننواعيوأ « انعوضوم ميم نموه 1 ضرعتن اذكهو ؛ هنع ةروثأملا عورفلا

 هانبتك امف ةماعلا عاجإلا ماكحأل انضرع اننأ ًاصوصخو « هحيضوت ىلع

 ىتكن و « هيلع ءىراقلا ليحنو , انه هرركن الف «٠ ىعفاشلاو ةقينح ىلأ نع

 . الام صخب ام هنم

 ضعب بتك |هتركذ ةيضق ررقن كلام رظن ىلإهجتن نأ ليقو - ٠ ١6

 ةيضقلا هذه نإف « ةنسلاو باتكلا ىلع مدقي عامجإلا نأ ىهو . نييلوصألا

 ركذن « اهنالطب هجو نيبن نأ لبقو , لوصآلا بتكح ضعب اهركذت

 ىأ ىلع اهنع ىضرن ال انك نإو ءاهمبف سانا ءىطخي ال ىتح ء اهل مر يسفت

 ٠ 30 .اهظريسفت

 هدنسس ىف ةنسلا وأ باتكلا ىلع دمتس, ىذلا عامجإلا نأ مدارمو
 نآل كلذ « صوصنلا نم هريغ ىلع مدعي ثيحن « ةوق هب دنسلا بستكي

 زوحي ال أبعطق راص هنأ ةجرد ىلإ هاوقو ؛ صنلا وهو دنمملا ىر عامجإلا
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 ركنأ نإ ًارفاك نوكي هنأ بس مهضعبو مح نه هيلع لهشام راكنإ

 كلذ ةلالد ىلع عامجإلا نآل كلذ ؛ صنلا ىلإ دنئسملا عامجإلاب تبث دق امكح

 ؛ ةرورضلاب نيدلا ن٠ مهفي ىذلا رمآلا ةبترم ىف هلعج لا ىلع صنلا

 ريسفتو .اهصصخيو صوصنلا دينقي ةرورضلاب نيدلا نم مهفي ىذلا رمآلاو

 ميدقت هيف نوكي الو « ةلمجا ىف ًاغاستسم هلعحي عضولا كلذ ىلع مالكلا
 ىلع هتاالد . ىلعو هيلع عمجأ دق ص م.دقت لب ؛ صنلا ىلع عاجإلا درجب |

 . نأشلا كلذ هل نكي مل ريخآ صن

 نوريثك هغستسي مل ٠ جيرختلا كلذ مالكلا جرت عمو س١8

 ضئارفلا لوصأ ىف الإ نكي مل * عضولا اذه ىلع عاجإلا نآل ءاملعلا نم

 2 بوجوو « ناذمر مايصو ةالصلا تاقوأكو « أسمخ تا ولصلا ن وكك

 « اهيلع عامجإلا دقعناو « صالاب تتبث ضئارف ىهو . اذكهو « ةاكرلا

 ركنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلاو « اهيف لاهتحا ىأ ليقت ال صوصنلا تراصف

 دوجو ركنأ ليثح نب دمحأو ©0لئاسملا لوصأ ىف الإ عامجإلا ىوعد
 . ةباحصلا مامجإ الإ عامجإلا

 صوصنلا ضعب ضراعي نأ سانلا ضعبل غوس دق ةيضقلا يمعت نإو
 دقعني مل وأ « عازن عضوم اهيف عامجإلا ناك « لئاسم ىف عامجإلا هاوعدب
 بصعتلا ديبأتل همادختساب ٠ صوصنلا ىلع مجهت ميمعتلا ىف ناكف طف

 ؛هلوصأ الو ءىالسإلا هقفلا مهفيال نم ضعب لعج ييمعتلا اذه لب ؛ ىهذملا

 ن٠ رمأ ىلع اوعمجي نأ سانلا ةعاطتسا ىف هنأ بسحي ؛ هيبتاك تارامع الو

 ماكحالا مدهو ٠ صوصنلا فلاخ ولو « ابعتم ًانيد نوكيف « رومألا
 1 . ©0ةررقملا

 .(ىعفاشلا) انباتك ىف هانيتك ايف مامجإلا ثحبو 2 ملعلا عامج بانك عجار )1(



 ل "غ8خ--

 ْ : لاقف نيعقوملا مالعإ. ىف ميقا نبأ هدر دقلو

 ةنسلاو نآرقلاب هيلع جيتحا اذإ نيدلقملا نم فالخلا فرعي مل نم »
 اوباعو « مالسإلا ةملأ هركنأ ىذلا وه اذهو . عامجإلا فالخ اذه : لاق
 ف دحأ مامإلا لاقف « هاعدأ نم اوبذكو 6 هيكسترأ نم ىلع ةيحان لك نم

 , اوفلتخا سانلا لعا « بذاك وبف عامجإلا ىعدأ نم : هللا دبع هئبا ةياور

 اوفاتخا سانلا لعن ال لوقي نكلو ؛ مصآلاو ىسيرملا رشب ىوعد هذه

 ؛اوعمجأ لوقي نأ لجرلل زو< فيك ىزورملا ةياور ىف لاقو ٠ انغلبي ل وأ
 لاقو . افلاخ لعأ ال ىفإ لاق ول « مهمهتاف اوعمجأ نولوقي مهتعمس اذإ
 لوقي نكلو ؛ نوعمجم سانلا نأ لعأ ام « بذك اذه بلاط ىأ ةباوز ىف
 ىبأ ةياور ىف لاقو سانلا عامجإ هلوق نم نسحأ وبف ٠ افالتخا هيف لعأ ام

 ملو . اوفلتخا سانلا لعل  عامجإلا ىعدي نأ دال ىغيني ال : ثراحلا
 .« عامجإلا ىلع ةنسلاو , ةنسلا ىلع باتكلا مدقت ىلع مالسإلا ةمأ لري
 . « ؟”ةئلأثلا ةيترملا ىف عامجإلا لعجو

 فصوب عاجإلا نإ لاقي نأ لاوحألا نم لاح غيستسنال انإ قحلا ىفو
 عمجملا لئاسملا ضعب تغلب نإو « ةنسلا وأ باتكسلا ىلع مدقي اعاجإ هنوك

 ماجإلاب ىزملا صنلا ماقلل كلذف « نيدلا ىف ةيرورضلا رومآلا غلبم ابيلع

 زوحب ةمآلا ضعب نأ ًاضصوصخخو ؛هدحو عاجإلل ال , هتلالد ىلعو « هيلع

 سايق ىلإ دنتسا اعاجإ انمدق اذإف « سايقلا وأ ؛ ةرامآلا ىلإ عاجإلا دانتسا

 اهانمسر ىتلا رئاودلا ف الإ لوقعم ريغ كلذو « صن ىلع اسايق مدقن امتإف

 ْ ظ . لبق نم

 اصن نوكي نأ زوحي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دق عاجإلا دئسو 94
 .«داحآ ريخ وأ «باتكللا نم ًارهاظ وأ « ةرتاوتم ةنس وأ باتدكلا نم

 00 , 10و ص ؟ ب نيعقوملا مالعإ ()



 ل مو

 مايجإلا دقمناو , عامجالل دنس ناكاذإ هتوبث وأ هتلالد ىف ًاينظ نوكي امو
 عاجإلا نم ةيعطقلا تءاجو ؛ ًايعطق كللذب كحلا حيصأ هاضتقم مك-حلا ىلع
 مكحلا دافأ صنلا نأكنف « صنأا تاذ نم ال « صنلا نم دافتسملا محلا ىلع
 نأ هنع هللا ىضر كلام نع ركذ دقلو . ةيعطقلا دافأ عاجإلاو « درجنا
 نم صنلا ىلع هيف دنسلا رصتقي الف ©”آيسايق هدنس نوكي نأ مصب عاجإلا
 ةمتر٠ نه سايقلا نمدافتسملا محلا عفتري لاح اهذه ىفو « ةنس وأ « باتنك
 عطقلا دافأ دق وهف « عاجإلا نم اهبستكا دق كلتو « عطقلا ةبترم ىلإ نظلا
 . داحألا ربخ ىلع هداهتعا دنع هدافأ اكء سارقلا ىلع هداهتعا دنع

 , ابيف كلام ىأرل فرعتو ثحب ىلإ جاتحت ةيضق كانهو - 1
 هذه حرش ىف ضرعتنو « مهعامتجاب عاجإلا دقعني نيذلا فيرعت ىهد

 1 ْ ش : نب رمل ةيضقلا ٠

 هلوصأ اورتك نيذلا باتكلا هنع لقني اك  اكلام نأ ( اههدحأ )
 كلذو « عاجالل نينوكملا مومع ىف نولخدي ماوعلا نأ ىربال هنإ نولوقي
 دنتسم ريغب ىاعلا لوق نال ؛ ماوعلا ريغ ىلع اهلمح نيعتب عاجإلا ةلدأ نآل
  اديؤم الوق لوقي نأ عيطتسيال ىئاغلا نأ ىأ ء هب ةربع ال أطخلاو , أطخ
 ' ,ةماعلا نع'روصتي ال وهو« هيلع دمتعي دنس نم هل دبال عاجالاو ؛ ليلدب
 رابتعا مدع ىلع اوعمجأ  مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نإف ًأضيأو

 . ءاملعلا عابتا مهمازل]و ةماعلا .
 جاوزلا مب رحتك ماعلا عاجإلا ىف ةماعلا ربتعي هنإ ءاملعلا ضعب لاق دفلو

 وهو « صاخلا عاجإلا امأ ؛ رذخلا برشو انزلا ةمرحكو « أثالث اهقلط نم
 ,ةصاخلا ىلع اهيف نولوعي ءاهتفرعمب ةماعلا بلاطي ال ىلا لئاسملا ىف نوكي ىذا
 اوتوي مل مهنآل « هداحآ ىف ةماعلا لخديال اهيف عاجإلا نإف « ةيضقآألا ضعبك
 مئاقلا رظنلا هساسأ « هيف ربتعم ىأر نيوكتو .همهف ىلع ةردقلا مهتفاقثب
 . ىعرشلا لالدتسالا ىلع

 . )07 ص قارقلا ()



 م

 مأ مب عاجإلا نوكستي نيذلا نيدهتجلا نم نوعمتجلا مث نم ( امهيناث)

 نم عدبلا لهأ مهيف لحدي وأ , ةيمالسإلا عاقبلا لك ىف رصع ىف ءابلعلا

 ىلع ةنيدملا لهأ عامتجا وه ريتعم ا عاججإلا مأ « نولخدي ال مأ نيدوتجم

 نم هعضوم اذبلف « كلذ ىف لوصألا ءاءلع فالتخا كلذ ىف انممال ؟ ىأر

 وهأ هيأرفف ءايلعلا فلتخا دقلو . كلام ىأر وه انمهم ىذلا ام « لعلا كلذ

 كلذ ؟ عييمجا عاجإب الإ متيال مآ « ةئيدملا ءاءلع عاجإب متي عامجإلا ريتعي

 . ةياجتلا ضعب هيلجن كلذلو « عاجإلا ثحب ىف انممم ىذلا رمآلا وه

 لهأ عاجإ ىف ةجحلا كلام لاق » : ىئصتسملا ىف ىلاغلا لاق - 6 ع

 « ةنيدملاو 2كم : نيمرملا لهأ عامجإ ريتعملا موق لاقو « طقف ةنيدملا

 ماقبلا هذه نأ الإ اذم نولصحملا دارأ امو ةرصبلاو ةفوكسلا .: نييرصملاو

 ةنبدملا نأ كلام دارأ نإف : دقعلاو لحلا لهأ ةباحصلا نمز ىف تعمج دق

 سيلاو ءريثأت ناكللا نوكي ال كلذ دنعو « تعمج ول كلذ لسف . مبعمجت

 لب « اهدعب الو «ة رجلا لق ال ءايلعلا عييمج ةنيدملا عمج لب لسعب كاذ

 مالكل هجوالف « راصمألاو تاوزفلاو رافسالا ىف نيقرفتم اولاز ام

 لوقب ةريعلاو « نورثك الا مهنال «ةجح ةنيدملا لهأ لمع لوقب نأ الإ كلام

 عامس ىلإ اودنآسا مهنأ لمع وأ لوق ىف مهقافتا لد لوقب وأ . نرثكالا

 اذهو , ةعبرشلا كرادم مهنع ذشت الف ٠ مهيف لزن خسانلا ىح ولا نإف « عطاق

 نفس ىف ت7 هللا لوسر نم ًائيدح مثريغ عمسسإ نأ ليحتس ال ذإ محن

 . . عامجإ الو عامحإلا ىفةجحلاف , هلقن لبق اهنم جرخي نكلل « ةئيدملا ف وأ

 ابلهأ ىلعو.ةنيدملا ىلع لسو هيلع هللاىلصهقلا لوسر ءانثب اوجتحا اهرو ©

 ىلع لدي الو ٠ ةنيدملا مانكسي مهاوث ةرثكو « مهتايضف ىلع لدي كلذو.

 . 6 عامجإلا صيصخت ٠
' 

 : ١7 ص و ج ىلازفلا صتسملا ()



 هل م”هأ] ع

 كلام رظن ىف لامجإلا نأ تبثي وهو « ىلارغلا مالك اذه - 6
 « مثريغ نم ٍدحأ مهيف لخدي الو , طقف ةنيدملا لهأ ءابقف نم نوكستيام وه
 «رمأ ىف ءاملعلا عامتجاب جتحا املك أطوملا ىف اكلام نأ لوقلا كلذ ىكربد
 (دنع) ةملك هيف دجت أطوملا رقتساو « اندنع هيلع عمتجما رمآلا وه اذه لاق
 رمآلا ىأ . ناكملا ةيدنع بير الب ىه ةيدنعلاو ؛ هيلع عمتجما ةبلك بقعي
 « هلئاسر ىف هنع هللا ىضر اكللام نأ كلذ ري اك« ةنيدملاب هيلع عمتجما
 بجوي لوقلا قطنف , هقفلا ىف مهل اعبت ةنيدملالهأ ريغربتعي ناك « هبقف ىفو
 لهأ لمعو عامجإلا نوكي كلذ ىلعو « ًاعاج] هيلع نوعمجي ام ربتعي نأ
 , عامجإلا وه ةنيدملا لهأ هيلع ام نأىأ «جاجتحالا نمأعون ًادحاو ةنيدملا
 ْ . ماوس نوداهئابقف عامج] وه عامجإلا نأو

 ةجح عامجإلا دعيف « أدع ةلدآلا دعب هل وصأ ىف ىفارقلا دحجن نكلاو
 موبع ىف لخدت ال ةرياغم ىرخأ ةجح ةنبدملا لهأ هيلع ام دعيو ٠ هدحو
 . ابمومع قوه لخدي الو 2 لوألا

 عامجإو . ةمآلا عامج]و « ةنسلاو باتكلا ىه ةلدآلا » : لوقي هأرنف
 . ةلسرملا حلاصلاو ء ىباحصلا لوقو . سايقلاو ٠ ةنيدملا لهأ
 : 1 0 .... باحصتسالاو:

 ريتعي هنأ ىلع لدي ام « هيف كلام ءا رآ ركذيف ٠ عامجإلا ف ملكتي و

 لهأ هيلع ام وأ ةنيدملا لهأ عامج] ريغ ةعيرشلا رداصم نم اعون عامجإلا
 نيدهتجملا نع هانلقنام كلام لوصأ ىف مالكلاردص ىفكل اناقن دقلو . ةنيدملا .
 نم هناذب ًاماق ًافنص عامجإلا امدعو ؛ ةلدآلا اورصح دقف , ىللاملا هقفلا ىف .

 | : 0 . ةندملا لهأ عامجإ ريغ ٠ هلوصأ

 فارقلا عزنم عزني ةيكلاملا لك نإ لوقن نأ عيطتسنالو ١850
 دقل لب ؛ هلوصأ ىف انمالك ردص ىف هانلقن ام ةفحتلا هنع تاقن ىذلا دشارو ..

 وه ةئيدملا لهأ قافتا نأب ةيكلاملا نع لقني هيواتف ىف شيلع خيشلا اندجو
 ٠ : لاق كلذلو كلام دنع عاجإلا



 مدس نال دس

 ةعبسلا ءابقفلاك اهريغ ىف سيل ام نيعباتلا ةمأ نم ةيدملا ف ناكدق ,

 مهفافتاو ؛ مهلإ مامإلا عجر كلذلف . مهريغو ؛ عفانو ؛ ةعيبرو ئرهزلاو

 « ًاديلقت سيل هب جاجتحالاو عامجإلل « عوجرلاو « عاج] هدنع

 «.٠ بجاحلا نبا هيلع صآادقو , ىهدب اذهو « دابتجالا نبع وه لب

 . ةئيدملا لهأ لمعو ء داحآلا ربخ نيب ةئزاوملا فلوقيو

 نوكي الف مهر يغ نم ملعأو « رثك أو ىلعأ ةنيدملا لهأ نأ تفرع دق |

 ةنيدملا لهأ لمعو « ثيدحلا حص اذإف؛ مويلإ الإ فالتخالا دنع عوجرلا

 ىحتسي ام اذهو , لبجلاب ًاميمج مهيلع مكحب نأ امإ « لاحلا ولخي الف هفالخم

 نأ امإو « قوسف نظلا ءوسو « ةمثآلا ملعأ ءالؤم نإف., هب هوفتي نأ لقاعلا

 مي نأ امإ ؛ رمأو ىهدأ اذهو «؛ بعالتلاز ةتسلا ةفلاخم دمعتي مهيلع كح

 اذهو « ىوق رمال هوكرت ثيدحلا اوكرتاذإ ممن] و « لمعلاو ملعلاب مهيلع

 دقو ؟ فرعي دق دنآسم نم هل دبال ةجح عامجإلا نأ مولعمو « هيعدنام

 ووف الإ و « رهاظ رمآلاف مامإلا لوقي اك اعامجإ مهقافتا ناكن إف ؛ فرعي ال

 ؛ميليلضتل الو « موليبجتل ليبسال ذإ « دنتسمنم مهتفلاخمل دبال ىنعأ « هلثم

 مث مرلمعب مامإلا جتحي نيذلاو , لبقت تنك نإ « قحلا حي رص كل ربظ دقف

 . , ؟0ةباحصلا جبن نع نوجرخ ال مثو ' مبكردأ نيذلا نوءباتلا

 ةنيدملا لهأ قافتا ربتعي اكلام نأ ىلع هرصب لدي مالكا اذهو

 ىف هترابع نأو « ىلا رذلا نع هانلقن ام ىلإ فيضأ اذإف ؛ ةجح نوكي اعامجإ

 1 اندنع هيلع عمتجما رمآلا ( هنأ, ىه عامجإلاب جاجتحالا دنع حرصت أطوملا

 ٠ . ةنيدملا لهأ عامجإ وه كلام هب جتح ناك ىذاا عامجإلا نأ ىلإ ىهتنت

 بحي ةمزا» ةجح ةئيدملا لهأ قافتا هرابتعال ةيقطنم ةجينن وه اذه نإو

 . ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ ناك اذإ هنآل « داحآلا ربخ اهب دري هنأو « اهعابتا

 .. #4 ص ١ ج شيلع خيشلا ىواتق ()



 هد "نمد

 ءأامزل» . مهدحو مهقافتا ربتعا نمو « مهريغ ةقفاوم ىلإ ةجاح الف : هدحو
 : . نييلسملا ءايلع نم مه ريغ مهقفاو اذإ ًامزام نوكب نأ ىلوأف

 نأ نكمال هنأ , كلام فالتخا ىف ىعفاشلا ركذدقاو - /١1

 نيبو م قافتا عضوم رهآلا اذه ناك اذإ الإ كح ىلع ةنبدملا لهأ عمم

 : هضن ام هيف ءاج دقف ء راصمألا ٠ ءاهقف نم مهريغ

 قالخال املالإ ٠ عامج] لاقي الف « فالخلا دض وه مامجالا مللق نإو»

 عامجإلا اوعدنالو , هقرافن الف ءضحخلا قدصلاوه اذه : تلق , ةنيدملاب هيف:

 م دجو الإ ةنيدملاب دجويال وهو « فالتخا هيف دجويال اهف الإ «أدبأ

 فاتخا امالإ , ةنيدملا نادلبلا لهأ فلاخيإ « هيفنيففتم معلا لهأ دنع نادلبلا
 , 00 »2 مه 8 ةنيدملا لهأ هيف

 لئاسملا نأ لإ ءاده ءارقتسالا نأ ى را ىففاشلا نأ اذه نه ىرتو

 لوصأ ىف كلذو « عيمللا دنع عامجإ عوضوم ىه , ًاقدصو ًاقح اهيلع عمجما

 عامج] اهيفاوعدا ىتلا لئاسملا نم ريثك ىف ةيكلاملا ضقفانبو «٠ ضورفلا

 . هركسيف « ةنيدملا لهأ

 لمع ىلع ملكتنلف ةنيدملا لهأ مامجإ وه كلام دنع عامجإلا ناك اذإو

 : ةنيدملا لهأ ا

 ةنيدملا لهأ لمعس م ىو

 يبق ًاردصم ةنيدملا لهأ لمع ربتعي هنع هللا ىضر كلام ناك 1.4 ٠

 : ثيداحآلاو رابخألاركذ دعب لوقيام ا ريثك كلذاو ؛ هيواتف ىف هيلع دمتعي
 اذإ « دامتعالا لك هيلع دمتعي ًادنس اهركذي وأ « اندنع هيلع عمتجلا مالا

 عظع ىلع لدب أ١ دعس نب ثيللا ىلإ هتلاسر ىف ءاج دقلو « ربخ ةمأ نكي م

 0 ١ امج صار ج مآلا باتكب كلام فالتغا ()

 ( كلام ؟؟م)



 كك 1

 , هذه ردص ىف ءاج دقف « مبكلسم ريغ كاسي نمل هراكنتساو ءابيلغ هداهعا

 .هضعب لق رركنلو , هانفلسأ ايف هانلقن دقو , كلذ ىلع لدي ام ةلاسرلا

 : اهيفف « هرظن ةمجو هيف نيبلنل

 .سانلا ةعامج هيلع امل ةفلاذ ةفاتنع ءايشأب سانلا ىتفت كنأ ىنذلب »

 لهأنم كتازنمو كاضفو كنامأ ىف تنأو هيف نحت ىذلا اندلببو « اندنع

 نأب قيقح , كنتم ءاجام ىلع مهدامتعا و « كيلإ كالبق نم .ةجاحو , كدلب

 لوقي ىلاعت هللا نإف , هعابتاب ةاجنلا وجرن ام عبقت نأو « كسفن ىلع فاخت
 لاقو ؛ ةيآلا ء راصنألاو نيرجابملا نم نولوألا نوقباسلاو» : هباتكىف

 امّإف . ءهنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا ىدابع رشبف» : ىلاعت

 .«١١ . . نآرقلا لزن امم ىتلا ةنيدملا لهأل عبق سانلا

 سانلا نأ و « فلاخي نأ مصي ال ةنيدملا لهأ لمع نأب حرصب اذه ىفو

 . كلسملا كلذ كلسي نآل هتمفد ىلا ججحلا كللذ دعب نيمي م « عبت محل

 مالسإلا هقفو « عئارشلا ىلع لمتشملا نآرقلا نأ ةجحلا هذه ساسأو

 رمآلاب اوبطوخ نمو « فيلكتلا مهيلإ هجو نم لوأ مه ابلهأو اب لون

 نه مييف ماق مث« نيدلا دوم اوماقأو رمأ اهف هللا عاد اوباجأو ىبهنلاو

 اوذفنف « نامثع مث ءرمع مث ء ركب وبأ هتمأ نم هل سانلا عبتأ علم ىنلا دعب

 مهدعب نم نوعب 5 ناك مأ «دبعلا ةثآدح عم اهنع ثحبلاو اهم رح دعب هلم

 مع تئرو دق اذه ةئيدملاف « ننسلا كلت نوعبقيو « لبسلا كلت نوكلسي

 هيف اهآر ىذلا دسبعلا وهو ؟ نيعباتلا ىعبات دبع ىف مالسإلا هقفو « ةئسلأ

 ة'ارولل هفالخ دحال رحي لهب الومعم ًارهاظ اهب ىمآألا ناك اذإف . كلام

 , ٠ ؟9هل اهؤاعدا الو ء هدلبل اهاحتنا دحأل زوحي الو « مهيلإ تاآ ىلا

 )١( م( ص كرادملا .
  (0ةروك ذملا ةلانمرلا ."



 7-0 موو -_-

 لهأ لمعب هجاجتحا ىف هنع هللا ىضر كلام ةجح هذه 8
 داحألا ربخ ىلع ةئيدملا لهأ لمع مدقي نايحالا ضعب ىف ناك هنإو « ةنيدملا
 ةئيدملا ىف هب لومعملا روهششملا ىأرلا كلذ نأ وهو ؛هركذ ىذلا ىندملا اذهل
 . داحآلا ربخ ىلع ةمدقم ةروهشملا ةنسلاو « ةروهشم ةروثأم ةنس وه

 هخيش ىأرلا ةعيبر انيأر دقف , كلام هب أدبي ل جاهنملا كلذ نأ روظيو
 ءدحاز نع دحاو نم ريخ فلأ نع فلأ ١ : لوقيف جهنملا كلذ ركذب
 «ثداح الابن وثدح نيعباتلا و ملعلا لهأ نم لاجر ناكدق» : كلام لاق دقلو
 دمح تيأر ه : لاقو « هريغ ىلع لمعلا ىضم نكسلو ؛ اذه لبن ام : لوقيف
 _ ريثك هللا دبع هوخأ ناكو « ًايضاق ناكو ء مزح نب ورمع ركب ىلأ نبا
 . ءاج دق , ةيضقلاب دمحم ىضق اذإ هللا دبع تمعمسف ٠ قدص لجر ؛ كثيدحلا

 , اذك ثيدح اذه ىف تأي ملأ : هل لوقي « هبتاعي ءاضقلل ًافلاخ ثيدحلا اهيف
 ىنعي « هنع سانلا نيأف  لوقيف هب ىضقت ال كلاي اش ءهل لوقيف « ىلب لوقيف
 60, ىوقأ هب لمعلا « ةنيدملاب ءاحلصلا هيلع عمجأ ام

 كلس لب ءاعادتبا جابنملا كلذ عدته. نع هللا ىضر اعلام نأ ىرتو
 , وه هب رهتشا نكساو ؛ م اعلا لهأو نيعباتلا نم هريغ هيلإ] هقس دق اليبس

 ًافلاخمل هب ىتقأ ام ضعب نود هالو «ءاتفالا نم هب ىلتبا ام ةرثكملا هنآل

 ذخأ نم رهشأ ةبقاعتملا مالسإلا روصع ىف ناك وه هاور ىذأا ربخلل
 . اعدتيم نكي و ًاعبتم ناك هيف هنكلو «هيلإ جمنملا بسنف « هب

 ٠6 - اهلا لاوقأن م هنعروثأملا ىف هنع هللا ىضر اكلام نأىرنو ,

 هب ذخ آلا بحي ةجح ةنيدملاب ءاملعلا ةعامج هيلعام نأ ررقي ءاببتك لئاسو وأ
 ةئيدملا لهأ لمع ضراع نإ داحألا ربخ نأو ,هنع اهانلقن ىلا بابسألل

 كالتي ىنلا نع أرثأ هرادتعاب مهلمعب ذخأو : ربخلا هر موةءامج هيلع ىذلا ٠

 . مب ص كرادملا )0(



 لح ىو سل

 لهشت ةماغ كلام نع ةيورملا تاراسعلاو 0 ةءاكح قدصأو , الق قثوأ

 دكو « ناذآلاك ء فقوتلاب الإ فرعت نأ نكمم ال ىنلا ةنبدملا لهأ لامعأ

 نوكي نأ نكمي ىتلا ةنيدملا لهأ لامعأ لمشتو ءامهريغو ؛ خلكم ىنلا

 .سانلا نيب تالماعملاماكحأو , ةيضقألا ضعبك |مايدس طايذتسالاو داهتجالا

 أوقرف لب « ميمعتلا كلذىلع اوعمتجي مل كلام دعب نم نيبكلاملا نأ ربظيو

 «طاينتسالاو داهتجالا هقي رطنوكيامو «لقنلاو فقوتلا هقيرط نوكيأم نيب

 فقوتلا هقيرط نوكي امف ملمع نأ كلام ىأر نأ ديفيام مهبتك ىف ءاج لبا

 فقوتلا هقيرط امف كلام دنع ةنيدملا لهأ عامجإو» : ىفارقلا لاق دقف «طقف

 « اخ قتل ةنيدملا نإ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذا عيمجلل ًافالخ ةجح

 مهفالتخانآلو 0 هيث بج وف 2 ثمءحخ أطملاو 2 ديدجلا ثرخ ريكا ىلإ 3

 ف ناك نإو ) ةدح ًاتاطم مهعامجإ لاق ند باحصألا نهو نيقيلا ريح لإ

 نود لوالا ليلدلا ميمحتلا اذه ىلع لديو ؛ هولقن لقن قال هولع لع

 هموهفمو 26 ١"- أطخ ىلع ىمأ عمتجال ١ مالسلا هيلع هلوقب اوجتحا 2 ىفاثلا

 .نأ هباوجو 3 ةمالا ضعب ةئيدملا لهأو ءأطخلا ةيلع زوج ةماآلا ضعءب نأ

 .ى02 2 ىانلا ثيدحلا مورقم نم ىوقأ 6 تدثملا ثيدحلا قوطنم

برط ايف ةجح مهعامجإ نإ لوب اكلام نأ ررشإ هنأ أذو نه ىرثو
 هّق

 رهاظ وهو , ةجح ًاقلطم مبعامجإ نإ لاق نم هباحصأ نم نأو فقوتلا

 ةجيح مىءامج] اوريتعا نذلا ةدح قوسإ مْ 3 انفاسأ 1 )2 كلام ةرايع

 ءديدحلا ثيخ ريكلا نب اكشخ ىنتل ةنيدملا نإ » ثيدحلا وهو « ًاقلطم

 هيلع عمجي ال أطخلاف ء ثبخ أطخلاو « ثيخ لكسل اهيفن ديفي هقوطنم نإف

 نع نوكي امو , فقوتلا هقيرطام نيب اوقرف نيذلا ةجح ركذيو  ةئيدملا لهأ

 رئاوتم ثيدح وهف « رناوتم لقن فقوتلا هقيرط ن وكبام نأ ىهو : داهتجا

 . ١56 ص حيقنتلا حرش (1)



 ل موا

 «أطخلا هيف زوحي طاينتسا وهف «داهتجالا هقيرط ن وكي امو «ضيفتسسم وأ

 هعامجإزوجيف اهضعب امأ . ةعمجم ةمآلا نع الإ داهتجالا ىف لالضلا ىنتنيالو

 ىلع ىتمأ عمتجمتال » : مالسلا هيلع هلوقا ةفلاخملا موهفم وهو , أطخلا ىلع

 « ةجح ةنبدملا لهأ لمع اوربتعا نيذلا ىأر ىفارقلا حجر دقو ««ةلالض .

 قتل ةنيدملا نإ ١ : ثيدحلا قوطنمب نوجتحي نيلوآلا نأ هحيجرت هجوو

 عمتجب الود : ثيدحلا موبفمب نوعمتحي نيرخآلاو « خلا . ..«ابثيخ

 قوطنملا ةلالد تمدق موبفااو قوطنملا ضراعت اذإو ء لا .. .«ىتمأ

 . ءاملعلا قافتاب

 وهو « ةنيدملا لهأ عامجإ نم لوألا مسقلا نأ ودييل هنإو - ؤهوب

 هب جاجتحالا نوكي نأ بحن ء فقوتلا الإ قيرط هل نوكي نأ نكممي ال ا٠

 .ضيفتسم رووشم لقآلا ىلع وأءرتاوتم لقن هنألل « ءايلعلا نم عامجإ عضوم

 : هيف لاف ضايع ىضافلا هنيب دقو

 اذهو «لقنلا قيرطنم برض : 219 نيب رض ىلع ةنيدملا لهأ عامجإ نإ

 « لوق نم ٍةيِيَي ىنلا ةبج نم لقنام )١( : عاونأ ةعبرأ ىلإ مسقني ب رضلا

 مولقنف «ةالصلا ىف ميحرلا نمحر لا هللا مسب ربجلا كرتو ةماقإلاو ناذآلا#

 ءامتادجسو , اهتاعكر ددعو هتالص ةفصك هلمفو (؟) . هلوق نم رومألا هذه

 هنع لقني مو « مهنم هدهاش امل مالسلا هيلع هرارقإ لقنو (م) . كلذ هابشأو

 عم اهايإ مهمزا مل ماكحأو . مهنم اهدهاش رومأل كرت لقنو (4) . هراكنإ

 هبلع عم تاورضخملا نم ةاكرلا ذخأ هكرتك مهيف اهروبظو ؛ مهيدل اهترهش

 ' هوجولا هذه ىف مبعامجإ نم عونلا اذهف « ةريثك م دنع اهنوكب مالسلا هيلع

 اذه ذإ « سايق وأ دحاو ريخ نم هفلاخا٠ كرتيو « هيلإ ريصملا مولي ةجح

 « نظلا ةبلغ هبجوت امل كرتي الف« ىعطقلا ملعلل بجوم مولعم ققحم لقنلا

 نم هريغو اكلام رظان نم نيفلاخملا نم هريغو فسوب وبأ عجر اذه ىلإو

 , دابتجالا هقيرط نوكي ام يناثلاو , هركذ ىنلا اذه امه نآبرضلا موز
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 , هققحتو لقنلا دهاش نيح , عاصلاو دملاو « فاقوألا ةلأسم ىف ةنيدملا لفأ
 رثكأ دنع كلام هيلع ىذلا اذهو , اذه ةجح ركني نأ فصنل زوحبالو
 ات و « ءالقعلا دنع ةجح هن وكو قب رطلا اذه ةدص ىف فالخالو ءانخويش

 . . . اهب ىذلا لقنلا هغلسب مل نم ةنيدملا لهأ ريغ نه لئاسملا كلت ىف فااخ
 باحصأ نم هريغو ىف ريصا| هيلع قف'وو « اذه ىف انباحصأ نيب فالخالو
 , 20 ,آدانع ةيعفاشلا ضعب فلاخ دقو , ىدمحألا هنع اكح اك « ىعفاشلا

 ىفارقلاو ضايع ىضاقلا ركذ دقو ؛ فقوتلا ةقيرط ناك ام اذه - ١
 ىكح دقو .داحألا ريخ هب درو «هليفو هب جتحا دق هنع هللا ىذر اكل ام نأ
 . ةجح هريتعا ةيعفاشلا ضعب نأ ضايع

 ميكراش دق  ىأرلا كلذ مهنع روتشا دق ةيكلاملا ناك نإو هنأ قلاو
 «مهيأر فرعتنل كا وأ ىلإ هجتن نأ ب حنو« مثريغ هيف مهعبت وأ « ممريغ هيف
 ىف مهنآلءا وعمجأ نإ م,عامجإ مرتحي ناك دقف « هسفن ىعفاشلا مهل وأو
 ناكامبإو « عامجإ عضوم رمآلا كلذ ناكاذإ الإ « رمأ ىلع نوعمجال هرظن
 وهو« دحأو صم ف ةيكلاملا نم هعابتأ و هشيش نيبو هنيب فالخلا عضوم

 ناك كلذ ىلعو ؛ ىوهدلا ةحص ىف هل هتفلاخغ تناكف ؛ عامجإلا ءاعدأ ةحص
 ْش . مهئويو هنيب فالتخالاو , هشاقن

 ةنيدملالهأ لمع مسقي نيعقوملا مالعإ ىف مبقلا نبا اندجر دفلو 61 ١-
 « ىنلا نع أدتبم عرش لقن اهلوأ : ماسفأ ةثالث ىلإ لقنلا هساسأ نوكي ىذلا
 . ءايشالاريداقمو نايعاألاو نك ام الل لقن ثلاثلاو « لصتملا لمعلا لقن ىنأثلاو

 ضايع ىضاقلا هركذام وهف أدتبملا عرشلا لقن وهو « لوآلا مسقلاو
 ٠ «رمتسملا لمعلا لقن وهو * ىتاثلا مسقلا امأ « ماسقأو ةلثمأ نم هقاس اهف
 ةينثتو « ةعفترملا نك امآلا ىلع ناذألاو ؛ ةعرازملاو سايحاألا لقتك وهف
 , ةماقإلا دارفإو « ناذآلا
 للا

 )١( ص كرادملا ١ع .
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 عضوم نييعتو ءدملاو عاصأا م,اقنكف: نايعآلاو نكامألا لقن امأو

 راج اذه لقنو « ىلدملاو ٠ عيقبلاو ةضورلا نييعتو « ةالصإل هعقوم و « ربنملا

 تارا عضاومو ؛ ىنهو ةورملاو افصلاك ؛ كسانملا عضاوم لن ىرجب

 ركذ دقو ٠ اهريغو ةفيلحلا ىذ؟ مارحإلا عضاأومو ةفرعو ةفلدزملاو

 مرتحم لقنلا كللذ نأ  ًانيب ًاحيضوت ابحيضوتو ماسقألا هذه دعب ميقلا نبا

 ةاقاتم ةنسو ء.ابعابتأ بحب ةجح لمعلا اذهو لقنلا اذبف » : لاف هب تحي

 تن أمطاو « هنيع ترق كلذب ملاعلا رفظ اذإو نينيعلاو سأرلا ىلع لوبقلاب

 0 ْ , ؟9ءةسفن هيلإ

 ةنيدملا لهأ عامجإب كلام ذخأ نأ مالكلا اذه نم نيبتيو - اه 1

 «لوبقلاب ءادلعلا ءاقلت دقلب هدقنل لاجمال لقنلا وه عامجإلا ردصم ناك اذإ

 لمع امأ «نيبنس اك « سايق الو , داحآ ربخ هضراعي ال.« رتاوتم لقن وهو

 كلامنع هيف لقنلا فلتخا دقف ٠ طابنتسالا هساسأ نوكي ىذلا ةنيدملا لهأ

 . مدنع ةلوقنم ءارآ ةثالث هيف ةيكلاملا ضعب ركذ دقو

 ةنيدملا لهأ عامجإ ىه ةجحلا نأو . الصأ ةجحب سيل هنأ ( امهدحأ)

 لوق اذهو  رخآلا ىلع نيداهتجالا دحأ هب حجري الو , لقناا قي رط نه

 ًابهذم هب جاجتحالانوكب نأ هلوق لاقنمو وه ركنأ دقلو ىربألا ركب ىنأ

 نع ديعب كتالذ نأ ىأ 5 هباحصأ ىدمتعم نه دحالل وأ هنع هللا ىضر كلام

 ٠ ىفارقلا نع هانلقن ايف كلذ ىلإ انرشأ دقو © ىلاملا بهذملا

 مم ريغ دابتجا ىلع مداهتجا هب مجري هنكلاو , ةجحب سيل هنأ ( ابيناث )

 . ةيعفاشلا ضعبو , ةيكلاملا ضعب اذه ذخأو

 نم موق بهذم اذهو , ةجح داهتجالا قيرط نم مهعامجإ نأ (اهئلاث )

 اهانلقن يتلا ثبللا ىلإ هتلاسر ىف هترابعو ؛ كلام ىأر هنإ اولاقو ةيكلاملا

 .#”.ع ص مج نيعقرملا مالعإ )١(



 سل “ا

 نم ةبراغملالجو « لولا اذهل نولئاقلا كلسي ىذلا كالا كلذ ىلع لدت
 "'”ببنملا اذهكولسىلعو ٠ لوقا كاذ نخالا ىلع هنع هللاىضر كلام عابتأ
 ٠ هفيعضت مدع لفألا ىلع وأ  هحيجرت ىلع لدي انيب اك ىفارقلا قايسو

 ,القن ناك اذإ هب جاجتحالا ةوفو « ةنيدملا لهأ لع وهاذه ١6

 مهلمع ناك اذإ ؛ ةيكلاملا نيب فالخ ال هنأ تيلع دقو , ًاداهبتجا ناك وأ
 .ناك اذإ امأ « هيف مبجبنم لثه مريغ جبن لب ٠ ةجح هنأ ىف « لقنلا هسامسأ
 ةيكلاملا نم نيرثك آلا نإو . مهنيب امف هيف اوهنلتخا دقف , داهتجالا هساسأ
 . ًارخآ ميقلا نبا نعو « الوأ ىفارقلا نع انلقن اك « ةجح هوربتعا

 . داحآ ربخ هضراع اذإ ةنيدملا لهأ لمع ىف ليصفتب مكستن لو
 هنإف « لقنلا هساسأ ةئيدملا لهأ عامجإ ناك نإ هنأ هبف لوقلا 'ليصفتد

 ءرئاوتلاض راعي ال داحألا ربخو « رتاوتم لقن هنآل داحألا ربخ ىلع مدقم
 . ةيكلاملا دنع هيف فالخ ال رمأ اذهو , ىعطق رتاوتملاو « ىنظ هنآل

 ىلوأ ربخلاف , داهتجالا هساسأ مبعامج] وأ ةئيدملالهأ لمع ناكاذإ امأ

 قيرطنم نوكينأ زوجي عامجإلا نأ ررق موضعب و « نييكلاملا روهمج دنع
 ءداحآلا ربل ةفعضم ةجح هبايسأ تناك امفيك ةنيدملا عامجإ نأو داهتجالا
 رمأ ىف عامجإ دقني نأ ناكمإلا ىف نأ اناس نإ رظن لوقلا كلذ ىف نكللو
 « ةضراعتم ىأرلا هجوأ نآل يأرلا وأ سايقا عامجإلا ساسأ نوكيو
 صن ريغنم دحاو نظن ٍط ابلك راظنالا عمجف « ةنيابتم ةفلتخم راظنآلاو
 . كش لح لب « رظن لحب وه رمأ

 طاينتسالا ىلع ىنبم ةنيدملا ءابقفل عامج] دوجو انءلس نإ رظنلاو
 مولعملا ريغ طابنتسالا مدقي فيك ذإ « صالا ىلع هعدقت ىف وه ىأر ماب

 ةمآلا نم ةفئاط عامجإ عضوم ناك ولو ىأرلا اذه نإو « صنلا ىلع هلصأ
 . ريخلا مامأ فق
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 رمأ ىلع مهعامجإو : هدوجو ىف كوكشملا عامجإلا اذه نيب قرفو

 .وهف عقو نو , لقعلا كح ىف ًابيرق نوكب لوألا عامجإلا نإف ء لوقنم
 ْ . ىظ هنآل , داحألا ربخ ىلع لالدتسالا ىف مدقي لقن رئاوت

 دنع ةنيدملا لهأ نم عامجإلا ىعون نيب ةقرفتلا ىز دقو - 5

 : لاقف ميفلا نبا ربخلا ةضراعم

 ةباحصلاو « نيدشا رلا ءافلخلا رصعض ا رقنادعب لمعلا نأ مولعملا نمد

 «قاوسآلا ىلع نيبستحملاو ؛ءارمألاو نيتفملا نم اهيف نم بس ناك« ةنيدملاب

 هب لنعوىلاولا هذفتهرمأ نوتفملا ىتفأ اذإف , ءالؤه فلاخت ةبغرلا نكن لو

 ليع ال ء نيسلا ةفلاغف هيل] تفتلي ال ىذلا وه أذبف ءالمع راصو بستحما

 0 ةنسلا وه كلذف ةباحصلاو « هئافلخو ؛ سو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر

 اذإ رخآلا لمعللو ؛ اسكت دشأ اذهل نحنف ٠ رخآلاب اههدحأ طلخ الف

 مح رلا دبع ىنأ نب ةعيبر ناك دقلو قيفوتلا هللاب و اكرت دشأ ةنسلا فلاخ

 « اذه ىوتفب ةيعرلا لمعتف هاوتف ذفني بستا لالب نب ناملّسو « ىتفي
 ىلع ؛ كلام لوق الإ هيف سيل ميلقإ وأ دلب ىف لمعلا ربظي اك ءاذه ذيفنتو

 ولف« مالمإلا ةمنأ"نم هريغ لوقب كانه لمعلا نوزوح الو ءهاوتفو هلوق

 00.97« هيلع ٌمريكن دتشال دحأ هب لمع

 .هساسأ هيلع عفجم لمع لك نأ ناييب ماقملا اذه ف لوقلا متخيل هنإو

 ىلع مدقي ال داوتجالا هساسأ لمع لكو « طق ةحبحص ةذنس هفلاخم ال“ لقنلا

 م لوديف « طق ةنس

 لقنلا قب رط نم عقي ل ةحيحصلا ةثسلا فلاخ لمع للك نأ رزقت دقف
 . ؟9ةتبلا

 كلذانمسقو « © كلام دنع ةنيدملا لهأل مع ىف لوقا اناصف دق ١ وأ

 , م.0 ضال ج نيعقوملا مالعإ(١) )01(
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 لاا

 0 ةيكلاملا دنع طامنتسالا ل وصأ ىف ىملعلا عزنا ا تالذ.ماقم ا نكذ و لمعلا

 ضعب ىف نييكلاملا اوفاوب نأ نوفااخلا ردنا فيك انيبو « هريغو

 لع نأ انركذو » لقفل هساسأ نوع عامجإ ند ةنيدملا لهأ هب صتمخا م

 نييكلاملا نيب فالخلا عضوم وه داهتجالا .هساسأ ناك اذإ ةندملا .نهأ

 ظ . ىظنلا لاجم هنأو ميسفقأ

 رمالاب تح ناك امدنع هنع هللا ىطرا كلام نأ ررقن نأ انيلع بجيو .

 «فقوتلاب الإ فرعتال ىناارومآلا لك ىلع رهتق .ناكام هدلب ىف هيلع :عمتجلا 1

 دعت هنآل ؛ اهيف مهوقب ذخأيو « لاجي اهف ىأر ال رومأ ىف كلذ ركذي ناك لب

 اذهو قالطإلا كلذ كرت ثيللا ىلإ هتلاسر ىف هترابعو «نكمأ ام ذوذشلا نع .
 ىرج ىنلا لئاسملاو « ثيللا در انيأر اكو « كلذ نع انهون ا: ميمعتلا .

 ىف مهفالتخا ىف تير ا؟« لاجم اهيف لئاسم تناك دقف ءاهنيب فالخلا اهيف .

 مدقي كلام ناكل ه ن . و ءاهسفن قالط ابجوز نم تكلم نميف وءءاليإلا

 ؟ داحأ ريخ ريخلا ناكاذإ ر لا ىلع ةئيدملا لهأ عامتجا

 هنأو « السل صحاف دقان ةسارذ ثيداحالا سردت ناك هنأ تملغ دقل

 ترفاضت ىلا ةتباثاا ةررةملاءىدايملاو ةماعلا لوصألا نيبو اهنيب نزاوي ناك
 ىلعو ةساردلا هذه ثيداحالا ةسارد دعب ناك هلعلف « !هتايثإ ىلع رداصملا

 « ةباحصلا نع مهلبق نمو.« نيعباتلا .نع الوقنم هب الومعم هأرب ام ءوض
 ذخأيو « أيأر رمآلا لوأ نم ساسالا ناك نإو « رابخاألا ضعب فعضي

 . ًاذوذش هيف ىرب ذإ بارغألا هركب ناك هنآل هب

 ريغ نم ةنيدملا لهأ لمعب جاجتحالا ىف مالكلا كرتتالو - ١68

 دق لب ؛ هسفن كلام ىلع هقفلا نه عونلا كلذ قلن هيقف فقوم ركذن نأ
 « كللذ دعب هيلع ريكنلا ددش مث , ةلقتسملا ةيبقفلا هتاسارد لوأ ىف هب ذخأ

 كلذ دقن يف ديشا هبقف لوأ هلعلو « هنع هلا ىضر يعفاسشلا .مامإلا وهو الأ



 ل رنس

 نم هيلع :ليتشا امدشأو « هبتك نم ةريثك عضا وم ىف هدقن دقف « أدمملا
 ْ . كلام فالتخا باتكو ةلاسرلا ىف هاج ام دقن

 شقاني ناك امدنع ةنيدملا نألمعب جاجتحالا هدر ىف ىفاشلا اندجو دقو
 : نإرمأ ىلع هجاجتحا ىنبي « هنأشب

 ىتلا مضاوملا ىف هملسي ال هنإف , عامتجالا كلذ راكدإ (امهدحأ) |
 . ةنيدملاب هيلع عمتجما رءآلا اهنأ اهيف ركذي ىتلاو « نيبكسلاملا عم اهلوح شقانت

 طابنتسالا و او دابتجالا ىلع ىببملا عامجإلا نأ ىري ال هنأ ( امهيناثو )
 .داحألا راب أ هب درت

 عونلا كلذ در ىف هجاهنم ناك فيك ملعتل هتاراع ضعب كل لقننلو

 : ةلاسرلا ىف لاق دقف  جاجتحالا نم

 امل الإ ( هيلع عمتجم اذه ) : لعلا لهأ نم دحأ الو «لوقأ تسل»
 مي رحتكو عبرأ روظلاك « هلبق نمع هاكحو « كل هلاق الإ ًادبأ ًألاع ىتلت ال

 نم ةنيدملا نم دجأو « هيلع عمجملا لوقي هدجأ دقو « اذه هيشأ امو را

 ٠ لوقي ام قالخ ىلع نادلبلا لهأ ةماع دجأو : هفالخم نولوقي نم لعلا لهأ

 ظ , "هيلع عمجملا

 ةنيدملا لهأ كامجإ اهيف ىعدا قا لئاسملا نأ ركذي هنأ اذه نم ىرتو

 لهأ عامجإ مدق نه ىلع درلا ىف لوقيو ءابفلاخ نم ةئيدملا لهأ نم ناك

 | . هشقاني نه ىلع ًادار داحألا ربخ ىلع ةنيدملا

 نود ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا ام تبثن نأ ىلإ انبهذ امن] ىعفاشلل تلق ه
 « ابلك ثيداحألا اولطبأ نيذلا قيرط هذه ىعفاشلا لاقف « ابلك نادلبلا

 عامجإ هنأ متيعداو , سانلا عامج] | وعدامبنأ الإ . عامجإلاب ذخأت اولاقو

 , ىلحلا ةعبط هم ع ص ةلاسرلا (1)



 اكل

 تمضصلل ؛ ؛ مكيلع لخدي م داع لخدب ىذلاو ' ماس | ىلع نوذلتخ موي دلب

 اذإف )2 هف ولمس رت مالك هنال لاق ؟ مو 3 تأق « لوقلا اذه نم ب لزؤأ ناك

 | ملئس اذإ ميأدأ هلوق نأ دحال ىغبفي ءىث 3 ىلع هنم أوفقت مل هنع من 7

 ل تبث مأ ؟ ثيدحلا مهل تبث نيذلا مأ ؟ ةنيدملاب اوعمتجا نيذلا نم
 . ١ هديل هللا لوسر نع ثيدح هيف نكي ل نإو 2 هيلع أوءمتجا م

 كالذ ميدقت ركساتسي و« ةئيدم ا لهأ عامجإ ركشي هنأ اذه نم ىرتو

 .داح آلا ريح ىلع ٠

 ىففاشثلا دحي ال هنأ ةنيدملا لهأ لمع ىف مالكلا لوأ ىف انركذ دقو

 ءابقفلا عامجإ عضو رمآلا كالذ ناك اذإ الإ رد ءأ ىلع اوعمجأ ةئيدملا لهأ

 . نادل | لك َق ٠

 ضئارفلا لوصأ ىف الإ اءامجإ دج مل هنآل ؛ ةيضقلا .هذه لاق اع]و

 عامجإ ركن وهف « تاولصلا ىف تاءكرلا ددعو مج لاو ةاكرلاو مايصلاك

 ؛لوصألا كلت ىلع عامجإلا ريغ رهأىلع اهلك راصمآلا ءابقف وأ ؛ رصم ءابقف

 ؛ لوصألا هذه ىف نوكي امإف « ةنيدملا لهأل عامج] دجو اذإ كلذ ىلعو

 . معأ ىلاعتو هناحبس هللاو « عييمجلا عامجإ عضوم ىهو

 سايقلا - 5

 , ةنس نيسمخ نم رثكأ ءاتفالل هنع هللا ىضر كلام ىدصت ب ١و

 لئاسملا تناك اذإو « ءاتفتسالل امراغمو ضرآلا قراشم نه دصقي ناكو

 فرعتو « صوصنال مهف نم كبالف مول لك عقت ثداوخلاو « ىهانتن'ال

 نكمل « اهنيعرش ! ثعاوبلاو « اهتاء اميإو اهتاراشإو ةديعبلاو ةبررقلا اهيمأرمل

 «ةباحصلان ع ىوتف هيف درب امم عقب ام 5 فرعيف « اهومث ةعس ىلإ لصب نأ:

 968 صالج مآلا )
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 . نما قياغلا تناك نو ٠ ضدلل رهاظ مومع هلمشي الو « ةروهشم ةنس الؤ

 ' . هب فرغت وأ ؛ هيلإ ريشت ةثعاولا ةلعلاو , همكح ىلإ ءىوت صنلا

 قدأ ىف هقفلا ناك اذإو « كلام لثمل هنم دبال ًارمأ سايفلا ناك كللذل
 « ماكحألا ىلع ةلادلا ظافلآلا نم دارملا فرعتل هيقفلا ةريصب ذافن وه هانعم
 « سيفي نأ دبال هيقفلاف « بايلا اذه نم وه « اهتاياغ فرعتو ءابللع ةفر عش

 تفرع اذإو  عرشلا نم دارملا لاك ف رعيل مكحلا ةلء فرعي نأ دبال ذإ

 بجوي رومألا نيب-.لئاقلا نآل , هيف ,تبثت ام لك ىف مكحلا تبث ةلعلا
 ةدحا ىلا صئاصخلا» تاوذ ءايشألا نيب ىواستلاو ٠ اهماكحأ ىف لئاغلا

 . ماكحأ نم لمحت امف ىواسآلا بجوي
 | هكح ىلع صوصنمم ريغ رمأ قاحلإ وه ىمالسإلا هقفلا ىف سايقلاو

 نذإ وبف  امهفف ةكرتشم امهنيب ةعماج ةلعل « هكح ىلع صوصنم رخآ رمأب
 ءابماكحأ ىف لثاقلا بجوي ىذلا رومألا نيب لئاقلا مهل عوضالا باب نم

 نم دبال ناكف , مكحلا ىف لئاقلا تدجوأ ةلعلا ىف ىواستلا ةيضق نآل
 | | . هيف ىواستلا

 هئادب هرقت ىرطف رمأ نم قتشم وحنلا كلذ ىلع سايقلا نإ -
 «.اهبابسأ ترفاوت نإ ةلئامملاب ءايشألا نيب ام طبر هساسأ نآل « لوقعلا
 هب نرتقي نأ دبالف لئاقلا مت اذإو . اهل ةنوكملا ةدحتملا تافصلا تدجوو
 لالدتسالا نإو « ةلئامملا هبجوت ام ردق ىلع مكحلا ىف ىراستلا ةلاعال

 ,رومإألا نيب ةلئامملا طبر ىلع مئاق قطنملا نيهارب هجتنت ام لك ىف ىلقعلا

 جتنت ال ةلئامملا هذه نإو ٠ اهجئاتنل تامدقملا جاتنإ ىف طرشلا رفاوتيل

 نأ ىهو ٠ ةتباثلا ةررقملا ةبدبلا-ىلع دامتءالاب الإ ةتباثلا ةررقملا اهجنئاتن

 0 ءركلا نآرقلا اندجو دقلو . مك-هلا ىف ىراستلا بجو ةقيقحلا ىف لثاقلا

 لك ىف. لاعفآلاو ؛تامفصلا هباشتل ماكحالا ى ىراسآلا نوناق لمعتس

 ءضرألا .ف .اوريسي لأ: : هتزدق تلج لوقيف « هتاداشرإو « هتاهبشت



 د ما

 ««اطاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا رمد مولبق نم نيذلا ةبقاع ناك ف يك او رظنيف

 نيذلا بسح مأ » : ىلاعت هلوق ىف ىواسنلا مدع دنع ماكحألا قارتفإ نيبيو

 ءاوس « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوحرتجا

 اولصوا وه أ نيذلا لعجب م د ىلاعت هل وقو 3 نوكحام ءاس 3 .مهئامو ماي

 « قيبطت لك أ ىلقعلا ىواستلا نوناق قبطي ميركلا نآرقلا نأ ىزتو

 رامخآلا ترف اضن ذقاو « فلاختلا دنع هيقثاو ٠ لثاعلا دنع محلا تاثيف

 : ولم هل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىوري « هيلإ ةباحصلا

 هللا لوسر هل لاقف , مئاص انأو تلبق  ايظع ارمأ هللا لوسرآي تعئص و

 لاقف 0 سأب ال : تاق 3 ماد تنأو ءاع تضمضم ول تيأرأ' يل عع

 ءاملاب ةضمضملا نيب طبر عليو هللا لوسر ىرتأ « مصف هن : قلع هللا لوسر

 ىدؤ» لق امهءاكنإ ثم م نو أمهنوب ةلئامملا ىلإ هيلو 2 هيف ةليقلاو « « مايصلا ف

 امف راطفإلاو ) راطفإ هناذب هيف سيلف ؛ .ىدؤ» ال اعرو 2 رطفم رمأ لإ

 تناك اذاف 5 محلا ف ناي واسني أمه ةلئامملاب و هيلإ ايدؤي نأ لمتح

 3 رطفت ال ةليقلا كاذكن 2 رمعل 7 ولعم كلذ ناكو 6 رطقت ال ةضمصملا

 . ىواستلا نوناق قيبطتب 0 دمحم ىداحلا هب ةيلعأ ام كلذو

 0 اهبلع اودي مل ىتلا ماكحألا جارختسا ف و لداملا دبا 4 كلذ قيبطت

 ءايشاللا نيب محلا َّق ىواستلاب مك 8 صوصنلا ضعب ىلع اهنولمحيف

 . ةلئاهتلا ش

 سايقلا ف ةركفلا صخل دهف (٠ ىعفاشلا بحاص 2 ىتزملا هللا محدو..

