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 ماك - شا غ٠ :ىلوألا ةعبطلا

 255 :تاحفصلا ذدع

 ب ١ _نسح“ ج "يبا دب“ يس ىلا در" 4

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل +: ع ١ ا.

71115 81-5111585 
 امانلطنأ ا/هطخططصاتص 30 مخاأ طاع

 | ؟انذأ (ع00.)

 2-3 01١56256 8ان101/5|003 تاناأ6-5131-لوانا31

 ك3 (ةعادأ - تاكو

 +21-92--8 فتاه

 +21-92--03 مكاف

 ايامنا. 6173535315173 .6 01. تنرتنإلا ىلع عقوملا

 جا-طان5ا 369 ءز/ طعن عأ.مأك ئيورتكلإلا ديربلا

 نم بلطي

 +2196170-321-92 يشتارك .ىرشبلا ةبتكم

 +4399313-321-92 روهال رازاب ودرأ ؛نيمرحلا ةبتكم

 7124656-042 - 7223210 روهال رازاب ودرأ 16 :حابصملا

 5773341-051 - 5557926 يذنبلوار ثور ملاك ؛هزالب يئس نيل كب
 2567539-091 رواشي رازاب ئاوخ هصق دزن :صالخإلا راد

 ةروهشملا تابتكملا عيمج نم بلطيو



 همدقم ١

 ييحرلا نيمحرلا هللا مسب

 اهي

 ةمدقم

 نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي

 اهيلثتتا عليمو ءنيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلَعو هيلع هللا ىلص ءهلوسرو هدبع اذمنع انين

 :لدعب انمآ ب يت ١

 ةصاخ ملعلا اذه يسرادل ىربك ةيمهأ اهو دئاقعلا ملع يف بتكلا مهأ نم "دئاقعلا حرش" باتك نإف

 .ةيويسآلا لودلا نم امتريغو دنهلاو ناتسكابلا ةيدنهلا ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل

 انليجف «ةيضاملا رووصملا دوق ناك تفلتخا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشي ال امك

 ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسي ال ديدجلا

 .ةيدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا لاح يف ريغتلا ثودح

 هللا نوعب -تماقف «ةثيدح ةعابط يفو ديدجلا هبوث يف "دئاقعلا حرش" باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف

 ةعامج نم ةنجللا نيوكتب انمق ءلمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو «ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارخال دئاقعلا ملع يف نيعرابلا ءاملعلا

 لكشب هحارخإلو باتكلا اذهل قيقدتلاو حيحصتلاو ةعجارملل اهدهج ىراصق ةنجللا هذه تلذب دقو

 .نيسرادلل لّهسيو نيرظانلا رسمي مئ
 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح نازيم يف ريصقلا دهجلا اذه لعجي نأو ءانيواسم رتسيو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ

 ناتعك اب - شئارك

 ها١57١ ؛لوألا ىدامج ه



 :باتكلا اذه. لخلل " فئارقلا كقع " ةيشاح انرعتاو. قاما قف "دفانقنلا س يظ" تانك انلعج 0

 :نملا ف " ةيفنسلا دقاقعلا نيم "سوصنلا رجألا نوللا اناردوغاو ط

 ةيدنملا تاعبطلا يف دجوت يلا ءامهيلك يشاوحلاو نعمللا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت «١-2

 .يشاروحلا نق اهحرش مت ىلا 'دوسألا' لكشلاب باتكلا صوصن ةباتك 5

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتخا ىلا تاملكلل رمحألا نوللا 0

 .اهيلع ميقرتلا تافالاع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا دعا وق قفو قتلا ةباتك 0

 :ةبعضلا تاملكلا نه لكشي وأ سناب ام زريكشت 3

 .باتكلا اذه ةيللبغألا رداصملا مظعم ةعجلا رم 0

 .ةحرشو بتاتكلا نتعاق تدزو خعلا ثيداحألا جيرخت ل

 ىلاعتو هناحبس هللا لأسن امك ىرخألا انعيراشم لامكال ةصاخو «هلهأو همولعو نيدلا ةمدخ انقفوي نأ لأسن هللاو

 يف هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم ,ميركلا ههجول اصلاخ اذه انلمع لعجي نأ

 9 ءانع ضار وهو هاقلن يح هب انناعإو انمالسإ انناوحخإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع ظفحي نأو ناتثانسح- نايم

- 

 .نيمحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو انتايرذو انيدلاو محريو انمحر ي نأ و



 ةالصلاو دمحلا َّق كئاقعلا حرش

 دع ا مو ا ع يعاقح 2 2 6 أ و ف سا ا 1 ل د مو و وو يقع هللا كل هلل دمحلا

 ماع قلعتملا نأ يف ايناث «يئادتبا :وحن ءمسا وأ «ئدتبأ :وحن :لعفب ةقلعتم ءابلا نأ يف الوأ فلتخا :خلإ هلا سس

 ف وذحملا 0 ةقلعتم ءابلا نإ :يواضيبلا لاق ءرخؤم وأ مدقم هنأ يف اثلاثو :ةءارقلاو ةباتكلاك صضاخ وأ ءادتبالاك

 نم ىلوأ كللذو هلا ادنم ةيمستلا لعجي ام لعاف لك رمضي كلذكو عورقم هولتي يذلا نأل ؛أرقأ هللا مسب :هريدقت

 8 امك عقوأ انهه لومعملا مدقتو «هيف رامضإ ةدايزل ؛يئادتبا وأ هيلع لدي امو هقباطي ام مدعل ؛ًأدبأ رمضي نأ

 [؟ 4 :يواضيب] .صاصتخالا ىلع لدأو مهأ هنأل ؛كاهُيرِحَم ِهَللا مْسب# :ىلاعت هلوق
 هئاحبس هللا دح ىئذلا دما وه :دارملاو ذهعلل ماللا :نيققحملا ضعب لاقو «قارغتسالا 1 نحلل ماللا :هلل دمحلا

 ,"كسفن ىلع تينئأ امك تنأ كيلع ءانث يضحأ ال" :هلوقك وهف دمحلا ءادأ نع دبعلا زجعل كلذو هب هسفن ىلع

 هللا بنا هيف اناا لاي يف رثآ لك“ :اهدحا :تيداجألاب المعف «ةيلضقلاو ديمحتلاو ةيمستلاب هوادعبا اأو
 مالك لك" :اهيناثو .دقف ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ع رداقلا دبع ظفاحلا هاور ,"عطقأ وهف ءميحرلا نمح رلا

 ةالصلا ب هيف أدبي ال مالك لك" :اهئلاثو «(يئاسنلاو دواد وبأ هاور) "مذحأ وهف هلل ةمطاا ب هيفا أدي ل

 وهو «يقثرع لكلا يف ءادتبالا نأل امإ «ثيداحألا نيب ضراعت الو ءنيدملا ىسوم وبأ هاور ."عطقأ وهف ىلع

 عمو «ةناعتسالل ءابلا نأل امإو ءيفاضإ ضعبلا فو يقيقح اهضعب يف ءادتبالا نأل امإو ءدوصقملا لبق داريإلا

 دمحلا ىلع ةيمستلا مدقت يفو ؛مدقأ ىلاعت هللا ركذ نأل ؛ةالصلا ريخأت هجو ىفخي الف ءامب نعتسي مل امي أدبي مل

 نيققحملا نأ :اهثلاث ءاتعمتجا ثيح هيلع اهميدقت ىلع فلسلا عامجإ :اهيناث ءنآرقلاب ءادتقالا :اهدحأ ءهوجو

 [ 20+ :ساريفلا] «لامكلا تاي دبعللا قآل ءاسأ دمنا يصعنمساو قأب نقيض

 اهنم بسانملاو ؛يناعم لعفتلا بابل اوركذ ةيبرعلا ءاملع نأ :كلذ ليصفتو دحاولا نم دك وأو غلبأ وه :دحوتملا

 ف ةفلكلا لمح أ كلكتلا :ةايبناث هةعظعلا تلط يأ مظعت : وحن لاعفتسالاك تلطلا :اهدحسأ :ةثذلث ماقملا اذه

 ارحتح راص يأ نيطلا رجحت :ومن عئاص حنض الب ةروزيصلا :اهثلاثو «ظيغلا مظك يأ ملحت وحن ةفصب فاصتالا
 امأ ؛ليوأت عونب ةثالثلا يناعملا ىلع دحوتملا لمح اوزوج نيشحملا نأ ملعا مث .رانلا ىلع دحأ هخبطي نأ ريغ نم

 ةدرجمف ةروريصلا امأو «ةدحولا ف لامكلا نع زاجمف فلكتلا امأو دولا ىلاعت هتاذ ءاضتقا هانعمف بلطلا

 ةدحولاب فوصوملل دمحلا وأ ؛ةدحولا هتاذ يضتقي نمل دمحلا :مالكلا نئعمف ؛لاح ىلإ لاح نم لاقتتالا نع

 [4 :ساربنلا] .عناص عنصب تسيل ىلا ةيتاذلا



 ةالصلاو دمحلا 5 دئاقعلا حرش

 ,هتامسو صقنلا بئاوش نع توربجلا توعن يف سدقتملا ؛هتافص لامك و هتاذ لالجي

 سيل :وحن «ةيبلسلا تافصلا ىلع قلطي ام اريثك و ,ةشهدلاو فوحخلل ةبحجوملا ةئيحلا انقيأو :ةمظعلا لالجلا :لالجي

 تافصلا ةبحاص اهنأل ؛هسفنب مئاقلا ءيشلا ةقيقح نع هب ربعيو «ثنؤم تاذلاو ءبكرم الو ضرع الو رهوجب
 هلك هذحأ اذإ لاملاب ديز دحوت :مهوق نم دحوتملاب قلعتلا :اهدحأ :ناعم ةعبرأ لمتحت ءابلا نأ ملعا مث .امي ةمئاقلا

 ف هل كيرش ال نمل دمحلا وأ هتاذ لالج يف هل كيرش ال نمل دمحلا :ئيعملاو ءوغل فرظلاف ءدحأ هيف هكراشي لو

 رقتسم فرظلاو ةسبالملا :اهيناث ؛ةلصاحلا ةروصلا ئعمب. لقعلا ف ءيشلا ةروص لوصح ملعلا :مهوقك «ةليلجلا هتاذ

 ؛اهثلاث ءهتاذ لالج اسيالم هنوك لاح ةدحولاب فوصوملل دمحلا :ئعملاف ءدحوتملا ريمض نم لاحلا عضوم ف

 ئاطعب هتدمح :كلوقك دمحلل ةيببسلا :اهعبار ءادحاو هنوكل ايضتقم تاذلا لالح نوك اهانعمو دح وتملل ةيببسلا

 [264 :ساربنلا] .دومحم هلك لامكلا لب حصي ملف ؛يرايتحا ليمج ىلع الإ نوكي ال دمحلا نأ نم لاقي امو
 فالخب ةياغ ىلع اهفوقو مدعو املومشو اهماود وه تافصلا لامكب دارملاو ءناصقنلا دض لامكلا :لامكو

 عمسلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا يهو «ةيتوبثلا تافصلاو ديحوتلا ىلإ ةراشإ ةرقفلا هذه يفو «نيقولخملا تافص
 (ساربنلا) .ةيتوبثلا امي ديرأ تقلطأ اذإ تافصلا نأل ؛ةدارإلاو مالكلاو رصبلاو

 ؛هب فصوي امو فصولا وهو ءتعن عمج :توعنلاو ءدحوتملا يف ةروك ذملا لعفتلل ةثالثلا يناعملاب رهطتملا :سدقتملا

 رهقلا اضيأو «ةليوط تناك اذإ ةرابج ةلخن :لاقي «ةمظعلاو ةعفرلا وهو ربحلا يف ةغلابم نيتحتفب :توربجلاو
 رهاظلا مث ؛ميظعلا كلملا يعمي, توكلملاك ةغلابملل ةغيصلا هذهو «ماقملاب بسنأ لوألا ئعملاو ءملظلا ليبس ىلع ال

 ةيفرظلا تريعتساو «ءسدقتملا ريمض نع لاحلا عضوم يف فرظلاو ؛«ةيبلسلا تافصلا يه توربحلا تافص نأ

 ثيدحلا فو ؛كلملل نضحلا ةلزنمب هل ىهف ؛هنع صقن لك ىفنت تافصلا كلت نأل ؛توربحلا تافضب هفاصتال

 تافص يبه توربجلا تافص نأ مهضعب معزو «(ملسم هاور) "يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا" :يسدقلا
 توربحلاب تاذلا نع ربعو ؛ةيهلإلا تافصلا عيمج امي ديرأ :ليقو «ةتامإلاو ءايحإلاو قيزرتلاو قلخلاك «لاعفألا
 اتوعن تدع نكل ادحاو اتعن تناك نإو ةمظعلاو ؛ةينايب ةفاضإ توربحلا توعن :ليق ءلدع ديز :وحن (ةغلابم

 [5 :ساربنلا] .نسحأ انرتخخا ام نكل ةزئاج تناك نإو ةثالثلا هوجولا هذه نأ ىفخي الو «ةغلابملل

 [ 5 :ساربنلا] .انه زئاج نيينعملا الكو ساندألا ىلع بئاوشلا قلطي دقو ؛طظلخلا وهو بوشلا نم ةبئاش عمج :بئاوش

 ايناكمو اضرعو امسج هنوك نع «بجاولا هيزنت ىلإ ةراشإ ةرقفلا هذه يفو «ةمالعلا يهو ةمس عمج :هتاهسو

 [5 :ساربنلا| .اهوحنو اينامزو



 ةالصلاو دفحلاا /١ دئاقعلا حرش

 52500 111ر1 ا 0313 22 .تقاط ديؤملا دمحم هيبن ىلع ةالصلاو
 عاضرإألا وهو ع

 اذلو ؛ةحوتفم واولا نع ةبلقنم فلألاو ءردصم عضوم عضو مسا وأ ؛ليعفتلا باب نم ةيلصتلاك ردصم :ةالصلاو

 ءرهاظ دابعلا نم يهو «ريخلاب ءاعدلا اهلصأ نإ :ليقف «ةالصلا نعم يف فلتحاو ءاهيلإ ةلامإلاب تمخفو امي تبتك

 ريخلا هسفن نم هبلطب ريخلا هللا ةدارإ هبش :ليقو ءاهبيس ءاعدلا نأل ؛ةمحرلا عمم زاحج :ليقف ؛هناحبس هللا نم امأو

 ءانثلا اهلصأ نأ :ثلاثلا «هناحبس هللا نم ياثلاو دبعلا نم لوألاف :ةمحرلاو ءاعدلا نيب ةكرتشم اهنأ :يناثلا ءهل

 ةرخآلا يفو ؛هعرشو هركذ ءالعإب ايندلا يف اذهو ؛ميظعتلا اهنأ :عبارلا ."ةيديرتاملا تاليوأتلا" حرش يف امك لماكلا

 ةريغ نمو ةةحر ىلاغتا هللا نم وهو «كطعلا انقأ :سفاتلا ريثألا قبل: ةركذ اذك :ففاقش :لوبقو ةزخأ فقيفضتن

 تاذ ىلإ تلقن مث «نيذخفلا يسأر دنع نارهاظلا نامظعلا امهو «نيولصلا كيرحت اهلصأ نأ :سداسلا ؛ءاعد

 هيأ اَيإؤ:ىلاعت هلوقل ؛ميلستلا نودب ةالصلا دارفإ اوهرك سانلا نإ :ليق .اهيف نيولصلا كرحتو دوجسلاو عوكرلا
 كني يوونلا نأ :باوجلاو ؛هوركملا لعف هنأ حراشلا ىلع دريف ؛(05:بازحألا) #ينقوثلن زوق ارسنال

 اوتآو ةالصلا اوميقأ :وحن :عمجلا ىلع ةلالد الف ملس ولو «دايقنالا لمتحت ةيآلا يف ميلستلاو «ةيهاركلاب لوقلا لطب

 ىلع ةجح هب ىفكو «ميلستلا نع ةيلاخخ يهو «ةالصلا ةيفيك ميظعت يف ثيداحأ 1 او
 [8«1 :ساربنلا] .ةالصلاك ةفيرش ةدابع هسفن يف ميلستلا !معن ,ةهاركلا مدع

 ليعف :ليقو «ىلاعت هللا نع ئبني يعي ؛نيعلا رسكب لعفم نعم ليعف نزو ىلع «ضعبلا دنع ةزمهلاب ئبنلاو :هّيبن
 هللا نع ربخع هني يبلا نأل ؛ناحيحص نيينعملا الكو «ءاحيإلاب ىلاعت هللا ءابنأ أبنملا يأ نيعلا حتفب «لعفم نعم
 ىلع فرشم هنأل ؛عافترالا يهو «ةوبنلا نم زومهم ريغ هنأ ىلع نورثكألاو «ءاحيإلاب هربخأ ىلاعت هللا نأل ؛ربخمو

 يبنلا نيب قرفلاو «ىلاعت هللا ىلإ قحلا قيرط هنأل ؛كلذب ىمسي ؛حضاولا قيرطلا وه أبنلا :لاقيو «قئالخلا عيمج
 هتوبن نوكي يذلا يبنلاو ءاهافش هترواحمو انايع هيلإ 3ِتِدَع ليئاربج لاسرإب قلخلا ىلإ لسرأ لوسرلا نأ :لوسرلاو
 نب ءايبنأك مأ ءاملع" :اتلع يبلا لاق اذه نمو ءلوسرب سيل ين لكو «ين لوسر لكو ءامانم وأ اماهلإ
 [745 يدنفآ ناضمر] .ليئارسإ ب لسرك لقي لو :"ليئارسإ

 دحأ مسالا اذهي مسي حلو ؛فلأ :ليقو ءةئام ثالث :ليقو ءنوعستو ةعست :ليق ىهو «هئامسأ رهشأ اذه :دمحم

 ءاجر ءادمحم مهءانبأ ضعب سانلا ىمس «باتكلا لهأ رابخإب كلذ برعلا فرعو .هثعب نامز برق امل نكلو «هلبق

 ىوعد ف روصتلا يأ روهظلاا رعب امك" هلومقلا مسا ةعرمس ىلح انإإ هقيؤللا 97 ةنفرعلا] وع .قركي فأ
 دح ىلإ هتوبن حوضو يف ةغلابم تاديؤم ججحلا لعج امنإو ؛هاوعد رصانلا يأ لعافلا مسا ةغيص ىلع وأ «ةلاسرلا

 ماهيإ تاديؤم ججحلا لعج يف ناك املو ءا تاديؤم اهيلع ةلادلا ججحلا نوكيو «تابثإ ىلإ هنم جاتحي ال

 [4 :ماصع].عوطسلاب اهفصوب هعفر ءاهفعض



 ةالصلاو دمحلا / دئاقعلا حرش

 24 م ع .هتامح و قحلا قرط ةاده .هباحصأو هلا ىلعو هتانيب حضاوو هججح

 ناب :مهلوق نم رهاظلا وهلا نعت اهني عمج :هتانيب [17 :ساريبلا| :قحلل تبقملا ليلذلا ىهو ةجح عمج :هججح

 ججحلاب دارملا مث ؛ةغلابملل وأ ةزجعملا وأ ةيآلا ليوأتب ثينأتلاو ؛قحلا رهظي ام لك ىلع قلطأ مث ءرهظ اذإ
 اممي داري نأ زوجيو «ةئيب اهروهظ ثيح نمو ؛ةجح مصخلا ىلع ةبلغلا ثيح نم اهنأ الإ ءتازجعملا يه تانيبلاو
 عطاسلا ةفاضإو .ىلاعتو هناحبس قحلا ىلإ عوجرلا امهجدحأ :ناهجو نيريمضلا يف مث «ةقلطملا لئالدلا اههدحأب وأ

 تانيبلاو ةعطاسلا ججحلا ليوأتب ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ وأ ءنم ىيعمب امإ ؛تانيبلا ىلإ حضاولاو ءججحلا ىلإ

 ديفت عمجلا ةفاضإ ذإ ؛ءايبنألا رئاس تارجعم نم مظعأ انيبن تازجعم نأ ديفي نيهجولا الك ىلعو ءةحضاولا

 عطاسلا ةفاضإو لق لوسرلا ىلإ عوجرلا :امهيناث «تانيبلا عيمج هتانيبو ؛ججحلا عيمج هججح ىعمف قارغتسالا

 رهظأ يه ىلا ججحلاب اديؤم هنوك نأل ؛حدملا ديفي الف نم نيعمب امأ ءفوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ذئنيح حضاولاو

 7 :ساربنلا] ءايبنألا ججح نم رهظأ هتجح نوك ديفي ال ءهدي ىلع ةرهاظلا ججحلا

 فيك !هللا لوسر اي :اولاق حيحضلا ثيدخلا يف تبث دقو «ةروثأم ةنس. 25 يبتلا نلَع ةيلصفلا يف لآلا ركذ :هلآ

 ؛هدالوأ :ليقو ءمشاه ونب لآلاب دارملا :ليق ."دمخم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق" :لاقف ؟كيلع يلصن

 لك" :لاقف دمحم لآ نع ٌدْلني يبنلا لئس هو سنأ نعو ءراتخملا وهو هعابتأ :ليقو ءنودهتحملا ءاهقفلا :ليقو
 ىلع اذر "ىلا ةملك داعأ ءراتخملا وهو هعابتأ :ليقو ءفعض امهدنس يفو "نوم لك" :ةياور فو يق

 لصف نم" :وهو ءارثأ كلذ يف اولقنو ءاعرش ىلع ةملكب هلآو هي يبلا نيب لضفلا عنمب اومكح ثيح «ةعيشلا
 ةملك عم ةالصلا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا هلطبي «ةعيشلا تايرتفم نم وهو "اذك هيلعف يلآ نيبو نيب
 [ت:ماصتع] و [49 :ساربنلا] .دهشتلا ةالضك :ىلع

 «تبثي مل لاعفأ ىلع لعاف عمج نأ :"فاشكلا حرش" يف حراشلا معزو «هيوبيس هب حرص بحاص عمج :هباحصأو
 نأ ىلع ثيدحلا لهأ مث ؛عمج مسا افوكسب وأ ءبحاص ففخم ءاحلا رسكب بحص عمج باحصألا لب
 لوظ مههضعب طرشو ؛مالسإلا ىلع تام مث ءاملسم نيفوفكملاك 225 يبلا هآرو ٌدك5 يبلا ىأر نم بحاضلا

 [/ :ساربنلا] .لوألا وه حيحصلاو .هعم ءازغلا مهضعبو «رهشأ ةتس :وحن ةبحصلا
 قبط ىلع ةيادهلاب باحصألا فصوو «قاثلل ىاثلاو «لوألل لوألا وأ ءباحصألاو لآلل فصو امإ :ةاده

 نع تعطق اذإ «ةينامزلا فورظلا نم :دعبو [د :ماصع]."متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ" :525ُ هلوق
 .يشاوحلا ضعب يف اذكءمضلا ىلع تينب هيف نحن اميف امك «ةفاضإلا



 ةالصلاو دمحلا 4 دئاقعلا حرش

 ديحوتلا ملع وه «مالسإلا دئاقع دعاوق ساسأو ,ماكحألاو عئارشلا ملع ىنبم نإف

 .ماهوألا تاملظو كل وكشلا بهايغ نع يجنملا ,مالكلاب موسوملا «تافصلاو

 ,مالسإلا نيد نيملسملا فرع قو «قيرطلا ةغللا ف يهو «ةعيرش عمج عئارشلاو ؛هريغ هيلع ئبي ام حتفلاب :ىنبم
 :عرشلا ءاملع فرع يف مكحلاو «عئارشلا ملع :هلوق ئببم هيلعو «ةعيرش نيدلا نم ةلأسم لك ىمسي دقو
 :ماكحألاو عئارشلا ملعب دارملا نأ :رهاظلا مث «رييختلاو بلطلا يأ ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطح

 ىلإ ةبوسنملا مولعلا عيمج عئارشلا ملعب دارملا :مهضعب لاقو «مسالا اذمب رهشأ األ ؛هعورفو هقفلا لوصأ وه

 هذه ىبم مالكلا ملع نوك ىفخي ال مث ؛هعورفو هقفلا لوصأ ماكحألا ملعبو ؛ثيدحلاو ريسفتلا نم عرشلا
 ءايبنألا فرعي مل هفرعي مل نم نأ كش الو «لئالدلاب هتافضو هناحبس هللا ةفرعم ديفي ملعلا اذه نأل ؛مولعلا

 [3 :ساربنلا| .هعورف الو هقفلا لوصأ الو ثيدحلا الو نآرقلا الو
 اهيلع بكري يلا ةبشخلا اضيأو «ءساسألا ةغللا يف يهو «ةدعاق عمج دعاوقلاو ءرادحلا لصأ حتفلاب :ساسأو

 :ةديقع عمج دئاقعلاو «ةيئزحلا ماكحألا اهنم جرختسي لا ةيلكلا ةيضقلا :ءاملعلا حالطصا يفو «جدوهلا تابشحخ

 نأ :وهو انل :اهدحأ :هوجو ةرقفلا هذه ريسفت يفو قيدصتلا سفن ىلع قلطت دقو ءامي قدصي ىلا ةيضقلا يبهو

 ةيلك ةيضق يهف «ىلاعت بحجاولا نع يفنم صقن لك :كلوق وحن دئاقعلا دعاوقف «يحالطصالا قعملاب دعاوقلا

 ؛دعاوقلا كلتل ساسأ مالكلا ملعو «ىناكم الو ضرع الو مسجي سيل بحاولا نأ نم «ةيئزح دئاقع اهنم فرعي

 نم ءاهيلع دئاقعلا لئالد فقوتي يلا ةيلكلا اياضقلا يه دعاوقلاب دارملا :ىناثلا ءاهيلع نيهاربلا ميقيو اهعمجي هنأل

 هيف ةنهربم األ ؛دعاوقلا كلتل ساسأ مالكلاو ءرهاوجلاو ضارعألاو لولعملاو ةلعلاو ناكمالاو دوجولا ثحابم

 ةالصلا بوجوب داقتعالا لثم يه مالسإلا دئاقعو «ساسألا وهو يوغللا اهانعم دعاوقلاب دارملا نأ :ثلاثلا

 يه دعاوقلاب دارملا نأ :عبارلا ءهقفلا لوصأ ساسأ مالكلاو ,هقفلا لوصأ وه دئاقعلا كلت ساسأو ءرمخلا ةمرحو

 .225 يبلا نأل ؛شيرق نم الإ مامإ ال :كلوقك ءاهيلع فقوتي ضوصتلا نم دئاقعلا طابنتسا نأل ؛ةيلوصألا لئاسملا

 ؛هقفلا لوصأ يف امك «قارغتسالا ديفيو «ةيعمجلا لطب عمجللا ىلع ماللاو فلألاو ,"شيرق نم ةمئألا" :لاق

 ١ ١[ :!ماربفلا]| بعقل لرسلال شمس موال ريظو
 نكلو ىلعلا اذهل نامهسا امهالك و ؛هتافصو بجاولا ديحوتب ةقلعتملا لئاسملا يأ «كلذ هيف فرعي ملع يأ :ملع وه

 ةيمستو (مالكلاب ةصتخم ةيمستلا نوك مهوتي الئثل ؛ىمسملا ىلع موسوملا راتخاو «مسولاب هصصح اذلو ؛رهشأ ىاثلا

 ةبسانمل ؛مالكلاب اهتيمستو ءاهفرشأو هئازجأ بلغأ يف يوغللا هانعم ققحتيل ؛تافصلاو ديحوتلا ملعب ةعانصلا هذه

 ,هداوس دتشا ام وه ؛بهيغ عمج :بهايغ ( يلتسكو) ٠١[ :ساربنلا| .اهليصفت ءيجيس ام ىلع ءاهنيبو هنيب تربتعا

 [3 :يلايخلا] .مهولا ىلإ ةقلطملا ةملظلاو ؛هيلإ بهيغلا فاضأ مهولا ىلع كشلا ناحجرلف



 يفسدلا ةمالعلا ةمجرت ١ دئاقعلا حرش

 | يفسنلا ةمالعلا ةمجرت]

 ,نيدلاو ةلملا محب ,مالسإلا ءاملع ةودق مامهلا مامالل «دئاقعلاب ىمسملا رصتخملا نإو

 ..نفلا اذه نم لمتشي - مالسلا راد يف هتحرد هللا ىلعأ - يفسنلا دمحم نب رمع
 نإ ربح '

 نبا رصتخم"و «"حاتفملا" ىلإ ةبسنلاب "صيخلتلا ك باتك نه رصتخا هتأل ال ارضتخم هامس :رصتخملا نإو

 ةلدألا نع نيفلاخملا فالاتغا اهيف ةلضفملا ةللدملا لئاسملا هيف رصقنخا هنأل ؟لب :"ىهتتملا" ىلإ ةيسنلاب "بخاحلا

 انف ؛ةةظوسبملا بتكلا :فالاخع ةفرض .دئاقغ انعأل ؛كئاقعلاب اهتيمست' هحوو .اهذارنإ ىلع رضتقاو :فالتخالاو

 [/ :ماصع] .دساوفلا نع بانتجالاو ذئاقعلا ماكحأ ىلإ لئاسو لب دئاقعب سيل امث يدابملاو تايفالخلا نم ةحرتمم

 ةراشب هيف اذه ىلعف ءميظعلا كلملا :ليقو ؛داوحلا عاجشلا سيئرلا وه :ليقو ءةمهلا ميظعلا لحرلا مضلاب :مامهلا

 ١١[ :ساربنلا] .هتيعر يف ريمألا مكحك فلاخي ال ءاملعلا يف ذفني هاوتف نأ ىلإ

 امك لكلا ىلإ ءزجلا ةفاضإ وأ «لوعفملا ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ مالسإلا ىلإ ءاملعلا ةفاضإو .ىدتقملا ئعمم :ةودق

 فرشلاو ولعلا يف ءامسلاب نيدلاو ةلملا هيبشت هيفف ءهرقم ىلإ مجنلا ةفاضإ امإ نيدلاو ةلملا ىلإ مجنلا ةفاضإو «ىفخي ال

 «قيرطلا ىلإ هتفاضإ وأ «نيدلاو ةلملا ءيضي هنأب هحدم هيف «هنم ءيضتسي ام ىلإ هتفاضإ وأ ؛هيف رارقتسالاب مجنلا حدمو
 نيدلاو ةلملاو ؛:ةكولس ىف هب كسمتي نيدلا يف ىدنقملا هنأب هحدم هيفف ,حضاوب سيل يذلا قيرطلا هب كلسي مجنلا نإف

 :نيدلاو «بتكي هنإ ثيح نم نيدلل امنا راص ةباتكلا ئيعمج لالمإلا نم ةلملا نإف ؛رابتعالاب نافلتخم تاذلاب نادجتم

 [3 :ماصعأ] .ءايقتألا راعش ةعاطإلاو «ءاملعلا راعش ةباتكلاو «عاطي هنإ ثيح نم هل امسا راص ؛ةعاطلا
 .دنقرمسب ةئام سمح و نيثالثو عبس ةنس فوتو «ةئام عبرأو نيتسو ىدحإ ةنس دلوت «صفح ابأ نكي :دمحم نب رمع

 خياشم دحأ وهو عةغللا ىف "ةبلطلا ةبلط'و ءهقفلا ف "ةموظنملا هلو ءثيدحلاو هقفلا ف فيئاصت هل ءادهاز ناك

 مامإلا عابتأ نمو «ةيفنحلا عورف يف نيالا نم وهو ءبشخم ىمستو ناتسك رت نم ةدلب فسنو .ةيادحلا بحاص
 لك نم اهلهأ ةمالسل ؛هب تيم «ةنجلا ءامسأ نم يه :مالسلا راد ١١[ :ساربنلا| .لوصألا ف يديرتاملا روصنم يبأ

 ١١[ :دمحأ الم] .اقيرشت فيضأ ىلاعت هللا ءامسأ نم هنأل وأ :ةيليو ةفآ

 ةهبجح ف ضايب لصألا يف يهو «ةرغ عمج حتفف مضلاب ررغ :هلوق ,عجسلل مدق ررغو ررُد نايب :للإ اذه نم
 يهو ؛ةدئاف عمج دئاوفو .لضفأ حضاو فيرش لك يف ريعتسا مث ؛ةكربلا تامالع نم دعي ؛مهردلا قوف سرفلا

 «سرفلا يف ةرغلاك دئاوفلا يف يه ىلا دئاوفلا هانعم وأ ءاهلضافأ دئاوفلا ررغف ءملع وأ لام نم بسكي ام

 ةؤلؤللا يهو «ةديرف عمج دئارفلاو «ةؤلؤللا يهو ءةرد عمج ررد «دئارفلا ررد :هلوق .ءاملا نيحب ك ةفاضالاو

 ١١[ :ساربنلا] .كارألا ةرجشك ةفاضإلاو ءفدصلا يف اهدارفنال ةريبكلا



 يفسنلا ةمالعلا ةمجرت ١١ ش دئاقعلا حرش

 ,لوصأو دعاوق نيدلل يه لوس نمض يف و دئاوفلا رردو «دئارفلا ررغ ىلع
 ةياقو «بيذهتلاو عرقا نم ةياغ عم ءصوصفو رهاوج نيقيلل يه (يموصل ةاتثأو
 نيبيو هتالمحم لصفي اعرق هحرشأ نأ تلواحف «بيترتلاو ميظنتلا نسح نم

 5ظش5 مالكلل هيجوت عم «هتانونكم رهظيو هتايوطم رشديو .هتالضعم

 لصتي ال يذلا ماتلا مالكلا وهو «لصف عمج لوصفلاو «هنطاب ءيشلا نمضو «رردلاو ررغلا نم لاح :نمض يف
 ١7[ :ساربنلا] .زئاج نيينعملا الكو «لطابلاو قحلا نيب رماقلا الكلا ىلع قلطي ام اريثكو «هدعب امو هلبق ام
 عمج صوصنلاو .ءطسولا وهو اصعك «نيتحتفب ىئث عمج ةزمهلا حتفب :ب ءانثأ ءلوصفل تعن ةلمجلا :خإ نيدلل يه

 امب هقفلا لوصأ ءاملع هّصخو «ةرهاظ هتقيقح نأل ؛عراشلا مالك عرشلا فرع قو «راهظإلا ةغللا يف وهو «صن

 نم حراشلا دارمف ءاصن ةلالدلا حضاو أ يحس دقو ؛هلجأل قاسي يذلا ئعملا ىلع ةحضاو هتلالد نوكي
 © ٌءاَشْيْن مل كلذ َنوُداَم ُةْفْعَيَو هب كَرْشُي نأ دعي ياللا نإ : ىلاعت هلوقك ءةيآأ نم لري فنصملا هسبتقا ام صوصنلا

 "ةنس نوثالث ةفالخلا" ص هلوقك ثيدح وأ ؛(46:ءاسنلا)

 توقايلاك ةسيفنلا راجحألا رهاوجلاو «لاوزلا لبقي ال يذلا ملعلا نيقيلاو ءصوصنلا ةفص ةلمجلا :خلإ نيقيلل يه

 نم هنوكب ةداعلا ترج دقو «متاخلا ةقلح ف بكري ام وهو ,حتفلاب صف عمج مضلاب صوصفلا ءؤلؤللاو درمزلاو
 نم لاح :خلإ ةياغ عم ١١[ :ساربنلا] .نيقيلا اهتدافإ يف ردقلا ةفيرش افوكب صوصنلا حدم لصاحلاف «سئافنلا

 عطق ةرجشلا حيقنتو ء.مظعلا فوج نم خم جارخإ ةغللا يف حيقنتلاو «ةياغلا نايبل نمو «لمتشي يف ريمضلا
 اضيأو ءءيشلا حالصإ بيذهتلاو ءدئازلا نع بولطملا ديرحت انه دارملاو «ةدئافلا نع ةيلاخلا افاضغأو اهكوش

 ١7[ :ساربنلا] .هب قيلي ال نمع اصلاخ هلعج

 عضو بيترتلاو ءاقلطم وأ ةحيصفلا ظافلألا بيكر ت :حالطصالا يفو «كلسلا يف يلاللا لعج :ةغللا يف :ميظنتلا

 ءازج وهو تدرأ يآ :تلواحف ١١[ :ساربنلا] .هب قئاللا ماقملا يف اهنم دحاو لك عقي ثيحب ةصوصخم ءايشأ
 ضرملا لضعأ :مهوق نم ةديدشلا هتالكشم يأ -داضلا رسكب - :هتالضعم .كلذك ناك اذإ يأ فوذحم طرش

 ١١[ :ساربنلا] .اقدالو رسع اذإ ةأرملا تلضعأو «هيلع دتشا اذإ رمألا هلضعأو ؛جالعلا نع هزجعأ اذإ ؛بيبطلا

 نم لاح :هيجوت عم ١١[ :ساربنلا] .هتافوفلم رهظي يأ فللا :يطلاو ءرصنو برض نم راهظإلا :رشنلا :رشديو
 فتحص هوجو نم هجو جارختسا وأ ؛بولطملا ىلإ اهجوتم مالكلا لعج :هيجوتلاو ءلصفي لعاف وأ حرشأ لعاف
 .كللل فنصملا مالك يناثلا ىلعو ؛حراشلا مالك لوألا ىلع مالكلاب دارملاف



 يفسنلا ةمالعلا ةمجرت لحي دئاقعلا حرش

 قيقدتو «ريرغت بع لئاسملل قيقحنو ,حيضوت يف مارملا ىلع هيبنتو ,حيقنت يف

 ليلدلاب ةلأسملا تابثإ هيححوتلل فرظ

 ايواط ,ديرحب عم دئاوفلل ريثكتو «ديهمت دعب دصاقملل ريسفتو ءريرحت رثإ لئالدلل

 بانطإل «داصتقالل قرط نع ايفاجتمو لالمإلاو ةلاطإلا نع لاقل حشك طاإلا هكا ع ١ء ةاجتمو عل ا هك . ااهملا .