 : لاقف صيخلت غلبأ هيف ةباجصلا لمعو



 أولمعتسا انموي ىلإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصع نم ءاهقفلا »
 قحلا- ريظن نأ ىلع اوعمجأو مهنرد رمأ ىف ماكحألا عيمج ىف سيباقملا
 هيبشتلا هنآل ,« سايقلا راكنإ دحال زوجي الف « لطاب لطابلا ريظنو « قح
 ْ . ءاهيلع ليثقلاو , رومألاب

 ىواسنلاب نخأيو « ليبسلا كلذ كلسي هيقفلا كلام نك - ١>
 نويكلاملا عمجأ دقو « ةلعلا دوجوو « ابلثام دنع محلا ف ءايشالا نيب
 .ىنلا لئاسملا ضعي سيقب هانيأر دقو « سايقلاب ذخأي ناك هنأ ىلع كلذل
 .ةجوز لاح سيق, هاندجوف « ةباحصلا . ةينضفأ اهيف لع دق لئاسم ىلع عقت
 روظ م « هريغب تجورنتو ةافولا ةدو تدتعاف هتوع مح اذإ « دوقفملا
 لعت ملو « اهعجاد مث , قالطلاب اهباعأو ء اهجوز اهقلط نم لاح ء ايح
 ىفأ هنع هلا ىضر سع نآل كلذو « ةدعلا ءاهتا دعب تجوزتف ؛ ةعجرلاب
 ,دوقفملا ةأرما كلامساقف ءلخدي ل وأ اهب لخد قئاثلا ابجوزل اهنأب هذهىف
 , نمايق اذه نأ كش الو , 27لخدي مل وأ لخد ءىناثلا جوزلل اهنإ لاقو
 كلذ عم ركذ دق ناك نإو اهب امهنيب طبر نيتللا نيلاهلا نيب ةلثامملا هساسأ
 ساسأو ٠ سايفلا اذه هساسأ عامتجالا نأ اذهب نيب دقف ةنيدملا لهأ عامتجا
 نم تبث « ىعرش لع ساسسأ ىلع ؛ ةين نسحب تجوزت دق امهيتلك نأ لئاقلا
 هب فرعت ليبس نم ال ناك امو هؤطخ .كلذ دعب نيبت نكساو ىعرش قيرط
 . ىعرشلا كلا ساسأ ىلع تجوزت دوقفملا ةجوزف هروهظ لبق أطخلا
 ةجوزل ناك امو « ةدسعلا ءابتناو « قالطلا ساسأ ىلع تجورت ةقلطملاو
 نالاحلاف ٠ ةيعجزلا ةفرعمل ليبس ةقلطملل الو « ةايحلا ةفرعمل ليبس دوقفلا

 ىف امو لوقلا اذه ريغ لاق الام نأ ةنودملا قو هاب ص نا أطوملا )0(

 لخد وأ ىناثلا اهب لخدي مل نإ اب ىلوأ لوآلا نأهتصالخو ؛رووشملا وه ةنودملا
 . اهجوز ةايحب ملعي ناك هنأ تيئو



- 

 محلا ىف ىواسنلا نوك نأو . ًادحتم كسلا نوكي نأ دبالف « ناتلئايتم

 00 ' , لئاتتلا اذه ةجينن

 اهيلع صوصنملا ماك>آلا ىلع سيقب هنعهتلا ىضر كلام ناك لجأ

 أطوملا فو « ةيوبنلا ثيداحألا نم ةدمتسملا ماكحالاو « م ركلا نآرقلا ىف

 هدنع ةتباثلا ثيداحالاب بابلا لوأ ىف ىقأي هارت كنإف , كلذ نم ريثكلا

 .اهلاثمأبلاثماألاو ءابهابشأب هابشالا قحلبو عورفلاعرفي كلذدعب مث هيف

 ىلا رومالا ىلع سيفي ناك كلذكو
 ةئيدملا لهأ عامنجا عضوم اهنأ ىأر

 عرفي مث « هيلع عمتجما رمآلا أطوملا ىف ركذي ناكف ءةنس هدنع اهل

 تاسبالملا ىف لثاعلا دوجو دنع ماكحألا ىف ىواستلا أدع اذخأ عورفلا

 ااا . اهيف ىتفتسي ناك ىنلا لئاسملاب طيح ىنلا

 ةجوز هسايق ىف تيأر اك « ةباحصلا ىواتف ىلع كلذك سيقب ناكو

 بس

 ىزو ًافن1 اهلاح انيب ىتلا ةقاطملا ىف رمع انديس ىوتف نم رثأ ام ىلع دوقفملا
 ٠ هرظن ىف ةنيدملا لهأ عامتجا اذهب . 00

 . رداصملا ىف اهبكح ىلع صوصنملا رومألا ىلع سيقي ناك ةلملا فو

 لهأ عامتجاو ةئسلاو باتكلا ىهو « هدنع ةيلقنلا مح ىف ىه ام وأ ةيلقنلا

 . ةباحصلا يراتفو ةنيدملا

 ةماغ لوصأ ىلع دمتعت اهنآل هدنع ىوقت ةسينألا ضعب تناك دقو

 مكح ىف تراصو «امتوبث ىلع ىتالسإلا عرشلا رداص» ترفاضت ةيبقفأ

 ىلإ مفترت ةسيقألا هذه تناكف «ةر ورضلاب ىالسإلا عرشلا نم مولعملا

آل امإ ءىظ قيراط اهيف مكحلا تشي ىذلا صوصنلا ضعبا :ةضراعملا ماقم
 ن

 ىذلا رهاظلا ليبق نم كلام دنع اهتلالد نإف ؛ مومعلا ظافلأك ةينظ اهلالد“

 « داخآ ريخ اهناآل , ىنظ امتوبث قيرط نآل امإو « لايتحالا اهتلالد لغد“

 ٠ 0 ١ ىظ رمأ هيلع همالسو ها تاولص لوسرلا ىلإ اهتيسن نإف



 مس 014

 كلذب نآرقلا ماع صصخم ناك هنأ لوقلا نم ىضه ايف انركذ دقو
 داحآلا ريخ فعضيو « داحألا ربخ ىلع همدقي ناكو « ةسيقالا نم عونلا
 | 1 . هتضراعمل

 ءاييلع ص وصنملا ماكحالا ىلع طقف سيقبال ىلاملا هقفلاو - 6
 سيب لب . هلوصأ ىفىعفاشلا ركذ اك« ةرشابم صنلا ىلع المح نوكي ىتح
 ء عومرفلا نم عرف ىف سايقلا مت اذإف ٠ سايقلاب ةطبنتسملا لئاسملا ىلع
 تامدقملا ق دشر نبا ىنعملا كلذ نيب دقو« هيلع سدق رخآ عرف دجوو

 # : لاقف تادبمملا

 ىرخأ ةلعب هيلع سايقلا زاجو , الصأ راص عرفلا ىف مكحلا ملعاذإ »
 مكسحلا هل تبثي ل؛ نيلصألا نيب ًاددرتم ماد ام اعرف ىمس امنإو  هنم ةطبنتسم
 مكحلا توب الصأ تبث نأ دعب عرفلا كلذ ىلع سيق اذإ كلذكو « دعب
 زاجو الصأ راصو ؛ هيف مكسحلا تبئف أضيأأ هنم ةطبنكسم ةلعب رخآ عرف هيف
 . ع هل ةيابن ال ام ىلإ هيلع سايقلا

 اهضعب سايق حصي الف « عورف لئاسملا نإ لمح نم ضعب لوقي امكسيلود»
 اذهو عامجالا و « ةنسلاو باتكلا ىلع سايقلا حد ام و2 ضعب ىلع

 سايقلاف  عرشلا لوصأ ىه , مامجإلاو ةنسلاو باتكلا ذإ . نيب أطخ
 سايقلا رذعت دعب الإ ءاهنم طبنتسا ام ىلع سايقلا حصي.الو ' الوأ اهيلع
 ايف الو . ةنسلا ىف الو باتكلا يف ال دجوت ملو ةلزانلا تازن اذإف ءاهيلع
 ه4 عمج ةلع هاك كلذ نم ءىش ف دجوالو 03 ًاصن ةمآلا هيلع تدمجأ

 .6 20 كلذ ىلع سايقلا بجو « اهنم طدتسا امف كاذ دجوو ةلزانلا نيبو

 عاود : لوقيف« هباحصأو كلام هيلع قفتا دق ىنعملا كلذ نأ نيب مث

 .”7ص)أ ج تامدقملا )١(

 ( كام ؟4م)



 هس اخلاء سم

 دجويأم ىلع « هيف اوفلتخي مو « هباحصأو كلام هيلع قفتا ام ىقملا اذه نأ“

 « ىنعملا ىف حيحص وهو « ضعب ىلع اهضعب لئاشملا سايق نم مهبتك ىف'

 ىف لصأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نآل ؛ نوفا هيف فلاخ نإو
 ىنبي امككف « ةيلقعلا مولعلا ف لصأ ةرورضلا لع نأ اك « ةيعرشلا ماكحألا

 ًادبأ اذكه ةرورضلا لع ىلع ىنب ام ىلع وأ « ةرورضلا مع ىلع ىلقعلا معلا

 حمصي. الو « برقألا ىلع برقالا ماظنو بيئرت ىلع ددعب رصح ريغ نم

 باتكلا ىلع ىنبت ةيعمسلا مولعلا كلذكف ءدعبألا ىلع برقألا ىنب نأ

 ريغ ىلإ أدبأ اذكه هتحصب هيلع ىنب» ام ىلع وأ « ةمآلا عامجإو ةئسااو

 ,«"”دعبألا لع برقألا ءانب حصرالو ؛ برقآلا ىلع برقآلا ماظنو ؛ ةياهن

 هباحصأو اكلام نأ ررقي دشر نا نأ اذه نم ىرتو - دع

 . : طقف ةثالثلا لوصألا نم ةتباثلا ماكحألا ىلع نوكي ال سايقلا نأ نوري
 ةتباثاا عورفلا ىلع ًاضيأ سئاقلا سيقي لب « عامجإلاو « ةئسااو « باتكلا
 تلعج ىناا اهفاصوأ عومجم ىف اه الثامم نوكي اه اهيلع ساقيف « طايفتسالاب
 « ةيلقعلا تاساردلا نيب هب طبرب ًانسح ًاربوصت كلذ روصيو , محلا اهل

 ةيلقعلا لئاسملانأ اكو . ةعماج ةنزاوم امبنيب دقعيو « ةيعمسلا ثاسازنلاو

 ىلا مش 5 ابك اردإ ىف لوقةعلا فلتخح ال ىلا ةيرورضأ| تايهديلا ىلع دمتعت

 رظنلا ىف قمعتو لءأت ىلإ .هلح ىف لوقعلا جاتحت ام تايرظنلا نه اهيلع

 نوكستت مث تايهدبلا ىلع ىنرت « ةسدنهلاو ةضايرلا ىف ىرت اك ءءاصقتسالاو

 باتكسلا : ةيبقفلا تاساردلا كلذك . تايرظنلا تايهدملا ةعومج نم

 امنأ ىف ءابقفلا فاتخم ال ىتلا ةرورضاا لوصآلا ىف, مامجإلاو ةنسلاو
 نوكي ام ابقيرط نع هكح تبث ام ىلع ساقي مث . ىالسإلا هقفلا لصأ

 ريسيو ءاذكهو «هيلإ برقألا وهام برقألا ىلع نماقي مث ءاهلإ برقأ

 ”.اذكهو هبيبشب هيبش لك قاحلإب « اهنيب طبرلاو « لئاسملا بي رقت ىلع هقفلا



 ا مال

 نم نآل « مالكلا اذه ىف ىودج ال هنإ لئاق لوقي دقو - 56
 تعمج ىتلا ةلعلا ظحالي امتإف « سايقلاب تطيذتسا ىتلا ةلأسملا لع سيقب
 دق. ةلعلا تعاد امو « ًايناث هيلع سيقملا نيبو « الوأ هيلع صوصنملا نيب

 عرفل لال هكح ع صوصنملا لصألا ىلع وه نذإ سايقلاف ؛ تظحول
 . هكح سايقلاب طذتسا ىذلا

 وأ ؛' هوجو ةثالث نم ودبت ٠ ةحضاو ةدئافلا نأ كلذ ىلع باوجلاو
 : : ةثالثلا هوجولا هذه ىف اهتا رك روظت

 ؛ ةباحصلا اهطينتسا دق لئاسم ىلع سيقب ناك اكلام نأ (الوأ )
 « لئاسملا نم اهبيش اهلع ساقو الصأ اهربتعا دق وهف سايقلاب اهوذخأو
 لب « هيلع صني مل ًاكح سقي مل اذه ىف وهف «ةباحصلا ىواتف ىلع ًاداتعا
 كلذ نإو , طابنتسالاو سايقلاب ذخأ دق هنأ وه لع مكح ىلع ساق دق.

 . هيذي نيب ىذلا عرفلا هيلع لمحي ًاصن هيدي نيب دحي مل اذإ ايف بيراالب

 ؛ سايقلا بابل عيسوت سايقلاب لع لصأ ىلع عرفلا سايق نأ ( اهيناث )
 ةنزاوم دقعتو , لوألا سايقلا اهب تبث ىنلا ةلعلا ىمانتت لاحلا هذه ىف هنآل
 مسجلا ةلع فرعتتن هلأ -دلصأ ربتعا ىذلا رخآلاو 5 عرفلا اذه نيب ةديدج

 ىهتتسم ةيضفلا نإ معن ,فصولا اذه ىف امهك ارتشال عرفلا ىف تلثكو « هيف

 نكلو : ادحاو سآيقلا نوكيو « ةمردقلا ةلعلا عم ةديدجلا ةلعلا داحتأ ىلإ
 فل ربتغيإ لب ٠ لوآلا سايقلا لمأ نع كثحبلا ءانع فاكتي ال دهنجلا
 ١ ساقب ًاررقم الصأ هب تباثلا

 ؛ نيدهتجا .نم دهتجلا بهذم َّق ميرختلا هب عسف باب اذه نأ ) اهثلاث (

 عبستي كلذبو « اهيلع ساقب الوصأ هيف تطبذتسا ىتلا عورفلا ربتعت هنآ
 ايتفلا: ١ قرض الو 3 هيلع جيرختلاو هيف داببتجالا ومشو , هقفلا قاطن

 . .:ادبعم قيرطلاو , ًاحوتفم جبيرختلا باب نوكي لب ٠ بعصت الو



 مس مال دس

 عرفلا رانتعا وهو« سايقلا نم عونلا كلذل ةدئاف نم نكت امبمو

 ساقي ةيئزج اعورف هلعج ىكدلاملا هقفلا ىف هترثكب وبف « ةيلع ساقي الصأ

 هقفلا عينص' وه امس « ةيلك ةعماج هيف ةلعلا لعجن ل و « هضعب ىلع ابضعإ

 ٠ « ةيلك ةدعاق ةباثع ةلماش ةيدعتم هيف للعلا لعج ىف :ه+لا هقفلا نإف' ِ قنحلا

 ضرفلا ةرثك تناك مث ءاهب للع ىذلا حلا تبثي هيف ققحتت عرف 8

 وصنخلا عور علا ىو ميد ىلا نوكتف « ةروصتملا عورفأا رثكأ لع ةلعلا قطت نأ ىف اسس ريدقتلاو

 عيبمج أ نوكي لب 5 عرف ىلع عرف ساقي الو 2 لوألا لصألاب ةنحام عورفلا

 نأ 0 ةبي أك ىلا ةسقأف ٌأسأر لصالا نم مدادمتسا ف ءاوس

 ملم ١ . ةيثزج رابعالا اذه ىلع ةيكملاملا

 فاصوأ الو ءسايقلاماسفأ نيبن نأ ديرن ماقملا اذه ىف انسلو --5

 لوصأ رثكأو : لوصألا لع هعوضوم كلذ نآل , اهكلسم الو ةلعلا

 اهل ةرياغم ريغ « اهعم ةدحتم ىبف « مريغ لوصأ عم قالنت هيف ةيكلاملا
 ىف سردن امن إ نحو « هاوس نع ؛ ىلاملا هقفلا نيع ام اهتسارد ىف سهياو

 ,هريغ نعاهسزيمت ىلا هيحاون ىلإ آريشم ,ىلاملا هقفلل زم نوكي م انثح

 . هاوس نع القسم م قف أ انايكمل لعجو

 ٠ نيس هنآل 6 ةراشإلاب راد ر مأ ىلإ ماقملا اذه َّق ريشن نأ انل نإو

 هب زاتما ام صخأ ىلإ ريشي قيقحتلا ىلع وأ « ىدلاملا ريكسفتلا نع ا
 نيب زاتمي ىكلاملا هقفلا نإف ء اهرابتعاو حااصملا ةياعر وهو .ىكلاملا هقفلا

 ظ .٠ حااصملا ةاعارم هيلع بلغي هنأب ةفلتخلا هقفلا عاونأ

 عرش ن ٠ دهاش اذ دبشي )ُْ ىلا ةلسرملا حئلاصملا ربتعا دق ناك اذإو

 اهظحال لق وول 2 طام دسالا لوصأن م القتسم الصأ رابتعالا وأ 2 ءاغلإلاب |

 قرط نو ى«ذإ؛ اهفرعتو ةلعأال. نا .لبس نم البس املعجو سايقلا يف

 ' بيسأل 1 تيمسو ' « ةلعلا ىلع ةلالدلا <



 ْ ولا : هصن ام هنايب ىف ىفارقلا لاق دقو

 ا يقلك لولا ةدسفم ءرد وأ « ةحاصم ليص# نمضت ام بسانملاو »
 مسقني بسانملاو , رخخا ميرحتل ةلع راكسإلاكىفاثلاو  ةاكزلا بوجول ةلع
 وه ام ىلإو ء تاجاملا ل ىف وه ام إو « تارورضلا لحم ىف وه ام ىلإ

 ؛ضراعتلا دنع ثلاثلا ىلع ىتاثلاو ؛ ىناثلا ىلع لوآلا مدقبف « تامهتنلا لح ىف

 ,باسنالاو ,نايدألاو سوففنلا ظفح ىهو « سلا تايلكدلا وح لوآلاف

 «ةريغصلاىلولاجيوزت ىناثلاو ؛2”ضارعألاو ليقو ؛لاومآلاو ؛ لوقعلاو

 ءفكللا ليصح ىف هيلإ وعدت ةجاحلا نكل ءىرورض ريغ حاكتلا نإف

 لوانت ميرحتك قالخالا مزاكم ىلع ًاثح ناك ام ثلاثلاو « توفي الثل
 « تاباتكلا وحنو ,ءاقرألا نع تادابشلا ةيلهأ بلسو « تاروذاقلا

 « بئارملا هذه نيب ةددرتم فاصوأ عقتو « برافآلا تاقفنو
 . فارطاللل اتوص ةيزورض هتيعرش نإف « ةدحاولا ديلاب ىديألا

 .ةيرورض سفنلا ةقفن نأ دخاو فنض ىف اهلك اهعاهتجا لاثمو
 ىرورض ةدابشلاف ةلادعلا طارتشاو ؛ ةمتن براقآلاو « ةيجاح تاجوزلاو

 . اهنآل ؛ ةيجاح فالخلا ىلع ؟ةمامإلا فو « لاومآلاو سوفنلل ًانوص
  نآل , ةبتت حاكنلا فو « عيفشلا لا> حالصإل ةيعاد ةجاحلاو ؛ ةعافش

 ليقو « رارضإإلا ىف ىعسلاو.« راعلا ف عوقولا نع هعبط هعزب بيرق ىلولا
 . ىعيبطلا عزاولا ةوقل رارقإلا ىف طرتشت الو , فالحلا ىلع ةيجاح

 , دعاوقلا فالخ ىلإ تدأ ولو , ةحلصم سوفنلا نع ةقشملا عفدو
 لاق « لودعلا هيف رذعتي ىذلا دلبلاك ٠ صخرتلا ىف ةرثؤم ةيرورض ىهو

 للملا عاعإ ىنارزغلا .ىح دقو « نايدآلا لدب ضارعألا ركذي مهضعب )0(

 ؛ للملا نم ةلم ىف اهنم ءىشئالو ٠ سوفنلا حبت م هنأو « اهرايتعا ىلع

 . ةالصلا يف ةمامإلا مه ةمامإلا نم دارملا )0



 ل ال4

 مزلي كلذكو «ةرو رض اهنآل ء الاح مهاثمأ ةداهش لبقت رداوتلا ىف ديز نبأ
 . ©0ءايصوألا ىف فالخلا ىلع ةيجاحو ؛ رومألا ةالوو ةاضقلا ىف

 بسانملا كللامربتعا فيك ف رعنل هلوطعم مالكلا اذه انلقن "١

 فيكو . ةيكلالا نم لوصألا باتك ركذي ا؟ ٠ سايقلا ةلع ىلع الاد

 عورف نم ًاريثك اوطبضو « هيف اوعسوتو « ليلدلا كلذ قيبطت ىف اوضاخ

 هيف فالخلا ٠ عورفلا ىف فالخ هيفام ركذ كلذلو , هاضتقم ىلع مههقف

 ءاهطارتشا ىف ىسلاملا هقفلا فاتخا حاكنلا ىف ىلولا ىف ةلادعلاف ءلوصالا ىف

 بهذم ىف نالوق «؟ طقست ال مأ هتبالو طقستأ اقساف ىلولا ناك اذإو
 . 2” «ةلادعلا نع ىعيبطلا عزاولاب ءافتك | اهبلس مدع روهشملاو « كلام

 « تاينيسحتلا نم حاكنلا ىف ىلولا ىف ةلادعلا تلعج ىذلا تقولا ىفو
 نم ءايصوألا ىف اهنإ اولاق «٠ قالطإلا ىلع طرش ريغ اهنأ مجارلاو
 نوجاتتح دقسانلا نإ » :لاقف ىفارقلا كللذ نيب دقو « طرش ىمهف « تايجاخلا

 . هيف طرتشيف « كلام بهذم ىف فالخ هيفو ؛ لودعلا ممريغل اوصوي نأ ىلإ

 « ةيالواهنأ عم ةلادعلا طارتشا مدعب لوقلا ىلعو « لاحلا روتسم نوكي نأ
 ةلادعلا طارتشا مدع ىف دعاوَلا انفلاخ دقف , ةلادعلا نم اهيف ديال ةياالولاو

 نأ ديرب نم نيبو ناسنإلا نيب ةلوليلا نم ةئشانلا ةقشملل ًاعفد ءايصوألا ىف
 ىلا هيلع دمتعي

 ىذلا ىكلاملا بهذملا ساسأ ىلع سايقلا نومبهغي مهنأ اذه نم ىرتو
 سايقلا نأ نوررقي مهنأ نم كلذ حضتيل هنإو ؛هتاذبامئاق الصأ ملاصملا لمحي

 نوكت نأ سايقلا ىضتقم ناك اذإف « اهب ذخأ ةحلصملا هتضراع نإ ىبقفلا
 ؛ ةلادعلا طرش هيلع قطني نم هيف سيل دلب ىف سانلا ناكو ٠ أطرش ةلادعلا

 ْ :٠ ود ص قارقلا() 0

 . 107. ص ىفارقلا (0)
 , نورك دملا باتنكلا )0



 ل الو

 ةئداحلا تناك اذإ كلذ لثم هنأ روظبو 8 مولثمأ ةداهش لورق ف سصخرت

 لو ىف أضيأ صخرت, هنإف؛ ةلادعلا طرش مهلع قبطني نم الإ اهدهاشي مل

 . نيناعملا ند لثم مالا ةدابش

 لدع ريغ رمآلا ىلو نوكي نأ اولبق « رمآلا ةيالو ىف اولاق كللذ لثمو

 نم صخرتلا كلذ بج وي م لوحو نإ 3 الدع نوكي نأ ساسألا نأ عم

 .كللذ وحنو 2( هم لدعأ دجوب ١ وأ 2 هيلع ضافتنالاب ةدسم راضم ةيشخ

 نروذخأي ىكدلاملا بهذملا ءاهقف نأ لعتل هانقس رمأ اذه  ا1١/*

 ةحلصملا باج وهو ىبقفلا مهقطنمل هللع ىف هنوعضخي مهنكلو , سايقلاب

 د.عاوقلا ف نوصتخ ركب لب ( ةرضذ» بلي وأ « ةحلصم علمي ام اهدارطضأ ش

 .٠ ناسدتةسالا نم اذهو ةيئزجلا حلاصملا لجال ابنوكرتيو 2 ةماعلا

 | ناسحتمسالا

 ناك هنع هلا ىضر اكلام نأ تيت ىلا رداصملا ترفاضت - 4

 ناسحتسالا ىضتقم ىلع ىتفي ناك هنأ ركذي ىفارقلاف « ناسحتسالاب ذخأب
 نيمضت ىف لاسم ةدع ىف هللا همحر كلام هب لاقو : هيف لوقو « ا ايحأ

 نود مادآلاو ماعطلل نيلاخلا نيمضتو « مهتءدصب نايعالا ىف نيرثؤملا عانصلا
 | 00 « مثريغ

 نع يور مساقل نبا نأ قاةحتسالا باب ىف ىنانبلا ةيشاح ىف ءاجو

 ىف ىطاشلا لقنيو « ءلعلا راشعأ ةعست ناسحتسالا » : لاق هنأ كلام

 كالاءنع ىوريو « لوقي مماقلا نبا تعمس ٠ . لاق هنأ غبصأ نع تاقفاوملا

 , "7 « ناسحتسالا لعلا راشعأ ةعسق : لاق هنأ

 )١( ص لوصفلا حيقنت .٠ .
 )( ص مي ج تاقفاوملا ١١8 .
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 عجرتا ةادأ ناك وأ « اهب ذخألا دامع ناسحتسالا ناك ىتلا ماكحألاو

 ىطانشلا تاةفاوم ىف ءاج 17 سى ماملا بمهذملا قو ريك 5ك أ مف ةلدآلا نب

 ىلإ مهردلاب مهردلا ةلدايم هنآل ؛ امر لصألا ف هنإف 2 ضرقلا انو ٠

 6 سانلا نيو ةعسوتلاو قفرلا نم هيف اا 0 ًاناسحتسا حيبأ هنكلو )2 لجأ

 . ديدش جرح ىف اوناكل عنملا لصأ ىلع قب ول ثيحب

 ىف ةماعلا ةدعاقلا نإف ؛ ىوادتلا ىف سانلا تاروع ىلع عالطالا اهنمو

 . ررضلا عفدل تفسحتسأ نكلو 5 اهتيؤر مير تاروعلا ا

 (امهدوقع عنم بجوت ةماعلا ةدعاقلا نإف ةاقاسملاو « ةعرازملا اهنمو

 . ًاناسحتسا تنسحتسا نكسلو ءامهيف لدبلا ةلابجلا.

 لضافتلا ريجأف « اهتهافتل ةليلقلا ريداقملا ىف ابرلا رايتعا مدع اهنمو
 . ةريثكملا ةلطارملا ىف ليلقلا

 ىضاقلاناكاذإ : دوبشأأ ىف ةلادعلا طارتشا مدع ًافنأ هانركذ ام اهنمو

 « لدعلا ريغ ىلإ ءاصيإلا ةزاجإ كالذكو « لدعلا دوبشلا هيف ردن دلب ىف

 . اذكهو « سايقلا نء هعضوم ىف انيب ا؟ ةقشملل ًاعفد

 ناك هنع هللا ىضر اكناام نأ نيش اهريغو عورفلا هذه نم - ابو

 ,ناك ىلا عضا وملا امو « ناسحتسالا ةقيقح.ام نكسلو , ناسحتسالاب ذخأي

 ش . ماكحألا , ءانب ىف هيلع دمتعيإو ؛ اهيف هب ذخأي نأز ريح

 - ناسحتسالا ىلع ةينيم ايف ماكحألا تناك ىتلالئاسملا ءارةتسأ نم ربظب

 هنأ ىلع ال لئاسملا ىف هب ىتفي ناك ناسحتسالا نأ ( امهدسحأ ) : نارمأ
 نم صخ رت كلاما ريعتلا دح ىلع وأ « ابنم ءانثتسا هنأ ىلع لب « ةدعاقلا
 لويقب ءاتفإلا ف تيأر اك « ىلكل صأ لباقم ىف ىثزج مك وهف « ةدعاقلا
 ضرقلا ةزاجإكو ؛ لودعهبدجوبال ىذلا دلبلا ىف لدعلا ريغ دهاشلا ةداهش

 ًاصخرت ناسحتسالا ناك اههابشأو لئاسملا هذه ىف ؛ ةقشملاو جرحلل ًاعفد ظ
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 .. ةعفد ناسحتسالا ناكف ررض عوفو ىلإ اهدارطا ىدأ « ةماع ةدعاق نم

 .سايقاابجوم نوكي امدنع ناسحتسالا نوكي امرثك أ هنأ ( امهيناث )
 قنحلا بهذملا ف وه ا؟ ىلاملا بهذملا ف ناسحتسالاف « جرح ىلإ ًايدؤم

 هقطنم ءار و ريسإ لك. و٠ ةفلت هيفنيمهذملا قثا ٍِرط تناك نإ و سامقلل لباقم

 ' نم ءىثانلا جرحلا عفدل ناك ىلالا بهذملا ىف ناسحتسالا نآلو : ىبقفلا
 ىف قرغملا نإ » : ناسحتسالا نم رثك أ ىذلا غبصا لاق سايقلا دارطا
 ٠ معلا داع ناسدتةسالا نإو «, ةنسلأ قراشي داكب سايمقلا

 مست لإ عوجرلا هاضتقف 0 3 ناسحتمالا ف ىطاغغلا لوو

 هقوذ در#ع ىلإ عج را ُ نسحتسا نم نإف 3 سايقلا ىلع لسرملا لالدتسالا

 . كلت لاثمأ ىف ةلمجا ىف عراشلا دصق نم ملع ام ىلإ مجري امإو « هيبشتد
 رمآإلا كلذ نأ الإ , ًارمأ اهيف سانلا ىضتقي ىتلا لئاسملاك ةضورفملا ءايشألا
 * [ريثكو ,« كلذكة دسفم بلج وأ « ىرخأ ةبج نم ةحلصم تاوف ىلإ ىدؤي

 نو ف ليمكتلا عم ىجاحلاو ) ىجاحلا عم ىرورضلا لصألا ف قفتيام

 1 ضعب ىف ةقشملاو جرخلا ىلإ ىدؤي ىرورضلا ىف ًافلطم سايقلا ءارجإ

 وأ 20 ليبكستلا عمه ىجاحلا ف كلذكو ) جرحلا عض وه ىنثكسيف (9هدراوم

 0 600 رهاظ وهز« ليمكستلا عم ىرورضلا

 نوكي ىتح « هعامس رثكب ىذلا ناسحتسالا» : دشر نبا لاق دقلو

 محلا ىف ولغ ىلإ ىدؤي سايقلا درط نوكي نأ وه  سايقلا نم بلغأ

 .ا١ا١م ص وج ىطاشلل تاقفاوملا (1)

 ةظفاحلا ةرورض هيل] تعفد لصألا كلذ نإف ةلادعلا طارتشا ىف تيأر م(

 . هدكرت ىف صخرف « ةقدشم ىلإ ىدؤي هيف لدعال دلب ىف هميمعتف « سفنألا ىلع

 ىدؤي ءايصوالا ىف هميمعتو « ىجاح وبف ةيالولا ىف ةلادعلا طارتشاك ()
 ٠ . جرحلا ىلإ

 . ١١5 ص ع ج تاقفاوملا (4)



 مر

 صتخيف 2 محلا ف رأت ىنمل عضاوملا ضعحب َْق هع لدعب 0 هيف ةغلاسو

 . « عضر وملا كلذ هب

 ةيهقفلا طبيارضلا دارطأ ناك ىذلا ناسحتسالاف ةحضاولا ةلثمآألا نمو

 ةلأسملا ىهو ضئارفلا ىف ةكرتشملا ةلأسملا «هالول حلا ىف ولغ ىلإ ًايدؤم
 ءىش مف ىتسالو 2 بيصعتلاب منا ريم ءاقشالا ةوخالا أهيف ذخأب ىلا

 جوز نع تومي ىفوتم كلذ لاثمو مآل ةوخإلا ذخأيو هجولا اذهب هن وذخأب
 ةلأسملا هذه ىلع سارقلا قيبطت نإف « نيقيقش نيوخأو , مآل نيوخأو مأو
 ثاثلأ ماالل نيوخاالاو سدسلاأ ماللو « فصتنلا جورلل نوكي نأ بجوي

 ناكف ؛ مألاب ىفوتملا ىلإ نايلدي مآلا دالوأ نم امهنأ عم نيقيقشلل ءىئث الو
 مهكرشأ كلذل « ثلثلاب نودبتسي 2 دالوأو « ائيش اوذخأب الأ ابيرغ
 كيم 8 هوس اسدتسا كلذ ناكف 2م أ دالوأ مهرابتعاب ت ثلثلا ف موهعم ن رم

 6 جردلال عفادلا ةلادعلل ميقملا نأسح سالا ةئس نس كللذبو , هنع هّللأ ىكر

 ذخ وي ناسحتسالا نإ « ةيكلاملا لاق اك« ةيفنحلا لاق دقلو - 5

 ىلع محلا ىف ولغ ىلإ ىدؤي سايقلا دارطا ناك اذإ وأ « سايقلا حبق اذإ هب
 : ساسيقل حبق اذإ ىدح 5 سيف ةفينح وبأ ناكف « دشر نبأ ريبعت لوس

 اذإ) , سيباقملا هباحصأ هعزان ساق اذإ ناك دقلو « هنع رثأ اكن سحتسا

 .٠ نسحلا نإ لع هذيملت هنع لاق امك نأ 4 قحلب. ل نسحتسا لاق

 وأ 2( ةدحتم ةيفنحلا و ةيكداملا دنع ناسدحتسالا ةقيقح له نكل و

 0 ؟ ةيفنحلاو ةيكلاملا دنع دحتم ناسحتسالا ىحنم قدأ ةرايعب

 كل ررقن ناسحتسالا ىف ةيكسلاملاو ةيفنحلا تارابع كل لقنن نأ لبق

 قناسحت مالا علا ن نم 9 ودع ىذلاف نيم هذا ف ناسحتسالا نم نا ودع دام

 : رومأ ةثالث ىلإ عوجرلاب هيف سايقلا ولغ بلاعي ناك هنأ وه ى كلاما هقفلا

 5 ةقشثملاو جرحا عفدبو )00 ةحجاراا ةحاصملابو(0) بلاغلا فرعلاب )0(

 0, ةئجلملا تارورضلا ةظحالمو



 ل م4 ش

 ةلعلا فلاخت ىرخأ ةلع ةظحالمب سايقلا ولغ عفدي ناك قذحلا بهذملاو .
 ةضراعم ممدنع هيحأو ضعب ف ناسحةسالاف « درطملا سايقلا ف ةرهاظلا

 . ريثأتلا ةفعض ةرهاظ هتلع رخألاو

 ةدعاف لباقم َّق 4ب ذخالاو داحالا ريخ ةضراعم قنحلا بمهذملا ىعسو

 دعاوقلا لباقم ىف عامجإلاب ذخالا ىمس امك ًاناسحتسا سايقلا اهجتنأ ةماع

 .٠ ضي أ ًاناسحتسا

 هأامسو ) ةيكيلاملا لاق أمك: فرعلاو 03 ةرورضلل 2 ساسيقلا عمم دقو

 نيمجومبلاغلا فرعلاو ةقشملا رابتعاف نايقالتي نذإ نابهذملاف .ًاناس>تسا
 عورف نم لعج ةفينح ايأ نأ َّق ناقرتفيو 2 سايقلا لباقم ف ناسحتسالا

 نأ ربظيو 03 سايقلا لباقم ف داحالا ريدخو « عامج الاب ذخالا ناسدتسالا

 . ًاناسحتسا كللذ نومسال ةيكللااملا

 سايقلا لباقم ىف ةيئرزجلا ةحلصملاب نوذخأب ةيكسلاملا نأ ىف ناقرتفي امك

 هتئرو فلتخاف ءتام مث , رايخلاب هنأ ىلع ةعاس صخشىرتشا ول امك «ىلكلا
 لبق اذإ نسحتسف انكسلو , خسفلا سايقلا ببهشأ لاق ء درلاو ءاضمإلا ىف

 . , "90 هيضمأ نأ « هلوبق نم عئابلا عنتما اذإ « دآرلا بيصف ىضمملا ضعبلا

 نكي مل كلذو « ةيئرج ةحلصا هدارطا عنم سايقلا نأ اذه نم ىرتو

 ف كالام نع تألق ىلا .لوقنلا لولا نم ىضءامف انركذ -_- ااا

 اهداع ناك ىلا هببذف ف ةنودملا عورفلا نوعي و « ناسحتسالاب هذخأ

 . هيف ناسحتسالا ىحنم ف ,ىلاملا بهذملاف ءايلعلا ضعب مالكر ناسحتسالا

 ىف ءاسلعلا فالتخاو ٠ بهذملا كلذ ىف هادم فرعن نأ ديرن نآلاو

 . ةيراجتلا عبط ٠١ ص ء ج تاقفاوملا شماه (1)



 لل

 قاطنو « مثدنع هأدم أمن نيم 3 هنإف هل مهتافي رعث ر 17 أدينلو 0 مدنع هةقفح

 ىلع ًافنآ ان ؟ انركذ ذ ىلا ىناعملا ءوض ىلع تافيرعتلا ةلد هقول نزاونسو هلامعتسا

 . بهذملا كلذ ىف اهيلع قفتم رومأ اهنأ

 دنعو اندنع ناسحتسالا :١ لوقيف ؛ نآر لا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا هفرعي
 ةقيقحىف نيبهذملا برقي فيرعتلا اذهو . «نيليلدلا ىوقأب لمعلا وه ةيفنحلا

 نإ الاق نإو امهنأ هبيجوت ىفانيب دقو ءامهدحوي وأ « ناسحتسالا

 مهقارتفا ٠ ههبجوت ىف اقرتفا دق « طايختسالا لوصأ نم لصأ ناسحتسالا

 درطملا سايقلا لب اقم ىف ثيدحلاب ذخالا ةيفنحلا ىمسف مدنع لوصآلا ضعب ىف

 , اناسحتسا ساسيقلا ىلع عامجإلاب ذخألا راثيإ اومسو « ًاناسحتسا ةلعلا
 كلذ اومسي مل قيقحتلا ىلع وأ « كلسملا كلذ ةيكلاملا كلسي مو
 . ًاناسحتسا

 1 رتاراثإ ناسحتسالا » : لاقف رخآ م رعت ىرعلا نبا رك ذ دقل و

 ىف هب ضراعبام ةضراعمل صيخرتلاو ءانثتسالا قيرط ىلع ليلدلا ىضتقم

 هكرتو فردلل ليادلا كرت ىه « ةعبرأ ًاماسقأ همسقو « هتايضتقم ضعب

 راثيإو ةقشملا عفرو « ريسيتلل هكرتو « ةحلصللل هكرتو « عامجالل

 ٠ , 90 ءةعسوتلا

 كلذ هل يرلاملا بهذملا ىف ناسحتسالا نأ ىرب ال ىرابنالا نا نكلو
 ىري هن أر هظيو « ةيفنحلا عم هب براقتيو « ىفرعلا نبا هركذي ىذلا مومعلا ا

 ءليلدىلع ليلدب ذخآلا راثيإ وه امبإ « فرعلل وأ عامجالل سايقلا كرت نأ

 ل سايقلا درط ىدؤي نأو « سايقلا ولغل أعنم الإ سيلف ناسحتسالا امأ

 ىف سايقاا كرتيف «جرحو قيض وأ « هتاذ ىف نسحتسم ريغ رمأ وأ لظ

 .قرعلا نبا فيرعت ىلع قلع كلذلو «لاو>ألا لك ىفال ءةئيعم ةيئرج

 ٠ 071 8١م. ص م ج ماصتعالا (1)
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 قباسلا ىنعملا لعال ناسحتسالاب لوقلا كلام بهذم نم ربظي ىذلا ه : هلوقب
 سايق لب اقمىف « ةيئرج ةحلصم لامعتساوه لب ( هل ىفرعلا نبا فيرعت ىأ )
 ةعاس ىرتشا ول: هلاثمو « سايقلا لع لسرملا لالدتسالا مدقي وبف « ىلك
 سايقلا بهشأ لاق ؛ درلاو ءاضمإلا ىف هتئرو فلتخاف « تام مث « رايخلاب
 عنتما اذإ « دارلا بيصن ىضمملا ضعبلا لبق اذإ نسحتسن !:كلو , خسفلا
 . لبق نم عرفلا كللذ انر " ذ دقو « هيضع نأ هلوبق نم عئابلا

 ىطادشلاه رك ذام عمو ؛ دشر نبانع هانلقن ام عم قفتي فيرعتلا اذهو

 ' كرت وهو «د>!و رمأ ىلع ناسحتسالا رصق ىلإ هجتن اهلكو , هتاقفاوم ىف
 ىف لخديو « ةيئزج ةلأسم ىف ىأ « نيعم عضوم ىف ةحاصمل سايقلا ىضتقم
 . ةقشملا عفدو ةعسوتلاو جرحلا عفر ةحاصملا

 وهو . ةدحاو ةباغ ىلإ ىهتب هلك كلذ ىف هاجبالا براد - 1

 دارطا هيلإ ىدؤي ام قيبطتب تايئرجلا تحب دنع دهتجلا هيقفلا ديقتي الأ
 ١ هذه رثؤت لب « ةبلتحم ةحلص» عنم وأ ٠ ةفشم وأ ةرضم دجو نإ « سايقلا
 وهلب؛ عراشلا نم صن هيف سيل عوضوملا مادام هنال سايقلا ف رومألا

 نأ دجوو « صوصنلا نم للعلا جار ختساو « درجما طايفتسالا ىلع داهتعا .
 ,ًاجرحدجوي وأ ؛ ةحلص» عفديوأ : ةرض» بلحي وأ , اءلظ دجوي ةلعلا درط
 جور عم قفنت ىتلا رومألا هذهب ذخألاو ؛ سايفلا كرت بجأولا نم نوكي
 مكيلع لعج ام, : ميركلا نآرقلا ىفف « هصوصن اهل دهشتو ؛ هبلو نيدلا

 « رارض الو ررضال» : في رشلا ثيردحلا قوءء6 جرح نم نبدلا ف

 «ناسحتسالاب ذخالا نوكيف ؛ةرخآلاو ايندلا ىف سانلا ملاصمل ءاج نيدلاو
 | .. ههقف ريصو « مالسإلا بل وه لآ و>اآلا هذه ىف سايقلا كرتو

 دنع ناح:بالا:ىف هاجتالا ىدم نأ ىلإ اذه ىف انيهتا - 9
 نإو ء درطملا سايقلا ىلع ةيئرجلا ةحاصملا راثيإ هنأ ىلإ ىبتني نييكلاملا
 : لوقي ىطاشلا نكبلو « ةلس رملا لاصملا عم براقتي كلذب ناسحتسالا



 - مما

 . معن انلق ,ناسحتسالا باب نم ال , ةلسرملا حلاص ا باب نم اذه لبق َنِإف د

 فالخب ءد عاوقلا نم ءانثتسالا ريوصت ناسحتسالا اوروص عبنأ الإ
 . 20 «ةلسرملا حلاصملا

 ىلك ليلد لباقم ىف ىئزج ءانثتسا ناسحتسالا نأ مالكلا اذه ىنعمو
 نوكي ال ثيح نوكن اهنإف ةلسرملا ملاصملا امأ « ءازجألا ضعب ىف فلختي
 .اهاوس ليلد مبا

 حلاصملا أدبي ذخأ بير الب وه ةيئرجلا ةحاصملا راثيإ نأ دحت انإو

 ىلع لسرملا لالدتسالل راثيإ هنإ ةيكلاملا ءاءلع لوقي كلذلو « ةلسرملا

 ىدؤمو « ةلسرملا ريغو ةلسرملا ملاصملا مومعنم ىه ةحلصملا هذبف « سايقلا
 : نيلاح ىف لمعت ةحلصملا نأ ىلإ ىبتني اب ذخألا

 ء صن ىلع لمح هيف سايق عوضوملا ىف نوكي ال ثيح ( ىلوآلا لاخلا )

 هتاذب ٠ مناق لصأ كلام دنع ىهو « اهدحو ليلدلا ىه نوكست لاحلا هذه ىفو

 ٠ انثح نم قأي امف كللذ نيبلسو هجاونم ىلع هبقف ىف راس

 ,ةقشمى عفوي سايقلا درطنأ دجوو , سايق ةمث ناكاذإ ( ةيناثلا لاخلا )
 «بلتجما عفنلا اذهل سايقلا كرت ف صخرتي هنإف ,ةحلصم عفدي وأ « قيض وأ

 . ًاناسحتسا سايقلاب لبوق ىذلا عونلا كالذ ىمسو , بنتجلا ررضلا كلذلو

 ًاموكحم هلعج هنكلو ؛ سايقلاب ذخأ دق اكلام نأ ىلإ رمآلا ىهتنيو
 , هقيبطت ىف ررضالأ تبث ثيحالإ هقيطي الف , ةيئرجلاو ةياكلا ةحلصملاب

 ناك كالذلو ؟ اهئاطلس تحن سايقلا ريسي ةحلصملا هدنع ساسالاف , هكرت الإو
 . حضونس اك ةحلصملا ىكلاملا هقفلا قطنم

 هخيش ىلع امنع هللا ىضر كلام ذيملت ىعفاشلا راث دقو - ٠

 ريغ نم « درجملا ةحاصملا أديم ذخالا ؛ ةحاصملل ليادلا كرت ىمسو ءاذهل

 .ممع( صرب ج ماصتعالا )1(
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 هل دقعو , ًادقان ًادنفم هيلع لمحو . ًاناسحتسا - صوصنلا ىلع لملا ةلواحم
 ْ . ناسحتسالا لاطبإ] باتك هامس ( مآلا ) ىف هتاذب ًامئاف ًاباتك

 كرتام ىالسإلا عراشلانأ ىلع ( الوأ ) : ناسحتسالا لاطبإ ىنب دقلو
 ماكحالا ٍللع صن و « هحالص هيف امي ةعب رشلا ىف ءاج لب « ىدسم ناسنإلا رمأ
 صوصنملا لمحو « هيلإ ريشأ دق هيلع صني ملامو عابتالا ةبجاولا ةيعرشلا
 ةمئ ناك الإو , ناسحتسالل هنايب كرتو , عراشلا هنيبي مل ءىش الف « سأيقلاب
 . نايملا ف صقن

 اهيف دحي ل ةثداح هب تلزن اذإ ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نآل (ايناث)
 هءاج امدنع لعف اك نايبلاب ىححو لزفي ىتح ؛ تكسو « صن ىلع المح الد ًاصن
 هنالل «ناعللا « هنآ تلزن ىتح تكسف هنأ رما هب تءاج دو بسن ركسشإ نم
 لما وأ صنلاريغب ءاتفإلا ناك ولو ء رظتناف « صنىلع المح الو ءأصن دحي مل
 . لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم زاجل دحأ نم ًازئاج هيلع

 ةءاطإو ىلاعتو هناحبس هتعاطإب ىمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ (اثلاث )
 ةئس ىف ءاجام مث « ىلاسعت هللا باتك ىف ءاجام عايتاب كلذو ؛ هلوسر
 لجلب عابتالا ناك امهيف صن نكي مل نإو ؛ لسو هيلع هنأ للص هللا لوسر
 . امهنم ًادحاو سيل ناسحتسالاو ء امهدحأ ىف صنلا ىلع

 هناسحتسا ىلع دمتعا نم فرصت ركنتسا دف قيالكَي ىنلا نأ ( أعباد )
 . صن ىلع دمتعي مل هنآل « ةباحصلا نم

 قحلا امي ساقي سيياقم الو , هل طباض ال ناسحتسالا نأ ( ًاسماخ )
 صنال امفنسحتسي نأ دبتجم وأ مكاح وأ تفم لكسل زاج ولف « لطابلا نم
 بسح ليعةد>اولا ةلزانلا ىف ماك حلا تفلتخالو ؛ ًاطرف رمألا ناكل هيف
 , ماكحألاو ايتفلا نه بورض ءىثلا ىف لايف « تفم لك ناسحتسا
 . 90 ةينيدلا ماكحألا رسفت الو عئارشلا مهفت اذكه امو

 . م(. ص ىعفاشلا ىف ءانيتك ىذلا انباتك ىفةلدألا هذه )١(



 م

 هنم رثكأ ىذلا ناسحتسالا ىلإ ىفاشلا تارظن هذه 4
 ساسأو « ىعفاشلا تارظن نع تيأر ا؟فلتخت تارظن « هو نويكلاملا

 مل نإف « صنلاب اهبف ىتفي ةلأسم لك ىف هسفن ديق ىعفاشلا نأ فالتخالا .
 دنع صنلا ريغ ءىش الف سايقلاب كللذو « صنلا ىلع لاف ؛ نيبم صن نكي

 ةعبرشلا ىف رظندقف« هنع هللا ىضر كلام امأ ء اهيف ىتفي ةلأسم لك ىف ىفاششلا
 عفدو ٠ سانلا حلاص» ىلإ ٠ اهدصاقم ىفو اهبل ىف هجتن اهدجوف ةيلك ةرظن.

 بلطلا كانهف ء دحأب قدلي ررض ريغ نم ةدكؤ» ةحلص» تناك نإف راضملا
 ةرظنلا هذهو . دكؤأملا عنملا كانبف دكؤم ررض كانه ناكنإو ءدك وم ا

 ميلع لعج ام » : ىلاعت هلوق لثم صوصنلا نه ةفئاط اميلع ترفاضت ةيلكسا

 34 ديري الو رسيلا 35 هللا ديري » : ىلاعت هلوق لثمو «٠ جرح ند نيدلا ىف

 ةصحافلا ةرظنلاو «  رارض الو ررضال » : مالسلا هيلع هلوقو «« رسعلا

 هيف ناظحالم ةرضملا عفدو ةحاصملا نأ فشكت ٠ ىعرش مح ىال

 . كنم ناد وصقم

 نم ب ولطم ةرض» عفد وأ« حاسم هيف رمأ لكن كلذك ناكاذإو

 دجوب مل'نإو « ماعلا صنلا ىف هنآل ء صني مم هيلع صنأ ءاوس عراشلا
 . صاخلا صناا

 لالدتسالابنييكلاملا ريبعت دح ىلع وأ  ةلسرملا حلاصملاب ىفأ ذإ كلاف

 سيلو 0 عبقتلاو رارقتسالا نم تبأثلا ماعلا لصالاب ذأ دقق لسرملا

 « انهون اك « لسرملا لالدتسالا بعش نم ةبعش الإ كلام دنع ناسحتسالا

 ةلسرملا حلاصملا ف مالكلادنع هذخأ هوجوو ماعلا لصألا كلذ نيبنسو اذه
 ش . ناعتسملا وهو ىلاعت هللأ هاش نإ

 عستم ريغ ناك نإ و: ىهقفلا طابنتمالا لوس 3 اذه: -_ ١ىم؟

 هنأ ىأ 2 ناي لصأ 5 ىلس لصأ, هيامج قا وهو 2 لوصألا رئاسك قفاآلا



 هس "مم سحأ

 هيف تيثث ؛ تبثم ليلدب عرش تابثإب ال. , ماكحألا .نضعب هنع أشنن .
 . لبق نم ةتباثلا لاحلا ففالخ تبنملا ريغملا ليلدلا دوجو مدعل ماكحالا

 ناك ام ىنن وأ ٠ أتباث .ناكام تايثإ ةمادتسا هنأب ميقلا نبا هفرع دقو .
 رييغت ىلع ليلد موقي ىتح , ًاتابثإ وأ:أيفن تباثلا محلا: ءاقب ىأ.« ًايفنم
 ليلد دوجو مدعل تقيث لب « ىباحيإ ليلدب تبثت مل ةمادتسالا هذهف ءةلاحلا
 باحصتسالا» : لاق ىنعملا اذه نع جرخمب آل امي قارقلا هفرع دّقاو . ريغم

 :لاحلا ىف هتوبث نظ بجوي رضاخلا وأ ىضاملا ىف قمم ءىثلا نوك داقتعا هانعم .
 ١ 60 « لابقتسالا وأ

 هل لع بلقي صخشلا لمحي دب لملاو « ىضاملا ىف كمحلا توبث نأىأ
 وأ غيبلاب امبامسأ نم ببسب ةيكلملا هل تتبث نك لبقتسملا ىف رمتسم هنأ
 ىف هتايح تملع نكو ؛ اهيفني ام دجوي نأىلإ .رمتست ةيكسلملا نإف « ثاريملا
 موقب ىتح « لبقتببملاو رضاحلا ىف .هدوجو نظلا لع بلغي هنإف « نيعم نمز
 , ةافولا تنثب ام ٍدجوي ىَتح « هتايح رأرمتساب مكحيف « هريغ ىلع ليلدلا
 تازامآلا موقت وأ , ةئافو ىلع. لدي ام دجوي ىتح « هتايحب كح دوقفملاف
 ٠ ةافولاب ىضاقلا كي و ىفوت هنأب نظلا ةبلغ بجوت , ىلا

 2 لملاو , كلام دنع ةجح :باحصتسالا نإ ىفارقلا لاقو - 85
 ' نأ ركذ مث , ةيفنحلا كلذ ىف فلاخ هنأ كذو « ىعفاشلا باحصأ نم
 نزح « ةمئاق رمتست ةمئاقلا لاحلا نأ نظلا .بلاغ نأ ةجح هنوك ىلع ليلدلا
 يدش امنإف , .تاداهشلاك لمعلا ف ةبح يبلاغلا نظلاو « اهيفني ام دجو

 تافيرعت 5 ةدع ء ىريمدألا ةيشاحف اج دقو ٠ ,+ب ص لوصقلا حيقنت (1)
 ش معلا مدعل لاحلا ىف انقاب ىضاملا ف تباثلا رمآلا لعج هنأ ”اهنم , باحصتمالل .

 ش ناموا ىف تو ع اال تامزأ ف مأ توب كسلا نأ اهنمو « ريغملاب |
 ٠ ينل اذه ف ئرخأ تافيرعت ركذ اذكمو « لوألا

 ةيسيعلا ( كلام كرس يك "ا
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 عيضت ءاجب لمعي لو  تلضأ ولو .ةفاك- ا ةمزاه ةجح شو , احجار أنظ

 . اهتابثإل قب رط نوكب الذإ .قوقح ْ

 اذاف لل هضراعي ليل د مهي ملام كلام ديع ةجح اذه لع ب احصتسالاف

 ىح » ءايحالا مكح ىطعي «هتوهالز هتايح ملعت ال دوقفم صخش ناك |

 ديقفلا نيب نوكت ىتا ةزفا ىف ءايحألا مكح هلو ا هتوع د يقلك 0

 ل مهضعب و. كلذ ىف ةيكلاملا نوفلاخي ةيفنحلا نأ يفارقلا ا قلو ٠
 ١ دمعت تباث لأ ةيلصالا ةءاربلا نكلو 0 الصأ كدووس باحصتسالا رسعت

 ف اذكهو 0 ليزم بينب الإ لوزتال ةيكللاملا تين اذإ. كلنكو 2 هيلع“

 نيفلاذ ةيفنحلا نم نورثك آلا لاق كللذل ؛ لاخلا باحصتساب' 'ذخأ اذه لكو

 كلذلو : تايثإلل ةجحب سيلو « عفدلل ةجح لاخلا: باحصتسا نإ « كئاوأ
 ىف ءالالح نوكيو « لدبلا طخأي ىعدملانأ عم « راكنإلا عم حلصا اوزاجأ
 تايثإلاو عفدلل ةمزلم ةجح باحصتسالا 95 ولو « تبشر ل قحلا نأ نيح

 ىلع هيلع ىعدملا'ليلدف ,'ليادلا مقي مل مادام هنآل , ازئاج ملصلا كلذناكام .
 حلصلاك اذ اوزوج نيذلا ةيفنملا نكماو 2 لاحلاباحصتساب تنأث ةيكسلملا :

 , هعفد وهو قحلا موزل مدعل 4ججوع حلصي 4 ةءاربلا لضأو ءراكنإلا نإ اولاق 0

 قحح نع حلاصي اههالكن وكي كاذ ىلعو 3 هب مع هخلا مز يدعم 2 نكماو

 هنالطب ىلعدل ملم لياد مشل ل ىذلا هنحنعجلاصي ىعدملاف , هرابتعافف للحم

 - نيهسفن ىدتفيل حاصي ع هيلع.ىعدملاو , هتابثإ نع زجع دق ناك نإو وه

 . اهتجاجلو ةموصخلا نم حيرتسيو 2 عازنلا عطقي ىساو 0 نيا ش

 ًايعربت اكح تلك 2 ريغ ٠ هنأب ) تانثإلا نود عفدلا ةملك ىعم اورسف دقو

 70 دقو 3 هيلع ءىش قاقحتسا عقدا ة ةجح نكي ب » هريغ ىلع ةوخ - نوكي

 .«لاقف ًاماع اريسفت م فل نبا رييعتلا اذه

 رمآلا ءاقبالا , لاملا ريغت عدا نم هب ع نأ جلصي كلذ ي يعمد 0



 مس بايب ع

 ىلإ ال محلا بجوم ىلإ دنتسم وه امن , ناك ام ىلع هءاقب نإف « ناك ام ىلع
 ء كلا تبثت ال انكسمأ  أتبثم الو ًايفان اليلد دمت ملاذإف « ريغملا مدع

 هكسمتسملالاحنوكيف : هتبثأ نم ىوعد باحصتسالاب عفدن لب ء هيفنن الو ٠
 ءاهتبثي ثيح ةلالدلا هعنم وهف « لدتسملا عم ضرقعملا لاحك باحصتسالاب
 , نول ضراعملاف :ضراعملا لاح ريغ اذهو « هاعدا ام ىقن ىلع اليلد يقي هنآل
 , هتلالد لس ضراعملاو « ليلدلا ةلالد عنمب ضرتءملاف , "”نول ضرتعملاو
 , 029 هضيقن ىلع اليلد ميقيو

 ةججح باحصتسالا نإ ةيفنحلا لوقا ميقلا نبأ ريسغفت اذه ١

 , قطنملا لالدتسالا ثيح نم « برقم ريسفت وهو « تايثإلل ال « عفدلا

 باحصتسالانإ هنولوقي ىذلاف « باحصتسالاب قوقحلا بوجو ثيح نمو
 بستكي قحل بجوم ببسب سيلو « لبق نم ةتباثلا ةررقملا قوقحلا ءاقبل ةجح
 : ىعدملا ىوعدل ةراكنإ ؛ ىوعدلا ىف ركسملا لاحب الثء كلذل نوبرضيو
 ىف هنإف دوةفملابو « ىعدملا ق> توبث عنمي نكلو « ةوق هقح بسك. ال
 تباث ىه امل ةبسفلاب ًآيح ربعي « هتوعي مكحلاو هبايغ نيب ن وكنت ىتلا ةرتفلا
 «باحصتسالاب ةتباثهتايح نفك و« حلا لبق « هنع ثروت الف « هلاومأ نم هل
 الاومأ باحصتسالاب ةتباثلا ةايحلا هذبب بستكي الو « ررقملا قحلا هب تبئيف
 « ةبيغلا دعبو « توملاب مكسحلا لبق تام دق هل بيرق نه ثري الف« ةديدجا
 .قوقحلا لاطب | منمم نكلو «ديدج قه ىأي ال هب تبثيام باحصتسالا نآل

 ىذلا لصالاب كسمتسي باحصتسالاب كسمتسملا نأ مالكلا اذه ىنعم(١) ٠
 « هيلع لدي ام ةمص ىلع اليلد مقي ال وهف « هيفن ىلع لولد مقي مل هنأو « أتباث ناك
 ىلع ضرتعملا لاحك, هلاخ . العف اريغم نكي مل ام رييخلل عدم لك هب درب نكلو
 ليلدب أي ضراعملا ذإ « ليلدلاب ليلدلل ضراعملا لاحك سيل و « رييغتلا
 .هتامدقم لك تفشي ىح ؛ مصخلا ليل د طقف عنميف ضرتءملا امأو همصخ+ل ضهانم

 ١ ا . م14 ص و ج نيعقوملا مالعإ (؟)
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 وق: كلذلو , ؟0هذه دوقفملا ماكحأ ىف ةيفنحلا عم كلام قفتبو « ةتباثلا
 0 .» هريغو ميقلا نبا نيفلاخع « ةيفنحلا ىأر براقي هأد نإ“.

 (امهدحأ) : نيمسق لإ باحصتسالا ءادلعلا ضعب مسق دقلو.ب 986 ٠

 ليلدلا موقي ىتح ؛ هيلع تناكام ىلع ةمذلا ءاقب وهو « ةءازبلا باحصتنا
 رص>و « ةءاربلا باحصتسا لاح هلاغ « ىوعدلل ر كنا لاحك اقح تبثملا ٠

 تابثإلان ود عفدلل هنولمحي ةيفنحلا نإ لاقف : هيف ءابقفلا فالخ ميقلا'نبا

 ' ..:ةقلطم ةجح هب نرذخأب ليثح نباو ىعفاشلاو كلامو

 تبث ىتح ٠ محلا تبيثملا' فصولا باحصتسا .( ىناثلا ميقلاو )

 نبا فلاخم انكلو « هيف ءاهقفلا عزانتي مل ةجح هنإ ميقلا نبا لاقو « هفالخ

 « تايثإلا نود عفدلل ةجح فصولا باحصتسا نإ !ولاق ةيفنحلا نإف , ميقلا
 « ديدج قد هب تبثي ال نكسلو « لالا باحصتساب .تبثي ففصولا نأ ئأ

 فصو اهنإف « هتومب مكسحلا لبق دوقفملا ةايحك ميدقلا قحلا هب رمتتسي لب.
 ثرب الف ًاديدج ًاقح بجو ال ةيفنحلا دنع هننكتاو « باحضتسالاب .تباث

 ٠ . هتثرو ىلإ هلاومأ لقتنت الف مدقلا قملا هب رقتسي نكلو

 اوفلاخ ةيفنملا نإ لاق نمل انتقفاومو « اذه ىف ميقلا نبال انتفلافم عمو '

 :عوضرومأل روص» هناآل همالك كلل لقنن « نيروكذملا باحدتسالا ى عون ىف

 : همالك كيلإو

 :٠ ةجح وهو « هفالخخ تيثي ىتح ؛ محال تيثملا فصؤولا باحصتسا «

 حاكنلا ءاقب باحصتساو , ثدحلا مح و « ةرابطلا مح باحصتساك ,

 لغشت ام ةمذلا لغشو 0 كلللا داقيو 4 ٠ لد دقو « كلذ فالخ تبشر ى>

 ديصاا ىف هلوق ىف هب مك-حلا قيلعت ىلع عراشلا : ٠ الف ًاقيرغ هتدجو نإو
 بالك امطلاخ نإو ه : هلوقو «؟ كمهس مأ هلتق ءاملا ىردت ال كنإف . هلك أت
 «هريغ ىلع مسن ملو٠ كيلك ىلع تيمس امزإ كنإف هلكت الل اهريغ نأ

 , ىماسلا ةعبط < ج ١م ص , ةنودملا عجار )00(



 وود

 ظل مأ حيبملا طرشلا دجز له كشو « ميرحتاا جئابذلا ف لصألا ناكامل
 ىلع هؤاقب لصالاف ًارهاط ءاملا ناك املو « مبرحتلا ىف هلصأ ىلع ديصلا قب

 هرمأي ملل هترابط ىلع روطتملا ءاقب لصالا ناكاملو « كششلا اهنزي ملو هترابط
 رمأ هتمذ ىف ةالصلا ءاقب لصآلا ناك املو ء ثدحلا ىف كشلا عم ءوضولاب
 . ,.كشلا حرطي وأ نيقيلا ىلع ىنبي نأ كاشثلا

 ٠ عرعض ترأ اهنإ ءادوسلا ةمآلا لوقي :نقينملا حاكتلل.هعفر اذه ضراعي الو
 . رهاظب ةجوزلا.تحيبأ.ام]و ٠ ميرحتلا ىلع عاضبإلا لصأ نإف « نيجوزلا
 « هنم ىوقأ وأ هلثم رهاظ رهاظلا اذه ضراع دقو « ةيبنجأ اهنوك عم لاحلا
 , هلل ضراعم ال ميرحتلا.لصأ قبو « انطقاست اتضراعت اذإف ةداهشلا وهو
 ٠. «.سايقلا ضخم اذهو ؛ باوصلا نيع وه بديع 1 ىنلا هب كح ىذلا اذبف

 | .(١)غ عوتلا اذه ىف ءابقفلا عزا لو : قيفوتلا هللبو

 ' 0 نيلصأ ةلأسملا بذاجتل : هماكحأ ضعب ىف اوعزانت امنإو
 ىتح « ةالصلا نم (ال مأ ثدحأ كش اذإ ) لجرلا عنم كلام نأ هلاثم

 , ءهتمذ ؛هتمذ قةالصلاان لصالا نإف ؛ ةراهطلا ءاقب لصألا ناكنإو هنآل ؛ ًاضوتيي
 ةالصلا ىف هلخدن الو , كلام لاق ء كمشلاب ةرابطلا نم هجرخت ال مق نإف
 عفت را دق ثدحلا نيت متلق نإف ,كشلاب اهنم جرخ دق فوك .٠ كفلاب

 عمت رأ نقةيلصألا ةءاربلا نيقيو ٠ مهعزانم لاق , كشااب دود الف ءوضولاب

 .©0كشلاب لوخدلا زيو# نم اذه نيأف ء كشلاب دوعي الف بوجولاب
 7 باحصتسالا 'نآل « مريغ عم ةيفنحلا قفتي اهركذ ىتلا لئاسملا لك ف(0)

 ' © لبق نه ةثباث .نكدت مل قوقحل ةبجوم ةجح نكي ملو « ابلك اهيف ًاعفاد ناك دق
 ٠ :" نآل لب , فصولا ىف باحصتسالا ةيجح لصأ ىف رظنلا قافتال سيل مهقافتاف

 مى 2 لمق نم ةررقملا قوقحلا قبأ هنأ ذواجتي م فاصرألا هذه باحصتسا

 . ًاديدج ءىشلل

 ش باحصتساو ؛ ةراهبطلا باحصتسا نيباحصتسا نيب اكلام ىرن اذه ىف (0)
 , يناثلا بناج حجرف « ةمذلا له

0 
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 :ثالثلابهمرلي اكلام نإف ؛ًاثالث وأ ةدحاو قلط له كش ول كلذ نمو

 روبمجا لوقو ؛ ال مأ ةعج رلا هرثأ ليزت امم وه له كشر . ًاقالط نقين هنآل
 ضراعي ملو ؛ كلشلاب لوزي الف « نقيتم حاكسنلا نإف« مأ ةلأسملا هذه ىف

 ىف لوبدلا ريظن اذه سيلو « هب لوزي الف ء. ضحم كش الإ حاكدلا نيش

 دقو « ةمذلا لغش كانه لصألا نإف اهضاقتنا ىف كلش ىتلا ة ةرآب طاأب ةالصلا :

 دقو « قالطلاب ميرحتلا لصألا نإ انه لاقي الو  اهغارف ىف كشلا عقو

 كاشلا لصح دقو , نةيتم حاكنب لاز دق جرحتلا نإف « لحلا ىف انككش

 , ةعجرلاب لحلا ىف كاش « قالطلاب جرحتلل نقيتم وه ليق ناف « هعفري اهف .
 ...اهب ولخي نأ هلو ةمرحمب ةعجرلا تسيل ليق « ىوقأ ميرحتلا بناج ناكف.
 «قلطملا ميرحتلا هب مد رأ نإ ميرحتلل نقيتتم هنإ م-!وقف ةمرحم ابنأ لس ولو

 . 230« ثالثلاب نوكي نأ مزلتسي ملو . . . نقيتم ريغ هنإف

 حج ريف“ عاضب اللا ىف امكح كنشلل لوحي هنع هللا ىضر اكللام نأ .ربظيو

 وه ىذلا عاضبألا ىف ةمرحلا بناجل ًاحيجرت ًارثأ هل لعجيو ٠ كشلا بناج
 . داجأو , رظنلا كللذ ضقن ىف ميقلا نبا نسحأ دقو ٠ لصألا

 باحصتسالابذخأيهنع هللا ىضر اكلام نأ لؤقلا ةصالخو - 45

 ,ةيفنحلا نيبو هنيب ًافالخ نوضرفي , امهريغو ,ميقلانباو ؛ ىفارقلاو «ةجح ٠
 ًاريثك رخآلانع قرتفي ال امهيلك نأ دحي نيبهذملا عورفل ىرقتسملا نكلو

 ىف نادحتي امهنأ تيأر دقو هب جاجتحالا رادقمو باحصتسالا ةيجح ىف
 تسيلد . الوأ تبأ ” ا1 ةررقةم امالعجيف , دوقفملا ةايح باحصتسا ق محلا

 . ىعفاشلا كلذ ىف امهفلاخو « ديدج قمل ةتبثم

 ةنودملا ف قالطلا عرف انبدو دقو 3 157 يب مج نيعترلا مالعإ )١(

 ش , ]7 ضال ؟



 هل موو

 ةلسرملا حلاصملا - و -

 ساسي قملا نأ ىلإ قالخألا ءايلع نم ةبلاغلا ةرثكلا ليت - ١م
 3 لماعلا لع نم نوكت ىت لا 3 ةعف: ا وه رشو ريخ وه م لكدا طباضلا

 . ؛لئاضفلانم هب مايقلاو ريخ وهف دحال هيف ةرضمال ةعفنم هيف لمعلا ناك نإف

 . نوي انهف « نيرخآل ةرضمو « سادلا ضعبل ةعفنم هيف لمعلا ناك نإو

 1 عفانم ا كرت ىف ريخلا نوكي لاخلا هذه قر 8 اهضراعتو عفانملا براضت

 ةعفنم لينل ةتقؤه ةعفنم كرت ف وأ 03 ىربكلا ةعفنملا ىلع لوصحلل ةريغصلا

 ش . ةققع ةعفنم لينل اهف كوكسشم ةعفنم كرت ىف وأ « ةمئاد

 ه4 بادآلاو نيناوفل لمشيف مهسايقم ( نوهمعب لوقلا كلذ نولئاقلاو

 . © نيناوقلاو قالخالا ةياغ نآل ٍكلذو «, ةلضافلا قالخالا و ةلودلا ةسايس وأ

 ةيبرتو داحآلا ةداعسبلصتن قالخ آلا نكلو « ةمألا داعسإ ىهو ؛ ةدحاو
 ضعب عم مهضعب سانلا تاقالع مظنت نيناوقلاو ٠ ءازج ريغ نم مبسوفن ٠

 ءازج ىلع اهايانث ىف لمتششت ىتلا ةرهاظلا ةيداملا ماكحألاب ءاضقلا هلدانقي ايف
 « قالخالاو ةسايسلا نيب قرفلا لعت نأ تئش نإو « هفلاذي نم لاني ىدام
 نإو « نطابلاو رفاظلا معي ىقلخلا مكحلا نأ وهف « بادآلاو نوناقلا وأ

 هلو ؛ رهاظلا ىلع هماكحأ ىف روصقم وهف نوناقلا امأو « هل ءازج ال ناك

 كلذىلعو « ىورخأ ال ىويند ءاز نجوهو « هفلاخم * نم ىلع عشي ىدام ءازج

 كلذ نإ لاقي نأ حصي الد نوناقلا وأ 5 ةسايسلا نع قالخالا لصفنت ال

 ىف حص اذإ الإ مبلل , ةمايسلا وأ نوناتلا ف نسح « قالخألا ىف حيبق

 . «امضمب ىف ةلطاب « لاوحألا رثكأ ىف ةجيحص باسحلا دعاوق نأ ناهذآلا

 .سايقملا كلذ نإو , فلختي ال دعاوقلا كلك ل طابلاو قحلا سايقم نآل
 | . .. "9مم نيناوقلاو بادآلا ىف ًانازيم يقتسي ةعفنملا وهو

 ٠ فرصتب دخأ مو ص ١ ج ماتنبل عئارشلا لوصأ (1)



 م

 اف ءةمآلا حلاصم هسياسأ « هتلمج ىف ىالسإلا هقفلا نإو - 8
 .هنع ىهنم ةرضم وه امو , هيلطت' ًةلدآلا تءاج بولطم هيف ةحاصم وه
 0 .ءأبقف نم هيلع عمجم درقم .لصأأ اذه نإو هعنم ىلع ةلذآلا ترفاضتو
 . ةحلصم م قس يلر ٍلْرهأب تءاج ةيمالسإلا ةعب رشلا نإ مهنم دحأ لاق اف , نيدلسملا
 عئارش رش نه ٍنيلسلل عرش ايف اراض ائيش نإ' مهنم دحأ “لاق امو :دايعلا
 / دق 5 هلصأ ىلع ى ٠ 5 ال ال ناكنإ ماقملا ١ اذه ْق فالثلا نأ ديب ٠ / ماكحأو

 | ظ أ :اىيظنلا لرانتيإ

 ٠ ,سانلل ةحلصم هيفام ويم ذق ةعيرشلا نأ ىرب مهضعب
 صنلا ىلع لمحبي صنلاب اهنم ذخؤي ال امو , ةلماكلا ةحلصملا امصوصن ىنف
 : دهاش عرشلا نم . اهل نكي 1 اذإ ةحلصملا ف رع نأ دوتجملل: سيلو سايقلاب
 7 ىلع ءاوعش ةلحلمخ كلذلو « ىعفاشلا ىأرلا كللذ ءاول لماحو' , رابتعالاب
 ٠ ” كلذو؛ .ًاناسحتسا كلذ ئمسو ؛ دهاش عراشلانم السيل ةحلصم ريتعي نم

 00 نامنإلا كرتي مل هللا نأ هساسأ لب: ةحلصملا لامهإ هضاسأ سيل ىأرلا
 ٠ اوهاش عراشلا نم ال سيلو دوجولا ىف نوكت ةحلصم نأ' ضف , ىدس

 0 :*'كللؤو 0 هسفنل ناسنإلا رمأ كرت هناحبس هللا نأ هاباث ْق ئوط ضر ' ا

 ْ كر نأ ناسنإلا بنص: : ىلاغت لاق“ دقف « هتايآ عاف ىف ىلاعت هللأ هاقت ام
 ١ ,0 «ىدس

| 

 0 ىلا باب عسوإ هنكلو ف لا هقفلا رظن || كلذ ىف عفاشلا نراقيو

 00 اهيف فاجتت ىلا رومآلا ضع ليقتحو ٠ ء ىمفاشلا نم رثك [ صوصنلا ىلع

 0 1 هع: نيك أ ىذلا ناسحتسالا لوب هع .اهيف ك كلسيف 0 سانا حلاصم نع ةسيقآلا

 0 رييعت ىف ناطتسالا' نأ اظحالب 7 ناسحتنالا لاطبإ باتك ٌعجاَر 0(
 0 لع ؛ احتمالا ةلسرملا يلاعلإب ؛ هقففلا فرع يف يمسي ام لمشي ىعفاشلا
 , 0 00 ٠ ةيكلالاو ةيفنحلا



 مس موس
 ”. :قيضتنمأ لاق اذإف  سياقملا هنووعزاني هباحصأ ناكدقا ىدح ةفينح.وبأ
 ."٠ ةئئلضللاب طخ: خخ سايق وأ نصف ريغ نم ناسحتسالاو «دحأ هب قحلي م

 :: ائاق الصأ هقفلا ف :ةحلصملا !ريتعا دقق دمأ بهذمو كلام ٍتهذم امأ
 ' ', ةحلصملا وف امب الإ اهماكحأ ىف تأت'مل عراشلا صوصن نأ اررقو « هتاذب
 صوصنلاب هبلط: فرع دقف صنلاب فرعي ملاهو ؛ هب فرع صالاب ناك امو
 ©« رارضاالو ررضال» : مالسلا هيلع هلوق لثم « ةعيرشلا ىف ةماعلا
 . تح نم تبل ف كيل ل لعج ام , : ىلاعت:هلوقو

 ' "ةحلصم هيف لمع لك نأ, ل نأ هيقفلا عيطتسي نيبهذملا نيذه ىعف
 | نأ ريغ نم بواظف ررضلا نم رم هيف .عفنلا ناك و أ ريق رزضال
 0 الو , رّرض هيف رمأ لكو . قتلا نم عونلا اذ صاخ .دفاش ىلإ جاتحي
 0 لإ جان نأ ريغ نم هنع ىهنم وهف « همفن نم ربك أ هنإ دأ « هيف ةحاصم

 . صاخخ صن

 0 وبنلاو ةينآرقلا ضوصنلا صصخف ةيكلاملاو ةلبانحلا ضعب داز ذقل لب
 0 نم" ال ؛ ةيئاسنإلا تالماغملا نم صوصل ٠ هذه عوضوم ناك اذإ“؛ ؛ للاصملاب
 ' .:تادايعلا

 1 نإ لاقف ٠ لبنحلا قوطلا هقفلا نم وحناا كذب نحخآلا ىف ىلاغ دقو

 : ياتكلا نم صن وأ« هيلع عمجم 0 ةفلاخ ىلإ تدأ اذإ ةحلضملا ةياعر

 0 قيرطب ايل صرصختلا قيرطب ةحلصملا ةياعر ميدقت بجو « ةنسلاو
 0 .٠ ©©نايبلا

 ." ةيكلأملا بقت كلبم ىذا جابنملا اذهب ذخالا نأ كشالو - 189
 . تاجا يب ةعمشم ةجتنم , ةيرثم ةبصخ ةيمالسإلا ةمب ءرشلا لمحبي ةلبانخلاو

 0-5 3 < ةدوقلا :يزوتم قول علا ىوطلا: ونللا



 موعد

 . ,ظفحت ىلع كلسملا كلذ راتخنل انإو , ناكم لك ىفو رضع لك ىف سانلإ

 'تفلاخ ةدككؤم ةحلصم دجن نل قيقحتلا لع وأ « ىفوطلا غلاب 1 غلابن الف

 انك نإف « نيملسملا ءابقف هيلع عمجأ ارمأ وأ « ًايعرش أصن ةدكؤم ةفلاخم

 لقعلا نقيس ةدلصم ةم نأ ض رف هنأ ىف هفلاخن 9 اف ؛ ءىث ىف يفوطلا فلاخت

 عأد أ , اهتاعر عنع ام صوصنلا نم نوكي «و , زمأ ىف اهدوجوب ىرشبلا

 . . 20 ابضيقن ىلع ءايلعلا
 يحل نآوحني ؛ ةلبانحلا بهذم هلثمو ؛ةيكلاملا بهذم نأ كشالو

 نأو« سانلا داعسإ ىلإ هجتن نيناوقلاو قالخالاو نيدلا رماوأ نأب ممل

 ,نيدلا ىف هب رومأم وهام لكل ًاطباض ًاسايقم حلصت ةحلصملا وأ ةعفنملا

 . 9 ةليضفلا سايقم , امنوررقي نيذلا ةفسالفلا رظن ىف اهنأ اك « هنع ىبنم وأ

 . نوناقلا ىف لظلاو لدعلاو « قالخألا ىف ةليذرلاو

 نأ ررقي نأ ريخاألا رصعلا ىف ةفسالفلا ضعب دارأ امدنعو - 96

 نيبو اهطيضي نأ هيلع بجاولا نم نأ دجو « ةعفنملا وه قالخ ألا سايقم

 ءاسمب ةلصتم سانلا ابمهغي ىتلا ةدسافلا ىناعملا نم اهدرحي نأو , اهدودح

 اهمهف ءوس نأ ىرأ ىتنآل  ًاحيحص ًامهف ةغفنملا ةرابع مهف نم دب اله : لاف

 « ةدسافلا ىناعملا نم تدرج ول اهأو « اهايإ سانلا لوبق ىف ةبقع ربكأ

 . اذهلو . امتابقع نم ريثك لازلو:تطسبل , ًاداسف اهدشأ نم لفآلا لع وأ

 نأ ةعفنملا ةب رظن اهيل] دنتست ىتلا ةيفسلفلا لوصألا ف لوخدلا لبق ىرأ
 تاضارتعالا ليزأو « ابنمسيل ام نيبو اهنيب قرفأو « ىهام نيبأف ءاًحضوأ

 ؛ اهميف هوس نم ةئشان تاضارتعالا هذه نأ رابظإب « اهيلع ةدراولا

 ظ ظ , ©) «ابمبف ءوسب ةطبترم وأ

 )١( انئحي نم هعضوم ىف فوطلا ىأر شقاننس . |
 0 اجرت دقوزو ض ليم تراوتسا نوجل ةعفناا ةلاسو ةمجرت عجار (؟)

 ” ٠ .هارث هللا بيط تاكرب فطاعدم موحرملا !نذاتسأ يعرششلا ءاضقلا ةيسردم ةيلاهل .



 اع امك -

 ةريثك تاراثم اطوح راثأ ىذلا وه ةعفنملا ةرابع مهف ءوس ناك اذإو
 ءابقف ضعب دنع ةحلصملا نه دارملا ىف مامبإلاف , دقنلاو تاضارتعالا نم
 ' «هيلع دمتعي ًايبقف الصأ اهرابتعا ىلع مهتاضارتعا راثأ ىذلا وه نيملسملا

 نوكي نأو « فلختلا لبقي ال ىذلا طباضلا سايقملا نوكت نأ نع الضف
 .,ًايجاو ًارمأ ناسنإلاىنب ثادحأ نم دحي ام لكم كح ةفرعم ىف هيلع دامتعالا
 - ةيراجلا تالماعملا رومأف هتاياغو مالسإلا ىارم عم ًاقفتم مكحلا نوكنيل
 . ةاحلا ف

 ,ةحلمملا درجت لالدتسالا لع نوضرتعي نيذلا اندجو دقو -

 «ىبشتلاب نيدلا ىف مكح 6 امنإ نولوقي' أسايق تضراع وأ ؛ةلسره تناك ولد
 ذخأ ةيكلاملا دنع وه ىذلا ناسحتسالا نالطب ىف لوقي ىلارغلا اندجوف
 ... هل سيل ملاعلا نأ ىلع ةمآلا عابج] ًاعطق معن انإ» : ةسيقألا لياقم ىف حلاصملاب

 1 ' ريغز» ناسحتسالاو , ةلدآلا ةالدو رظن ريغ نم 0 هأوع مكح نأ

 0 67 درجلا ىوملاب مك > عرشلا ةلدأ ىف رظن :

 1 7-5053 وهف «عرشلادهشي مل نإو» : ةلسرملا ملاصملاف لوقبو
 «ءصنب عرامشلا ال دهشي ال ىتلا ةدرجما حلاصملاب ذخآلا ىرب ىلارغلاف

 مامإو « ىوهلاب كحو . ىبشتلاب ذخأ اهنأب تارامأ اهيلع رفاضتت وأ

 ىلع ثحب ريغ نم حلاصملاب ذخآلا ىلع ضرتعي ىلازغلا لبق نم نيمرحلا
 . ,ماوه مالي امب نوذخأيف ؛مهئاوهأ بسحب ماوعلل يكحت اهف لوقيو ؛دهاش
 , «)” ءصاخشالا ف التخاب فلتخت ذئنيح ماكحالاو « هرفاني امم نورفنيو

  ىمالسإلا هقفلا ىف ةحلصملا رابتعا ةمجابم نأ ىرت اذه نمو - 95

 ابو ص لوألا ءزجلا قصتسملا (1)

 | . 714 ص روكذملا باتكلا (م)

 . قشمدلا ةعبط ١0غ ص ب ج تاقفاوملا شماه (م)



 دسم

 محو , ىوملا كح ذخأ اهنأ معزل تناك ىهنااو رمأالل ًاطب اض ًاسايقم
 ةيعرشلا ماكحالا نوكتف « قيقد مك طباض ريغ نم ةرفانملاو ةمءالملا
 1 لاوحألاو تائيءلاوءصاخشالا فالتخاب فلتو ىوفلا - ةعضاخ

 دعب ةينانويلا ةفسلفلا ىف تبن ذنم ةعفنملا بهذم ْنأ بيرغلا نمو
 نإف « اهنم ىسقأ تاراي هب لب ٠ اهسفن ةمجاهملا هذه مجاه ناك « طا رقس
 نأب مكمل نإ ١ : اولاق ةفسالفلا نم ةحجارلا لوقعلا ىوذ نم نب ريثك

 - مريبعت دح ىلع - ةذللا وأ ةعفنملا نم رثك أ ةلضاف ةباغ اهل سيل ةايحلا
 عابتأ اه هيشي ناك ىنلا ريزانخلاب الإ قيلي الو «ناسنإلا فرش نم طح
 ضارتعالا اذهب نييروقيبألا لع ضرتعا' املكو « ةرباغلا نامزآلا ىف روثيبأ
 نآآل , هفرش نم نوطحيو ناسنإلا نورقحي نيذذلا م.نوضرتعملا نأب !وباجأ

 : عتمتي ىلا ةذللا نم ىف ّدرأ ةذل وأ ةعفنمل ًادعتسم سيل هنأ .ىلع مهضأ رتغأ بم ٠

 ,.ةيناسنإلا ةداعسأأ ةروص. عم قفتنال ماه لا تاذل نإ .. ريزانخلا ام

 كلت ىلإ ههنت درجعو ن ويحلا تاوهش نم قرأ ةوقب عتمتم ناسنإلاف

 0 «امذغي ايف الإ ةداعسلا .ىدي ال ىوقلا

 :ىلازغلاو « ى مقالا مجاه اهنم ىتلا ةيحانلا ىلإ هجتي كش الب اذه نإو
 .ةناعتسا ريغ نم هتاذب ًامئاد ًايبقف اليلد ةحلصملا رابثعا « نيمرحلا مامإو
 ءالؤه ناك دقف ٠ صوصن عوضوملا ىف نكي ل اذ « هل ةداههشلل صوصنلاب
 ةمءالملا درحي وأ , ىوملا ىرجم وأ ئمبشتلاب م كح اهنأب ةحاصم ا .نومجام

 ْ . ةرفانملا و

 نأ دعب ةسروألا دالبلا ىف يجو ةفملا بهذ نكلو - - 15

 لبق مياةنل تام انوي دي فودليف روقيأو وم ص ةعفنملا ةلاسر )0(
 |ذهز :اهروص قرأب ةيصخشلا ةعفنملا ةلمضفلا سايقم نأ ىرب ناك داليملا

 ٠ . ,.يدق ناك أب :ددع نيككأل ةعفنملا-نايرب امهف « لبمو مانثب هارب ام ريغ



 ا

 ءاهتيحنان نم مالنإلا ف ةحاصملا بهذم مجاب مل ةيجأن نم , ٌةيحيسملا تقتتعا
 وعي .ئذلا دهؤلا أدبم..عم انكي. بق ةعفنملا وأ ةحاضملاب ذخالا نأ وهو
 اورصان نيذلا:نويبرؤآألا .باتكلا لواح .كلذلو « نحيسملا نيدتلا هيلإ
 ردشي نأ" لبنلا نم نإ.» : اًولاق.؛ ةعفنملاو دهرلا نيب قيفوتلا ةعفنملا بهذم
 نأ؛دبال ةيحضتلا هذه نكسلو , ةداعسلا نم هبيصن نع ىلختلا ىلع ناسنإلا
 تسيل :اهتباغ سرإ انا ليق نإو.ءاهسفنل ةياغ تسيل اهنآل., ةياغل نوكت
 نأ نكم له لاسن.اننإف , ةليضفلا وهو « اهنم قدأ رخآ ءىث لب « ةداعسلا
 هادع نم .للع فوت امنأ دقتعي من. ةيجيضتلا مذهب دهازاا وأ لطبلا ىأب
 ىتأي ال هسفن ةداعسل هكرت.نأ.نظ ول اهتأي نأ نكمي لهو ؟ ابلثم ةيحضت
 نإ .« اهنم هبيصن لثم ةايحلا نم مهبيصن لعجب امإو رخآ ناسنإ ىأل ةرمشب
 اذإ نوكير امنإ « ةايحلا تاذا .مهسفنأ نومرحب نم هلاني ىذلا فرشلا لك
 مرحي نم امأ « ايندلا هذه ىف مهتداعسب نيرخآلا عتفل اببس نامرحلا اذه ناك
 نوكي نأ نكمي معن ؛ مارتحالا نم ًائيش قحتسي الف رخآ بيس ىآل هسفن
 كش ريغ نم هنكلو ء لمعلا ىلع ناسنإلا ةردق غلبم ىلع اليد هلع
 فعضو ءايندلا صصقن ىلإ عجري امم هن] .. لمعي نأ ىغبني امل الاثم نوكي ال
 ةدعاسم ىلإ مكلسي نأ ناسنإلا نكمي قرط نسحأ نوكي نأ « اهءاظن
 ايندلا تمادامنكل و , ةمات ةيحضت هتداعس ةيحضت وه , ةداعسلا ىلع هديغ
 نكمب ةليضف ربك أ ةيحضتلا كلتل دادعتسالا نأ ررقأ ىفإف ٠ صقنلا اذه ىف
 0 ,. 20  ناسنإلا ىف دجوت

 رابتعال نيديؤملا نيب ةبواجملا ءذه لاثمأ ىئالسالا هقفلا ىف سيلو
 ىف سيل درجما دهرلا نآل.ب نيضراعملاو ىهاونلاو رماوأالل الصأ ةحلصملا

 نوكي ىتمو « .دهرلا ىف يق ثحيابنم ءزجلا اذه ىفو « ةعفنملا ةلاسد )١(
 ةماعلا ةيناسنإلا ةداعسلاو ةيصخدتلا ةداعسلل ًاقيرط نوكي فيكو . ةليضف
 00 ١ . اماي امو مم ص
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 ولو «نيرخألا عفنل ناحيإلا لمعلا وه مالسإلا ىف دهزلا امن . مالسإلا .
 « مالسإلا ىف نولوآلا داهزلا لغفي ناك اك , ةيصخشلا ةداعسلا كرتب.

 ىف سيل هنأل « ءادبشلاو نيقيدصلا نم مثريغو « ىلعو نامثعو رمعو ركب وبأ

 | بجاوب موقيل : مسجلا ةيوفت لب « حورلا ريبطتل مسجلا بيذعت, مالسإلا...
 ش ْ ها ش ..:خورلا:

 رابتعال نيملسملا ءاهقف ضعب قلت نيب ةبءاششملا هجو انيب نأ دعب اة 8.

 ىلإ روصعلا مدقأ نم ةفسالفلاو ءاككحلا ىقلت نيبو ؛ ًايبقف الصأ ةحلصملا '.

 . ةحلصملا نايب ىلإ هجتن ء رشلاو ريخلل طباضلا سايقملا ةعفنملا رابتعا مويلا .

 لعف اك ءابب تقلع ىتلا ماهوأ الل ةلازإ اهنايب نأ دقتعنو , اهعضومو ةربتعملا

 اهتقيقح نايب ىلإ اوبجوت ذإ . ةثيدحلا روصعلا ىف ةعفنملا بهذم راصنأ .

 ظ . نيضرتعملا راكفأ تراثأ ماهوأ نم اهب قلع ام اوليزيل

 مسق : نامسق ةيمالسإلا تافيلكستلا نأ مالسإلا ءابقف ررقي - ١968 دع

 نأ اوررق دقو« هبرو ناسنإلا نيب ةقالعلا ميظنت ىهو « تاذابعلاب لصتي .

 ىلع وأ اهتلمج ىف ةللعم ريغ هيف صوصنلاف « دنعتلا مسقلا اذه ىف لصآلا

 نم ىلا تاياغلاو ثعاوبلا ىلإ .تادانعلا ف صخشلا ؛تفتلب ال قيقحتلا

 مل ةدابع هسفن ىلع فاكملا ضرفي الف اههايشأ اهيلع نيو « تناكابلجأ .

 ةكسحلا وأ ء سملتملا ثعابلا ىف هيلع صن ام عم اهداحتال ؛ عراشلا ابضرفي

 هذه نأب ناعإلا نيملسملا ىلع بجاولا نم هنإف« عنملا كللذ عمو : ةبسانملا

 عرشي نأ هل نك مل نإو « ناسنإلا ةحلصم ىف ةدابعلاب ةلصتملا تافيلكتتلا

 دنع اهيف فقي نأ هيلع لب « اهلثم - ثعاوبلا وأ ةحلصملا وأ ةكحلاب

 ٠ . دي زن ريغ نم اهيلع لمح امو « هيلإ ريشت املو ء صوصنلا

 ناسنإلا ىب ةلهاعم لصتي ام وهف  تافيلكسلا نم ىناثلا مسقلا امأ

 لصاللا نإو « تاداعلاب ءاهقفلا حالطصأ كا وحس اماوهو ضعب عم ميضعب

 ابلجأ نم تعرش ىتلا ثءاوبلاو ىناعملا ىلإ تافتلالا ره مسقلا كلذ ىف
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 نيوكتل تناكامنإ :رومألا هذه ىف تافيلكتلا نإف ءاهقفلا قافتاب ماكحآلا
 . ةليضفلاو لدعلا اهساسأ « ةلضاف ةيمالسإ ةنيدم

 ىف تافتلالا نأ وهو . لصألا كلذ تاقفاوملا ف ىطاشلا تيثأ دقلو >0 0
 ظ ظ ظ : ةلدأ ةثالثب ىناعملا َل] تاداعلا

 ش ماكحالا و ,دابعلالاصمل ا دصاق ع رامشلا اندجو انإف - ءارقتسالا (اهل وأ)
 نوكتال لاح ىف عنمب دحاولا ءىثلا يرتف « تراد اميح اهعم رودت ةيداعلا
 ىف عنتمي لجأ ىلإ ممردلاب مردلاك , زاج ةحلصم هيف ناك اذإف , ةحلصم هيف

 درج ن وكي ثيح عنتمب سبايلاب بطرلا عببو « ضرقلا ىف ذوحجيو «ةعبابملا .
 , ةحجار ةحلصم هيف تناك اذإ زوحيو « ةحلصم ريغ نم ابرد ٠ درغ .

 اولكأت الو » : لاقو « بابل الا ىلوأ اه ةايح صاصقلا ىف مكلو » ىلاغت لاقو
 «نايضغوهو « ىضاقلا ىضقيال ٠ : ثيدحلا ىفو « لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 « ررغلا عسب نع ىهنو « ثدبال لئاقلا » لاقو « رارضالو ررضال » : لاقو
 عقوب نأ ناطيبشلا ديري امن] » : ىلاعت لاقو ٠ « مارح ركسم لك ٠ : لاقد
 «ةالصاانعو , هللاركذ نع مدصيوو رسيملاو رجلا ف ءاضغبلاو ةوادعلا مكبنيي
 . حرصب لب . ريشي املكو ء صوصنلاو ماكحألا نم ىصحيال امم كلذ ريغ ىلإ

 . تراد امنيأ اهعم رئاد نذإلا نأو « ىهنلاو نذالل ًاساسأ حلاصملا رابتعاب .

 ماكحأ نايبىف مكسحلاو للعلانايب ىف عسوت عراششلا نأ (ىناثلا ليلدلا)
 مكسحلا هب للع ام رثك أو « مهنيب ةيداعلا د ومالاو « سانلا نيب . تالماعملا
 كلذ نه انمهفف , لونقلاب لوقعلا اهاقلتت ىتلاو ء ملاصملاب لصتت ىلا ةيسانملا
 باب فالخب ء صوصنلا عم فوقولا ال , ىتاعملا عابنا اهيف دصق عراششلا نأ
 . صنب الإ ةدايع تيثت الف , كلذ ريغ اهيف تباثلا نإف « تادابعلأ

 ىف ًامئاق ناك « ملاصملا ىهو ىناعملا ىلإ تافتتلالا نأ. ( كالاثلا لبلدلا )
 ترج ىتح «لوسرو لوسر نيب تارتفلا ىأ «لسر اهيف نكي مل نامزأ

 نم ةلمج ىف !ورضق مهنأ الإ : ةلمجا ىف مهشياعم تماقتساف « مهحلاصم كلذب ٠



 م 6 هاو يح

 اذهو .تاداعلا لك و 1 :قالخإلا مازاكم متتل 4 كعب برشا. تباع كاليصفتلا ..

 ؛ ةماسقلاو , ةيدلاك« ةيلهاجلا ف ت رجىتا ماكحالا نم ةلمج ةعبرشلات رثأ

 نم ناكامو "دوم ب اها لهأ دنغ .ناك ام كلذ هايشأو 9١ , ”نضارقلاو 0

 .. 9 ةريثك ىهو لوقعلا ب ابليقت ىتلا قالخألا مراكمو تاداعلا نمماحي

 ىه ةعيزشلا ىف ةيداعلا رومآلا ةيعرشش ىف ةظحالملا_ىئاغملاو ب 995 :٠
 ًاسايقمابنم دعب ىذلا امو « اههنك امو حلاضملاهذه ةقيقحام نكلو « حاصلا 1
 ؟ هدض دوجو .دنعئهنلا و« هدكأت دنعإهب نذإلا فرغ ثيحن يونلاو مالا 1

 « ىالسإلا عرشلا ىف ىنبدلا مكسحلا اذهل ًاشاسأ تلعج ىثلا ةحلضملا ْنإ
 ةسخخلار ومألا ظزنح ى الملا عرشلا دصقمو , هديصأتقما عم قفتن ىلا نه ٠

 « لسفلاو .لاملاو « لقعلاو « سفنلا .:. نهد ءاهظفح بوجاو- ىلغ قفتملا
 دق لب « هيلع تزفاضتو « ابظفح بؤجو لع للملا تقفثا دقف .:نضزعلاو

 « اهظفحو رومألا هذه ةياعر لع م موقت ةعامجا نأ ىلع :ابلك لوقعلا تقفتا :

 نوناق ىف حبت مل .امنإ لون نحنو . طق ةلم ىف .مببت ملاهنأ ىلا غلا نكذ دقو

 لقعلا ءآشنأ نونا ناك مأ : نيدلا نم دمتسي ًانوناق ناكأ ءاوس « طق مرتع

 . ىينآلا نولوس نوناقك

 .ةثالث ىلإ ابيلع ةظفاحملل ةسنلاب لامعألا لوصألا ءابلع مسق دقلو

  «تايجاحلاو « تايرورضلاىهو « اهبيترت ساسأ ىلع ةبلاطملا اونبو « ماسقأ
 0 0 .. تانيسحتلاو

 تدفف ةءاذإ ثيح «ايئذلاو 009 مأيق ىف اهنم دبال ام تارورضلاف

 ةظفاا « نأ يحتوفو جرامتو داسف لعلب ظ ةماقتسا ىلع نبدلا خس رحت

 ضعب نه يف املا نركب ىلا ىو ةيراضملا كر وه ضارقلا (1). .-

 .. حيرلا َ 3 رشلاو.« هريغ ىلع لمعلاو.. ؛ ءاكرشلا

 . قياده خيبشلا ةعبط نم مم ص ىناثلا ءرجلا ىظافلل تاقفاوملاإ 22



 هلا م1 اع

 ةرذب نركيد 8 أهدعأوق تيثناو اهناكرأ ةماقأب نوكي تايرورضلا هذه ىلع

 تابورشملاو تالوكأمللا تحيبأ اذهلو ءاهيف عقونملا وأ عقاولا لالتخالا
 ءاهب الإ عامتجالا ميقتسيال ىتلا ىهو ءاهميظنتو تالماعملاد تاسوبلملاو
 , لاومآلا مبق نيمضتو « ةيدلاو « صاصقلاب تايانجلا تبروح ًاضيأ اذهو
 عقاولا لالتخالا ءرد هنم ضرغلا ناك ام اذكهر « داجلاو ءديلا عطقو
 . اهتاءارمب الإ ةسنملا رومألا موقت الأ تايرورضلا ساسأف ؛ عقوتملا

 عمنكللو « ةقباسلا ةسخار ومألا اهنود نم ققحتت دقف تايجاحلا امأو
 ىلإ بلاغلا ف ىدؤملا قينعلا عفرو « ةعسوتلل تايجاحلا تعرشف « قيضلأ
 ةحابإك ةقشمو جرح ف سانلا عقو تايجاحلا عارت م اذإف )2 ةقشملاو جرحلا

 ءقيضب نكسلاو 5 ابنعناسنالا ىتغتسي نأ نكمي ىلا تاييطلاب عتملاو 2 ديصلا

 .٠ اهتحايإ ةعسوتلا نهو

 نم امتاعارم نكسلو 2« قي ىلإ ىدؤ ال اهكرت نإف )2 تانيسحتلا امأو

 بنجتو 0 قيلب مب نيخالا نذإ ىهف ' تاداعلا نساحتمو قالخالا مراكم

 ب رشملا و لك أملابادأك« ةدجا رلال وفعلا اهفن أت ىتلا تاسندملا نم قيلبي الام

 3 اهأوس ام لع لدي ةلثمالا ليلقو 0 اذكهو 2 ريتفتلاو فارسإلا ةيناجو

 ىوطنتام ليصفتىف ضوخن نأ ديرنال و . ىطاشلا لاق امك اهانعم ىف وه أم
 «:اهيف هوضوم كالذإ نإف اهيف لوصألا ءايلع هنذب امو 3 ماسقألا هذه هيلع

 « كلذ انقس امإو , 22ًآنيب ًاضيفتسم هدجو هبلط نمو « هبلاطل ءانغ هيفو
 روما هذه ىلع ةظفاحلا قف « ٍلاصملا هيلإ عجرت ىذلا لوآلا طباضلا ن وكيل
 . ةدسفم اهريغ ىف و. ةحلصم

 هتحلصم ناسنإلا اهيف د< ىتلا روهآلا ىلإ كللذ دعب لقتننلو - 51/

 «ىطاشلا تاقفاوالاوءىلازغلل ىصتمسملا قف بتارملا هذه نايب لإ عجرأ )0(

 ظ . الماك نايبلا امهيلك ىفف
 (؟ كلام 6م 2



 هس 42طل

 رودت ىلا ةحلصملا ىهأ فرعنل « ةسنخلا رومأآلا هذم اهتلصو « هتعفنم وأ |

 اهيلإ تفتليال ءاوهىه وأ ءابنم تسيل مأ ءامدعو ًادوجو ماكحألا اهلوح

 ؟ او ريغمأ م 17 ساسأ ىلع اهتايفب ةماقإو ٠ ةعامجا مييظنتل ررقي ماع مكح ىف

 تسيل املاوحأ بلغأ ىف ملاصملا نأ دوجولا اذه ىف ظحالملا نإ ٠
 ءام نرتقت .ةحاصم نم. ولخت ال دسافملاو ؛ اهب بشأتت دسافم نم ةصلاخ.

 كلت ىطامشلا للعيو ء عفن نم ولختال ةرضملاو ءراض ةلصتم عفانملاف
 نرتةنتقاشمو تافيلكتب ةبوشم حلاصملا » نأب دوجولا اذه ىف ةتباثلا ةقيقحلا

 , ىنكسلاو « سيللاو « برشلاو . لكألاك ءابقحلت وأ اهقبست. وأ اهم

 «بعتو دكب الإ لاننال رومالا هذه نإف كلذ ريغو ؛جاوزلاو ؛ بوكولاو

 ذإ « دوجولا عقوم ثيح نم ةضح دسافمب تسيل ةيويندلا دسافملا نأ.اك ,
 ابعبت وأ ء اهقبس وأ ء اسمب نرتقا الإ ةيراجلا ةداعلا ف ضرفت ةدسفم نم ام

 تعضو رادلا هذه نأ كلذو « ريثك تاذللا لينو « فطللاو « قف ةرلأ نم

 ' رخآلا نم اههدحأ صالختسا ىغتبا نف. نيرمألا نيب جارتمالا ىلع

 راد ايندلا هذه نأل كلذو « قدص دهاش كلذ ىلع ةيرجتلاو «٠ عطتسي '

 : هتال.كتلج لاق اكو «ةنتف ريخلاو رشلاب م ولينو :  ىلاعت لاق اك« ءالتبا
 .9”ءالع نسحأ بأ مدلل 0 |

 ١984 نبا مسق دقلو « دوجولا ىف رظنلا ىداب ظحالي اماذنه 3

 اهقيقحت لإ ظن ريغ نم « ىلقعلا ضرفلا بسح ىلع ماسقأ ةس ةسمخ ىلإ ءايشألا

 ش 02000 :دوجولاىف

 هتحلصم نوكمت ام ىناثلاو . ةصااخ هتحاصم نوكن ام ل لوآلا ممقلا

 . ًاحجار نوكي ام عبارلاو . ًاصااخهررض نوكي ام كلاثلاو . ةحجار“

 ْ | .ةعفتو هرربط ىوتسي ام سماخلاو

 همام ع



 كتنمعا ة م #بإ 7

 عقاولا ثيح نم امأ . لقعلا ضرفلا ثيح نم ميسقت اذه نأ ركذو
 اودسو « ماسقأ ةثالث دوجو ىف قيقحتلاو رظنلا لهأ عزانت قف « لمعلا

 ناك امو .ةحلصملا حجار ناكام : اهو « نيرخألا نيمسفلا دوج وب نيعمتجم

 « ررضأل صلخب امو عفنال صلخي ام ىهو , ةسذلا ةيقب .امأ .ءةرضملا حجار .

 . ءاملعلا نيب فالخلا عضوم ىبف « هيف نايوتسإ امو

 ضلاخلاررضلاكلذكو ءاحل دوج ال ةصاالا ةعفنملا نإ ءاملعلا ضعب لاق

 معنلا ىه ةحلصملا نإ ٠ : مهمالك هيجوت ىف ميقلا نبا لاقو ؛ هل دوج ال

 « هيلإ نايضفي امو مآلاو باذعلا ىه ةدسفملاو « هيلإ نايضفي امو ؛ ةذللاو

 نإو“ ملآلا نم عوأ ىلع ريصلا ىلإ هعم جاتحي أم هب نرتقي نأ دبل ال رمأ لكو:

 ًارومغم اذه ناكامل نكل « ىذأ عوقو نم دبالف رورسو ةذل هيف ناك

 . ريثكلا ريخلا كرتف « هلجال ةحلصملا لطعت ملو ء هيلإ تفتلي مل ةحلصملاب
 هلعفي امنإ , هنع ىبنملا رشلا كاذكو : بولغملا ليلقلا رشلا لجأل ء بلاغلا .
 هنع ىب اذإف  ةلجاع ةحلصم هذهو ام آارطوو ًاضرغ هيف هل.نأل ناسنإلا
 «هتحاصم نم مظعأ هندسفم عيناك نإ وةلجاعلا هتذلو هتحاصم هيلع تنأف هكرتو

 : رسيملاو رخلا ىف ىلاعت لاق اك هتدسفم بنج ىف ًادج ةرومغم هتحاصم لب

 ملظلاو ابرلاف , امبعفن نم ربك أ اممثإو ٠ سانلل عفانمو ريبك مث] هيف لق
 ةذلو ةعفنم اهيف دسافمو ًازورش تناك نإو « رخلا برشو شحاوفلاو.