 وهو «دادسلاو ةمصعلا لينل لوئسملاو «داشرلا ليبس ىلإ يداهلا هللاو .لالخإلاو

 .ليك ولا معنو يبسح
 بفرضتملا

 ,حيضوت يف مارملا ىلع هيبنت :هلوق اذك و ءاهحجج وم راض ثيحب هتحقن يأ «حيقنتلا نمض يف ههيجوت يأ : حيقنت

 نأب ديفي ال (حيضوتب تأي مل يعي حيضوتلا نمض يف دارملا ىلع هيبنتلا ةدارإو حوضولا ةياغ ف هيبنت ةدارإ لمتحي

 مالك ريرقت يأ| :ريرقت ٠١[ :ماصع| .حئال ريغ ايفخ مارملا يقبل نكي مل ول حيضوتب لب حضاولا حيضوت نوكي
 (يمور).مالكلا يف ؛ تعفو ْىلا ةكرتشملا ظافلألا َنَم دارملا عملا نييبت وه :سوقتلا 4 | هني .فدصملا

 :مهصعب لاقو ءاهمهف رسعي يلا اياقخلا جارخختساو ةمعاتتملا كرت :حالطصالا تو ندرك كليراب :قيقدتلا : قيقدت

 وع فرظ - رسخلاب تح رثإو ءةاهيلع كري ااه عفدو ل اثالدلا تامدقم تابثئا قيقدتلاو لئالدلاب لئاسملا تابثإ قيقحتلا

 ١[ :ساربنلا] .دئاوزلا نغ ةرابعلا صيلخت :ريرحتلا :مهضعب لاق :هتباتك وأ هترابع نيسحت باتكلا ريرختو ءاضيأ بيقع

 ١ ١[ + نويل وما هيلع فقوتي يذلا مالكلا داريإ :حالطصالا فو :ندركم5 :ديهمتلا :فيفق

 حشكلا يطو (رصن) بنملا حشكلا :لاقملا حشكء[فللا] :ىطلاو :هحرشأ وأ تلواح لعاف نم لاخ :ايواط

 بايب فطع وأ غداصتقاللا قرط نع 50 هع ومجب :لالخإلاو بانطإلا ١[ عل ؟ 1 ساريفلا | ٠ ضارعألا نع رز اخ

 ثيم هراصتخا :لالحاللاو .ةجاحلا| قاف مالكلا ليوطت :بانطإللا .اف ولحم ًادتبم ربخخ هنأ ىلع عفرلاب وأ هه

 ١:5[ :ساربفلا] .بولطللا مهفب لخ
 دنع حيصف ريع رابخإلا ىلع ءاشنإلا فطع نأ وهو ءاثحب فطعلا اذه ف .نايبلا عاشلعل نأ ملعا :ليكولا معنر

 يلع ليك ولا معن فطع زوج كاف ع اطقنالا كلمق عاشنإلاو رابخخإإلا نوب عؤالتلا  مصتعي فطعلا نأ ؟مشروهمج

 ىلع ءاشنإلا فطع هنأ :باوجلاو «ربخ اضيأ "ئبسحي" نأل ؛نبسحي ب الوؤم "ىبسح" ىلع الو ؛"يبيسح وه"

 معنو :هلوق نأ وأ ماعلا حدملا ءاشنإل ةيناتلاو «ةيافكلاب حدملا ءاشنإل "يبسح وه" نيعأ ىلوألا ةلمحلا نأل ؛ءاشنإلا

 ةلمج فوطعملاف ءليكولا معن هقح يف لوقم وهو لصألاو «نيفوذحم أدتبم ربخل لومعم لب ءافظع سيل ليكولا

 (يقوسدلا)و ١[ :ساربنلا] .رابخإلا ىلع رابخإلا فطع نم نوكيف «ةيلعف ةيئاشنإ ةلمج اهربخ قلعتم ةيمسا ةيربخ



 ةيعرشلا ماكحألا ميسقت لوي دئاقعلا حرش

 مايبي أ ديو ىمستو (لمعلا ةشكن قلعتي ام اهنم ةيعرشلا ماكحألا نأ ملعا

 أب

 ل نزلا 23 اطلع قلاع هان اة ةماعلا 221711710 1 ]1 ]1 1 552 ,داقتعالاب قلعتي ام اهنمو

 هب ملعلا نوكي يذلا ىعملا وهو ءبلس وأ باجيإب رخآ ىلإ رمأ دانسإ يأ ؛ةيربخلا ةبسنلا مكحلاب دارأ :ماكحألا

 وأ :ةضيرف ةالصلاو ةجح عامجإلا نوكك ؛عرشلا ىلع افوقوم ناك ءاوس «عرشلا نم دافتسي ام ةيعرشلاو ءاقيدصت

 ةقباطمع, لصحي امنإ «هلاثمأ يف لماكلا نانيمطالا نكلو ءعرشلا ىلع فوقوم ريغ هنإف ؛هتدحوو بجاولا بوجوك ءال
 ١[ 5 :سارينلا] .عراشلا رابحأ

 وخ نايخالاب ةريضقلا نآلاةالطعا دعه ولصي اه ريثت نأ معو نمو ديضعي نمو هنآ ر بع اهب: قطتي ان اهتم
 ءيبصلا لعف ةيفيكب قلعتي ام جرخي ذإ ؛رصاق نيفلكملا لاعفأب ريسفتلاو «دابعلا لاعفأ لمعلاب ديرأو ءميسقتلا

 ةهاركلاو ةمرحلاو بدنلاو بوجولا نم ؛هل ةيتاذلا ضارعألا يه لمعلا ةيفيكو ءهتالصو همالسإ ةحضك

 موكحملا نيب طبرلا :انهالحأ +نييتعم لمتثحي لمعلا ةيفدكي :ةيعرشلا ةنستنلا قلغت' نأ ملعا مث .داسفلاو ةحصلاو

 ةبهو :ةبحاو رطفلا ةاكز كلوقك «ةيفيكلا نم ّقتشي ام هيلع لمحيو ءاعوضوم لمعلا لعجي نأب هيلع موكحملاو
 امك «لمعلا ىلع رصتقي ملو «ةيفيكلا ظفل ديز امنإو ءناك هجو يأب طابترالا قلطم :امهيناث ءةدساف عاشملا

 لمعلا نود ةيفيكلا ثيح نم «لمعلاب ماكحألا قلعت نأ ىلع اداشرإو ةلالد :"دصاقملا حرش" يف هيلع رصتقا

 لمع لمعلاب دارملا نإ :ميلستلا دعب انلق ؟لوألا يف يناثلا مسقلا جردنيف «داقتعالا معي لكلا :ليق ول .هسفن

 عفدنا اذهيو «ةينلاب طورشم ءوضولا نأب لوؤم هنأل ؛ءوضولا طرش ةينلا ةلأسمم لكشي ذئنيحف :لاقي ال ؛حراوجلا

 ؛هقفلا لئاسم نم «ةالصلا بوجو ببس تقولا :انلوق نأل ؛فلكملا لعف نم معأ هقفلا عوضوم نأ نم مهوت ام

 ريثكت ليبق نم امإ ؛هقفلا يف ضئارفلا ملع داريإو ءتقولا لوخد ببسب ةبحاو ةالصلا نأب لوؤم ميلستلا دعب هنأل

 (يلولا لعف ىلإ عجار يبصلاو نونجملا ةلأسم اذكو ءةكرتلا ةمسق هعوضوم نأ رابتعاب وأ «هب قلعتي ام داريإب نفلا
 ١[ :دمحأ الم 2١4 :ساربنلا] فلكملا لعف ىلإ لكلا عجرم نوكيف

 قلعتي امم داري نأ ىغبني :داقتعالاب قلعتي .ةبجاو رتولا كلوقك «ةيداقتعالا لوصألا ملع ىلع اهعرفتل :ةيعرف

 لصحي فوصتلا نأل ؛ةيداقتعاو ةيلصأ ىمستو هلوق حصي ح «قالخألا ملعو فوصتلا لمتشي ال ام داقتعالاب

 نأ الإ ,ماكحألاو عئارشلا ملع هيلع فقوتي ال قالخألا ملعو «ةيلصأ نوكي الف ءملعلا ىلع ع رفتملا فشكلاب

 -لقي لو ءاهنمو اهنم :لاق امنإ ةلمجلابو «قلخلا ليصحتل وه لب «داقتعالا هنم دوصقملا سيل قالخألا ملع :لاقي



 نيستا. نا يملا دعا دس :١  دئاقعلا حرش

 .هدصاقم فرشأو هثحابم رهشأ كلذ نأ امل ؛تافصلاو ديحوتلا ملع ةيناثلابو

 [ةباحصلا نمز يف 7 نيود 0-0

 قلعتي ام اهنم هلوق يف هيلع موكحملا نأ حراشلا نع لقنو «هركذ ام يف ةيعرشلا ماكحألا راصحنا مدعل ؛امإو امإ <
 ضعب هنأو قلعتي ام لاح ال ,ماكحألا ضاعبأ لاح ةدافإلاب دوصقملا ذإ ؛روهشملا وه امك اهنم ةملك خلا

 حرص «لعفلا ىلإ ةوقلا نم هلي حراشلا هجرختسا امث امساو اهيلع اموكحم ةيضيعبتلا نم لعجو ؛ةيعرشلا ماكحألا
 ١5[ :ماصع] .فاشكلا حرش يف هب
 نوكلف ؛ةيداقتعا اهوك امأو. ماكحألا نم لوألا مسقلل الصأ اهوكلف ؛ةيلصأ اهوك امأ :ةيداقتعاو ةيلصأ
 يف رصحني داكي ال مسقلا اذهو :ماكحألا نم لوألا مسقلا ظفحل ؛هنّوُد هقفلا ملعف ؛داقتعالا سفن اهنم دوصقملا
 0 يناثلا مسقلا طظفحل مالكلا ملع كودو هلك طاخي نأ نقاش الف ةيلعفلا ثداوحلا بقاعتب ديازتي لب ؛ددع

 ؛هتابثإ ىلع رادتقالاو هب ةطاحإلا رذعتي الف «ةيلعفلا ثداوحلا بقاعتب ديازتي الو هسفن يف طوبضم وهو ,ماكحألا

 يشاوحلا ضعب يف اذك .هنم ةهبشلا عفد قرطو هتالالدتسا هوجو رثكتي امنإو
 قبسي الو .عئارشلا ملعب اهتيمست هجو اذهو ؛هوحنو موصلاو ةالصلا لئاسم ةفرعم. لقتسي ال لقعلا نأل :خلا اهأ ال
 ١[ 4 :ساربنلا] .فللا بيترت ىلع رشن هيفف ؛ماكحألا ملعب ةيمستلا هجو اذهو «لامعتسالا ةبلغ بسحب اذهو خلإ مهفلا

 ةعدب لك" :ثيدحلا يفو ءحلاصلا فلسلا نمز دعب هثودحل ؛ةعدب مالكلا ملع نيودت نإ :لاقي امل عفد :تناك دقو

 مالكلاب لهجللاو ؛لهجلا وه مالكا ملعلا :ءدلي فسوي وبأ لاق يراقلا يلعل "ربكألا حرش" يفو ؛ملسم هاور "ةلالض

 ديرجلاب اوبرضي نأ مالكلا لهأ ف يمكح :يعفاشلا لاقو .قدنزت مالكلاب ملعلا بلط نم :اضيأ هنعو ؛ملعلا وه

 نم هل ري كرشلا الخ ام بنذ لكب دبعلا هللا ىقلي نأل :اضيأ همالك نمو «لئابقلاو رئاشعلا يف مهب فاطيو «لاعنلاو
 لكو «ةتِلَع هنامز يف نكي ملو ءحلاصلا فلسلا نامز دعب ثدح هنأ :ةلمجلابو .مالكلا ملع نم ءيشب هاقلي نأ

 ,مومذم بتكلا نيودتف «ةمومذم ةلالضو ةعدب لكو «ةلالضو ةعدب وهف هدعب ثدح مث 26 هنمز يف نكي مل عيش

 ملسن ال عي ؛ىربكلا عن, باجأف ؛ثبعلا نع زرتحي نأ لقاعلا نأش نمو «؛ثبع وهف حدملا قحتسي ال مومذم لكو
 كلذك سيل انهو «ةمالعو رثأ هل نكي مل ول كلذك نوكي امأإو ةلالضو ةعدب وهف ات هنمز يف نكي مل ءيش لك نأ
 (يشاوحلا ضعبو اذك) .ةتلم يبنلا ةبحص ةكربب هيلإ جايتحالا مدعل هنورهظي ال نكلو ؛ةلمحلا يف ةمالعو رثأ هل لب



 ةباحصلا نمز يف مالكلا نيودت مدع ١م دئاقعلا حرش

 برقو لك ى بلا ةبحص ةكربب يهذئاقع ءافصل «نيعمجأ -أ مهيلع هلا ناوضر نيعباتلاو

 نفسي «تاقثلا ىلإ ةعجارملا نم مهنكمتو «تافالتخالاو كي يام ةلقلو «هنامزب دهعلا

 ىلإ .ًالوصأو ًاعورف امهدصاقم ريرقتو ءًالوصفو ًاباوبأ امهبيترتو نيّملعلا نيودت نع
 ,ءارآلا فالتخخا رهظو «نيدلا ةمثأ ىلع يغبلاو نيملسملا نيب نتفلا تثدح نأ

 يف عاملعلا ىلإ عروجرلاوب هساجلاو لاو يواعفلا تبرثكو ,ءاوهألاو عدبلا ىلإ ليملاو
 دعاوقلا ديهمتو «طابنتسالاو داهتجالاو لالدتسالاو رظنلاب اولغتشاف «تامهملا

 هبشلا داريإو اهتلدأب لئاسملا ريثكتو «لوصفلاو باوبألا بيترتو ؛لوصألاو

 .تافالتخالاو بهاذملا نييبتو ء؛تاحالطصالاو عاضوألا نييعتو ءاهتبوحأب

 ىلع تامو ةعاس ولو ٌدُتُ# يلا بحص نمؤم وه :يباحصلاو ءياحصلا بحص نم وهو «عبات عمج :نيعباتلاو
 روهظ دنع هنكل معن :تلق ؟نيعباتلا نم وهو هلي كلام نمز يف ثيدحلاو هقفلا نيودت عقو دق :تلق نإف .نامبإلا
 ؛ءانغتسالاب قلعتم :تثدح نأ ىلإ (يدوعسم) .تامهملا يف ءاملعلا ىلإ عوجرلا ةرثكو «تاعقاولا ثودحو؛ نتفلا

 ةلزتعملا نتف يأ نيفلا تئدح نأ ىلإ «نيملعلا نيودت نع نينغتسم ناتميظعلا ناتفئاطلا ناتاه تناك هنأ ئعم

 اوناك مهنأ :ءانغتسالا هوجو نمو .هقفلا هلم كلام نود ىح «نيودتلا ىلإ مهضعب جاتحاف ؛ةيربحلاو جراوخلاو
 نيودت نع ةنسلاو باتكلا مهينغي ناكو «ةقيلسلا باحصأ ةمزالم وأ ةقيلسلاب «ةنسلاو باتكلا قئاقدب نيفراع

 قبي مْلو «ةنسلاو باتكلا قئاقد ةفرعم سردنت تداكو «نفلاو ةسرامملا باحصأ لقو نتفلا تثدح املف ؛نيملعلا

 ١5[ :ماصع] .امهرثأ سمطني الثل امهونّود ءدحاو دحاو الإ اهلهأ نم
 ةيسابعلا ءافلخلا نمز م «فسوي نب جاجحلا نم مهيلع ىرحج ام كلذو ؛عاملعلا نيدلا ةمئأ ىلع ملظلا :يغبلاو

 يلعو نامثع ىلع سانلا جورخ يغبلاو نعفلاب داري نأ زوجيو «قولخم نآرقلا نأب اوفرتعيل ءبرضلاو لتقلا نم
 هنإ :لاقي نأ الإ مهللا ءمهمث مذاي ال نيدلا يف هيلإ جاتحي ام مهكرتو «ليوط رهدب هدعب عقو نيودتلا نكلو ءامكذ

 ١[ 5 :ساربنلا] .لمأتف نيعباتلا ءامظعو ةباحصلا ضارقنا دعب تلمك امغنإو ؛ةديدش نكت ملو «ةحاحلا أدبه ناك

 زيوجت الب يهتشت ام ىلإ سفنلا ليم وهو .ىوه عمج :ءاوهألاو .ةقرف نوعبسو نانثا ثدح نح :ءارآلا فالتخا

 ترثكو :هلوقب تايلمعلا نيودت ىلإ ةجاحلا هجو ىلإ راشأ مث ؛مالكلا نيودت ىلإ ةجاحلا هجو اذهو ءيعرش
 ١[ 5 :سارينلا] .ىواتفلا



 ةعبرألا ةلدألا 15 دئاقعلا حرش

 [ةعبرألا ةلدألا|

 لاوحأ ةفرعمو .هقفلاب ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيلمعلا ماكحألا ةفرعم ليفي ام اومسو

 5000110111 ]1 ] ] ] ]1 .هقفلا لوصأب ماكحألا امتدافإ يف الامجإ ةلدألا

 :اهدحأ :ةوحوب بيحأو ؛ةفرعملا كلت ديفي ام ال ,ماكحألا ةفرعم سفن هقفلا نأ هيلع دروأ :ديفي ةي ام اومسو

 ره ميرغل يفو «لوألا وه روهشملا فيرعتلاب ةفرعملاو لئاسملا ىلع ةراتو ؛لئاسملاب قيدصتلا ىلع ةرات 7 قلطي ملعلا

 ,ةيئزحلا ماكحألا ةفرعم ديفي وهو «ةيلكلا ماكحألا ملع وه هقفلاو «ةيئزحلا ماكحألا دارملا نأ :اهيناث يناثلا
 لامعتسا نم مهضعب هيلع حلطصا امم, لدتسي دقو ءاقلطم ةالصلا بوجوب ملعلا نم ديز ةالص بوحجو ةفرعمك

 نأ :اهعبار ءلامك ةفص هديفي ديز ملع :كلوقك «يرابتعالا رياغتلا ىلع لمحلا :اهثلاث «تايئرحلا يف ةفرعملا

 ٠ ١[ :ساربنلا] .اهيلع قلطي دق ملعلا نإف ؛راضحتسالاو طابنتسالا ةكلم وه فرعملا

 ؛سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يهو ةيعرشلا :ةلدألاب دارملاو «ةفرعم ىلع وأ ديفي ام ىلع فطع :لاوحأ ةفرعمو

 هنأ ىلع بوصف :الاعتإ هلوق .ةيلمعلاب ماكحألا ديقي ل كّلتلو ةماكطلالا ميسقت دنع قيسالملا انق دييقتلا نع نيقتساو
 و :ماكحألاو ةلدألا ةدافإ يف ةعقاو ةفرعم يأ :هقفلا لوصأب هلوق .ماكحألا اهتدافإ يف ةيلامجإ ةفرعم يأ ءردصم

 ةيلامجإلا ةلدألل ليثمتلا ركذنلو «ةغالبلاو بارعإلاو فيرصتلا ثيح نم «ةنسلاو باتكلا لاوحأ ةفرعم نعع زارتحا
 ؛سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةعبرأ ةيعرشلا ةلدألا :لوقنف «نيفيرعتلا ةيهام ئدتبمللا ىلع فشكنيل ؛ةيليصفتلاو

 تاءارقلا نأ وهو «نآرقلا لاوحأ نم :لوألاف «ةعبس الاوحأ اهنم ركذنلو ءالامجإ اهناوحأ هقفلا لوصأ ف ركذيو
 «ثيدحلا لاوخحأ نم :يناثلا ؛حيحصلا ثيدحلا ةجرد نع لرنت ال اهنأل ؛امي لمعي تاقثلا لاجرلا نم ةيورملا ةذاشلا

 نأل ؛رهاظلا نع فورصم وأ خوسنم هنأ ىلع اليلد وأ :هتحص يف انعط كلذ ناك هفالخب لمع اذإ هيوار نأ وهو

 :ىلاعت هلوقل ؛بوجولل رمألا نأ وهو ءاعم ثيدحلاو نآرقلا لاوحأ نم :ثلاغلا «يوارلا ىلع ناك هتحص يف دامتعالا

 ءبوحجولا مدع ىلع ةنيرق ماق اذإ الإ (++:رونلا) (ٌجيِلَأ ٌباَذَع ُْهَبيِصُي أ ةنثف ٌمِهَبيِصُت نأ ِهرْمَأ ْنَع نواحي نين رِذْحُيلف
 اهنم :سماخلا ؛"ةلالض ىلع يمأ عمتجي ال" :ةئلع هلوقل ؛امب لمعلا بجي ةجح هنأ وهو «عامجإلا لاوحأ نم :عبارلا

 هنأ وهو «سايقلا لاوحأ نم :سداسلا ءاقلطم ةجح عامجإلا نأل ؛مدقتملا فالخلا عفري رفخ أملا عامجإلا نأ وهو ءاضيأ

 ايوق ناك اذإ يفنخلا مايقلا نأ وهو ءاضيأ اهنم :عباسلا أ :رشحلا) فر ءاًصنألا ىلوأ اي اودتغاف© :ىلاعت هلوقل ؛ةجح

 اذه نم جرختسي دهتجما هيقفلا نإ مث ةلدألل ةيلامحإ ةفرعم هذهف ءهححجرت ةوقلا نأل ؛يلحلا سايقلا ىلع حجري

 نيميلا ةرافك مايص يف عباتتلا نإ :هباحصأو ةفينح يبأ لوق لوألا نمف ؛ةيلمعلا ماكحألا ىلع ةيليصفت ةلدأ تالمحملا

 ١5[ :سارينلا] .جارختسالا كيلع اذكهو تاعباتتم مايأ ةثالث مايضف هند دوعسم نبا ةءارقل طرش



 ةعبرألا ةلدألا ١0 ظ دئاقعلا حرش

 مالكلا :مهوق ناك هثحابم ناونع نأل ؛مالكلاب ةيليصفتلا اهتلدأ نع دئاقعلا ةفرعمو
 هوجو دايب يف عورش

 ثروي هنألو ؛نآرقلا قلخب مهلوق مدعل ؛قحلا لهأ نم اريثك لتق ةبلغتملا ضعب نأ ىح
 لوأ هنألو ؛ةفسالفلل قطنملاك ؛موصخلا مازلإو تايعرشلا قيقحت يف مالكلا ىلع ةردق

 مث «كلذل مسالا اذه هيلع قلطأف «مالكلاب ملعتتو ملعت امنإ ىلا مولعلا نم بجي ام

 نم مالكلا ةرادإو ةثحابملاب ىقحتي اهنإ هنألو. ؛ارييمت هريغ ىلع قلطي ملو هب ضخ
 2 0001006 ؛لمأتلاو بتكلا ةعلاطمم ققحتي دق هريغو «نيبناجلا

 داقتعالا اهنم دصقي ىلا ةيعرشلا ماكحألا دئاقعلاب ديرأو :ماكحألا ىلع وأ ةفرعم ىلع فطع :دئاقعلا ةفرعمو

 نع .ةبجاو رطفلا ةاكز :انلوقك «لمعلا هب دصقي امنع ازارتحا ؛نكمم لك ىلع رداق ىلاعت هللا :انلوقك .طقف

 ديقو ءامالك ىمسي ال دلقملا ةفرعم نأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةلدألا نع ةرداص ةفرعم يأ فوذحمع قلعتم :اهتلدأ

 ةينظلا ةلدألا عمتجي دق هنأ :لوألا :ناثحب هيف نكلو ءمومذم دئاقعلا يف نظلا عابتا نأل ؛ةيعطقلاب ةلدألا روهمجلا

 :نامسق دئاقعلا نأ :يناثلا ءنظلا عابتا باب نم ضرغلا اذهل ةينظلا ةلدألا داريإ نوكي الف ءسدحلاب عطقلا ديفتف

 ةليضفك «نيقيلا ليصحت هيف نكمي ال ٍئظ مسقو ؛هتدحوو بجاولا دوجوك «نيقيلا ليصحت نم هيف دب ال مسقف
 مالك يف عقي امف ,دئاقعلا بتك يف مسقلا اذه داريإ ىلع مهعامجإل ؛نظلا عابتاب هيف سأب الف ؛كلملا ىلع لسرلا

 ١1[ :ساربنلا] .هجومت سيلف رابتعالا نع ةينظلا ةلدألا طاقسإ نم نيملكتملا ضعب

 تافصلاو ديحوتلا ثحب نأ نم قبس اميف هلوق يفاني اذه :ليق نإف «هئازحأ رهشأ مساب لكلا ىمسف :ةلأسم نألو
 «تافصلاو ديحوتلا ثحابم ةيقب نم رهشأ هثحب نوكي نأ زوجيف «تافصلا نم مالكلا :لوقأ ؟هثحابم رهشأ

 لهأ نم اريثك لتق .قح الب نيبلاغلا :ةبلغتملا ١7[ :ساربنلا] .ةافانم الف اهريغ نم رهشأ ثحابملا كلت نوكيو

 يعازخلا رصن نب دمحأ اولتق مهنأ :اهتلمج نمو «هللاب قئاولاو هللاب نومأملا اميس ةيسابعلا ءافلخلا دارأ :خلإ قحلا
 ١7[ :ساربنلا] .حيصف ناسلب نآرقلا أرقي ناكف ءهوبلصو

 ءملع لك ىلع مالكلا مسا قلطي نأ زوجيف «ملكتلاب رسيتي امنإ ءاهملعتو مولعلا ميلعت نأ لصاحلاو :لوأ هنألو

 قلطأ مالكلا ملع نم وهو «تابجاولا لوأ هلوسرو هللاب ناميإلا ذإ ؛ةبجاولا مولعلا لوأ ملعلا اذه ناك امل نكل
 ١8[ :ساربنلا] .ملع لك يف ادوجوم قالطإلا هجو ناك نإو «زييمتلل هريغ ىلع قلطي مل مث ءالوأ مسالا هيلع



 ةعبرألا ةلدألا ش ١/8 دئاقعلا حرش

 درلاو نيفلاخملا عم مالكلا ىلإ هراقتفا دتشيف ءافالخو اعازن مولعلا رثكأ هنألو

 لاقي امك «مولعلا نم هادع ام نود ؛مالكلا وه هنأك راص هتلدأ ةوقل هنألو ؛مهيلع

 ديؤملا ةيعطقلا ةلدألا ىلع هئانتبال هنألو ءمالكلا وه اذه :نيمالكلا نم ىوقألل

 ىمسف هيف الغلغتو. بياقغلا ف اريثأت مولعلا دشأ ناك «ةيعمسلا ةلدألاب اهرثكأ
 َِج عامجإلاو ه٠ ثيدحلاو نارقلا

 هتايفالح مظعم و ماهل مالك وه اذهو سودا وهو ءملكلا نم قتشملا مالكلاب

 .فالخلا دعاوق اوسسأ ةقرف لوأ مهأل ؛ةلزتعملا اص وصخ .ةيمالسإلا قرفلا عم
 فذلخلاب قلعتم

 ةافاما ف هاه ياهنم هدئاقملا هينا يف فكم ةباحصلا ةعامج هيلع ىرحجو عةدسلا ماو وول

 فكلنا اضيأو ؛:ةللق عم رثكأ رافكلا فائصأ نمو (ةقرف ل وعبس و ناتنب ةلبقلا لهأ نم هيف نيفلاخملا لاف :اعارن

 لمتشي يذلا :ءامدقلا مالكب دارملا :ءامدقلا مالك /١[ :ساربنلا| .اهريغ ف فالخلا نم اعازن دشأ نيدلا لوصأ يف

 اذه ءامدقلا نيودت يف مالكلا ملع يأ .ةفسلفلا مالكب طلتخي ملو :ةيعمسلا ةلدألاب اهرثكأ ديؤملا ةيعطقلا ١ ةلدألا نلف

 بهذم در ىلإ ص رعت ريغ نمو «تانكمملا ماسقأ نع تحبلا لود« تافصلاو ديح وتلا نع ثحبللا وهو ىرادقملا

 قرفلا ن . م اهريغو ةعيشلا و ةلزتعملاك اوهألاو عدبلا لهأ در ىلع مالكلا ملع يف اورصتقا ءامدقلا نأ عي ؛ةفسلفلا

 نم يطقف تافالتخالا و بهاذملا نييبت ىلعو ل لئاسملا ريثكت ىلعو «لوصفلاو باوبألا بسئارت ىلعو (ةيهالاسإإلا

 ؛يفنحلا ورمعلا نب دمحم نب رمعل "ياكل" كو نيش ةفينح يبأل "ربكألا هقفلا" باثتكك «ةفسلفلا در ىلإ ضرعت ريغ

 يشاوحملا ى : ضعب يف اذك .ةيعفاشلاو ةيفنحلا بتكلا نم اهريغو

 نيذلا مه «ةيمالسإلا قرفلا عم تايفسلفلا طلخ لبق د لئاسم تايفالخ رثكأ نعي :ةيمالسإلا قرفلا عم

 مهتلدأ رثكأ ذإ ؛نييمالسإلا فالخب :ع رشلاب ةلدألا مهديبأت مدعل م دادتعا ال ذإ ؛مهعم ةثحابملاو ةرظانملاب اولغتشي مل

 |[ ةنعمإ نوفت ةيمالسإلا عم وه ام رثكأ ةيمالسإإللا ريغ عم ةيفالخلا لئاسملا نأ هجتي الف «عرشلاو لقنلاب

 ؟ءدقأ انهوك .عرلسي اغا لم زكا مايف المخ نوك م راسل عما ةقرف لوأ مهفوك *تلق نإ :ةقرف لوأ مهنأل

 نارقلاب نفك نع ل وأ نأ رك (( 5 ١ :ةرقبلا) كدب رق ل ْ ها اون وكت الو :دوهيلل ىلاعت هلوق دح ىلع وه :تلق

 هحججو ىلإ ةراشإ مالكلا اذه يف :خإ ةنسلا رهاظ هب درو امل هلوق .هب ارفك سانلا دشأ اوناوكت ال ئعملاو «شيرق

 ١4[ :سارينلا] .ةعاسملاو ةنسلا بغا انيغتم ةيمست



 ةعبرألا ةلدألا ١ دئاقعلا حرش

 نم نأ ررقي هلم كلام يرصبلا نرسللا .ةرتع .لوتعا .ءاطع نب لصاو مهسيئر نأ كلذو

 ناميإلاو رفكلا

 .هنع ةعيدقلا تافصلا يفنو «ىلاعت هللا ىلع يصاعلا باقعو .عيطملا باوث بوجوب

 يرصبلا نسحلا ذيملت ناكو «ةفيذح ابأ كي شيرق نم نطب «موزخم نب وأ مشاه نب ىلوم ناك :ءاطع نب لصاو
 ىدحإ ةنس تامو «نينامث ةنس دلوت ملعلا هنع ذخأ :لاقيو «ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دينع حرب مشاه ابأ بحص كاي

 يف رهظ !نيدلا مامإ اي :لاقف كي نسحلا ىلع لجر لخد هنأل كلذو :بكترا نم ١3[ :ساربنلا] .ةئامو ني

 ركفتف ؟دقتعن نأ رمأت فيكف «ةيصعم ناميإلا عم رضي ال :نولوقي ةعامجو «ةريبكلا بحاص نورفكي ةعامج اننامز

 «كلذ رركي دجسملا تاناوطسأ نم ةناوطسأ ىلإ ماق مث ءرفاك الو نمؤم ال ةريبكلا بحاص :لصاو لاقف ؛نسحلا

 [15 :ساربفلا| 6 جان هنأ قحلاو) .رافكلا نانسي ةيافعن نخلي ؛رانلا لخد ةبوت الب تام نإ :لوقيو

 نع لازتعا الف «رفاك الو نمؤم ال قفانم ةريبكلا بكترم :لوقي هلي نسحلا نأب هيلع ضرتعا :انع لزتعا دق

 نأل ؛نمؤم الو رفاك ال :لاق امنإو «نيتلزنملا نيب هدنع ةلزنم الف رفكلا يفح رفاك قفانملا نأب :بيجأو ؟هبهذم

 نع عجر ك2 نسحلا نإ :مهضعب لاقو ءرمضم ريغ ارهاظ هرفك نوكي نم ىلإ فرصني قالطإلا دنع رفاكلا
 لزتعا :هشير نسحلا لوقل ؛اذهب مهتيمست نأ هنم ردابتي :ةلزتعملا اومسف ١5[ :ساربنلا] .ةنسلا لهأ لوق ىلإ كلذ

 نيح «هسلجم نع هدرط هلي نسحلا نأل ؛ةلزتعملا اومس :يدادغبلا رهاقلا دبع لاق :فاشكل هحرش يف لاقو ءانع

 لزتعا هنإ :سانلا لاقف ءهتعدب رهظأو «ةرصبلا دجسم يراوس نم ةيراس ىلإ هنع لزتعاف «نيتلزنملا نيب ةلزنمب لاق

 ٍنإو «كلوق لوقلا :ديبع نب ورمع لاق «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لصاولا لاق امل هنأ :ررغلا باتك نع لقنو «ةمألا
 بجي ال :اولاقف ةنسلا لهأ امأو :عيطملا باوث [58 2717 :ماصع] .كلذل ةلزتعملا اومسف نسحلا بهذم تلزتعا

 هتداع نكلو «هنم حبقي مل يصاعلا بائثأو عيطملا بذع ولو ءلدع باقعلاو ءلضف باوثلا امنإو «ءيش هللا ىلع

 [؟١ :ساربنلا] .هفالحخخ ىلع ةسدقملا

 فانئم وهو «ءءامدقلا ددعت عزل ةدئاز تناك ول ذإ ؛هتاذ نيع هتافص :اولاق ءديحوتلا هجو اذه :تافصلا يفنو

 :ةنسلا لهأ لاق ءبجاولاب ةمئاقلا تافصلا ال ةبجاولا ةيدقلا تاوذلا تابثإ :كرشلا :ةرعاشألا لاقو ءديح وتلل

 ءايهانو ارمآ نكي مل ةفص ىلاعت هب مقي مل اذإ هنألف :لوألا امأ ءمهديحوت لطبي مهدعو ءمهدع لطبي مهديحوت

 هل اوناك .مهقلخب تناك اذإ تاقولخملا لاعفأ نألف :ياثلا امأو ءاملظ لاعفألا ضعب ىلع هنم بيذعتلا ناكو

 ٠١[ :يدنفآ ناضمر ٠١, :ساربنلا| .يقيقحلا ديحوتلا قبي ملف «قلخلا يف ءاكرش ىلاعت



 لافطألا ةاجن ةلأسم 6 دئاقعلا حرش

 سيتي ةاخن ةلأسم |
 لوصألا نم ريثك 8 ةفساللفلا لايذأب وثبشتو و «مالكلا ملع 3 اولغ و وت مهإ مك

 يرعسلألا نسحلا وبأ خيشلا لاق نأ ىلإ ءسانلا نيب اميف مهبهذم عاشو «ماكحألاو
 ةيداقتعاإللا

 رخآالاو اعيطم 5 مهدحأ تام ؟ةوحعإ ةيالار ُْق لوقت ام :يلابخا يلع يبأ ةةاعسأل

 ؛رانلا يف بقاعي قاثلاو ؛ةنحلا يف بائي لوألا نإ :لاقف :اركاص ثلاثلاو اضاع

 اوناكو «ةيسابعلا ءافلخلا نمز يف ناك ءقةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم ةفسلفلا لقت نأ :هيف ببسلا ناكو :اوثبشتو

 ليعامسإ ن :ب يلع وهو :نسحلا وبأ خيشلا ٠١[ :ساربنلا].ةلزتعملا رود ناك مهنمز يفو «نومأملا اميس 1.