 لك نم اهثدسفم تدرجت واف الإو « اهراتخنو . اهرثؤي كللذاو ءابلعافل
 امل مهكرتأ سانلا لقعأ ناك املو ء الضأ ابلعف الو ؛ لقاع اهرثآ ام هجو :

 لإ ةسنلاب ةريسي ةعنمو ةذل هيف تناك نإو « ةيقاعلا ىف هتدسفم تحج رت

 : , 219 هترضم

 عفان - رد درجولا ف نوبل نا مقل نبا اناس ى لا ةجحلا ىه هذه

 نأ يهل صدامإلاو معلا ةيالور رومشنمو ةداعسلا راد حاتفم )0(



 دنف دوجولا ىف كلاذ اوتبثأ نيذلا امأ ء ضحب رش وه أرمأ الو «أضحم أعفن .
 رش ىرخأو « هيف رش ال ريخ ىه تادوجوم دوجولا ىف نأ تبث هنإ اولاق
 , هيف ريث ال ريخ راهطالا كمئالملاو زايخآلا ءاينالاف , هيف ريخال

 وه نم صاخشألا ىف ناك اذإو هيف ريخ ال رش هناوعأو نيعللا سيلبإو
 2« ضحم ريخ وه ام ابنه نوكي نأ ديال لامعألا كلذكف ء ضخ ريخ

 : لاقف عفني الو رضي هنأب رحس| هلا فصو دقو ؟ ضحع رش وهام اهنمو
 انت سياو ضحم رش هنأب اكح ناكف « مهعفني الو مثرضا ام نويلعتو ه

 , 20 ىلاعت هللا مكح ركدتن نأ

 ةلأسملا ف باطخلا لصفو » : هلوقب نيعزانتملا نيب ميقلا نبا لصف دقو

 بيرالف ةدسفم اسوشت ال ةصلاخ اهسفن ىف اهنأ ةصااخلا ةحلصملاب ديرأ اذإ
 ابقيرط ىف ىذأ الو ةقشم اموشت ال ىتلا ةحاصملا ديرأ نإو ؛ اهدوجو ىف

 حلاصملا ذإ ؛ رابتعالا اذ ةدوجومب تسيلف ؛ امتاذ ىف الو ءابيلإ ةليسولاو

 « ةفشملا نم ظحي الإ لانت ال ابلك « تالاكلاو تاذللاو « تاريخلاو

 نأ ىلع ةمأ لك ءالقع عمجأ دقو  بعتلا نم رسج ىلع الإ اهيل] ربعي الو.
 بسحب هنأو ؛ةحارلا هتتاف ةحارلا رثآ نم نأو« ميعنلاب كردي ال ميعنلا

 نأ ةحرف الف , ةذللاو ةحرفلا نوكست « قاشملا لاهتحاو .« لاوهألا بوكر
 بعتال نم ةحار الو .هل ءاقشال نم ميعن الو ؛ هل ربصال نملةذل الو هل مال

 ةعاس ربصلا ةقشم لمحت اذإو ؛ اليوط حارتسا اليلق دبعلا بعت اذإ لب ؛ هل

 «ناعتسملا هللاو« ةعاسريصووف ميقملا ميعنلا لهأ هيف ام لكو ؛ دبألا ةايحل هداق

 بعت .ناك « ىلعأ ةمبطاو فرشأ سوفنلا تناكالكو « هللاب الإ ةوقالو
 ىلا لأ ةحارلا نم هظحو ؛ رفوأ نديلا

 , ماو" ص ةداعسلا راد حاتفم نم ذوخأم )0(

 00 .روكذملا باكل )0
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 اذه ىف باطلا لصف هريتعا ىذلا هقايس ىف ميلا نبا دجنو - ١94

 : رومأ ةدع ررق © فالتخالا

 ىفنوكت امن ةقشملا نكلو . ةصلاخ نوكت حلاصملاضعب نأ (اهوأ)

 .ةملؤم كاوشأ هيل] قيرطلاو « ةصلاخ ةحلصم بولطملاف ءاهيلع وصحلل ريصلا

 نوكي ذإ ةضحلا ةحاصملا عم نوكت ةةشملا مظع نأ ررقي هنأ ( اهيناث )

 . ديدشأا ريصلاو ؛ دوهجلا لذبو « لوصحلا بعت صلاخلا اهريخ رادقم

 « ىلعأ ةمملاو ء فرشأ تناك املك سوفنلا نأ ىلإ ىبتنب هنأ ( اهئلاث )

 لماعلل ةيصخشلا ةعفنملا نوكتو « لقأ هتحارو « رفوأ ندبلا 'بعت ناك
 هررقي ام عم ميقلا نبا ىقتلي انهو , ةلجاع ال ةلجآ ةيداملا ةعفنملاو « ةيونعم
 دق ةيصخشلا ةعفنملا نأ نوررقي مهف « ةعفنملا بهذم راصنأ نم نويقاخلا
 نأ » : نوررآةي ذإ « ممحلا تريكو « سوفنلا تفرش املكةيونعم نوكت
 رومألا اوردق وأ اوبرج نيذلا لاجرلا نأ كلش اهءرتعي ىلا قئاقملا نم

 القو « أمات الضفت ةيلقعلا مهتايحب اهيف نوعتمتي ىتلا ةشيعملا نولضفي ءاهردق

 ىضري ال لب « ميهبلا تاذل لكب دعو اذإ م ىلإ لوحتي نأب ناسن] ىضرب

 فطاوعلا قيقر الو « الهاج دتري نأب لعتملا الو , هلبأ ريصي نأب ىكذلا
 ديلبلاو هلبآألا نآباوءنتقا ولو « امهن ًاظيلغ لوحتي نأب ميلسلا نادجولا وذ

 ' نم مدنع اب اولديتسي نأ نوضرب ال لب « مهظحب اضر رثك أ ثيبخلاو

 ةكرتشملا تابغرل) اهيا] ىرتىتبلا تاذلثا ريكأ روعشلاو لعلاو لقعلا ىف ةدايزلا

 ةعاس ىف نونوكي مهنإف كلذ نوابقي مهنأ ةظحلا اوليخت اذإو .ءالؤه نيبو مهنيب

 ًاضخ.ه نكي امهم  رخآ ءىش ىأ لادبتسا نودوي مهنأ هعم مهل] ليخ ءاقش

 . 90, هيف ماب - مدنع
 بفطاع دمع موحرملا ذاتساآلا ةمجرت ليم تداوتسا نوجل ةعفنملا ةلاسد (1)

 . )و ص هنع يضرو هأرث هللا بيط تاكرب



 2 جي

 ,”ٌاللسإلا قرشلا ركفلا عم ىبرغلا ركفلا قتلا فيك هذه نم ىرنو

 ٠ «دوجولا: ىف هفققحت ىف عازن عضوم وه امم ةيناثلا ةلأسملا 7 6

 «هرشو هربخ وأ « هتدسفمز ةتحلصم وأ« هرضو هعفأ ىوتسإ ءىش دوجو

 .نأ «هعم نحو مقلا نبا ررقيو ٠ نورخآ هافنو « موق هدوجو تيثأ دقف

 : كلذ ىف لوشو ءامسق لقعلا هض رف نإو ءايندلا ىف هل دوجو ال مسقلا اذه

 ,ةحلصملا حجار ووف  لعافلابىلوأ لعفلا لوصح> نوكي نأ امإ ليصفتلاو »
 هلوضح نوكي لعق امأو . ةدسفملا حجار وهف ىلوأ همدع نوكي نأ امإو

 ليلد مقي مل ام اذبف , نايواستم امهالك  هتدسفمل ىلوأ همدعو « هتحلصمل ىلوأ

 ' ,ةرضملاوةعفنملاو:ةدسفملاو ةحاصملانإف , هيفن ىضتقي ليلدلا لب «هنويث ىلع

 . «بلاغلل كلا ريصيفرخآلا امهدحأ بلغي نأ دبالف الباقت اذإ ملآلاو ةذللاو

 ءفتإف عقاو و ريغف رخآلا اهدحأ بلغي ال ثيحب امداصتيو اعفادتن نأ امأو

 : لاقينأ امإو « للا ىف اهمداصتا لا#وهو ؛ ًاعم نارثألا دجوي لاقي نأ امإ

 نم نيزااجلا دحاأل حبج جرت هنآل عنتمم وهو ظ نيرثألا نم لك دوج عنتم

 007 امهمداصتو نب رثؤما قادت ن ضرف نم أن اعإ لاجلا اذهو « حجره ريغ

 . "ىلإ لاحم وه و

 مآل ضرف رمأ ف ررضأاو عفنلا ىواست نعرف نأ هالك اذه ىنعمو

 ذأ ر رضا م جار رمآلا الإ لواثتلا دنع دوجولا ىف روظي ال هنأل ليحتسم

 نكي الو : ةحجارلا لاملا بسح .ىلع عنملا وأ نذإلا يطعيف ٠ عفنلا حجار
 : الف نامداصتيف ناب واسنب امهنآل ؛ نإ رمآلا َّى واسم لوانتلا دنع رهظي نأ

 0 امبمداصتذإ ء دوجولا ىف واستمردقب ءررضااو عفنااوهو « نارثآلا دجوي
 ' رخآلابناجلا ىف ام عفنلا بناج باسيف ؛رخآلارثأ دحاو لكب لس ىضتقي

 ضرففذذإ , عفن نم ر خلا بناجلا ىفام ررضأاا بناج بملسيو « ررض نم

 1 رتل مو 2 نيرثآلا حتما ض رف كلزتصحو ليدحتسم نيرثالا دوجو

 1 ةداعسلا راد حاتفم ٠ )١(



 د عراب اس

 ؛ ررضالو عفن هيف سيل ًايبلسرمآلا نوكي نأ ىضتقي ٠ لزانتلا دنع عفنلاو
 اذهو دوجولا ىف هل رثأ الو 5 دجو دق رمألا نوكيف ؛ امهبعاد دوجو عم

 'دوجو ىلع ررضلاز عفنلا ئناجل رثأ دوجو مدع حيجرت اذه قوفو « ليحتسم

 « حجزم الب رخآلا ىلع نييواستملا دحأل حيجرت هنأل ؛ ليحتسم اهلل نيرثأ

 نأ حضي ال نايواستم ناضرف امهمرثآل ةبسنلاب مدعلاو دوجولا ضرف اذإ

 ظ . رخآلا بناج ىلع اهدحأ بناج حجري

 000 ضلا ىواستملا ر ءآألا نأ ميقلا نبا هيلإ ىري ام ةصالخو -
 نوكبال هدوجو ىف هنآل 0 هقق# الو «لوقعلا ف ضرفي عفنلاو ٠

 ؛ تقو ىف ررضلا حجار نوكي دقو « ررضاا حجار وأ عفنلا حجار الإ
 حجارلا ًابسانم نوكي ام ماكحالا نم ىطعيف «رخآ اع قو  مفلا مجادو

 . لاوحآلا فاللتخاب ذئئيح محلا فلتخو هيسانب ام تقو لكىف

 ىف هارن ام عم قفتبو , هتاذ ىف لوقعم وهو « ميقلا نبا هاري ام اذه

 ردقب درضلاو عفننلا ضرف نأ ىر هتلاسر ىف فوطلا نكلو دوجولا

 , لاحلا هذه ىف ةعرقلا 2 هنإ لاقو ء دوجولا ىف عقيرمأ ىف راستم

 0 : لوقي وهف

 '. روذحم عفدي طب 8 ىلإ جاتحيف , ضراعتت دق دسافملاو لاصملا نإ د

 ' .. هتدسفم وأ هتحلصم ضحمتت نأ امأف هضرفن كح لكل وقنف « اهضراعت
 : نإ ٠. تعفد ةدسفملا تضحم نإو . . . تملص> ةحاصملا تضحم نإف

 عفدو ةحلصملا ليصحن نكمأ نإف , ةدسفملاو ةحاصملا نارمألا هيف عمتجا

 . . نإو ,ةيمصآلا ىف اتوافت نإ ؛ « عفد و وأ مالا لعف رذعت نإو . نيعت ةدسفملا

 00 . « ةعرقلا وأ رايتخالابف ايواست

 حجر و « ةدسفهو ةحلصم وأ «ناتدسفم وأ ناتداصم ضراعت نإو

 ! اليضت نيهج ولاحجرأ انريتعا « هجو بود هجو نه نيفرطلا نم دحأو لك



 -4.غ-

 «)ةءرقلا وأ رايتخالا ىلإ اندع كلذ ىف ايوتسا نإف . ًاعفد وأ
 تواست دق رمأ عوقو زاوج درقي هنأ حيرصلا لقنلا اذه نم ىرتو

 ردقب دوجولا ىف اهرثأ روهظو ٠ هررضو هعفن وأ « هتدسفمو هتحلصم

 . ةعرقلاب ذخالا وهو اكح مل ضرفبو ؛ وأستم

 : فالتخالا دج نافلتخم نارظن انيدبأ نيب نوكب كلذ ىلعو 65
 ررضلا ىواستم ارمأ دوجولا ىف ىربال ىذلا  ميقلا نبا رظن ( اهدحأ )
 دنع رخآلا ىلع امهدحأ مججار ريغ واستم ردقب اه رثأ رهظيو « عفتنلاو
 حجار وأ ؛ درضلا حجارال] دوجولا ىف رهظيال رمآألا نأ هدنع لب ءذخألا
 . تاقوآلا فالتخاب هلاح فلتخت دقو « عفنلا

 دوجولا ىف عّقي دق رمآلا نأ ىري وهو « ىفوطلا رظن ( امهبناث )
 وأ ذئني هليصحت نأ ىريو ٠ ررضلاو عفنلا ىواستم « نيفرطلا ىواستم
 . ةعرقلاب نوكي هعفد

 لوقلا كللذ اذان نبا هب ضقن ام هيلع دري هنإف « رظن قوطلا مالك ىف اناو

 ةلاحعر ومأ ىلإ ىدؤيامو . لقعلا اهبقدصي ال ةلاخم ر وهأىلإ ىدؤب هنأ ن نيب دقو

 ةحص ىلإ ىدؤي دوجولا:ىف ءارقتسالا نإ مث . ًاضيأ لا وه لقعلا رظن ىف
 ؛ دوجولا ىف ًارمأ ناسنإلا دحي ال هنأل ء كللسم كللس نمو ميقلا نبأ رظن
 نكسلو , سانلا عيمبو ء تاقوألا عيمج ىف ررضلاو عفناا ىواستم نوكي
 لاوحأ فالتخابو , سانا فالتخاب هتدصفمو هتحلصم فاتخن دق ءىثلا
 «مقسلا لاح عفان ءاودلاف , ةمالا تاسبالم فالتخابو ؛ دحاولا صخشلا
 .مقسلا و ةحصلا لاح فالتخاب رثآلا فالت+او « ةمالسلا لاح ىف راض

 . ريغتت مل هصاوخو « فلتخم مل ءىثلا فاصوأ تناك نإو

 اهنرشو؛ ماكحالا عضبب ماد ف قوطلا ىلع بجو, ىللعاا نايملا ناكو

 - .75م ص عساتلا داجملا  ةرانملا ةلجمب روهتملا فوطلا ةلامسد (1)



 مس غ4

 نم نوققحلا عزانتي رمآلا كللذ نأ ًاصوصخو ؛ لثما برضو نأ ءايشالاب
 عضل نأ ىغيلي ناك امو « نيوعودد_هوش هنأو 2 هدوجو ناكمإ ءايلعلا

 اهدوجو ىف رومأل ةررقملا ةعقاولا دابعلا حاصم ف ماكتي وهر « ماكحالا

 . اهبكح اهل ررقيو ,ةعقاو ةئداحب فالخلا عطقي نأ ريغ نم عازن

 ىف امهرثأ رهظو « ررضلاو عفنلا ىواستم رمأ عوقو انضرف نئلو
 نإف ؛ ةعرقلا ذخأن نأ هنكح نوكي نأ ًابجع ناكل « واسنم ردقب دوجولا

 نأ انئيلع نوكيو ةدسفم نم هابانث ىف ىوطي ام عم هانلصح هليصحت تجتنأ

 نينئمطم ابليصحت ليقن نأو « اهيلع نيراتخم مدقن نأ لب . ةدسفملا لعفن
 لمهتو « هانكرت كرتلا ةعرقلا تجتنأ نإو « اهتمجوأ ةعرقلا نآل « ابيلإ

 . ةمزال انا ىهو « نييلاط اهل نوكن دقو ٠ ةعفنم نم هيفام

 ريغانربتعاو « هرظن ىف ىفوطلا انرياس نإ انيلع بجوي قحلا نإو
 نم صخشلا ىلإ رظنن نأ ء رخآ ارظن رظنن نأ ' ًاعقاو ًادوجوم نكمملا

 « ةعفنم نم رمآلا ىفام ليصحت بجو: ةجاح ىف ناك نإف ءرمآلا هيلط ثيح

 . نوكيو) لص نأ بجو . ةجاح نم دسيام راو ررض نم. هيف ام نوهيو
 ناك« ةئجلم ةرورض وأ ؛ ةحلم ةجاح ريغ ىف ناك نإو « ( ةحلصملا حجار

 بلج ىلع مدقم راضملا عفد نآل « ةظحاللا بجاو ررضأا بناج

 .حلاصملا

 هيف أه عم ربزتخلا محل لكأب .طضملا ناف 5 ميلسلا رظنلا هيلإ ىدؤي ام اذه

 ريغ ىف ناسنإلا سفن هفاعت امم اهيفام عم ةتيملا لكأيو ء ررض نم

 . رارطضإلا لاح

 نوكن « رظنلا كلذ صخشلا لاح ىلإ انرظن اذإ اننأ ىرت كنإو
 اذهو « ىصخشلا رايتءالاب ولو « بناج ىبع بناج حيجرت ىلإ نيبتنم ةلاحم ال

 ساسأ ىلعال ءةمبوق سسأ ىلع اهعضوو : ماكحألا رب رقتل فاك حيجرت



 رمأ ىف واسم ردقب عفنلاو ررضلا ضرف نأ ىلإ ىهتني ًاضيأ وهو « ةغرقلا

 . ايندلا ىف تباث ريغ رمأ ء صاخشالا كلو لاو>أللا لك ىف دحاو

 نأ ىلإ , هيابع انضخ ىذلا ىلعلا قيقحتلا كلذ نم انيهتا ب ”ة#“

 دوجولا ىف ردنيو , رضا! ةحجار امإو ؛ عفنلا ةحجار امإ ايندلا ىف دومآلا
 نم نيفرطلا ىواستم نوكي أم عنتم و « ر رضلا وأ « عفنلل ًاضحمب نوكب ام

 . صاخشالا قكساو ؛ لاوحألا لك ىفو « هوجولا لك

 ؛ةعونمملاىه دسافملا ةبجو ءاهيف نوذأملا وأ ةبولطملاه حلاصملا ةبجو ٠
 بولطمب هيف ررضلا سيلو « اعرش هيف ةبولطملا ىه ةحاصملاف رمآلا ْبلط نإف

 نوكي نأ نكمي الف« بلطااو دصقلاب ال « عبتلاو نارتقالاب ءىجب هنكلو
 لاو>ألا نم لاحب نكمي ال امك , ايعبت ادصق ولو . عراشلل ًآدوصقم ررضلا

 . ايولطم ررضلا نوكي نأ

 عراششااف . ةحجار ريغ ةحلصم هيف رهأ نع عراشلا ىبن اذإ كلذكو

 تاذل ررضأأ نع ىمن هنكلو « عبتلاب الو دصقلاب ال ةحلصملا نع ىهن ام

 لرد ةددأو . . حااصملا ضعب نع عانتمالاب ًانرتقم 4 هنع عانتمالا نأكف ( 3 ررضلا

 : لاق م نض ف لاقف 2 الماك ًاريرقت ىظغاسثلا كلذ

 0" 1 ةدسفملا عم اهترظانم دنع ةيلاغلا ىه تناك اذإ ةحلصملا »
 ىرجل , دايعلا لع بلطلا عقو اهليص>تلو ء ًاعرش ةدوصقملا ىهف  دايتعالا
 «برقأو « متأ اطوص- نوكيي او« لد بس ىدهأو « قب رظ موقأ ىلع اهنوناق

 ' ةدسفم ابعيت نإف ,ايندلا ف ةيراجلا تاداعلا ىضتقم ىلع دوصقملا لينب ىلوأو

 ةدسفملا كلذكو ؛ هءلطو لعفلا كلذ ةيعرش ىف ةدوصقمب تسيلف ةقشم رأ

 دوصقملاوه ابعفرف دايتعالا مح ىف ةحاصملال] رظنلاب ةبلاغلا ىه تناك اذإ
 ىف ىداعلا ناكمإلا هوجو متأ ىلع اهعفر نوكيا ىونلا قو هلجآلو ء اعرش

 تسيلف ةذاوأ ةحاصم اهتعبت نإف « ميلسلقع يذ لك هب رعشب امسح . اهلثم
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 ا ,.لملا ف بلغام دوصقملا لب ؛ .لعفلا .كلذ نع ىبنلاب . ةدوصقملا ه

 ىف ةأغلم ةدسفملا تناك اك * « ىبنلا ىضتقم ىف ىغلم 5 قىوسامو

 ' ٠ >«رمآلا ةبج

 ف عراشلا نم ةيولطلا ه ةح ةحلصملا ةبج نأب حرس هنأ اذه نم ىرتو.

 ٠ .ىف نوك مف .هنع ىهالا ىه ةدسفملا ةبجو 1 .عفانملاب راضملا. هيف تيشأت

 . ءاودلا ضيرملا قس اذإ بيبطلا لثك حراشلا لثمو ؛ عفنلا ضعب نف ةرضملا

 نه هيف امل هابإ هيطعي لب هيف ةرضحلا ةبج وهو « هترارمل هابإ هيطعب ال رمل
 مرحتال هضرم تقوفف هيلع.ةمعطاألا نم تابيطلا ضعب هع :رجتكو ؛ ءافشلا

 نع علا رجم وهر ةرضملا ةبج ىلع بصنم ميرحتلا لب ؛ أهيف عفن هلا ةبج

 ٠ . بصعلاو مسجلا ىلع ائبع نوكنتف ءابمضد

 : ىهني الو , ةحاصم وه امب الإ نذأيال عراشلا نأ لوقلا ةصالخو

 . ىف ةحلصملا هجوأ كردي نأ. .ىرشبلا لقعلا ةقاط فو . ةدسفم وه امع الإ
 حيرص صن درب مل نإو« عراشلا رمأب ابلصحيف ءابفرعيو « ايندلا نوئش

 ةعيرشلانأ لع لدن « ماكحألا ءارقتساو « ةماعلا رماوألا نآلل ؛ اهنع صاخ

 . ةدسفملا عفدو « ةحلصملا بلج ىلإ اهتايئزجو , اهتايلك ىف هجتن

 «ةرسهتم ريغ هيف حلاصملا هجوأ ةفرعف هب هرب صخشلا ةقالعل لصتي ام امأ

 , نأ هل ناك كلذلو « ةلمجا ىف ةبسانملا اهمكح ضعب كردي لقعلا ناك نإو

 ةدايعع رشي نأ هلسياو « ؟ 5 ”” صاخ صأ نكي نإو« ايندلا حلاصع ذخأب

 :, . ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو ؛ نيدلا ىف ة ةعدب كلذ ناكالإو ء صن ريغ نم

 0 . ثيدحلا حرص امك« دانلا ىف

 ّى ءوحلاوأ « سااصملاب تا وبشا طايترا نيملسملا ءابقف راثأ دقلو ل ٠" ع

 ش ,ناقرتفيال اعرشت ربنا ةحلصللل ًامزالم ةوبشلاوأ ىوفلا ربتسأ 03 مقانملاب

 )١( ؟ج تاقفاوملا ص١7 .

 ابيرق هنيبنس هاملعلا نيب فالخ ىلع (ب) .



 تو

 قالخالا ءابلع كلذراثأ امك« تاوهشلاو ءاوهألا نع حلاصملا لصفنت دق مأ
 ذئاذالا نيب لاصتالا نيضراعم وأ نيديؤم . ةعفنملا بهذم ىف مالكلا دنع
 نيدلسملا ءايلع ربعي امك « حلاصملاو ءاوهآلا نيب وأ « عفانملاو

 موق ةحلصم تناكف « تضراعت اذإ حلاصملا لاح نيدلسمل ءابقف راثأو
 ررض هيف ةماألا ىحاون نم ةيحان ضعب ىف ةحلصملا تناك وأ «نيرخآ ررض
 هراثأ امك نيرمآلا نيذه ىف مالكلا نيملسملا ءابقف راثأ . ىحاونلا ضعب ىف
 . ةعفنملا بهذا ةسنلاب اهيف قالخالا ءاملع

 ءاوهألا طامترا وهو «لوآلا رمأالل ةبسنلاب اوررق دقو - 66
 ةررقملا ةريتعملا عرشلا حلاصمف , تباث ريغ امهنيب مزالتلا نأ . حلاصملاب
 نأش ميقيام حلاصملا نم ربتعي لب «ةدرجلا تاووششأاو ءا وهلا اهيف ظحالنال
 نوكن نأ ىلع ايندلا نأش ميقي ام ىأ , ةرخآلل ةرطنق نوكتت نأ ىلع ايندلا
 ىف ىطاشلا لوقي كلذلو « ةربادتم ةعطاقتم ال , ةنواعتم ةلضاف اهيف ةايحلا
 ةعفدتسملا دسافملا و ء اعرش ةبلتجلا حلاصملا» : اعرش ةظحالملا حلاصملا نايب
 ثيح نم ال « ةرخآلا ةايحال ايندلا ةايحلا ماقت ثيح نم ربتعت ام] ءاعرش
 , ©0 , ةيداعلا اهدسافم ءرد وأ ةيداعلا حلاصم ا بالج ىف سوفنلا ءاوهأ

 امزالم نوكب ام وه سيل حلاصملاب دارملا نأ تابثإل ةعبرأ ةلدأ قوسيو
 . ةذرجلا تاوهشلا وأ ىوبلل

 ىعأ ود نع نيفاكملا جي رختل تءاج ةئدب رشا نأ ةلدآلا هذه ل وأ و

 ضرألا وتاومسلاتدسقل#:اوهأ ة+لاعبتاولو » : لوقي هللا نآل مهئاوهأ
 ةيوقتل تءاج نكلو « تاوبشلاو ءاوهألا عابتال تءاج اش « نوف نمو

 ًاتباث ةعامجلا ءانب اهب موقي ىتلا حلاصملاو  لماكلا قلخلا نيوكستو «ةدارإلا .
 . ةوهشلاب ةطيترملا حلاصملا ىه هذه تسيلو , مئاعدلا ىوق

 "٠١ ص م ب تاقفاوملا )0(
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 ماوق هب ام ةحلصملا نأ ىلع روصعلا مدقأ نم ءالقملا قافتا - اهيناثو
 مالآ هيلع ةظفاحملا بوشي دق كلذ نأو , عامتجالا هيلع موقي امو« ةايحلا
 نوكي ال , هراكم نم هب فحب ام عم بولطملا وه دعي كلذ عمو ؛ تاذإ ال
 ةمأ لك ءالقملا بناج ند كللذ ةظحالم نأو « ًاققحم ناسنإلا .ىوه اهيف
 . ةحلصملا ريدقت ىف لخاد ريغ ىوهلا بناج نأ ىلع لدي رضاحلاو رباغلا ىف

 ىنعمو « ةيقيقحال ةيفاضإ اهرمأ بلاغ ىف راضملاو عفانملا نأ - اهئلاثو
 صقخش ىلإ ةيسنلابو « لاح نود لاح ىف راضم وأ عفان ابنأ ةيفاضإ اهنوك
 ناسنالل ةعفنم الثم برشلاو لك ألاف ء تقو نود تقو وأ ء صخش نود
 . ابيط ًاذيذل لوانتملا نوكو « لك آلا ةيعاد دوجو دنع نكلو ةرهاظ
 هباستكا ةبجو « الجآ الو ؛ الجاع ًاررض داوي ال هنوكو ًارم الو ًابيركال
 ررض اضيأ هببسب هريغ قحلي الو « لجآ الو لجاع ررض اهب هقحلي ال
 . نوكت مفانملا نم ريثكف عمتجت املق رومآلا هذهو « لجآ الو « لجاع
 نوكنالو لاح وأ تقو ىف اررض نوكت وأ ظ عقانم ال 5 موق ىلع ًاررض

 ةماقإل ةعورشم ميلاصملا نوكهساسأ امنإ هلك رظنلا اذهو ء ىرخأ ىف ًاررض
 : ىوه لا ىعاد ةباجإل الو« تاوودشلا لينا الل ( ايندلا هزه

 ذفن اذإ ثيحت . فاتخت دحاولا رمآلا ف ضارغالا نأ - ابعبارو
 ربكأ ىف فالتخالا لوصخ .؛هضرع ةفااخمل رخآ ررضت ضعب ضرع
 وأ ضرغلا ظحالت حلاصملا اهتظحالم ىف ةعيرشلا ن وكن نأ عنمي لاوحألا
 ةظحالمب الإ , اهدعاوق طبضت الو « اهماكحأ رقتست ال هنآل . ىوملا
 , 200 ءاوهآألاو ضارغالا ةظحالم نع ةقلطم حلاصملا

 هبلطتاموهوءىتاثلا رمآلا ىلإ لقتنملو لوألا رمآلا وهاذه "٠ك
 ذخالا ىف نوكي ثيحب «دسافملا ضراعتو ؛ حلاصملا ضراعت دنع ةعيرشلا

 .,ب7 م 0 ص ب < تاقفاوملا )١(



 تماؤ سا

 ررط دسسافملا ضب. عفد ىف'وأ ؛ نيرخآ ةحلصمل لايه] حلانصا ا ضعبب .'

 هنأ حلاصملا ىف لوقلا ليصفتب اونع نيذلا نيملشملا ءاهقف ررق دقفءنيرخآلا

 داسفلل ًاعفدو  هيلإةَجاخماو « رادقملا ثيح نم حلاصملل ًابلج اهرثكأ م مجري

 ىف :ءاج ام كلذ ىف مه لاقم حضوأو هيف 59 ةوفو « راذقملا ثيح نم.

 . ىفوطلا ةلاسرو ؛ ميقلا نبال ةداعسلا: راد حاتفمو : 2 ئطاشلل تاقفاوملا .

 هدابع نيب ابهضو ىلا هللا نيد عئارش تلمأت اذإ د :.ميقلا نبا لاق دقو |

 . ,ناكمإلابسح ةحجارلا وأ ةصلاخلا ملاضملا ليصحت نغ .جرخت ال اهتدجنو. .

 ليطعت نع جرخت ال اك« اهاندأ تاف نإو اهلجأو اهمهأ مدق تنخا رت نإو

 اهمظعأ لطع تمحارت نإو , ناكمإلا بسحب ةحجارلا وأ ةصاخلا ذسافملا

 ةلاد « هنيد عئارش نيكاحلا ىيحأ عضو اذه ىلعو ؛ اهاندأ لامتحاب ًاداسف

 ؛ مييلإ هناسخإو هدانعب ' هفطلو ., هتككحو هيلع لاكي هلل ةدهاش .غ هيلع

 ؛ ايدل خم  عاضت ”راو ةعيرشلا نم قوذ هل نم اهيف بيرتس.ال ةلملا هذهو .

 00 0 .. 97 , اهضوح وفص نم هقدوو

 ءحلاصم وأ ناتحاصم عضومل ىف ناك نأب تددعت نإ ٠ : فوطلا لاقو

 رذعت نإف ؛ نكمملا لصح نكمي نإو « لصح امعيمج :ليص# ن ركمأ نإف

 أمم . مانفللا ُْى حلاصمللا ,تتوأفت نإف «ةدحاولا ةحلصملا ىلع هاز ام ليصحت .

 ٠ , © ءابنم ه مالا لصحا

 مللت ىف نيءلسملا ءابقف نأ اهقيساامو ل | وقنلا هذه نه يىرتو ع 0 ٠6

 ةحاصا نأ ن ورقي“ لاصملاب طابت ةسالا لصأ ناب ؛ د .ةعيرشلا ماكحأ

 ىف هيف توب  عوضوللا انف 6 تاقاولا نم م قاثا ةزجلا عجاد 0)

 1 . ةفلتخغع 'عضأر وه“

 سس ل سل عسل . مى. ص نم ةداعسلا راد حاتفم )0

 اذا كيلا ...:عساتلا داجما نم بجرم ص راثاا 09



 هس ةاو للا

 نأو ءنكمينردقتعوقأب نكم ددع ركأ ةعفنمىه عراشلا نم ةبولطملا ةعفنملا وأ ٠
 ةيبسن كلذ ىف رومألاو « ددع ربكأل ررض ىوقأ وه عفدي ىذلا ررضلا
 نبذلا ةفسالفلا لاوقأ عم قافتالا مامم قفتي رظنلا اذه نأو « ةيفاضإ
 ..: ماتنب لاق دقف قالخالاو نيناوقلا ىف ةعفنملا بهذه اورصان

 نم تقوا:ىف نيتعفام براضت قفتي دقو « ةددعتم عفانملا فوئنص نإ »

 « ةريبك ةعفنم ىلع لوصحلا ةريغص ةعفنم كرت الإ ةليضفلا امو « تاقوألا
 , ةقفع ةمفنمل اهف كوكشم ةعفنم وأ « ةمئاد ةعفنم لينل ةتقؤ» ةعفنم كرت وأ
 نمهمهف ةلواحم نأو ؛ يلج ةغفاملا لصأ مووفم كل ربظ هانررق ىذلا اذمبو
 , 200, هكاردإ ىف أطخلا ىلإ ىضفي هانرزق ىذلا ريغ قيرط

 صوصنلاو ةحاصملا

 ةعبرشلا تماق فيك انثحب نه قباسلا ءرجلا ىف انحرش - 4
 سانلا نيب تالماعملا ىف حااصملا هجوأ نأ انيبو ٠ حلاصملا ىلع ةيمالسإلا
 نكمي ال تادابعلا ىف ةعفنملا هجوأ ىرأو ءابكاردإو اهتقرعم نكمي
 « ماقملا اذه اوثحب نيذلا ءاملعلا لا وفأ كل انلقنو « الماك اكاردإ ايكاددإ
 « ابعرش ىف ةظحالم فلكملا اهكردي ىتلا تالماعلا ىناعم نأ ممريرقتو
 . كلذ ريغ تادابعلاو

 قاعملا ىه تناك ىنلاو « ةبولطملا حلاصملا اهب تطبض ىتلا طباوضلا انيبد
 . ةيمالسإلا تالماعلا ةيعرش ىف ةدوصقملا

 ءابلعلا نأو , كش الب ةحلصملا هيف هيلع صوصخلا نأ ىلإ انرشأو
 ةحلصم هيف رمأ لك نوك< نأب « القتسم الصأ ةحلصملا رايتعا ىف اوفاتخا
 صن .ةمم نكي مل ولو . ًاعورشم أرمأ ٠ ةربتملا ةحلصملا طئارشل ةيفوتسم

 , .«ولواغز يحتق دحأ موحرملا ةجرت م اتنمل عئارشلا لوصأ ()



 ل جال

 قافتافدهاش صن كانه ناك نإ هنأو « تاذلاب ةحلصملا نم عونلا اذه دهاش ْش

 تبث هنا صنلا هب ءاج ىعرش * رمأ ةحاصملا هذه ةظحالم نأ ىلع ءاهقفلا

 ابعونال دوش ىذلا صنلا ىلع سايقلاب هيف تتيث ىذلا عض وملا ىف اه رايتعا

 . رابتعالاب

 « ليصفتلا ضب ماقلا كلذ ىف لوقلأ لصفن نأ ديرن نآلاو "هه اي

 : لوقف

 ىعست رايتعالاب 7 ونا دبشي صاخ صن اهل سيل ىلا حلاصملا نإ

 ىعدأ دقو « ءابقفلا نيب رظن عضوم ًايهقف الصأ اهنوكو « ةلسرملا حلاصملا

 نإو « تايئرجلا ىف اليلد اهوربتعاو , اب اوذخأ ًاعيمج ءابقغلا نأ ىفارقلا

 : كلذ ىف لاق دقو « تايلكلا ىف الصأ اهنوك م رثكأ ركنأ

 خيرفتلا دنع مهنكلو ؛ اهراكنإب حرصي ان ريغ « ةلسرملا ةحلصملا»

 عماوجلاو قورفلا دنع مبسفنأ نويلاط, الو ء ةحاصملا قلطمي نوللعي مدحت

 وه اذهو « ةبسانملا درجم ىلع نودمتعي لب « رامتعالاب اهل دهاشلا ءادبإب

 ١ , 60 ةلسرملا ةحلصلا

 حلاصملارايتعانأ دكؤملا نف « حصت مل مأ ىوعدلا كلت تحصأ ءاوسو

 مل نإف , فلتخم اهياإ ءاملعلا رظن  رابتعالاب صاخ صن اهل دبششي ال ىلا

 . ىفارقلا بسحي اك« ذخألا رادقم ىف لقآلا ىلعف ء ذخالا لصأ ىف نكي

 0 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ كلذ ىف ءاملعلا لاوقأ تمسقنا دقو

 حلاصملاب نوذخأبال ءالؤدو ؛ موه احن نمو ةيمفاشلا ( لوألا مسقلا )

 الإ نوذخأي ال مآل“ اهرايتعاب .عراشلا نم دهاش دجوب ال ىتلا ةلمسرملا

 طبضي طباض دوجو هساسأ نوك ىذلا سايقلاب اهيلع لملاو صوصنلاب

 نإو « هب قحلملاو هيلع صوصنملا نيب ام ىأ « عرفلاو لصاألا نيب اه.

 ١ ,7.."ص لوصفلا حيقنت (1)



 ا 1/ ع

 نم ةلسرم ةحاصمب اوذخأي نأ ردن هنإ لوقن اننإف« ىفارقلا انرياس

 . سايق ريغ

 عم ناسحتسالاب نوذخأي نم 4 اش نمو ةيفنحلا ( ىناثلا مسقلا )
 حلاصملا ىلعداهنعا نم واخي ال هيف مهوق نكي (مهم ناسحتسالا نإف , سايقلا
 نم رثك أ مهطايفت س١ ىف حلاصملا . يم نإ انلقل ةقيقحلا انفصنأ ولو « ةقلطملا
 الصأ ملاملا كللت بسك" مل ىتح « اليلق هتاذ ىف ردقلا ناك نإو « ةيعفاشلا
 . اهلع درجما مهداهتعا ةردنل مهوصأ نم

 ىلع ةحلصملا اومدق ىتح « حلاصملاب ذخألا ىف ةالغلا ( ثلاثلا مسقلا )
 ةصصخم اهوربتعا لب « هل ةصصخم اهوريتعاو « سانلا تالماعم ىف صنلا

 ةحلصيلل افلا دجوو ء صنب رمأ ىلع اوعمجأ اذإ ءاملعلا نأ ىأ « عامجالل .
 دقو ٠ ًاصيصخت أضيأ كلذ ربتعاو , ةحلصملا رابتعا مدق ههوج و ضعب ف

 ْ . ىفوطلا لوقلا اذه لاق
 اوريتعا كئلوأو ٠ ًارصب مصآلا مهو ؛نولدتعملا ( عبارلا مسقلا)

 ,ةيكلاملا رثك !كتلوأو « هب عوطقملا صنلا دراوم ريغ ىف ةلسرملا حلاصملا
 .. . نيريخآلا نيمسقلا نبذه ءارأ ىف ملكستنلو

 ٠ - صوصنلا هسجو ىف حلاصملا فوقو ىف ءاوللا لمح دقا «

 ثيدحل هح رش ىف كلذ نيبو « ىفوطلا ؛ تالماعملا ف صوصنلا ىلع اهدقنو :

 » عامجإلا وأ صنلا تضراع اذإ ةحلصملا ىف لاقف ءرارضاالو ررضال :

 امل نايبلاو صيصختلا قيرطب ةحاصملا ةياعر ميدقت بجو اهافلاخ نإ د <
 اهان رق ىتلا ةقيرطلا هذه نأ ملعاو ه : لوقي مث « هيلع تايتفالا قبرطب ال
 ىلع ةلسمرملا لاصملاب لوقلا ىه تسيل روك ذملا ثيدحلا نم ا نيديفتسم

 صوصتلا ىلع ليوعتلا ىهو « كلذ نم غلبأ ىه لب ؛ كلام هيلإ بهذ ام
 تاردفملاو تادابعلا ىف عامجإلاو ٠ تالماعملا ىف ةحلصملا رابتعا ىلعو

 ( كإم 59ع)
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 ؛ تادابعلا نود تالماعملا ىف ةحلصملا انربتعا امنإو . . . ماكحألا ابو

 ئ هود ةفرعم نكم.الو 2 صارخ عراشلل قح تادايعلا نإ 6 اهبيشو

 نالو 0 هل مهر م ىلع ديعلا 4 ىأيف 2 هنوج نم الإ ًاناكمو ًانامزو أفيكو

 معبأ لعفو 4 هذيس معمر م لثتما اذإ الإ هل ًامداخ ًاعيطم دعبال اندحأ ش مالغ

 اوضفرو مهوقعب ةفسالفلا تديقت امل اذهو ءانه اه كلذكن « هيضري هنأ

 قوقح فالخ اذهو اولضأو اولضو « لجو زع هللا اوطخسأ عئأرشلا

 ةربدعم ا قى تناكو ؛مبخلاصأ[ تعضو « ةيعرش ةسايس اهماكحأ نإف ظ نيفلكملا

 © لوحملا ابصيصخت ىلعو

 دق لوقن انآل ءهتلدأ نم ذخأتلف « « مهحلاصم لعأ عرشلا نإ لاقي الو

 ىف اهمدقنلف ؛ اههخأو 5 اهاوقأ هو ؛ عرشلا ةلدأ م ةحلصملا نأ انررق

 نع ا محل أص د ىف : ىلا تادايعلا ف لاقي ام 1 اذه نإ مث م )2 حااصملا ليصح

 ىو 2 , م,ةوقح ْق نيفاك- ل ةسأب هب ةحاصم امأ . تاداعلاو لوقعلا ىراجي

 انملع اهتدافإ نع ادعاقتم عرشلا انيأر اذإف , لقعلاو ةداعلا كح محلل ةمولعم

 ك9 انفياعر ىلع ابليصخحت ف انلحأ انأ

 عامج الا و صنلا ىلع ةحالصملا مدقي نأ 4.الك نم قوطلا دصقمو "55 ١

 : هتلاسر ىف « لال دتسالا عا ونأ ىوفأ ةحاصملاب

 «تمعنواهيف اًهفتانإف « افلتذ وأ ءاقفتي نأ امإ ةلدآلا قابو ةحلصملا» .

 : ةياكسأا ةسخا ماكحالا تايثإ ىلع ةحاصملاو مامجإلا و صنأا قفا 0

 0 براشلاو 2 فذاقلا لوح و « قراسلا ل عطقو 2 دترملاو « لتاقلا.لتق ىهو

 نإف افلتخا نإو « ةحلصملا ةلدآلا اهيف تقفاو ىتلا ماكحألا نم كلذ وحنو

 رانملا ةلجم نم 714 ص ةلاسرلاو « ١ 46ص عبباسلا ءزجلا دانملا ريسفت (1)

 . عساتلا دلجنا ًاضيأ'
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 ضعب ىلع ةلدآلا ضعب لمحت نأ لثم « عمج ام هجوب (بنيب عملا نكمأ
 ىنعفي الو ؛ ةحلصملاب لخن ال هجو ىلع ضعب نود لاوحألاو ماكحألا

 « ةحلصملا تمدق « اهايب عمجا رذعت نإو « اهضعب وأ ةلداآلاب بعالتلا ىلإ

 ىفن ىف صاخ وهو ؛ءرارض الو ررضال ٠ : لكم هلوقل ٠ اه ريغ ىلع

 ةدوصقملا هةحلصملا نآلو , هع دقت بجيف ء ةحاصملا ةياعرل مزلةسملا ررضلا

 دصاقملاو « لئاس ولاكةلدآلا ىقابو « ماكحالا تايثإب نيفلك-لا ةسايس نم

 . ©) لئاسولا ىلع ميدقتلا ةيجاو

 هلوقو « قباسلا ثيدحلا اهنهو . هرظن ةبجو تابثإل ةلدآلا قاس دقلو

 * رودصأ| ىف اسأ ءافشو جبد نم ةظعوم ك- :ءاج بق سائلا اممأي » ىلاعت

 وه او->رفيلف كلاذبف « هتمحربو هللا لضفب لق « نينهؤدلل ةمحرو ىدهو

 01 نوءمحي امم ريخ

 : ىلاعت هلوق لثم اهماكحأ ىف ةحلصملا تظحول دق تابآ قوسي ذخأو
 لوبقب صوصنلا ىلع ةحلصملا ميدقت هجو نيب دقو «ةايح صاصقلا ىف مك-اود

 خسنلا نم صوصالا تيلس نإ 1 « هل ةحاصما ل وبق مدعو ؛ خسنلل صوصنلا

 . اذكهو , صيصختلا نم مسن ال

 نكللو « ةظحالم كش كب ملاصملا نإ هيلع ضارتعالا ىف لبق نإو

 رماوأل ليطعت هتلدأ .ريغ نم اهب ذخالاف ؛ امل ةيلعم هتلدأ لعج عراشلا
 ميدقت اهميدقتف ء الصأ ةحلصملا لعج ىذلا وه عراشلا نأب باجأ , عراشلا

 حلاصمب ملعأ عرشلا ليق نإف » : هلوق كيلإو ء ضعب ىلع لوصآلا ضعب
 هتلدأ كرتف ءامب فرع اهاع ًامالعأ ابلعجو ع رشلا ةلدأ اهعدوأ دقو ء سانلا

 ٠ معنف نيفلكملا حلاصع لعأ هنوك امأف : انلق « هل ةدناءمو ةمغارم اهريغل

 ظ عونمف اهريغب عرشلا ةلدآل اكرن حلاصملا هب اعر نم هانركذ ام هنوكامأو

 . ٠7707 ص رانملا نم عساتلا دلجناب ةلاسرلا (1)



 . مالدلا هيلع هلوق ىلإ دنّاس»« اييلع م ج أد ىع نش ليلدت هتلدأ كر 5

 م ؛ ةلدآلا نم هريغ ىلع عامجإلا ميدقت ىف ماق اك« رارض الو ررضآل ه

 رمأل هكرتن الف « ةداع انهلاصم ة ةفرعم ىلإ ًاقبرط انل لعج ل اجو رع هللا نإ

 . 20. نوكي الأ لمتحيو « ةحلصملا ىلإ ًاقيرط نركي نأ لمتح موبم

 ةياعر ميدقت ىلإ تيأر اكهتلمج ىف ىري ىفوطلا كاسم اذه "1

 ىلع ةلالدلا ىف مامجإلا اهدي ىلا صوصناا لب ء صوصنلا ىلع حلاصملا

 ىف ميدقتلا كلذو , عامجإلاب ةطينتسملا لئاسملا ىف نوكت ىهو اهلولدم

 «ةحلصملا ىلإدصاق اهيف هللا عرش نآل كلذو سانلا تالماع؟ ةلصتملا لئاسملا

 لئاسولاهذه قيرط ريغ نه ىه تققحت نإف « ابيلإ ةدشرم لئاسو هضوصنو

 . لئاسولا ىلع ةمدقم دصاقملا نآل ءاهتضتان نإ اهرابتعا مدق
 عضومنيب « هلوق صف ف ضوخن نألبقو « ةصحاف ةرظن همالكىف انلو

 نيذلا مهو .. مهتقيرط انيضترا نيذلا ءاببقفلا نم هريغ نيبو هنيب عازبلا

 صاخ صن نكي مل نإو ؛ اهب ذخؤي هتاذب مئاق ًايبقف الصأ ةجاصملا اوريتعا

 لرآلا ساسألا وه عازنلا عضوم نايب نإف « رابتعالاب ابعونل وأ اه دهاش

 نيب فالخ لك نأ بسح طارقس نإ لب « نيفلتحلا نيب فالخلا مل
 امهاكلررح ولو« نيفرطلا دحأ دنع عازنلا عضومب لوج هساسأ نيلداجتل

 . قافولا مث مد“ فالخلا مدل

 صن ال ثيح هب ذخوي هتاذب ماقلصأ ةحلصملا نإ اولاقنيذلا قفتادقل

 . نظلابوأ ملعلاب ةبلاغ وأ ةققحم ةحلصم تدجو ثيح هنأ ىلع ؛ عضوملا 2

 ىف عطاقلا ) صنلاو ةحلصملا دوجو ىف عازنلا عضوم امإو « ةبولطم ىبف

 « ققحتب ضراعتلا نأ ىف وطلا ضرف دقل « امهنيب ضراعتلاو (هتلالدو هدا(

 كللس نهو « نويكلاملا ضرفو « صالا كلذ ىلع ةحاصملا مدقت هنأو

 2 ا ص راثأا نم عساتلا داجلا 0(



 تورز

 0 صنلا اذه دج رثيح ةحباث ةحاصملا نأ 4 قوطلا ريغ ةلبانحلا نم موكسلسم

 ءاهضراعي عمان صنلاو « ةيلاغوأ ةدكؤم ةحلصم كانه نوكت نأ نكمي الف

 لاح رثأتلا وأ ةوههشلا ةءلغ وأ « ىوحللا ةعزن وأ « ركفلا لالض ىه امنإ
 ةعقام قيقحتلا ىلع وأ لاوزلا ةعيرس ةلجاع ةعفنم وأ ةعاد ريغ ةضراع

 ميك+لاعراشلا نع ءاج ىذلا صنلا مامأ فقت ال ىهو ؛ اهدوجر ىف كوكشم
 ملا تبث اذإ امأ « هتلالد ىف الو « هيف رظنال لاج ال ايعطق اتوب تبثو
 ةينظ هتلالد تناك وأ ء هدنسس ىف لامتحالا ناك ذإ « نظلاب تبث دق صنب
 «نظلاب تبشيأم صصخغ هنأ كلام نع رثأ فيك تيأردقف 2 رهاظلا ةلالدك

 ةحادملاو ق 4و عوطقم لصأ ىلع دمتعاو ل هدهأوش ترفاضت نإ سامقلاب

 هيف لاهحا ال ىعطق قا رطب اهنادج ر تدل نإ 5 ضب أ فصلا كلذ نم هدنع

 وأ ةدئس ىف ىنظ اهدحأ )ء ناض راعتم نالصأ م د أ سب َْن وكسيف 2( طق

 ىعطقلا مقا لاولا هذه قو «هررمتو هيعاود ف ىعطق رخأآلاو 2( هتاالد

 قب رطنع 2 هتبسنل ًافيعضت اذه نوك داحأ ربخ صنلا ناك نإ و 2 ىنظلا ىلع

 ةع وهج ًافلاخن وكن ةدذ وم ةحجار ةحاصم فااخ ذإ هنالل 2(هنكم ف ذوذشلا

 . راضملا عند و حاصملا باطلا ةتيثملا ةيع رشا دهأ ولا

 دنع حلاصملا اهضراعت ىلا صوصنلا ىف فوطلا فقي نأ دون انكدقاو

 نأ معرف ءدحلا زواج هتيكدلو نويكلاملا هدنع فقو ىذلا دحلا اذه

 فت م اهنأ همعزب كلذ فدرأو . ةيعطقلا صوصنلل ةضراعم فقت حلاصملا

 . لوقلا لصفمو ؛ فالحلا زم انهو اهيلع عمجملا رومآلا مامأ

 « هبولطم ىلع !هتلالد ىف ةعطاق تسيل اهقاس ىنلا ةلدألا نإو - ؟”9#
 ىوعد جاتنإل ًأطرش حلصي ال هأو طايترا هاوعد نيبو اهنيب .طايترالا لب

 ةداض» ءىجت ةيعطقلا عراشلا صوصن نأ ضرفت ىلا ىوعدلا هذبك ةريطخ

 , هاا ةجح حلصت هاوعد تايثال اهتاس ىّبلا تامدقملا هذه نإو ٠ حلاصملل

 لورق نإف ؛ ًأجاتنإ رثكحأو ةلالد ىرقأ ضبقنلا تابثإ ىف نوكن يل



 هلا

 «رو.صلا ف أ ءافشو مبد نمد ةظعوم محد ءاج دقسأنلا اممأ 5 00 ىلاعت هللا

 ةضراعم لاهتحا ىلع ال « ميااصملا ىلع ةعب رشلا صوصن لاهتشا ىلع لدت
 ءابصوصن تايوطم ىف ءافشلاو ةمحرلاو ةبادهلاو ةظعوملا نإف « اهل حلاصملا
 الو ءافشالو ةظعو» تناك ام الإو , ةحلصم ةضراعم نوكت نأ نكمي "لف

 تءاج ابيلع صوصنخملا ماكحألا نأ تنل اهقاس ىلا تايآلاو » ةوحر

 ةيقيقحلا حلاصملا ضراءيام عرامشلا صوصن ىف نوكب نأ نكمي الف  حلاصملل
 نأ نع ءىل ثندحلاو اهيف كشات لاي ال ةحاصم ءالقعلا دنع ةريتعملا

 عما رشلا نم ةلكاشلا هذه ىلع ن وكب امو ؛ رارضلاو ررضلا عنمت ةعبرشلا

 دناعتلا ضرفف ؛ اذ ةضهانم حلاصللا ةضراعم هصوصن نوكنت نأ نكمي ال
 حلاصملا ميدقت نم هيلع ىرمألا امو 2 لطاب ضرف حلاصملاو صوضنلا نيب نذإ

 . أضيأ لطاب اهدنسو اهتلالد ىف ةعيطقلا صوصنلا ىلع

 قرط حلاصملا ةَق ردم قرط نأ نم هيعز م شفانن نأ قب -_- " ١

 ,ةحاصملا قي رط نوكي نأ لمتحي « مهمرمال هكرتن نأ حصيال هنأو حضاو
 . نوكب الأ لمتحو

 نامزلا 4ب فا دق هتملو 2 هاك ناعإلا ةحاصملاب ًانمؤ» قوطلا دو انهو

 ةريحو « هلأاسم دقعتو 5 هيف عامجإلا كباشتو 5 رضاخلا انرصغ يأر ىح

 مهضعب نإ ىح ؛ مريهأذم نيايت و مهنا رآ ب راضت و « هجالع ف ءايلعلا

 رخآلا ىربو 2« هدححو هردل ةدضأو ىهو « اهلك ةدلصملا رمآلا ف ىريل

 اذبف 0 ةماعلا رحاذتم ىلإ ةصاخلا ةسقساف نه بهاذملا ردح و ؛ أه ريغ

 أآذهو ةوق ىف لاما سأر رصاشي كالذو « ىارتشا كاذو «٠ ىوضوف

 ةلودلل اكلم مجانملا َن وكت نأ لإ ْن وعدل كل وأ و« ل ادمعاب 60 رصاني

 ىلع ىضارآلا نوكت نأ ىلإ نوءدي ءالؤهو « ةفاكلل اهتعفنم نوكنتل

 ,امنوريحي نورخآو ةثارولا نوءنب ءالؤهو « ةءآلا داجآ لكل عويششلا

 ٠ « نرحرف مبدل اع بزح لكو»
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 ن٠ لاملا سأر راصنأ ءاجو ءابرلا مرحت ةعطاقلا صوصناا انيأر اذإف

 وأ ابرلا دييقت بجوت ممرظن ىف ةعطافلا ةحلصملا نوري ممو « لادتعا ريغ

 نواظنال مكلاومأس رءر مكلف نت نإو» :ىلاعت هلوق صصختتف هلاوحأ دييقت

 نوكنأ. كلذ وحن وأ ء سانلا ضعبب وأ « لاوحألا ضعبب ؛ نوءلظت الو

 فرعت ىف صنلا ىلع اندامتعا نوالو « نيب حضاو رمال صنلا أنكرت 5

 لاللا نإ الأ « نيب ريغ مهبم رمأ ىلع ًادامنعا ماقملا اذه لثم ىف ةحلصملا
 ةنمزالا تاه.دشم نم انل مصاع الو تاببقشم امهنوبو « نيب مارحخلاو « نيب

 ةداجلا اهيفو « رونلا اهيفو ءذاعملا اهيفف « ةعطاقاا صوصنلا ىلع داهتعالا الإ

 ىتلا قثولا ةورعلاب كاسمتسا اهب كاسمتسالاو « اهيف جوعال ىتا

 . اهل ماضفنا ال

 وه ام اهنم لب « جهانملا ةحضاو ةنيب اهلك تسيل حلاصملا نأ - ”6

 سانلاو نيب ريغ سمتلم وه ام اهئمو , فيرعتو نايب ىلإ جاتحي ال نيب

 باوصلا هجو ابيف نوفرعي ال لئاسع نولتبب ةماعلاو ةصاخلا مهتايح ىف

 نوكدتا 2: «٠ ةحلصأا هجو ىنتخح دف ةفاكلا حلاصم ىف كلذكو ةدحاصملاو

 «ةحلصم هيف ًارمأ نأ ىلع عا اجإلا ىلإ سان 5 نأ نكم الو , ةساردلا

 هض راعيام ةحيحصلا هيداحإلا وأ ةينآرقلا صوصنلا نم نوكي نأ نكميو

 0 . هعئع وأ

 2 ن ولافي ال نمو . ىفوطلا نيب وأ « فوطلا نيبو اننيب نْذِإ فالخلا نإ

 0 : نيرمأ ىف ؛ حلالا رابتعا ىف هنالاغم

 نأو 6 ةمهبه ريغ ةحضأو ةندب ابك حلاصملا نأ هضرف  امهدحأ

 رومأألا نم نأ ىرن نحتف « هيف ماهبإ ال نيب رمأ ىلع داهتعا اهيلع داهتعالا
 ؛ رابتعالاب ىلوأ صنلا نوكتيف « نيبعتلا ىلع هيف ةحاصملا هجو فرعب ال ام

 . نم هضفريو « هيف ةحاصلا نوئيبقي نم دنع هب ذخؤي ًآبرطضم هلعجن الو
 سكع نولوالا ى ريف ٠ مذارآ كلذ دعب فلت# دقو « هيف امنوربال
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 صوصن نوك.تف « نولوألا ىري ناكام نورخآلا ىريو « نوري اوناك ام

 . ًايعلو ًاوزه عراششلا

 ةحاصم دجوت نأ نكي ال هنأ ىلإ نئمطعت انلعجي رارقتسالا نأ 2 أمي 1

 انل تأب ملو « هتلالدو هدنس ىف هب عوطقم صن اهضراعيو ءاهب نويّدسم

 عطاقلا صنلا ناكو  ةحاصملاب هيف رظانلا نةيقسالثمب هلوق قايس ىف ىوطلا

 . رمآلا اذه ىف 33 ىذلا وه هدحو ءارقتسالاو أبعنمب

 ءراضملاب ةطلتنع ةكباشتم ايندلا حلاصمنأ مدقت ام نيبت دقلو - 55 ْ

 ميدقت ىلع ابيف ءرملا ريسي امإو , طق ةصلاخ ةحاصم نقيتسي نأ نكمي "الف

 :مالسلا دبعنب زءلالاق امك اهيف.رمآلاو ,دسافملاربك أ ءردو حلاصملا حجرأ

 دسافملاءردو ءنسح دو# ة>حوجرملا دسافملا ىلع ةحجارلا محلاصملا ميدقت

 « كلذ ىلع ءامكملا قفتا « نسح دوم ةحوجرالا حلاصملا ىلع ةحجارلا

 ءاقب مازتلاب نيضرملا مظعأ نوعفدي ءابطألا كللذكو ... عئارشلا كلذكو

 ... امهاندأ تاوفب ن لايبالو « نيتحصلاو نيتمالسلا ىلعأ نويلحير , امهاندأ
 دسافم ءردلو « ةيفاعأأو ةمالسلا حلاصم باجل - عضو عرشلاك ب بطلا نإف

 ؛ هيلج نكمأ ام بلجلو , كلذ نم هؤ رد نكمأ أم ءردلو ماقسألاو بطاعملا

 .©0. هنافرع دنع حيجرتلا لمعتسا « عيدا بلجوأ « عميمجا ءرد رذعت نإف

 ,كباشتلا كلذدسافملاعم ةكباشتم اهاوحأ بلغأىف حلاصملا تناكاذإو

 ضراعت نأ نكمي الف « نيقي ةمم نكي مل اذإو ؛ اب نيقيلا ىلإ ليبس ةم" سيلف
 . كلامو ىفوطلا نيب ام لصيف اذهو ء هب ًاعوطقم أصن

 ,هلادتعاو كلام ىلإ هجتنلو « هتالاغمو ىفوطلا نآلا كرتنلو /١1” 

 ىلإ دنتسم ريغ « القتسم الياد اهريتعاو تالءءاعملا ف ةحلصملاب ذخأ دقل

 ن٠ صاخ دهاش اهل ناكأ ءاوس ءاهب ذخأ ةحلصملا تدجو اهي ء هاوس ام

 .ع ص ١ ج مالسلا هبع نب ٍزعلا ىركلا دعاوقلا (1)
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 ىمسيام اذهو ؛ ءاغلالاب وأ رايتءالاب دهاش اهل نك ل مأ رايتعالاب ع رشلا

 صوصن اهتضراعنإو , كلام اهب ذخأ دق « ةلسرملالاصملا ءاهقفلا فرع ىف

 صنلا صصخمو ءامب فخالا حجري دقو « امهنيب ضراعتلا ناك « ةينظ

 ذخأ ضراعم صن ةم نكي مل نإو « أماع ناك نإ هدنس فعضي وأ

 ٠ ةيحلصملا ىناعملا مهف ىف قيرعلا لدأا لاسرتسا كلذ ىف لسرتسا دقو «اب

 نم الصأ ضقاني الو « هنع جرخ ال عراشلا دوصقم ةاعارم عم مع

 نيمعاز « هلاسرتسا هوجو نم ًاريثك ءاملعلا عنشتسا دقل ىتح , هل وصأ

 ,هللاومحر كلذ نم هدعبأ ام تاهيهو « عي رشتلا باب حّفو « ةقبرلا علخ هنأ

 دإقم هنأ سانلا ضعبل ليخم ثي عايتالاب هبقذ ىف هسفال ىضر ىذلا وه لب

 , ©© هللا نيد ىف ةريصبلا بحاص وه لب « هلبق نم

 ًاعيّتم القتسم الصأ ةلمسرملا حلاصملاب هذخأ ىف كلام ناكدو ١

 : اعدتيم ال

 مل هدعب نم رومأب نوهوشي قالك هللا لوسر باحصأ دجو دقف )١(

 دبع ىف كلذ نكي ملو ء. فحصملاف ميركلا نآرفلا اوءمجف «هدوع ىف نكت

 نآرقلا ىسني نأ ارشخ ذإ , عملا كلذ مهتضاقت ةحلصملا نآل « لوسرلا
 « ةدرلا برح ىف نوتفاهتي, هنع هللا ىطر رمع هآر دقو ميظافح توك

 قفتاو , فحصلا ىف هعمجي ركب ىنأ ىلع راشأف ؛ ممتوعب نآرقلا نايسن ىشخف
 . هوضتراو كلذ ىلع ةبادصلا

 نينا رذا براش دح ىلع هدعب نم لوسرلا باحصأ قفتاو (؟)
 اوأر ذإ «لسرملا لالدتسالا وأ ٠ حلاصملا ىلإ كلذ ىف نيدنتسم ةدلج
 . نايذحلا ةرثك بيس « تانص#لا فذقو ءارثهالا ىلإ ةعيرذ بارشلا

 نأ لصألا نأ عم عانصاا نيمضت ىلع نودشارلا ءافلخلا قفتاو (؟)

 . م١1 نع م ج ماصتعالا (1)
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 ىلع ةظفاحلاب اوناهتسال اونمضي مل ول ممنأ دجو نكسلو « ةنامآلا ىلع مهيديأ

 ىف ةحاصملا تناكف « مهيل] ةديدش ةجاح سانلا ىف ؛ مها ومأو سانلا ةعتمأ

 ؛ مهئيمضت ىف ىلع لاق كلذلو « مهيديأ تحت ام ىلع اوظفاحيل « مهنيمضت

 . «كاذالإ سانلا ماصيال د

 مهمبتي نيذلا ةالولا رطاشي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ناكو (4)

 ناطلسب اهودافتسا ىتلا مهلاومأب ةصاخلا مهاومأ طالتخال , مهلاومأ ىف

 حلاص كلذ ىف ىأر هنآل « ًاضيأ ةلسرملا ةحلصملا باب نم كلذو ؛ ةيالولا

 متاغملا رجو «لاملا عمج ةيالولا ناطلس لالغتسا نم مهعنمو ء؛ةالولا

 . لح ريغ نم

 ًايدأت « ءاملاب شوشغملا نبللا قارأ هنأ هنع هللا ىضر هنع حو )هز

 . سانلا اوشذي اليكل « ةماعلا ةحلصملا باب نم كللذو « شاغلل

 دحاولاب ةعامجلا لتقدنأ هنع هللاىضر باطخلا نبرمع نع لقت دقو (4)

 « عوضوملا ف صن ال ذإ « كلذ ىضتفت ةحلصملا نآل « هلدق ىف اوكرتشا اذإ

 مرخ ىلإ عاد هرادهإف , أدمع لتق دقو « موصعم ليتقلا نأ ةحاضملا هجوو

 « لتقلاب ىعسلا ىلإ ةعيرذ كارتشالاو ةناعتسالا ذاذتاو ء صاصقلا لصأ

 , لتاقلا ريغ لتق وهو , ىعدب ىمأ اذه لبق نإف هيف صاصق ال هنأ لع اذإ

 نم ةعامجا لتاقلا نإ كلذ در ىف ليق هدرفمي التاق دعي ال دحاو لك نآل

 اسبيلإ فاضم لتفلا ذإ « هدرفمب لئاقلاك لتق اهلك اهلتقف عامتجالا ثيح

 لتفلا ضرغا نوعمتجلا صاخشألا لزنف ؛ دحاولا صخشلا ىلإ هتفاضإك |

 « ءامدلا نقح هيف ذإ « ةحلصملا اذه ىلإ تعد دقو ؛ دحاولا صخشلا ةلزنم

 . (1)عمتجنا ةنايصو

 ءابقف اهكرت ىنلا ةيبقفلا ةورثلا نم هريغو هلككلذ كلام دجو - 598

 "٠ .صمىلإ بخ ص نم مج ماصتعالا يف ةث وثم ةقباببلا ةمسلا ةلثمالا 00(
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 «مهكسلاسم كلسإ نأ الإ هل نكبلف « مهنع ىلاعتو كرات هللاناوضر ةباحصلا
 هاوتف تناكو « هامرمو عراشلا دوصقم نع داعتبا ريغ نم مهجبنم جنو

 . ةصاخلا لئاسملاو « ةماعلا لئاسملا ىف ةحلصملا ةاعارع

 )١( لوضفملا ةعيب هتزاجإ ةماعلا لئاسملا ىف ةحلصملا هتظحالم نمو «

 داسف ىلإ ىدؤي اهتالطب نآلل , ةفالخلاب هنم ىلوأ وه نه دجوي ىذلا وهو

 ةعاس ىضوفو « ايفدلا ىف سانلا حلاص» ةماقإ مدعو ءرومآلا ىف بارطضاو

 ىف لاق هنأ هنع رثأ دقو ,نينس ىف بكتري الام ملاظملا نم اهيف بكتري
 حلاص لجر ىلإ هدعب نم ةفالخلاب زيزعلا دبع نب رمت دهع :٠ تناك ام

 ًاحلاص الجر ىلو نإ رمع فاخف « هدعب نم كلملا دبع نب ديزيل ةعببلا
 اذه ىفو 0 : حلصي الام دسفيف « ةئتف موقتف مايقلا نم دب ديزيل نوكي الأ

 اهدحو ةحاصملاب ذخأ .

 « دنجلا تاجاح تعفتراوأ « لاملا تيب الخ اذإ هنأ اهئمو (؟(

 ىف ًايفاك هاري ام ءاينغاألا ىلع فظوي نأ مامإللف ؛ مهيفكي ام هيف سيلو

 نأ هل مث ء نكيام هيف نوكي وأ «لاملا تيب ف لام رهظي نأ ىلإ «لاحلا

 ىدزب اليكسا راغلا ىنجو « تالخغلا داصح تاق وأ ىف ةفيظولا هذه لعب

 ل ول لداعلا مامإلا نأ ةحلصملا هجوو ؛م,مولق شاحإ ىلإ ءاينغألا صيصخت
 ءاليئسالل ةضرعو نتفلل ةضرعرايدلا تراصو , هتكوش تلطما كلاذلءفي

 ضرفب مامإلا موقي نأ لدب هنإ لئاق لوقي دقو ءاهيف نيعماطلا نم ابيلع

 : لاقف ؛ ىطاشلا كلذ نع باجأ دقو . لاملا تيبل ضرقتسي ةفيظولا هذه

 «رظتني لخد لاملاتيبل جري ثيح نوكي ام ؛ تازألا ىف ضا رقتسالا»
 دب الف ينهي ال كثيح 2« لخدلا هوجو تفعضو «ءىش رظتنإ 0 اذإ امأو

 "ير فيظوتلا مح ناي رج ند

 . م.ى ص ىناثلا ءزجلا ماصتعالا )0(

 . 9١٠م نص اال ج ماصتعالا )0
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 ضرالا نم ةيحاننم وأ ء ضرألا مارخلا قيط ول هنأ اهنمو -
 ىلإ ةجاحلا تسمو« ةبيطلا بساكملا قرط تدسناو « اهنم لاقتنالا رسعب

 . «لاحلا رييغت اوعيطتسي ملذإ سانلا داحأل غوس هنإف . قمرلا دس ىلع ةدايزلا

 نأ. لالحلا بسكسا لبسيو ؛ةعيرشلا اهيف مواقت ضرأ ىلإ لاقتنالا رذعتو

 ًادسو ٠ ةدورضال ًاعفد ةثيبخلا بساكملا هذه ضعب نم نيهراك اولانت

 رطضملاك اوناكف « ةقشم ربك أو قيض ىف اوناكلا اولواتت م ول ذإ « ةجاحلل .

 اولوانت, نأمهللب ٠ ريزنخلاو ةتيملاك مرا نم لكأي م نإ توملا فاخ اذإ

 ةرورضلاىلع اورصتقا ولذإ ؛ ةجاحلا دس عضوم ىلإ ةرورضلأ قوف ام اهنم

 نأ ىلإ كلذ ةاساقم ىف سانلا رمتسالو « لامعألاو بساكملا تاطعتل

 . نيدلا بارخ كلذ ىفد  اوكلم

 كلذ نإف «٠ يبعنلاو هفرتلا ىلإ ةجاحلا عضاوم نوزواجتب ال مهنكلو

 «مالسإلا ةعرش نع ةبيرغ ةذاش لاحل ًاجالع دعي الو « رشلل ءارمتسا دعب

 . نيملسملا نادلب دحأ ىلع مارحلا ةيلغ ىهو
 : لاقف , ةعيرشلا دصاقم ضعبل مالم كلذ نأ ىطامشلا ركذ دقلو

 زاجأ دق هنإف « هئيع ىلع صني مل نإو « عرشلا تافرصتل مالم اذه د

 ىكحو « ثئابخلا نه كلذ ريغو ريزتلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ رطضملا

 اوفلتخا امنإو . ةصمخلا ىلا وت دنع عيشلا زاوج ىلع قافتالا ىنرعلا نبأ

 دنع ريغلا لام ذخأ اوزاجأ دقف ًاضيأو , ال مأ عبشلا زوحجيأ لاوتت مل اذإ

 , 20. كلذ نع رصقي ال هيف نحن اف ء ةرورضلا

 ف ريس هنع هللا ىضر كللام ناك فيك اذه نم ىرتو - «؟١

 اهريخ هيف نوكي اب ةعامجا نوئش ةجلاعم ساسأ ىلع ىبقفلا هطاينتس

 جرحالو ؛ قيضالو أهي تنع ال ةرسيم اهرومأ ن 9 نأو« ابحالصو

 . ةقشم الو

 , ؟ج0.. ص ماصتعالا (1)
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 هيف طابنتسالا جهانمل نوفرعتملا كاملا بهذمللنوسرادلا ظحال دفو
 ىه رومأ ىلإ هيف هجتب ناك ةلسرملا حلاصملاب ذخآلا ىف كلام طابنتسا نأ
 7 :ىهو  هلاسرتسال دويقلا ةباثع

 ,ةليججاىف عرشلا دصاةمنيبو « اهب ذخأ ىنلا ةحاصملا نيب ةمءالملا : الرأ
 نوكت لب « ةيعطقلا هتلدأ نم اليلد الو هلوصأ نم الصأ ىفانت ال ثيحب
 وأ اهسنج نم نوكت نأب , اهليصحت ىلإ عراشلا دصق ىتلا حلاصملا عم ةقفت»
 .اه رايتعاب صاخ لياد دبش ل نإو «اهنع ةمرغ تسيل « اهنم ةببرق

 اذإ ىتلا ةلوقعملا تايسانملا ترج ٠ اهتاذ ىف ةلوقعم نوكس نأ : ًايناث

 . لويقلاب اهتقلت لوقعلا لهأ ىلع تض رع
 فخ مل ولف . نيدلا ىف مزال جرح عفر اهب ذخآلا ىف نوكي نأ : أئلاث

 : لوقب ىلاعت هللاو ؛ جرح ىف سانلا ناكل اهعضوم ىف ةلوقعملا ة>اصملاب

 , 97 « جرح نم م نيدلا ىف مكيلع لعج امود

 سانلا رومأ ريسيو « ةقبرلا علخب نأ نم هعنم كش الب دوبق هذهو
 ًاصن فلاخ ال هنع هللا ىضر ايف وهو « ءاوهألاو تاوهشاا ىضتقم ىلع
 ضعب طاقسإ زيجت رارطضالا لاح نإف « ةئجاملا ةرورضلل الإ هب ًاعوطقم
 . ةعطاقاا صوصنااب تباث كلذو . رايت+الا لاح ىف ةمزاللا تايجاولا

 الإ ءاج ام هنأو ٠ حلاصملا ريتعي ىالسإلا هقفلا نإ انلق دقل -
 ىف هئابقف نيب فالخلا عضوم نكلو . هماكحأ لكىف ةظحالم اهنأو « اهل
 لصأ نم دنس ريغ نم طاءنتسالا ىف هيلع دمتعي القتسم الصأ او رايتعا

 ساسأ ةحلصملا ىف ةمءاشملا نوكن  ٍهتللكَي ىنلل لمع وأ صا نه رخآ
 برضاه: ىلع لاملا هذه ىف ةريتعم ةحلصملا نأ ىلع عيمجا قفتا دقف « حلا
 لاق دقف « سايقلا جتنت ىف ١ ةسناجنا هذه دقعت مل نإ نإو ؛ سايقلا بورض نم

 نوذخأب ةيفنملا ْنِإ انلق دقم ةيعفاشلاو ةيفنحلا امأءا ام ذخؤب دمحأو كلام

 فرعلا كل ًاعوضخالإ هتلمج ىف سيل هنأل « ناسحتسالا هومس ايف اهذخأ



 همس 2#

 بلج ىنعمل عوضخ كش الب كلذو ء ةرورضلا وأ « ةرثؤملا ةحلصملا وأ

 دعاوق ىلإ عجارلاو « ةقشملاو جرحلا عفرو « ةدسفملا عفدو , ةحلصملا

 هابشآلا ىلإ عجراف « حلاصملا ىلع دمتعا امم ريثكلا اهيف دي قنحلا بهذملا

 . هدعاوق نم نأكم ىف راضملا عفدو حلاصملا بلج دج ؛ مب 7 رئااظنااو

 ,ةلسرملا حلاصملاب ًانارحأ ذخأب هنإ نيم رحلا مامإ لاق دقف « ىعفاشلا امأ

 . ةريتعملا حلاصملاب ةبيبش ملاصملا كلل" نوكت نأ طرش هنأ الإ

 سنحب ذخالا ىف كلام ةلاقم ىلإ ىهتني ال ىعفاشلا نأ ٠ كسلا ركذو

 قيلعت غوسي امو « دعبلا ىف طارفإلاو قانتلا زجتسي الو « ًاتلطم حلاصملا

 ةدنتسملا حلاصملاو « اقافو ةربتعملا حلاصملاب ةبيبش اهأرب حلاصمب ماكل

 . ©” «ةعيرشلا ىف ةراق لوصألا ةتباث ماكحأ ىلإ

 : ماصتعالا ىف لاق دقف « ةفينح ىبأ ىأر وه كلذ نأ ى .طاشلاركذ دقاو

 ىلإ دنقسي ' ىذلا ىنعملاب كسلا ىلإ ةيفن | مظعمو ىف مفأشلا بهذو د

 . « ةتباثلا لوصآلا ناعم نم هبرق طرشب نكسلو « حيحص لصأ

 وه ةتباثلا ىناعملا وأ « ةربتعملا لاصملا ةمباشملا ملاصملاب ذخآلا نإو

 اهرايتعاو « ةحلصم قاطع ًاذخأ دعب الو : سايقلا بورض نم برض

 . هتاذب ًاماق الصأ

 اذه نآل ء رظن عضوم اذه ىف ةيفن لاو ةيعفاشلا نيب ةيوسنلا نإو

 زاجأ ةفيئحوبأو ؛هيحاون نم ةيحان ةيأ ىف ناسحتسالا نجتسي مل ىعفاشلا

 ًاعوضخ دءاوقلا نم ءانئتسا ةلمجا ىف وهو « هنم رثكأ لب ناسحتسالا

 ةيحاصملا ىنامملا ىلإ اماجتا وأ , ةقشملا عفرا وأ ٠ فرعلا وأ ةرورضال

 ؛« راضلا عفدو حلاصملا بلج ةدعاقب ذخأ ةلمجا ىف كلذو « ةرئؤملا

 . انيب اك

 . كناثلا ءزجلا نم ام ص هحرشو ريرحتلا )10
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 دصقملا ىف ؛ ىالسالا هقفلا ىف ةحلصملا ماقم اذبف دعب امأ - 31#
 : ةديعبلاوةيرقلا هيمارم ىف ظ>الت ء سانلا تالئاعم ىف هعثارش نم لوآلا
 ىلع اوقفتاو  اهرابتعا ىلع ءاهقفلا عمجأ دق  ةينادلاو ةيصاقلا هناءاغو
 ىلع مهداهتعا رادقم ىف لب « ابلصأ تايثإ ىف ال . مهفالتخا ناكو ءامب ذخالا
 ىف سانلا ضعب ىلاذف : صوصنلاب ةناعتسا ريغ نه ابك اردإ ىف هدحو لقعلا
 رمآلا اذه نأب لقعلا كح !واعج ىتح ؛ حلاصملاب ةصاخلا لوقعلا ماكحأب ةقثلا
 عامجإلا صصخيو , هصصخيف ؛ ىمطقلا صنلا ًاضراعم فقي ةحلصم هيف
 ىلاغو ؛ لومقم ريغ ولغ ن٠ لوقلا اذه ىف ام انيب دقو « هنايثإ ىف ىعطقلا

 اومهتاو اهقيرط نع الإ حلاصملا نوفرعي ال صوصللا دنع |وفقوف نو رخآ
 ةيودندلا ملاصملا كاردإ ىف فةوت كش الب كلذ نإو . اهكاردإ ىف لوقعلا

 ,., ايندنوئشب ىردأ هنأ ١» : لاقذ هريغ 2 ىنلا ركذ دقو «لويقم ريغ

 حلاصملا ىفلقعلا ماك لمحي ملف ؛ ةميقتسملا ةداجلا ةرجهلا راد مامإ كللسو
 ماكحالاو ةعطاقلا صوصنلا ةضراعمابلعحب ملف امعضوم زوجنو ؛ اهروط ودعت
 نع الإ ملاصملا كردي نأ هيلع رجحيف « لقعلا ىلع قيضي ملو « ةيعامجإلا

 « طب رفت الو طارفإ ريغنم , امأوق كلذ نيب ع لسم ناك لب ؛صوصتلا قيرط

 لادتعالا ةزوا#الو ططش ريغ نه « ىلاءملاب ىرثلا بصخلا بهذملا ناكف

 سانلا فارعأل عسي هلعجت ةنورو ٠ سانلا ءاودآل جالع هيف ناكر

 . جورخ الو عادتبا ريغ نه مهتائيبو مهعزانم فالتخا ىلع مهلا وحأو
 .دادسلل مباملاوهىلاعتو هنأحيمس هللأو ٠ مايتالاو ءادتقالا قاطت نع جرخي لف

 عادلا سأل

 ىف اهيلع داهتعالا نم رثكأ ىلا لوصآلا نم لصأ اذه - ”؟
 دمحأ مامإلا :كلذ ىف هب راقو « هنع هللا ىضر كللا» مامإلا ىبقفلا هطابنتسا
 ردصملا مث : هماستأو هانءعم ىف مالكلاب ءىدتيالو « هنع هللا ىضذر ليئح نا

 | . . هب جاجتحالا زيجب ىذلا ىرشلا



 بل ال

 مالكدلا ىدؤ»و « ابعفر عئارذلا دس ىنعمو « ةليسولا اهاتءم ةعيرذلا

 رظنلاو؛ما رح ةشحافلاف ؛ ةبجاو بجاولا ةليسوو , ةمرحم مرحنا ةلسو نأ

 ىعسلافءضرف ةعمجاو ؛ةشحافلاىلإ ىدؤت امنآل ء مارح ةيبنجالا ةروع ىلإ

 ىعسلاو «ضرف جحلاو . ًاضيأ ضرف ىعسلا لجأل عيبلا كرثو ؛ ضرف اهل

 ْ . هلجأأل ضرف جحلا كسانم رئاسو مارحلا تيبلا ىلإ

 ةنوكملا رومآلا ىهو دصاقم : ناهسق ماكحالا دراوم نأ كلذ نايبو

 « دسافم وأ « حلاصم اهئاذ ىف ىه ىنا ىأ ء اهسفنأ ىف دسافملاو حلاصالل

 نم هيإإ تضقا ام مكحك اهكحو « اهيل ةيضفملا قرطلا ىهو « لئاسوو

 لوقيو ءابكح ىف دصاقملا نم ةبتر ضفخأ اهنأ ريغ « ليلحت وأ مير

 دصاقملا حبقأ ىلإو ؛ لئاسولا لضفأ دصاقملا لضفأ ىلإ ةليسولا ه . ىفا رقلا

 ىف ميقلا نبا ضافأ دقو . 22 ءطسوتم طسوتم وه ام ىلإو لئاسولا مسقأ

 : لاقف « هريوصتو « ميقلا لصآلا كلذ نايب

 اهبا] ىضفت قرطو بابسأب الإ اهلإ لسوتب ال دصاقملا تناكاملوو

 ىف ىداعملاو تامرحنا لئاسوف ءاهب ةربتعم اه ةعبات اهايسأو اهقرط تناك

 تاعاطلا ل ئاسوراهتاطايتراو« اهتاياغ ىلإ اهلاضفإ بسحب « ام عنملاو اهتهارك

 دوصقملاةايسوف « اهتياغ ىلإ اهئاضفإ بسح اهب نذإلاو اهتم ىف تاب رقلاو

 ةدوصقمىهو « تاياغلا دصق دوصقم اهنكل « دوصقمامهالكو دوصقملل ةعبات

 ءهيلإ ىضفت لئاسوو ؛ قرط هلو ؛ ًائيش ىلاعت برلا مرح اذإف ؛لئاسولا دصق

 « هامح برقي نأ ًائعيو هل ًاتيبثتو هع رحتل ًاقيقحت اهنم عنميو اهم رحب هنإف

 ءارغإو . محرحتلل اضقن كلذ ناكل ةيضفملا عئارذلاو لئاسولا حابأ ولو

 كوله ةسايس لب «ءابإلا لك كلذ ىلأي هملعو ىلاعت هتمكحو ؛ هب سوفنلل

 ءىشنمهتيب لهأ وأ « هتيعر وأ هدنج عنم اذإ مدخأ نإف , كلذ ىنأت ايندلا

 . ىناثلا ءرجلا نم ١١ ص :قورفلاو « ٠.٠" ص لوصفلا حيقنت (1)



 هت جوملا #

 نم لصحلو « ًاضقانتم دما ةلصوملا عئارذلاو بابسالاو قرطلا مهل حابأ م
 اوعنم ءادلا مسح اودارأ اذإ ءابطألا كلذكو « هدوصقم دض هدنجو هتيعر

 نوموري ام مييلع دسف الإو « هيلإ ةلصوملا عئارذلاو قرطلا نم هبحاص

 ةحاصملاو ةكحلا تاجرد ىلعأ ىف ىهىتلا ةعيرشلا هذبب نظلا اهف « هحالصإ
 دس هلوسرو ىلاعت هللا نأ لع اهدراومو اهرداصم لمأت نمو : لامكلاو

 . 20 ءاهنع ىبنو اهمرح نأب « مراحلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا

 ىهتنئامو «لاعفألا تال آم ىف رظنلاوه عئارذاا دس رابتعا ىف لصآلاو
 نم تاياغلاو دصاقملا ىه ىتلا حلاصملا وحن هجتت تناك نإف « هيلإ اهتلمج ىف

 بلط بساني رادقم ةبولظم تناك ضعب عم موضعي ناسنإلا ىب تالماعم

 ون هجتت اهتالآم تناكنإو . بلطلا ىف اسواست ال تناك نإ و دصاقملا هذه
 ناك نإو « دسافملا هذه مرح عم بسانني اب ةمرحم ن وكنت اهنإف ءدسافملا
 . ةليسولا ىف لفأ ميرحتلا رادقم

 ىلإ لب « هتيئو لماعلا دصقم ىلإ نوكب ال تالآ1ا هذه ىف رظنلاو

 , ةرخآلا ىف بقاعي وأ صخشلا باثب ةينلا بسحو « هترمثو لمعلا ةجيتن

 « عنمي وأ بلطيو « حبقي وأ « ايندلا ىف لعفلا نسح ةرلاو ةجيقنلا بسحبيو

 نايجوتسيدقو « لدعلاو ساطسقلاىلعو « دابعلا حلاصم ىلعتماق ايندلا.نآل
 بسس نق « نسحلا دصقلاو « ةبستحنا ةينلا نود ةرولاو ةجيقنلا ىلإ رظنلا

 «همعزف هللا دنع هتين بسّتحا دقف ؛ ىلاعتو هناحبسم هلل ةدايعلا ًاصلخم ناثوآلا

 اوبسف « نيكرشملا قتح كلذ راثأ نإ بسلا نع ىهن ىلاعتو هناحيس هنكلو

 ؛ هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبس الو » هتادك تلاعت لاق دقف « ىلاعت هللا

 وه هيف ظحالملا رمآلا ناك ميركلا ىههنلا اذهف ءملع ريغب اودع هللا اوبسيف

 . ةيسنحنا ةينيدلا ةينلا ال « ةعقاولا ةجيتنلا

 )١( ص مج نيعقوملا مالع] ١1 ابيلي امو .
 كلام- ؟مم) (
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 داسفلا ىلإ وأ 5 مثالا لإ ىدؤي ايف عنملا نأ اذه نم ىرلو - 756

 عنميف ٠ أضيأأ ةرمثملا ةجينلا ىلإ لب « طقف ةصلخلا ةينلا ىلإ هيف هجتيال

 . ةصاخملا ةينلا لع دق هللا ناكن إو « هتجيتنل

 « هللا نيبو هنيب ايف امكآ نوكيف « حابملا لعفب رشلا صخشلا دضقي دقو

 نك« ىعرشلا نالطبلاب هفربدت ىلع محي الو ؛ ليبسهيلع دحال سيل نكلو

 ءحايم لمع كش الب اذه نإف , هسفاني ًارجاتكللذب رضيل . هتعلس ىف صخرب

 محي ال كلذ عمو « هدصق دقو « هريغب رارضإلا وه « مثإ ىلإ ةعيرذ وهو

 ءاضقلا هذفني ىذلا رهاظلا ميرحتلا تحن عقب الو « قالطإ نالطبلاب هلمع ىلع

 ةعيرذن وكي دق رهاظلا ةيحان نمو « رشلل ةعيرذةينلا ةيحان نم لمعلا اذه نإف

 هتراجت جاور نمو « هعيب نم عفتني كش الب عئابلا نإف صاخلاو ماعلا عفنلل

 ىلإ عفدي دقو « صخرلا كلذ نم ةماعلا عفتني و هيلع لايقالا نسح نمو

 ش .راعسالا لب زنت

 «تيأر اكةيصخشلا دصاقملاو تاينااىلإ طقف رظنرال عئارذلا دس أديف

 . ىلإ رظني وبف « ماعلا داسفلا عفد ىلإ وأ , ماعلا عفنلا ىلإ كلذ عم دصقي لب

 . اهدحو ةجيتنلا ىلإ وأ . دصقلا عم ةجيننلا

 ردرض ىلإو ء هسفن عفن ىلإ لماعلا ايف دصب ةروص ىطانشلا ضرف دقو

 هذه ىف لاف ٠ ماع داسف الو ماع عفن ةيضقلا ىف سيلو . أعم هريغ

 : ةيضقلا

 توبثل دارض] وه ثيح نم رارضإلا ىلإ دصقلا عنم ىف لاكشإ ال٠
 لمعلا اذه ىف رظنلا قي نكل « مالسإلا ىف رارضالو ررضاال نأ ىلع ليادلا

 ريغ ريصيف هنم عنميأ هريغ رارضإ دصقو , عفن دصق هيف عمتجا ىذلا

 ؟ دصتام مل هيلع نوكي , نذإلا ن ه ىلصألا هك ىلع ىقبب مآ هيف نوذأم

 « اليصفتداهتجالا ىف لمتحيف كللذ عمو ,ةلمجا لع فالخلا هيفروصتيام اذه

 بالجتساىف رخآ هجو ىلإ لقتناو لمعلا كلذ عفر اذإن وك نأ ام هنأ وهو



 هس ولو حا
 كلذك ناك نإف , الوأ دارأ ام هل لصح ةدسفملا كلت ءرد وأ ةحلصملا كلت
 , رارضإلا لجال الإ  هجولا كللذ دصقي مل ه:آل « هنم همنم ىف لاكشإ الف
 ©)رارضإلا دصقي مل ذإ لقعلا كلذ نمعنمب اك« هيلع ررضاالو , هنع لقتنيلف

 بلاجلا قخل « هريغ اب رضتسي ىتلا ةبجلا كلت نع صيحم هل نكي مل نإو د
 , , «2رارضالا دصق نم عولمب مدقم عفادلا وأ

 ةينلا ربتعت ال عئا رذلا دس لصأ نأ نيدنسي مالكسلا اذه نم - 55
 جئاتنلا ىلإ هيف رظنلا امنإ ٠ عنملا وأ نذإلا ف ىرهوجلا رمألا اهنأ ىلع هيف
 نإو اموجوب ًابجاو ناك ةماع ةحلصم لمعلا ةجيتن تناك نإف « تارّلاو
 هيلإ ىدؤياث ٠ عوام داسفلا نآل « هعنب عونم وهف« داسف ىلإ ىدؤي ناك
 اذه ىف رظنلاو . بولطم اهيلإ ىدؤي اف ةبولطم ةحلضملاو ؛ ًاضيأ عونم
 « حلاصملا بلج وهو ؛ قباسلالصالا قيقحتل تبث هنأ ىلإ انب ىبتني لصآلا
 ةعبرشلا دوصقم ناك امل هنإف ءبلجلاو « عفدلا نكمأ ام دسافملا :عفدو
 نادجولا ىلع رطيسملا نيدلا مكحب هيف محن قيرط ىلع ايدلا حلاصم ةماقإ
 نم كلذ ىلإ ىدؤي ام لكف ؛ ناك امنيح ىذآلا عنمو داسفلا عفدو « ريمضلاو
 «ةحلصالل بلطلاو وهو:ىلصألا دصقملاكلذ مح هن وكي بابسالاو عئارذلا
 داسفلابو ماعلا عفنلا ةحلصللاب دوصقملا نأو ؛ ىذآلاو داسؤفلل عنملاو
 حابم وهام ناك اذإ كلذلو ٠ سانلا نم ريبك ددعب ىذآلا نم لزني ام
 نب وأ « ماع ررض ىلإ هب كاسمتسالا ىذؤي ةصاخلا عفانملا نم صخشلل
 ىلع ةماعلاةعفنملا ًاراثيإو « ةعب رذال ادم كاسمتسالا عنم ناك ةماع ةحلصم
 قاوسألا ىف محتلل اهذخأو « قاوسالاف الوزن لبق علسلا قلتف . ةصاخلا
 ىف سانلا ناك زيجأ نإ ءارش هنآل , أرئاج هلصأ ىف ناك نإو هنآآل « عونم

 نع ءاوهلاو رونلاو سمشلا هب دسي ًارادج ىببي نم لثم كلذ لثمو (1) |
 ْ ش : . هيلإ ةجاح الو « دب هلللذ نم هلو , هراج

 . 7غ ص ١ + تاقفاوملا (0)



 تم وما

 عئميذ ماع ررض نذإلا ءاقب ىف نوكيف لماعتلا ةيرح مقتست لو « قيض

 ةين نيقلتملا ضعما ناك ولو . اماع عنملا نوكيو ٠ عئارذلا دسا رمآلا

 .٠ ةيسانعغ ةنسح

 ةعبرأ امجناتن ىلإ ةيسنلاب لئاسولا ميقلا نبا مسق دقلو  ؟5م/

 : لاق ماسقأ

 نوكي نأ ( امهدحأ ) : نامسق ةدسفملا ىلإ ىضفملا لوقلا وأ لءفلا د

 فذقلاكو « ركسلا ةدسفم ىلإ ىضفملا ركسملا برشك اهلإ ءاضنالل هعضو

 ] ىضفملا «سرغلا داسفو هايا طالتخاىلإ ىضفملا ىف زلاو « ةيرفلا ةدسفمىل

 اهل سيلو « دسسافملا هذه ةيضفم تعضو لاوقأو لامذأ هذبف « كلذ وكو

 . اهريغ رهاظ

 « بحتسم وأ « زئاج رمأ ىلإ ءاضفالل ةعوضوم نوكت نأ ىاثلاو

 دقعي نك لواآلاف , هنم دصق ريغب وأ هدصقب أمإ « مرخلا ىلإ ةليسو ذختيف

 بسي نك ىتاثلاو ... ابرلا هب ًادصاق عبيبلا دقعي وأ ليلحتلا هب ادصاق حاكتلا

 نأ امهدحأ ناعون عئارذلانم مسقلا اذه مث « مثرهظأ نيب نيكرشملا بابرأ

 . )١( « ماسقأ ةعبرأ انبهف « هتدسفم نم حجرأ لعفلا ةحاصم ن وكنت

 ةدسفمىلإ ىضفملا هنءىبنملا رمآلا ()) :ىه ةطينتسملا ةعبرالاماسقالاو

 ىذلا زئاجلا رمآلا ىناثلاو ب لثم اء ىنرلاو فذقلاو رخا لوانتك ةلاعال

 هيف ىروكي دق ىذلا زئاجلا رمآلا ثلاثلاو ؛ ةدسفملا ىلإ لسوتلا هب دصق

 . حجرأ ةدسفملا بناج نوكيام عبارلاو ؛ حجرأ ةحلصملا بناجو « ةدسفم

 لوآلا مسقلا نكلو « ىلقعلا ضرفلا ثيح نم ةميلس ماسقألا هذهو

 « فذقلاو ىنزلاو رفا نآل ء دصاقملا نم دعب لب عئارذلا باب نم دعي ال

 ءاهتاذ ىف دسافم ةقرسلاو بصغلاو لطابلاب سانلا لام لك أو اب رلاك

 . اهنم رثك أ ىرخأ ديسافمل لئاسو الو عئارذ تسياو

 .٠7 ٠ ص م ج نيعقوملا مالعأ ()
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 «عفدتف « دسأفملا ىلإ ىدؤ: ىتاا لئاسولا ىف وه عئارذلا ف مالك. لا اعإ

 دحىلع وأ ؛ بلطتف ملاصملا بلج ىلإ ىدؤت وأ « عئارذاا دس كلذ ىعسيو
 ىمسي دسفملا ىلإ اهئاضفإل لئاسولا در ىأ «عئارذلا حتف» ىفارقلا ريبعت
 عئارذلا حمتف ىمسي ةحاصملا ىلإ اهئاضفإل لئاسولا بلطو « عئارذلا دس

 . قارقلا فرع ىف

 هتاذ ىف هنآل ؛ عئارذلا دس نم دعب ال لوألا مسقلا ناكاذإو - 8

 ناك الو« ميسقتلا اذهىف لخدت ىلا هى رخآلا هن الثلا ماسقالاف ( ةدسفغم

 نم رايتعا هل ناكنإو » ىويدلا محلا ثيحح نم هب ةربع الل ىمقنلا دصقملا

 قيقحت ىلإ هجتن انمدام دصقاا كللذ حرطن انإف باقعلاو باوثلا ثيح

 نه هيلع بترتيام ثيح نه لمعلل ىطادشلا ميسقت ربتعنو « ةيويندلا ماكحالا

 . هيف ًانوذأم ناك نإو « لماعلا ريغ قحاب ررض نه وأ ؛ دسافم

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ كالذ مسق دقو

 فلخ رّببلا رفحك ًايعطق ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكيام : لوألا مسقلا
 . كللذ همشو « دب الب هيف لخادلا عقي ثيح « مالظلا ىف رادلا باب

 عضومب رْثبْلا رفحك ًارداذ ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكيام : ىناثلا مسقلا
 .ًادحأ رضي ال اهيلاغىتلا ةيذغألا عبو « هيف د+أ عوقو ىلإ ًايلاغ ىدؤي ال

 ىلع بلغي ثيحب « ًاريثك ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي نأ : ثلاثلا مسقلاو

 «رايخال بنعلا عسيبو نئفلا تقو ىف حالسلا عيبكاهيلإ ىدؤي نأ حجارلا نظلا
 . ةدسفملا ىلإ هؤادأ عطقلا ليبس ىلع ال نظاا بلاغ ىف عقي امم كلذ وحنو

 هترثك نكلو « ًاريثك ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي نأ : عبارلا مسقلاو
 عوببلا لئاسك , أكاد هيف ةدسفملا نظ ىلع لقعلا لمحت نأ غلبم غلبت مل

 . (١)ابرلا لإ ىضفت دق ىلا ىأ ةيوبرلا

 )١( مع ؟ ص ب ب ىطاشلل تاقفاوملا :
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 .هحضورو هيلجامب مسق لك ىف ماكتنلو « ةعبرأ ماسقأ هذه - 59

 ىف لعفلا ناك نإف « أمطت داسفلا ىلإ ىدؤي ٠١ وهو « لوألا مسقلا امأ

 ' , هتاذل عنملا ناعنملا هيف رفاوت دقف «داسفلا كلذ ى] ىدؤ.و « ًاهونمم هتاذ

 ْ . م رحتلا ىوقو« عنملا فعاضتف ,هياإ ىدؤ, امل عنملاو

 ظنلا : امهدحأ ؛ نارظن انيديأ نيف , هيف ًانوذأم لءفالصأ ناك نإو

 كشال و , لعفلا ىلع ةيترتملا راضملا ىلإ رظنلا : ىناثلاو « هتاذ ىف نذإلا ىلإ

 مكح ىف اهب عوطق٠ راضملا هذه نأ اصوصخو « حجري راضملا بناج نأ

 « رارضألا هنم تعقوف « كلذ ىلع مدقأ لعافلا نأ ولو « ةيراجلا ةداعلا
 كلذل هيخوت نآل كلذو « ررض هلاثي نمل ًانماض نوكي ةلاحم ال ةعقاو هو

 : نيرمأدحأ نه نوكي هب عوطقملا كح ىف ررض نم هيلع بترتياه عم لمفلا

 كلذو اهراضم رايتخا مدعو ؛ اهبج و ىلع رومألا كاردإ ىف ريصقت نم امإ

 آب دعتم ناكف :ىلوألاب عوام كاذو « رارضإلا ىلإ دصق هنأ امإو عوذمم

 . 0©2ناودعلا نامغ نمضي ىدتعملاو , نيلاحلا ىف

 اذهو « ًاردان هيلع ةدسفملا بيترت نوكي ام وهو ىناثلا مسقلاو 1

 طانن لامعألا نال كلذو , هيف انوذأم لعفلا مادام نذإلا لصأ ىلع قاب

 نذإلا ناك اف , لصألاب هيف ًانوذأم لمعلا ناك املو « اهردانب ال ء الاغب

 «ةردان لاو>أ ىف ررضلا ضعب ترث نإو « بلاغ ةحاصملا بناج نآلل الإ

 تاررقم ىف ربتعا عرادشلاو « اردان الإ ةصااخ ةحلصم دجوت ال هنال كلذف
 . ىطامشلا كلذ ىف لوقيو ءداسفلا ةردن ربتعي لو . ةحلصملا ةبلغ رومآلا

 هتفرعم عم ةدسفملا عفد وأ , ةحاصملا بلج ىلإ دصاقلا دصق دعي اله

 « ررضلاأ عوقو ىلإ ًادصق الو , رظنلا ىف ًاريصقت كلذ دنع ةرضملا ةرودنب

 طباوض: نأ كلذ ىلع ليلدلاو ٠ ةيعورشملا لصأ ىلع قاب نذإ لمعلاف
 . جورفلاو لاومأألاو ءامدلاف ةداهشلاب ءاضقلاكاهاندجو اذكه تاعورشملا

 . . 865 صاب ج تاقفاوملا نم ىنعملاب ذوخأم (1)
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 « ربتمي لف ردان هلك كلذ نكلل ... ظاغلاو ممولاو بذكلا ناكمإ عم
 2١6 62ةيلاغلا ةحلصألا تربتعا و

 نم لعفلا ىلع ةدسفملا بترت نوكي اموهو ثااثلا م-قلاو -
 لاحلا هذه ىفو « أردان دعي الو , ىعطقلا ملعلا باب نه ال , نظاا ةءلغ باب
 داسفلل طايتحالا بجوي عئارذلا دس نآل « ىعطقلا لعلاب بلاغلا نظلا قحاب
 , نظاا ةيلغب ذخآلا بجوي طايتحالا نأ كشالو . طايتحالا نكمأ ام
 نآلو , هارجم انه ىرجيف , للعلا ىرجم ىرحي ةيلمعلا ماكحالا ىف نظأا نآلو
 .زوجب ال كاذو ) ناودعلاو مثلا ىلع نراعتلا ند عوأ هتزاجإ

 ٠ - لمفلا ىلع ةدسفملا بترت نوكي ام وهو : عبارلا مسقلاو - 31
 ىلع ةدسفملا بناج حجريف « حجارلا بلاغلا ةجرد غلي ال نكلد « ًاريثك
 ايرلا ىلإ ىدؤي دق ىذلا لجآلاب عيبلاك « ل سعفلا ىف نذإلا لصأ بناج
 . . ابلاغ نكي ل نإو « ًاريثك

 ' «نذإلالصأ ىلإ رظنلا اهدحأ , رظنلا نم نابوق نابناج ضراعتي انهو
 ىئاثلاو «هنم عراشلا هزاجأ اذلو , لعافلل ةحجار ةحلصمل ناكنذإلا لصأو
 لصأ ىل]ىعفاشأاو ةفينح وبأ رظنف « ةبلاغ نكست مل نإو « ترثك ىنلا ةدسفملا
 ملعلا نأ كلذو « هعنمل لام ال ازئاج مدنع فرصتلا ناك كلاذإو « نذإلل
 نذإلا لصأ قف , امهدحأ ىلع الإ عنملا ىنبي الو «نايفتنم هدوجوب نظلا وأ

 . ىلع ساسأ ىلع موقي ضراعم ريغ نم
 ملهنآل , ةدسفملا رزو لماعلا لدع لمحت نآل ليبس ال هنإف أضيأو

 نإو « ةبااَغ تسيل اهنال « اهينجتل طايتحالا ىف ًارصقم نكي ملو ؛ اهدصقي
 لءابتحالا مدع دعي ىنح « بلاغلا رهآلا ةجرد ىلإ لصت مل اهنإف « ةريثك تناك
 , ريصقتلا ناض وأ , ناردعلا نامك بجوي ًاريصقت

 ”الو0 نض روكذملا باثكلا () كل
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 « لصألا هنآل ؛ نذإلا بناج احجرف « ىعفاششاو ةفيئح ىبأ رظن اذه

 ىوق بناج وهو « رخآلا بناجلا ىلإ رظن دقف « هنع هللا ىضر كلام امأو

 . ةبلاغ نكت مل نإو « لعفلا ىلع ةيترتملا داسفلا ةرثك وهو « ًاضيأ

 هأوس اه ىلع بناجلا كلذ هنع هللا ىذر كألام حجرو سل ؟#ث# »

 .:ةثالث تاراتعال ٠

 دسافملا نأ دجو دقو , دصاقملا ىلإ ال عقاولا ىلإ رظني هنأ :اهوأ

 ةبيرق ةدسفملا تناكف « فلختلل ةلباق تناك نإو «ةريثك لعفلا ىلع ةبترتملا

 دسافملاىف ةرثكلاو « لمعلا دنع اهل طايتحالاو ء اهتظحالم بحيو « عوقولا

 املع ةمولعملا وأ « ةبلاغلا ةينظلا رومآلا ةجرد ىلإ ا طايتحالا ىف لصت

 ملعلا لاحو , نظلا ةبلغ لاح كراشت اهنأ ذإ ؛ تاداعلا ىراجي ىف هب اعوطقم

 بالج ىلع مدقم دسأفملا عفد نأ ًابقف درا نمو« ةييرتملا دسافملا ةرثكىف

 ماظع ىف رخنت ىتلا دسافملا ءاقبإ عم ةصاخلا وأ ةماعلل حالص الو « حلاصملا

 ف تناك ىلا ةحلصملا بناج ىلع ةدسفملا بناج ذئايح حج ريف « عمتجما

 ظ . نذإلا لصأ

 نذإلاهيفلصالا لعفلا نآل « نالصأ ضراعت لاحلا هذه ىف هنأ : فاعلا

 نع ناسنإلا ةنارص لصالا نأ وهر ناث لصأ أهو ؛ ض رفلا لصأ وهاك

 « ةيترتملا دسافملا ةرثكلل ىناثلا لصآلا حجريو ؛ هماليإو هريغب رارضإلا

 لإ - نذإلا وهو هلصأ نع لعفلا كلذب جرخيو , رجزلل عنملا نوكيف

 . رشلا عئارذل أدس عنملا وهو ىناثلا لصألاب لمعلا .