 5205 هللا لوسر بحاص د يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب نب هللادبع نب ليعامسإ نب قاحسإ ن

 مهو «ةنسلا لهأ نم نيملكتملا رثكأ سيئر نسحلا وبأو ؛نميلا نم موق مهو ءرعشأ نب نم ىسوم وبأ ناك
 [7 + :ساريبلا] .ةثام ثالثو نيثالثو فين ةبسا فوتو «نيكانو نيعس ةنس دلو كللذل ةرعاشألا نومي

 نم ةيرق -اهفيفختو ةدحوملا ديدشتو ميحلا مضب- ءابحلاو «ةرصب ةلزتعم نم باهولا دبع نب دمحم وه :ىلع يبأ

 لكي لعفي نأ ةتاسيس هللا ىلع بني ةنإ :ةلزتعملا ضعب لوق ىلع ضارتعا "هيف لوقت 7 نع :هلوق :ةورذقاك سرق

 ٠١[ :ساربنلا| .هقح ف حلصأ وه ام دبع
 مزلي رانلا يفو «باوثلا مزلي ةنحجلا يف لوخدلاو :مهدنع رانلاو ةئحلا نيب ةطساو ال :ليق نإف :بقاعي الو باغي ال
 «باوث الب ةنحلا لهأل مدح نيكرشملا لافطأ نأ ىلع اوصن دق مهنإف ؛مقدعاق ىلع موزللا ملسن ال :انلق ؟باقعلا

 نامبإلا ىلع عّرف اذلو «قايسلا هيلع لدي امك ءاباثم اهيف لوخدلا ىلع "ةنحلا لخدأف" :هلوق لمحي اذه ىلعف

 وهو ةنحلا يف هنأ :لوألا ,نابهذم هيفف نينمؤملا لافطأ نم ناك نإف «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم امأو .ةعاطلاو

 :.25 هللا لوسر لاق :لاق نم هك رمع نبا تيدحك «ةريثك هيف كيداجألاو ءايلغ عامجإلا مهضعب ىعدا لب جيجا

 .ايندلا نأ نبا هافررغ' "وبا ىلع دروأ بر اي :لوقي ءناير ناعبش ةسلا ىف وهف ,عالسإلا ىف دلوي دولوم لك"

 ةشئاع ثيدحن نال كسه عةليلق ةمدرش أر وهو هع ولب ريدقت ىلع هلامعأ ةناحببسس هللا ملع ام ىلع ةلاحإلا : يناثلا

 لمعي ملا ةنجلا ريفاصع نم روفصع اذهل ىبوط :تلقف «راضنألا نم يب ةزانخ ىلإ 5 هللا لوسر ىعد :تلاق يفض

 - وهئابا باللصأ 5 مهو اش: وهقلحت ةلهأ ةمحلل قلخ هللا نإ «ةشئاع اي كلذ ريغ وأ "”:لاقف هك ردي مو عوسلا



 لافطألا ةاجن ةلأسم ١ دئاقعلا حرش

 ربكأ نأ ىلإ ئتتيقبأ امو اريغص ئتمأ مل بر اي :ثلاثلا لاق نإف :يرعشألا لاف

 تنك نإ :برلا لوقي :لاقف ؟برلا لوقي اذامف .ةنحلا لخدأف كعيطأو كب نموأف

 تومت نأ كل حلصألا ناكف «ءرانلا تلخدف تيصعل هي ول كنأ كن ملعأ

 كل يصعأ الئل اريغض ئتتمت مل مل براي : ىناثلا لاق نإف :هيشم قا ستا] .انققا خا وقس

 لغتشاف .هبهذم يرعشألا كرتو «يئابحلا تهبف ؟برلا لوقي اذامف ؟رانلا لخدأ الف

 ا را سو ع هدد هدد هم سس حمو ةةلوعدملا يار لاطبإو اههيقا نسوا ىف

 مكحلا عراشلا نع يف هنأب :الوأ بيحأو ؛ملسم هاور "مهئابآ بالصأ يف مهو امل مهقلخ ءالهأ رانلل قلخو -
 لهأ نم نينمؤملا لافطأ نأب ؛هيلإ ىحوي نأ لبق نم فقوتلا كلذ ناك وأ «ةنحلا لهأ نم هنأ نيعم صخش ىلع
 ثيدحل ؛روهمجلا دنع حيحصلا وهو «ةنجلا يف هنأ :لوألا ءبهاذم هيفف رافكلا لافطأ نم ناك نإو «ةنجلا

 :لاق ؟نيكرشملا دالوأو !هللا لوسر اي :اولاق ءسانلا دالوأ هلوح «ةنجلا يف 2ك يبلا هآر تل ليلخلا ميهاربإ

 :«بنذ الب ادحأ بذعي آل هناحبس هللا نأ ةينيدلا ةرورضلا نم ملع دق هنألو ؛يراخبلا هاور ؛"نيكرشملا دالوأو"

 يف ةدوءوملاو ةدئاولا" :ُهي هلوقب نيلدتسم ؛ميظع عمج لوق وهو «رانلا يف هنأ :ياثلا ءءيش هنم حبقي ال ناك نإو
 «ةصاخ ةدام يف هنأ :اهيناثو .مألا يأ ءاهل ةدوعوملا يه ةدوؤوملاب دارملا نأ :الوأ بيجأو «دوادوبأ هاور «"رانلا

 لديو .هغولب ريدقت ىلع هلامعأ نم هناحبس هللا ملع ام ىلع فوقوم هرمأ نأ :ثلاثلا «ةغلاب ةدوءوملا تناكو

 نيلماع اوناك امت ملعأ هللا" :لاقف :نيكرشملا لافطأ نع هلي هللا لوسر لكس :لاق ءو ةريره يبأ ثيدح هيلع

 (يئابحا راتخم هلعلو «رانلاو ةنحلا نيب فارعألا يف مهفأ :سماخلا «ةنحلا لهأ مادخ مهأ :عبارلا ءملسم هاور "هب

 لوق :عباسلا ؛حيحصلا وه :يشبروتلا لاقو «ةلدألا ضراعتل ؛كلر ةفينح يبأ راتخم وهو ءتوكسلا :سداسلا

 (يدوعسملا)و [؟١ :ساربنلا].ةمايقلا موي ابارت نوداعي ؛ةعدتبملا ضعب

 بحجاو عفنألا ل اصيإو ءاقبإلا نأب لوقي ال يئابجلا نأب «يئابحلا بناج نع يرعشألا مازلإ عفد يف ليق :تهبف

 لقعلا ءاطعإك ,حلصألا ىلع رادقإلاو نيكمتلاو فطللا دنع بجاولا لب ركذ ام هيلع دري ىح «ىلاعت هيلع

 دنع ىلاعت هللا ىلع فطللا بوجو نأ ىفخي الو ؛ىهتنا يصاعلا قح يف لصاح اذهو ؛لسرلا لاسرإو ةردقلاو
 ١1[ :ميكحلادبع] .رخآلاب امهدحأ طلخ بيحملا نأكف حلصألا بوجو ىوس رخآ رمأ ةلزتعملا

 .يزارلا مامإلاو «نيمرحلا مامإو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو ءيلهابلا نسحلا يبأك :هعبت نمو



 ةيبرعلا ىلإ ةفسلفلا لقن "0 دئاقعلا حرش

 .ةعامجاو ةنسلا لهأ اومسف «ةعامجلا هيلع ىضمو ةنسلا هب درو ام تابثإو

 |ةيبرعلا ىلإ ةفسلفلا لقن]

 درلا اولواحو «نويمالسإإلا اهيف ضاخو «ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نع ةفسلفلا تلقن امل مث

 0'إ)أا1171111ز]ز]ز]|]| | ]| | ........«ةعيرشلا هيف اوفلاخ اميف ةفسالفلا ىلع

 قو ,راطقألا نكامأو ماشلا و قارعلاو كاسارخت رايد 32 روهشملا وه اذهو «ةرعاشألا كل :ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 (سابعلا رصن يأ ديسلت وهو ؛يديرتاملا روصنملا نأ بتاعها ةيدي رتاملا مه ةعامجلاو ةئيبلا لهأ رهنلا عارو ام رايد

 نم ةيرق :ديرتامو ..كلي ةفينح يبأ مامإلا باحصأ نم ينابيشلا نسحلا نب دمحم ذيملت «ىناجرجلا ركب يبأ ذيملت

 عةردقلا ىلإ عجار :ةيرعشألا لاق ؛نيوكتلا اهنم «لئاسملا صعب ف ةياعشألا ن وفلاخي ةيديرتاملاو ىدنقرعم ىرق

 نامبإ اهنمو «ةيديرتاملا فالخب ءهنع زرتحي :يرعشألا لاق «ةلبقلا لهأ ريفكت اهنمو ءىرخأ ةفص :ةيديرتاملا لاقو

 اهنمو ءرفك :ةيدي رتاملا لاقو ةيرعشألا ةزوحج ءانثتسالا اهنمو ةيرعشألا ضعبل افالوع ةيدي رتاملا هححص «دلقملا

 اهنمو «لقعلا امهك ردي (دق) :ةيديرتاملا لاقو ؛ع رشلاب الإ ناك ردي ال :ةيرعشألا لاق «لاعفألا يف نسحلاو حبقلا

 أ , م َ - -ٍ 5 + نق | ء3ذ - . 3 - 5 9 ]| ها - ها 3
 نا اهنمو «(ادج )لمعلا هةحيبقتسي اه هللا نم زوع ا :ةيديرتاملا لاقو (عء يش هللا نم حبشي هد علاق ةيرعشالا نا

 بوجو اهنمو ءالضفت ةحلصملا هناحبس هللا ىعاري دق :ةيديرتاملا لاقو ءضرغب للعي ال هللا لعف :اولاق ةيرعشألا

 حبشي ال دإ ؛ةيرعشألا هافن و («لسرلا لاسرإ يف امك «ةيديرتاملا هب فرتعا (ىلاعت هللا نع ةحلصمو ةمكح هيف ام رودص

 (يمورلا)و [؟7؟ :ساربنلا| .ابيلغت ةرعاشألاب نيقيرفلا ةيمست ىلع نورحأتملا حلطصاو «ءيش هللا نم

 ف اهرثكأ لقنو ؛هريغو بطلا يف ارهام ناكو .ءد#د ةيواعم نب ديزي نب دلاخ اهلقن نم لوأو :ةفسلفلا تلقن

 هاشلا انالوم انخياشم خيش هب حرص امك «نينح نب قاحسإ نب نينح نيلقانلا مظعأ نمو ءيسابعلا نومأملا نمز

 بحم يأ ءاقوساليف نم ةبكرم ةينانويلا ةمكحلا يه :ةفسلفلاو .هفيناصت ضعب ف يولهدلا ثدحما كت هللا ىلو

 .سانلا طاسوأ ةقاط ردقب رمألا سفن يف ام ىلع «تادوجوملا لاوحأ نع ةفشاك لوصأب ملع يهو «ةمكحلا

 (يشاوحلا ضعب)و [17 :ساربنلا] .:1ع حون نب ثفاي نب نانوي ىلع ةبوسنم «مورلا نم دلب مسا :نانويلاو
 نأ بجي امثو .تايئزجلاب هناحبس هللا ملع يفنو «داسجألا رشح يفنو «عناصلا باجيإو «ملاعلا مدقك :هيف اوفلاخ

 ِق رظانلل رهظي امك «نينم وما صاوخن نمو ءايبنألا ةدمالت اوناك ةمكحلل نيسس ملا ةفسالفلا ءامدق نأ ملعي

 5 كرد نع مهماهفأ روصق نم امإو ؛نيلقانلا طلغ نم امإف «ع رشلا فلاخي امب مهبتك يف لحج وب يذلا امأو (مهخيرات



 ةيبرعلا ىلإ ةفسلفلا لقن فر دئاقعلا حرش

 ءارج ملهو اهلاطبإ نم اونكمتيف ءاهدصاقم اوققحيل ؛ةفسلفلا نم اريثك مالكلاب اوطلخف

 داك يح تايضايرلا يف اوضاحو «تايهلإلاو تايعبطلا مظعم هيف اوجردأ نأ ىلإ
3 - 

 .نيرخأتملا مالك وه اذهو «تايعمسلا ىلع هلامتشا الول ةفسلفلا نع زيمتي ال

 ,ةينيدلا مولعلا سيئرو «ةيعرشلا ماكحألا ساسأ هنوكل ؛مولعلا فرشأ وه ةلمجلابو

 نوعدي نيذلا «ةفسلفتملا لاذرأ نع ةرداص امإو «ةيفوصلاك تاراشإلاب نوملكتي اوناك مهفإف ؛مهزومر -
 ؛لئاسملا كلت نع ةتكاس تناك مهئايبنأ عئارش نأل امإو ؛ءيش يف ةمكحلا نم اوسيلو «ءايبنألا نع ءانغتسالا

 نأ امك ءمهدهع يف اهنع عرشلا توكسل طلغلاب اورفكي نأ ريغ نم ؛مهداهتحا طلغف يأرلاب اهيف اوملكتف

 قح ىلع ةلمتشم ءاننامز يف ةدوجوملا ةمكحلا مولع نإ مث «هميرحت لبق ارفك نكي مل رمخلا لحب لوقلا
 [؟7 :ساربنلا] .لطابو
 مهتلداخمو مهضوحخ ةلسلس ارحرجت اذه يباتك علاطيو أرقي وأ ؛مالكلا اذهي بطاخي نم اي يأ :ارج ملهو

 ردقم ىلع فطعي نأ الإ «رابخإلا ىلع ءاشنإلا فطع هيفو ءاوطلخو اولداجو اوضاخ ام ةلسلس وأ ؛مهطلخو
 نم لئاسم مالكلاب نوقحلي اولازي مل نييمالسإلا نأ :لصاحلاو [؟١ :دنج].ارج ملهو كيلع انولت ام عمسا نيعأ

 ماسحجأ عباوت تايعبطلا مظعم ريغو «رصانعلاو كالفألا ماسجأ وهو :مظعم [؟54 :ساربنلا] .ائيشف ائيش ةفسلفلا

 [؟؟ :يدنفآ ناضمر].راخبلاو ناخدلاك رصانعلا عباوتو ءموجنلاو رمقلاو سمشلاك :كالفألا

 .مسجلاك ؛يجراخلاو ئهذلا دوحولاو روصتلا يف ةدام ىلع فقوتي رومأب قلعتي ملع :يعبطلا ملعلا :تايعبطلا
 .لولعملاو ةلعلاو بوجولاو دوجولاك ءدوجولاو روصتلا ف ةدام ىلع فقوتي ال رومأب قلعتي ملع :ىهلإلا ملعلاو

 روصت هنكمي لقعلا نإف ؛ةركلاك ءروصتلا نود دوجولا يف ةدام ىلع فقوتي رومأب قلعتي ملع :يضايرلا ملعلاو
 [57:ساربنلا] .ةدام يف دجوت نأ دب الف ءجراخلا يف ةركلا تدحجو اذإ امأو ؛ديدح وأ بشح نم ,ةدام يف اهلكش

 ,يدمآلا نيدلا فيسك :نيرخأتملا .تايفسلفلا طلح عم دئاقعلا ةفرعم ديفي ام يأ :وه اذهو .يشاوحلا ضعبو

 ةيفسلفلا ثحابملا نإف ؛علاوطلا بحاصو «بيذهتلاو دصاقملا حرش بحاصو «فقاوملا بحاصو ؛يزارلا مامإلاو

 .ةيعرشلا ثحابملا نم رثكأ اهيف
 ةلمجلاب نأ :"ةلمجلا ف"و "ةلمجلاب" نيب قرفلاو «نيرخأتملا مالك وأ ءامدقلا مالك ناك ءاوس يأ :ةلمجلابو

 مالكلا :ةتس يهو :مولعلا سيئرو .حارشلا ضعب هدافأ امك ؛ةلقلا يف لمعتست ةلمجلا يفو «ةرثكلا يف لمعتست

 تافصلاو تاذلا ةفرعم ىلع ىقابلا فقوتل ؛مالكلا اهسيئرو ءفوصتلاو هعورفو هقفلا لوصأو ثيدحلاو ريسفتلاو

 [ 737” :ساربنلا] .ةوبنلاو



 ةتباث ءايشألا قئاقح ع دئاقعلا حرش

 ,ةيويندلاو ةينيدلا تاداعسلاب زوفلا هتياغو «ةيمالسإلا دئاقعلا هتامولعم نوكو

 نم فلسلا نع لقن امو .ةيعمسلا ةلدألاب اهرثكأ ديؤملا ةيعطقلا ججحلا هنيهاربو

 ,نيقيلا ليصحت نع رصاقلاو نيدلا ف بصعتملل وه امنإ ؛هنع عنملاو هيف نعطلا

 ضماوغ نم هيلإ رقتفي ال اميف ضئاخلاو «نيملسملا دئاقع داسفإ ىلإ دصاقلاو

 .تاعورشملا ساسأو «تابجاولا لصأ وه امع عنملا روصتي فيكف الإو :نيفسلفتملا

 أةتباث ءابشألا قئاشح |

 عناصلا دوجو ىلع «تاثدحملا دوجوب لالدتسالا ىلع مالكلا ملع ئبم ناك امل مت

 ريدصت بسان «تايعمسلا رئاس ىلإ اهنم لاقتنالا مث ,هلاعفأو هتافصو هديحوتو
- 

 امل ءارج ةروكذملا ةعبرألا يأ

 22غ52102آ56آآ1 ؛«ضارعألاو نايعألا نم دهاشي ام دوحو ىلع هيبنتلاب باتكلا

 باوج :لقن امو (يلتسك).نيمختلاو نظلاب اهيف يفتكي ال هنأو «نيقيلا وه هلئاسم ف بحاولا نأ نم تفرع امل :هنيهارب

 .يشاوحلا ضعب يف اذك .موزلملا اذكف فتنم مزاللاو
 «ربقلا 2 توملا بعل باذعلا ةيفيك و «تام ودعملاب ةردقلا قلعت ةيفيك نع ثحيلاك :نيفسلفتملا ضماوغ

 اناكمإب ملعلا وه ؛ةينيدلا دئاقعلا تابثإ يف هيلإ جاتحما نإف ؛ضارعألاو رهاوجلاو ةماعلا رومألا نع ثحبلاكو

 أديب , مل :ليق هنأك «لاؤس باوح :ناك امل مث [؟ 5 :ناضفر] ريغ ؟ي اقم عيدب ماظن يف اهوكو اهتودحو

 [7+ :دمعأ ةلم]؟تاذلاب:ةرضقلا ريغ رهااع ردصو تاذلاب دوضقملا هلآ عم «تافصلاو تاذلا ثحابممي باتكلا

 [؟14 :ساربنلا] .قزريو تيميو لضيو يدهي هنأو دابعلا لاعفأ قلخك :هلاعفأو

 .عيمجلا يعم. دلبلا روس نم واولا وأ (ريسلا نم) ءايلا نم ةلدبملاو ءبرشلاو لكألا دعب بارشلاو ماعطلا نم يقب
 يلع ب وصنم :باتكلا ريدصت 5 هي" : ساربتلا | - نياقلا وه ماقملا اذه دارملاو ىماقملا بنس لمعتسم اهالكو

 «تاثدحمل اب لالدتسالا ىلع اينبم مالكلا نوك وهو «ةيطرشلا نم مهف امل بسان يف عوفرملا ريمضلاو «ةيلوعفملا

 [ 13 :ساربنلا] .نسح نيعمب بسانو «عوفرم وأ



 ةتباث ءايشألا قئاقح "ه دئاقعلا حرش

 لهأ لاق :لاقف مهألا دوصقملا وه ام ةفرعم ىلإ كلذب لصوتيل اهم ملعلا ققحتنو

 تافصلاو ديحوتلا وهو
 ,بهاذملاو نايدألاو دئاقعلاو لاوقألا ىلع قلطي ؛عقاولل قباطملا مكحلا وهو :قحلا

 ةظوفلملا اياضقلاك

 لاوقألا يف عاش دقف قدصلا امأو .لطابلا هلباقيو ءكلذ ىلع اههامتشا رابتعاب

 اال 13 ا لا 161 818 لق اا ا... 5/310 6 واو اق عجول عدس عالم ظل هع لطصو قام عاف عج عاش احح تع عسل اع هاك ضان

 انِإو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأ :قحلا لهأ ١5[ :ساربنلا] .اهعناصب ملعلا ىلإ ةليسو امي ملعلا نأل كلذو :لصوتيل
 ملاعلا ثودح تابثإ نم هدعب ركذي ام نأل ؛لصفلا اذه مدق امنإو «ممب ءادتقالل ابيغرت قحلا لهأب مهنع ربع

 قحلا لهأب دارملاف ءباتكلا يف ام عومجم لوقملا نأ رهاظلا مث «ةقيقح ءايشألل نأب الوأ ملعلا ىلع فوقوم «هريغو
 ادعام مهو «ةلأسملا هذه يف قحلا لهأ دارملاف «ةتباث ءايشألا قئاقح :هلوقب صح نإو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 مهصيصخت و «ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو «لئاسملا عيمج يف قحلا لهأ داري نأ لمتحيو ءمهرخآ نع ةيئاطسفوسلا
 ٠١[ يللايخلا] .نولئاقلا مه مهفأكف ءممي ادادتعا ركذلاب

 «عقاولا بئاج نم ربتعي قحلا يف ةقباطملا نأل ؛ءابلا حتفب قباطملا :هثي حراشلا ذيملت يئاطخلا معز :عقاولل قباطملا

 ىلع لدي هنإف قرفي دقو دعب اميف هلوقل اهيلع ماقملا اذه يف حراشلا مالك لمح نسحي ال نكل «ةديج ةتكن هذهو

 ةيضقلا :ليقو ةلوقعملا ةيضقلا يه :ليق «دقتعملا نعم. ةديقع عمج :دئاقعلاو [؟5 :ساربنلا] .قبسي مل قرفلا اذه نأ

 امأ يدنعو ءامي ملاعلا ىلإ اهتبسن ثيح نم اقلطم ةيضقلا :ليقو «ديلقت وأ لالدتساب لب ةرورض نع ال ةذوخأملا

 وهو رسكلاب نيد عمج :نايدألاو ١5[ :ساربنلا].مثإ اهراكنإ نأ ملعيو ءاهيلع بلقلا دقعي اهملع يلا ةيضقلا
 [؟ 8 :ساربنلا] .ابذاك وأ ناك اقداص «ىلاعت هللا دنع نم غيلبتلا يعدي نمع ةذوخأملا اياضقلا عومجب

 امأ :اهلامتشا [15:ساربنلا] .لالدتسالاب اَهابْنِإ يعدي نمع ةذوحأملا اياضقلا عومجم وهو ءبهذم عمج :بهاذملاو

 رابتعاب هيلع ةديقعلا لامتشاو ةلوقعملا ةيضقلا وهو «عقاولل قباطملا مكحلا هيف ام ىلع لدي هنأ رابتعابف «هيلع لوقلا لامتشا
 لامتشا امأو .عقاولل ةقباطم اهلك هيف ةدراولا ماكحألا نأ رابتعابف هيلع نيدلا لامتشا امأو .ةيضقلا كلت انهه امي دارملا نأ

 (يدابآ رحب).نيدلا لامتشاكف هيف بهذملا

 امك «ةصاخ لاوقألا-يف هترثكو هعويش امأ .اهريغو داقتعالاو لاوقألا ىلع قلطي قدصلا ئعي :قدصلا امأو

 قحلا نيب نأ :اذه نم ملعف ءاردان الإ قداص بهذملاو قداص نيدلاو قداص داقتعا :لاقي الو قداص لوق :لاقي

 [؟5 :يدنفآ ناضمر] .اقلطم ماع قحلاو اقلطم صاخ قدصلاو ءاقلطم اصوصخو امومع قدصلاو
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 ,عقاولا بناج نم قحلا ٠ يف ربتعت ةقباطملا نأب امهنيب قرفي دقو .بذكلا هلباقيو

 هتيقح ئععمو «عقاولل هتقباطم حل قدص ىنعمف .وكحلا بناج نم قدصلا يفو

 ش7 1 1616798 هتيهامو ءيشلا ةقيقح ةتباث ءاشألا .ة قئاقح .هايإ عقاولا ةقب

 نإف .ةصاخ لاوقألا يف هترثكو هعويش امأ .اهريغو داقتعالاو ؛لاوقألا ىلع قلطي بذكلا ئعي :بذكلا هلباقيو

 سيلو ءاقلطم معألا ضيقن نم معأ اقلطم صخألا يشن نأ 3 «لطابلا نم معأ بذكلا توكي نأ يغبني :ليق

 باحجيإلا لباقت ال «ةكلملاو مدعلا لباقت ؛ءبذكلاو قدصلا نيب اذكو «لطابلاو قحلا نيب لباقتلا :تلق .كلذك

 [؟5 :يدنفآ ناضمر] .قيقح لوبقلابو قيقد هنإف لمأتيلف .لاكشإ الف ءبلسلاو
 هجو امأ .مكحلا نم هب فصوي نأب قحأ عقاولاف ؛تباثلا نيعمب ةغللا لصأ يف قحلا نأ هديؤيو :قحلا يف ربتعت

 دروأو ؛هيلع وه امي ءيشلا نع رابخإلا وه ةغللا يف قدصلا نأل :ليقو قرفلل :ليقف ,مكحلاب قدصلا صاصتخا

 هنأب :لوألا نع بيجأو .مكحلا ةفص ال ملكتملا ةفص ءابنإلا نأب :ايناثو «ةغللا بتك يف دجوي مل هنأ :الوأ هيلع

 نع رابخإلا نإف ؛حماستلا ىلع لومحم وأ لوهجم ردضم ءابنإلا نأب :يناثلا نعو «برعلا مالك قاذم نم مولعم

 [؟ 5 :ساربنلا| .هنع اربخم ءيشلا نوك مزلتسي ءيشلا

 روظنملا امإو ءاققحتم اتباث يأ اقح هنوكب فوصوملا عقاولا وه رابتعالا اذه يف الوأ روظنملا ذإ :عقاولا بناج نم

 هيلع وه ام ىلع ءيشلا نع ءابنإلا وهو ءقدصلل ىلصألا ئيعملب فصتي يذلا مكحلا وهف يناثلا رابتعالا يف الوأ

 قوسلا نأ عم همدق :قدص ىنعمف [١٠:يلايخلا| .لمأت ازييمت قدصلاب يناثلا رابتعالا يمس ليق ام ىلوأ اذهو

 7: نعم .نيعضوملا يف هيلع ع رفتملا نيب لصفلا عقي "لعل ؛ريخأتلا يضتتقي

 قباطملا مكحلا وه .قحلا يعمو ةدحوملا ءابلا رسكب قباطملا مكحلا وه «قداصلا | مكحلا بعضا نأ ديري : مكحلا قديم

 نارياغتم «تاذلاب نادحتم امهف ؛لامعتسالا بسحب قرف قبس امو :موهفملا بسحب قرف اذه .ةدحولا ءابلا حتفب

 يف عقاولا وه «لوألا رابتعالا اذه يف الوأ ظوحلملا نأل :انلق ؟اقدص قدصلاو اقح قحلا يمس مل :ليق نإف .رابتعالاب

 [75 :يدنفآ ناضمر] .هيحخأ نع ازييمت هب قدصلا يمسو ءاقح هنوكب فوصوملا رمألا سفن
 نياللا مه :ةيدنعلا و «هداريإب الإ ةيدنعلا ىلع درلا متي ال هنآل ؛ةشاث ءابشألا لقي مو قئاقحلا ظفل داز :ءايشألا قئاقح

 .ميدقف اميلق وأ ءضرعف اضرع وأ ءرهوجف ارهوج ءىشلا اندقتعا نإ ؛تاداقتعالل ةعبات ءايشألا قئاقح نإ :نولوقي

 .ءاملا ىلع شوقنلاك «تاللايخو ماهوأ اهنأ نومعزيو «ءايشألا قئاقح- نوركني مهو «ثداحف اثداح وأ

 -نع هب باجي ام :لوألا :ناعم ةثالث اهلف ةيهاملا امأ ءناعم ةقيقحلاو ةيهاملا ىظفل نم لكل نأ ملعا :ءيشلا ةقيقح
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 امث بتاكلاو كحاضلا لثم فاالخب «ناسنإلل قطانلا ناويحلاك وه وه ءيشلا هب ام

 ويك اوف ءيشلا هب ام لإ لاقي دقو .ضراوعلا نم هنإف «هن ودب ناسنإلا روف نق

 ةرابعلا نم موهفملا رياغتلاو ؛ءيشلا نيع ىعملا اذه ءيشلا ةيهامو ءوهوه ءيشلا هب ام :يناثلا .وه ام لاؤسلا <
 دوجوو (عونلا ةيهام يف امهعامتجال ؛هحجو نم مومع نيينعملا نيب , ةبسنلاو .دوصقملا ءادأ نع ظفللا قيضل وه امعإ

 يلكلا رمألا :ثلاثلا .ةيئزحلا ةيهاملا يف طقف يناثلا دوجوو «يه ام عاونألا نع لئس اذإ سنج يف طقف لوألا
 يف بلاغلا يقيقحلا وه ىيعملا اذهو .يحراخلا دوحولا رابتعا الب لوقم يلك وه ثيح نم «لقعلا ف لصاحلا
 :امهدحأ «نيينعم. قلطتف ةقيقحلا امأو .نيلوألا فالخب «ءفنصلاك تايضرعلا ىلع قدصي وهو تالامعتسالا
 دوجولا رابتعا عم ةيهاملا :امهيناث .يناثلا وه رهاظلاف ؟نايواستم وأ نافدارتم امه لهو روهشملا وهو ةيهاملا

 اهيبنت «ةقيقحلا ريسفت ماقم يف ةيهاملا عم ةقيقحلا عمج .اهتيهام لب هاقنعلا ةقينخ :لاقي ال اذه ىلعف .يجراخلا

 [57 :ساربنلا] .ةقيقحلل روهشملا ئعملا وهو ءامهنيب قرف ال هنأ ىلع
 ىلع قدصي هنأب فيرعتلا ىلع ضرتعا .لوصوملل رورخما عصا (ةيبيسلل ءابلاو «ةلوصوم ام :عءيشلا هب اه
 هب ام ال ادوجوم ءيشلا نوكي هب ام لعافلا نأل ؛عنملاب بيحأ .ائيش . وري ميسو ؛ةيلعافلا ةلعلا

 .هسفنو ءيشلا نيب رياغت ال ذإ ؛اناسنإ ناسنإلا لعجي ال لعاجلا نألف :الوأ امأ ءءيشلا كلذ ءيشلا كلذ نوكي
 امل ملعن الو اهدوجو يف كشن انأ عم ءالثم ةركلا ةقيقح روصتن انألف :ايناث امأو ءادوجوم ناسنإلا لعجي لب

 هل امهدحأ وأ ؛ءيشلل ناريمضلا :وه وه [؟7 :ساربتلا] .لعاجلا لغجي سيل ةرك ةركلا كوك نأ ملعف ءادجوم

 [7307 :يدنفآ ناضمر] .ردقملا "ناك" ب قلعتم هبو ؛«ءيشلا نع ربخ عومجملاو «ربخو أدتبم امهو ءامل رخآلاو

 امنإو ءلصفملا روصت مزلتسي ال لمحملا روصت نإف «قطانلا ناويحلا نودب ناسنإلا روصت نكمي هنأ هيف :ناويحاك
 ىلع مالكلا اذه ءانبف «لمحملا نودب لصفملا روصت ناكمإ مدعل ؛ناسنإلا نودب قطانلا ناويحلا روصت نكمي ال