 لصآلا ف تناك رومأ ميرحتب تدرو دق حاحصلا راثآلا نأ : ثلاثلا

 ةبلاغنكت مل نإو دسافم ىلإ لاوحألا نم ريثك ىف ىدؤت اهنآل , اههف انوذأم

 نأو « ةينجألاب ةولخلا نع لكم هللا لوسر ىبف ءاب ًاعوطقم الو

 « روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ىهنو « مرح محر ىذ ريغ نم ةأرألا رفاست

 نعو « ةدعلاف بذكت ال ىتح ةدتعملا ةيطخ تمرحو , ىف وما ديعت ال ىح



 دس عمه[ -

 هذه لك ىفو « رطفلا موب مود مرحو « نيدملا ةيده نعو فلسااو عييلأ

 نك؛ مل نإو « اهيا بترتت دق ىتلا دسافملا ةيمشخ روعآلا هذه' نع ىبهنلا ناك

 . ٠ عطاقلا لعلاب وأ نظلا ةبلغب بترثلا

 : ماقملا اذه ىف ىطاشلا لاق دقو

 . ىمع امع زرحتلاو « مرملاب ذخالاو ؛ طايتحالا ىلع ةيفيم ةعبرشلا »

 . 20 « ةدسفم ىلإ ًاقيرط نوكي نأ

 نآرقلا ماكحأ هباتك ىف ىبرعلا نبا نأ ىلإ هيبنتاا بيو اذه  ”#ع

 نأ ميليلا ىلع ىدوال زوجي هنأ نايبو « ىااتيلا ةبآ ريسفت ىف مالكلا دنع

 بجاو نوكي ا عئارذلا دس نأ هنم دافتسي ًامالك لاف مقبلا لام ىرتشي

 قلطم ىلإ ال , هيلع صوصنم روظح ىلإ ةيدؤم ةعيرذاا تناك اذإ ذخألا

 : لاق دّقف ء روظحم

 ءارشلا هل زوج اذإ عئارذلاو ةءهللا ىف هلصأ كلام كرت مرا لبق نإف د

 ىدؤي ايف ةعيرذ كلذ نوكي امو « مزلي ال كلذ نإ باوجلاف « هميقي نم
 نذأ دقف انه اه امأو « اهيلع صوصنم تاروظح ىلإ ةروظحما لاعفألا نه

 مهتامأ ىلإ كلذ ىف نيطلاخلا لكوو ةطلاخملا ةروص ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 هنادي هللا لكو فوم نمأ لكو « حلصملا نم دسفملا ملعي هقلاو ه : هلوقب

 هللأ لعج اك « عنميف روظحم ىلإ هب عرذتي هنإ هيف لاقي ال هتنامأ لإ فلكملا

 ن* كلذ ىف نهوق ىلع بترتي ام ميظع عم ؛ نهجورف ىلع تانمت م ءاسنلا

 نأ زاج نإو « باسنألاو ةمرهلاو لحلا نم هب طبتربو ماكحألا
 , "7 ,نيذكي

 روظح ىلإ ىدؤت تناك اذإ دست عب رذاأ رزقت هنأ اذه نه ىرنو

 . "0م ص مج تاقفاوملا ()

 . 80 ص »ب ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ (م)



 لل غ0

 ىري عورفلاو لوضألا ف ةيكللاملا بتكلم عبقتملا نكللو 2 هيلع صوصنو

 ىلإ ىدؤي ام لكف ءداسفلا لئاسو دس ىلإ : عئارذلا دس ىف نورجتي مهنأ
 صنب هيلع صن دق داسفلا كلذ نوكي دييقت ريغ نه عونمب وهف بلاغ داسف

 نعو « رارضااو ررضلا نع ماعلا ىهنلا ف ال خاد ناك وأ « هب صاخ

 .داسق لك

 عفد ىأ ؛ عئارذلا دس نأيب ىف هرث ءكأ وأ انمالك ناك مه

 تناكنإف اما ىلإ اهف رظني :عئارذلا نأ ىلإ انهون دقو . داسفلا لئاسو

 تناك نإو 0 هيلإ ىدزؤ م عنميف 2 عوام داسفلا نآل ؛ « ابعت م بجو ًاداسف

 : عنا رذألا باب ؛ حتف كلذ ى مسيو ةبولطم ةحاصملا نآل ءام ذخ اللا بلاط ةحاصم

 كلام دنع 4 ذوخأم عئارذلا باب حتفو 2 عئارذلا باب لس لوألا ىعسإ 17

 اهدس بحب امك ةعيرذلا نأ معا ٠ : هورف ىف ىفارقلا لاق كلاذاو ءهدسك

 نأ كف 3 ةليسولا وه ةعيرذلا نإف 2 حابتو بدالو هركتو 3 امحتف بك

 ؟"7ءجحللو ةعمجلا ىعسلاك بجأو بجاولا ةليسوف 6 ةم رع مره ةليمسو

 « ةحاصملا هذه بلطك بولطم وهف , ةداصم ىلإ ىدؤ» م لك ةلمجا قو

 ًانوذأم ةحلصملا تناكن إو ء اهل اقبرط نيعت نإ ًامجاو ناك ةبجاو تناكنإف
 . اهف أنوذأم ةليسولا تناك« طقف انف

 ىتلا ةماعلا حااصبلل عئارذ اهرابتعاب تاعانصلا بوجو ءاج اذه نهو 0
 ىلع ابموجو ناكو 6 سانلا اهنع ىغتسإ الو 2 نارمعلا نأش اهلع مودي

 نيبلاط» ًاعيمج اوسيل سائلا نآل ؛ نيع ضرف اهنأ ىلع ال ةرافكسلا لبيس

 ةماقإل ةيفاكلا تاعانصلا داحيإب طقف نوبلاطم مه لب اعانص أون وكي نأب

 ظ . ةيافكلا ىلع بوجولا كالذ قيقح ُْق ىكيو 3 نارمعلا

 اهتاعجو 6 عار شلا نم دوصقملا ضرخلاىه ةحالصملا تناكاللو ع

 )١( مم ص + ىفارقلل قورفلا .
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 ىلإ ىدأ اذإ روظحملا ناكابتباغ رهظأ لب « اهتاياغ ىدحإ ةيمالسإلا ةعيرشلا
 وأ ءروظحملا نم ءىشانأا ررضلا نم ربك أ ةحلصملا تناكو . ةدكؤم ةحاص»
 ىذلا نم ريكأ ةحلصملا هذه ققحتب عفدي ىذلا ررضلا ناك قدأ ريبعتب
 « هينوذأملا ةمترم ىف هلصأ ىف روظحملا كلد ناك« روظحملا باكترا نم أشني
 :ىنأي ام كلذ نمو « ريك آلا ررضاا عفد ققحتيل وأ ةحاصملا كل قةحتتل

 عفد لصأ نإف « نيلسلا نم ىرس' الل ءادف نيبراحملا لام عفد )١(

 هنكسلو ؛ نيملسملاب ررضلا كللذ ىفو , هل ةيوقت نم هيف امل مرحم براحملا لاملا
 : نيدلسملا قر عنم وهز ؛ ربكأ ررض عفد هئارو نم قةحتي هنآل « زيجأ

 . مم نيملسملا ةيوقتو « مهحارس قالطإو

 هب ىقتيل ءاهوحن وأ ةوشرلا ليبس ىلع رخآل الام صخش عفد ( ب )
 . هيلإ لاملا عفد ررض نم دشأ اهررضو « اهعقوي نأ ديري ةيصعم

 نيملسملا ةعامج نكي مل اذإ  اهاذأ عفدل ةءراحم ةلودل لام عفد (> )
 : , 20 ةزوحلا ظفحو . ةكوشلا ةيامح اهب نوعيطتسي ةوق

 عفد ىلع ةوشرلا كاذ نمو » هلوقب ىطاشلا هركذ ام كلذ نمو(د)

 ىح جاحلا ىعنامل لاملا ءاطعإو 6 أبعف دب الإ هعفد ىلع ردقي ملاذإ لظلا

 ,©0. ةيصعملانم نيكمتب ررض عفد وأ عافتنا كلذ لكو ... اجارخ اددؤي

 ًايواطم راص ةرض» نم هيف ال روظحملا رمآلا نأ « هلك اذه نم ىرنو

 ىغلي لاحلا هذه ىف هنإو , رك أ ةحلصل بلج وأ ؛ ربك أ ةرضمل عفد هنآل

 ريتعملا ريصيف « رض نه عفدي وأ ؛عفت نم هيلجح امراوجب هيف ةرضملا بناج

 . ربك آلا ررضلا عفد وأ « ةعفنملا بناج

 . مم ص + ىفارقلل قورفلا نم ةلثمآلا هذه (1)

 .9غ؛ ص ا!» ج ىطاشلل تاقاوملا (0)
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 هيذخأ امنإ هقفلالوصأن م الصأ هرايتعاو ؛ عئارذلا أديءو - ؟1)

 ءاسبقفلا نه دحأ لوصأ ىف سيل هنأ ءابقفاا ىعدا دقو « رومشملا ىف كلام

 ؛هحلاسم نم ريثك ىف موكراش ءاهقفلا نأ نو ركذي نييكسلاملانكسلو « هاوس

 : لوصفلا حييقنت ىف ىفارقلا لاق كلذلو « مسإلا كلذب اهومسي منإو

 6 ًاعاجإ ربتعم اهدحأ : : ماسقأ ةثالث اهنأ ىلع ع مجأ دقف عئارذلا امأود»

 مانصاألا بسو « مهتمعطأ ىف مسلا ءاقاإو « نيملسملا قر ىف رابآلا رفحك

 «بنعلاةعارزك اعامجإ ىغلماهيناثو « ىلاعت هللابسي نأ هلاح نم ملعي نم دنع

 نم انريثعا « لاجألا عوبب رك هيف فلتغ اتلاثدءر 0-0 ةيشخ علمي ال هنإف

 رثك أ عئارذلا دسب انلق اننأ ةيضقلا لصاخ ءان ريغ انفلاخو « اميف ةعبرذلا

 . 290 ءانب ةصاخ اهنأ ال ءان ريغ نم

 ىرج ىذلا وهو « كلاثلا مسقلا ليصفتاا ضع. قورفلا ىف نبب دّقاو

 : هيف لاقف فالتخالا هيف

 ناك اندنع لاجألا عويبك« ال مأ دسيأ : ءاملعلا هيف فلتخا دق مسقود

 لوقي كللاف'« رهشلا لبق ةسمخم اهارتشا مث مث « روش ىلإ مارد ةرشعب ةعاس عاب

 ةليسو هذ بهف « رهششلا رخآ ةرشع ذخأو « نآلا ةسمخ هدب نم جرخأ هنإ

 لوقي ىفاشلاو « كلذل عييبلا ةروص رابظإب .لجأ ىلإ ةرشعب ةسمخ فلسا

 هذهو ؛ كلذ زوجيف « هرهاظ ىلع رمآلا لمحو « عيب لا ةروص ىلإ رظني

 اهف هفلاخو , كلام ام صتخا ةلأسم فلأ ىلإ لصت اهنإ لاقي عوييلا

 ىفرزلا ىلإ ىدؤي هنآل 59 رأ ؛ ءاسنلا ىلإ ر ظنلا ف فلتخا كلذل و ىهفاشلا

 ةاضقن م لطابلاب ءاضقلل ةليسو هنآل « مرحأ هملعب ىضاقلا محو« مرحب ال مأ

 ىف نورثؤي مهنآل , عانصلا نيمضت ىف فلتخا كلذكو« مرحال مأ ا

 ةعيرذا آادس نوئمضيف « اهبابرأ ابف رعب الف علسلا ريغتتف « مهتعانصب علسلا

 ٠.٠١ ص لوصفلا حييقنت ()
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 ؛ ةنامآلا ىلع ةراجإلا لصأو « ءارجأ مهنال « نونمضي.ال مأ ذخآلا
 هذه ىف ريثك وهر «هيلإ مهيدي دتع الثا « ماعطلا ةلمح نيمضت كلذكو

 عا رذلا دس س يلف « ىعفامشلا املقي مل عن ارذلا هذه دسب انلق نحف لئاسملا

 ,©0 هيلع عمتجم اهدس لصأو « هريغ نم رثكأ وه هب لاق لب كلامب ًاصاخ

 « عئارذلا لصأب نوذخأب ًاعيمج ءاملعلا نأ ىلإ ليم نحنو - ”8

 اذإ ةباغلا مكح ةليسولا نوطعي مهرثك أ نكلو . مسإلا كلذب هومسي نإو
 ةبلغوأ  عطقلا هجو ىلع اهريخل ًاقيرط نكت لف « ةياغلا هذهل قي رط تنيعت

 ؛ نظاا قيرطب الو « لعل قيرطب ال ةنيعتم ةليسولا نكست مل اذإ امأ . نظلا

 ىلع ةياغلا بترت رثك اذإ , هيف عئارذاا لصأب نذخاآلاب كلام صتخم اذهف

 لصوتلا دصقل نوكس:لاوحألا نم ريثك ىف اهنإف «لاجألا عويبك ةليسولا

 ,كلذف هريغ هفلاخو ءابرلا ةعيرذل آدسو . ةرثكلا هذطمرحتف ءابرلا ىلإ

 « ملعلا بجوي ليادل الإ كلذ ىغلي الو نذإلا وه فرصتلا ىف لصآلا نآل

 ء«سدحلا وه لب ءوحنلا اذه ىلع ليلد ةمث سيلو « لقألا ىلع نظلا ةبلغ وأ

 ءًاءلع بجوت ةرهاظ رومآل الإ لطبن ال لب ٠ سدحلا درج دوقعلا لطين الو
 22. نظ ةبلغ وأ

 هلوقف نآرقلا امأو ءةنسلاو نآرقلاب عئارذلا لصأ تبث دقو - 8

 «ىلع ريغب اودع هللا اويسيف « هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو » ىلاعت

 , كحلإ نيسنل وأ ءانتهلآ بسس نع نفدكتل اولاق نيكرشملا نأ ىوريف
 ءاوعمس او انرظنا اولوقو ءانعار اولوقتال اونمأ نيذلا اهمأ ايه ىلاعت هلوقو

 همتش ىلإ ةعيرذ رذخأ دوريلا نكسلو , ًانسح ناك نيءلسملا دصق نآل

 . مالسلا هيلع

 اهنم « ةريثك اهيف هباحصأ ىواتفو تبكي ىنلا لاوقأ نإف ةنسللا امأ

 )١( مم" ص قورفلا .



 ٠ ه4 0

 ًادمح نإ رافكللا لوق ىلإ ةعيرذ هنآل «نيقفاملا لتق نع عت هفك
 هاصأ لتشي .

 ايس ىتح نيد نم ةيدها لوبق نع ضرفملا ىهن اي ىن :لا نأ اهنمو

 ةيدطا لجال نيدلا ريخأت ىلإ ةءعيرذ كلذ ذختيل الإ كاذامو هن ذد نم ,

 ءادهإلابهيلإ لآ ىذلا لضفلابستك | دقو ءهلام هيلإ دوعيهنإؤ ابر ن وكشف

 ىلإ ةعيرذ نوكي الثا «وزغلا ىف ىدبألا عطقت نأ ىبن 23ج ىنلا نأ اهنمو

 ءورغلاف دودحلا ماقن ال كلذ لثملو « مهيل] رفيف نيبراحنا ىلإ دودحلا هاجتا

 نيقباسلا نأ اهنمو ء بيرق هنم وهو لالضلا ىلإ برضلا ةرارح عفدت الى

 «توملاض رم ىف أئئاب ًافالط ةقلطملا اورو راصنآلاو نيرجاهملا نم نيلوألا

 نآل «نامرحلا دصق تب ملنإو ثاريملا نم اهنامرح دصقب مهني ثيح

 ةعيرذ قالطلا .

 «ءىطاخخالإ ركستحال» : لاقو ؛ راكتحالا نعىبن لطي ىنلا نأ اهنمو
 ؛ مل ًايرورض دعي ام لكو ؛ سانلا ىلع قيضي نأ ىلإ ةعبرذ راكتحالا نإف
 مي اهوحو ةئيزلا تاودأك , سانلا رضي الام راكت>ا نم عنمي ال اذهو

 تايجاملا الو تايرورضلا ىف لخدب ال .
 ىف عابت اهدجو ولو . هتقدص ءارش نم قدصتملا عنم هل 2 هنأ اهئمو

 اذإقدصتملا نإو ؛ هضوعب ولو هلل هنع جرخ مف دولا ةعب ,رذل دس قوسلا

 ف نإ و« ًاعنم دشأ ضرع ريغب اهذخأف امض وعب هتقدص ذخأ نه عنم

 ةقدص هيلإ عفدي نأب « ريقفلا ىلع ليادتلا ىلإ ةءيرذ ضوعب اهذخأ زيوجن

 ءىم هل لص> دق هنأ نيكسملا ىريو « اهتميق نم لقأب هنم امرتشي مث , هلام

 نع ةدراولا راثآلا تراك اذكهو . عيبلاب هسفن حست « هتجاح نم

 وحن نيعف ةوالا مالعأ َْق ميقلا نبا قاس دقو « هباحصأ د هيو الع هنأ لوسر

 . "”عئارذلل دس ىونلأ أهيف ل تلد ؛ راثآلا نم ؛ ا نيعمسأو ةعست

 :0 ص ىلإ ١؟. ص نم كأاثلا ءزجلا نيعقوم ا مالعأ عجاد (1)
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 . اهفصن مالسإلا عئارش ىف عئارذلا تدع دقاو
 « ٌقارقلا ريعت دح ىلع ابحتفإ وأ“ اهدسإ عا رذلا لصأ رايتعا نإو

 ريتعا وهف « هتورعب كلام كسمتسا ىذلا ةحلصملا ًادبمل ًاقيوت هجو نم دعب
 اهيلع ثحو « ابيلإ اعدو اهربتعاو عراشلا اهرقأ ىتلا ةرملا ةحلصملا
 ةحلصملا ىلإ ىدؤي ام لكف « عونمب داسفلا وهو اهدضو « بولطم اهبلجف
 نوكي بلاغلا نكي مل نإو « ريثكلا ىف وأ «نظلا ةباغب وأ « عطقلا قيرطب
 هجو ىلع داسفلا ىلإ ىدؤي ام لكو ؛ نظلا نم وأ لعلا نم هردقب ًابولطم
 بسح ىلع اعونمب نوكي بلاغلا ريغ ريثكلا ىفو « بلاغلا نظلا وأ نيقيلأ
 بهذملا ىف ىحرلا بطق ىه ىعطقلا صنلا دعب ةحلصملاف « لمعلا نم هردق
 ' . رامثإلا ريثك ًايصخ ناكابيو ىكلاملا

 فرعلاو تاداعلا ا

 ىرا<ىف سانلا نم ةعامللا هيلع قفتت ىذلا رمآلا وه فرعلا 56٠“
 تداتعا اذإو , تاعامججاو داحألا نم ر ركتملا لمعلا ىه ةداعلاو « اهتايح
 نإو « ىدؤملا ىف نايقالتم اهفرعو ةعاملبا ةداعف اهل افرع راص ًارمأ ةعامجا
 . تاعاجلاب صن اهف نايقالتي أمهف 2 د وهبقم فاتخا

 لا

 لاق دقف , ًاريثك اهادؤم ىف تاداعلا ةملكو فرعلا ةملك فلت#ت ال 0(
 « لوقعلا ةبج نم سوفنلا ىف رقّسا ام ةداعلاو فرعلا : ىئصتسملا ىف لازغلا
 رركستملا رمآلا ىه ةداعلا : ريرحتلا حرش ىفو ؛لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو
 ةذوخأم ةداعلا : فرعلا ىف نيدب اع نبا ةلاسر ىف ءاج دقو ؛ ةيلقع ةقالع ريغ نم
 ةرقتسم ةفورعم تراص ىرخأ دعب ةرم اهتدواعمو اهرركشب ىبهف « ةدواعملا نم
 تراص ىتح « ةنيرق الو ةقالع ريغ نم لوبقلاب ةاقلتم « لوقعلاو سوفنلا ىف
 افلتخا نإو . قادصملا ثيح نم دحاو ىنعمب فرعلاو ةداعلاف . ةيفرع ةقيقح
 ىنعمي اهفرعو ةعامجا ةداع نأ نيبتي هلك مالكدلا اذه نمو « م وهفملا ثيح نم
 نم افلتخا نإو . دحاو امهادؤم لفآلا ىلع وأ . ةعيرشلا ءابقف رظن ىف دحاو
 , , ظفللا موهفم ثيح



 دل 426م

 لودألا نم الصأ هريتعيو « فرعلاب ذخأب قحلاهقفلاككلاملا هقفلاو

 رثك أ فرعا مارتحا ىف لغوأ هنإ لب « ىعطق صن هيف نوكي ال ايف « ةيبقفلا

 « لالدتسالا ىف ىكلاملا هتفلا ةماعد حااصملا نآل ؛ ىنحلا بهذملا نم

 ةحلصملا بو رض نم برض هيف داسف ال ىذلا فرعلا ةاعارم نأ كشاالو

 . هب ذخالا بحي لب « هيقفلا هكرتي نأ مصب ال

 درو كالذكو « فرعلا هفلاخ اذإ سايقلا ن وكرتي ةيكلاملا اندجو دقلو

 لجال سايقلا كرت هبورض نم نأ ناسدحتسالا باب ىف ىطرقلا نع

 نيبق امك ةيكلاملادنع قاطملاديقيو « ماعلا صصخم فرعلا نإ لب : ©2”فرملا

 . تاداعلا هتاصصخم نم دع دقف ماعلا ىف مالكدلا دنع

 فرعلاْنإف « صن نكي مل اذإ فرعلا نومرتحي ًاضيأ ةيعفاشلا نأ رهظيو

 ؛ دايتعالاو , فلآلا مك هل العف نوعضاخ سانلا نآلل , هك ىف باغي

 ظ مرحال ثيل © مرعع صنب الإ هب ذخاألا نم معلم نأ دحاأل سيلو

 اذإ هب لمعي فرعلا نأ ررق» رجح نإ اندجو دّقلو , : لخاألا نم دبالق

 ٠ صنل ةفلاخم هب لمعلا ىف نكي مل

 نه« ىذخ » : نايفس ىلأ ةأرءال ىثلا لوق ىف لاق ىطرقلا نآل كلذو

 رابتعا ثيدحلا اذه .ىف « فورعملاب "كدلوو كيفكي ام نايفس ىنأ لام

 لالدتسالا اذه رجح نب ظفاحلا درف « ةيعفاشلل افالخ تايعرشلا ىف فرعلا

 مل وأ « ىعرشلا صنلا هضراع ذإ فرعلاب لمعلا !وعنم ام ةيعفاشلا نأب

 فرعلاب .نوذخأي ةيعفاشلا نأ ىكإ ةبج نم ءىوب اذه ناكف هيلإ دشرب

 ىلعو « هضراعي ال وأ ىعرشش صن هيلإ دشرن نأ طرتشإ نكملو « ًانايحأ

 : ماسقأ ةثالث ىلإ هب ءابقفلا ذخأل ةبسنلاب فرعلا مسقن نأ عيطتسن كلذ

 صن هيلإ أموأ ىذلا فرعلا وهو « ميلكءاهقفلا هب ذخأب فرع : اهلوأ

 ظ . .٠ قافتالاب هب ذخ وي لاحلا هذه ىف هنإف « عضاوملا دحأ ىف

 . ناسحتسالا باب ىف كلذ عجار ()



 مل 44

 ًاعطاق أصن همي رحت ىلع عراشلا صن رهأب ذخأ هيف نوكي فرعلا : اهيناثو
 نم عونلا اذه نإف صيصختلا لبقي ال صنب تبث بجاو لام*] هيف ناك وأ
 ءاضقلا ىلع نواعتلا بحي ماعداسف وه لب عامجإلاب هب ذخ بالو مرتحي الف رعلا

 توكسهنع توكسلاو ؛ ىوقتلاو ربا ىلع نواعتااليق نم كلذن وكبو « هيلع

 . ناودعلاو مثإلا ىلع نواعت هب اضرلاو ركسنملا نعىهنلا و فورعملاب رمآلانع

 ءايإ الو «هيلإ داشرإ الو «هنع ىمن تشي مل ىذلا فرعلا : اهملاثو

 الصأ هنوريتعيو « هب نوذخأب ةيفنحلاو ةيكدلاملا نإف ء صنب هب لمعلاب

 فرعلاو « قلطملا ديقي و ؛ ماعلا صصخب ةيفنحل ادنع ماعلا فرعلاو * القتسم

 ,قلطملا ديقيو « ماعلا صصخي مدنع فرعلاف , ةيكلاملا امأ سايقلا ىلع مدقي

 . ةحلصملا بورض نم ًابرض فرعلا ف نوري ذإ

 ىهف ىسلاملا هقفلا ىف ًاريبك ًازيح لغشت فرعلا وأ ةداعلاو - ؟١

 تاداعلا وأ « ىلوقلا فرعلا ىضتقم ىلع رسفت ظافلألا ذإ ؛ ظافاألا رسفت

 . ىطاشلا ماقملا اذه ىف لوقي و « ةيلعفلا تاداعلا نود « ةيلوقلا
 نع ةرايعلا ف رصنتف  دصاقملا نع ريبعتلا ىف فاتذ ام تاداعلا نهود

 تارايعلا فالتخاك ؛ ةدحاولا ةمآلا ىلإ ةبسنلاب ىرخأ ةرايعىنعم ىلإ ىعم

 .. .ةيسنلاب وأ « روهمجا حالصإ عم مهعئانص ىف عئانصلا بابرأ حالطصا بسحب

 . ىلإ هنم قيسي امن , ظفللا كللذ راص ىتح , ىناعملا ضعب ىف لاعتسالا ةيلغل

 . لزتتي مكسحلاو . . . رخآ ءىش كلذ لبق هنم مهي ناكدقو .« ام ىنعم مفلا
 ىنعملا اذهو , هدتعي مل نم نرد هداتعا نم ىلإ ةيسذلاب هيف داتءم وهام ىلع

 , "0ةيانك قالطلاو دوقعلاو ناميإلا ىف ًاريثك ىرحب

 . ىف رثأ اهل تاداعلاف « ةيناييلا تاداعلا ىضتقم ىلع ظافلألا رسفت اكو

 لوخدلا لبق قادصلا ضبق حاكنلا ىف ةداعلا تناك اذإف « دوقعلا ماكحأ

 ٠ 5١م صال ج تاقفاوملا ()
 ( كلم-ك؟ة5م)



 تعا 4. اش

 ن وكي نأ عويبلا نم عون ىف ةداعلا تناك نإو « اهفلاخ ص؛نكي ملام تربتعأ
 ةداعلا كلت تربتعاه ريغ نود مولعملجأ وأ ء سكعلا وأ ةئيسنلاب ال دقنلاب
 نآلا ءاضقلا هيلع ىرسيام ه.ثي اذهو « ©ابفااغ صن نكي ملام ةيراجتلا
 ًاينوناق ًاررقم الصأ هرايتعاو . مهيب ةيضفالا ىف راجتلا فرع مارتحا نم

 | . مهنيب لماعتلا ىف

 رثأ نايب ىف اهق الصف قورفلا هباتكىف ىفارقلا دقع دقو - ”غ9
 ىلإ فرصنا اقلطم ناك نإ ةكرشلا دقعف «هب رثأتت ىنلا دوقعلا ف فرعلا
 ىلع دقعلاو « ءانبلاو راجشألا هيف لخدي ضرألا ىلع دقعلاو ء ةفصانملا
 « ايفوفرو اهيلسو اهاوبأ لخدي رادلا ىلع دقعلاو ضرالا هيف لخدي ءانملا

 « نيسحن لكو زيرطتلاو ةطايخلا ةرجأ نُألا لصأ ىف لخدي ةحارملا دعو

 - دنع لاق دقو ؛ اذكهو « ربت ىتلا ةرُّدلاو ضرألا هعبقب ةرجشلا ىلع دقعلاو

 . اهريغو لئاسملا هذه ركذ

 :٠ تاداعلا ىلع ىنيم اهلك بابلا اذه علب رافت ةيقب عم مالكللا اذهو د

 ريغنُملا نم ررغلاو « لورجملا عيب « افرص انكحن اذهناك-ا تاداعلا الولو

 ةينيم اهتدرس ىثلا ٠ باوبآلا هذهو لئاسملا هذه عيمجف . ٠. ًاعامجإ رئاج
 ٠ سايقلاو صنلا اهكردم نأ ببسبب ةربؤملا راقلا ةلأسم ريغ تاداعلا ىلع

 هذهتلطب تلطب وأ ,ةداعاا تريغت اذإف « ةداعلاو فرعلا هكردم اهادعامو
 ىراتفلا عبقت لب ؛ كلذ لمأتف « ابكردم مدعل اهب ىوتفلا تمرحو ىواتفلا
 نم ةعفنملا نييعتو ٠ رصع لك ىف دوقنلا عينت اك تبلقت امفيك تاداعلا هذه

 ةداعاهنم ةدوصقملا ةءفنملا ةداعلابفرصنت اهنع تكس اذإ ةرجأتسملانايعألا

 «9نيبايلا ىف ةغللا مدعل

 . روكذملا باتنكلا (1)
 . الإ ص مج ىارقال قورفلا )0



 ل 4مإ

 فالتخاب فاتخت ال ةتباث ةررقم تاداع ناممق تاداعلاو - ؟81:5
 . ىتلاو « ةيناسنإلا ةرطفلا نم ةقتشملا تاداعلا هو * راصمألاو راصعألا
 : مسقلاو ) ؛ , كلذ ريغو مونلاو برشلاو لكالاك« ناسنإلا ةعيبط اهيإ] وعدت
 00 ركصذ دقو ؛ دالبلا فالتخابو , سانلا فالتخاب فلتخم تاداع ( ىناثلا

 : لاقف هل لثمو « مسقلا كلذ ىطاشلا
 .ء سكعلابو « حبق ىلإ ن سح نم ةداعلا ىف الدبتم ن وكي ام اهنم ةلدبتملاو»

 ىوذل وبف ٠ جو ىف عاقيلا بسحب فاتخي هنإف : سأرلا فشك لثم
 مكحلاف « ةيبرغلا دالبا ىف حببق ريغو ' ةيقرشلا دالبلا ىف حيبق تاءورملا
 0 ؟ ةلادملا ىف حداق قرشملا لهأ د دنع ن رف 2, كلذ فالتخاب فلتخ ىعرشلا
 ش , ©0حداق ريغ برغملا لهأ دنعو

 ىناثلا مسقلا نآل ؛ الا وحأ رثك أ ىف ةلدبتم ةداعلا تناكاذإو - 14
 تناكو : تاذاعلا هذهل أقفو ماكحالا تءاج اذإف لوألا منقلا نم رثك أ

 ٠ لديتلا ربتعي لهو ؟ تادبق اذإ مكدحلا لدش ليف بف ملا ساسأ ه

 3 2 - 2 ؟قلاملا بهذملا نم
 . ةباجإلاولاؤسلا كل لقنت او هلع باجأو ؛ لاؤسلا كلذ ىفارقلا لس

 . كلذ ىف ماكحألا ىف تاداعلا ريثأت رادقم نع نافشكي امهناأل « امهلوط عم
 . :هصئام ماكحالاو ىواتفلا زيي ىف ءاج دقف ؟ همصخ رادقمو بهذملا '

 _ امهريغو كلامو ىعفاشلا بهذم ىف ةعقاولا ماكح آلا هذه ىف حيحصلا ام د
 . ٠ ماكحألا هذهب ءاملعلا مزج لاح الصاح ناك ف رعءو , تاداعلا ىلع ةبترملا
 , ىلع لدنال ةديدجلا تاداعلا تراصو ؛ تاداعلا كلت تريغت اذإ لمن
 , ءابقفلا بتك فة ةروطسملا ىواتفلا هذهلطبت لبف ٠ الوأ هيلع لدن تناكام

 )١( قزرشلا لهأ نأ ةيبرغلا تافداصملا نمو - 1و4 صاب ج تاققاولا '
 اذه لبق + 7 رد اك 5 برغلا نم نويدوآلاو « كاذك بيرق دبع ىلإ اونك

 .؟ ثرارتلاب ْ



 ل غنا

 ' "ةثادحإ انلامو , نودلقم نحن لاقي وأ « ةددجتملا تاذاعلا هيضتقت اه ىتقيو

 . «؟ نيدبتجتا نع ةلوقنملا بتكلا ىف امب ىتفتف داهتجالل انتءلهأ مدعل عرش

 كلت رييغت: عم :تاداعلا اهكردم ىتلا ماكحالا زارقإ نإ , باجأف

 عبي ةعب رشلا ىف وهام لكلب « نيدلا ةلاهجو « عامجإلا فالخ تاداعلا

 هيض ام.ىلإ ةداعلا رييغت دنع هيف مكسحلا ريغتب تاداعلا
 » ةددجتملا ةداعلا

 لب « دابتجالا ةيلهأ هيف ّط رتشإ .ىذ « نيدلفملا نم داهتجالا ادب دج سيلو

 ريغ نم أهيِف مهعبتن نحنف * اهيلع اوعمجأو « ءاملعلا اهيف دهتجا ةدعاق وه

 نقلا ايف قلطأ اذإ تالماعملا اولعج امل مهنأ ىرت الأ « دابتجا فانئتسا

 « هيلع قالطإلا انلمح ًائيعم ًادقن ةداعلا تناك اذإف « دوقنلا بلاغ ىلع لمح

 «لوآلا انيغلأو «هيلإ ةداعلا تلقتنا انيع هريغ ىلإ ةداعلا تاقتنا اذإف

 باوبأ ميمجو ناميإلاو , اياصولا ىف قالطإلا اذكو , هنع ةداعلا لاقتنال

 كلت ىف ماكحالا تريذت ةداعلا تريغت اذإ تاداعلا ىلع ةلومحما هقفلا

 ةداعلا هنال ءائيش ىعدانم لوق لوقلا ناكاذإ ىواعدلا كلذكو «باوبالا

 طرتشيال لب «هيف لاحلا سكعنا لب  هيعدم لوقلوقلا قب مل ةداعلا تريغت مث

 كليلل ةداضم هتاداع دلب ىلإ دليلا كلذ نم انج رخ ول لب ؛ ةداعلا ريمغت
 ىذلا

 نع ىورام بابلا اذه نمو ٠ اندلب ةداع نود , هتداعب الإ هتفن م هيف نحت

 . لوق لوقلا نأ لوخدلا دعب قادصلا ضبف ىف ناجورلا عزانت اذإ : كلام

 0 تناك هذهد : ليعام“] ىضاقلا لاق « ضبقلا مدع لصألا نأ عم جوزلا

 | 05ِب اهقادص غيمج ضنقت ىح هنأرماب لغد ال لجرلا نأ ةنيدملاب مهتداع

  لجأل ءابنيع عم ةأرملا لوق لوقلاف ؛ كلذ فالخ ىلع مهتداع مويلاو

 لا 0 ْ .٠ تاداعلا فاللتخا

 ' كردملا نأ لع باحصألا صن ًاماكحأ كلذ نم ركذأ انأف اذه درقت اذإ

 .  نيعتبف « هفالخ مويلا عقاولاو « ةداعلا وه امن] ايتفلا دنتسم نأو « ةداعلاا بيف

 0 , 0 « ةددجتملا ةداعلا هيضتقتام ىلع مكحلا نيرغت

 ٠ وا/ ص ىارقلل ماكحألا نع ىراتفلا زير ف ماكحألا 0(



 - هم ش

 صصخم ىذلا ىنايبا فرعلا نع . لاثمألا برضي كلذ دعب ذخأ دقلو

 : هلوقب كلذ رسفو ظافلالا

 هلاعتساو ظفل قالطإ لقني نأ ظفللا ىف ةداعلا ىنعم نأ لعب نأ ىغذيو

 نأ عم « قالطإلا لني: نأ ظفللا كلذ نم ردايتملا وه ريص, ىتح, ىنعم ىف

 زاجنا وهو  ةيفرعلا ةلالدلا وهو ظفللا ىف ةداعلا ىنعم اذبف « هيضتقتال ةخللا

 دنع ةخللا ىلع مدقي .فرعلا نإ. امقفلا لوق ىنعم وهو« بلغألا ف حجاأرلا

 » « ضراعتلا 1 2
 : هد اهركت دعو ىلا ةناللا مالا قوسيو

 اذإ نيعبابتملا نأب ىضقي فرعلا ناكدقف « ةعيضولا.ظافاأ ضعب ١١(

 نأب نيرشع ةرشعلل وأ «ةرشع دحأ ةرشعلل ةعيضولا نوكمت نأ ىلع اهفتا

 ىو ؛ ةرشعهنم نوكي رشع دحأ هنمثام نأ ناديرب امهنأ ىلع لوآلافرصني ٠

 هذه» : كلذ ىف ىفارقلا لوقيف « نألا فصن طخ اهب دارب ةريخألا ةرابعلا

 رثكأ لب «ةتبلا ىنعملا اذه مويلا هنم مهفي ظفللا اذه قبب مو « تلطب دق ةداع

 نيعم ءىش هنم مهفيالو « هيف ةداعال هنآل ؛ ةماعلا نع الضف همهش ال ءاوقفلا

 دقعلا نوكي 5 نأ تالماعملا ف دقعلا اذه عقو اذإ ى خليف ؛ أضيأ ةغللا رايتعاب |

 الإ هعمسن مل انرامعأ لوط ن3 ةتبلا هلاعتسا مهتداع نه سيل هنإف .الطاب /

 « ةداعلاب م ولعم نمثلا ن 3 , مل اذإ ءالف الف تالماعملا ىف امأ « هقفنأ بتك ىف

 ©٠. الطأب دقعلا ناك ةخللاب الو

 ىلع تماق ام كعب : لاق اذإ ةحار اأو ةيلوتلا ىف ىناثلا لاثملاو )0

 ةزارطلاو « ةراصقلا ةرجأن م هلذبام لا عم عئابللن وكيو , عببلا مصيلاق

 نم هتصح هل قحتسيو 5 ةماق نيع هلام كلذ وو ؛ غبصأاو , ةطايخلاو

 يف بجو هنأ الإ ةمئاق يع هل سيلامو «امبر ةرشع لكل ىعس نإ جبرا

 ١6 ٍض دوك ذإلا باتكلا ()
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 حبرلا نم ةصحدهل قدتسيالو , هقدتسإ هنإف نمثلل ةيمثتو « هيف ةدايز قوسلا

 , هقحتسيال قوسلا ىف رثؤي ال اهو « هوو نادلبلل لقنلا ىف لما ءارك وحن

 « هسفن ىلع عئابلا ةقفنو. «ثييبلا ءا زكو « دشلاو رطلا ة رجأك حبر هلنوكيالو

 ةرابعلا هذبب « عيبلا حصي لب «ةغل ىلع تماق امب هلوق هديفيال ليصفتلا اذهو

 , عيبلا حصيف ؛ ةداعلاب ًامولعم نُّدلا ريصيف ةداع هيضتفي ظفالا اذه ناكاذإ

 ةداع الف « ةراسبعلا هذمب سانلا لماعتيالو « ةداعلا ىف مهغي الف مويلا امأ
 « هليصفتو « هتحص نم بتكلا ىف ام ىتفن الف « لورجم نّلا اذهف « ذئفيح

 . « ةداعلا لاقتنال

 هتأرمال لاق اذإ ةنودملا ىف عقوام » : هلوقب هركذ ثلاثلا لاثملاو ()

 قالطلا همزلي , كللهآل كتبهو وأ « ةيرب وأ «ةيلخ وأ ؛ مارح ىلع تنأ
 اذه ىلع ءانب اذهو ٠ ثالثلا نم'لقأ دارأ هنأ ةنيبلا هعفنتالو « ثالثلا
 ىذلا ددعلا ىف رهتشاو . ةمصعلا ةلازإ ىف رهتشا لاعتسالا فرع ىف ظفللا
 «... ثالثلا ره

 نوامعتسي سانلا نم. ًادحأ دمتال كنأ لعت تنأف اذه ررقت اذإو
 هتأرمال لوةيدحأ حمسيالو « رامعألا ىضمت لب , كلذف ةمدقتملاخيصلا هذه
 ظافلاألا هذه لمعتست الو كاهل كتبهو الو , ةيلخ تنأ اهقالط دادأ اذإ

 ىننم ظافلألا هذه ىف ذئئيح فرعلاف ؛ تاقلط ددع ىفالو «حاكنلا ةلازإ ىف
 . 90 , ةغللا: الإ قبب مل فرعلا ىتنا اذإو و أنطق 1

 فرعلا نأب ةدهاش ىكسلا لا بهذملا صوص اهريغو هذه - 7 8

 ريثك ىف هنآل « ةريثك ماكحأ اهيلع تنينأ دق طابنتسالا لوصأ نم لصأ

 ,بهذملا كلذ ىف عارنالب لصأ ةحلصملاو . ةحلصملا عم:قفتي نايحألا نم
 « هاضتةم ىلع نوكن ماكحأ نم نوكي امل سوفنلا فل] ىضتقي فرعلا نآلو

 .ءالء نص ماكحالاو ىراتفلا لييبك ىف ماكحألا )0(



 ا عنود

 نآل « مالسإلا مكح ىف ناعوفره امهو ةقشملاو جرحلا ىلإ ىدؤت هتفلاخعو
 عرشي هناحبس هللاو , هنيد ىف سانلا ىلع جرح نهلعجام ىلاعت و هناحبس هللا

 مل اذإ فرعلا نآلو « هنوضغبيو هنوهركيامال « هنوفلأيو سانلا هغيستسيام

 ةعماجلا ةدحولا أيوقم همارتحا نوكي مرتحنا فرعلا وهو « ةليذر ىلع نكي
 « ةيعامتجالا مرثآمو مديلاقتب الصتم نوكي هنآل ؛ مهنيب ةطبارلا سانلا نيب

 . ةدحولل كفو « ةءرتحما ديلاقتلا كلل: « رثآملا هذحل مده هتفلاخعو

 « فرعلا بجومب ةموهغم ظافلألا نوكت نأ بجوت ةهادبلا نإو

 كرت بجاولا نم نوكي فئدنعف مارحلا رقي ملام هسمأ ىلع ريسن دوقعلاو

 . هرييغت بجو ربا ىلع نواعتلا لب ء هب كاسمتسالا

 ةءاخ

 ءاملع ابج رختسا ىلا هنع هللا ىضر كلام مامإلا لوصأ هذه - ”ع-
 عرفتت عورفلا هذه نأ اودجو ىنلاو « هنع روثأملا عورفلا ةلمج نم هبهذم

 كلام نأ ةفلتخملا رداصملا ةلمج ن٠ مهيدل ماقتساو « اهلإ عجرتو « اهنع

 . هطاذتسا ىف اهيلع دمتعي ناك هنع هللا ىضر

 نم صن قلطلعجب مل وهف ء اهتنورم لوصألا هذه ىلع ظحالبام لوأو
 « هموبع صيصختل هيعارصم ىلع بابلا حتتف لب « أبعطق ةئسلا وأ باتكلا
 ناك ص يصختلا باب حتف املك هنإو « تاصصخملا نم رثك أف« هقلطم دييقتو

 ةرابعلا دنع هيقفلا دم الف « طابنتسالا لئاسول عسقت ةنوره صنلا ىف

 دعبيو . كاذب اذه صصخيف ء ضعبب اهضعب لوصآلا طبرب لب « اهردعيال
 جبضن هقف ابنيب نم جرخيف « بيرق لصأ نم ذوخأم ىنعمي بيرغلا ىنعملا
 . هاقلتي امعو « لوقملا ماكحأ نع ديعب ريغ فورعم فولأم موق ىوق
 ١ . لوبقلاب سانلا



 لس 4ه-

 قيقح وك ابهاجا 6 امور دعب لوصألا هذه ىلع ظح١اليام لاثو

 ءاهةيقحتل أقي رطسايقلا لعجف ءابق رطنم رثكأو « قيرطبرقأ نم ةحاصملا

 سايقلا دعبأ نإ لسرملا لالدتسالا يجرب ناسحتسالا اهقرط نم لءجو

 : لالدتسالا ىف ًاساسأ ةبيرقلا ةلسرملا ةحلصملا لعجو « اهيلإ لوصولا

 هرتعأو 0 ابق رط نه امحتفو عئارذلا دس لعجو 0 ليس رسبأ نه قهحتتل

 باب وهو( فرعلا ريتعا ًاريخأ مل « لالدت.سمالا لوصأ نه ًأضيأ الصأ

 « ةجاحلا دسو , ةحلصملا قيفحتو ةقشملا عفدو جرحا عقر باوبأ نم

 ىلع ريسلوو ممتاجاحو ماثآلا نم ةي ريل س انلا تابغر قف دوَقعلا لعجو

 : 2 ر وبشم ىضتقم

 حلاصم قيقح ىلإ ىساسالا عراثلا دصق ىأر دق هنع هلا ىضر كلاف
 ريسي ىعطقلا صنلا ىلع هيف دمتعي ال ىذلا هبةف لعجف « هتعب رش ىف ًايلج سانلا

 نم رثكيو) اهحتفو عئارذلا دسب ابرمحي ؛ اهروحم ىلع روديو « اهبطق لوح

 . ليبس رسيأو « قيرط برقأ نم قةجتتتل « اهيا] ةلصوملا قرطلا

 « أضعب اهضعب لكي ةطبارتم هدنع طاينتسالا لوصأ نأ ( اهثلاثو )

 ,ىمالسإلا صنلا ىه و «دحاو ىدهب ىدتهبو « دحاو نيعم نه أهعيمج قّسإو

 ةياغ ىف هبقف ىقتلا كلاذبو « هل ةباحصلاو ىنلا قييطتو « هائعمو هحورو

 عابتالا قيرط كلسو « ةرخآلاو ايندلا ىف سانلا حااصم هو « ةدحاو
 فرعت ىف مهيواتفو ةباحصلا ةيضقأ ىلع دمتعي هاندجو دقف « عادتبالا نود

 لاسرتسا تاياغلاو ماكحالا فرعت ىف كلذ دعب لمسرتسي مث « ةعيرشلا ةياغ

 كلذبو ةديعبلاو ةمبرقلا اهتاتاغو« اهيما رهو اهصوصنب ةعيردشلا موف ىف قيرعلا

 « هميف هقفلا اومهقف ٠ مثذيمالتو هذيمالت نم هدعب ءاج نمل قيرطلا نيع مستف

 نايب ىلإ هجتن نأ نأ دقو ء ابظع اومن ىككدلاملا هقفلا امق « هقيرط اوكلسو

 . هيلإ هجتنلف , كلذ



 بس ع نأل سس

 انمتخو « ىكلاملا هذاا ل وصأ قباساا مالكلا ىف انحرش - ؟ع/

 ىف بهذملا كلذ لءجت نأ اهنأش نم لوصألا هذه نأ ىلإ ةراشإلاب لوفلا

 نيخرؤملا نم تاقثلا ضعب نكماو « ًارمثم ًابصخ نوكريف « راهدزاو وم

 قم كاذلو ؛ دولاب هيقئتعمو ليلجلا بهذملا كالذ ىر. نودل+ نبأ وهو

 ىوعد ىف قدصأأ رادق» ركذن نأ هو“ ةقيقح ني نأ ديرت نو « ائيلع

 لوقعلا ةئادب نم نأ نولوقي ءادلعلا نأل كلذو « ميظعلا مالسإلا خرؤم

 . دما#لا ركذ لبق بويعلا ىقن ىأ « ةيلحتلا لق ةيلختلا بوجو

 مث « هيلع ديزتنال ىح « هصنب همالك كيلإ لقنن ليسلا اذه ىف انإو

 ىفاشلاو ةفينح ىلأ عابتأ ركذ نأ دعب لاق دقف « هميقس نف هحيحص نيب

 :ق رشملاب دمحأو

 «سادنألاو برذملا لهأ هبهذع صتخاف « ىلاعت هللا همحر كلام امأود

 نأ امل « ليلقلا ىف الإ هريغ اودلقي م م“أ.الإ « مهريغ ىف دجوي ناكنإو

 ءلعلا راد دموي ةنيدملاو « مرفس ىهتنم وهو , زاجحلا ىلإ ابلاغ تناك مهتلحر

 ذخألا ىلع او رصتقاف ؛ مهقيرط ىف قارعلا نكي مو« قارعلا ىلإ جرخ اهنهو '

 « هلق نم هخوبشو كلام مهمامإو « ذئموي مهخيشو « ةنيدملا ءاءلع نم

 هريغ نود هودلقو « سادنألاو برغملا لهأ هيلإ عجرف « هدعب نه هذيملتو

 برغملا لهأ ىلع ةيلاغ تناك ةوادبلاف ًاضيأو , هتقيرط مهياإ] لصت ىل نم

 لهأ ىلإ اوناكف قارعلا لهأل ىتلا ةراضحلا نوناعي اونوكب مو «سادنآلاو

 , مدنع أضغ ىكلاملا بهذملا لزي مل اذهو « ةوادبلا ةبسانا ليمأ زاجحلا

 املو ,« بهاذملا نم هريغ ىف عقو اك ءامبيذمتو ةراضحلا حيقنت هذخأي لو

 ىلإ ليبس مل نكي " و« هيهذم لهأ دنع أص وصخ ًايلع مامإ لك بهذم راص

 دنع امعب رفنو قاحلإلا ف لئاسملا ريظنت ىلإ ١ وجاتداف 5 ا سايقلا و داهتجالا
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 راصو « مهمامإ بهذم نم « ةررقملا لوصألا ىلإ دانتسالا دعب هابتشالا

 وأ « ريظنتلا نه عوالا كالذ ىلع اهب ردتقي ةخسار ةك مله ىلإ جانحي هلك كلذ

 ؛هقفلا لعوه هكدملا هذهو ؛اوعاطتسا ام اهيف ميهامإ بهذم عايتاو ءهق ةقرفتلا

 ,  © , هللا هحر كلامل نودلقم ًاعيمج برغملا لهأو

 « صيدح؛ " ىلإ جاتحيل هنإو ٠ ريبكسلا خرؤملا كلذ مالك اذه - "8

 . هقدص ىف كشر ام هيفو « لبقي أم هيفف

 ىكلاملا بهذملا راشتنا بابسأ نم نأ ىف بيرلل لاجم ال هنإف )١(
 مدعو هدعب نم هذيمالتو هلبق نم هخويشبو هب هءاقتلا سادنالاو برغملاب

 برغملا ىلع قبطنا ا5 « رصصم ىلع قبطني كلذ نإو « قارعلا ءاهقفب مهئاقتلا

 وأ هيلع ضقي لو « رصمب ةريبك ةناكم بهذملا اذهل ناك كلذل و سادنآلاو

 ضي مل لب « اهنم ًاريخأ هراشتناو « اهب هتايح رخآ ىف ىعفاشاا ماقه هبلغي
 , اهتاطاسب هترصانو « ىعفاشلا بهذملا ةيبويألا ةلودلا تديأ نأ تقو هيلع
 « مهنم ةاضت ةيكلاملل لعجتف « كلام بهذم ةناكمب فرتعت نأ ترطضاف
 . ىلينحلاو « ىنذحلا نيرخألا نيبهذملا نود كالذب مهتصتخاو

 «سادنالاب ىكلاملا بهذملا رشن ىف هدحو ببسلا وه جحلا سيل نكملو
 لب« برغملاو سلدنألا ىف أيوق ًارخآ ايس ناك ةلودلا ناطلسلب « برغملاو

 ةفينح ىبأ بهذه « ناطاساا ةوقب ارشننا نيبهذم نأ ررقي مزح نبا نإ .
 نيبنس امك «برغملاب معآلا ىف وأ « سادنألاب كلام بهذمو « قرشثملاب

 . بهذملا راشتنا عضاوم ىف كلذ

 كلذا سلدنآلاو برغملا لهأ لوبق بايسأ نم نأ ركذي هنإو (ب)

 «سلدناألاو برغملالهأ نيبو زاجحلا لهأ نيب ةوادبلا ف ةلكاشملا وهبهذملا
 ًاصوصخوءودباا نمامتاكسدعي ملزاجحلاندم نإف ء رظن هيف ببسلا كلذ نإو

 )١( ةيريخلا ةعبط بغى ص ةمدقملا .



 هس 404

 «تاريخن منوي ومألامبيلعهب ضيفي امب جومت تناك اهنإف ءىومآلا رصعلا ىف
 رهظو « لزغلا ىف رعشلا غلبأ مهيف رهظو ميعنلاو فرتلا مهيف رهظ كلذلو
 ةفالخلا ةرضاح دادغب و قارعلا هب اودَمَأو « هفئا رط لكب ىرضحلا ءانغلا
 هل كلذإسن نلف « ودب اهنكسي زاجحلا ندم نأ انملسنإو « ىمابعلا رصعلاف
 ؛مهئيدحو مهعيدق ىف ةراضح ىوذ اوناكسلدنآلا لهأف ء سادنآلا ىف .طق

 6 مهيأ] هكح مهعل نأ نودلخ نبا لثا ناكامو هدعبو ىالسالا متفلا لبق

 اوناكسادنألا لهأ نأ ممصي ملو ؛ ًاودب>اوناك ةنيدملا لهأ نأ حصي مل اذإو

 كلذ دعيت نأ قالا نم نوكي « قافتالاب آودب رصم لهأ س آو ,ًاودب

 . . هيلع ىيناام دعبن نأو « ببسلا

 لهأ نأب هككح ىف اذه همالك ابيلإ ىهتني ىتأ تامدقملا نإو 7
 ًاهذم البق اذهل امهتأو «ودب سادنألاو برذملا لهأ نأو « ودب ةئيدملا

 وهىكلاملا بهذملانأب كلا مهايانث ىف ىوطت « كلام بهذم وهو ٠ ًادحاو ٠
 كللذو هوديأو «هيلع اوعمتجا كلذلو « ةراضحلا لهأ ال « ودبلا لهأ ب عنم |

 نم تناكاهنإف «هلوصأو بهذملا كلذ دعاوق عم لاو آلا نم لاحب قفتي. ال
 مهنوئتش ميظنتو تاءامجا حالصإ ىلإ ذافنلاو ء ةوقلاو ؛ ةنورملاو ماستالا
 عونتتو « اهقافآ عسفت امهم « ةفلتخملا تاراضحلا ميظنتل حلصت العجب ام

 ةلسرملالاصملا تاي رظن نإو « ةايحلا قئارط فلتختو ء اهيف نارمعلا لئاسو
 انايحأ صصخم ىتح ء اهب ذخاألا ةوقو سايقلاو « فرعلا ةاعارمو عئارذلاو

 قدأ طابنتسال حلاصلا نيعملاو ةراضح لكل ءانغلا ايف صوصنلا ضعب .
 « حلاصملا ابيف كباشقتو ةعامجا ةايح دقعتت امهم ةلادعلا قيقحت ىف نيناوقلا

 تناك نإو , ودبلل الإ ملصيال ىأ آيودب بهذملا كلذ نوكي نأ نكمي الف
 . ةرطفلا ةمالس هلوصأ ىف

 ,ًاضغبهذملا تلعج برغلا لهأ ةوادب نأ نودلخ نباىعدا دقلو (د)
 ىف الو ةمدقملا ىف ال , ةحبحص تسيل ةيضفأا كلا نإو « حيقنتتلا هلخدي مل
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 مهنأ هل ملس.ولو « هوقنتعا نيذلا م مهدحو ةبراغملا نأ مضي مل هنآ « ةجيقنلا

 مويضامف ًاوذب اوناكر صف لهأ نأ هل لدن نأ طتانا غات ام ودب لهأ ًاعيمج

 حمستامو ؛ كلذكد وعلا نم دبع ىف اوناك اف . بيرقلا مهيضام وأ قيحسلا

 ريغ هءدقملاف , كلذك ككللذ ناك اذإو ؛ آودب اونوكي نأ مدالب ةعيبط مهل

 , أودب اوسيل سادنألا لهأو ًاودب ًاديمج اوسيل ةبراغملا نآل « ةحبحص'

 ودب مهنأ مبيع حى نأ خرؤأ غ غوسإ ال رص لهأو

 مح نأ انل مغ غوس اف ؛ . ًاودب اوسيا بهذملا اوقنتعا نذلآ ناك اذإو

 بهذملا اذه نأ عقاولا نإو٠ ؛ قي مل ًاضغ ىف ب هوةنتعا ىذلا بهذملا نأب

 عيرختل قافآ تدستاو ١ أمي اء اوعرفو , هلوصأ تطياتساو ؛ جرخو حقن

 « جيرخت نسحو حيقنت ىف رمتساو « لوألا هدْهَء ذنم , امظع اءاستا هيف

 « رصم ءايلع كلذ ىف سفانتو عستاو , لماكت نأ ىلإ ٠ لوصأ طاينتساو

 ءاملع اهط.نتساىتلا ل وضآلا نم كل اح رش امف تيأر دقو ؛ءس ادناللا ءابلعو

 « لقعلا ىف ةغاستسم ةميلس ةحئام تناك فيك ؛ اهونودو ىدلاملا هقفلا

 باتتك نم اندجو دقو ةفلتخملا تائيملل ةينوناقلا تاجاحلا عم ةفقثمو

 هيجوتو « جيرختلاو ةلدآلاب بهذملا اومعد نم رصهو برغملاو سادنألا

 ةراضحلا لئاسم لك عباس, هاندجو ىتح ء تاياورلا حيقنتو 2« لئاسملا

 . لؤصألا ثدحأ عن "اقفتمر , فلكتتلا نم ًايلاخ املس اجالع نار معلاو

 ىلعىنجتو « ريربلا هم , ىلع ىنجت نق نيخرؤملا مامإ نأ ل وقلا ةصالخو .

 ضوخن نأ لبق قو“ أريخ علا نع هأزجو « هنع هللا اهنعف « ةئ :دملا مامإب هذم

 نيتقيقح ىلإ ريت ه اوم رادقمو ىكلاملا بمهذملا امم ام ىتلا بايسآلا ىف

 .قأ رتفالا ن نم عون , قنحلا بهذملا نع ةيكململا بهذم امميف قرتفي

 بهذت ملف ءةسردم نونوكي اوناك هذيمالت عم ةفينح ابأ نأ ( امهدحأ)

 هنوعزانيو « هنولدا#ي هتايح ىف :اوناك لب , مامإلا-صخش ىف مهتايصخش

 يئارعلاهقفلا ةساير ىلوتو  هبر:راوج ىلإ لقتنا امو « هنوفلاخو سيباقملا



 موا

 لهأ هقفنم هبهابرق اكدلسم هب اكناسو « قنحلا هقفلا ايم دمعو فسوي وبأ
 نع اهيف اوفلتخا ىتلا لئاسملا ترتككو « ثيدحلاب بهذملا ديأف « ةنيدملا

 . ةلمجا ىف هلوصأب كاسمتسالا عم ممراظنأ تيعشتو ؛ مهخيش

 ىف تداىنلا ةسردملا كالت بهذم وه ليلجلا بهذملا كلذ راص كلذبو

 رادقم نكي امهمو « امل ةريثك عورف ماكحألا ىف تفلاختو. ءاهلوصأ ةلملا
 ءاهرييكءارآ اهنمو  اهؤارآ تنود اهلك ةسردملا نإف «ةرثك وأ ةلق فااختلا

 . ةيمارتم ةعست» ةحتفت» حيجرتلا باوبأ دعب نم نيحجرملا ىدل ناكو

 هريس أدتبا دقف «ىكلاابهذملا امأ ؛ قنحلا بهذملا وه اذها 5٠
 مامإلا نأ كلذ ؛ هقيرط لثم ىف راسو( ؛هيلإ هيا مث جيلا كلذ ريغ ىلع

 باب هذيمالتا حتفي لف « ةفينح ىلأ مامإلا كللسف كلسي مل هتايح ىف اكلام
 ًانيبم لئاسملا ماكحأ قلي ناك لب ؛ ءازآلاو سيياقملا هتعزانمو «٠ ةشقانملا
 نكي ملف « هنيودت نم نوذكمترام هذيمالت هنع سرودبو اهذخأم قيرط

 «هتيحصو هتفزالملاطأن م مهنمو ؛ هراوجب هيف نوربظي ناكم مهضاخشال

 " ترصق نم مهنمو « هب ىلعلا لاصتالا نع عطقني مو « هنع رفاس نم مهنمو

 جيرختلاو ؛ هلوصأب ملعلاو « ىكدلاملا هقفلا ةياور ىف هل لكذ « ةتيحصأ

 0 00 ١ ْ ل. ماقم هيلع

 لو | ف هس زادت ةس ردم بهذم «ائلاملا بهذملا دعب ال اذه ١ لجأ نمو

 تروظ هنافو دعب هنكلو « هخيش ىأر راوي ىأر دخل ْن ناي ل ذإ «هتأشت

 عم اهونلعأو « ةفاالا كلت اونودو ءايف هوفلاخ هذيمالت رابكل ءارآ

 ؛هئارآ هيجوتو 5 هركفرشنو 2, هيلع ةياودىلع مهص رخو موخيشل مثريدقت |

 ةرفاضتم ةريثك رابخألاو , هيف ىأر هنع دري امف هلوصأ ىلع جبرختلاو

 ' لب « هنايحىف ىبظت ل ةفلاذع امن 5( و « موخيش ءا رالذيمالتلا ةفلاخم اهتاشإ ىف

 0 هنع قلتلا ىلع موصرخل ؛ هنايح ىف هؤافتخا ناكو « هنأفو دعب نم تروظ

 «شاقنلاو لدجلاب< ال ناك هنآلو  ةضفانملاوة ةرظانملان رد هنم ةدافتسالاو
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 . . روثأملا ةلمج ىف رظنلاو « ةنراقملاو ةساردلا ىلع هدعب نم اوفكع منال وا

 « ريثكلا ىف هوقفاوو « ليلقلا ىف هوفلاخع « هتافو دعب نم هريغ نعو هنع
 دع ىتح « هريغو ىنزملاك هدعب نم ىتفاشلا ذيمالت رايك ىف نأشلا وه ا

 . ًايسلنم ًادبنجم ًاببقف دعي ملو , ًاقلطم ًادهتج ًايبقف

 يب اذهف « هدعب نم هل كلام باحصأ ةفااخع ىلع ةريثك دهاوشلا نإو
 ىورت بههشأ اذهو  قحلا بحاص نيميو دهاشلا ةلأسم ىف هفلاخي ىسلدنألا
 ىلإ اجلو , هع هللاىضر كلام ءارآ نودي نأ دارأ ال ًادسأ نإ ىتح هتفلاخم
 «هنع لدعف ؛ خيشلاو ذيملتلا ءارآ نيب ةقرفتلا نيودتلا دنع عطتسي م ببشأ
 ىف ءاج دقف , هنم ذخأي مساقلا نب نمحرلا دبع ىلإ ألو  حلسم باعو
 ... هللا همحر اكلام لأسي .. . دسأ مدق ١» : هصن أم دّشر نبأ تامدقم

 ىف كلام أطخأ لوي هعمسف , هلأسيل ء بهشأ ىتأف ءىفوت دق هافلأف
 هلوق ضرب لو « هباعو كلذب هصقنتف , اذكةلأسم ىف أطخأو اذكةلأسم
 رحب اذه لاقف « رحبلا بناج ىلإ لاب لجرك ال اذه هيشأ ام : لاقو هيف
 2 مساقلا نبا ىلع لدف رخآ

 كلذ قح هسخيو « هقاس ىذلا هيبشنلا اذه ف باوصلا رادقم انمج الو
 تروظ دق هنع هللا ىضر كلام ذيمالتنأ نين طقف انمه لب « هيقفلا ذيملتلا
 ىف تدحتاو  مهخيشب مهتلص اوركني نأ ريغ نم « هدعب نم ءارآ مهل
 ىف ليلجلا خيشلا كلذ هكلس ىذلا كلسملاب مهطابنتسا لوصأ ةلسمملا
 .' ءاتفإلاو طاينتسالا

 كلام ءارآ هنع ذخأيل تا رفلا نب دسأ هيلإ أجل ىذلا مساقلا نبا نإو
 دقف :كلذ ٌلود دقو « هنع هللا ىضر اكللام فلاخي ًأضيأ وه ناك دق ءهبقفو
 هصاام الل لوألا لصألا ى م درمأ فحص تناك ىنلا « نوزحس ةنودم ىف ءاج

 لجرلانعاكلاملأس هنأ ؛ هب قثأ نم ضعب ىفربخأ ه : عيبلا ف لجآلا ىف

 . ىماسلا عسط م ص تامدقملا نم لوألا ءرجلا ()
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 قحلا' هيلع ىذلا لوقف ؛ اهنم هيضتقيف « ةعلسلا هدنع توفتف « ةعلسلا عمال
 هتأر - ركنتسي ال ًاييرق كجأ ىعدأ نإ كلام لاق . لجأ ىلإ وه ام

 الأ ىرأ انأو مساقلا نبا لاق . هلوق لبقي مل ًآديعب الجأ ىعدا نإو ؛ اقدصم
 نوكب نأ الإ ء الاح لاملا نم هب رقأ اب ذخؤيو ٠ لجآلا ىف عاتبملا قدصي
 معزإ مل أذهبف , ىعدأ م الإ عئئابلل نوكي الف « عئابلا ىعدا امم رثكأب رقأ

 ىتأ اذإ « لجالا ىعدم لوق لوقلا كلام لعج دقف « لجأ ىلإ عاب هنأ
 . , 290 ركلتسي ال رمأب

 كلام هخيش ةفلاخ؟ حرص, مساقلا نبا نأ ىرن صنلا اذه نو
 :تايئإب الإ هلوق ليقيال لجألا ىعدا نإ ىرتشملا نأ ىريف , هنع هللا ىضر
 دايتعال « ببرقلا لجالا ىوعد ىف حماستي امئاد هبقف ىف هنأ.شك كلامو
 . تايثإب الإ «ديعبلا لجألا لبقي الو « كلذ لثم سانلا

 «ةساردلاو ثحبلاب هذيمالت هلوانت هدعب نم كلام بهذمنأ ررقن اذهو
 « هعورف نم ريثك ىلع اوساقو « هلوصأ نم ريثك ساسأ ىلع اوطبفتساف
 عم اوسرادت دق ةفينح ىلأ ذيءالت ناك اذإو ءهعورف ضعب ىف هوفلاخو
 امود ىتلا ةيبقفلا ةعومجملا كلت اونوكو « هتافو دعب نءو هنايح ىف مهخيش
 اهنم ًاريثك نودو ٠ هل بتك ىف فسوي وبأ ابضعب نودو « هبتك ىف دمج

 ىكلاملا بهذملا نإف - لايجألا اهتلقانتو هريغو ىؤاؤللا دايز نب نسحلا
 ىلع سايقلاو ٠ هلوصأ ىلع طاينتسالاو حيقنتلاب ذيمالتلا ةسردم هتلوانت دق
 ةعومجملا كلت دعب نم لايجآلا تئراوتو « لئاسم ىف هوفلاشو « هعورف
 . قرشلا دالب ضعبو ؛ رص»و ؛ برغملاو سادنآلا ىف ترشتنا ىلا ةيبقفلا

 بهذملا نع ىكلاملا بهذملا اهيف قرتفي ىنلا ةيناثلا ةقيقحلا - هذ
 بهذملا ىف جيرختلا وأ طابنتسالا نأ « ماعلكشب نييقارعلا بهذم وأ ىلا

 )١( صو ؟ ةنودملا 64).
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 نإو « ةيفنحلا بتكنإف « قنحلا جاهلا فلاخ جاهنم ىلع ريسي ناك ىكلاملا

 دق - هلع هلأ ىضر فسوب ىنآل بتك ضعب الإ « ةلدآلا ىلع صنت ْل

 ةسيفال قيبطت اهنأ ىلع لدي ام اهريظنتو ٠ لئاسملا ميسقت ىف ةطوبضم تناك

 ىضتقمب اهيف ريست ماكحالا نأو ؛ ةظوفاءةصوصنم نكت م نإو « ةظحالم

 « هليلد ىلإ بتكلا تراشأ ةلعلا هيف تفاخت دق رمأ ناك نإو« ةدرطضم لاع

 ةلدآلا نم كلذ وحن وأ « ىناحص ىوتف وأ ثيدح نم ذوخأم هنأ ىلإو

 . هريغ ناسحتساو ؛ سايقلا ةفلاخم ىلع مبلم ىنلا ةصاخلا

 « بهذألا لصأ تلقن ىتلا لوقثلا ىف هاندجو ىذلا ىنحلا جاهمملا وه اذه

 نه اهريغو « ةنودملا ىف ًاحضاو ريظنتلا اذه دحن ملف « ىكللاملا بهذملا امأ

 اهب ةقثلا ثيح نم اهرادقم ىف نكت مل نإو خيراتلا ىف اهتبراق ىنلا بتكلا

 « كاسمتسالا ةيوق طباوض اهعمجت ال ىنأ) ةروثنملا لئاسملا هبشت امنإ لب

 . ةيقارعلا بتكسلا ىف ةلوقنملا لئاسملاك

 لب ؛ ىننحلا ةنيرق نع ىكلاملا بهذملا ىف ًاصقن سيل كلذ ىف ببسلاو

 داهتعالا ساسأ ناك قئلا بهذملا نأ كلذ جابنملا فالتخا وه بسلا

 هناسحتسا رثكأو ؛ سايقلا ردقب ناسدتسالاب ذخأي الو « سايقلا ىلع هيف

 للعلا تناك « ريظنتلا ناك كلذلو « هتلع تيفخ ىذلا سايقلا عون نه

 رثك أف ء ىكللاا بهذملا امأ « هلئاسمنيب ًايوق كاسمتسالا ناكو ةطباضلا

 مف ٠ سايقلا فلاخ ىذلا ناسدتسالاو فرعلاو حلاصملا ىلع هداهتعا

 ؛ةيلاغلا ىه حلاصملا تناك لب « سايقلا ىلع هرثك أ ىف وأ « هيف داهتعالا نكي

 تءاجمأ ؛ عراشلا نم ليلدلا هل دمشي ىذلا بسانلا لكش ىف تءاجأ ءاوس

 كللت تءاجأ ءاوسو « هريغب الو ءاغلإلاب اهل عرادشلا دهشي ال ةلسرم ةحاصم

 لصأل ةفلاك تءاج مأ « هفلاخام دجوي ال هتاذب امئاق الصأ ةحلصملا

 . ًاناسحتسا تيمسف « تباث

 « ًاريثكح ربظب ال سايفلا لعج هترثكو أ « ملاصملاىلع دامتعالا نإو



 هل مال اعا

 ' ةطباض للع ةظحالمو « ابميسقتو اهطيضو « لئاسملا ريظنت ايف نوكي الف

 . طب رلا ةمكحم ةطوبرم ماكحألا لعجت ةرطضم

 ,نيريبكلا « نيبهذملا نيذه ومن نيب ةريغصلا ةنزاوملا هذه دعب - نكد

 'صتخاو « اهيرغو ةيمالسإلا ةلودلا قرش ىلع ايلوتسا نيذلا نبرصاعملا
 ررقن  نايحآلا رثك أ برغملاب ىلاملا صتخاو « ًآنيح قرشلاب قنحلا

 هللا راوج ىلإ كلام لقتنا نأ دعب ىلاملا بهذملا ون ةكرح لوأ نأ

 خيرات ىف هان ركذ دقو ءاحل هجوملا ناك وأ « اهيف لخد قارعلا بهذملل ناك
 000 . ةئردملا

 تلمتشا ىلا لئاسملا نع بيحي نأ دارأ تارفلا ن دسأ نأ كلذ
 هننكلو , كلام دنع اهماكحأ ناييب  هنع هللا ىضر دمع مامإلا بتكابيلع

 ىف كللذ هل رسيتي مل وأ « ىفوت دق هدجوف « ةنيدملا ىلإ ءاج لب « هلقي ا

 مهنيب نم قطصاو « لئاسملا كلت ماكحأ فرعتي هذيمالت ىلإ هجتاف « هتارح

 ءهل ةياور ميقثوأو « هبقفل مهظفحأو « هذيمالت ربكأ نم مساقلا نبا

 اب باجأ « هيف ظوفح ىأر كللامل ناك اف « اهنع بيحي مساقلا نبا ذخأف

 سايقلاب باجأ  ظوفحم ىأر هيف كلامل نكي ملامو « هنع هللا ىضر هنع رثأ

 باجأ كلذ هل رسيتي مل نإف . ةلأسملا هذمل هييش ىف كلام ىأر ىلع

 . هسفن ىلإ هيسنو ؛ هيأز

 دافأ دق « ىكلاملا بهذللل عيرفتو ةيمنت لوأ هذه نأ كشالو'

 . ريثك أايسايق ًابقف ناك نييقار ملا هقف نأب كلذ ء ةميظع ةدئاف بهذملا اهنم

 ,اسملا ىلع ىواتفلا هيف رصتقي لق « ريدقتلاو ضرفلا هيف ناكو ٠ عيرفتلا

 كلذ فلاخ دقو ةعقوتملا لئاسملا ىف ىتفيو هيقفلا ضرفي لب « ةعقاولا

 ناكام الإ , لئاسملا نم عقي اهبف الإ ىتفي ناكافف « هنع هللا ىضر كللام

 ممريغ ناسلب اهنع هنولأسي ًاروص نوضرفيف « هيلع هب نولياحتي هباحصأ
 . رابتعالا اذه ىلع بيجيف « ةضورفمال ةعفاو لئاسم اهنأ هوتيل.

 ( كلام د ؟٠م) :



 4 7 ا

 ىق ريدقتلا» ضرفلا نإف « هب نولاتح اوناكام 'رادتقم نكي امبمو '>
 1 نساح هل ىريدقت هلا هقفلا نأ كشالو ريبك ظح اذ نكي مل ىسلاملا هقفلا

 20ج رختتلا هيقفلا مامأ قيرطلا جتفو « اهطبضو ء لئاسملا عيرفت هيف ذإ

 . سايقلاو ةئسلاو باتكلا ساسأ ىلع تطيذتسا ىنلا لئاسملا ىلع ءانيلاو

 تحجنو تمنو « ةريبكلا .ةلواحلا كالت تارفلا نب دسأ لواح ايلف |

 - دعب نم لايجألا ابن راوت ىتلا ةنودملا كالت امترمب * تاكو ًاريبك ًاحاجن

 « ىتدملا هقفلا ايازم هيف تعمتجاو « حلاص ءاذغب ىكلاملا هقفلا ىذغ دقف

 رمثأو « اهظع وع امو نيينسحلا عمجف « قارعلا هقفلا ايازم ضعبو

 . ةييط تأ رك

 نم امهدعب ءاج نمو , دمتو فسوب ىفأ لمع هيشي اذه دسأ لمع نإو .

 ناك ذإ « راثألاو ةنسلاب ةفينح ىلآل ىبقفلا طابنتسالا اوديأ دقف ءابقفلا
 سايقلاب طيضلا نسح لانو « هيف صقنلا لكف , سايقلا درع ىلع ًادمتعم

 . ناينسحلا أضيأ هل عمتجاف «راثآلاب ديبأتلاو

 ن 7 ريكفتلا نم نيعونل ةرمثملا جئاتنلا نيب طالتخالا نأ قحلا فو
 ىف زاجحلا لهأ راثأب قنحلا يذلا طالتخاف « امهنم عون لكلا ةيذغت

 طالتخاو « ةنسلابهيف دابتجالا رثكف « ايا زمءاطعأ دق « راثآلا ىلع دامتعالا

 ناكو « هيف طابنتسالا عسو دق « قارعلا لهأ عبير فتب ىاملا بهذملا

 لوصألا كلت نساحت نع فشكو « هايازم روظأف , هلوصأل ًانسح ًاقيبطت
 .نب دهتجمملل بايلا حتتفت و“ بهذملا ة ةمثت ىفاه رثأ ىلإ ريشتس ىلا

 . ىكلاملا بهذملا ىف جيرختلاو دابتجالا
 هتجلاعم قرط عونتتو « هقفأ عسقيو , بهذملا ومني ىكل - ؟ه#

 « هيفا دابتجالا نم دب ال سانئال ص ركاب ام ه ريغ و ةيعاتجالا :لئاسملا

 ماكحالا ىلع جيررختلا وأ « هلوصأ ىلع طابنتسالا وأ « قلطملا طابنتسالاب
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 « ةنيابتم ةيعامتجا لئاسم ةجلاع هيف نوتفملا لبي نأ دبالو « ةتباثلا
 «ةنيامتملا ةيعامتجالا ناولألاو ةفلتخملا فارعألا هذهنإف ؛ ةفلتخ فا رعأو

 داهتجالا ىلع هلمحتو « هيقفلا نهذ قتفت نأ اهنأش نه ةدقعتملا لكاشملاو .
 6 اهتدايزو لب ابعيسوتو ةفلتخملا لوصألا دايترأو ٠ ماكحالا عسب رفت و

 مهقفأ ةعسو ءابقفلا لوقع ةوقو اهجلاعي ىتلا ةيعامتجالا لكاشملا رادقميو

 «ءامنلل هتيحالصو « ةايحلا ىف بهذملا ةوقزوكت ءاهتعسولوصاللا ةئورمو
 . اهرمثي ىتلا تارغلاو , هئام رادقمو

 بابسأ هيدل ترفاوتو « رصانعلا كلت ىكلاملا بهذملا تعمتجا دقو
 بهذملا ساسأ ىلع اهيف محلا ناك ةفلتخم دالبف , رامثإلاو ةعسلاو ةوقلا

 مكحلا ناك برغملاو سلدنألاف « هتايح ىف كلذ أدتبا دقل ىتح «ىسلاملا

 ةعسب لئاسملا ترثكو « ناكم اهيف ىكلاملا بهذملل ناكر صمو ؛ ًايكلام اهيف
 دالب ف ناطلسلاو مكحلا ةوقو ٠ سادنالا دالب ىف نارمعلاو ةراضحلا

 . برغملا
 طاينتسالا ىف قالطنإو ؛ داهتجالا قفأ ىف عاستاو «نودبتجم هيف ناكو 0

 لوصأألا ىف ةنؤرمو ؛سمانلالاصمو عامجإلا و ةنسلا وباتكلاب الإ ديقم ريغ
 لصأ نأ كلذ « تدجوام ةحلصملا ءايحإ هيف ًاجالع بهذملا جالع تلعج

 ,.نيساسألا اناكدق « ةحلصملا عون نم عرفتملا ناسحتسالاو ةلس ىملا حل )اصملا

 ةيناسذإلا ةايحلا نم ًاقّتشم جالعلا ناكف « ةنسلاو بات كلا دعب نييرهوجلا

 . ًالاص ًاجاتن جتنأو ةبيط ةايح بهذملا ىح كلذبو « ةعقاولا

 -.بهذملا ىف ءابقفلا دييقت رادقمو « هيف جيرختلاو داهتجالا ىف ملكتنلو

 . ليصفت ريغ نم لوصآلا ةنورم م ىلع ماكتنل مث مهسفنآل

 .قح نم مهسفنأ اوطعأ دق ىلاملا بهذملا ىف ءاب ةفلأ نإ- "هع
 ديقي ناك هنأ ظحول ىتلا مامإلا لوصأ ىلع طابنتسالاو « جب رختلاو عيرفتلا

 ْ نويكلالا الق ىثاا تاملكسلا شعب كل لقنتلو « ريكا ظح - أب هسفن
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 ىف نوريسي ىدم ىأ ىلإ فرعتل ىهذلا دابتجالاو قلطملا دابتجالا
 . ةيعرفلا ماكحالا ىلع نوج رضو « ةيكلاملا لوصآلا ىلع طاننتسالا

 ةقبط نمو ىكسلاملا بهأملا ىف ءابقفلا ةيلع نم وهو « ىطاشلا مسقي

 : نيمسق ىلإ دامتجالا هيف نيجرخملا

 « فيلكا لصأ عطقني ىتح عطقني نأ نكمي ال داهتجا , ( امهدحأ )

 « ©"0ايندلا ءانف لبق عطقني نأ نكي ( ىناثلا ) « ةعاسلا مايق دنع كلذو

 ىف سانلا مادام « طق عطقنيال ىذلا لوألا عونلا فيرعت ىف ذخأ دقو

 قلعتملا داهتجالا هنأب هفرعف ١ قبطي ىالسإ عرش كانه مادامو ايندلا

 نيعم مكح توبث ىضتقي ىذلا فصولا فرعي نأب "2طانملا قيقحتب

 هنأ در اذإف , هقاطنا مدع وأ « فصولا قاطنأ ىف كلذ دعب دبتج مْ

 عرشلا ف لمعلا ىف ةحلصم تناكو « ةنس وأ باتك نم عوضوملا ىف لصأ ال

 ىف ثحبب نأ هيلع دابتجالا نم عونلا كاذب دبتجما نإف : لمعلاب مكحت

 دقف « اهيف ةحلصملا تناك نإف « اهيف تسيل مأ ةحلصملا ةبج اهيفأ ؛ ةأسلا ا

 ..اذكهو مكحلا بجوف « طانملا قةحت

 : نامزألا لكى داهتجالا نم عونلا كلذ ىلإ ةجاحلا نابب ىف لوقي م“

 نكميالف اهداحآ ىف لوقلا ءافيتسا نكمي الو ءرصص< طيضتت ال رومألا»

 هيف دلقملا محلا طانم قيقحت دعب نوصتب امن] «ديلقتلاب اهنع ىنغتسي نأ

 ةفنأتسم ىف ةلزان ةلزانلا هروصنم هروص لكنأل «دعب قّوحتي ملانه طانملاو

 نم دبالف  انل مدقتي مل رمألا سفن ىف مدقت نإو ء ريظن امل مدقتي مل ءابسفن

 .٠ عم ض عبار /! ءرجلا تاقفاوملا )0(

 فصو ةيلع ىلع قافتالا عشب نأ نيم اوصألا دنع طانما قيقح ىنعم )م(

 ىتلا ةلأملا ةدروص ىف هدوجو نايب ىف رظانلا دهتجيف . اهريغ وأ عاجإ وأ سني

 فرعي و سارقلل ًاساسأ ناك ىذلا فصولا تيب هنأ ىأ ايف ةلعلا دوجو قخ

 . نش وأ روظ « فصولا هيلع قبطني ام لك ىلع ملا قيطي مث
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 .ىف رظنلا نم دبالف اهلثم مدقت هنأ انضرف نإ كلذكو دابتجالاب ايف رظنلا

 . نأ كلذ نم كيفك«و . . . ًاضيأ دابتجا رظن وهو ءالوأ ابلثم هنوك

 « ةيلك رومأب تتأ امنإو امتدح ىلع ةيئرج لك مكح ىلع صنت مل ةعيرشلا

 ةيصوصخ نيعم لكل كلذ عمو ءرصحتت ال ًادادعأ لوانتت ةقلطم تارابعو

 محلا ىف ًأربتعم زايتمالا هبامسيلو « نييعتلا سفنيف ولو « هريغ ىف تسيل

 أمبنيب , 290 نيب رضلا ىلإ مسقنم كالذ لب ؛ قالطاب ىدرط وه الو قالطإب

 الإ ةيدوجولا روصاا نم ةروص ىقبت الف نيفرطلا نم ةرحب ذخأي كلاث مق

 نإف « لخدي لياد ىأ تحن ققحي ىتح « بعص وأ لبس رظن اهيف ماعللو

 « ملعلا ىف ادش نمل نيب هلك اذه . بعصأ رمآلاف , نيف رطلا نم هبشب تذخأ

 ىلإ ةبسفلاب لب .تفمو « كاحو « رظان لكىلإ ةبسنلاب هنم دبال هنأ لصاحلاف

 . هسفن ىف فاكم لك

 ناب ىف عطقنيال ىذلا داهتجالا نم مسقلا كلذ نايب دعب ذخأ دق

 هساسأ ن وكي ىذلا قاطملا دابتجالا ىعسإ أم وهو « عطقني ىذلا مسقلا

 تماق ىلا سسالاو ؛ صوصنلا نم ابجارختساو ؛ ماكحالا لاع فرعت

 ش . عئارشلا اهيلع

 نأ نورب اوناك« ةيكلالا ءابقف نم نيمدقتملا 5 رظن هذه -؟هو

 نكي ىتأ لاو>ألا نأ مالكلا اذه ىنعمو . عم ص تاقفاوملا 00(

 تازيملا هذهو اهصاوخ ىف زيمتت مكحلا ةلع ناك ىذلا فصولا ابيلع قيطني نأ

 ريتعم ريش وأ , هيف ةلعأا درطك الف مكسحلا ىف هنيعب رمأ لك ىف نوكت ىتلا

 نيب رضلانأ ققح دهتجلاو , ًادرطم كحلاو.هيف ةتباث ةلعلا نوكستف محلا ىف كلذ
 انيأرو .راكسإلا وه رنا ميرحت ىف ةلعلا نأ انملع ذإ الثف « ىتفيف , هيلع قيطني

 دهتجلا جات « لبق نم ةفورعم نكست مل ةديدج صاوخ هل تابورشملا نم اعون

 ىف ترثأ ةزيمملا فاصوأآلا هذه لهو راكسإلا ىهو ةلعلا قح ٍفرعت ىلإ

 راكسإلا عنمت مل وأ ؛؟كلا درطي الف دوبظلا نم اهل ةعئام تناكف « ةلعلا دوجو

 . ٠ دهتجلا لمع كاذو , ًادرطم محلا ناكف
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 ساسأ 'ىلع اهيف ءاتفإلاو ةعقا ولا لئاسملا ىف ماكحألا جيرختب دابتجالا
 ىلإ عطني الو 1 هئم دبآل رهأ ماكحالا طانم ند نوهدقألا هجرخت سما أه

 ماكحألا قيبطتف داهتجالا نم دبالو 5 عشت موا لك ثداوحلا نآل 3 ديالا |

 بسنأ فرعيل ؛ ةئداح لكل ةصاخلا فاضوآلا فرعتو ؛ اهيلع صوصنملا
 وأ ةلغلا قيبطتب صوصنلا ىلع سايقلا وأ « هيلع صوصاملا نهال كح

 . اممراقت ىتلا اياضقلا ىف ةبءاشتملا ماكحالا هيلع تنبنا ىذلا لصألا

 « ىفارقلاو ىطاشاا انكرتو « ءارو ىلإ بقحلا انزوا نلو - <05
 هاهتجالا ىف نوقاطني ماندجو مهنع اوقلت نمو كلام بادصأ ىلإ انبجتاو
 ىضر كي دهم نإ دنبمو مهخيش نع اهوقلت ىلا جيهان او لوصألاب نبديقم

 1 مهظفحي نأ ال هقفلا كلم مهيف ىف ىفري نأ ىلع صب رح ناك دقو « هلع هلأ

 ناك ام ًاريث 5 هنع هللا ىضر اهيف ىتفي ناك ىتلا لئاسملا نم ةفئاط طقف

 هركو» : تاقفاوملا ىف ءاج كللذل , لئاسملا ىف هيداتف ةباتك نع مهاهني
 لاقف ؟ عنصن ىذلا ام لئسف « ىواتفلا وحن ناكام ديري معلا ةباتك كلام

 . « باتكلا ىلإ نوجاتحت ال مث مب ولف رينتست ىتح « نومبفتو ء نوظفح

 ىتح «هلوقب هنع ربع ام ىهو , هقفلا ةكلم ةيمنت ىلع لمعي ناك هنأ ىزتف
 ظافحتسالا ىنعع ال « اذه هقفلا بلط ىلع موضح ناكر« 5 ولق ريندست

 ىف هقفلا يه ةمكحلا نأ ىلق ىف عقب ٠ مهل لوقي ناكاذلو , طقف عايتالاو

 ,, 02 هلضفو : هتمحر ند بواقل هلل هليخدي رمأو٠ هللا نيد ٠

 ىو « هنع هللا ىضر كللام باحصأ ىف داهتجالا نذإ رثك- ؟ها/
 تقلغتسا ىتلا ةرخأتملاروصعلا تءاج ىتح مد عب ءاج نميفو ؛ مثذيمالت

 ىودع ترسو « سفنلاب ةقثلا تفعضو ؛ مابفألا تقاضو , لوقعلا اهيف

 ., تفعضف ؛ءاسالغلا لوقع ىلإ ةيمالسإلا سفنلا قرغتسا ىذاا فعضلا
 1 و

 )١( ص ع ج تاقفاوملا ١و .



 ل مالا[

 ريغنم , نومدقتملا بتك ام ةسارد ىلع نورخأتملا فكسعف « ةقثلا تدقأو

 اومدقدق نومدقألا ناك ن كلو , مريس اوريسي نأ ريغ نمو ء صخلو مبفت

 لف , ةمهاف لوقعلاو :ةياع مهلا ؛ ةيوق سوفنلاو ءاهوأوكدق ةيرث» ةكرت

 ءابقفلا مسق دقو: نومدقتملا 2 جتنأ أم ءاقبل « ني رخأتملا فعض بهذملا رضا

 نومسي و ءنيجرخع نيدهت+ ىلإو , نيبستنم نيدهتحجم ىلإ كلاملا بهذملا ىف

 ةماعلا نه كلذ نود نه نورهتعيو « سفن ءابقف إو « هوجولا باحصأ

 « ةقباسلا ثالثلا تاقبطلا ىف ءاتفإلا رصحني ذإ «نوتفيو ؛ نودلقي نيذلا

 . ةماعلا نم ريتعيو « اهأدع نم هيلإ عفترب الو

 ' هلئاسم رب ءرقتب القتسم نوكي ىذأا هيقفلا هنأب هن وفرعي بسفنملا دهتجناو

 ىديقم وهف « هدعاوقو همامإ لوصأ هتلدأ ىف زداجتي ال هنأ ريغ« ةلدآلاب

 ديقم ريغ ؛ مامإلا دنع لال دتسالا جهانم تفرع ىتلالوصألاب مامإلا بهذم

 ىف ءارآ هل نوكت كلذلو ءةلدألا كلت نم اهماكحأ طينتسا ىلا هعورفب

 . مامإلا ىأر فلاخت عورفلا
 ةلدأو « هلوصأو هقفلاب املاع نوك< نأ وحنلا كلذ ىلع دبتجما طرشد

 ىف ضايترالا مات ىناعملاو ةسيقألا كلاسم ًاريصب « اليصفت ماكحالا

 . . هلوصأب همامإل هيلع ًاصوصنم سيل ام قاحلاب املاع طابنتسالاو جيرختلا

 اوقلت نيذلا هنع هللا ىضر كالام باحصأ نم نو ريثك فنصاا اذه نمو

 كنإو , مهدعب ءاج نم ضعب و« بهو نباو ؛ مساقلا نباو ببشأك« هيلع

 ةلزنك هنم مهتلزنمو , هنع هللا ىضر كلام ءارآ راوجب ءارآ ءالؤط ىرتل

 ةفينح ىنأ نم رفزو دمحو فسوي ىبأ ةلزنكل بقو « ىفاشلا نم ىنرملا

 - . نيعمجأ مولع ؛ هللا ىطر

 ىىك دق هف هيف مهترثكو ١ ىلاملا بهذملا ىف ءالؤو دوجو نأ كش الو

 يتلا ةفلتخملا ثداوحلا ماكحأ ٍلوبقل ًانرم هلعجو « هاذغو ؛ بهذملا كلذ

 , اهل أجالع نوكستو « لاح لك مئالت
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 بهل هربر قب نوم وشب نيذلا مه طقف نوجرخملا نودهت#لاو - 4 #8

 « لوصأللا هذبب نوديةتيو « هلوصأ طا,نتساو « هصوصن ريرحتو « مامإلا
 مهنيب قرافلا وه اذهو . مامإلا عورف اهب نوفلاخي ًاعورف نوطبنتسي الو
 فرعي مل ىتلا عورفلا جرخت ىلع روصقم مهلمع نكسلو . ىلوآلا ةقبطلا نيبو
 فرعي ملام سايقبو ؛ هل جهاهنم تفرع ىتلا لوصألاب مامإلا نع ابمكح

 تاياورلا. ضعب حيجرتبو «, اهنم هيكح فرع ام ىلع عورفلا نم همكح

 هذه ءالؤه ضعب ىمسي كلذلو « هنع ةلوقنملا ءارالاو « مامإلا نع ةفلتخملا

 . نيج رخملا ةقيط اهيمسي مهضعب و « نيحج رملا ةقيط ةقيطلا

 ءرصع ىف دجو لكو « دحاو فص ال نافنص ءالؤه لمع نأ ىدنعو

 ؛ذيمالتلا روصع تلت ىتلا روصعلا ىفف ؛ هرصع ةجاحل دس هدوجو ناكو

 فرعا ' ةريثك عورف دوجول « ةسام جيرختلا ىلإ ةجاحهلا تناك مذيمالتو

 حيجرتلا ىلإ اهتجاح نم رثك أ جيرختلا ىلإ تجاتحاف بهذملا نم اهمكح

 عورفلا ماكحأ ترثكو ءبهذملا عسنا املف ء حيجرتلا لقو « جبرختلا رثكف
 لاوقألا فالتخاب همكح فاتخي د>اولا عرفلا ناكو « لاوقألا تبعشتو
 ةيحان نملاوقألا نيب ةنزاوملاو حيجرتلا ىلإ ةجاحلا تناك انايحأ ,ةبراضتملا
 نع لّقبال لمعلا اذهو اهليلد: ةيحان نمو « ابائاق ةيدحاف نمو « اهتياور

 جرخملاو « رثكأ هيف هيلإ ةجاحلا نوكست نامز هل لكو , هتاذ ىف جي رختلا
 « هيل] هتجاح تناك نإ جرخي دق حجرملاو كللذا ةجاحلا تناك نإ حجري دق

 ءىبرملا نباو ء ىمخللاو « دشر نباو « ىرزاملا ىلاملا بهذملا ىف ءالؤهو
 . مريغو ؛ ىطاشااو « ىفارقلاو

 اونعو ىكلاملابهذملا اوف رعنيذلاءاهقفلا مه سفنلا ءابقفو يا

 « طاينتسالا قيرط اوضري مل مهنأ ريغ ؛ هتلدأ مر تو « هلئاسم ريرقتب

 اوجرخي نأ مهل لب ءاوتفي نأ مهل ءالؤهو « كئاوأ ضايتراك جبرختلاو
 تسهل تاياورلاو لاوقلا نيب جيرختلا ىف مهتازنم نكللو ةرورضلا دنع



 لس جام

 2 مهل# كلذ زاوج ىلع ءايلعلا قف : مو « كلذ نرد مه لب نيقباسلا ةلاونك

 مهل نإ :لاق ءاتفإلا مل نإ لاق نف ءاوتفي نأ مهل نإ لاق نم اذه لاق لب

 مب نيذلا هوجولا باحصأ نم دحأ نكي مل 9 ةدورضلا .دنع جيرختلا
 دقف دنع الإ ءالؤه نه ءاتفإلا زوجي ال ءايلعلا ضعبو حيجرتلاو جيرختلا

 موك رو « ةرورضأل نذإ مهاوتفف « نيبستاملا وأ , نيج رخملا نيدبتجملا

 0 ٠ ةرورضأا قافتالاب
 ىضر كلام بهذه ىف ى وتفلا م هل نيذلا ءابقفلا تاقبط هذه ذا

 ىوتفااف ددش ًّ مذهدجأ موا واوتش نأ مهلسيل ْن رداقب مهتودنمو هلع هن

 ءاملعلا نم نب ريثك بتك ىف ديدشتلا كلذ ءاج دقو ءابيف ةيكلاملا ديدشت '

 مدعي هاج نم دب دشتلا كالذ ىف مديأد « نيمدقتملا

 , لهأب سيل نمو « ىوتفأل لهأ وه نم ىلع لدت ًاصوصن تيأردقو 3
 : لوقي ىرذاملاف « مهدعب ءاج نم اهديأو ء ىرزاملاو ء دشر نباو ارقلل .

 رحبتسا دق نوكي نأ بهذملا لقن نأ هبتا رم لقأ نامزلا اذه ىف ىتفِي ىذلا . ٠

 عقو ال مهويج وتد اهل ويشلا ليوأتو 5 يبهذملا تاياور ىلع عالطالا ىف ْ

 دق لئاسك لئاشم مهويبشت و « بهاذم فالتخاو :رها وظ فالتخا نم اهيف

 سفنلا ىلإ قبسي دق لئاسهو لئاسم نيب مهي رفتو اهدعابت سفنلا ىلإ قيسي

 هيلإ راشأو ؛ مهبتك ىف نورخأتملا هطسب امم كلذ ريغ ىلإ ءابهءاشتو اهءراقت

 . « مهتاياور نم ريثك ىف كلام باحصأ نم نومدقتملا

 : هصنام دشر نبأ نع ليلخ نتم ىلع هحرش ىف باطخلا لقنو

 ظوفحلا ىف ماوعلا ةلمج نع زيمتتو « مولعلا ىلإ بسنت ىتلا ةعامجا نإ

 كلام بهذم ةحص تدقتعا مهنمةفئاط « فئاوط ثالث ىلع مسقنت موهفملاو

 لئاسم ىف هباحصأ لاوقأ درجم ظفح اهسفنأ تذخأف « ليلد ريغب ًاديلقت .

 اهل خصال هذبف مقسلاو | و.أمنم حيحصلا زييمتب اويناعم ىف هقفتلا نود « هقفلا

 اهدنع لعإل ذا.“ هبادصأ لوقو كالام ل وف نم 4:ظفحو هتبلع 8 ىوتفلا
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 حصرو ؛ مع ريغ نم ديلقتاا د رجعي ىوتفلا حصرال ذإ , كلذ نه ءىث ةحصب |

 هريغ وأ اكلام دلقت نأ « هيتفتست نأ اهل ممصي نم دجت مل نإ اهنتصاخ ىف اهل

 هدم ملَقت نم ةلزان هب تأ زأ نه مل ل معي ل نإو 2 مههاوقأ نم. هتظفح امف هباحصأ نم

 , 62 «هل هاكح ايف هديل: وأ 8 كلام لوف نم اهيف

 ةحص نما نأب مي كلامبهذم ة هدءص تدقتعا ند ) ةيناثلا ةفئاطلاو 2 ١

 هباحصأ لاوقأو هلاوقأ درجم ظفح اهسفنأ تذخأف « اهيلع هانب ىتلا هلوصأ
 نم هل وصأ ىلعد راجلا أهنم حيحصلا تميلعف ؛ اهيناعم ْق توهقتو هقفأأ

 ىلع عورفلا سايق هآف ردع قيفحالا ةجرد غلبت ١ اهنأ الإ 0 جراخلا ميقسلا

 « كلام لوق نم هتملع امب ىتفت نأ تيتفتسا نإ اهل حلصي هذهو « لوصآلا
 قفتنأ اهزوجبالو  ةيدحدص اهتنأب دق تناكاذإ 2 هباحصأ نمه ريغ لوقو

 ؛ هباحصأ نم هريغ لوق وأ ؛ كلام لوق نه اصف هيف لعتال ايف داهتجالاب

 عورغلا ند ه سأيق 4 ال لك نم تسيل ذإ , هرحص امل كتنأب دق تناك نإو

 . © لوصألا ىلع

 ةحص نه ًاضيأ ال ناب ع ههذم ةحص تدقتعأ نم ) ةثلاثلا هفث مئاطأا 90

 6 لصفملا و6 24 وسنملا و خمسانلل ةفراع نآ رقلا ماكحأ املاع اهنوكل هل وصأ

 سس ةزيع ماكحالا ف ةدراولا نلسلاب ةملاع « ماعلا نم صاخلاو 5 لمجملاو

 ءاهقف نم مثدعي نهو ؛ نيوباعأاو ةباحصلا لاوقأب ةااع اهلولعم نه أبحيدص ١

 مهفي ام ناسللا لع نم ةملاع هيف اوفلتخاو , هيلع اوقفتا امو « راصمألا

 ال محصل ىلا وه هذهو « اهعضاوم ىف ةلدآلا عضوب ةلاع« 0 قاعم هب

 ,ةنسااو باتكلا ىه ىلا« لودألا ىلع سايقلاو داهتجالاب ًامودع ىوتفلا

 نإ هيلع سيقام لعو 3 ةلزانلا سيو اهني 1 عماجلا 0 ىيعملاب ةمالا عامجإو

 . .اهيلع سايقلا مدق

 )١( هباتصأو كلام لاوقأللا درجم ظفصحت تا ةفئاطلا هذه هذه لهآ أ 4 دحأ دلقي ىأ :
 مونم ىلعأ دجوي مل نإ ةفئاطلا هذه نم دحأ ىتفتسي الف ,

 . ١) ص م ج قورفلا بيذهت عجاد (0)



 . اس ع/و

 ايتفلا هل زو نمو « معلا بلاط لاوحأ نع هقورق ىف ىفارقلا لاق دقو

 رصتخمبلغتشي نأ ىلوآلا لاحلا : لاوحأ هل لعلابلاط نأ معا هللا نيد ىف

 هريغ ىف ةص وصخ تامومعو « هدنع ةديقم تأقاطم هيف هيهذم تارصتخ نه

  كلذكنوكي نأ زوج وأ « كلذك همهفو ةظفح نيعم ا باتكلا ناكىّتمَو .

 عطقي ةلأسم ىف الإ « ًامهفو ًاظفح هداجأ نإو « هيفامب ىتفي نأ هيلع مرح '

 زوجيف « رخآ نم رخآ ىنعم ىلإ جاتحئال اهنأو « دييقتلا ةيعوتسم اهنأ اهيف

 .نوكتو « ناصقنالو ةدايز ريغ نم اهبجو ىلع ابيل ] جاتحي نمل اهلقني نأ هل

 ةلاحلا ه « ... ابيلع جرختالو ءاههبشت اهنأ ال ء اهنع لوئسملا ةعفاولا نيع ىه

 « حورشلا ليصافت نم علطب ثيحب ء بهذملا ف هليصحت مسني نأ ةيناثلا

 طبضي مل هنكلو « تامومعلا صيصختو , تاقلطملا دييقت لع تالوطملاو

 ةلمجا ثيح نم اهعمس لب « ًانَمَم ًاطبض هعورف ىف هتادئسفو ؛ همام] كردم

 ىف هظفحو هلقيأم عيمج ىفي نأ هل زوحب اذبف « خياشملاو ةبلطلا هأ وفأ نم

 هل تعقو اذإ هنبكلو « ايتفلا طورشب بهذملا كلذ روبشملا ًاعابتا ؛ هرهذم

 ةلأسملا هيشت هذه لوقيالو , هتاظوفحم نعابج رخال هظفح ف تسيا ةعقاو.

 هتسيقأو , هتلدأو « همامإ كرادم طاحأ نم حصير امن] كلذ نآل , ةينالفلا

 ٠ '. , هلصفم اهيلع دمتعا ىتلا هللعو

 «نيجرخملاةجرد ىهو ةيلاعلا ةجردلا وأ , ةثلاثلا لالا كلذ دعب نيب م

 «للعلاو ؛ةسيقألالاوحأ ليصافتب ملاع وه نملالإ جبرختلا زوحجيال ٠ : لاقو

 . ًاضراعم نوكي نأ حلصي امو ؛ دعاوقلا طورشو ؛ حلاصملا بترو

 اذإف ء ةنس> ةفرعم هقفلا لوصأ فرعي نهالإ هفرعبال اذهو حلصي ال امو

 وهو رخآ ماقم هيلع نيعت ماقملا اذه هل لصحو ؛ ةفصلا هذب ًافوصوم ناك

 عاونأو «حلاصملا كلئو ةيعرشلا دعاوقلا كلت محفصت ىف دبجلا لذبو « رظنلا

 هريتم نأ زو ام دجوو هفرعي اف هدبج لذب اذإف « اليصافتو : ةسيقآلا
 ابحيرخت موري ىلا ةثداحلا ىف سيل وهو ءاطرش وأ منام وأ « اقراف مامإلا



 - ف

 هل زاج ةفرعملا مامتو دبجلا لذب دعب ًاتيش دحي ل نإو « جب رختلا هيلع مرح
 9 لئايح 3 ؛ رختلا

 دق ىلاملا بهذملا ىف ميرخنلاءالع ن نه ةفئاط لاوفأ هذه 51١"

 لهأ نم نوكي نملالإ اهوحيبي ملو « ايتفلا رمأ ىف ديدشتلا ىلع مهتءلك تقفتا

 اهكح ىلع صني مل ىلا عورفلا ماكحأ طاينتسا نوءيطتسي نيذلا جيرختلا ظ

 صوصنلا نم اهبماشإ امي اهوحلي نأب كلذو  هباحصأو كلام بهذم ىف

 . هل وصأ و بهذملا دعاوقب كللذ ىف نينيعتسم , هيلع |

 لقنينأ هل حامي نكسلو « ىوتفلا هل جابت ال ةلزنملا هذه نود نوكي نمو

 «صيصخت الو دييقت ىلإ جاتحمال هنأ تبث دق ًاحيحص لوقذملاناكاذإ ظفح ام .

 هلك كلذو « هنيعب هيلع ص وصنملا ى مه اهيف ىتفملا ةعقاولا نوكت نأ ط رشلو

 اذه ىلإ رطضت ؛ ةئجلم ةرورض لاح ىهف « هيتفتسي تفم ة دجوي ملاذإ

 . ىانثتسالا رمآلا

 نم مهل دي سانلا ناآل « رصع لك ىف ةمزال ىوتفلا تناك اذإو

 لكى نيج رخملا نيدهتجما نم نذإ دب الف « هيف نوتفتسي ام موي لكثادحالا

 ريغب نيلفانلا كئاوأ ىلإ ةماعلا أجلي ال ىتح ؛ اوعطقني نأ زوج الو. رصع

 سانلا ىلع ديدش جرح كلذ ىفو ؛لقنلا ىنح دجوي ال ذإ ءاوفقوتي وأ ؛لع
 ' , ىطاشأا نع ثحبلا اذه ردص ىف هانلقن ام ىلإ ةلاح ال ىهتنن كلذبو

 ءىطامشلا هيمسي اك طانملا قيقحتب داهتجالاوأ 5 ,رختلاف داهتجالا نأ وهو
 . ايندلا هذه ىنفت ىتح « ةمايقلا موي ىلإ هعاطقنا نكم ال

 عطقني ال طانملا قيفحتب وأ 6 جي رختلاب دابتجالا ناكاذإو ع 5

 هؤابقف ررقي ىذلا بهذملا نإف « ابطرش وهو « عطقنت ال .ىوتفلا نآل أدبأ

 . ماد ةأرحلاب لاصتاو « رمكسم ءاع ْق كاذ

 )١( ص ىناثلا ءرجلا قورفاا *. ١ نوعبسلاو نماثلا قرفلا .
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  «ًاقيثو الاضتا هايحلاب لصتا « هنع هللا ضر كلام بهذم ناك كلذكو

 * انش ن ويلاطي ىت لا روماألا صئاصخ اومهغي نأ ىف اودهتجا هيجرخم نآل

 :ةماعأال ودالابكلذ . طبرو هيف ةرضملا عفد وأ :ن وتفي مف ةحلصملا رادقمو

 صوص دنع فق ؛ دماج ًايهذم سيل و“ ءايحالا ةجاح كسل ًايح ًايهذمناكف

 صوصن نم أصن هيقفلا قبطي ال هنإ لب « ةلمأ ديق اهنع كرحتي ال نيقباسلا

 مام ةماشم اهيف صنلا قبطي ىنلا لاحلا نأ فرعي نأ دعب الإ « بهذملا

 نواقنيالو « أءات قفاوتلا نوكسيل « لبق نم ءابقفلا اهبجلاع ىتلا لاحلل «ءاشتلا

 « ابيف صنلا دجو ىتلا لاحال ةروصلا ىف داحتالا درجمب ةعقاولا لاحال صنلا

 ةلزانلاف نوكي نأ ىسعو اهنم ةدحاو لكل ةزيمملا صئاصخلا نوفرعتي لب
 ةديدجلا لاحلا ىف ةرضملل عفاد وأ « ةحلصملل قدح ريغ مدقلا كلا لدحي ام

 ؛ ليلجلا بهذملا كلذ ىف ماكحألا ريدقت ىف ناساسأ ةرضملاو ةحلصملاو

 ش ٠ قيفوتلا ىلو هناحبس هللاو ضال ثيح

 هلوصأ ةررحصحا ل٠8

 جيرختلا ف احوتفم بهذملا كلذ داهتجالا ناك فيك انيب  ؟”<
 ام ؛دابتجالا نم عونلا كلذ قلغي نأ نكمي ال هنأ امررق دقل لب « قلغي م

 رضلا سانلاب عقي نأ ريغ نه عطقني نأ نكمي ىذلا وه قلطملا دابتجالا

 باب متف نكلو « هماكحأ مهيلع نحو « مهنيد رهأ مييلع قلغتسي وأ

 ؛ليلجلا بهذملا كلذ ىف هانيأر ىذلا وهلا كلذل ايفاك نكي مل هدحو جيرختلا

 نيفزاجم ريغ ررقنا اننإ ىتحا هماكحأ ىف اهدي ىلا ةيويحلا كلتو

 عستاف ةسسسفلتخ روصع ىف ءاملعلا هربتخا دق , ءايحاألاو ةايحلا بهذم هنأ

 محل ًافمسم ناكف ء رضاحلا انرصع ىف نوناقلا ءايلع هربتخاو ٠ مهلكاشمل

 ةرثكو « هيدبتجم ىلإ كلذ دنسن انإو « جالع نم هيلإ نوجاتح ام لك ىف

 , هيف جيرختلا لع ترطيسو ءاهنم رثكأ ىبلا لوألا عوند هلوصأ |



 ش ث اا

 بعذلا ةيمنت انهون امك اهنأش نمو , مهكلاسم ىلإ انرشأ دقف نودبتجلا امأ
 0 . هتافآ عيسونو

 . ءاملع نإ ىتح ,الوصأ بهاذملا رثكأ هنإف ءهلوصأ ةرثك امأو
 ل وعدبو «ة ةرثكلا هذه نع عافدلا ْن ولراحي ىلاملا بهذملا نه ل وصألا ش

 0, ًاددع لوصألا نم هب ذخأب ام لثم ذخأت اهتأ ىرخالا بهاذملا ىلع

 نإ لوقن انإ لب ؛ كلذ ىف ضوخن نأ ديرنالو اهئامسأب اهيمست ال اهنكسلو
 بهذملا تانسح نم ةنسح ة ةرثكسلا كلت نآل « عافد ىلإ جاتحيال رمآلا

 : كأ وثم م مهسفنأ اولمع نأ ال :«نويكلاملا ام خافي نأ بجي , ىكلاملا

 لمحت نأ نياواحم ريغ الوصأ يبماذملا رثكأ هنأ ىرن نأ كاذلر عافدلا

 0 ٠ . هلهأ لقب ملام هريغ

 .« سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتنكملا : ةفينح ىبأ دنع لوصألا نإ
 ةنسلاو باتكلا : ةيعفاشلا دنع لوصاللاو , فرعلاو : ناسحتسالاو

 او با . كلذ ودعت الو , سايقلاو مامجإلاو

 دنع رك ذام ىه ةعست اهل هوصحأ ددع لقأف : ةيكلاملا دنع لوصألا امأ
 . عئارذلا دسو « ةلسّرملا ملاصملاو ةندملا لهأ مامجإ هيلع دازيو « ةيفنحلا

 نيبام رثك الك كشالب هنإف . جرخلا ببرخت قلطت لوصآلا ةرثك نإو
 لبعلا ىلإ امرقأو؛ امحلصأ ام امام راتخم ءاتفإلل ةح اص لوصأ نم ىتفملا ىدي
 ٠ . هيف ىفي مف نيدلاو

 نأ ال « بهذملا كاذب ولعت نأ اهئأش نم انلق اك ةلدآلا ةرثك تناكف

 . هقيضت الف « قيبطتلا ىف ًانرم هلعجت نأ امتأش نمو , هضفخت

 ؛ هريغ ىلع ىسلاملا بهذملا ام ديزي ىلا لوصألا عوأ نإو - "64

 برقأو؛ ةنورمرثكأ هنالعج «ريغعم ابيف قفتا ىتلا لوصألا ىف مكلسمو

 . «ةعماج ةرامعبو «٠ نورعشيامو ء« نوس« امو سانلا حلاصم ىلإ قدأو ةبوح

 اليلق الإ نوفلتخي الو « سانلا اهيف كرتمشت ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلا ىلإ برقأ
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 هب ذخأ ىذلا لاصملا لصأ نإف « ةثوروملا تاداعلاو « عزانملاو ميلقإلا كب
 هناونعلصآلا كلذ مبصأ ىتح , هدنع ىأرلا هقفرثك أ ىلع نطيسو « كلام .

 اذإ لوصآلا ىلع جرخلا هيقفلل .نرانعلا قلطي هب مسقا ىذلا همسيمو

 ضراعتن "ل سائال ةحاصم هيف نوكس امب , ىقفيف « هباشم عرف ىف اكح دحب 0

 ىّتفي ةرضه هيف نوكي امو , ًاررقم الصأ شقانت الو , مكسحللا صنلا عم

 وهو ؛ راثالاو صوصنلا هل دهشت ىذلا , مكحملا أدبملا كلذ نم ًاذخأ هعنمب

 . رارض الو ررضال نأ

 همام] اهماكحأ طيذتسا ىتلا بهذملا كللذ عورف ىف تشنف ول كنإو
 ابيف طاينتسالا ناكو , هيف نوجرجملا وأ ءهدعب نم هتباحص وأ لوألا
 لك ىف ىضرألا مكحلا ىه تناك ةحلصملا نأ تدجول ,صنلا ال ىأرلا
 تروظ مأ «همساتلمحو سايقلا سوبل ةحلصملا تسسبلأ ءاوس , عورفلا هذه

 لمحت ال ةلسرم ةحلصم تناك مأ , هنأونع تلمحو « ناسحتسالا بوث ىف

 : . اهناونع ريغ ذخأت الو ؛ اهمسأ ريغ

 لامفآلا تارمث فرعت ىلإ هيف هجتا ىذلا عئارذلا دس أديم كلذكو

 ىلإ هيف هجتا لب « عئاقولل ةدرجما روصلا ىلع هيقفلا هيف دمحي ملو  اهجئاتتو
 ديري نأ ةميلساا ةرظنلا ىه كاتو « هيكح طانم ابلعجف « تارلاو تاياغلا

 بهذم ناك كلذكو ؛ اهماقسأل بطلاو « ةعامجلا حالصإل نوناقلا لعجي نأ

 ىف مهكراشي نيذلا ناسحتسالا نإو . مهترظن كلتو  نييكلاملاو كلام

 هرادقمو ذخاألا عون ىف مهل نيفلاذع هب ذخالا ىف اوناك , ةيفنحلا هب ذخآلا
 سيياقملا تناكو « ملعلا راشعأ ةعست كلام هلعج ىتح , هنم اورثكأ مهف
 عقاولا ىف وه ةيفنحلا هنم رثك أ ىذلا عونلاو « ةيفنحلا ةديقم اهطباوضو
 . قخلا سايقلا هومسام وهو « سايقلا عاونأ ضعب

 اذإف « ةحلصملا رثكألا بلاغلا ىف هساسأف ةيكلاملا ناسحتسا امأو

 وأ دكؤم ملظ ىلإ اهقيبطت ىدؤي ةيبقف ةدعاق وأ ًاررتم ًابيقف الضأ دجو



 هل عمم. تن

 ' « ناسحتسالاب ةدعاقلا دآرطا اوففخ « ةرضم بلج وأ , ةحلص» عنم

 .« ةرضملا عفدو ةحاصملا بلج أدبمب ًاذخأ ةيضقلا كلت ىف قيبطتلا اوعنمو
 . عبط رثأ الو « م صن ال مادام

 ىف لاوحألا بعشتو « ةيمالسإلا قافألا عاستا ناك دقاو - 56.