 ام :محلوق نيعم وهو «ليحتسي الو بجي ال ام صاخلا نكمملا :لإ لثم فالخب 4٠[ :ماصعإ .سكعلا ماهيإ
 ناكمإلاف .فلاخملا هبناج يف ةرورض ال ام :مهلوقب دارملا وهو «ليحتسي الام ماعلا نكمملاو .هيفرط يف ةرورض ال

 وه دارملا مث ءليحتسم ريغ ضرعلا نودب ناسنإلا روصت نأ يف كش الو .ماعلا ناكمإلا وه حراشلا مالك يف

 [؟7 :ساربنلا] .ام هجحوب روصت اذإ ؛هنودب ناسنإلا روصت نكمي امم اضيأ قاذلا نأ دري الف «هنكلاب روصتلا
 بسحب الو موهفملا بسحب ال امهنيب قرف ال «نافدارتم ناظفل ةيهاملاو ةقيقحلا نأ ىلإ الوأ راشأ هنأك :لاقي دقو

 هدروأ نكلو «موقلا بتك يف روهشم قرفلا اذهو ءايقيقح ال ايرابتعا اقرف امهنيب نأ ىلإ ايناث راشأو ؛لامعتسالا
 ذئتيح نيعملا ذإ ؛ءايشألا كاردتسا مزلي هنألف :الوأ امأ ,كلي فنصملا مالك مئالي ال هنأل ؛ضيرمتلا ظفلب حراشلا

 ولو «تايهاملا قلطم ركني نم ةيئاطسفوسلا نم نآلف :ايناث امأو ؛ةدوجوم ةدوحجوملا ءايشألل ةدوحوملا تايهاملا
 [؟07 :ساربنلا| .يفنلاك ةدوجوم ريغ
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 .ةيهام كلذ نع رظنلا عطق عمو .ةيوه هصخشت رابتعابو «ةقيقح هققحت رابتعاب

 ,ةفدارتم ظافلا قوكلاو دوجولاو ققحتلاو توبثلاو ءدوج ولملا وه اندنع ءيشلاو

 ةلزنمب ءاوغل نوكي ءايشألا قئاقح توبثب مكحلاف :ليق نإف .روصتلا يهيدب اهانعم

 .ةتباث ةتباثلا روعألا :انلوق

 زيمتلا ديفي ام :ليقو ؛«ةادع امع زيمتلا :ليقو ءةكرشلا لوبق مدع :ليقف ءصخشتلا ةقيقح يف فلتحا :هصخشت

 بهذم لوألاف «يرابتعا وأ ؛جراخلا يف دوجوم هنأ يف اضيأ فلتخاو «صاخلا دوجولا :ليقو ءضارعألا يهو

 نيملكتملا بهذم يفاثلاو .لطاب اذو ءايرابتعا ورمعو ديز نيب رياغتلا ناكل ايرابتعا ناك ول هنأب نيلدتسم ءامكحلا

 [7/8 :ساربنلا| .تاصخخشتلا لسلستف «صخشت هل ناكل جراخلا يف دجو ول هنأب نيلدتسم

 :اهيناث ءانهه دارملا وهو «ةراشإلا اهوبقل كلذو ةيصخشلا ةيهاملا :اهدحأ :ناعم ةثالث ىلع قلطت يه :ةيوه

 'فقاوملا حرش" يف امك ءروهشم لمعتسم نيينعملا نم لكو ةراشإلل ةلباق ةيهاملا ريصت هب ذإ ؛يجراخلا دوجولا
 يأ :اندنع [1/ :ساربنلا| .ةفلتحملا اهتالامعتسا يف طبخت الثل ؛اهظفحاف صخشتلا :اهثلاث «"ديرجتلا حرش"و

 يف ةقيقح هنولعجي مهفإف ؛ةلزتعملل افالخ ءازاجب مودعملا ىلع قلطي دقو «يقيقحلا هانعم اذهف :دوجوملا .ةرعاشألا
 .مودعملاو دوجوملا

 توبثلا نأ اومعز ثيح ةلزتعملا فالخ انههو ءافدارت ئعملا يف ظافلألا داحتا ىمسيو ىعملا ةدحتم يأ :ةفدارتم

 نأ ةمذرش تمعزو «باتكلا رخآ يف هليصفت قتأيسو «جراخلا يف تباث مهدنع نكمملا مودعملاف ءدوجولا نم معأ

 نإو «توافتلا نم دبال لب عونمم وهف داحتالا نم نظي امو ؛ثبع هنأل ؛اقلطم ظافلألا نيب دوجوم ريغ فدارتلا
 [7/8 :ساربنلا] .ثبع الف ملكتملا ىلع عيسوتلل هنأب :بيحأ .هفرعن مل وأ لق

 دوجولا ناكو «نيفدارتم دوجوملاو ءيشلا ناكو ءوه وه ءيشلا هب ام ةقيقحلا نئيعم ناك اذإ يأ :ليق نإف

 نم تأشن امنإ ةيوغللاف «ةدئافلا نع لاخ يأ وغل «ةتباث ءايشألا قئاقح :.كلي فنصملا لوقف «نيفدارتم توبثلاو
 نإو ةتباث تامودعملا قئاقحو «ةتباث تادوجوملا ضراوع :كلوقك ءوغل الف اهدحأ ىفتنا نإف «ةثالث رومأ عومجم

 | 7 :ساربنلا] .ققذملا فافأ انك قروصتم-ءايشألا قئاقحو ابك" نات
 ةتباثلا يه تاتباثلا قئاقحف «تباثلا نيعم. ءيشلاو ؛ءيشلا نيع روكذملا نيعملاب ءيشلا ةقيقح ل :انلوق ةلزنمب

 حيصفلا نأل ؛رومألا ظفل ركذ امنإو .لومحملاو عوضوملا دحتاف ةتباث تاتباثلا نأ :مالكلا لصاح نوكيف ءاهنيعب

 ءازإب ةتباثلاو .قئاقحلا ظفل ءازإب عقو رومألا ظفل نأ مهوتي دقو ءفوصوم ىلع لوعفملاو لعافلا مسا ءارجإ وه
 [+3 -ساوبتلا] ..ظوبرم ريغ نايذده: اذهو :ءايشألا
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 سرفلاو ناسنإلا نم ءامسألاب هيمسنو ءءايشألا قئاقح هدقتعن ام نأ هب دارملا نإ :انلق

 (ذ وحج وم دوج ولا بجناو :لاقي امك .ءرمألا سفن قف ةدوحوم رومأ ؛ضراآلاو ءامسلاو

 لثم الو «تبائ تباثلا :كلوق لثم سيل («نايبلا ىلإ جاتحي امثر ديفم مالك اذهو
 ليلدلا ليقو ليوأتلا '

 1 1 1 1 1 ] ز ز ز ز ز ز ] ] ] ] ]ز] ] ] ] ] ] يي ..... (يرعش يرعشو مجنلا وبأ انأ :انلوق

 داقتعالا ليق :هدقتعن ام [؟3 :ساربنلا] .ةيوغل الف ارياغتف رمألا سفنب لومحم او داقتعالاب ديقم عوضوملا نأ هلصاح :انلق

 ملعلا وه داقتعالا نإف ءوهس وهو ىهتنا دقتعن لدب ضرفن ىلوألاف ةيوغللا مزليف ءرمألا سفن يف امل قباطم ملع

 [13 :ساربنلا| .عبتتملل رهظي امك «قباطم ريغ وأ اقباطم مزاجلا

 :هريرقت روكذملا ليوأتلا ةحص ىلع لالدتسا اذهو ءرمألا سفن يف دوجوم دوجولا بجاو دقتعن ام يأ :لاقي امك

 هدوجو يذلا دوجوملا وه ءدوجولا بجاو نعم نأ عم «عامجإلاب ةديفم ةيضق دوجوم دوجولا بجاو كلوق نأ

 ام تبث ول يأ ةهبشلل اضقن نوكي نأ لمتحيو ؛حيحص روكذملا ليوأتلاف ؛ليوأتلا اذه الول ةيوغللا مزليف ءيرورض

 [؟9 :ساربتلا] .اوغل اهتحص ىلع عمجملا ةيضقلا هذه نوكي نأ مزل ءفنصملا لوق ةيوغل يف تركذ
 [؟5 :ساربنلا] .رمألا سفن يف ةدوجوم رومأ ءايشألا قئاقح هدقتعن ام انلوق وأ «ةتباث ءايشألا قئاقح انلوق يأ :اذهو

 يف ةقيقح :ليقف .ريثكتلاو ليلقتلل لمعتسي فرح - اهفيفختو ءابلا ديدشتو اهحتفو ءارلا مضب - :امبر
 لامعتسا ىناثلاو «برعلا ءامدق لامعتسا لوألا ناك :مهضعب لاقو «ءسكعلاب ليقو «يناثلا يف زاحب لوألا

 [” 3 :ساربنلا] .مهيرحأتم

 ليوأت يف اوركذو ءروطشم زجر هرعش نم تيأر ام رثكأو «نييمالسإلا ءامدق نم روهشم رعاش :مجنلا وبأ

 وه يرعش :يناثلا «هلقع ريغي مل مرهلا نأ ديري ءىضم اميف يرعشك نآلا يرعش :امهدحأ :نيهجو يرعش يرعش
 :ايؤرلا فصو يف هلوق تايبألا م امثو ةغالبلاب روهشملا يرعش

 يرسي يداؤفو ٍنيع مانت >20-يردص سحأ ام يرد هلل
 يرعش يرعش و مجنلا وبأ انأ رفق ضرأب تيرافعلا عم

 نم بجعت ةغيص سحأ امو «ريخلا نع هب ئكتو هبحت برعلاو «نبللا ردلاو ؛هءازج هللا ىلع يأ هرد هلل :لاقي

 عمج :تيرافعلاو .ليللا يف ريسلا نيتحتفب :يرسلاو .نزولل دسفم وهو نونلاب فحصي دقو «كاردإلا وهو سحلا

 7١[ «55 :ساربنلا] .امي ءام ال ةبرخ< ضرأ :رفقلاو .ئيجلا وهو ءارلاو نيعلا رسكب تيرفع



 ةتباث ءايشألا قئاقح 8 دئاقعلا حرش

 نوكي ,ةفلتخم تارابتعا هل نوكي دق ءيشلل نأ :كلذ قيقحنو ,ىفخي ال ام ىلع

 511110101 1ؤؤآ تارابتعالا كلت ضعب ىلإ رظنلاب اديفم ءىشب هيلع مكحلا

 هنأ عملاو «ليلقتلل بر نأ :لوألا .هوجو ىلع حراشلا مالك ريسفت يف اوفلتخا نيشحملا نأ ملعا :ىفخي الام

 هنإف يرعش يرعش :هلوق فالخبو «ديفممي سيل هنإف تباث تباثلا :كلوق فالخب «نايبلا ىلإ جاتحي دق ديفم مالك

 ىلإ ةتباث ءايشألا قئاقح :انلوق جايتحا ةلق هجو امأ ءبترم رشنو فل مالكلا يفف «نايبلا ىلإ جايتحالا ريثك

 هانعمف «ضرفلاو داقتعالا بسحب اياضقلا تاعوضوم ذخأ ةحص ىلع ةقباظتم قطنملاو فرعلاو ةغللا نلف ؛نايبلا

 نألف ؛تباث تباثلا :هلوق ةيوغل هحو امأو .لوقعلا ضعب ميهفتل اليلق الإ نايبلا ىلإ جاتحي ال حضاو يقيقح

 ؛نايبلا ىلإ يرعش يرعش جايتحا ةرثك هحجو امأو .رمألا سفن بسحب امهيلك لومحملاو عوضوملا ذحأ لئاسملا
 ديكأت "نايبلا ىلإ جاتحي امبر" :هلوق نأ يناثلا هجولا .مهفلا ىلإ ردابتي الف ءفلكت ىلإ جاتحم يزاحم هليوأت نألف

 ءايشألا قئاقح انلوق نأ :ئعملاف هيبنتلا وأ ليلدلا :نايبلاب دارملاو ءريثكتلل وأ ليلقتلل برو «ديفم مالك اذه :هلوقل

 ءالقعلا كرتعم نوكي امو .ةيئاطسفوسلا ىلع ادر نايبلا ىلإ جاتحي ام اريثك وأ جاتحي دق لب ديفم مالك «ةتباث

 ىلإ حانمجي امم اضيأ هنإف ءيرعش يرعشو مجنلا وبأ انأ لثم الو هلوق لكشي هنأب هيلع دروأو .؟اوغل نوكي فيك

 لب نايبلا ىلإ اجاتحم هنوكل ايفن سيل هنأب باوحلا يف فلكتي دقو «ةغالبلا ىوعد يف ابذك هنوك زاوحل ليلدلا
 هججولا .يرعش يرعش يف هوركذ يذلا هيحوتلاب اهجوم ىوعد سيل "ةتباث ءايشألا قئاقح" :انلوق نأ هدوصقم

 فالخب هانعم روهظل كلذو ؛رهاظلا نع فرص الب نايبلا ىلإ جاتحي «ةتباث ءايشألا قئاقح :انلوق نأ :ثلاثلا

 هدافإ نم رهظأ ةثدافا نأ لصاخلاو ؛هانعم ءافخل رهاظلا نع فرصلا قيرطب نايبلا ىلإ ج اتحم هنإف «يرعش يرعش

 معزو ءرعشلل امامتإ ركذ امنإ لب ؛ ليثمتلاب دوصقم ريغ مجنلا وب أ انأ :هلوق نأ وه :ثحب انهه ىقب .يرعش ي رعش

 لومحملا ليوأت ىلع ةفوقوم لمحلا ةحصو عةدحاو تاذ لومحملاو ع وضوم لا نذل ؛اضيأ دوصقم هنأ :مهصعب

 -_- نأ نيكو مجنلا وبأ انأ انيلعو ؛ةتباث ءايشألا قئاقح 0 8 نناو ؛مجنلا يأ ىمسملاب

 01 :ساربلا] .ةلالل
 ؛نارابتعا اه ءايشألا قئاقحف «ةفلتخم تارابتعا هل نوكي دق ءيشلا نأ باوجلاو لاؤسلا يأ :كلذ قيقحتو

 رمألا سفن يف توبثلاب اهيلع مكحلا وغلي رابتعالا اذهو ءرمألا سفن ف ةتباثلا رومألل تايهام اوك :امهدحأ

 ءانبو «توبثلاب اهيلع مكحلا ديفي رابتعالا اذهيو ءانداقتعا يف ةتباثلا رومألل تايهام اوك :امهيناثو «لاؤسلا أشئم وهو

 ١[ :ساربنلا] .عوضوملا ناونع نم ملع ام ىلع ةدئاز ةدئاف مكحلا ةدافإل :رظنلاب اديفم [4 ”:ماصع] .هيلع باوجلا



 ةتباث ءايشألا قئاقح ما دئاقعلا حرش

 ةيناويحاب هيلع مكحلا كاك ام مسحب هنإ ثيح تيم روق قع اذإ ناسنالاك ,ضعبلا دود

 قئاقحلاب يأ امي ملعلاو .اوخلا كلذ .قاق قطان :ةاريع.هنإ هحيع. نم حا اذإو «انيفم

 هنأب عطقلل اقوبثب ملعلا دارملا :ليقو وقعت املارحابو اه قيدصتلاو اًناروصت نم
 ف درع وب يلا ملعلل نايب

 5 010 ا ا ,قئاقحلا عيمجب ملع ال

 اذإو «ناويح مسجلا اذه كلوقك هنأل :اديفم عوضوملا ناونع نم ملع ام ىلع ةدئاز ةدافإ مدعل :ضعبلا نود

 [1 7. :ساربنلا] .ناويح قطانلا ناويحلا :كلوقك هنأل ؛اوغل كلذ ناك «قطان ناويح هنإ ثيح نم ذخأ

 ىملعلا يعون قارغتسال ملعلاو :هلوق يف ماللا نأ وه «حراشلا مالك ريسفت يف نوققحما دافأ ام لصاح :امي ملعلاو

 مهفارتعال ؛هنودب متي ال ةيردأاللا ىلع درلا نألف ؛قارغتسالا ىلع لمحلا هجو امأ .قيدصتلاو روصتلا امهو
 ,قئاقحلا دارفأ عيمجب انل ملع ال هنألف ؛دارفإلا ىلع ال عاونألا ىلع قارغتسالا لمح افأو 6 روصتلا نم ىهو كلشلاب

 بح «ثودحلاو ناكمإلا نم املاوحأ ةفرعمب الإ متي ال لالدتسالا نألف ؛اهلاوحأو ءايشألاب قيدصتلا ميمعت امأو

 7١[ :ساربنلا] .مدق نم ثداحللو ءبجاو نم نكمملل دبال هنأ ملعي
 نيملكتملا روهمج بهذم ىلع هنأ دري ىح ؛جراخلا يف دوجوم هنأ هانعم سيلو ءرمألا سفن يف تبا يأ :ققحتم
 نوكي نأ نسحألا وهو :امهدحأ نيهحوب اذهو :كارملا ١"[ :ساربنلا] .ةيرابتغالا رومألا نم ةفاضإلاو ةفاضإ
 :وحن «ةتباث يف ردصملل ريمضلا نوكي نأ :امهيناث .عئاش فاضملا ريدقتو افاضم توبثلا ردقيو «قئاقحلل ريمضلا

 ىلإ دنسم (؛ةتباث :هلوق نأل امإو ءثنؤيو ركذي ردصملا نأل امإف :ريمضلا ثينأت امأ ؛ىوقتلل برقأ وه اولدعا

 ١"[ :ساربنلا] .هيلإ فاضملا رابتعاب ريمضلا ثنأف ؛قئاقحلا ىلإ فاضم هريمضف «قئاقحلا ىلإ عجارلا ريمضلا
 "ءايشألا قئاقح" :هلوق يف ماللا نأ :هلصاحو «كلذب كوكشلاو نونظلل عطاقلا ئيقيلا ملعلل يأ :عطقلل

 ءلطاب اذهو ققحتم قئاقحلا عيمجب ملعلا نئيعملا رراص «فاضم ريدقت الب ءايشألا ىلإ ريمضلا عجر نإف «قارغتسالل

 عيمج توبث تملع" :كلوقو «"قئاقحلا عيمج تملع' :كلوق نيب قرفلا حوضول ؛نيعملا حص توبثلا انردق اذإو
 دارملا نأ :لوألا ؛هوجوب هيلع ضرتعاو «ياثلا فالخب اهصوصخب ةقيقح لكب ققحتي ال لوألا نإف ؛"قئاقحلا

 قئاقح :كلوق نإف ؛عونمم هلوصح مدعو «قئاقحلا عيمجمب يلامجإلا ملعلا وه ,ققحتم اهب ملعلاو :هلوق يف ملعلاب
 ملعلا لوصح ىلع لدي (*١1:ةرقبلا) 4ك اجمل مدا َملَعَو :ىلاعت هلوق نأ :ىناثلا .هححصي ةتباث ءايشألا

 "ققحتم اهتوبثب ملعلا" :كلوقب تدرأ نإ كنأ :ثلاثلا «ةيلعلا ضقن يف فاك اذهو «8ت3ع مدال قئاقحلا عيمجمب

 1١*7"[ :ساربنلا] .توبثلا ريدقت نودب لصاح وهف ءاهضعب توبث تدرأ نإو ؛مولعم ريغ وهف ءلكلا توبث



 ةتباث ءايشألا قئاقح ْ 0 00 دئاقعلا حرش

 ,قئاقحلا نم ءيشل توب ال هنأب نيلئاقلا ىلع ادر سنجلا دارملا نأ :باوجللاو

 ركدي نم مهنم نإف .ةيئاطسفوسلل افالم ءاهوبت مدعب الو ةقيقح توبثب مدع الو

 23711101 1 110 ,ةلطاب تاالايخو ءاه وأ اهنأ معزيو ءايشألا قئاقح

 اهسنجب ملعلاو «ةتباث ءايشألا قئاقح سنج ىعملاف ؛سنجلل لب قارغتسالل ءايشألا يف ماللا سيل عي :باوجلاو
 فاك يئزحلا باجيإلا اذه نأ ديري :اًدر [7 :ساربنلا] .اهلكوأ دارفألا ضعب يف سنجلا ققحت ناك ءاوس «ققحتم
 نيتاه داريإ نم مهألا بولطملا نأب هيلع ضرتعاو ؛ملعلاو توبثلا يف ىلكلا بلسلا مهئاعدال ؛ةيئاطسفوسلا در يف

 بسان :هلوقب لد حراشلا هركذ امك «عناصلا ىلع ةدهاشملا تاعونصملاب لالدتسالا وه ,«باتكلا لوأ يف نيتمدقملا

 توفي سنجلا ةدارإو .ىهتنا ءاهي ملعلا ققحتو ءضارعألاو نايعألا نم دهاشن ام دوجو ىلع هيبنتلاب ءباتكلا ريدصت
 توبث ىلع لدي ستحلا ققحت نأب :بيحأو ءاهدهاشن ال دارفأ ف سحلا ققحت نوكي نأ لامتحال ؟بولظملا اذه

 عجار ءامي ملعلاو :هلوق يف ريمضلا نإ :مهضعب ركذو «ةهادب دشأ امي ملعلاو ءادوجو ءايشألا رهظأ اهنأل ؛تادهاشملا

 [؟ :ساربنلا] .ةتباث ءايشألا قئاقح يأ ةروكذملا ةيضقلا ىلإ

 ,بهذملا اذه نوراتخي موق ملاعلا ف سيل هنأ :يسوطلا ريصن معزو «ةفسالفلا ءاقمح نم ةقرف يه :ليق :ةيئاطسفوسلل
 ىهتنا ,ءبصي ملف «قرف ثالث ىلإ مهمسقو كلذ فالح معز نمو ؛يئاطسفوس وهف ليلدلا يف طلغ نم لك نكلو
 باحصأ قرفتل ؛كلذك انههو ءارذعتم يفنلا ةطاحإ ناك اذإ اميس «يفنلا ىلع حجار تابثإلا نأ ملعت تنأو ءاصخلم

 اذه يف نيفلاخملا نم دحأ فالح ركذب هي فنصملا ضرعتي مل :تلق نإ ءاهراغمو ضرألا قراشم يف بهاذملا
 ؛تايهيدبلا ىلجأ نم ققحتم امي ملعلاو «ةتباث ءايشألا قئاقح نأب مكحلا ناك :تلق ؟هيف ةتكنلا امف ءانهه الإ رصتخملا

 [89 :ناربنلا] .انهركذ ةدئاف ىلإ راشأف ءكبعلا هبشي انهركذ ناكف

 نمف «مالسلا مهيلع هئاينأو ىلاعت لاب نوفرتعي ال مهو ءرمألا سفن يف اهل دوجو ال تالينع يأ :ةلطاب تالايخو
 مهنأ نيققحملا ضعب ركذو «بابذلاو درمزلا نيب قرفي ملو «نيقيرفلا مالك رظني ملف ةيدوجولا ةيفوصلا مهنأ معز
 ىلإ هماسقنا يهتني نأ امإف ادوجوم مسجلا ناك ول :اولاقف «ةضراعتملا تالاكشإلا نم بهذملا اذه اوعرتخا

 نم ام :اولاق ةلمجلابو ؛نيملكتملا ةلدأل ؛لطاب يناثلاو «ةفسالفلا ةلدأل ؛لطاب لوألاو :ىهتني ال وأ درفلا رهوجلا

 رخآ ىلإ رمأ ةبسن ققحتي الو «قحب اياضقلا نم ءيش سيلف «ةضراعم ةيضق اهو الإ «ةيرظن الو ةيهيدب ةيضق

 لب ؛ةجراخلا تادوجوملا ىلع اروصقم مهراكنإ سيل :نوققحملا لاق اذلو ؛مهبهذم لصأ اذهف ءبلس الو باجيإب ال

 - :هكلي حراشلا لوق يف ءايشألا نإ :ليق انهه نمو ءاينهذ وأ ايجراخ ناك ءاوس «رمألا سفن يف ام لك نوركني



 ةتباث ءايشألا قئاقح قلق دئاقعلا حرش

 اندقتعا نإ ىبح داقتعالل ةعبات اهنأ معزيو ءاقوبث ركفي نم مهنمو .ةيدانعلا مهو

 مهو «ثداحف فدا وأ ,متلقف اميدق وأ («ضرعف اني وأ يرهوجف هر ءيشلا

 هنأ يف كاشو كاش هنأ معزيو «هتوبث الو ءيش توبثب ملعلا ركني نم مهنمو .ةيدنعلا

 ظ25511111ذ 1 1 210011116160616 .. ارج ملهو كاش

 [©1 :ساربنلا].مودعملاو دوجوملل لماشلا ماعلا نيعملا ىلع لومحم "ءايشألا قئاقح ركني نم مهنمف" -
 اذإ ءقيرطلا نع َدَنَع :مهوق نم ؛قحلا نع نوفرحني مهنأل وأءادانع قحلا نوركني مهنأل ؛كلذب اوم :ةيدانعلا
 اهتوبثب فرتعيو ءرمألا سفن يف يأ :اهقوبث رككني نم [57 :ساربنلا| .فرشو عمو رصن باب نم هيلع مقتسي مل
 ءاهيلإ ةبسنلاب قح ةفئاط لك بهذم نأ نومعزي ءالؤهو ,تاداقتعالل ةعبات اهأ معزيو ؛داقتعالا بسح ىلع

 ءاينهذ وأ ايجراح رمألا سفن يف ام معي ةيدانعلا راكنإ نأل ؛يجراخلا دوجولا انهه توبثلاب دارملا سيل :نوققحملا لاقو

 [77 :ساربنلا] .نيدقتعملا داقتعا نع رظنلا عطق عم رمألا سفن يف ررقتلا وه لب
 مهمزلي هنأ ىفخي الو ءاذك .ك. ةفينح يبأ دنع ةلأسملا هذه :لاقي امك «داقتعالا نعم. دنع ىلإ اوبسن :ةيدنعلا مهو

 هنأ تاداقتعالل ةعبات ءايشألا نوكب اوديري مل :لاقي نأ الإ «نيداقتعالا ققحت ىلع ءانب .هثودحو نآرقلا مدق تناول

 مهيلع ضرتعاو «داقتعالا يف الإ اه توبث ال نأ اودارأ لب ؛تاداقتعالا قلعت دعب رمألا سفن يف توبث ال لصحي
 نأ نع اذه انداقتعاب قئاقحلا تجرخ لهف «تاداقتعالل ةعبات تسيل ءايشألا قئاقح نأ دقتعن انأب :نيملكتملا ضعب

 مهنأل ؛ثحب هيفو .مهبهذم لطب «ال :اولاق نإو ,مهبهذم لطب معن :اولاق نإف ١ مأ تاداقتعالل ةعبات نوكت

 5٠[ :ماصع]و [”37 :ساربنلا| .قحلا ىلع مكنمو انم لكو ءانقح يف جرخت ملو ,مكقح يف تجرح :نولوقي
 نظ الو داقتعا ال ذإ ؛لوألا وه دارملاو ءنظلا وأ لطابلا داقتعالا وأ لطابلا لوقلا يعم ءيجي معزلا :معزيو
 وهو «كشلاب متفرتعا مكنأ نم مهيلع دروأ امع اياوج كلذ اولاق امنإو :كاش هنأ يف كاشو ءكشلا بحاصل
 [* :ساربنلا] .قئاقحلا نم ةقيقح

 ىعم. -ميملا ديدشتو ماللا مضو ءاهلا حتفب- ملهو ءكش لك يف اذكهو ءكشلا كش يف كاش يأ :ارج ملهو

 لوقعملا ءاملعو ءارج رحب يأ «قلطملا لوعفملا وأ لعافلا مسا يعم ىلع ةيلاحلاب بوصنم نديشك :رحلاو «لبقا
 هيبنتلل اه نم ةبكرم :نويرصبلا لاقف ءمله ةقيقح يف ءاملعلا فلتخاو ؛ةياهنلا مدع نايب نوديري ثيح هنولمعتسي

 ءانيلإ كسفن عمجا يأ عمج اذإ مل نم ءبطاخم رمأ -ميملا ديدشتو ماللا مضب - مل عم راصتخالل ؛فلألا ةفوذحم
 -ةمضلا تلقنف ءدصق اذإ ّمأ نم بطاخم رمأ -ميملا ديدشتو ةزمهلا مضب - مأ عم له نم ةبكرم :نويفوكلا لاقو



 ةتباث ءايشألا قئاقح م دئاقعلا حرش

 ,نايعلاب ءايشألا ضعب توبثشب ةرورضلاب مرحب انأ :اقيقحت انلو .ةيردأاللا مهو

 يفنلاف ققحت نإو «تبث دقف ءايشألا يفن ققحتي مل نإ هنأ :امازلإو «نايبلاب اهضعبو
 ىلاعت بجاولاك ناهربلاب يأ

 اورد 2190 الام صوور واج كا ا هنج عجاج :: ةمكحملا نع اعون هنوكل ؛قئاقحلا نم ةقيقح

 دحب لهأو .ثنوملاو ركذملاو عمجلاو ئثملاو دحاولا هيف نووسي نييزاجحلا نإ مث ؛ةزمهلا تفذحو ماللا ىلإ -
 هلوقك «لبقاو تئاو لاعت ئععمج امزال ةرات لمعتسي هنإ مث ءنمله امله يمله اومله امله مله :نولوقي ءهنوفرصي

 يأ ١6٠(« :ماعنألا) يوك َءاَدَهْس َملَه# :ىلاعت هلوقك ءايدعتم ةراتو ءانيلإ ءوحج يأ (8١:بازحألا) اَنْ مله :ىلاعت

 [:نلربلا]) يقورشبلا
 مالك ر هظ اذإ اولاق مفإف ؛فقوتلاب نولئاقلا ةيردأاللا ةيئاطسفوسلا لضفأ نأ ملعا ءيردأ ال :نولوقي مهفأل :ةيردأاللا

 انححص ولف ءرظنلا ىوس كلذ سيلو ؛رحأ مكاح نم دب الف ؛يلقعلاو يسحلا مكاحلا ىلإ مامتلا قرطف «نيقيرفلا

 (فقاوم حرش) .لكلا يف ضقنلا بجوف ءالطب دقو ءرظنلاو ةرورضلا ىوس ءيش كانه سيلو ءرودلا مزل امهي

 .نيققحم يأ لاح وأ «ربخلاو أدتبملا نيب ةبسنلا نم زييمت اقيقحتو ءأدتبم مزحب انأو ءربح انل هلوق :اقيقحت انلو

 ىلإ مسقني ليلدلاو ءكوكشلاو نونظلا عطقي هنأل ؛ئيقيلا ملعلا نيعمج هنولمعتسي ملعلا لهأو ءعطقلا :مزحلاو
 دنع ةملسم هتامدقم نوكي ام :يمازلإلاو ؛ةقداص هتامدقم نأ لدتسملا يعدي ام :يقيقحتلاف «يمازلإو يقيقحت

 دروأ كلي حراشلاو ءطقف مصخلا مازلإ يناثلا نمو ؛قحلا قيقحت لوألا ليلدلا نم هبولطمف .لدتسملا دنع ال مصخلا

 ["* :ساربنلا] .ايمازلإو ايقيقحت :نيليلد ةيئاطسفوسلا درل

 ةيؤرلا يأ :نايعلاب [7:دنج].ةهادبلا ىنعمب ال بوجولا ئعمج وأ نيقيلاو عطقلا نيعمب انهه ةرورضلا :ةرورضلاب

 ؛تباثب ءايشألا نم ءيشال :مكلوق قدصي مل نإ يأ :ققحتي مل نإ [؟7 :ساربنلا] .سمشلاو ضرألاك ءرصبلاب
 مكحلا يفنلابو ءقدصلا ققحتلاب دارملاف «نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال ؛تباث ءايشألا ضعب وهو :هضيقن قدص

 سندجلا ليوأتب ءايشألل ريمضلاو «قارغتسالل ءايشألا يف ماللاو «تباثب ءايشألا نم ءيشال :مهوق هنمضتي يذلا

 [7 5 :ساربنلا] .ءايشألا عيمج توبث مزلتسي ال مكحلا اذه نالطب نأ دري الف ؛مادختسالا ليبس ىلع

 دقف :هلوق ءازجلاو «ةضرتعم وأ ةيلاح يناثلا ىلعو ءءازج لوألا ىلع ةلمجلاو ءواولاو ءافلاب دحو :يفلاف

 تايفيكلا نم مسق ملعلاو ءاقيدصت هنوكل ؛ملعلا نم مسق مكحلا يأ :2! اعون هنوكل [؟85 :ساربنلا] .تبث

 مسق وه يذلا نكمملا نم مسق وه يذلا ضرعلا نم مسق وه يذلا ةيفيكلا قلطم نم مسق يهو ؛ةيناسفنلا
 [؟1 :ريسي فرصتب يدنفآ ناضمر] .قئاقحلا يهو ؛ةيجراخلا تادوجوملا



 لا لا 20777 ل
 ىلع متي امنإ هنأ ىفخي الو .قالطإلا ىلع اهيفن حصي ملف قئاقحلا نم ءيش تبث دقف

 .ةيدانعلا

 [ةيئاطسفوسلا ةلدأ]

 [14 :ساربنلا] .امازلإ هام اذلو ؛انبولطم هب تبثي مل نإو ءمصخلا مازلإ يف فاك اذهو «ىلكلا بلسلا يأ :حصي ملف

 ةيردأاللاو ءاندنع ةلطاب ءمكدنع ةحيحص ةجحلا هذه :نولوقيف :ةيدنعلا امأ ,يفنلاب مهمرحل :ةيدانعلا ىلع متي

 متي هنأ "دصاقملا حرش" يف هركذ ام فالخب اذه ؟ةجحلا مهيلع موقي فيكف ءالصأ يفن الو تابثإب نوفرتعي ال

 :مهل لاقيف «داقتعالا نع رظنلا عطق عم ءايشألا توبث ركنت ةيدنعلا نأل ؛هعم قحلاو ةيدنعلاو ةيدانعلا ىلع مازلإلا

 (قئاقحلا نم ةقيقح وهف يفنلا ققحت الإو ءاقاذ دح يف تتبث دقف ءاَهاذ دح يف ءايشألا توبث ال ققحتي مل نإ

 نيعملا اذهب متي وهف .ةهداسف نع بلاطلا ظفح لب ؛«يئاطسفوسلا مازلِإ سيل مازلإلاب دوصقملا نأ تفرع لو !اذه

 ظ [57 :ماصع]و [* 54 :ساربنلا] .مهنم ثالثلا قرفلا ىلع
 هثأ دنع و ؛ ىهتنا «ةيدنعلا ليلدب راعشإ عون هيفو ةيردأاللا ليلد اذه :ليقو (ةيئاطسفوسلا ةلدأ ُق ع ورش :اولاق

 :تايسح اهنم تايرورضلا .اضيأ ةيدانعلل ةجح وهف ءاموهوم لوحألا هاري يناثلا صخشلا نأل ؛لكلا ليلد

 لصحي ام يرظنلاف ءيرظنو يرورض ىلإ مسقني ملعلا نأ ملعا «تايسح اهنم :هلوق ربخلاو ءأدتبم تايرورضلا

 ةععبس هماسقأو ركف داب لفاغ لكل كاضاخ نوكيو عهيلإ جاتحي "ال ام يرورضلاو «ثداح ماعلا :انلوقك ركفلاب

 نم مظعأ لكلا : وحن «نيفرطلا روصت درجمم. لقعلا اب مكحيو «تايلوألا ىمستو «تايهيدبلا ءاهيحأ ءروهمجلا دنع

 «ةنطابلا ساوحلاب ةلصاحلا تاينادجولا :اهثلاث «ةراح رانلا : وحن عةرهاظلا ساوجحلاب ةلصاحلا تايسحلا :اهيناث عرزجلا

 نامسقلا ىمسي دقو «تادهاشملاب ىمسيو ءادحاو امسق ثلاثلاو ىناثلا دعي دقو ءامغو احرف انل نإ :وحن

 اهماسقنا ةطساولاو «جوز ةعبرألا : وحن ءاهعم ةرضاح ةطساو نم اه كب ال «تايرطفلا :اهعبار ؛«تايسحلاب

 عانسسلا :وحت «ةدهاشملا رارخت دعب لقعلا اه مكحي «تايرحخما :اهسماخن ءاهعم اًهاسايق اياضَق ىمستو («نييواستمت.