 « ثداوهلا ترثك الك هنإف قيمظتلا ةرثك بايسأ نم هب تذخأ ىتلا بوعشلا
 : هعورفل ًاعيسوتو  هلوصأل ارير حو: بهذللل ًاتاهرإ كلذ ناكءتعونتو
 .« عئاقولا ىف ىتفي ىذلا بهذملا كلذ ىف ًاصوصخو « نيدبتجملا نهذل آقتفو
 . أمقاو عقي ملام ردقيو ء روصلا ضرشي الو

 «: اهاوحأ تنيابتو ؛ ىكلاملا بهذملاب تنكح ىتلا راطقألا تعستا دقو
 « ةيندملاو لعلا ثيحو « نارمعلاو ةراضحلا ثيح سلدنألا ىنف ءاهفارعأو

 كلذىف ءابقفلا نم ناكو « ىكلاملا بهذملا ناك« ةكسحلاو ةفسلفلا ثيخو

 نبا اذهف , ةكحلاو ةفسلفلاو « قيمعلا هقفلا نيب عمج نم ليلجلا بهذملا

 نويبروآلا هنع قلت ىذلاو « سلدنألا ىف ةفسلفلا ءاول لماح ديفحلا دشر
 ًاهيفف ناك ةفسالفلا .ىلع هموجه دنع ىلا وغلا لزان ىذلاو «وطسرأ ةفشلف
 ةيادب ىمسملا نراقملا هقفلا ىف ميقلا باتكلا هلو , ةيكلاملا ءاهقف نم ًازاتمم
 هقفلا ف هل ناك سادنألا ءاقف نم هريغ نوريثكو ء دصتقملا ةءابنو دهتجلا

 . اهريغو ةكسملاو بداآلا ف مدق هلو « ىلعملا حدقلا

 اندجو « دايز نب قراط ضبر ثيح هقيضم ىف رحبلا انزتجا نإو '

 اهيف وهو ,. عزانم اهيف هعزاني ال بزغملا دالب ىف ًاضبار ىكلاملا بهذملا
 « سادنالا ىف اهنس اك « لايجللو ةّدايلل ماكحاألا نسي ء بصتخ عرعرتم
 ضعب :تناك ثيح ةرباربال نسي وهو ؛ بصخلا ثيحو « ةراضحلا ثيح

 . فطعتو قرتسوفنلا تناك ثيح « سادنألا ل هأل نس اك « ةبوديلاةوفجلا
 رصم ندجنل بيصخلا ىداولا ىلإ انلصو ىّتح  ءارحصلا انعطق نئلو

 بقاصي * أضيأ ىكلاملا بهذملا دجت كلانهو « عداولا اهلين و « ليما اهفيرب
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 ناطلسلاف « هلثمىعفاشلا بهذاو « انايحأباغلا هل نوكيو« ىعفاشلا بهذملا

 ىف ىعفاشلاو «بلغأ فيرلا ىف كلاما بهذملا نعلو « لوادتي امهنيب

 ناكو « أماقم ليلجلا بهذملا كلذل ديت زاجحلا ف كلان مث « ىوظأ نئادملا

 ٠ . بلغ مهل نكي مل نإو « عابتأ قارعلا ىف هل

 ميلافألا هذه ىفو « ةنيابتملا عزانملا هذه ىفو « ةفلتخملا تائيبلا هذه ىف

 . نم طبنتسإ تفمو لاع لكف «٠ بهذملا كلذ ىف جيرختلا ناك ةيئانتملا

 هللا باتك لظ تحن هدلب فرعل عضخب و « ةحاصملا عم قفتي ام ماكحألا

 . عيدك هلوسر ةنسو

اقأ عنيابت نيذلا ءاملعلا كئلوأ هيلإ لصي ام فلتخ نأ دبال ناكو
 .مهيل

 ءارآ نويسادنألا مبيف امب ةبراغملا ناكف « ناك كلذكو مهتائيب تفلاختو

 تءعمجدقو « ءارأ ةفراشملل ناكو « ءارآ نييندملل ناكو , ءارآ نيبرصملا ناكو

 امضعب اتزاومو « ضعب ىلع اهضعب ًاحجرم ءارآلا هذه نيرخأتملا يك

 هب بطي ام بهذملا لاوقأ نم اهيف دحب ىتفملاو هيقفلل ةدامناكف ضعبب

 هقفلا ىف جيرختلل ًاروص ابيف دحي ثحابلا ملاعلل ةدام تناكو « لاح لكل

 . بانجلا بصخ باحرلا عسقم ناك فيك اهنم ىري ىالسإلا

 ىكلاملا بهذملا ىف لاوقالا ةرثك

 « ددجتم ىح بهذم لكك « ىلاملا بهذملا ىف لاوقألا ةرثك حما

 . ةفلتخلا مهفارعأو سانلا لاصم ىعارب

 كلام رصع ذنم أدتبا ليلجلا بهذملا كلذ ىف لا وفآلا فالتخا نإو

 أهنم قباسلا فرعي ملو « لئاسملا ضعب ىف ةفلتخم ءارآ هلف « هنع هللا ىضر

 تاياور لئاسملا ضعب ىف هذيمالت نع ىورو « هنع هعوجر فرعي ىح

ةقثلا ثيح نم ىرخأ ىلع ةدحاو حجرت ل ةفلتنع
 ٠ ىوارلاب 

 ( كلام-؟١م)



 ل ما

 كلذ نإف ءدحاولا رمألا ىف دهتجلا لاوقأ فات نأ ًابيرغ نكي لو
 ةباحصلا ىف ظحالي لب « ممذيمالت ىف .ظحالبو , نيعباتلا ف ظحالي .ناك
 صالخإلا ماد ام هنأل ؛ نيدهتجملا ةملاألا رثك أ كلذك ناكو , مهسفنأ
 ليلدل « ةدحاولا ةلأسملا ىف هيأر رييغتل مامإلا عفدي دق قحلا نإف ًارطيسم
 ءالتبالاوإ رابتخالا نه ىأر هنآل وأ « هملع مث ء هب لع ىلع نكي مل ديدج
 رمأ ىلإ هبنت هناأل وأ «لوآلا هبأر ىف هأطخ تبث ام سانلا لاوحأل
 بابساللا نم كلذ ريغو « هنع لدعف لوألا همالك هيلع ىنب ىذلا ليلدلا
 هليلد حولي ثيح قحلا ءارو ريسي صلخملا نإف ىأرلا رييغت ىلع ةثعابلا
 رورغلا ناطيششا ناكالإو « هيأرو هركسفل بصعتي الو ؛ ةجحلا هل ميقتستو
 مهيلع بلغي ناكو : هنود مهسفنأ نودعابي اوناك ام كلذو « هبلق ىلإ كلاسم

 ىف ةبغرلا راد ىأرلا ريبغت ىلإ ةعراسملا تناكو مهسفنال مهماهتا
 . قهلا بلط

 ًافالتخا مهطابنتسا ىف اوفلتخا ذيمالتلا رصع ءاج اسمو - 5"
 لب , بهذملا ىلإ اهيف ىأر كلام فرعي مل ىنلا مهاوقأ تفيضأو « اريثك
 بهذملاىلإ ىأر هيف هل لع امف مبخيش اهب اوفلاخ ىنلا لاوقآلا ضعب تفيضأ
 لصو اع جئاتنلا ضعب ىف فادخا نإو « هجاهنمو هلوصأ ىلع ةينبم اهمال

 مخي .شىلإ مهتيسنب | وكسمتسا دق وهف مثداهتجا رآدقم نكي (بم مهنآل وعهياإ

 . ريبكللا بهذملا كاذ نم مهلا وفأ تدعف ؛ هبهذمو

 ىف موجئاتن فاتخت نأ دبال ناك نوجرخملا ذيمالتلا دعب نم فلخ الو
 لئاسملا ىلع مهتسيفأ ىف اوفلتخي نأ دبال ناكف « بهذملا ىف مهحيرخت

 ىلع اوتفأ ىتلا حلاصملا هوجو كاردإ ىف اوفلتخم نأو : اهيلع صوصنلا
 تائيبلاو تاءامباو صاخشألا فالتخاب ملاصملا فلتخت نأو , اهساسأ
 مهنمو« نويندم مهنمف « ةفاتاغ ميلاقأ ىفا وناك ممنأ ًاصوصخو فارعالاو
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 000 . ةفلتخملا حلاصملا هوجو ىف رظنو« ركسف حزنم

 « لاوقألا ةرثك ىف ايس لوصآلا داحتا عم فالتخالا اذه ناكف
 ةقفلا ىف ثحابلا هيف دحب ًاييصخ ًاباتج ةرثكسلا كلت تناكو « هيف ترثكف

 تائيبلا قفاوت ءارآوةح اص ةيبتف عزانمو  ةجضان ةيركف تارم ىمالسإلا

 . ةيحالصلاو ةوقلاو ةيويحلا رهاظم نم كلذ ناكو , ةفلتخملا

 نيب ةعماج ةيكلاملا ءاهتف نم نيخرؤملا بتك تناكدقلو - ”

 ءارآ ىك اذن تناك دقل لب ؛ تاحجي رختلاو 2 لاوفالاو , ةفلتخملا [تاياورلا

 . ًانايحأ ةعبسلا ءاهقفلا

 لاوقألاوتاباورلاب دارملانايب ف ليلخ نام لع باطخلا حرش ءاج دقلو

 : هصأ م ليلخ نم ف

 «هباحصأ لاوقأل اوقألابدارملانإو: كلام لاوقأ تاياورلاب دارملا نإ ه

 فالغ عي دقو « مهوحنو ىرزاملاو دشر نباكن يرخأتملا نم مهدعب نمو

 دارملاو ءايلعلا عامجإ مامجإلابو . بهذملا لهأ قافتا قافتالاب دارملاو كلذ

 نياو ةنانك نبا ىلإ مهبراشي نويئدملاو . . . ةعبسلا ءامقفلا ءابقفلاب

 نويرصملاو , مهئارظنو « ةملسم نباو « عفان نباو «فرطمو نوشجاملا

 نباو ٠ جرفلا نبا غبصإو بهو نباو « ببشأو « مساقلا نبا ىلإ مهيراشي
 ىضاقلاو ؛ ليعامس] ىضاقلا ىلإ مهب راشي نويفارعلاو « مئارظنو مكحلا دبع

 ىضاقلاو « باهولا دبع ىضاقلاو ؛ بالجلا ىبأو راصقلا نب نيسحلا ىبأ

 ىلإ مهبرامشي ةبراغملاو مهتارظنو ىرببآلا ركب ىبأ خيشلاو « جرفلا نبا

 , ىمخللاو ىجابلاو ءدايللا نباو « ىسباقلا نباو « ريبز ىنأ نبأ خيشلا

 دنس ىضاقلاو ؛ ىبرعلا نباو ءدشر نباو ربلا دبع نباو ءزرحم نباو
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 ,كلامباحصأرباكأ نم ىورخملا نم رلا دمع نب ةريغملا وهو ىرخملاو

 00 , ىراخبلا هذنع ىور دقو

 : ابنيب اوحجرو « فالتخالا هجوأ ءاملعلا سرد دقو - "8

 ءاج نم جيرختو « باحصلا لاوقأ نيب اوحجرو « تاياورلا .نيب او>جرف

 كتلوأ حبجرت ىلع حورشلاو نوتملا تامتشاو ءنيتفملاو نيجرخملا نم دعب

 ََن وتفملال ه 2« تح راثي انهو ٠ مهضعب رايتخا رأ ءمه رايتخاو , نيدج رملا

 ؟ حيجرتلاو رايتخالا كلذب نوديقم
 مهنأ هنم مبشي ٠ رصع لك ىف نيّفملا ىف ءالعلا هطرتشي امل عجارملا نإ

 نوكي نأ ىسع ذإ ٠ ىوتفاا عوضوم ىف نيقباسلا رايتخاب نيديفم ريغ
 ىف نوجرف نبا لاق دقلو , حجارلا لوقلاو « ةلزانلا نب لماك ريغ هباشنلا

 ظ : ىتفملا بتارم لقأ ىف ىرزاملا نع هترصبت
 ٠ نوي. نأ بهذملا لقن ىف هنا رم لقأ نامزلا اذه ىف ىتفي يذلا 5

 مههيجوتو ءاهل خويشلا ليوأتو ؛ بهذملا تاياور ىلع عالطالا ىف رحبتسا
 نهذلا ىلإ قيسي « لئاسع لئاسم مهبيبشتو ءاهيف فالتخالا نم عقو امل
 هطسبام كلذ ريغ ىلإ ام راقت سفنلا ىف عم لئاسم نيب مهي رفثو ؛ اهدعاب

 باحصأ نم مدقت نم امبيلإ راشأو « مهتكىف نييورقلا نم نورخأملا

 مهتاياور نم كلام 29 .

 نوكي نأ بحيو « ءاتفإلا طورش ىفوتسي ىذلا ىتفملل ةبسنلاب اذهو

 نوكي ىذا مسجارلاب ىتفي اذهو ء رصم لك ىفو ءرصع لك ىف ًادوجوم
 .اهل هنم بسنأ ءاوس « نوكب الوأ « ةلزانلا عوضوم ىف احاص

 أرقيو فرعي نأ عيطتسي وهو « داهتجالا طورش ىفوتسي ال نم امأ

 .ع. ص لرآلا . رجلا باطحلا حرش (1)

 ل يلا حرش م ةيضلا بانك كلذ لقت دقو . هو يصر ج
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 . لوبشملا وأ هيلع قفتملاب الإ ىتفيالو «ةرورضلل الإ ىتفي ال هنإف علطيو

 ةيحجرأ فرعي نأ عطتسي مل نإف « نوهدقألا هحجرام وأ ء« بهذملا نو

 ليقف , هجوأ ىلع كلذ ىف فاتخا هنأ شيلع خيشلا ركذ دقف لوق ىلع لوق

 نوكي ال ىتحو ء طوحأ كلذ نآل ,اهدشأو لاوقألا ظلغأب ذخأي هنإ

 «ىالسإلا عرشلاب قيلأ كلذ نآل ؛ ابفخأ راتخي ليقو « ىبشتلاب هرايتخا

 ءاش اهسأب ذخأيف ؛ ريختي هنإ ليقو « ةحم.لا ةيفينحلاب ءاج كو ىنلا نآل

 هنإ ليقو « حوجرم الو هيدي نيب حجار الو « قيطي ام الإ فلكي ال هنأل

 . ىلااملا هقفلل لصألا اهنآل , ةنودملاب ءاج اب ذخأب

 تاياورلاو ؛ بتكلا تاءاور نيب حيجرتلا ءابقفلا ضعب بتر دقو

 « اهيف مماقلا نبأ لوق نم ىلوأ ةنودملا ىف كلام لوق » : لاقف خياشملا نع

 هنآل « اهيف هريغ لوق نم ىلوأ اهيف مساقلا نبا لوقو , مظعألا مامإلا هنإف

 ؛ اهريغ ىف مساقلا نبا لوق نم ىلوأ اهف هريغ لوقو « كلام بهذمب لعأ

 ٠6. اهبتحصلا كلذو

 ىف هدحي مل نإف « أطوملا ىف كلام لوقب ىتفي امن] » : نورخآ لوقيو

 هلوقف الإو ابيف مسأقلا نبا لوقبف , هدح مل نإف « ةنودملا ىف هلوةبف ةلزانلا

 . 97« بهذا لهأ ليداقأف الإو ؛ ةنودملا ىف ريغلا لوقبف الإو اهريغ ىف

 « بهذملا ىف روبشملا زواجت الأ ىلإ دلقملا ىتفملاب هجتي. لوقلا اذهو

 . قباسلا ودنلا نع هلقن ناك ىذلا وه بهذملا ىف روبشملاو

 لاوقأ ىلإ عجري هنإف , ةنودملا ىف لوق اهيف ورب مل ةلأسملا تناكنإو

لا وهو:كلذ معي مل وأ لوق ىلع لوق حجر دق نكي مل نإو نيجرخلا
 « ضرف

 نم وهو ىرزاملا ناك دقو ءذاشلا نود لاوقألا نم روبشملا ىلإ هجتب هنإف

 اذإ الإ « هريغ ك] روهشملا نع جرخب ال هوجولا ىوذ نيجرخملا ربك أ

 , 5١ ٠ ص ار ج شيلع خيفلا ىواتف ()
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 ةجرد غلب ' نم ه ريغ رووشملاب كيفي هنأ ىلوأف 2 كلذب ىضقت باسأ تناك

 . جيرختلا الو حييجرتلا

 «دلق نمل هزواحجت زوحي ال ىذلا هب ذوخأملا ريتعملا لوقلا وه لوقلا اذهو
 . لعأ هللاو بر ختلاو حيبجرتلا هيدبي ثيحف هريغ امأ

 ىكلاملا بهذملا راشتتا
 داليا نآيب ف لمجب ضايع ىضاقلل كرادملا بات ىف ءاج ما

 : لاقف ىكلاملا بهذملا ابيف رشتنا ىتا

 دالب نم اهالو امو ء رصمو ةرصيلاو زاجحلا ىلع كلام بهذم بلغ
 نادوسلانم لسأ نم دالب ىلإ ىصقألا برغملاو ةيلقصو سلدنأللاو ةيقيرفأ
 «ةنس ةئاعبرأ دعب اهب فعضو « ًاريثك ًارورظ دادغبب رهظو ء اذه انتقو ىلإ
 . ©0 «نوسردمو ةمئأ اهريغبو اهب ناكو ؛ روباسينب ربظو

 بهذملا أبيف رشننا ىلا داليلا ةقدب 01 ذب ىهو « ضايع ىضاقلا ةبلك هذو

 ركذنلو ء فعض مث ًاريثك اهيف رهظ ىنلا دالبلاو ء بلغد ىقبو ٠ ىلاملا
 . كلذ بيسو « بلغو رشقناو ابيف عاذ ىتلا دالبلا

 كلذ ناكو ابيلع بلغو زاجحلا دالبب ليلجلا بهذملا كلذ رشتنا دقل
 «طاينتسالا ىف زاجحلا لهأ ةقيرطبو ٠ زاجحلا دالبب أشن بهذم هنآل , ًايعبط

 عزا و « مهتثيب نم ىقتساو « مهنيب عبن هنإف « مهلع بلغي نأ ىعيبطلانم ناكف ٠
 : هلاوحأ تفلتخا دق زاجحلا دالب ىلع مايإلا يلاوتب نكسلو « مهسوق نع
 ءًادمأ ةنيدملاب لمخ هنأ اوركذ دقل مهنأ ىتح ءلمخم ةراتو « بلغي ةرات ناكف
 . لومخ دعب هرهظأف . نوم ةنس نوحرف نبا اهءاضق ىلوت ىتح
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 هللا ىضر كلام ةايح ىف رصم ىف ىكلاملا بهذملا ربظ دقو س ماب

وما لأ ض عب لاقف « هيلإ اعدو رصع هثلعأ نم لرأ ىف اوفلتخا دقو « هنع
 ني ر

 نم لوأ نإ » جاببدلا ىف نوحرف نبا لوقبو« مساقلا نإ نحرلا ديع هنإ

ملا ىاذجلا محلا نب نامثع وه رصع كاام مع لخدأ
 لقنوءو#5 ةئس قوت

 نامثلع كلام لئاسمب رصم مدق نم لوأ نأ بهو نبا نع رجح نب .ظفاحلا

 . « ديزي نب دلاخ نب ميحرلا ديعو ؛ محلا نبا

 رهاظلاف ءامهنم كلام لءرشن نم لوأ ىف فالتخالا رمأ نم نكي (مهمد

 نيب هيواتف اعاذأو « هلئاسمو كلام ملعب - براقتم نمز ىف !ءاج امبنأ

 «زاجحلادعب رصم تناك لاح ىأ ىلعو « فالتخالا كالذ ناك ىتح نيبرصملا

 ىكلاملا للعلا ردص ىتح « هذيمالت رثكو . كلام لع ام ىشتنا دالب لرأ

 نيبرسهملانم مهريغو غبصأو بهو نباو ببشأو مماقلا نباف « هدعب نم مهنع

 دعت ىلا ةنودملا نأ لعت نأ كبسحو « هيرشانو ىكلاملا لعلا ةلمح اوناك

 اهذخأءرصمب مماقلا نبا نع تردص هيواتفو كلام لئاسمل لوآلا باتكلا

 ٠ نونحس هدعب نءةعجارم ةحقنم اهذخأ مث ء تارفلا نب دمأ الوأ هنع

 ءاج ىتح ةيرصملا رايدلا ىلع بلغلا هل راصف بهذملا كلذ ثكم دقو

 ىفاشلالعبلاغف «ريخآلا هاوثم تراص مث هل ًاماقم رصم ذختاو , ىفاشلا

 ءاضقلا ىف امهكراشي ناكو ءامهم الومعم نايهذملا راصو « هخيش بهذم

 «, ةرهأقلا ًأاقنأ و «رصم ىلإ ىلهصلا رهوج ءاج ىتح ةفيلح ىبأ بهذم

 ءاضقلا ىف هب لهعو ءهرشنو ىعيشلا بهذملا ةساردل «رهزآلا عماجلا أشنأو

 . 20 ءاتفالاو

 ءالؤه داعأ نييبوبألا مهب لدبتساو « نييمطافلا مكح نم هللا لادأ املو

 يلوألا ةلزنملا هل ناكو , هناطلسىلإ ىعفاشلا بهذملا اوداعأف , ةعامجلا بهاذم

 بيتم تست --ا-لل

 1 ةيزيرقملا ططخلا )0(
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 بهاذملاب ءاضقلا ناك املو ءسرادملا هئاهقفل تينبو « ىكللاا بهذملا شعتناو
 ىل: ىتلا ةيناثلا ةبترملا هلىكسلاملا ىضاقلا ناك ةيرجبلا كيلامملا ةلود ىف ةعبرآلا
 ظ . ىففاشلا وهو لوألا ىضاقلا ةبنرم

 ناكو « رصم لهأ نيب ًارشتنم تادابعلا ىف ىكلاملا بهذملا لازي الو
 قنحلا بهذملا صتخاو ٠ بعشأا نيب عوبذلا ىف ىمفاشلا بهذيلا الداعم
 اياصولاوءفاقوألا ىف ةريخالا تاليدعتلا تءاج ىتح  ءاضقلاف ناطلسلاب
 ناكو , ىكلاملا بهذملا زربف ءابلبق نم ةيصخشاا لاوحآلاو ثيراوملاو
 .002١99 ةنسل "0 مقر نوناقلافحالصإلا ىف ىرهوجلا رصنملا هنمستقا ام

 . اياصولاو فقولاو « كثيراوملا نيناوقو « 1999 ةنسل 0 مقر نوناقلاو

 نإ ديمأ لخدأ مث 5 ىكلاملا بهذملا بلغ « سنوت دالب ىفو - 5"

 سيداب نب رعملا ءاج ىتح « أنمز مهنيب اشفو ؛ ادمأ قنحلا بهذملا تارفلا
 نم هآر امل « ىكلاملا بهذملا لع برذملا دالب نم اهلالاو امو ءاهلهأ لمحف
 نيلهألا لمحت فالخلا كلذ ىلع ىضقف ءةفلتخلا بهاذملا لهأ نيب فالخلا
 امساح هراتخا ام هنأ رهظيو , كلام بهذم ىلع برغملا دالبو سذوت ىف
 « ليمأ هل مو داليلا كلت لهأ نيب آوشف رثك أ ناك هنآل الإ « فالخلل

 . نوعزني هيلإو

 . مويلا ىلإ دالبلا هذه ىف بلاغلا وهو
 ,ىمازوألا بهذم مهيلع بلخي ناكدقف « سلدناألا لهأ امأ 91/5

 . نيتئاملا دعب نييكلام اوراص ىتح ء اليلق الإ اوئبلي ل نكلو

 امدنع عاقبلا كلت ىلع ىركسفلا ءاليتسالا ىف ىكسلاملا بهذملا ذخأ دقو
 ءسيق نب ىزاغملاو نمحرلا دبع نب دايزكهب أوفتلا نيذلا هذيمالت اهل] ءاج

 كلام بهذم ىم هلك )ب. ةنس نوناق ناك قيقحتلا ىلع هنإ لب (1)
 .هأوس نود
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 لمحل « مقافلا نمحرلا دبع نب ماششه ريمألا مث , بهذملا اورشنف امهريغو

 . هيلع سانلا

 دايز سادنألا ىف ىكدلاملا بهذملا لخدأ نم لوأ نأ بيطلا حفن ىفو

 ىك] اولحر مهيف وه ناك ةعامج نأ كلذو ءلو+ ةنس ىوتملا نمح لأ دنع نبا

 اوفصر اوداع اسلف ؛ كلام اوقتلاو نمح رلأ دبع نب ماشه دبع ىف جحلا

 هملع رشتناو « سلدنألا ىف هربخ عاذف ؛ لعلا ىف هناكمو زاجحلا ىف هتناكم

 اهبأطوملا لخدأ ىذلا وهو . نوطبش هبقلو . اذه دايز ةعاملا سأر ناكو

 ىف مهكح ىلع كالام نو ءانث نييومآلا خاب دقلو ىح نب ىحي هنع هذخأف

 كلذلعلو « هملع ىلع سانلا !ولمحف نييسايعلاب مات حايترا ىلع نكي مل تقو

 رمتسي وأ ءريخلاب مركذيل هل قلذ وأ ؛ هوردق ذإ « روبمجلل قلزلا نم ناك

 ٠ هب مرأ ذ ىلع

 كلذو « ماشه نب ملا دبع ىف ةلودلا رمأ نم بهذملا قثوتسا دقلو

 الإ ءاضقلا ىلوي ال ناكف « لوقلا لوبقم « هدنع انكم ناك ىبحي نب ىحي نأ

 بهذملةبسنلاب فسويىبأ ىف نآشلا ناكاك ءاضقلاب رشتناف , هب راشأ نم

 امهرمأءدب ىف ارشننا نابهذم ه : ىسادنألا مزح نبا لاق ىتح قارعلا لهأ

 بهذملل ناكو ء« سادنآلاب ىكللاملاو ؛ قرشملاب ىنحلا « ناطلسااو ةسايرلاب

 0 . كلذ لثم برغم لا ىف

 نرقلا ىف ىصقآلا برغملاب نيفشات ىنب ةلود تماق امل هنإف - ”1/ع

 ٠ سادنالا ىف هناطلس لثم ناطلس هل ناكو هب بهذملا ذوفن داز سماخلا

 راثيإ دتشا دقو « مبكولمو هلهأ دجو « وبللاو فرتلا ةلقل , ىوقأ لب

 دعب الإ ةلودلا نوئش نم رمأ ىف عطقي ال مهضءب ناكف « هقفلا لهآل كومملا

 ؛ ةريبك وأ ةريغص ةموكح ىف اوتبب الأ ةاضقلا مزلأو «ءابقفلا رواشي نأ

 هقفأ عستاو « ىكلاملا هقفلا نأش مظعف « ءاهقفلا نه ةعب رأ نه رضحمب الإ

 ةيرق محلا ةسايس ىف باوبأ هيف تلخدو « هتدام ترزغو « ىركنفلا
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 سب ل نمؤألا دبع وشب ءاجو 6 نبؤشات ىب ةاود تلاد او ةعسلم ةئرد

 ضعب هنع ضرعأ مماطلس نكمتسا املو « هناكم اوسمي الأ موكج

 رمأو 6 ةيعاقلا ىضقتسا مث 2 رهاظلا لهأ بهذي ذخأو . 200 يبكولم

 سأن / لىةحو ؛ أطوملا امامو ثيدحلا ال 5 عمجبو ةيكلاملا بتك قأرحاإب

 عوبلل نع ةدعص عورفلا ةسارد نأ أ ظ اهماكحأب لخالاو ابظفح ىلع

 . ىلصآلا نيدلا

 ةافوب هتناكم درتسأ وع أيوف ةزولا هذه نم جرخ ىلا بهذملا نكسلو

 ريغب رشأنا هنأ تملع دقو. مويا ىلإ م اردت م ًايوق ىقبو ؛ كاملا كلذ

 هذه ف امأ . ابضعب ف عطقناو 3 ًاماد باغي ل هناكلو 2 برغملاو 2( س٠2

 . ملعأ هللاو ًانيكم هتاطلس لاز الف « دالبلا

 | قادمحب مث ]

 ماكج عأاث نهؤملا دبع نب فسوب نا بوعي وه كلملا كلذ ) 1١

 . نمؤملا دمع ىبب



 هس عة[

 باتكلا هيلع لمتشي ام ناب

 ةيناثلا ةعمطلا ريدصت ( م

 ىلوآلا ةعبطلا ةمدقم (1)

 صيحمب (16) مهتسارد كنع بصعتلا مدع ىف ةميألاب انزادتقا 6 ديهممأ 0014(

 اممدقمو « ةيكل املاب قانا بتكو « ةمثآلا خي راتىف اوءتك نيذلا نيمصعتملا لاوقأ

 هتلحر مدعو ةنيدملاب هماق» (ب) ىلوآلا كلام ةأشن ىف مامبإلا ()7) كلذ ىف

 ؛هلوضأو ىلاملا بهذملا نيودتىلإ ةراشإ 2م ماقملا نم هيهذم ةدافتسا (10)

 نايمل ةّطوت ىأرلا هقف ىف كلام ماقم ىلإ ةراشإ (مم) انئسارد نم كلذ ماقمو

 , كلذ ىف انيأر

 لوألا مسقلا

 تالام ةامح 3 7

 بسأو « ةينمي ةلوبق ىلإ هبسنو « ةنيدملاب هتدالو (م) هبسنو هدلوم (م:)

 « كلذ خيراتو ةئيدملاب ىلعالا هدج لوز 0( ىرع ريغ كلام نوك درو همأ

 . قيقحتلا ىلع ةباحصلا نم سيل هنأ نايبو
 ى ةنيدملا رثأو « كلذ نايبو « رثآلا ملعب ربتشا تيب ىف كلام ةأهن (سور

 نبال هتم زالم (مم) ةعبب د ىلإ هسولج مث , رثآلاو نآرقلا ىلإ ههاجتا (م.ز هتأشن

 نع هيقلت مدر زمره نبأ لع هاقلت ىذلا معلا (؟ه) هب هرئأتو . اهبتدمو زمره

 باهش نيا هذخأ (م,/) نمره نا دعب هل هتمزالمو  رمع نب هللا دبع ىلوم عفان

 ملسو هيلعهللاىلص هللالوسر ثيداحأل هايص ذنم همارتحا (مر) عفان دعب ىرهرلا

 مولعلا (4.) رصعلا كلذ ىف ملعتلا لاحو « ملعلا كلام بلط ىف ةماع ةملك (مو)

 . اهاقلت ىتلا
 دنع هنس س هرظن ىف ءاتفإلاو سردلا ماقم : ءانتفإلا و سردلل هسولج )0

 ..هرمع نم ةرشع ةعباسلا ف سردلل سلب هنأ نيبصعتملا ءامدا (س) كلذل هسواج
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 سامي (4م) كلذف انيأر (4/) حاحصلا رابخألابهتت ذا ومو « ءامدالا كلذ دقن
 . ءاتفإلاو سردلا ىلوت دقو هتامح )) 1 هسرد

 ,هترسع (م6م) ًاينيد كلذ هفيوستو ءافلخلا ايادهلوبق (ى1) هتشيعم (ه.)
 . ةمعنلا ىف هبلقت مث

 هئاطلسو هتييهو « هيف ةنيكسلاو راقولا (ه) : هسورد ىف هلاح فصو (05)

 لقن (0) طقف رومآلا نم عقي امف هؤاتقإ]و , ىريدقتلا هقفلا هبنجت (عه)
 . هسورد ف هنع هذيمالت

 ىسايعلا رصعلاو ,ىرمألا رصعلا هم اددإ : ةالولاو ءاغلخلاب هتقالع 639

 لثمألا حلا مكردأ ىذلا زيزعلا دبع نبرمخ 3 هرايثعا (54) هركشف ف اههرئأو

 جداوخلاب هؤالثبا 53( هركفف هرثأو ؛ هرهع ىف ماكحلا ىلع جورخلا 55(

 هندي ةنذاوملا (/1( نئؤلا نع هنيغر (59) ةنيدملا ىلع هزمجح وأ لوتسا امدنع

 ةباحصلاماقم ىف همالكو نييومألا نم هفقوم (/م) كلذ ىف ىرصبلا نسحلا نيبو
 . سايع نباو ىلع نع ةياورلا نم هراثك ] مدع (/4)

 اهصيحمت ودضداتو اهيابسأ ىف تاياورلا فالّتخا : هب تلرن ىتلا ةنحملا 00ه(

 لدتام « ةنيدملا ىلاو مأ رفعج وبأ ةئحتا هب لزنأ ىذلا نم (و) هداتخم ام (0)
 . كلام حماستو , رفعج ىبأ راذتعا (م.) رابخألا هيلع

 ,بذاكلا ةالولا حدم نع هيبن (4) : ةالولاو ءافلخلل هظعو (45)

 . هرثأ نايبو

 هبايسأو كلام مع -45

 اوءاج نيذلاو « هورصاع نيذلا ءاملعلا ةداهش (مب) الامجإ هناب (م5)

 . هل هدعب نم

 هريص (41) هيلع ءام ىف اهرثأو « هتظفاح ةوق : هتافصو هيهاوم (مم)

 اهنامبو ىواتفلا ىف ةقدلاب هماتهاو ةصالخإ (49) ملعلا بلط ىف هدلجو

 ىتلا تارظانملا ضعب (و07) نيدلا ىف لدجلا ىف هيأ رو « لدجلا نع هداعتبا (ه)
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 ءىطخ ال ىتح ءاثفإلاو ثيدحتلا نم ةراثك] مدع (/49) هلع تأ

 كلذف ةفينحى أب هتنزاوم وءىناضق مح ابا رج يف ءاتفالا نع هداعتيا )0 (0.٠

 . هتبيه ٠( ؟) كلام ةسارف )٠6١(

 ىف كلام ةأشن (١٠م) هببسو ةنيدملاب ءايلعلا ةرثك : كلام خويش )٠١6(

 باطخلا نب رمع ىواتف وه هيلطي ناك ام صخأ ٠( 4) ىللعلا طسولا كلذ

 هقفلا ىف خويش هل ناك )١1( ىواتفلا هذه هيلإ اولقن نم هخويش صخأ (111)
 . ميلم هذخأ امو« هخويش ضءعب ىف ةلمحب تالك ١( 1( ثيدحلا ىف نورخآو

 باهشناف ةيلك . هنم ذخأ امو عفان ةلاك )1١١ ١( هنع هذخأ امو , زمره نبا

 ل هلع هذخأ امو ديعس نب ىحي (11) دان زلا ىنأ ىف ةملكو , .هنع هزذخأ امو

 «ىأرلا ةعيبر ذخأ نمع ()و) هل كلام ريدقتو « كلام ىف هرثأو , ىأرلا ةممبر

 .ةعمب رل كلام ةفلاخع )١8١( كلذ نالطب و ةفينحى أ نع هذخأ هنأ ميدنلانبا ءاعدأ

 ىف ءايلعلاب رمتسملا هلاصتا 00م : ةيلالقتسالا كلام تاسارد (1؟6)

 ةلاصتا(1مب) ءايلعلاعم ةصاخلا هسسلاجم « ىقارعلا هقفلا لع هعالطإو جحلا مسوم

 ضايع ىضاقلل كرادملا ىف ءاج م« ثيللا ىلإ كلام ةلاسر ةلسارملاب ءاملعلاب

 تلءثشا امل ةيبقف ةسارد )١0( هتلاسر ىلع ًادر كلام ىلإ ثيللا ةلاسو ()*)

 . ناتل اسرلا ناتاه هيلع لدت ام (ومو) (شمهاه) ةيفالخ لئاسم نم ةلاسرلا هيلع

 ةيسايسلاةايحلا (4١م) ىومآلا رصعلا ىف هدشأ هغواب : كلام رصع (141)

 ةيلقعلا ىحانملا ()م) ةيعامتجالالاحلا (١؛د) هيأرو هركف ىف اهرثأو هرصع ىف

 لاصتالا()61) نيملسملانيب ثبت تناك ىلا بهاذملاو راكفألا () 4و) هرصع ىف

 مولعلا (0١م) ىالسإلاركسفلاف كلذ رئأو ةيدنطلاو ةيسرافلاو ةيئانويلاةفسلفلاب

 دنع ةيملعلا اهلزنمو هب تزيمت امو ةئيدملا (6١ه) نئادملا زيمت (١ه؛) ةينيدلا

 اهب مداثآو ةعبسلا ءاهقفلا )١64( اهريغل ةيسنلاب ةنيدملا ةلزنم (٠ه) ءافلخلا

 ريبزلا نب ةورع (5+1) بيسمملا نب ديعس نع ةماك  مهنع ةزجوم تاك (15)
 ناملس - ةيتع نب هللا ديبع -'د# نب مماقلا - نمجرلا ديع نب ركب وبأ (10)

 . ةعسا ءالؤم هقف ىف ىأرلا رادقم (15ه) هذ نب ةجراخ (54) - راسي نبا

 لخاألارادقمف موفالتخاو ىأر لاب ةياحصلا لخأ : ثيدحلاو ىأرلا (54)



 ل 444-

 ةركحم (070 مهرصع ىف لاحلاو « رادقملا ىف مهفالتخاو نيعباتلا ليخأ (11ا/1)

 ىأرلا ةرثكب قارملا داهتشا ()700) ةمآلا قارتسا دنع لوسرلا ىلع بذكلا

 رادقم(0نو) ةنيدملا هقفو قارعلا هقفنيب قرفلا (بب) ةنيدملا ف ىأرلا )١5(
 0 ةئيدملاب ناك ىذلا ىأرلا ةقيفح (18) ةنيدملا ىف ىأرلا

 مهقرف ءامسأو ةعيدشلا (185) . قرفلا ىف ةرجوم ةملك (180)

 . ةيردقلا - ةيربجلا )1١87( ةئدرملا مهةرف ءاممأو جراوخلا (180)

 ىنأثلا مسقلا

 هٌوارأ

 ةفلتحلا قرفلا رابخأ لوصو كلام ةسارد ساسأ ثيدحلاو هقفلا (16)

 هتدايزو ناعإلاف همالك( 194:) هتاق « دئاقعلاف همالك (19؟) اهيف هدأرو 6 هيل

 بكت ىم ناعإ ىف هيأر (١م) ناسنإلا لاعفأو ردقلا ىف همالك (4ه) هصقنو

 . هللا ةيؤر ةلأسم ىف همالك ؛ نآرقلا قلخ ةلأسم ىف همالك (". .) رئابكلا

 مهيب ةلضافملاف هيأرو 2 ةباحصلا بس هراكذتسا ش2 ةسارسلا ف همالك ) 0 .٠

 رايتخالا لهأو 6 ةفيلخلا رايتخا ةقيرط 0( هرظن ىف ةفالخلا تلي (196)

 . هكح داسو بلغت وأ ريتخا اذإ لوضفملا ةعاط بوجو م8(

 كلام هم كالا "1

 كلام بتك , ىكلاملا هقفلا لقن قرط (م)0) عيدحلاو هقفلا (”00)

 ةبوسنملاةيظعولا ةلاسرلا (515) هشك ددع - فورءه فل ؤملوأ كلام (514)

 نأ انيأر (011) كلذ بهجسو ؛ نيم دقألا نم اهتيسن راكنإو ءااهدكئسو ؛ هيل إ

 ةلاسرلا ةمدقم (؟19) . كلذ دهاوشو هيل ] اهتدسذ نالطب ىلع لدي ةلاسرلا نسم

 . اهتيسن حصت ىتلا ىه طقف

 ىلإ ءاجالا 6 8 قاب فورم ىمالسإ فاؤم لوأ هلولو أطوملا 0

 9 هفيلأت نم ضرغلا (؟) كلذ ةركغ أطوملا نوكو . كلام رصع ىف نيودتلا

 كردي مل (07م) هئيودت ةدم (؟70) نوناق ىلع ءاضقلا عمج رفعج فأ ةدادإو
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 كلسم (؟75) رفعج وبأ دارأ ام ديشرلاو ىدبملا ةدارإ (700) رفعج وبأ همام

  هقفو ثيدح باتك أطوملا (/مع) ثيداحالا هؤاقتناو هنيودت ىف كلام

 كلذ ةريثك ةلثمأ (04) ةئيدملا لمأ هيلع ام نايبو ىأرو هّقف نم همف م

 أطوملا كثيداحأ ددع (949) كلذببسو تافالبلاو عطقاملاب هيف هذخأ ()

 ثيداحأ مهلع ىور نم (مم) كلذ ببسو تاياورلا فالتعاب اهفالتخا

  ههقف لقثل ىناثلا ردصملا كلام ذيمالت (؟؛ه) . هنع هاور نم  أطوملا

 لمع (؟؛م) كلذ ىنغو كلامل ددلتت ةفينح ابأ نأ ءاعدا (7؟4؛5) اهبيسو مهترثك

 ناك نيذلا ذيمالتلا رايك ضعب ىف تاك 6 .( هنع مولقت - هبقف لقنل هذيمالت

 مساقلا نب نمحرلا دبع (مه1) بهو نب هللا دبع  هبقف لقت ىف رثأ مل

 نورخآ ذيمالت  نوشجاملا نبا (مىو) تارفلانب دسأ (م50) بهشأ (؟هع)

 . ىتعلا بالج نب كلملا دنع (0607) نوثدحسم  هذيمألت ليمالت ضعب (؟هد)

 .ةيزاوملاو ,ةيتعلاو «ةحضاولاو 2 ةنودملا ةيكل املا بتكلا تابمأ (؟هم)

 «, هتلحرو «, هتود فيك ,ديأ هنودام ابلصأ , ةنودملا ةياور 0

 مساقلا نبا ةعججأ مو ٠ ةيدسالل نوذحس قلت (516) ةيدسألا هيلع تلمتشا امو

 .اه نييكل املا ءاململا قلت 9-5 نونحس ةئودعم 55( ابهف

 داهتجالا ىف ىللاملا هقفلا ناكم - م

 نييب دوألا ءاملعلا مالك ل لبق نم لصف دقو « هيقات ةقيرطل لامجإ 50(

 . هفييزتو مهمالك دقن (م؟و) كلذ ىف

 هبقف كلام هيلع ىنب ىلا لوصالا - ميو
 نم لوصأالا هذه بهذملا ءاهقف طظاينتسا 0 الوصأ كلام نودي ' (؟ا/1

 . اهؤاصحإ (71074) لوصألا هذهل لاجإ (0/ عورفلا

 باستكلا - ؟ابب

 موهةموهرهاظو هصني هذخأ (؟0/1( كلام دنع طايتتسالاق هل نام (11)



 ا! سس يوك

 ىف اهتوقو رهاظلاو سصنلا قعم نآيب 8( ة#فاوملا موهشمو « هيف ةفلاخلا

 ةيكل املاو ةيفنحلا دنع اههانعمو ء صاخلاو ماعلا 80 ةيكلاملا دنع لالدتسالا

 ةيفنحلا بهذم ىلاملا ىطاشلا رامتخا (786) نيبهذملا ىف لالدتسالا ىف امهتوقو

 عم مهفالتخا (0مو) ةيكلاملا دنع اهترثك « ماعلا تاصصخم (مم5) كلذ ىف

 9( 'هل سايقلا صيصخت ىفو 0 نآرقلا ماعا داحالا ريخ صيصخت ىف نييقارعلا

  سايقلاب نآرقلا ماع نوصصخم ةيعفاشلاو ةيفنحلا نأ هاوعد ىف ىفارقلا ةهقانم

 ةلالد (موم) اهتشقانمو « سايقلاب نآرقلا ما صرصخم ىف ةيكلاملا ةلدأ 0047(

 ةداعلاب نآرقلا ماع ضيصخأ (سوع) كلام دنع ىأرلاب لالدتسالا ةوق لع كلذ

 .هاوللو باطخلا نحل (ة4 ٠ نآرقلا ماعل ةلسرملا حاصلا سصريصخت 15

 ٠ هقرطو نآرقلا

 ةئيبلا ب م.م

 حاحصلا باحصأو ىراخبلا ةداهش « أعم هقفلاو ثيدحلا ىفكلام ةمامإ («.م)

 00 . نآرقلل ةيسنلاب ةنسلا ماقم (س. ع) دنس ىوقأ هدنس نأب

 لاثمألا برضو , كلذ ىفكلام ىأدو « نآرقلارهاظو ةئسلا ضراعت 5(

 ديدشت (م10) ةنسلا ماسقأ هماسقأو لصتملا ثيدحلا « كلام دنع ةياورلا تل

 ًأطوملا نملاثمألا برضو لسرملا هلوبق مو ه) ةاورلا طورشو ةياورلا كلام

 .٠ لسرملا هلوبق ف ببسلاو

 ددعت ب رثأ هيقف وه اك ىأر هيقف اكلام نأ تايثإ - ثيدحلاو ىأرلا (910

 نم ةفئاط (مم.) سايقلا ميدقتو سايقلاو داحألا ربخ ضراعت  ىأرلا هجوأ

 سايقلا اهتفلاخن اهدرو كلام ةياورب داحألا ربخ عم ىأرلا اهيف ضراعت لئاسملا

 ةضراعملا  قارقلا مالك - ىبرعلا نبا مالك (عل4) كلذ ىف ىطاشلا مالك (م 3و

 نكع ىتلا ةجيقنلا (مم+) ىرصبلا نيسحلا ىبأ رظن ىف داحألا رخو سايقلا نيب

 . رثآلاو ىأراا ثيح نم كلام هقف ىلع كح نوكت نأ



 تمول م 5

 ىنادصلا ىوتف - "8

 هراثك ] (ممو) كلذل أطوملا نم لاثمأ (م.) ىناحصلاىوتقب كلام ذخأ (مامم)
 ةنذاوملاو « ةنسلانم ةباحصلا ىواتف هرامتعا (ممم) ىناحصلا ىواتفب ذخآلا نم
 ةنيب فالتخا نم رابتعالا كلذ لع بترتام (ممب) كلذ ىف ىعفاشلا نيبو هنبب

 ىوتف (ممو) ىعفافلاو كلام فالتخا باتك نم كلذ ىلع ةلثمأ ىعفاشلا نيبرعم»
 نيبو هنيب ةنزاوملا 4 1( ًاطوملا نم ةلثمأ 04 . ) ًانايحأ اب هذخأو « ىعباتلا
 : , كلذ يف ةفينح ىبأ

 00 ل عامإلا تبع
 دنع عامجإلا (م.غ) عامجإلا اهيف طابنتسالا ساسأ أط وملانم لئاسم جيت“
 مهم دقعني نم (م4م) جاجتحالا ىف عامجإلا ةمترم (م6و) كلامو نييلوصأآلا
 ةمات ةمزالملا (مه1) ةئيدملا لهأ عامل وه كلام دنع عاجإلا (644) مامجإلا

 . ىعفاشلا دنع ماعلا عامجإلاو ةئيدملا لهأ عامجإ نيب

 ش ةندملا لهأ لمع - موو

 نييكلاملا ضعب قيرفت (موو) ةجح ةئيدملا لهأ لمع كلام رابتعا (مه#)
 . له١ ماجإ سقت (مهد) هريغد لقتلا هقيزط نوكي ىذلا ةنيدملا لهأ لمع نيب
 ةقرفتلا كلام نع رثؤي مل "+. مقلا نبا هيف هعبتو ضايع ىضاقلا دنع ةئيدملا
 . ىعفاشلا ىأد (م<#م) هريغو لقنلا ةقيزطام نيب

 سايقلا س40

 ذأ (م<) لوسرلا ةسيفأ (موم) ةرطفلاوسايقلاو « هقفلاو سانقلا 5” :(
 ىلع سايقلا ةدئاف (م5) عورفلا لغ سيتي كل املا هقفلا (مهج) سايقلاب كلام
 ,اهطعضخمو ةحلصملا ىلع موقي ىلاملا سايقلا (مي/1) هقفلا ءامت ىف هرثأو« عورفلا

 00 ناسحتسالا مال

 دنع ناسحتسالا عضاوم (م/) يكلا املا هقفلا يف نابسحتسالا ةلزنم (م/ه)



 - عة4مادس |

 هل ةفلتتع تافيرعت « ةيفنحلاو ةيكلاملا دنع ناسحتسالا ةقيقح (ميوم) كلام
 ,ةيكلاملا دنع ناسحتسالا سسأ ركأ ةحلصملا 890( ناسحتمسالا ىدم م0

 ا اا . ناسحتسالا ىلع ىعفاشلا ةروث

 باحصتسالا 0

نيب ةنزاوم (عمم) كلام دنع ةجح هنوكو هفيرعت (م4)
 9 ةيفنحلاو ةيكل اما 

 3 . هتلثمأو هماسقأ (0810) باحصتسالاب ليخالا ف ةيمفاشااو

 ةلسرملا حلاصملا موو

 هقفلل كلذ ةنقفاوم (موم ) قالخالاو نوناقلا ىف ةعفنملا بهذم (موو)

 ٠ ةيكلاملا كلسم (موباع) بهاذملا نيب توافت ىلع هتاج ىف ىالسإلا

 ىالسإلا هقفلا ىف ةحلصملاو قالخالا ىف ةعفنملا لع نيضرتعملا رظأ (مو (ّ

 سانسأ (مورب) ةحلصملاو ةعفنملاٍلع ضارتعالا ىف امبنيب ريغص قرف (مو5) دحاو

 بتارم (4..) كلذ ةلدأو ةحلصملا ىالسإلا عرشلا ىف تالماعملا ىف ماكحالا

 نبا يبست ٠ داضملاب ةطاتخم دوجولا ىف اهققحت ثيح نم حلاصملا (4.0) حلاصملا

 ًاضحمم ءىش نوكي نأ ىنن - ىلقعلا ضرفلا ثيح نم ةحاصملل ة.سنلاب ءايشآلا ملا

 « هرضو هعفن ىواسلاه ( ع .+) هيف مقلا نبا رظن و كلذ قيقحتو ةرضبلل و ةحاصلل

 درلاو .كلاذفىفوطلاو« ميقلا نبا مالك نيب ةنزاوم (4 .7) كلذ ةلدأو هدوجو فاو

 ةرمضملا بناج لمهبو تيلغ نإ ةدوصقملا ىه ةحلصملا (ع.و) ىوطلا ىلع

 صوصتنلاو ةحلصملا (غ (1٠ لاصملا ضراعت (ه1) حلاصملاو ءاوهآلا (؛١ (١

 صوصنلاىلع حلاصملا مدقي فوطلا )4١07( حلاصملا ىلإ ةفلتختاءابقفلا داظنأ (41)

 هنلإ] ىدؤي امو هبهلذم ةشقانم (419) اهدرو « هنيجو ؛ ةيعطق تناكولو |

 كلام لادّتعا (عمم) ًايعطق ًاصن فلاخت اهم عوطقم ةحلصم دجوت.ال (4ب0)

 ةلثمأ  ةحلصملا دوجوب نقيت نإ ةينظلا ةلدآلا ىلع اهمبدقتو ءحلاصملاب ذخألا

 | . ةياحصلا اهب تذخأ ىتلا ةلسرملا حلاصملا نم

 هظحالام (4مب) ةصاخلا و ةماعلل لئاسمللا يف حاصملل كلام هقف نم ةلثمأ (بهز

. 



 سعة

 ءابقفلا فالتخا رادق» كلام دنع ةربتعملا ةحاصملا طورش نم نوسرادلا
 . ملاصملا رابتعا رثأ ( «مو ) حلاصملا ذابتعا ىف

 عئارذلا -

 دصاقملاولاعفآلا تال آمىل] رظنلا هانعم- لصألا اذبب كلام ذيخأ ( ؛م)

 ماسقأ (؛؟ه) ابماكحأو لعفلاو ةينلا 6 ) عراشملا نم كلذ رابتعا( عمو ' ع

 رثكي امو بلغيامو هداسف ردنبامو . امطق داسف ىلإ ىدؤي ام 3-3 (؛م5) عئارذلا

 عئارذلا دس(؛4]) هتلدأو هداسف رثكي امف هريغو كلام نيب فالخلا (؛59)

 95 ىلع ةلثمأو عئارنلا لسصأ ةماعد . وه ةحلصملا لصأ (؛؛49) اهختقو

 كلذ توب 5 انيأب ( ه ) لصألا. كلذ يف ءاهقفلا نيب فرلتشالا مهب...

 , ةنسسلاو باكلاب لصالا

 فرعلاو تاداعلا - عب

 رادقمو فرعلا م اسقأ (64م) ةيكلاملا دنع امهرابتعاو « اهانعم ( 4407)

 ةلثمأ ( ؛5؟) ا ىف اهرثأو . تاداعلا ماسقأ ( ه٠ ) هب ءاهقفلا ذخأ

 . امصخو ؛ ىلاملا بهذملا لوصأ ةرثك نابي ىف ةماخ (؛هه)٠ . كلت

 ىلاملا بهذملا وع - عواب

 ىكلاملا بهذملا نأو , ودب مبنأب نييكلاملل نودلخ نبا ماتا ( ؛ها/)

 ثيجنم ىلاملاو قئحلا بهذملا نيب قرفلا ( 4+. ) كلذ دقنوا« ودبلا بهذم

 بهذملا ةيمنت ىف تارفلا نب د.مأ لمع (4564) امهيف جيرختلاو اهومو. امهتأهن

 . قنحلا بهذملا عورفب ىكلاملا

 .ىكلاملا بهذملا ىف جييرختلاو دامتجالا - ج5

 ةيكلاملا دنع عطقنيال بهذملا ىف داهتجالا ( 47 ) ةيمنتلا رصانع ( ؛5+)

 نيدهتجملا ماسقأ  ىلاملا بهذملا ىف جيرختلاو داهتجالا ةرثك ( ؛وو )
 ومب )40٠( نيتفملاتاقبط - ىوتفلا يف مثديدشت (479) مق لكب فيرمتلاو .”

 , كلذ بيس بهذملا
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 اهرثأو ىكملاملا بهذملا لوصأ ةرثك س ءابب

 اهفاه دإ 01 مريغنمبصخأ و رثك أ ةيكلاملا دنعلودآلا ددع (عبإب)

 . رارحأ نيجرذمو ةفلتخم ملاقأ ىف قيبطتلاب

 ىلاملا بهذملا ىف لاوفالا ةرثك ١

 . تاياورلاو لاوقألا نيب حييجرتلا ( عمم ) ةرثكلا هذه ببس ( عمو )

 ىلاملا بهذملا راشتنا - مج

 امس ج7 رشملاب هبلغ : ايف هبلغو سل دنآلاب هروهظ (عمو) اهب هرهظأ نم
 . باتكلا هيلع لمتشي ام