 رون :وحن «كشلا ليزتو ةعفد بولطملا كردت ةوق يهو ءسدحلاب لقعلا اب مكحي ؛تايسدحلا :اهسداس «لهسم

 ةرثكل امي مزجي «تارتاوتملا :اهعباس ءفوسخلاو ةيلالملا عاضوأ ةدهاشم دعب «ءسمشلا رون نم دافتسم رمقلا

 نم يرطفلاو يسحلاو رتاوتملاو برحلا نوك يف مهضعب عزانو ءروهشملا وه اذه ءدوجوم دادغب :وحن ءامب نيربخملا
 نإ مث «تاينظلا نم يسدحلاو برحجا :مهضعب لاق لب «يفحخ سايق نم اهيف دب ال ذإ ؛ةيرظن يه :لاقو «يرورضلا

 |“ ه ال 4 : ساربنلا] .خلإ تايسح اهنم :اولاقف ءلكلا



 ةيئاطسفوسلا ةلذأ ظ م دئاقعلا حرش

 لالا دع دق يرارفقسلاو «نينبا # قولا ىري لوحألاك , اريثك طلغي دق سحلاو

 ىلإ اهلح يف رقتفي هّبش اب ضرعتو ,تافالتخا اهيف عقن ءقت دقو تايهيدب اهنمو آر

 :ةقيقد راظنأ
 رظن عمج

 نأب : و هللا ملعي دق :وحن ؛قيقحتلل نكت دق اهأب :الوأ بيحأ :ةرثكلا قانتف ليلقتلل دق :لبق :طلغي دف

 ىدحاإ نوكي نم :لوخألا : :لوحألاك [ عم :س ارينلا| .ةافانم كاف ءةحصلا ىلإ ةبسنلاب ليلق (ةهسفن ف ريتك طلغلا

 دنع امأ (ال مهضعب فو «نينتا دحاولا ةيؤر مهضعب يف بجوي اذهو ؛يعبطلا عضولا ريغ ىلع امهاتلك وأ هينيع

 عمجملا يف عقو اذإ هنأ وهف ءنيتبصعلا ىقتلم وه يذلا نيرونلا عمجم يف ف ةروص شاقتناب ةيؤرلا نأب نيلئاقلا
 ور ةياؤرلا ا نيلئاقلا دنع امأو .هنم نيلحم يف ةروصلا شعتنا ؛ نسيعب ؛ اد هف وحج راص ثيحب «ءاوتلاو صضابقنا

 نيعلا فارحنا نم ثدح نإ ةلمجلابو ؛نيطورخملا نيعاعشلا يعقوم فلاخت وهف ؛نيع لك نم يطورخم عاعش

 ايرارطضا لوحلا ناك ءاوس «الف الإو نينثا دحاولا ةيؤر ثدح «نيطورخملا يندعاق داحتا مدع وأ ءعمجملا يف ءاوتلا

 وأ يرايتخ الاب ةصاخ اكأ معز نمو .نيقاملا 5-5 ىلإ وأ تي وأ قرف 9 ناكو ءانداح وأ ايرطف وأ ايرايتحلا وأ

 [ 5 :ساربتلا] .ةرظانملا ملع فرعي ملف ءّيحتلا وأ يقوفلاب

 ندبلا نولو لوبلا رفصا بلغ اذإف «ةرملا ليوأتب اهثينأتو «ةرارملا ديدش اهمعطو رفصأ اول ءارفصلاو ءءادوسلاو

 ناسللا اهتلخادمل ؛ءارفصلا معط هيف دجو ائيش يوارفصلا قاذ املكف «ةرارم مفلا يف ثدحو «نيعلا اميسو

 [5 :ساربنلا] .ةوالح ءايشألا ىوقأ نم امه نيذللا لسعلاو ركسلا بح «باعللا اهتفلاخمو

 :مهضعب لوقي لب ةيرظن اهنإ :لوقي مهضعبو «ةيهيدب اههنأ ةيضق يف يعدي ءالقعلا ضعب نأل كلذو :تافالتخا

 قلاخ ناسنإلا :ةلزتعملا تلاقو ؛ةهادبلاب ةهجو ناكم يف وهف دوجوم لك نإ :ةهبشملا تلاق امك «ةلطاب يه

 :ةرعاشألا تلاقو ءةهادبلاب لاحم ححجرم الب هيرودقم دحأ راعخملا حيجرت :ةفسالفلا تلاقو «ةهادبلاب هلاعفأل

 نع دايتعالا عفري اذهو «يهيدبلا فرعي , نيفرطلا لجأ نأ :ةهبشلا هذه لصاح 3 ,ةلطاب ثاللثلا اياضقلا

 | د :ساربنلا] .ةهادبلا ىوعد يف أطخلا لامتحال ؛تايهيدبلا

 تابثإ يف ةيفخلا تايرظنلا ىلإ جايتحالا نأ :اهلصاحو «تايهيدبلا ف مهل ىرحأ ةهبش هذه :هّبش اه ضرعتو
 ؛تايهيدبلا نع دامتعالا ىفتناف ءاهلح يف طلغلا عقي وأ ةهبشلا عفتري ال نأ زوجي اضيأو «هتهادب ياني ,يهيدبلا

 - ءتاهبش هيفو ,مودعم وأ دوجوم امإ ءيشلا نأ مكدنع اهالحأ :اولاقو «تايهيدبلا ىلجأب كلذل اولثمو



 ةيئاطسفوسلا ةلذدأ ٠ سال لا 2 دئاقعلا حرش

 .ءالقعلا فالتحا اهيف رثك اذهلو ؛اهداسف اهداسفف تايرورضلا عرف تايرظنلاو

 بابسأ ءافتناب ضعبلاب مزجلا يفاني ال ةيئزج بابسأل ضعبلا ف سحلا طلغ :انلق
 2250110 «ءدجسم فسم سمسم س2 ياففلولا ل ةظلاقؤأتخالاو .طلغلا

 نم ةفئاط تركنأ :ةيناثلا ءهل ةروص ال ذإ ؛لاحم هروصتو «قلطملا مودعملا روصت ىلع فقوتي هنأ :ىلوألا -

 اهولثمو «لاحلاب اهومسو :ةطساو مودعملاو دوجوملا نيب اوتبثأو ؛ةرعاشألا ضعبو ةلزتعملا مهو ءرصحلا اذه ءالقعلا

 هل نوكي نأ مزل ادوجوم ناك نإ الثم دوجولا نأب نيلدتسم «دوجولاو ةيقوفلاك «ةيفاضإلا رومألاو يلكلاب
 دوجولاف ؛هضيقنب ءيشلا فاصتا مزل امودعم ناك نإو ؛تادوجولا لسلستيف ؛هدوجو ىلإ مالكلا لقننف ؛دوجو

 [؟ 5.88 :ساربنلا| .دوجوم الو مودعم ال

 تايرظنلا تناك امنإو «تايرظنلا ف مهنم حدق اذهو «تايسح اهنم تايرورضلا هلوق ىلع فطع :تايرظنلاو

 لسلست مزل الإو ؛تابثإلا ىلإ جاتحي ال يرورض ىلإ هتابثإ يهتني نأ دب الف يرظن لك نأل ؛تايرورضلا عرف
 ,ةقطانلا سفنلا ثودح ىلع ةينبم «تايرظنلا لسلست ةلاحتسا نأ نيققدملا ضعب معزو ؛لاحم وهو تايرظنلا

 اهيف نوكي نأ زاحل «نويقارشإلا معز امك ةميدق تناك ول امأو «نيئاشملا ءامكحلاو نيملكتملا بهذم وه امك
 تبث دق هنأ :باوجلاو ءةيكلفلا راودألاك «لاحم ريغ لسلستلا اذهو ءيضاملا يف ةيهانتم ريغ ةلسلسم راكفأ

 [*+ :ساربنلا] .قيبطتلا ناهربب هماسقأب لسلستلا نالطبو ىلاعت هللا ىوس ام ثودح

 [5 :ساربنلا] .فاضملا فذح ىلع وأ ةغلابملل يزاخحم لمحلاف ؛تايرظنلا داسف ببس تايهيدبلا داسف يأ :اهداسفف

 ؛اهيف فالتحخالا رثك تايرظنلا داسفل يأ «ليلدلا قيرط ىلع تايرظنلا يف ةحداق ةيناث ةهبش :اهيف رثك اذهو

 هنأ ىلإ يردقلاو «دامجلاك هنأ ىلإ يربحلا رظنو .هثودح ىلإ نيملكتملاو ,ملاعلا مدق ىلإ يدؤي ةفسالفلا رظن نإف
 «فالخلل الحم ةلأسم لك نوكي ال نأ دعبي ال لب «ةيعرشلاو ةيلقعلا لئاسملا رثكأ يف اذكهو «هلاعفأ قلاح

 [5 :ساربنلا] .فالخ عقي مل قحلا ىلإ الصوم رظنلا ناك ول هنأ :لصاحلاو

 ءاهعيمج يف طلغي نأ زوجي كلذك ناك مو ءداوملا ضعب يف طلغي دق سحلا نأب اوكسمت امل ةيردأاللاف :انلق

 ناك اذإ هنأ ملسن ال انأب ءسايقلا ىربك حراشلا عنمو «ملعلل اديفم نوكي الف ءاهعيمج يف طلغي نأ زوجي سحلاف
 ةققحتم ريغ ةيئزج بابسأل وه امنإ ءضعبلا يف طلغلا نإف ؛اهعيمج يف هطلغ زاوج مزلي داوملا ضعب يف اطلاغ
 7١[ :ميكحلادبع] .هل ةبجوملا بابسألا عيمج ءافتنا ببسب ءرخآلا ضعبلا يف مزجلا يقاني ال وهو .داوملا ضعب يف الإ
 [5 :ساربنلا] .تايهيدبلا يف نيحدقلا نع باوج اذه ؛هربح ةهادبلا ياني ال ءأدتبم :يهيدبلا يف تافالتخالاو



 ةيئاطسفوسلا ةلدأ ظ اا #8 دئاقعلا حرش

 راظنألا داسفل فالتخالا ةرثكو «ةهادبلا يقاني ال ءروصتلا يف ءافخل وأ .فلإلا مدعل

 عم ًاصوصخ ءمهعم ةرطانملا ىلإ قيرط الل هنأ +ونللاو ..تايرظنلا ضعي ةيقحح قانت ال

 رانلاب مهبيذعت قيرطلا لب ؛لوهجم هب تبثيل مولع. نوفرتعي ال مهأل ؛ةيردأ اللا

 .اوقرتحي وأ اوفرتعيل

 «ةيضقب فولأم ريغ نوكي دق لقاعلا نأل ؛كلذو «ىهيدبلا اذهب سفنلا ةفلأ مدعل يأ ةزمهلا رسكب :فلإلا مدعل

 افولأم نوكي نأ كلذ نم دشأو ءاهفلأي نأ ىلإ اهوبق يف فقوت اهعمس اذإف ءاهيلإ هحوتي ملو اهعمسي مل نأب

 ايهيدب مكحلا نوكي نأب كلذو :روصتلا يف ءافخل وأ هلوق .قحلا ركنيف ةلطابلا مهدئاقعب رافكلا ةفلأك ءاهضيقنب

 رظانلا يطخيف ءرظنلا ةقد ىلإ اجاتحم ايرظن اههروصت نوكي نكل .هب موكحملاو هيلع موكحملا يأ نيفرطلا روصت دعب

 :انلوق يف امك ءمكحلا ةهادب هيلع رهظ نيفرطلا ف رظنلا ققح ولو ؛كلذك مكحلا ف يطخيف ءامهروصت يف
 [175 :ساربنلا] .ةلع ىلإ هدوجو يف جاتحم نكمملا

 ؛هرظن دسفيف رظنلا نيناوق يعاري ال دق رظانلا نأ :هلصاحو «تايرظنلا يف حدقلا نع باوج :فالئتخالا ةرثكو

 .قلطم لوعفم :اصوصخ [5*:7 :ساربنلا] .دعاوقلا يعاري نم كاردإ ةيقح يفاني ال اذهو ؛قحلا كاردإ نع رصقيو

 كلذب هزيمتو ءيشل مكحلا تابثإ يف ٍقرتلاو ةغلابملل نولمعتسي ملعلا لهأو - مضلاب - اصوصخ ءيشلاب هصخ :لاقي
 [707 :ساربنلا] .ارذعت دشأ ةيردأاللا عمو ؛ةرذعتم ةيئاطسفوسلا عم ةرظانملا نأ :لصاحلاف «هتاوحنأ نيب نم

 فارتعا امأو :لوهجم هب تبثيل مولعمب نوفرتعي ال .روصق طقف ةيردأاللا ىلإ اهعاجرإو «ةيئاطسفوسلا يأ :مهنأل
 اوفلتخا نيملكتملا نأ ملعاو ءالصأ مولعمت نوفرتعي ال مهفأكف «تالوهحملا تابثإ يف اعفن انيدجي الف ءيفنلاب ةيدانعلا

 ريغ امهالكو ءمصخلا مازلإل وأ بولطملا تابثإل امإ ةرظانملا نأل ؛اهنع نوهني نوققحملاو ءمهعم ةرظانملا زاوح يف

 هب تبثي ثيح «تايرورضلا نم ىوقأ تامولعملا نم ءيشالو ؛تايرورضلا نوركني مهنألف ؛لوألا امأ ءانه نكمم
 وأ ءانداقتعاب دساف وأ ءلطاب وهو انايإ مكمازلإو مكليلد نإ :اولوقي نأ مهنكمي هنألف ؛ياثلا امأو «تايرظنلا

 ىلاعت هللا لعل ةزئاج ةرظانملا يدنعو ؛مهبهذمل ةيوقت مه رظانم, لاغتشالا نإ :رباكألا ضعب لاق لب هيف كوكشم
 | :ساربنلا| .مهضعب يدهي

 نوكي نأ نوزوجي مهنكل ؛ملألا مهساسحإب نوفرتعي مهنأل ؛فيعض هنأ قحلاو ؛ةرظانملا قيرط يأ :قيرطلا لب
 بيذعتلا نأ وهو :اثحب انهه نأ :"ساربنلا" يفو ,"فقاوملا حرش" يف اذك «ةيسحلا طالغألا رئاس يف امك ءأطح

 - نكمي ال نصح يف اونصحت اذإ الإ ءرافكلا قارحإ زوجي الو ءهنع يهنلا ف حيحص ثيدحلاو ءرئابكلا نم رانلاب



 ملعلا بابسأ مَ ' دئاقعلا حرش

 ,ةمكحلاو ملعلا هانعم افوس نأل ؛فرخرزملا ملعلاو ةهومملا ةمكحلل مسا :اطسفوسو
 ةهومملل يريسفت فطع

 نم ةفسلفلا تقتشا امك «ةطسفسلا تقتشا هنمو .طلغلاو فرحرزملا هانعم :اطساو

 [ملعلا بابسأ]
 اه نيظيو عبي يأ هب يع تماق نأ روكللل انه .يلسي ةقع رو مهلا بئابسأو

 ةروص يف هنأل ؛ابيذعت ىمسي امنإو «بيدأت لب ابيذعت سيل هنأ :اهدحأ :هوجوب بيحأو «رانلا برضب الإ هحتف -

 عم سايق هنأ ىفخي الو «كلذب الإ مهمازلإ نكمي ال ذإ ؛نصحلا لهأ ىلع سايق هنأ :اهيناث ءرظن هيفو «بيذعتلا
 اذه نم ىئثتسم ههبشي نمو قيدنزلا لعلف «ةقدانزلا قارحإ ىكذ يلعو ركب يبأ نع لقن هنأ :اهثلاث «قرافلا

 [07 :ساربنلا] .اعرش مهقارحإ زوجي هنأ ال ءقيرطلا اذمي الإ مهمازلإ نكمب ال هنأ حراشلا دارم نأ :اهعبار ,مكحلا
 هنأل ؛ةيئاطسفوسلا ىلإ مهتبسن نوكي نأ نكعو ؛هيلع وه ام ىلع ءايشألاب ملعلا وه :ةمكحلاو :ةمكحلل مسا

 ةعبات ةتباث ريغ رومأ وأ ءككوكشو ماهوأو تالايخ ءمهدنع ةمكح ىمسي ام لك ذإ ؛ةهومم الإ مهدنع ةمكح ال
 [ها/ :ءاصضع] .روهدلا رم ىلع اتباث ايقيقح ملع الف «تاداقتعالل

 اذه :ةفص وهو .ملعلل مسا "افوس'و بحملل مسا نانويلا ةغلب اليف" :"فقاوملا حرش" يفو :ةمكحلا بح

 ؛ليق ام نسحأ وه :"فقاوملا حرش" يف فيرشلا ديسلا لاقو «يديرتاملا روصنم يبأ مامإلا نع لوقنم فيرعتلا
 نوكي نأ نم معأ ؛ءيشلا وه روكذملاو «ةيببسلل ءابلاو ءفاشكنالاو روهظلا :يلجتلاو «هريغب موقي ام ةفصلاف

 يف ءيشلا نأل ؛ءيشلا ىلع روكذملا راتخا نكلو ؛ءيشلا هب ىلجتي :لوقي نأ رهاظلا ناكو ءامودعم وأ ادوجوم

 ف ريمضلاو «ىلجتي ب ةقلعتم ماللاو :«تافيرعتلا يف روجهم زاحاو ءازاجم الإ مودعملا ىلع قلطي ال انحالطصا

 لوانتي فيرعتلا اذهو نم ىلإ عجار رورحنلاو ,تماق ب ةقلعتم ءابلاو هل ديكأت يهو «ةفصلا ىلإ عجار تماق

 [؟/ :ساربنلا] .ثداحلاو متدقلا ملعلا

 ركذلا نأ نم دري امل عفد هنم دوصقملاو «يناسللا ركذلا نم روكذملا نأب راعشإ هيفو ءركذيل ريسفت فطع :نكميو
 دارملا نأ :عفدلا هجوو «فيرعتلا نع اجراح دحأ همساب ظفلتي مل يذلا مولعملا نوكي نأ مزليف .ظفلتلا وه

 ظ [78-:ساربتلا] هسا ركذب هن ريبعتلا نكم ام روكذملاب



 ملعلا بابسأ 1 دئاقعلا حرش

 تاروصتلا نم لقعلا كاردإو ,ساوحلا كارذإ ١ امشيف ف ءام ودعم وأ ناك ادوجوم

 لمتحي ال ازيمت بجوت ةفص :مهوق فالخب «ةينيقيلا ريغو ةينيقيلا تاقيدصتلاو

 ا و ودا ووبداسو دلما هوو ؛ساوحلا كاردإل الماش ناك نإو هنإف .ءضيقنلا

 نكمملا لمشي مودعملا نإ مث ؛ءيشلا ىلع روكذملا رايتحا ةدئافل نايبو ركذي امل ميمعت :2إ ناك ادوجوم

 لوهجبلا ىلع مكحلاو ؛ملعلا عانتماب هيلع متمكح مكنأ مهيلع دروأو «ليحتسملاب ملعلا مهضعب ركنأو ؛ليحتسملاو

 لاخلا :نيققحما ضعب لاقو «دراب رذع اذهو ءاملع ىمسي ال ليحتسملا ملع نأ ركنملا دارم نأب رذتعي دقو «لاحم

 رخآ اموهفم روصتي مكاحلا لب ءوه ثيح نم هيلع مكحلا سيلو «لقعلا يف هل ةروص الو ءانهذو اجراخ مودعم
 [4 :سارينلا] .لاحا ناونع هنأ ضرف ىلع هيلع مكحيف :هقفاشي

 نولوقي ال مه ذإ ؛ةرهاظلا يأ :ساوحلا كاردإ .جراخلا يف هل دوجو الو لقعلاب كردي يذلا ءيشلاك :امودعم

 ىلإ هدانتسا اذكو «ةلآلا ىلإ لب ؛كردملا ىلإ كاردإلا دانسإ ليبق نم سيل ءساوحلا ىلإ كاردإلا دانتساو ءةنطابلاب

 ساوحلا كاردإ نإف ؛طقف لقعلا كاردإل نايب :تاروصتلا نم ["5 :دمحأ الم] .ةيرظنلا ةوقلا هب ديرأ ول ءلقعلا

 [4 ٠ :ساربنلا] .ملكتم الو ميكح حالطصا يف ءاقيدصت الو اروصت ىمسي ال

 ضعبل وهو «فيرعتلا اذه فالخب ؛كاردإلا عاونأ عيمجل لماش. روكذملا فيرعتلا نأ ديري :مهوق فالخب

 .طقف قولخملا ملعل دحلا ناك نإ يداع باجيإلا اذهو ءاهفوصومل :بجوت .هلحمع مئاق رمأ يأ :ةفض .ةرعاشألا

 :هانعمو ىلوألا ءايلا فذخحب ؛ليعفتلا باب نم ردصم :ازيمت .ملعلا قلطمل دحلا ناك نإ يقيقحلاو يداعلا نم معأو

 وه روصتلا يف حتفلاب قلعتملاو «زيمتلا اذه ضيقن زيبمتلا اذه قلعتم لمتحي ال يأ :ضيقنلا لمتحي ال ندرك ادج

 وه يناثلا يفو «لقعلا يف ةلصاحلا ةروصلا وه لوألا ْث زيمتلاو ؛ةيضقلا فرط وه قيدصتلا يفو ءروصتملا ءيشلا
 ملعلا نأ :اذه لصاحف «ضيقنلا هلامتحا مدعل ؛يردصملا نعملا ال زيمتلا هب ام زيمتلاب دارملاف .يفنلا وأ تابثإلا

 ال ءاهادع امع اهتاكردمل ازيمت «ملعلا وه يذلا اهفوصومو اهلحن ةفصلا كلت بجوت ؛هلحمع مئاق رمأ يأ ةفص

 اذه نع جرخيف «قيدصتلا يف يفنلا وأ تابثإلا ضيقنو روصتلا يف ةروصلا ضيقن يأ ءزيمتلا كلذ قلعتم لمتحي

 تافصلا نمو «ءامهريغو نبحلاو ةعاجشلاك «ةيناسفنلا تافصلا نم تاكاردإلا ادع ام ازيمت بجوت :هلوقب دحلا

 -- ازيمم اهلحم نوك بجوت يأ «ازيمت اهلحم بجوت تافصلا هذه نإف ءالثم امهريغو ضايبلاو داوسلاك «ةينامسجلا

 نع دوسألا زيمي داوسلا اذكو ؛نابحلا نع عاجشلا زيمت ةعاجشلا نأ ةرورض -رسكلاب - ازيمم ال ,«-حتفلاب

 -بجويف ملعلا امأو «ءايلا رسكب نازيمم ال ءامهريغ نع حتفلاب نازيمم دوسألاو فوصوملا عاجشلا ناكف ءضيبألا



 ملعلا بابسأ 0 ظ 4١ دئاقعلا حرش

 اومعز ام ىلع امل ضئاقن ال اهنأ ىلع ءانب ؛تاروصتللو «قاعملاب دييقتلا مدع ىلع ٌءانب

 نع هتاكردمل رسكلاب ازيمم ملاعلا نوكيف ءاهريغ نع هتاكردمل ازيمت هل اضيأ بجويو ؛لهاجلا نع ملاعلا زيمت -

 لكل لصاحلا زيمتلا قلعتم نإف ؛مهولاو كشلاو نظلا دحلا كلذ نع جرخي ؛ضيقنلا لمتحي ال :هلوقو ءاهريغ
 :عقاولا وه ام ىلع لبقتسملا يف هبحاص علطي نأ لامتحال ؛بكرملا لهجلا جرخي اذكو .هضيقن لمتحي اهنم دحاو

 هيلع دروأو «نيققحملا راتخم ةرابعلا هذه هيجوت يف نّيِب امو .هضيقن ىلإ بلسلاو باجيإلا نم مكح ام هنع لوزيو
 ءاهبجوي ام ال «يفنلا وأ تابثإلا نيع قيدصتلا وه يذلا ملعلاو ؛ةروصلا نيع روصتلا وه يذلا ملعلا نأ :الوأ

 وه ملعلا نوك نأب بيحأ ءامهرياغيف اهبجوي ملعلا نأل ؛قيدصتلاو روصتلا ىلإ ملعلا ميسقت حصي ال هنأب :ايناثو
 ءاروصت ةروصلا يمسن ال نحنو ءامهبجوي ام ملعلاف اندنع امأو .ءءامكحلا بهذم ىيفنلاو تابثإلاو ةروصلا

 الإو ؛قيدصتف يفنلا وأ تابثإلل ابجوم ناك نإ ملعلا :لوقن لب ؛ميسقتلا حصي ال ىح ءاقيدصت يفنلاو تابثإلاو

 بيجأ «هيفني ملكتملاو ٍئهذلا ءدوجولاب لوق ةلصاحلا ةروصلاب لوقلا نأ :اثلاثو ,حيحص ميسقت اذهو ءروصتف
 :اعبارو «نيهذلا دوجولاب لئاقلا همعزي امك دوجوملا ال يلايخلا حبشلا انهه ةروصلاب دارملا نأب وأ هنوتبثي نيققحما نأب

 نأل كلذو ؛دحلا نع جرخيف ضيقنلا لمتحي ءابهذ مويلا بلقني دحأ لبح نأب انملعك «ةيداعلا مولعلا قلعتم نأب

 لاحلا يف ال .هضيقن عوقوب مكحلا ملاعلا نم زوجي ال نأ ءضيقنلا لامتحا مدعب دارملا نأب :بيحجأ «زئاج ةداعلا قرخ

 ءانيقي دوحوم هنأب تنقيأ اديز ترصبأ اذإ كنإف ؛تاذلاب انكمم ضيقنلا نوكي نأ يقاني ال اذهو «لآملا يف الو

 .ريسي رييغتب يشاوحلا ضعبو 4٠[ :ساربنلا] .نوكي ال نأو نوكي نأ نكمم هسفن يف اديز نأ عم لوزيال

 راتخم وهو «ضيقنلا لمتحي ال يناعملا نيب ازيمت بجوت ةفص :مهلوق فيرعتلا اذه لصأ نأ ملعا :دييقتلا مدع
 تاسوسحملا يهو «نايعألا اهلباقيو ءسمخلا ساوحلا ىدحإب اسوسحم سيل ام :يناعملب ديرأو "فقاوملا" بحاص
 نيرخأتملا كرت ؛ملع اهكاردإ نأ يرعشألا راتخم ناك املو ؛ساوحلا كاردإ فيرعتلا نع جرخي اذه ىلعف ءاهادحإب

 4١[ :ساربنلا] .كلم حراشلا هركذ امك «يناعملا ديق

 هل نوكي نأ نمو روصتلاك ءالصأ ضيقن هل نوكي ال نأ نم معأ ضيقنلا لامتحا مدع نأل :اهفأ ىلع ءانب

 ؛هدنع راتخم ريغ هنأ ىلإ ةراشإ :اومعز ام ىلع 4١[ :ساربنلا] .هعافترا نكمي ال ئيقي كاردإلا نكل «ضيقن

 ءيشلا ىلع قدصلا يف «نيموهفم عامتحجا مدع وه ضقانتلا ذإ ؛ضقانتت ال تادرفملا :ليقف «هيف فلتخاو

 دثنيحو «ءيشلا ىلع امهلمح ربتعا اذإ الإ ,ناسنإاللاو ناسنإلاك «نيدرفملا يف دجوي ال اذهو ءهنع عافترالاو

 هسفن يف هعفر ناك ءاوس «هعفر ءيشلا ضيقن نأل ؛ضقانتت لب :ليقو «ةبلاسو ةبجوم «ناتضقانتم ناتيضق لصحي
 نييواستملا اضيقن :مهوقك «قطنملا لهأ حلطصمل قباطملا هنألف ؛الوأ امأ .د حراشلا هراتخاو ءءيش نع هعفر وأ

 قباطي ال اهضعب نأ عم ءاملع روصت لك نوكي نأ مزل ءضيقن روصتلل نكي مل ول هنألف ؛ايناث امأو .نايواستم

 4١[ :ساربنلا] .ملع ال لهج هقباطي ال ام نأو ؛عقاولا



 ملعلا بايمأ 4 0 دئاقعلا حرش

 ىلجتلا لمحي نأ يغبني نكلو .اذه ؛تاقيدصتلا نم تاينيقيلا ريغ لمشي ال هنكل
 20 ضيرعتلا يا

 قلخلل .نظلل لباقم مهدنع ملعلا نأل ؛نظلا لمشي ال يذلا ماتلا فاشكنالا ىلع

 ببسب ال «هتاذل هنإف ىلاعت قلاخلا ملع فالخب ؛نحلاو سنإلاو كلملا نم قولحملا يأ
 قلاخلل ر

 .ءارقتسالا مكحب لقعلاو «قداصلا ربخلاو ,ةميلسلا ساوحلا :ةثالث «بابسألا نم

 «قداصلا ربخلاف جراخ نم كاك نإ يتعسلا نأ :طبضلا هحوو
 كردملا جراح يأ

 فيرعتلا اذه نأ :.كلي حراشلا دوصقمو «ضيقنلا اهامتحال ؛تاقيدصتلا نم تاينيقيلا ريغ لمشي ال فيرعتلا يأ :هنكل

 ام نايب ديري :يغبني نككلو 4١[ :ساربنلا].لوألا فيرعتلا نم الومش لقأ هنكل ءالماش نوكيل ؛ديقلا اذه هيف كرت نإو

 ؛ياثلا فيرعتلا وه راتخملا نأ :لصاحلاو «ءاملعلا نع نيروثأملا نيفيرعتلا رهاظ لاح ركذ ام دعب ؛هدنع راتخملا وه

 نوكيف ءاضيأ يقيلا ريغلا قيدصتلا لوانتي هنإف ؛لوألا فيرعتلا فالخب «هريغ نود يقيلا قيدصتلاو روصتلا هلوانتل
 ريغلا قيدصتلا لومش مدع يف يناثلا قباطي ثيحب ؛لوألا فيرعتلا ليوأت يغبني هنأ وأ «لوألا نود اعنام يناثلا دحلا

 4١[ :ساربنلا] .انحالطصا يف املع ىمسي ال هنأل ؛قييقيلا

 نيقيلا لمشيف «لقعلا يف ءيشلا ةروص لوصح مهدنع ملعلا نإف ءامكحلا فالخب .ةرعاشألا دنع يأ :وهدنع

 هيف هابتشا ال يذلا ماتلا فاشكنالا وه يىلجتلا :لاق "فقاوملا حرش" يف دنسلا ديسلا لمح اذكهو «نظلاو

 داقتعاو بك رملا لهجلا حراشلا ركذي ملو .ىهتنا بيصملا دلقملا داقتعاو بكرملا لهجلاو نظلا دحلا نع جرخف

 4١[ :ساربنلا] .نظلا مكح يف امهنأل ؛دلقملا

 ببسب لصحُي يذلا ملعلا نإ :لوقأ ءرهاظ ريغ ربخلا دارفإو ساوحلا عمج ةتكنو :ذاتسألا لاق :ةميلسلا ساوحلا

 رصبلاب لصحي ام :الثم ءاهعاونأ نها روخأ عون ببسب ملعلا كلذ لصحي نأ نكد ل «سبللا عاونأ دارفأ دحأ

 ربخلا لثم ءاهعاونأ نم عون ببسب لصحي يذلا ملعلا نإف ؛لقعلاو ربخلا عاونأ دارفأ فالخب ءعمسلاب لصحي ال
 ؛ءايلوألا لقعو لوسرلا ربخ لثم ءاهعاونأ نم رخآ عونب ملعلا كلذ لصحي نأ نكمي «ءايبنألا لقع لثمو رتاوتملا

 .يشاوحلا ضعب يف اذك .ربخلا درفأو ساوحلا عمج اذهلو

 :هلصأو صحفتلا وه «ءارقتسالا مكحب :هلوق ءالقاع ىمسي ال ةفآ هلقع باصأ نم نأل ؛لقعلا ديقي مل :لقعلاو

 نبي ماسقألا طبض يأ :طبضلا هجوو [47 :ساربنلا] .يلقع ال يئارقتسا رضصحلا يأ «ةيرق ةيرق يف دوقفملا بلط
 [47:ساربنلا] .ايلقع رصحلا نكي مل نإو ؛هب مقداع ترج دقو «تابثإلاو ىفنلا
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 ف رثؤملا ببسلا :ليق نإف ,لقعلاف الإو ءساوحلاف كردم ريغ ةلآ ناك نإف الإو

 .لقعلاو ريخلاو ةساحلل ريثأت ريغ نم هداجيإو هقلخب اهنأل ؛ىلاعت هللا وه اهلك مولعلا

 تاللآ رابخألاو ساوحلا امنإو «ريغ ال لقعلا وه قارحإلل رانلاك يرهاظلا ببسلاو
 هعم ملعلا انيف ىلاعت هللا قلخي نأب ةلمجلا يف يضفملا ببسلاو .كاردإلا 3 قر

 171131110151113 013131311111 1 01111 1 1 ,ةداعلا يرح قيرطب

 ارنا نوكي ال فيكف «كاردإلا بابسأ نم لقعلاو .ةقطانلا سفنلا يه ةقيقحلا يف كرودملا :تلق نإ :لقعلاف

 تاقيقدتلا كرت يف خياشملا ةداع وه امك «حماستلا ىلع مالكلا ىنب حراشلا نأ :امهدحا «نيهجوب بيحجأ ؟سفنلل

 اكردم هولعجف هل مداوخلاك بابسألا نم هاوس امو «كاردإلل بيرقلا ببسلا وه لقعلا نأل كلذو ؛ةيفسلفلا

 وه باوجلا اذهو ؛رداقلا وه ةقيقحلا يف رثؤملا نأ عم «ةدارإلا قفو ىلع رثؤت ةفص ةردقلا :مهوقك ءزوجتلا ىلع
 رياغت ال ةفصلاو «سفنلا ةفص لقعلا نأ :امهيناث ءلقعلاك كردملا لمشيل :روطس دعب هلوقل قباطملا حيحصلا

 ؛هريغ الو هنيع ال فوصوملا ةفص :نولوقي مهو «دوجولا يف كفني ام مهدنع ريغلا ذإ ؛ةرعاشألا دنع فوصوملا

 يف وه امنإ ؛هريغ الو هنيع ال :مهوق نأب :ايناثو ءردابتمللا فالخ حلطصملا اذه ىلع ريغلا لمح نأب :الوأ عفدو

 [47 :ساربنلا] .ةميدقلا تافصلا

 لقعلا وهف يرهاظلا ببسلا هب متدرأ نإو «ىلاعت هللا وهف رثؤملا ببسلا ببسلاب متدرأ نإ هنأ هلصاح :ليق نإف
 ام ايأو «ةثالثلا نم رثكأ هنأل ؛لتخم ةثالثلا يف رصحلاف ؛ملعلا ىلإ ةلمحلا يف يضفملا ببسلا هب متدرأ نإو .طقف

 ررقت دق ذإ :ريثأت ريغ نم (يمور).زاحماب وأ ةقيقحلاب اهيلع ببسلا قالطإ ناك ءاوس «لطاب ةثالثلاب مكحلاف ناك

 [57 :ساربنلا] .ءامكحلل افالخ «ةقيقحلا يف ةقولحملا بابسألل ريثأت ال هنأ يرعشألا دنع

 نكمي هنأ عم ؛كاردإلا قرط رابخإلاو ءتالآ ساوحلا لعج امثإو «بترملا رشنلاو فللا قيرط ىلع :قرطو تالآ
 فاالخب «هتالآك .لوغفملا ىلإ لعافلا رثأ لوضو ف لمعتست ساوحلا نأل ؛اقرظو تالآ امهنم دحاو لك لعجي نأ

 .يشاوحلا ضعب يف اذك .قيرطلاك ءكلاسلا هيف كلس اميف لمعتسي لب «ئعملا اذه يف لمعتست ال هنإف رابخإلا

 [417 :ساربنلا] .ايفخ وأ ارهاظ اديعب وأ ءابيرق الخدم ملعلا لوصح يف ام لحدم هل ام يأ :ةلمجلا يف

 وه يرعشألا بهذم رهاظو «ءاملعلا فالخ هيفو «ببسلاب ال ببسلا عم قلاخ ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ :هعم

 نع فلختي ال ملعلا نأ اومعز ثيح «ءامكحلا ىلع در هيفو «ةيهلإلا ةداعلا يأ :ةداعلا [47 :ساربنلا] .لوألا

 -رركت اذإ لعفلا نأ ملعاو «ةداعلا قرخ ليبس ىلع هقلخي مل ءاش نإو «هناحبس هللا ةدارإب اذه نأ :انبهذمو «هبابسأ
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 لب .ةنالثلا رصحني ال «ربخلاك قيرطلاو سحلاك ةلآلاو لقعلاك كردملا لمشيل
 بيسلاو ةفلوقل ريق

 يدابملا بيترت ئعمب لقعلا رظنو ةبرجتلاو سدحلاو نادجولا لثم «رخأ ءايشأ انهه

 * ا ضارعإلاو ؛ ىلع ر 3 يف خي نا مح ال و ارعالاو ءدصاقمملا اصتقالا انشنملا اذه :انلق .تامدقملا

 لامعتسا بيقع ةلصاح تاكاردإلا ضعب اودجحو امل مهإف ؛ةفسالفلا تاقيقدت

 | ولعج ,مهريغ وأ لوقعلا يوذ نم تناك ءاوس .اهيف كشالل ىلا ةرهاظلا ساوحلا
 اهدوجو يف يأ

 غ2 1 ]1 ]1 1 11010 ةينيدلا تامولعملا مظعم ناك املو قاما كح ساوحلا

 نإو «ةداعلا لعف يمس .رانلا قارحإك ؛نودهاشلا هبرغتسي مل يح ءىصحت ال تارم هناحبس هللا نع هرودص -
 مهضعب زرحت و «ةيغإلا ةداعلا يه دارملا نأ روهشملاو «ةداعلا قرح يم ءامالسو ادرب رانلا ةروريصك «هفالخب ناك

 [ 47 :ساربنلا] .ازاحم تاعونصملا ةداع ىلع اهلمح يدنع دعبي الو ع راشلا نذإ مدعل ؛هنع
 [45 :دمحأ ًالم] .خلإ لمشيل هركذ امي ببسلا رسف امنإ نعي ؛هقلخي نأب هلوقب نيعلا بسحب قلعتم :كردملا لمشيل
 فلتختاو ؛عوجلاو شطعلاو حرفلاو مغلاو مهلاك ؛كردملا ندبب ةمئاقلا يناعملا ا كردي ةوق -رسكلاب- :نادجولا

 لاقتنا ةعرس بجوت ةوق :سدحلاو ؛لوألا وه روهشملاو ءاهريغ مأ ةنطابلا ساوحلا دحأ يه يلا مهولا ةوق هنأ يف
 اهبحاص ءانغتسال ؛كاردالا تالأ فرقا نم ةوقلا هذهو ركفتلا ىلإ ةجاح ريغ نم يملعلا بولطملا ىلإ نهذلا

 راركت يه :ةبرجتلاو .رظنلاب هكاردإ رشبلل نكمي ام عيمج فاشكنا ىلإ تغلب امرو ؛لالدتسالاو ملعتلا بعت نع

 بسكلا ئعمب يأ :تامدقملاو يدابملا بيترت نيعمب لقعلا رظنو ءمسلا نع توملاك «هبابسأ نع ببسملا ةدهاشم

 نم تامدقملاو ءيرورضلاو يببسكلل لماشلا ماعلا ئعملاب قلطي دق لقعلا رظن نأل ؛هب ديق امنإو ءيرورضلل لباقملا
 ؛حراشلا لوقلا ءازحأو اهمعي يدابملاو ءسايقلا اهنم فلأتي يلا اياضقلاب اهصاصتخال ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع
 | "47 :ساربنلا] .فرعملا ءازجأب يدابملا صخي نأ زوجيو

 يف ىضفي ام وه ببسلاب دارملا نأ :هلصاح :اذه [57 :يلايخلا] .رصحلا هجو نايبو ريخألا قشلا رايتخا :هلصاح:انلق
 ىلإ ابيرقت ةثالث ف اهورصح (خياشملا نكل «قيقدتلا بسحب رثكأ تناك نإو ةيضفملا بابسألاو ةةلمجلا

 نم تامولعملا ضعب نأل ؛مظعملاب ديق امنإ :مظعم .رصبتو عمست اهإف مئاهبلا نم :مهريغ [87 :ساربنلا| .طبضلا
 ءاك قلعتي امو نامسجملا رشحلا لئاسمك :ةينيدلا تامولعملا (يدابآرحب).بجاولا تابثإك «لقعلا هب لقتسي امه دئاقعلا

 (يمور) .رادل الإو هنم ادافتسم سيلف ؛ءلسرلا لاسرإ هيلع فقوتي امو ةردقلاو ملعلاو بجاولا تابنإ امأو
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 ةنطابلا ساوحلا مهدنع تبني 01 انو .رخآ اببس هولعج .قداصلا ربخلا نم امم

 ليصافتب ضرغ مهل قلعتي لو كلذ ريغو مهولاو لايخلاو كرتشملا سحلاب ةامسملا
 0 اونو هيون عيواواو ناو اهوعم هحماعع «تايرظنلاو تايهيدبلاو تايبرجتلاو تايسدحلا

 نأ بجو امل نكل ءسايقلاو عامجإلا نم ادافتسم ناك نإو هضعب نإف «ةنسلاو باتكلا وهو :قداصلا قبخلا

 (يدابآرحب) .امهنم الإ تسيل ةدافتسالا ناكف ؛نيلوألا دحأ نم ادنس امه نوكي

 ةيصانلا يلي يذلا مدقملا فيوحجتلا اهعسوأ «تافيوجت ةثالث ىلإ مسقنم نطب وذ غامدلا نأ :اهنايبو :ةنطابلا ساوحلا
 :اهدحأ ,ساوح سمح فيواجتلا هذه ف قلخ دقو ءطسوألا فيوجتلا اهقيضأو ءافقلا يلي يذلا رحوملا فيوجتلا مث

 ءاهدنع ةرضاح تاك يرسم ساوحلا تاكردم عيمج هيف مستري «لوألا فيوجتلا مدقم يف كرتشملا سحلا

 ءرافأ ةسمخ هيف عقي ضوحك وهف ؛هعمج دنع توصلا اذكو «كرتشملا سحلا يف ةشوقنم هتيؤر دنع رمقلا ةروصف
 اديز ترصبأ اذإ كنإف ؛اه ةنازخلاك وهف ءكرتشملا سحلا تاكردم ظفحي لوألا فيوجتلا رخؤم يف لايخلا :ةيناثلا

 هذهو «لايخلا يف ةمسترم هتروص تراص باغ اذإف «كرتشملا سحلا ف ةمسترم هتروصف «كدنع ارضاح ديز ماد امف

 ناعملاو ةيئزحلا ياعملا امي كردي طسوألا فيوجتلا رخؤم يف مهولا :ةثلاثلا ؛هتبوبيغ دعب داع اذإ ديز فرعي ةساحلا

 :نيققحملا ضعب لاقو ءورمع لخبو ديز ةعاجش انكاردإك «تاسوسحملا يف هدوجو عم «ةرهاظلا ساوحلاب كردي ال ام

 هنع ةفاخم ال هنأب لقعلا مكح نإو «تيملا نع اندحأ شحوتي اذلو إلا لاملا يللا ييرتلا ىلص ازال ةرئااقط
 ٍِق ةفرصتملا :ةسماخلا ءمهولا ةنازخخ يهف ؛مهولا اهك ردت يلا ةيئزحلا يناعملا ظفحت رحؤملا فيوجتلا يف ةظفاحلا :ةعبارلا

 :اهتابثإ يف مهمالك صخلمو ءضعب نع اهضعب لصفو «يناعملاو روصلا بيكرت اهنأش نمو ؛طسوألا فيوجتلا مدقم
 امتاكردم نأ ملعف «ةينامسح ةساحب الإ كردي ال يئزحلا نأ ررقت دقو «ةرهاظلا ساوحلاب ال تايئزج كردن دق انأ
 مئانلا نألف ؛كرتشملا سحلا توبث امأ «ةينامسج ريغ ةدرحم اهأل ؛سفنلا اهكردم سيلو «ةنطاب ةيئامسج ساوح

 ظفحلاو ؛روصلا لبقت كرتشملا سحلا نألف ؛لايخلا امأو «جراخلا يف هل دوجو ال ام عمسيو رصيي ماسرسلا بحاصو

 نأب عطقللف ؛مهولا امأو ءمهمعزب دحاولا الإ هنع ردصي ال دحاولا نأل ؛لايخلا يه ىرحأ ةساح ظفاحلاف ؛لوبقلا ريغ

 امهنأل ؛لايخلاو كرتشملا سحلاب الو ءاهراثآ سوسحملا لب «ةرهاظلا ساوحلاب سوسحم ريغ يصخش نعم ديز ةعاجش

 دب الف «يناعملل لباق مهولا نلف ؛ةظفاحلا امأو ؛ىرخأ ةساح اهكردمف «ةرهاظلا ساوحلا نم امهغلب ام الإ ناسحي ال

 سيلو «سأر الب اناسنإو «نيسأر اذ اناسنإ روصتن انألف ؛ةركفملا امأو ؛لوبقلا ريغ ظفحلا ذإ ؛ىرخأ ةساح نم اهظفحل

 نم سيل هنأل ؛ظفحلاو مهولا يف الو «ةرهاظلا ساوحلاب تاسوسحملا نم سيل هنأل ؛لايخلاو كرتشملا سحلا يف اذه

 ةفآب ةساحلا كاردإ لالتخالف ؛اهعضاوم نييعت ليلد امأ ءىرخأ ةساح يف وهف ةيرهاظلا تاسوسحملا يف ةدوجوملا يناعملا

 [4 5247 :ساربنلا] .مهتلاقم صخلم اذه ءبطلا نم ملع امك غامدلا نم اهعضوم



 وأ تافتلا درجم. ملعلا ىل ( ىف قت اسد > «؛لقعلا ىلإ لكلا عجرم ناكو
 يهيدبلا ي ادهو هجوتا يا تبثي مل امل :هلوقل ءازح

 اعودع انل نأ ا اا يف ببسلا اولعجف «تامدقم بيترت أ ف وأ سيح - ماسضلا

 ل ولا لاغم

 !| سلا نم ةناعتساي ضعبلا يف اك إو ل اقعلا وه ؛ثداح - ماعلا نأو ؛لهسم
 ةرورضلاب مكاح لقعلا نأ ئيعمب سمح «ةساحلا ةوقلا نيعمب ةساح عمج ساوحلاف

 لوصألا ىلع اهلئالد متت الف :ةفسالفلا اهتبثت لا ةنظابلا ساوحلا امأو .اهدوجوي
 .ةيماللسألا

 امهنم لك جايتحالف ؛تايسدحلاو تايبرجتلا عوجر امأو ءرهاظف هيلإ تايرظنلاو تايهيدبلا عوجر امأ :لكلا عجرم

 (يلتسك) .لقعلا وه لكلا يف رمألا كالم نأ تعمس دق كنأ ىلع ؛سدحلاو ةبرجتلا ىلإ مضنيل ؛يلقع يفحن سايق ىلإ
 نكل ؛لكلا عوجرو ؛ضرغلا قلعت مدعو ؛ساوحلا توبث مدع نم ةثالثلا رومألا عومجم ىلع هبتر :اببس ةولعج
 رمأ ف القتسمو .ةكردملا ىوقلا ناطلس ناك امل لقعلا نإ :لاقي دقو ؛ءددرت كلذ يف لوألا ةيلحدم يف

 [47 :بجأ الم] ال وأ ةروكذملا رومألا ليصافتي ضرعلا قلعت ءاوس .ءانلاث اببس لغتي نأ قحتسا هكارقإلا

 مهدنع مهولا تبثي مل املو «تايرابتعا اياضقو تاينادجو ىمسيو ءمهولاب ةكردملا رومألا نم اذه :انل نأب

 وأ ةرم سحلا ةدهاشم نأ «ةبرجتلاو سدحلا نيب قرفلاو ؛ةبرجتلل لاثم :اينومقسلا (يلتسك).لقعلا ىلإ اهوبسن

 مولعم يبرجتلا يف ببسلا نأب اضيأو «ةريثك ارارم ةدهاشملا نم هيف دبال لب «ةبرجتلا يف ال سدحلا يف ةيفاك نيترم

 سمللا نم قوذلاو ؛عبرأ اهفأ معز نمل افالحخ :سمخخ (يلتسك).امهالك مولعم يسدحلا يفو ؛ةيهاملا لوهخ ؛ةيببسلا
 [4 4 :ساربنلا] .سمللاب امنأ قحلاو ؛عامجلا ةذل امي كردي ام ةسداسلاو ءتس اهفأ معز ثيح ماظنلاو

 ام عيمج كردت غامدلا يف ةوق وهو «كرتشملا سحلا دوجو ىلع اولدتسا ءامكحلا نأ :هنايبو :اهلئالد متت الف

 كردي ال هنأل ؛لقعلا وه سيل كردملاف ؛ةسمخلا نويغلا هيف بضني ضوح اهأكف ءةداملا ةبيغ دعب ساوحلا هكرذت

 هتاكردم عون الإ اهدنع رضحي ال ةرهاظلا ساوحلا كلت نم دحاو لك نأل ؛ةرهاظلا ساوحلا ىدحإ الو تايئزجلا

 5 َنوُكَي نأ را وحل ؛مات ريغ ليلدلا اذهو :عاونألا كلت عيمج اهدنع رضحي يح (ىرخأ هوق نم دب الف فريغ نود
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 تاوصألا امب كردت ,خامصلا رعقم يف شورفملا بصعلا يف ةعدوم ةوق يهو عمسلا

 .ةسهس معه مسدم سس مع فا انهيرعلا ل1 فيومصلا ةيفيكب فيكتملا ءاوها لوصو قيرطب

 تاسوسحملا روصلل نإ :لاقي نأب «لايخلا توبث ىلع اولدتساو «ةرهاظلا ساوحلا ةطساوب لقعلا وه كردملا -

 ردصي ال دحاولا نأ ءامكحلا دنع ررقت امل ؛نيرياغتم نيأدبم نم امه دب الف «نافلتخم نالعف امهو ءاظفحو الوبق

 نأ ملسن ال انأل متي ال اضيأ ليلدلا اذهو «لايخلا وه ظفحلا ًأدبمو كرتشملا سحلا وه لوبقلا أدبمو دحاو الإ «هنع

 لبقت :الثم ضرألاك «نيفلتخم نيطرش ةطساوب دحاو نم رثكأ ردصي نأ زاوحل ءدحاو الإ هنع ردصي ال دحاولا
 ؛نيرياغتم نيطرش بسحب ةدحاو ةوق يف اعم ظفحلاو لوبقلا نوكي نأ زوجيف ءاقروصب ظفحتو اقدام, لكشلا

 ةوادعو ديز ةقادصك «ةيئزحلا ينناعملا كردت غامدلا ف ةوق مهولا نإ :لاقي :نأب ؛مهولا توبث ىلع اولدتساو

 نأ زوجي الو «ةلآلا ةطساوب الإ تايئزحلا كردي ال هنأل ؛لقعلا وه سيل ةيئزحلا ىئاعملا كلتل كردملاو ءالثم ورمع

 ىدحإ وه سيلو «ةيئزحلا ياعملا نود ةيئزحلا روصلا كردت امنإ انأل ؛ةرهاظلا ساوحلا ىدحإ ةلآلا كلت نوكي

 ةوق ةيئرزحلا يناعملا كلتل كردملا نوكيف «ةيئزحلا روصلا كردت لب ةيئزحلا ىئاعملا كردت ال اهنأل ؛ةرهاظلا ساوحلا

 ةلآ الثم كرتشملا سحلاك ؛ةدحاولا ةوقلا نوكي نأ زاح امل هنأل ؛متي ال اضيأ ليلدلا اذهو .مهولا وهو انيق ىرحأ

 ىلع اولدتساو «ليلد نم كل دب ال اضيأ اهيناعم كاردإل ةلآ نوكي نأ زوجي ال مل «تاسوسحملا عاونأ كاردإل

 نأ مهدنع ررقت امل ؛نيأدبم نم امهل دب الو نارياغتم امهو ءاظفحو الوبق ةيئزحلا ىناعملل نأب ,ةظفاحلا دوجو

 ليلدلا اذهو «ةظفاحلا وه اهظفح أدبمو ءمهولا وه ةيئزحلا يناعملا لوبق أدبمو ءدحاو الإ هنع ردصي ال دحاولا
 دوجو ىلع اولدتساو «نيرياغتم نيطرش بسحب ءدحاو نم رثكأ دحاولا نع ردصي نأ زاوحل ؛اضيأ مات ريغ
 امك «ىرحأ ةرات امهنيب لصفيو «نيسأر اذ اناسنإ روصتن امك «ةرات نيروصت نيب عمجم انإ :لاقي نأب «ةفرصتملا

 .هدنع تايئزحلا روصت مدعل ؛لقعلا وه فرصتملا سيلو «ةيئزحلا يناعملا نيب كلذكو «سأرلا مدع اناسنإ روصتت

 ةفرصتم ىرحخأ ةوق انيف نوكيف ؛كاردإلا دعب نوكي امنإ فرصتملاو «يناعملا كردي ال هنأل ؛رهاظلا سحلا الو

 حرش يف روكذملا وه اذه «ةلآلا ةطساوب لقعلا وه فرصتملا نوكي نأ زاوحل ؛مات ريغ اضيأ ليلدلا اذهو ءامهيف

 [5 85-١ 7:يدنفآ ناضمر] .دصاقملا

 ةينيدلا تامولعملا مظعم نأل ؛ةسماللا ةوقلا يه ناويحلل ساوحلا مهأ نأ عم «يقاوبلا ىلع عمسلا مدق :عمسلا

 ساسحإلا نأ دوصقملا :ءاوملا لوصو [41 :دنحأ ًالم].عمسلا ةطساوب ملعلل ديفملا قداصلا ربخلا ىلإ ةدنتسم

 فيكتيو جومتي هنيعب ادحاو ءاوه نأ ئععمج ال ؛.خامصلا ىلإ هل لماحلا ءاوملا لصي نأ ىلع فقوتي توصلاب
 «فيكتيو جومتي «توصلاب فيكتملا ءاوحلا كلذ رواجي ام نأ نيعمب لب «ةعماسلا ةوقلا ىلإ هلصويو «توصلاب

 (فقاوملا حرش) .ةعماسلا هكردتف «دكارلا ءاوهلا هب فيكتيو جومتي نأ ىلإ اذكه



 تا اا أ سس م مس ل ا
 يف ةعدوم ةوق ىهو رصبلاو .كلذ دنع سفنلا يف كاردإلا قلخي ىلاعت هللا نأ ىنعم

 ع فرو سامو عاملا «نينيعلا ىلإ نايدؤتف ناقرتفت مث «نايقالتت نيتللا نيتفوجما نيتبصعلا

 نأب نيلئاقلا ةفسالفلا روهمج ىلع اضيأو ءاهعبطب كردت ةساحلا نأب نيلئاقلا ةيعبطلا ىلع در :ىلاعت هللا نأ ىنعمب

 ءاوه لصو اذإ مث ؛ليئربح هنأ نومعزي يذلا لاعفلا لقعلا نم هيلع توصلا ةيفيك ناضيفل دعتسا جومت اذإ ءاوملا

 نيضيفلا الكو «ةيفيكلا كلت كاردإ اهيلع لاعفلا لقعلا ضيفي نأل ةبصعلا يف ةعدوملا ةوقلا دعتسا ,خامصلا ىلإ

 قلخب وه :لوقيو ببسلا اذهبي كاردإلا لوصح ركنيف ءانباحصأ نم بصعتي نم ىلع اضيأو .فلخت الب نابحجاو
 ترج دق ؛ببس ءاوملا لوصو نأ وه دللي حراشلا هيلإ راشأ امك راتخملاو «ببسلا اذه ريغ نه هناحبس هللا

 نارودلاو ءامدعو ادوجو ببسلا اذه ىلع رودي كاردإلا دحن انأ :هيلع ليلدلاو ءهدنع كاردإلا قلخب ةيهلإلا ةداعلا

 [45 :ساربنلا] .مزجلل بجوم سدح ىلإ يدؤي دق هنكل اينظ اليلد ناك نإو
 [43. :ساربنلا].سفنلا ال .ساوحلا ىنه تاسوسحملا كردم:نأ اومنعز ثيح :ءامكحلا ضعب دز .ىلإ ةراشإ :سفنلا يف
 ببسلاب لعفي هناحبس قحلا نأ يف ةنسلا لهأ نيب فالتحا ىلإ ةراشإ هيفو ءاوملا لوصو دنع يأ :كلذ دنع

 هتاحوتف عضاوم ضعب يف كاي يبرع نب نيدلا يحم خيشلاو ل يلازغلا مامإلا راتخم لوألاف ,ءببسلا دنع وأ

 نكمم لك نأ نم يرعشألا بهذم رهاظ :ياثلاو ١4( :ةبوتلا) «دكييبأب للا مهبدعي مهولتاق# :ىلاعت هلوقب الدتسم
 ءةطساو الب دانتسالا يفاني ال ةلآ ببسلا نوك نأ يزارلا مامإلا مغزو ءةطساو الب ىلاعت قحلا ىلإ دنتسم

 [4" :ساربنلا] .هيف ثحب ئاودلا ققحمللو

 لحكلا ةحئار دجوي اذلو ؛هنه ابيرق مشلا ىبصع أشنم فلخ غامدلا مدقم امهؤشنم :نيتبصعلا يف

 نكلو ءال فوج ال يأ ةتمصم اهلك باصعألاو ءفيوجتلا نم لوعفم مسا :نيتفوجملا [45 :ساربنلا] .بيطملا

 رفوت ىلإ ةجاحلل فوج اهلف «رصبلا اتبصع الإ ءاملا ف سمشلا ءوض ذوفنب سونيلاج هلثمو «ةفاطلب اهيف حورلا ذفني
 اهل نوكيف ؛نيبحاحلا ىقتلم قوف :نايقالتت نيتللا هلوق .نيعلا ىلإ غامدلا نم ينارونلا حورلا امهيف ذفنيف «حورلا

 عوقوب نيعلا ىمعت ال نأو ؛عامتجالاب رونلا ىوقتي نأ :هيف ةمكحلاو ؛نيرونلا عمجم ىمسي ؛كرتشم دحاو فوح
 :يدأتلاو .نالصت يأ :نينيعلا ىلإ نايدأتف ناقرتفت مث هلوق .ادحاو نيئرملا نوكيل :ليقو «ةبصعلا أدبم يف ةفآلا

 «ىرسيلا نيعلا ىلإ ئميلا ةبصعلا لصيف «بيلصلا عطاقت ناعطاقتت :ليقف «هيف حيرشتلا ءاملع فلتحاو «لوصولا

 ف حراشلا راتخم لوألاو «ىرسيلا ىلإ ىرسيلاو ئميلا ىلإ ئميلا لصي لب :ليقو ؛ئميلا نيعلا ىلإ ىرسيلا ةبصعلاو
 فاالتخخا فالئخالا ببس لعلو ءرهظأ يناثلا ىعملا يفو ؛نيهجولا لمتحي حرشلا اذه يف همالكو «دصاقملا حرش

 [4170547 :ساربنلا| .يديألا يف ةدوصقملا قورعلا عاضوأ نم ىرت امك «نيحورشملا نادبأ يف نيتبصعلا عضو
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 ريغو حبقلاو نسحلاو تاكرحلاو ريداقملاو لاكشألاو ناولألاو ءاوضألا امي كردت

 مشلاو .ةوقلا كلت دبعلا لامغتسا دنع سفنلا يف اهكاردإ ىلاعت هللا قلخي امث كلذ

 «يدنثلا ملح نيتهيبشلا غامدلا مدقم يف نيتتبانلا نيتدئازلا ف ةعدوم ةوق يهو

 .موشيخلا ىلإ ةحئارلا يذ ةيفيكب فيكتملا ءاوغا لوصو قيرطب حئاورلا امب كردت
 موعطلا اب كردي «ناسللا مرج ىلع شورفملا بصعلا يف ةثبنم ةوق يهو قوذلاو

 دلل رهاظ يا

 .بصعلا ىلإ اهوصوو «موعطملاب مفلا يف يلا ةيباعللا ةبوطرلا ةطلاخم

 وه ءيش ىلإ هكاردإ يف جاتحي ال يذلا تاذلاب كردملا لب «ةيعبتلاب امهاوس ام كاردإو «تاذلاب نوكي :امّي كردت

 نأ ىلإ يلع وبأ خيشلا بهذ يح ؛هب يرصبلا كاردإلا قلعت امل هالول هنأ نيعمب ةطساوب كردت امنإ ناولألاو ءءوضلا

 عمج :لاكشألا (يدوعسم).ىقاوبلا يف اذكو تالوطملا يف نيب امك لطاب هنكل «نوللا دوجول طرش ءوضلا

 ثلثملاك ء؛دودح وأ ةركلاو ةرئادلاك ءهب دح ةطاحإ ثيح نم مسجلا وأ حطسلل لصحي ضرع وهو ءلكش

 [ 417 :ساربنلا] .عبرملاو

 .دوجولا راصبألا ةلع اولعج مهنأ ىرت الأ ,ةموهوم رومأ يهو ءرصبلاب ريداقملا كردي فيك :ليق :ريداقملاو
 :ريداقملاب ديرأ :لاقي نأ نكميو «ةيؤرلا ثحب يف ءيجيس ام ىلع دوجوم هنأل ؛يئرم ىلاعت هللا نأب اومكحف

 فيكف ءةدوجوم ريغ ةكرحلا نأب اضيأ ضرتعاو .ءيجيس امك «ةفلأتملا ءازجألا نيع وهو «ةيرهوجلا ريداقملا

 نأ ىعمب يأ :ءاوغا لوصو قيرطب 7١[ :ماصع].قافتالاب ةيجراخلا تادوجوملا نم اهنأب بيجأو ءسحلاب كردت

 موشيخلا ىلإ توصلا ةيفيكب فيكتملا ءاوملا لوصو دنع «ةداعلا يرج قيرطب ؛حئاورلا كلت كاردإ قلخي ىلاعت هللا
 (هداز الم) .كاردإلا كلذل ةمات ةلع لوصولا كلذ نأ ئيعمب ال

 ضعب فو «نيلحماب صخشلاب دحاولا ضرعلا مايقو لاقتنالا عانتمال ؛ةحئارلا يذ ةيفيك لكاشي امي يأ :فيكتملا

 ذإ ؛مهدنع جارملاب طورشم ريغ حئاورلا دوجو ذإ ؛ميقتسم نييمالسإلا ةدعاق ىلع اذه «ةحئارلا ةيفيكب :خسنلا

 اهدوجو ذإ ؛متي الف ةفسالفلا ةدعاق ىلع امأو ءرخآلا درفلا رهوجلا ىلإ مضنم ريغ درف رهوج يف افوصح زوجي

 سيل ةحئارلاب فيكتملا ءاوهلا نأ الإ ؛هتطاسبل ءاوحلا لعافت الو ءرصانعلا لعافتب اهدوجو طورشملا جازملاب طورشم
 [49 47 :دمحأ الم] .ةيجازملا ةيفيككلا لوبقل دعتسي هجو ىلع رصانعلاب جازتما عون هل لب «ةفارصلا ىلع

 سمللاو قوذلا فصو امنإو «قيرفتلا وهو «؛ثبلا نم لاعفنا وهو «ثاثبنالا نم لعاف مسا ؛ةرشتنم يأ :ةثبنم

 [4/8 :ساربنلا] .قيرفتلا بسانف «ةقباسلا ىوقلا لاحم نم عسوأ امهلحم نأل ؛عاديإلاب ال ثانبنالاب
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 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا امي كردت .ندبلا عيمج يف ةثبنم ةوق يهو سمللاو

 ساوحلا نم يأ اهنم ةساح لكبو هب لاصتالاو سامتلا دنع ؛كلذ وحنو ةسوبيلاو

 ىلاعت هللا نأ ئعي هل ةةساما قلل يأ ىم تعضو ام ىلع علطي يأ فقوت «سمخملا

 قوذلاو «تاوصألل عمسلاك «؛ةصوصخم ءايشأ كاردإل ساوحلا كلت نم الك قل دق

 زوجي له هنأ امأو .ىرخألا ةساحلاب كردي ام امب كردي ال ؛حئاورلل مشلاو «موعطلل
 ةساحلا ليوأتب لكل ريمضلا

 خرم ,ىلاعت هللا قلع ضحمي كلب نأ اذن «راوحلا قلاو, فاجلعلا نيب فاللج هيفف ةعللذ

 ىوقأ فكلا ةسمال :ليق اذلو ؛ةسمال لكل نأ عم ءوضع وضع ةسمال ىلع فيرعتلا اذه قدصي ال :ةثبنم ةوق

 ندبلا دلج يأ :ثدبلا عيمج 7١[ :ماصعإ.ةسماللا مومع ىلع هيبنتلل ادصق هيف هعقوأ ءءاضعألا رئاس ةسمال نم

 (دنج).ءابطألا دنع ةوقلا كلت نع ةيلاح دبكلا ذإ ؛فاضملا فذحت

 ءاهيف قئاسروسللا ءامكيملا رصحو (لقثلاو ةفخلاو فافجلاو ةلبلاو ةجوزللاو ةشاشهلاو ةفاثكلاو ةفاطللاك :كلذ وغو

 هجو اذه لعلو ءاهطسوتب سملتف اهريغ امأ «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا تاذلاب سوململا نأ :مهضعب معزو

 تايفيكلا نم امهأب يزارلا مامإلا حرصو «نيللاو ةبالصلا نيشحما ضعب دازو ءركذلاب اهايإ حراشلا صيصخت

 .رصحلل مدق 'فقوت" :هلوقب قلعتم روراو راحلا :ةساح لكبو [4,/ :ساربنلا].تاسوململا ال ةيدادعتسالا

 ءرصبي ال عمسلاو ؛عمسي ال رصبلا نأب عطقلل ؛ساوحلا ضعب يف رهاظ كاردإلا اذه يفن نأ ملعا :ىرخألا ةساحلاب

 ةبوطرلاو ةنوشخلاو ةسمالملا وحن كردي دق رصبلا نإف ؛رصبلاو سمللا يف لكشي هنكلو ءرصبي الو عمسي ال مشلاو

 نم امنأ عم ؛نوكسلاو ةكرخلاو رادقملا وحن كردي دق سمللاو :مهدنغ ثاسوململا نم امك عم «ةسوببلاو

 تناك كإو ةروكاذملا رومألا نآل ؛يقيقح ال يفاضإ صيصختلا نأ :اهدحأ :هوجوي بيحأو ؛,مهدنع تارصبلملا

 ؛تاذلاب ناك ام كاردإلاب دارملا نأ :اهيناث .مشلاو قوذلاو عمسلاب كردت ال اهنكل ءاعم رصبلاو سمللاب ةكردم

 وه باوحللا اذهو «لماكلا ماتلا وه كاردإلاب دارملا نأ :اهثلاث «تاذلاب ةسوملمو ةرصبم ةروكذملا رومألا سيلو

 [4364/:ساربنلا] .ع انتمالاب نيلئاقلا ةفسالفلاو ءزاوحلاب نيلئاقلا ةنسلا لهأ نيب يأ :ءاملعلا نيب [4 6: ساربنلا] . راتحملا

 (يمور).هيف لحدم اهل نوكيو ريثأت اهل نوكي ال نأ زوجي ذإ ؛ساوحلا ةيلخدم ريغ نم :لاقي نأ ىلوألا :ريثأت ريغ



 قداصلا ربخلا 0 ها دئاقعلا حرش

 تسيلأ :ليق نإف .الثم تاوصألا كاردإ ةرصابلا فرص بيقع هللا قلخي نأ عنتمي الف

 «قوذلاب كردت ةوالحلا لب ال :انلق ؟اعم هترارحو ءيشلا ةوالح كردت ةقئاذلا

 .ناسللاو مفلا يف دوحوملا سمللاب ةرارحلاو

 كلت هقباطت جراخ هتبسنل ناوكي مالك ربخلا نإف .عقاولل قباطملا يأ قداصلا ربخخلاو

 نم اذه ىلع بدكلاو قدصلاف :ايذاك ةوكيف هقباطت ال وأ ءاقداحا ةوكيف ةببسلا
 .ربخلا فاصوأ روك ذملا ليصفتلا ىلع :

 امب كردت امك ةقئاذلا نإو ال فيك ؛عونمم ىرخألا ةساحلاب كردي ام امب كردي ال :مكلوق نأ :هلصاح :ليق نإف
 ملسن ال يأ ال انلق :هلوق ئعم سيل هنأ يف ءافح الو :ال ادلق [49 :دمحأ الم] .ةرارحلا اب كردي اذكف «ةوالحلا
 ءاضيأ ةعونمملا ةمدقملا تابثإ كلذ سيلو ؛كلذك سيل هانعم لب «ةرظانملا لهأ دنع زوجي ال عنملا عنم نأل ؛كلذ

 (يمور) .دنسلا لاطبإ وه لب

 نع رداصلا مالكلا ذإ ؛ةيضقلا نم معأ ربخلا ذإ ؛صوصخلاو مومعلاب ةيضقلاو ربخلا نيب قرف :ليق :قداصلا ربخلاو
 ئعن الو بذكلاو قدصلا لمتحي ربخ لك نأل ؛رظن هيفو «ةيضق ال ارب ىمسي مئاق ديزك نونحباو يهاسلا

 حلطصم وه ام مالكلا نم دارملا ؛هقباطي ال وأ هقباطي :مالك ربخلا نإف | ةدرخا الم] .اذه الإ ةيضقلاب

 ةبسنلا عوقوب اقلعتم اقيدصت عأ «نينيعم نيئيش نيب ةمات ةبسن ىلع لدي يربخلا مالكلا نأ كش الو «نايدألا

 لدي رابتعالا اذهيو ءهلاح هب دهاشي هنع ةياكحو هقلعتمل لظ هيلع تهبن امك قيدصتلاو ءاهعوقو ال وأ اهنيب ةربتعملا

 سفن يف عوقواللاو عوقولا نم ةبسنلا لاح نيعأ كلذو ءرمألا سفن يف اهعوقو ال وأ ةبسنلا كلت عوقو ىلع مالكلا
 (يلتسك) .عقاولاو جراخلاب دارملا وه ءرمألا
 (ئمور) .عازتنالاو عاقيإلا وأ عوقواللاو عوقولا يهو ؛صنلاب ةمئاقلا مالكلا نم ةموهفملا يأ :جراخ هتبسنل
 ةقيقح ربخلا ةفص فرعلا يف ناك نإو «ايناث ربخلاو الوأ ةبسنلا فاصوأ نم امهنأ مهضعب ققحو :ربخلا فاصوأ

 [45 :ساربنلا]



 قداصلا ربخلا ه١ دئاقعلا حرش

 يأ .هب وه ام ىلع ال وأ .هب وه ام ىلع ءيشلا نع رابخإلا ئيعمم نالاقي دقو
 2 قدصلا يأ

 انهه نمف .ناننلل :تاناع نع تانركيل .هقباطت ال وأ عقاولا قباطت ل

 ؛ةفاضإلاب قداصلا ربخ اهضعب فو ؛ءفصولاب قداصلا ربخلا بتكلا ضعب يف عقي
 بقاعتلا ىلع لب «ةعفد عقي ال هنأ امل ؛كلذب يمس رتاوتملا ربخلا :امهدحأ «نيعون ىلع

 زوجي ال يأ ءمهؤطاوت روصتي ال موق ةنسلأ ىلع تباثلا ربخلا يأ وهو :يارعلاو
 0 اج و ,ةهبش ريغ نم ملعلا عوقو :هقادصمو ؛بذَكلا ىلع مهقفاوت لقعلا

 اذهب ءيشلا اذه نوكي هجو ىلع ءيشلا نع رابخإلا يأ ءلوصوملل رورجلاو ؛ءيشلل عوفرملا ريمضلا :هب وه اه

 عوقولا نع ةرابع "ام"ف ةبسنلا ءيشلاب ديرأ نإ مث «ريتعملا رابتعا نع رظنلا عطق عم ءرمألا سفن يف يأ ؛هجولا

 د ؛نععملا ثيح نم برقأ لوألاو دي لومحملا توبث نع ةرابع "ام'ف عوضوملا هب ديرأ نإو ؛عوقواللاو
 ثيح نم قفوأ يناثلاو ؛ةبسنب مالعإلا يأ حراشلا لوقب قفوأو ؛لومحملاو عوضوملا تاذ ال ةبسنلا وه هنع ربخملا
 [43 :ساربنلا] .هنع ربخملاب عوضوملا نع مهريبعتل ؛ظفللا
 [49 :ساربنلا].هجولا اذنه ءىشلا نوكي يذلا هجولا ىلع ال ,ءىشلا نع رابخإلا ينأ :هب وهام ىلع ال

 يف هلصأو رتولا نم قتشم :رتاوتملا .ربخملاو ربخلل ةفص بذكلاو قدصلا نوك حصي هنأل :ربخملا تافص نم

 [43 :ساربنلا] .يلاوتلاو عباتتلا ف لمعتساو ةدحولا نيعم نع درج مث دحاو دعب دحاو ءيجي نأ ةغللا
 ريغ نآلا وه يذلا يفسلفلا نيعملا ةعفدلاب دارملا نأب بيجأو «ةعفد ريثكلا موقلا ربخي نأ زوجي هنأ هيلع دروأ :ةعفد

 لك نأ نقيتسي ثيحب ءاعم ميظع عمج مالك اندحأ عمسي نأ ملسن ال انأ :باوحلا لب ءفلكت هنأ يدنعو .مسقنملا

 نم مولعم وه امك ؛نيرخآ مالك ءاصقتسا نع عنمي مهضعب تاوصأب ةعماسلا لغش نأل ؛كلذب هربخأ مهنم دحاو
 [45 :ساربنلا] .ةيمستلا هجو يف يفكي يعفد ريغ رثكألا نوكف ملس ولو «نادجولاو ةداعلا
 يف تباث قح اوقفتا ام نأو ؛بذكلا ىلع ؤطاوتي مل مهنأب ءايعطق امكح مكحي لقعلا نأ يعم. :لقعلا زوجي ال

 عي ؛رتاوتلا دح هغولب ىلع لديو .هقدصي ام يأ :هقادصم و[ 8 :ميكحلادبع] . ضيقنلل لمتحم ريغ رمألا سفن

 ملعلا عوقو هتطباض لب «ليق ام ىلع نيعبس وأ نيعبرأ وأ رشع نا وأ ةسمخ لثم «نيعم ددع هيف طرتشي ال هنأ

 دنع ملعلا ذإ ؛كردتسم , :ةيع لابع وأ ؛ ءملعلل ةفص :ةهبش ريف : ي ايفا | .ةهبش ريغ نم

 نظلل لماشلا ماعلا ئيععملاب قلطي دق ملعلا نأل ؛حيضوتو ديكوت هنأب :بيجأو ءطقف نيقيلا وه نيملكتملا
 [3 ٠ :ساربنلا| .نيقيلاو



 قداصلا ربخلا ماس دئاقعلا حرش

 ةيضاملا ةنمزألا 8 6 ك ولملاب ملعلاك «يرورضلا ملعلل بحجج وم ةرورضلاب وهو

 ناك نإو «برقأ لوألاو :ةنمزألا ىلعو كولملا ىلع فطعلا لمتحي ؛ةيئانلا نادلبلاو

 نم دجن انإف ؛ةرورضلاب كلذو ملعلل بجوم رتاوتملا نأ :امهدحأ .نارمأ انههف .دعبأ
 ظفللا ةهحج نم

 لصاحلا ملعلا نأ : ناثلاو .رابخالاب الإ سيل هنإو ,دادغبو ةكرم دوحجج وب ملعلا انتسفتأ

 سيف م 1 ق6 210 686 هاه رش هاو هبات 8ك اها اه11818181 هت اهلا عام اعتدت او قاتم اه ه6 هلة خم ؛يرورض هب
 يلالدتسا ريغ

 نايلزتعملا يبعكلاو نيسحلا وبأو «مالسإلا ةجحو نيمرحلا مامإ بهذو :روهمجلا دنع راتخملا وه اذه :يرورضلا
 نإ ملعلا ديفي رتاوتملا نأ مهريغو ةينمسلا نم معز نم ىلع.درلل ديكأت :ةيضاملا 3٠[ :ساربنلا] .يرظن هنأ ىلإ
 ةيضاملا رابخألا نم رتاوت دق هنأب نيلدتسم ءرهد هيلع ىضم امع ال هنم ابيرق وأ «لاحلا يف عقو امع اربح ناك

 3٠[ :ساربنلا| .عونمم اهرتاوت نأب بيحأو ءاعطق بذك وه ام
 رتاوتملا مهليثمتل ؛ثحبلا اذه يف خياشملا مالكل قباطملا هنأ :امحدحأ ءنيهجو نم ئيعملا ثيح نم برقأ :برقأ

 ةنمزألا يف ةيلاخلا" :هلوق نوكي نأ امإ مزل «ةنمزألا ىلع فطع ول هنأ :امهيناثو «دادغبو ردنكسإ دوجو وحنب
 ؛اوغل فوطعملا نوكي نأ امإو يلاخلا نامزلا يف اوناك ولو رتاوتلاب تباث ةديعبلا نادلبلا كولمم ملعلا نأل ؛اوغل "ةيضاملا

 هيبنت اذه :دجن انإف | 5 ٠ :ساربنلا| .ديعبلا وأ بيرقلا دلبلا يف اوناك ءاوس «رتاوتلاب لصاح نيضاملا كولملاب ملعلا نأل

 ىمسي ليلدلا ةروص يف اهيلع بصني املك و «ليلدلاب ال ةرورضلاب تبثت يرورضلا ةرورض نإف ؛لالدتسا ال

 [ه١1 :دهحأ الم قالوق» :ساربنلا | .يلكلا ىلع يئرحلاب لالدتسا اذه نأ هجوتي الف ءالالدتسا ال اهيبنت

 نم رخأ ابابسأ ملعلل نإف ؛رتاوتلاب لصاح هنأ ىلع لدي ال دادغبو ةكم دوجوب انمزج نأ هيلع دروأ :رابخإلاب الإ
 يأ :يرورض 5١[ :ساربنلا] .رتاوتلاب الإ سيل مزحلا اذه نأ ىلع ةدهاش ةهادبلا نأب بيجأو «ةهادبلاو سحلا

 موق ةنسلأ ىلع رئاد هيلع لادلا ربخلا نأ راضحتسا ىلع فوقوم ملعلا اذه نإ :لاقي ال «يلالدتسا ريغ يرورض

 وه وأ فقوتلا عنمن انأل ؛عقاولل قباطم همكحو .قح وهف اذك هنأش ربخ لكو «بذكلا ىلع مهقفاوت روصتي ال

 ملعلا نأب مكحلا امأو ءمكحلا ةيرظن ديفي الف ءاهعم اهتاسايق اياضقلا يف امك «يلقعلا يفخلا سايقلا ليبق نم

 .يهيدب هنأ رهاظلاو ءالالدتسا خلإ لصحي هنأل :هلوق نوكي ذئنيحف ءايرظن نوكي نأ لمتحي ءيرورض هب لصاحلا

 لدتساو «يرظن هنأ ىلإ ىيلزتعملا نيسحلاوبأو نيمرحلا مامإ بهذو «نيققحملا راتخم اذهو «هيبنت هركذ امو

 -نع ربخ هنأ ىلع فوقوم هب ملعلا نأل ؛لطاب ىيلاتلاو ءنيتمدقم طسوت ىلإ جتحي مل ايرظن ناك ول هنأب نيسحلاوبأ



 قداصلا ربخلا ظ ه ٠ دئاقعلا حرش

 قيرطب ملعلا لإ من ءادعما ال نيذلا نايبصلا يح «هريغو لدتسملل لصحي هنأل كلذو

 ديناعتا ةوفبلا و, تقلع ىسيغ لققب ىراضنلا ربخخ امأو .تامدقملا بنترتو «هباسفالا
 ا نيرغتصلا خم

 ةماعلا لف داعم دحاو لك ربخ :ليق نإف .عونمت هرتاوتف اع ىسوم نيد

 ريغ ملعلا نأب بيجأو ءقداص وهف كلذك وه املكو «بذكلا ىلإ مهل يعاد ال نيربخملا نأو ءسوسحم -

 وهف كلذك وه املكو نييواستع. مسقنم ةعبرألا :كلوق يف امك اهبيكرت زاوج هيفاني الو «نيتمدقملا ىلع فوقوم

 ملكتم ىضترملا فيرشلا فقوتو ؛يرظنلاو يرورضلا نيب ثلاث مسق هنإ :ةياور يف هدي يلازغلا لاقو ءجوز
 [8' :دمحأ الم عه1 :ساربنلا].كلذو :هلوقب كلي حرانقلا هزكذام روهمجلا ةحجحو .هيف يدمآلاو ةعينشلا

 ملعلل ابجوم ناك ول رتاوتملا ربخلا نأ يأ ؛لوألا ماقملا يف ةضراعملا باوج ىلإ ةراشإ هيف :ىراصنلا ربخ امأو

 عطقلل ؛لطاب مزاللاو ءرتاوتلا دح هنع نيربحملا غولبل ؛هب ملعلا هبلصو النا ىسيع لتق نع ىراصنلا ربخ دافأل

 [د7 :نيسي ريغ ديع] ..واقالا تلصلاو وهل 2 نكلَو ُهوُبَلَص اّمَو ُهولَتق امو :ىلاعت هلوقل ؛23ع ىسيع دوحجوب

 ؛لوعفملا ىلإ ةفاضإلا نأ ىلع ىراضنلل دوهيلا.رابغإ هاتعم :ليق :قراصنلا ربخ هلوق ف [5 1: ص] "ساربنلا" قو

 هلك و ىراصنلا ىلع دوهيلا فطع حصي ال هنأ هيلع دروأو ني راتبعتلا للي دوهيلا ظفل نم حيولتلا يث ام قباطيل

 دوهيلاو :هلوق ف ربخلا ظفل ريدقتب باجيو هلتقب رابخألا يف دوهيلا عم نوقفتم ىراصنلا ضعب نأ قحلاو ,فلكت
 .اصخلم ىهتنا بيلصلل مهدوجس هيلع لدي امك «هلتقب رابخإلا يف

 تاوامسلا تماد اه تبسلاب اوكسمت :لاق هتأ قي ىسوم نع اولقت دوهيلا نأ اهب دارملا :3+ سوم نيد كيبأتب

 انتعيرش نأل ؛بذك هنأب عطقن نحنو هرتاوتم هنأ اومعزو ء.خوسنم ريغ يدبأ هنيد نأب حيرصت وهو ؛ضرألاو

 .ةعيرش لكل ةحسان

 ىراصنلا ربخ نع باوجللاف ءالصفم امأو ءلصحي ملو نيقيلا لوصح رتاوتلا قادصم نألف ؛المجم امأ :عوبمم

 تيب اولخد نيذلا دوهيلا نع لقن ليقو «رتاوتلا ددع اذه سيلو .مهنم ةعبرأ نع لوقنم هنأ :اهدحأ ءهوجوب

 ناك مهرابخإ نأ :يباثلا هجولا ءبذكلا ىلع مهقافتا دعبي ال مهتلق عم مهف «ةتس وأ ةعبس اوناكو التل ىسيع

 نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيفف دوهيلا رب نع باوجلا امأو «#ِمْمَل هّيْش :كلَو)» :ىلاعت هلوقل ؛سح نع ال ةهبش نع
 اذه نأ :يباغلا «سدقملا تيب برع موي: كلو «رئاوتلا.ددع مهتم قو ل قع ؛مهلتق يسوحبا كلملا رصن تخب

 [0 17 :ساربنلا] .نيملسملا ىلع امب اوجتحيل دوهيلا ىلإ هاقلأو «قيدنزلا ملكتملا يدنوارلا نبا هعرتحا نكلو هرتاوتي مل

 ؛نيقيلل بجوم رتاوتملا ربخلا نأ ىلع لد نإو مكليلد نأ :هتروصو «لوألا ماقملا يف ةضراعملا ىلإ ةراشإ :ليق نإف

 (يمور).نطظلا الإ ديفي ال دحاو لك ربح نأ وهو ؛هفالخ ىلع ليلد اندنع نكل



 قداصلا ربخلا هه دئاقعلا حرش

 2ك

 :ليق نإف .تارعشلا نم فلؤملا لبحلا ةوقك «دارفنالا عم نوكي ال ام عامتجالا
 يناثلا ماقملل ةضراعم ةرعش 0 كح

 فصن دحاولا ناوكب ملعلا دحت نحنو .فالتخالاو توافتلا اهيف عقي ال تايرورضلا

 نم ةعامج ملعلا هتدافإ تركنأ دق رتاوتملاو ءردنكسإ دوجوب ملعلا نم ىوقأ نينثالا

 «يرورضلا عاونأ ت وافتي لف لف عونم اذه :انلق .ةمهاربلاو ةينمسلاك «عالقعلا

 فاالتخالاو ت وافتلا مدع

 #57 ةمودمس جسد سوسم ةهرامملاو ةداعلاو بفقلآلا لل ترواقتلا ةطساوب
 :رسكلاو حتفلاب

 ةبترم ىلإ يقتريو «نظلا ةبترم نع جرخي ثيحب ,ددجتم رثأ دحاو لك ربخب لصحي ال هنأ يعم. :نظلا الإ ديفي ال
 اشاقتنا ةشقتنم متاوح سايق ىلع لصحي مل وأ رخآلا ربخب لصح ام ريغ نظ دحاو لك ربخب لصح ءاوس «نيقيلا
 تبرض اذإ «رخآلا شقنب كلذ دعب شقتني الو كلذب شقتنا ,عمشلا ىلع اهنم ادحاو تبرض اذإ كنإف ءادحاو

 [ + ما :لجأ ةلم] .رخخأ متاوح هيلع

 لك بذك زاوج باجيإ عنم :يناثلاو «نيقيلا ةعمتجملا نونظلا باجيإ مدع عنم :امهدحأ «نيينعملا باوج ىلإ ةراشإ :انلق

 ىعدملا نأ هيلع دروأو ءةوقك :هلوقب «دنسلل احيضوتو خلإ نوكي امر :هلوقب ادنتسم ؛عومجملا بذك زاوج دحاو

 بيحأو ؛مكحلا ةيئزج ديفت -ريثكتلل وأ ليلقتلل ناك ءاوس- ّبُر نأل ؛هزاوج يطعي امنإ باوجلاو «نيقيلا بوجو
 فاك هتيلك عنمف ءفعضلا يف داحآلا يواسم وهف عومجم لك نأ نم ؛ضرتعملا هاعدا ام لاطبإ باوجلا نم دوصقملا

 |[ هم :لمحأ ام هع :ساريتلا]| .باوخلا اذمي ال ةرورضلاب تبث امنإف نيقيلا بوجو امأ ؛هلاطبإ ِق

 تابثإ يف ءالقعلا فالتحا عقي ال يأ :فالتخالاو .ةهادبلا ياني ءافخلا نأل ؛ىفحخأ اهضعب نوكي نأب :توافتلا

 حتفو نيسلا مضب - :ةينمسلاك [07 :ساربنلا] .رظنلا ىلإ اجاتحم يئانلا دنع هتوبث ناك الإو ؛هيفنو يرورضلا مكحلا
 تاجرد تسو ةئام اًهوط «دنملا يف ةدلب تانموس ىلإ نوبسني «مانصألا ةدبع ءامدق نم موق -نكست دقو ميملا

 منص نأ نومعزيو «ةديعب تافاسم نم اهيلإ نورفاسيو «دونهلا دنع ةمظعم يهو «ةجرد ةرشع عبس اهضرعو
 ءاسؤر نم موق :ةمهاربلاو ءرشب بلاق يف الإ هحور خسانتي مل هراز نم نإو «ةيرايتخالا تاك رحلا كرحتي تانموس

 [017 :ساربنلا] .هيلإ اوبسن منص مسا وه :ليقو «ماهرب :ليقو «نمهرب هل لاقي مهل سيئر ىلإ نوبسني «دنهلا رافك
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 ءادانعو ةرباكم هيف فلتخي دقو ؛ماكحألا فارطأ تاروصتو لابلاب راطخإلاو
 بلقلا

 ناعذإلا نم لقأ هب ناعذإلا دجيف «لقاعلا هب فلأي مل امم يرورضلا مكحلا نوكي دق هنأ ديري :لابلاب راطخإلاو
 دعب امأ ؛تافولأملا لوبق يف هتعراسمك «تافولأملا ريغ لوبق يف عراسي ال ناسنإلا عبط نأ كش ال ذإ ؛فولأملاب

 هيلع موكحملاو موكحملا يأ :ماكحألا فارطأ تاروصتو هلوق .ءاوسلا ىلع اهلك ةيرورضلا ماكحألا دجيف فلإلا
 :وحن «نييرظن نانوكي دقو «نينثالا فصن دحاولا :وحن ؛نييرورض يهيدبلا مكحلا يف نافرطلا نوكي دق هنأ ديري

 دعب امأ «فارطألا روصت ثيح نم «يناثلا يف هنم حضوأ لوألا ف مكحلا دجنف ءضرعب سيل دوجولا بحاول

 لاقو «ربكلاو ولعلل ابلط قح الب ةعزانملا يه :ةرباكم [57 :ساربنلا|.مكحلا سفن يف توافت الف اهروصت

 مصخلا قح راكنإ وهو -رسكلاب- ادانع :هلوق .لضفلا راهظإو مصخلا مازلإل ةيملع ةلأسم يف ةعزانم :مهضعب

 [017 :ساربنلا] .مصخلا مازلإل اعفد هبحاص مالكب ملعلا مدع عم ملعلا يف ةعزانملا :ليقو «ةوادعلل

 يف رضي ال ةدناعملاو ةرباكملا فالتحا نأ ديري :تايرورضلا عيمج يف هلوق .مهفالتعغاك يأ :ةيئاطسفوسلاك

 رض ريغ مهكيكشت نأ عم ؛مهراكنإو اهيف ةيئاطسفوسلا كيكشتل ؛اهلك تايهيدبلا تلطب الإو ءمكحلا ةهادب

 ءدحاو لكلا نع باوجلاو «ناهذألل اذيحشت اهركذن «ةريثك اكوكش رتاوتملا يف نيفلاخملل نأ ملعاو ءاعامجإ

 عفدو «نيضيقنب ناعمج ربخأ اذإ نيضيقنلا عامتحا مزلي هنأ :لوألا ؛.عومسم ريغ يرورضلا يف كيكشتلا نأ وهو
 انكاس كرحتملا ىريف «طلغي سحلاو سوسحم نع عقي امنإ رتاوتملا ربخلا نأ :يناثلا «ةداع لاحم نيضيقنلا رتاوت نأب

 قلخ هناحبس هللا نأل ؛رخآ الجر اورصبأ امنإو ءديز نع اوربخي نأ زوجي اضيأو ؛لحاسلاو ةنيفسلاك «سكعلابو

 ةروصب 32# ليئربج روصت تبث دق اضيأو «زيامتت ال ثيحب هباشتلا نم رويطلا نيب ىرن امك ؛ههياشي رخآ الحر

 ,جراخلا يف اه دوجو ال ام روصلا نم فئاخلا ىري اضيأو ؛لاجرلا ةروصب ردب موي ةكئالملاو ؛يبلكلا ةيحد
 هنأ معزيف «تاعامجلا هركذي مث ةعامجلا هركذيف ءدحاو لحجر بذك نع ربخلا أشني نأ لمثحي هنأ :ثلاثلاو

 اهنع ىقبي ال ماظع عئاقو عقي دق هنآل ؛عزال ريغ اذه :لوقن انأل ؛هؤشنم رهتشال كلذك ناك ول :لاقي ال ءرتاوتم

 موقلا نإ :ليق اذإ كيكشتلا لبقي هنأل ؛لطاب لوألاو ءايرظن امإو ايرورض امإف املع دافأ ول :عبارلا «سانلا يف رثأ

 ىلإ مهضعب بهذ كيكشتلا اذهو ؛اضيأ نايبصلل هلوصحل ؛لطاب :يناثلاو «ةبغرل وأ ةبهرل ربخلا رشن ىلع اوقفتا
 نأل .؛دحاو نامز يف دجوي ال عومجملاو ,مكدنع داحآلا عومجم ربخ يرورضلا ملعلا ةلع :سماخلا «ةطساولا

 مزلتسي ةلعلا مدعو «قحاللا دوجو لبق قباسلا مدعنيف ءصخش دعب صخش نع عمسي رثكألا يف رتاوتملا ربخلا
 لولعم ىلع ةتباثلا للعلا دراوتل ؛لطاب وهو ربخلا فورح داحآ نم لك امإ ملعلا مزلتسم :سداسلا «لولعملا مدع

 [3 4:5 :ساربنلا| .هدعب ام دوجو لبق فرح لك مادعنال هل دوجو ال هنأل ؛لاحم وهو اهعومجب امإو ءدحاو
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 [و لوسرلا ربخ]
 ةثعي كاسنإ .لوسرلاو 5 زجعملاب هتلاسر تباقلا نأ ديؤملا لوسرلا ربخ : يناثلا عونلاو

 .معأ هنإف ؛يبلا فالخب باتكلا هيف طرتشي دقو ماسلا غيب ىلخلا ىلإ ىلاعت هللا

 ال «بارخلل اونباو توملل اودل :رعاشلا لوقك «ةبقاعلاو ةياغلا مال ةرعاشألا دنع ماللاو :قاسنإ لوسرلاو

 دارملاو «ةيفنحلا ءاهقف ضعبو ةلزتعملا كلذ يف مهفلاخو ءمهدنع ضارغألاب للعت ال هناحبس هلاعفأ نأل ؛ضرغلل

 جرخي هنأب هيلع ضرتعاو نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطخ وهو يلوصألا مكحلا :ليقو ؛ةيربخلا ةبسنلا مكحلاب
 نيد ريرقتل ثعب نم نوانتي ال هاب :ال وأ فيرعتلا ىلع مهضعب دروأو ةءاسنألا ةقلما اف مهأ يهو «ثايداقتعالا

 لوانتي ال هنأب :ايناثو ءاقباس ةوعدلا هغلبي مل نم ىلإ غلبم هنأب بيجأ ,3ت32 ىسوم نيد ريرقتل تلح عشويك «هريغ

 اغتلا :لوألا ؛هوجوب بيحأ «يشرقلا ليفن نب ورمع نب ديزك ءطقف هسفن ليمكتل هيلإ يحوأ يذلا يبلا
 ىلع قبي ملف يلإ اومله سانلا اهيأ" :لوقي ناك هنأ يور دقف قلخلا عدي مل هنأ ملسن ال انأ :يناثلا «يرابتعالا

 قلع ىسيع نيبو يب سيل" :هو ةريره يبأ ثيدحل ؛تبشي ل هتوبن نأ :ثلاثلا ؛"يريغ مَكِلَع ليلخلا ميهاربإ نيد
 [5 64 :ساربنلا] .يراخبلا حيحص يف امك "يبن
 فنصملا راتخم وهو نايواستم امُنَأ :لوألا «بهاذم ىلع يببلاو لوسرلا نيب | ةيسنلا يق فلانا ةئاييلغ :معأ هنإف

 4 الو ٍلوُسَر ْنِم َكلْيق ْنِم اَنْلَسْرَأ اَمَو#» :ىلاعت هلوق هيلع دري نكلو ءاضيأ "دصاقملا حرش" فو انهه حراشلاو
 ءديدج عرشب ءاج نم :لوسرلاف ؛ناتيابتع امه :يناثلا «رياغتلا يضتقي فطعلا نإف «(34 :ءاسنلا .د* :جحلا)

 هل سيلو لسرلا نم هنأ ىلع لدي كاين ًالَوُسَر ناك و :؛كلء ليعامسإ يف ىلاعت هلوق هعفديو .هب تأي مل نم :يبنلاو

 ؛ةصاخس سنإلا نم يبنلاو ؛ءسنإلاو كلملا نم هنأل ؛معأ لوسرلا نأ :ثلاثلا ءيضاقلا هب حرص امك .ددخمب عرش
 ف كلذ طرتشي الو «باتكلا بحاص لوسرلا :مهضعب لاقف اوفلتحا مث ؛معأ يبنلا نإ :روهمجلا لوق :عبارلا

 «ناقرفلاو روبزلاو ليحبإلاو ةاروتلا :ةعبرأ اهرابكف «ةعبرأو ةئام بتكلا نأ نم يور امج هيلع ضرتعاو ؛يبنلا

 «نوثالث 223 سيردإ ىلعو ؛نوسمح ن3 ثيش ىلعو «فئاحض رشع الكف مدآ ىلغف ؛«فحصضصلاب ىمست ةيقابلاو

 عرش لوسرلا يف طرتشي :مهضعب لاقو هرشع ةثالثو ةئام ثالث لسرلا نأ يورو ءرشع 20# ميهاربإ ىلعو
 التل“ ىسوم ةعيرش ىلإ وعدي ناك 23 عشويك ءرجآ ين عرش ىلإ ايعاد نوكي نأ زوجيف «يبنلا فالخب ديدج
 نم لوسرلا :ليقو «3ت3- ميهاربإ عرش ىلع ناكو -نآرقلا يف امك- لوسر تف ليعامسإ نأب هيلع ضرتعاو
 نوكي نأ بجو معأ يبنلا نأ تبث نإ مث «مانم وأ ماهإ نم رحخآ هجوب يحولا هيتأي نأ زوجي يببلاو ؛كلملا هيتأي

 ضاخللا زكذ ناب.نم. ؛السرم.وأ ايبنا ناك .ءاوبس «ةثاحبس هللا :هلسرأ نم قيعمت قي :فتضملا هالك قا لوسرلا

 [ه 5:5 4 :ساربنلا] .قداصلا ربخلا نم اثلاث امسق لوسرلا ريغ ربخ نوكي نأ مزل الإو «ماعلا ةدارإو



 ءىل لور هنأ ىعدا نيم قع راهظإ هيا ديعك «ةداعلل قرافع رمآ ةزحعلاو اع“ هللا 1 | عمن قدا دا هب ق ,ةداعلل قواخ رمأ ةرجعملا

 رظنلا يأ لال دتسالاب لصاحلا يأ «يلالدتسالا ملعلا بحجج هي لوسرلا ربخ يأ وهو

 2صكطك11111 . ملعلا ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتلا نكمي يذلا وهو «ليلدلا يف

 راج وه :ليق «عئابطلا دنع افولأم راص ىح «هناحبس قحلا نع هرودص رركت لعف لك :ةرعاشألا لاق :قراخ

 ؛كلذ هناحبس قحلا دارأ يأ :هب دصق [5ه :ساربنلا] .ةداعلا قراح وهف كلذك رركتي مل لعف لك و ؛ةداعلا ىلع

 دحلا ىلع ضرتعاو ؛رحسلاو ةناهإلاو جاردتسالاو ةماركلا هب جرخو «رهظأ لوألاو «ةزجعملا بحاص دارأ وأ
 ازا قراوخلا يف هوركذ نإو ؛قراخب سيل رحسلا نأب :الوأ بيحأو هيف لخدي قح الب ةوبنلا ىعدم رحس نأب
 تلق نإ يقلع رثلا وق .ةيسرفلا» لسفلا قلع رقي, فس ا اهرتقلاو اسل# .ةنيق يقنع باسل قلتع ةققوتلا «ةنيلف ىأ

 (يلولا مزاول نم سيل ةماركلا روهظ :تلق ؟اعامجإ قراح هنأ عم «ةيالولا رشاب نم لك نع ردصت ةماركلا اذكف

 ؛ةماركلا هنع رهظي ملو ةيالولا غلبي مل قراوخلا روهظل تادهاجملا رشاب نم لك لب «دارأ ام لك هتعاطتسا يف الو

 نأ :اثلاث ءقدصلا دوجو ىلع عرفتم قدصلا روهظ نال ؛هقدص روهظ هب دصق يبنتملا رحس نأ ملسن ال :ايناثو

 ريغ لاحم هنأ هباحصأو يرعشألا دافأ لب «ءارقتسالاب عقاو ريغ ةيهلإلا ةداعلا مكحب عونمم يبنتملا نع قراخلا روهظ

 [35 :ساربنلا] .ةوبنلا يف ءيجيس ثحبلا مامتو «هتلاحتسا هجو ىلع علطن مل نإو «ىلاعت هلل رودقم

 وه ربخلاف «ربخلا ىلع فوقوم ربخلاب لالدتسالا نأب :بيحأو ءربخلاب الصاح ملعلا نوكي الف ليق :لالدتسالاب
 امث هودع دللي حراشلاك نيققحملا نأ عم ءكلذك نئارقلاب نورقملا ربخلا نأ هيلع دري :لوقأ «ملعلا ةدافإ يف لصألا

 ملعلا ديفت دق نئارقلا نأب :ايناثو ؛ملعلا هتدافإب ضري مل هلعل دل, فنصملا نأب :الوأ باوجلا نكميو « ملعلا ديفي

 ,دودخلا نمطلي ءاسنلا ترصبأف «حونلاو ءاكبلا تعمس مث ءراد يف اضيرم ترصبأ اذإ امك «ربخ الب نظلا وأ

 [55 :ساربنلا] .ربخلا نودب هلولدم بسك نكمي ال هنإف ؛لوسرلا ربخ فالخب ءارضاح طونحلاو نفكلاو

 لامتشال ؛فلكتلا ةغيص راتخاو «لوصولا يأ :لصوتلا نكمب .نييلوصألا حالطصا يف ليلدلا يأ :اذه
 نإف ءاليلد ليلدلا نوك يف ربتعم ريغ لعفلاب لؤصولا نألف :الوأ امأ ناكمإلاب يفتكيو «ةفلكلا ىلع لالدتسالا

 لوصح نأ ىلع ةرعاشألا نألف :ايناث امإو .دحأ كلذ يف رظني مل نإو «هعدبم ىلع ليلد الثم حافتلاو نامرلا

 ءاماع وأ اصاخ ناكمإلا نوكي نأ زوجي هنإ مث «ةداعلا يرج قيرطب لب ؛ءيرورضب سيل حيحصلا رظنلا دعب ملعلا

 [ هد :ساربنلا] .لوألاب يباثلاو سس يباثلاب لوألا نكل

 أ نييرضبلا دعت نايبلل :«نييفوكلا دنع اقوضاوملا ىلإ هقنعلا ةفاضإ اذه ,حيحصلا رظنلاب يأ :رظنلا حيحصب

 - لاكشألا جاتنإ طئارش نم سايقلا باب ف لصف ام ىلع ؛لاصيإلا طئارش ىلع لمتشا ام وهو ءرظنلا نم حيحصلا
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 لوألا ىلعف ءرخآ ًالوق هتاذل مزلتسي اياضق نم فلؤم لوق :ليقو ءيربخ بولطع
 ىلا حالطصا يف

 هلف ثداح لكو ثداح ملاعلا :انلوق يناثلا ىلعو ىلاعلا وه عناصلا دوجو ىلع ليلدلا

 .قفوأ ئباثلابف ءرخأ ءيشب ملعلا هب ملعلا نم مزاي يذلا وه ليلدلا :مهوق امأو «عناص

 ؛معن :كلي يزارلا مامإلا لاق :بهاذم ةثالث هيفف ؟لهجلا مزلتسي لهو ءلصوي ال دسافلا رظنلا نأل ؛هب ديقو -

 يف ققحملا رظن ناكل الإو ءال :روهمجلا لاقو «عناصلا نع هئانغتسا ىلإ رظنلا هلصوأ اميدق ملاعلا ىأر نم نأل

 :مامإلا هركذ يذلا لاثملاك ؛لهجلا مزلتسا طقف ةذاملا نم داسفلا ناك نإ :ليقو ؛لهحلل ابحوم لطبملا ةهبش
 اياوص ال املع بحجوت ال اهإف «ناثلا لكشلا نم نيتبحوملاك «لاكشألا نم ةجتنملا ريغلا بورضلاك ء«الف الإو

 ظ [55.”3 :ساربنلا] .أطخ الو
 نأل ؛رعشلاو لدجلاو ةباطخملا نم ناهربلا ىوس ام فيرعتلا نم جرخيو ءحراشلا لوقلا نع ازارتحا هب ديق :يربخ
 نم لوق :تلق اذإ كنأل ؛فلؤم هلوق ىلإ جيتحا امنإ :فلؤم [55 :ساربنلا] .نيملكتملا حالطصا يف املع سيل نظلا

 (فقوملا حرش) .دحاولا قوف اه امي دا 1 ءاياضق نم فلؤم هنأب حرصف ءاهنم اهضعب نوكي نأ لمتحي اياضق

 ريخأتو ةمدقم ميدقت نم ةيفيلأتلا ةروصلل نأل ؛اياضقلا ىلإ ريمضلا عحري مل :ققدملا لاق ءفلؤملا كلذ يأ :مزلتسي

 ىدحاإإ ةمزال ريغ امإ «ةيعانقإ ةبيرغ ةمدقم ةطساوب مازلتسالا نوكي ال يأ :هتاذل هلوق .مازلتسالا يف الخد ىرخأ

 [ه* :دمحأ الم 55 :ساربنلا] .ضيقنلا سكع قيرطب امهدحأل ةمزاللا وأ ةيبنجألا يهو «نيتمدقملا

 ءحيحصلا بيترتلاب بك رملا سايقلا يف رظنلل ئععم ال ذإ ؛عناص هلف ثداح لك و ثداح ماعلا :انلوق ال :ملاعلا وه

 :امهدحأ ؛ناهجو هيف :رظنلا حيحصب مهوق يف نأ :وهو .ءثحب انههو «لعفلاب ملعلا ىلإ لصوملا رظنلا نيع وه لب
 نأ :امهيناث اتسم «بتزفيق ثوددألو حاملا ني اًطنسو لعحيف اعلا ريغك قف رظني نأب هلاوحأ يف رظنلا داري نأ
 نم دافتسملا رصحلا حصيو ملعلاك ءادرفم الإ ليلدلا نوكي ال لوألا ىلعف «هلاوحأ يفو هسفن يف هيف رظنلا داري
 ةبترم ريغ تامدقم نم بكرمو درفم ىلإ ليلدلا اومسق مهإف ؛روهمجلا ةفلاخم مزلي نكل ءملاعلا وه حراشلا لوق

 هسفن فو «درفم هلاوحأ يف رظني ام نأل ؛روهمجلا ةفلاخم مزلي ال يناثلا ىلعو ءاهبيترت ف رظنلا ىلإ ةحاتحم

 سايقلا ىلإ سايقلاب يفاضإ رصحلا نإو يناثلا رايتخا :باوجلاو ءحراشلا مالك يف رصحلا حصي ال نكل ءبكرم
 [35 :ساربنلا] .بكرملا
 نإ :لاقي نأ نكمي ناك نإو «ةباثملا كلتب سيل هنإف درفملا فالخب ,مازلتسالا يعطق ةبترملا تامدقملا نأل : يباغلابف

 نع كفنم ريغ بولطملا يفرط نيب طسوتلا قيرطب ثودحلا عم «ناكمإلا وأ ثودحلا نم هلاوحأ يف رظنلا طرشب ملعلا
 فقوتي نأ ريغ نم رخآ ءيشب ملعلا موزل نأل :قفوأ [ها/ :دمحأ الم] .عناصلا دوجوب ملعلل مزلتسمو «ةبترملا تامدقملا

 [4 4 :ميكحلادبع] .بيترتلا عم ةذوحخأملا ريغلا تامدقملاو درفملا نود بيترتلا عم تامدقملا يف وه امنإ ءرمأ ىلع



 "؟دسرلار# 3_3 0_6 را
 .هدي ىلع ةزجعملا ىل رهظا نم ميتاج ايباعلا انحرم هجرك و 11500 ةسعلا لانك هللا ىلظأ عمنا عظطقللفا؛ ايكوم هق رك انعأ

 عقي اقداص ناك اذإو ,ماكحألا نم هب ىتأ اميف اقداص ناك «ةلاسرلا ىوعد يف هل

 ربخ هنأ راضحتساو لال لعسألا ىلع هفقوتلف ؛ىلالدتسا هنأ امأو .اعطق اكومضم ملعلا

 ؛ةرورضلاب تباثلا ملعلا هباشي يأ ىهاضي لوسرلا ربخب يأ هب تباغلا ملعلاو

 يأ تابثلاو «ضيقنلا لامتحا مدع يأ نقيتلا يف ؛«تارتاوتملاو تايهيدبلاو تاسوسحن اك
 تاسوسعغلاب , ملعلاك يأ

 «تباثلا مزاحلا قباطملا داقتعالا نعم. ملع وهف ءككشملا كيكشتب لاوزلا لامتحا مدع

 يرورضلا ملعلا اهبيقع قلخي ىلاعت هللا نأ نم «ةداعلا هب ترج امي ةلاسرلا ىوعد قدص ىلع ةلاد يه :ةزجعملا

 :ةجحلاب اوبلاطف ءمهيلإ كلملا اذه لوسر هنأ ىعداو «ةعامجلا روضحب كلم سلجم ف لحجر ماق اذإ امك .قدصلاب

 ,يادسوو باسل وسيع » يب. سوسو سايسييسب :لاقف

 ملعأ متنأ" :#ت3ع يببلا لاق امل ؛ةيويندلا ال «ةيتيدلا يأ :ماكحألا نم (طييانم عرش هتانرا قديرب يرورسلا ينل

 كشلا لاوز وه :ةغللا يف نيقيلا يعم نأل كلذو :لامتحا مدع (هداز الم)."مكنيد رومأب ملعأ انأو مكايند رومأب

 (لامك ةرق).ملاعلا دنع ضيقنلا لامتحا مدع نعم وه اذهو .حاحصلا يف هرك ذ ام ىلع
 وأ انظ وأ الهج ناكل الإو ؛تابثلاو مزجلاو ةقباطملل عماجلا نيقيلا وهف «لوسرلا ربخب تباثلا ملعلا يأ :ملع وهف

 «بكرملا لهجللا وهف ةقباطملا نع ايلاخ نوكي نأ نم ولخي ال «ةثالثلا فاصوألل عماجلا داقتعالا ةلباقم نأل ؛اديلقت

 كيلع ىفخي الو ءاقلطم نيقيلا لباقي ام ىلع قلطي دق نظلاو «ديلقتلا وهف تابثلا نع وأ ؛نظلا وهف مزحلا نع وأ
 نظلا يف امكو «بيصملا دلقملا يف امك «ءسكع ريغ نم تابثلا نع ولخلا مزلتسي مزحلا وأ ةقباطملا نع ولخلا نأ

 نأ يف ءافخ الو «نينثالا وأ ةثالثلا نع وأ ةعبرألا نع ولخلا يهو :تالامتحا هيفو ؛بيصملا ريغلا دلقملاو قباطملا

 لهجلا يف مزجلاو لكلا يف ربتعم داقتعالا نأل ؛ةروكذملا 1 نه اهش سيل ثلانلا نم ضعبلاو ىاعلاو لوألا
 ؛فيرعتلا دويق ةدئاف نايب هنم دوصقملا :ناكل الإو [38 :دمحأ الم].لمأتف «ةروكذملا ةمزالملا متي الف «ديلقتلاو
 نأ زاج لب «ةثالثلا رومألا دحأ ناكل «تباثلا مزاحلا قباطملا داقتعالا ئيعمم. ملعلا نكي مل ول هنإ :ليق ام عفدنا اذمي

 [/5 :ماصعإ .داقتعالا ءافتناب امهو وأ اكش نوكي
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 مسقلا ىلإ عجريف ءطقف رتاوتملا يف نوكي امنإ اذه :ليق نإف .اديلقت وأ انظ وأ

 هنع رئاوت وأ هيف نم عم نآب قع لوسرلا ريحت هنأ ملع اميف مالكلا :انلق ؟لوألا

 ةهبشلا ضورعل ؛ملعلا دفي مل امنإف دحاولا ربخ امأو .نكمأ نإ كلذ ريغب وأ ءكلذ

 .لوسرلا ربخ هنوك

 هب لضانللا:ملعلا تاك ٌيللُك هللا لوسر .ف نم اعومسم وأ ارئاوته ناك اذإف :ليقا نإف

 بلعلا هانلق ؟ايلالدتا الا تايسيلاو. تارتاونلا رئاس مكح وع امك هايرورض

 ...يذلا وه ىنعملا اذه نأل ؛3- لوسرلا ربح هنوكب ملعلا وه رتاوتملا ف يرورضلا

 لهجلا وهف ةقباطملا نع ايلاخ نوكي نأ نم ولخي ال «ةثالثلا فاصوألل عماجلا داقتعالا لباقم نأل :اديلقت وأ

 ربخ ةدافإ نأ :هلوصحم :ليق نإف [58 :دمحأ ًالم]:ديلقتلا وهف تابثلا نع وأ ؛نظلا وهف مزحلا نع وأ ءبكرملا
 ىلإ عجري رتاوتملا كلذو ؛ملعلا بابسأ نم اقلطم لوسرلا ربخ دع حصي الف «رتاوتملا يف وه امنإ ملعلا ةت3ع لوسرلا
 [ريسي رييغتب 3 :سارعتلا]و [هر/م :دمحأ الم] .رتاوتملل الباقم ايناث امسسق نوكي الف ءهتحت جردنيو لوألا مسقلا

 يف رتاوتلا يف رصحنم توبثلا اذه سيلو «هربخ هنأ تبثي يذلا ربخلا وه لوسرلا ربخب دارملا نأ :هلوصحم :انلق
 لب «رتاوت الب لوسرلا ربخ هنأب نيقيلا ملعلا مه لصحيف «هنم نوعمسي اوناك أو ةباحصلا نأل ؛رمألا سفن

 «رتاوت الو ةدهاشم ريغ نم «كلذب ملعلل رخآ اقيرط صاخشألا ضعب يف ىلاعت هللا قلخي نأ نكمي هنألو ؛ةهفاشملاب
 ةمئأ نم ريثك نع يور امك- همالك بولسأو 25 يبلا ظافلأ ةغالب كاردإو :حلاصلا مانملاو حيحصلا ماهلإلاك

 هريغ نع غيلبلا رعشلا اندحأ فرعي امك ءمهقوذب ميقسلا نع حيحصلا ثيدحلا نوزيمبي اوناك مهنأ ,ثيدحلا

 5٠[ :ساربنلا] .هبحاص دنع انيقي نوكي دق هنكل ؛ريغلا ىلع ةجح نكي مل نإو ملعلا اذهو -قاذملاب

 ديفي نأ بجيف «ءهربخ لوسرلا نم داحآلا هلقني يذلا ربخلا نأ :هريرقت ءردقم لخد باوج :دخاولا ربخ امأو

 رهغغا هناي ملعلا نيب قرفت / كنأ :باوحلا لصاح 4 ملعلا انلق |[ :لوحأ ًالم] .كلذك سيلو ملعلا

 يف ال هيف مالكلاو «يناثلا وه يلالدتسالاو ؛لوألا وه يرورضلاف ءهنومضم ةحصب ملعلا نيبو ؛لوسرلا
 مزاول نم سيل نومضملا قدص نأل ؛هرتاوتب لصحي ملف هنومضم قدص امأ :ىنعملا اذه نأل [ ٠ :ساربنلا] .لوألا

 5١[ :ساربنلا] .افومضم بذك عم «ةرتاوتم ةوبنلا ةمليسم ىوعد نأ ىرت الأ «رتاوتلا



 اهوكو .ظافلألا كارذدإ وه 2 هللا لوسر 2 نم رجلا قو عهب رابخالا رتاوت

 ىف ومسملا ف يرورضلا ملعلا

 :الكلع هلوق الغم ؛هلولدم توبثو هنومضك.ملعلا وه يلالدتسالاو .ددَعُك لوسرلا مالك

 وهو )ع لوسرلا ربخ هنأ رتاوتلاب ملع *."ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنّيبلا"
 .يلالدتسا وهو ؛«يعدملا ىلع ةنيبلا نوكت نأ بجي هنأ هنم ملع مث ءيرورض

 ٠١ لوسرلا رب هنوك نم يأ

 هللا ربخ نوكي دق لب «نيعونلا يف رصحني ال ملعلل ديفملا قداصلا ربخلا :ليق نإف

 قداصلا ربخلا يأ روهشملاو رتاوتملا يأ
 لامتحا عفري امه نورقملا ربخلا وأ ءعامجإلا لهأ ربخ وأ .كلملا ربخ وأ «ىلاعت

 نوكي ربخ ربخلاب دارملا :انلق ؟هراد ىلإ هموق عراست دنع ديز مودقب ربخلاك ؛ءبذكلا
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 هلئاق نع بذاكلا مالكلا عمسن ام اريثك انإف ؛ءكلذب لصحي الف هنومضم قدص امأ :ظافلألا كاردإ

 [ 41 :يلايخلا] .رتاوتم ال روهشم ثيدحلا اذهف الإو ؛ليثمتلا درجم اذه :23ع هلوق الثم ٠[ :ساربنلا] .ةهفاشملاب

 وه :لاقي نأب :يلالدتسا وهو ٠<[ :ساربنلا] 3غ لوسرلا ربخ ثيدحلا اذه نأب ملعلا يأ :يرورض وهو

 [50 :ساربنلا| .قح هنومضم اذهف ؛«قح هنومضمف لوسرلا ربخ وه ام لكو «لوسرلا ربخ

 دق بوذكلا نإف ءاعامجإ نيعونلا يف رصحني ال ديقلا اذه نودب قداصلا ربخلا نأل ؛كلذب ديق :ملعلل ديفملا
 5٠0[ :ساربنلا] .قدصي
 ملعلا امهل دافأ دق جارعملا ةليل 25 ادمحم انيبنو ءروطلا ىلع ةتِفَع ىسوم هب ىلاعت هللا ربخأ ام نإف :ىللاعت هللا ربخ
 :هلوق .نيقيلا مهديفي ناك مالسلا مهيلع ءايبنألا اةناع ليربج هب ربحخأ ام نأل :كلملا ربخ ٠[ :ساربنلا] .يعطقلا

 ام نأ رتاوتملا ثيدحلاو نآرقلاب تبث دقو ,مكح ىلع 75 دمحم ةمأ نم نيدهتحملا قافتا وه :عامجإلا لهأ ربخ وأ

 ىلع ةلاد ةيلقع نئارق هعم ناك يذلا دحاولا ربخلا يأ :نورقملا 1١[ :ساربنلا|.قح وهف هيلع اوعمجأ
 كرتو ةحماسملا نم ىلاعت هللا مهمحر خياشملا ةداع ىلع نيبم رصحلا نأ :هلصاح :دارملا انلق 5١[ :ساربنلا] .هقدص

 5١[ :ساربنلا] .قيقدتلا

 :ثيدحلا مقر ؛هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ يف ءاج ام باب «هننس يف يذمرتلا هجرخأ *

 . "ركنأ َنَم ىلغ" لددب "ةيلغ ىعذملا ىلغ نميلاو" هيف نأ ريغ: 1



 ل6 لوسرلا ربخ 1 دئاقعلا حرش

 ةلالدب نيقيلل ةديفملا نئارقلا نع رظنلا عطق عم نارببغ :ةقوك“ ادرج قلقا ةئاعل

 قلخلا ةماع ىلإ ةبسنلاب ملعلل اديفم نوكي امنإ كلملا ربخ وأ ىلاعت هللا ربخف .لقعلا

 .لوسرلا مكح همكحف ع لوسرلا ةهج نم مهيلإ لصو اذإ
 ىلإ رظنلاب 11 دع هن مضلل هنأب باجي دقو «رتاوتملا مكح يف عامجإلا لهأ ربخو

 وك درحم. يأ

 و وس و عامجو ' ىلع اذهل - / ا ربخ كلذكو :انلق .ةجح عامجإلا ن عةلادلا ةلدألا

 ربخلا جرخف :نئارقلا نع ١ :ساربنلا] .طقف ءايبنألل ملعلا ببس هنأل ؛كلملا ربخو هللا ربخس جرخف :قلخلا ةماعل

 1١"[ :ساربنلا] .اربج هنوكب هقدصب ملعلا لصحي الو ؛هقدص ىلع ةنيرقلاب لدتسي لقاعلا نأل ؛ديز مودقب ربخلاك نورقملا
 كلذو ؛زوحتلا ليبس ىلع :رتاوتملا مكح 1١[ :ساربنلا] .كلملاو هللا مالك نوعمسي ال ةماعلا ذإ :لوسرلا ةهج

 ف يرظنو «رتاوتملا ف يهيدب مزحلا اذه نكلو .مهقدصب لقعلا مزجي موق ربخ امهنم دحاو لك نأل
 51١[ :ساربنلا] .عامجإلا

 هنوك درجمت. ملعلا ديفي يذلا ربخلا وه مسقملا ذإ ؛مسقملا يف لخاد ريغ مهربخ نأ :باوجلا لصاح :رظنلاب

 نع هحورذلل ؛رصحلا رضي الف .ءكلذك سيل عامجإلا لهأ ربخو ءلالدتسالا نع رظنلا عطق عم ءاربخ
 11١[ :ساربنلا] .مسقملا

 «لالدتسالا نم دب ال لب ءاربخ هنوك درج. ملعلا ديفي ال اضيأ لوسرلا ربح نأب :باوجلل عفد :لوسرلا ربخ
 جرخي نأ مزل مكباوج حص ولف «يلالدتسالا ملعلا ديفي وه :ههلل فنصملا لاق اذلو ؛ةزجعملا بحاص ربخ هنأب

 نيل بيلا نطرغ نأ قحلاو كني حراشلا همهف ام لصاح اذه ءاعامجإ لطاب وهو ءمسقملا نع لوسرلا ربخ

 نوك نأل ؛لوسرلا ربخ يف ربخلا اذه جاردإ هضرغ لب كلي حراشلا معز امك ءمسقملا نع عامجإلا ربت جارخإ

 كني حراشلا باوج نم نسحأو «ةدوجلا ةياغ يف باوجلا اذهو ءثيدحلاو نآرقلاب ملع امنإ ةجح عامجإلا
 [ةف 65 :نئارتقلا] .بتارع



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا 1 دئاقعلا حرش

 :مهشوقب يعمل وهو .تاكاردإلاو مولعلل كعشست اق سفنلل ةوق وهو لقعلا امأو

 12272 42 دج ورش 11111121 ,تايرورضلاب ملعلا اهعبتي ةزيرغ

 ناسنإلا هب زاتمي كاردإ انهه دارملاو ءناعم ىلإ لقن مث ؛هتديق يأ ريعبلا تلقع :لاقي ءديقلا ةغللا ف :لقعلا امأو

 حورلاب ىمسي ام سفنلاب دارأ :سفنلل ةوق [11 :ساربنلا] .حئابقلا باكترا نع ديقلاك هنأل ؛كلذو مئاهبلا نع

 ةلآ ندبلا اذهو ةيغيلبتلا ماكحألاب فلكملاو «تنأو انأب هيلإ راشملا هنأ ىلع نوققحملاو «ةماعلاو عرشلا فرع يف

 ةيفوصلاو ءامكحلا لاقو «ىلاعت هناحبس قحلا الإ اهفرعي ال :عرشلا لهأ ضعب لاقف «هتيهام يف فلتحاو .هل

 ماظنلا لاقو ,ءفرصتلاو ريبدتلا قلعت هب قلعتم لب «ندبلا ف الاح سيل درحب رهوج :هللا مهمحر ىلازغلا مامإلاو

 دنع دمتعملا وهف بهذملا اذه عرشلا لهأ روهمج ىضترا مث ؛ندبلا يف لاح فيطل مسج :ةلزتعملا رباكأ دحأ

 [17 :ساربنلا] .ةرعاشألا نم نيرخأتملا
 دارأ هنأ يدنعو ءاضيأ مئاهبلل لصاح هنأ هيفو «ساوحلا كاردإ دارأ :ليقو هريسفت فطع ليق :تاكاردإلاو

 ةوقلا هذه نأ ملعا مث ءئنظلاو ئيقيلا معي ام تاكاردإلابو «نيملكتملا حلطصم وه امك «ئيقي وه ام مولعلاب

 ندبلا لماكت ىلع فوقوملا اهلماكت ىلع فوقوم لعفلاب اهيف ملعلا لوصح نكل «ةرطفلا أدبم نم سفنلل ةلصاح

 ىمستو «لافطألا يف امك ةضحما ةيلباقلا :ىلوألا ةبترملاف ؛بتارم عيزأ بسحب ءامسأ ةعبرأ ةوقلا هذهو :هساوحو

 ؛ةكلملاب لقعلا ىمستو ؛ةيرورضلا اياضقلاو تاروصتملا كاردإ :ةيناثلا ةبترملاو «ىلويه اب اهل اهيبشت يالويهلا لقعلا

 نم تايرظنلا طابنتسا ةكلم لوصح :ةثلاثلا ةبترملاو «لعفلاب ملعلا ىلإ ةوقلاب ملعلا نم لاقتنالا ةكلم لوصحل

 لقعلا ىمسيو «سفنلا .دنع تالوقعملا روص روضح :ةعبارلا ةبترملاو ؛لعفلاب لقعلا ىمستو «تايرورضلا
 ءال :ليق ؟ايندلا راذ يف تاللوقعملا عيمج ىلإ ةبسنلاب ةبترملا هذه لصحي لهو «ملعلا لامك وهو «دافتسملا

 ءاهدادعتسا ثيح نم سفنلل بتارملاو ءامسألا هذه لعجت دقو مهعابتا لمكو «ءءايبنألا يف دعبي ال هنأ حيحصلاو

 [77 :ساربنلا] .طبخت الو هظفحاف «ةدح ىلع يرظن لك ىلإ ةبسنلاب ربتعت دقو «ملعلل لعجت دقو
 | :ساربنلا] هلل يزارلا :ءامإلا رافغو قيفوصلا رباق ا نجا يبساحما.دسأ نب ثراحلل لوقلا اذهو :مهوقب

 ةلمهملا ءارلاف ةمجعملا نيغلاب- زرغلا نم لوعفم نعم. ؛ةرطفلا لوأ نم اهفوصوم ف تعضو ةفص لك ةزيرغلا :ةزيرغ
 [17 :ساربنلا].ضرألا يف حمرلا تزرغ :لاقي ؛هيف مكحتسي ثيحب ؛ءيشلا يف ءيشلا لاخدإ وهو -ةمجعملاف

 «تانكمملا ناكمإو تاعنتمملا عانتماو تابجاولا بوجوب اهورسفو «ملعلا لوعفم ىلع ةلخاد ءابلا :تايرورضلاب

 [117 :ساربنلا] :يرورضلا سنح دارملاو



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا 6 دئاقعلا حرش

 لقاع مئانلا نإف ءاهتمالس نودب لقعلا مزلي ال ملعلا نأل ؛اهتمالسب ديقو «ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا يه :تالآلا

 .ناثحب انههو ؛هساوح فعضل هل ملع ال نكلو ؛ةزيرغلا هذه نع ولخي ال يبصلاو .هساوح لطعتل ؛هل ملع الو
 يف تايرورضلاب صمخو لوألا يف ملعلا قلطأ دقو ءدحاو نيفيرعتلا لصاح نوكي فيك تلق نإ :لوألا ثحبلا
 تايرورضلا لوصح نأ كش الو «لعفلاب لوصحلا يناثلا يفو دادعتسالا وه لوألا فيرعتلا يف ربتعملا :تلق «يباثلا

 ام ىلع نيفيرعتلا نيذهي لقعلا نأ ىفخي ال :يناثلا ثحبلاو تايرظنلا باستكال دادعتسالا مزلتسيل لعفلاب

 وه دادعتسالاب دارملا :انلق هيلع نيفيرعتلا قيبطت اندرأ نإو :عراشلا فيلكت هب قلعتي يذلا لقعلا ريغ امهانركذ

 عملا وه روهشملا ناك نإو «ةرطفلا لوأ نم ةعوضوملا ال ؛ةمكحتسملا ةعيبطلا ةزيرغلابو ماتلا بيرقلا دادعتسالا
 [57 :ساربنلا] .مهفاف «يناثلا

 نيع وأ "ليق" :لاق اذلو ؛فورعم ريغ حالطصا هنكلو «ةقطانلا سفنلا نيع فيرعتلا اذهب لقعلاو :رهوج ليقو
 لقعلا نأ ملعاو ءليق :لاق اذلف ؛انه دارم ريغ هنكلو :هملعتس امك سوفنلا ىلع ةلقاعلا ةوقلا ضيفي يذلا رهوجلا

 اميف لوألا ثحبلا ؛«طبخلا نع رظانلل اظفح ثاحبأ يف اهركذن نأ ديرن «ةبراقتمو ةفلاختم ةريثك ناعم ىلع قلطي
 يف ةرثؤم ةدرحم ةميلق رهاوج ىهو «ةرشعلا لوقعلا نم ةفسالفلا همعزي ام :اهدحأف «ةعبرأ يهو لقعلاب ىمسي

 داجيإ يف هل تالآلاك اأو ءبجاولا نع ردص ام لوأ اهفأ اومعزو ؛مسجب ةقلعتم ريغ اهقلاخ نذإب تاعونصملا
 لوصأ ءاملع هتبثأ ام :اهيناث .الِْدَع ليربج وه لاعفلا لقعلاب ىمسملا اهرشاع نأو «نوبرقملا ةكئالملا اهأو ءاهريغ

 ام لوأ" :ثيدحب نيلدتسم «هناحبس هللا تاقولخم لوأ ثداح قارون نامسج رهوج وهو .ءرهنلا ءارو امت ةيفنحلا
 تافيرعت هل اوركذ دقو «مئاهبلا نع ناسنإلا هب زاتمي يعم :اهعبارو ؛ةقطانلا سفنلا :اهثلاثو ."لقعلا هللا قلح

 معي ام دادعتسالاب دارأو .مولعلل سفنلا دادعتسا اهنمو ؛مولعلل ةدعتسم سفنلا اهب ريصي ةوق اهنمف «ةبراقتم ةريثك

 ملعلا اهمزلي ةزيرغ :اهنمو «مئاهبلا ال نونجملاو يبصلا يف لصاح نيينعملا نيذمي لقعلاف ءديعبلاو بيرقلا
 سفنلا اه بسكي ةوق اهنمو «ةيرظن وأ ةيرورض مولعلا ليصحت ىلع سفنلا امب ردقي ةوق :اهنمو «تايرورضلاب

 «فرعلا يف حبقتسيو نسحتسي ام نيب ةقراف ةوق اهنمو «تايرورضلاب ملعلا اهنمو «تايرورضلا نم تايرظنلا

 ؛عئاقولا براحت نم لصحت ةكلم :اهنمو «زيمملا ريغ يبصلا يف الو نونجملا يف لصاحب سيل يناعملا هذمي لقعلاو
 مهتاحالطصاف ةلمجلابو ؛مرهلا يف لمكتسملا يشاعملا لقعلا وهو رومألا بقاوع فرعيو هحلاصم اهنم طبنتسيف
 يأ فيلكتلا هيلع يذلا لقعلا نأ ف فلتخاو ءاهنيب توافتلا رثكي ال ةبراقتم اهنكلو ءاذه نم رثكأ لقعلا يف

 تنأو عباسلا :ليقو ءسماخلا :ليقو «عبارلا :ليقو ءامهلامك طرشب نالوألا :ليقف ؟ةينامثلا ىناعملا هذه نم نيعم

 - ائيشف ائيش دادزي كاردإلا نأل ؛غولبلاب فيلكتلا عراشلا ردق امنإ مث ,دحاولاك وأ دحاو لكلا لصاح نأ ملعت



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا د دئاقعلا حرش

 حرص :اضيأ ملعلل ببس وهف «ةدهاشملاب تاسوسحماو «طئاسولاب تابئاغلا هب كردت
 لئالدلاب

 ١.. هسسمسم ءهم..عم ةةتنايرظتلا عيت يف ةدحالملاو ةينمسلا فالح نم هيف امل ؛كلذب

 ؛غولبلاب هردقف هتفرعم رذعتي امم هتوق دح ىلإ لوصولاو ؛نسلا اذه يلاوح يف ىوقي وأ ؛ىبصلا نيح نم -
 سفتلا ىلع لاعفلا لقعلا ضيف نم ىناسنإلا لقعلا نأ ىلإ ءامكحلا بهذ :ىاثلا ثحبلا «هتفرعم ةلوهسل

 يف رصبلل سمشلاك سفنلل يهف ءاهيلع مولعلا ضيفيو «مولعلا كاردإل ةلباق سفنلا لعجي لقعلا اذه نإف «ةيناسنإلا
 فاللخب «ءاثداح اينامسحج ادحاو الّقع نوتبثي امهنأ الإ قرف الب ءرهنلا ءارو ام ءاملع بهذم وه اذهو «ةيؤرلا

 يف لب «ناسنإلا دارفأ يف توافتي ضيفلا اذه :نيققحملا ضعب لاقو «ةميدق ةدرحجم ةرشع مهدنع لوقعلاف ؛ءامكحلا

 مولعلا ةسرامم بسحبو .هربكو نسلا رغص بسحبو «هدعبو لادتعالا نم جازملا برق بسحب ,دحاو صخش
 ةرتكل ؛رثكأ هيلع سفنلا ضيف ناك :ئوقأ ساودللاو لمكأو لدعأ ندبلا ناك املك هنأ كلذ ببسو ؛اهكرتو

 يداع رمألا اذهو ءاهيلع ضيفلا ةرثكو ضايفلا لقعلاب ابسانت تداز مولعلا تبسك املك سفنلا نإو «دادعتسالا
 (لقعلا لخم ف فلتخا :ثلاثلا تحبلا ءءاش ام ءاش نم. صخي نأ ىلع رداق هناحبس هللاو ؛ةرعاشألا رشعم اندنع

 للي ةفينح يىلأ مامإلا ىلإ بسنيو :(4+ :جحلا) اهب َنوُلقْعَي بوُلق ْحُهَ َنوكَتف» :هلوقك «بلقلا هنأ ىلع ةلاد صوصنلاو

 ؛ةيغامدلا ىوقلا ملعلا بساوك نأب :قيبطتلا نكميو ءلقعلا بهذ سأرلا تباصأ اذإ ةبرضلا نأل ؛غامدلا هلحم نأ

 تايلكلا كردمو «ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا يه ةيئزجلا تاكاردإلا لحم نأ ىلإ ءامكحلا بهذو «بلقلا هرقتسمو

 بلقلا نأ :همالك يفو « ,كايلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا مالك مهقفاويو ةدرحنلا ةقطانلا سفنلاب مئاقلا لقعلا وه

 ىلاعت هللاو ءسفنلا يه صوصنلا كلت يف هب دارملاو ؛ةقطانلا سفنلا ىلعو «ةيربونصلا ةغضملا ىلع قلطي
 [31563* :ساربنلا] .ملعأ

 [57 :ساربنلا] .ةصاخن اهنم تايرظنلا ةدارإ يغبنيو «تاموهفملاو ضارعألاو رهاوجلا نم ساوحلا نع باغ ام يأ :تابئاغلا

 [515 :ساربنلا] .قبس امث مولعم هنأ عم اببس هنوكب يأ :كلذب .ربخلاو ساوحلاك اضيأ ملعلل ببس وهف يأ :ببس وهف
 ىلإ قيرط ال هنأ اومعز «تانموس ةدلب ىلإ نوبوسنم «دنهلا رافك نم موق -ميملا حتفو نيسلا مضب- :ةينمسلا

 [514 :ساربنلا| .سحلا الإ ملعلا

 ىلإ ليبس ال :اولاق «مالسإلا لاطبإ :مهدوصقمو ءرفكلا مهنطابو ضفرلا مهرهاظ ءمجعلا نم موق :ةدحالملا

 سيل هنأ نومعزيو :يفخملا موصعملا مامإلا وهو ؛هناحبس قحلا نع ملعلا ذخأي يذلا ملاعلا ىلإ عوجرلا الإ ملعلا
 الإ اهفرعي ال رخخأ ناعم امل لب ءصوصنلا رئاس ريسفت يف اذكو «ةنسلا لهأ همهفي ام عوصلاو ةالصلا نم دارملا

 [515 :ساربنلا] .مامإلا



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا داس دئاقعلا حرش

 :باوجلاو .ءارآلا ضقانتو فالتحالا ةرثك ىلع ءانب «تايهلإلا ف ةفسالفلا ضعبو

 نأ ىلع ؛ملعل ًايفم لقعلا نم حيحصلا شنلا نوك يا لف طنا اس الف ن أ ١ ادبفم لقعلا ع لا رظنلا قوتك فاني الق «رظنلا داسفل كلو نأ
 2ك اومعز نإف «ضقانتيف متيفن ام تابثإ هيفف «لقعلا رظنب لالدتسا متركذ ام

 ؛اهوحنو دصرلاو ةحاسملاو باسحلاو ةسدنهلا نم ؛ةيضايرلا نونفلا يف ملعلا ديفي لقعلا :اولاق :ةفسالفلا ضعبو

 قيلي امن ذخألاو نظلا اهيف رمألا ةياغف ,مهفلا نع اهدعبل ؛تايهملإلا يف ال ؛نيقي ماظن ىلع ةمظتنم مولع اهنأل

 ."دصاقملا حرش" يف روكذملا وهو ءاضيأ تايعيبطلا يف ةدافإلا اوركنأ مهنأ نيققحملا ضعب ركذو «لالجلاو ةمظعلاب

 [115 :سارينلا] ."فقاوملا حرش"ل قفاوم انه هركذ امو

 فالتخا اهيف عقي مل «تايرظنلا يف ملعلل اببس لقعلا ناك ول يأ ءرهاظلا وه ام ىلع لكلا فالخل ةلع :ءانب

 :ليقو ؛لطاب ءزجلاو ةتباث ىلويهللا :ليقو ء؛ثداح :ليقو «مدق ملاعلا :ليقف ؛ريثك ءالقعلا فالتحخا نكل «ءالقعلا

 ؛ةينمسلل ال ةفسالفلا ضعب فالخ- ةلع هنأ :يلايخلا ركذو ءاهيف ديفم ريغ لقعلا نأ ملعف ءكلذ ريغ ىلإ سكعلاب

 مهاوعدل اتبثم نوكي ال ليلدلاف .فالتحا ةرثك تايضايرلا يف سيلو ءاهريغو تايضايرلا معت مهاوعد نأل
 عون نوكي نأ ةينمسلا يفكي هنألف "اا امأو ؛عئاض ع ربت مصخلا تاهبش هيجوت نأآلف :ال وأ امأ : رظن هيف اندنعو

 [105 :ساربنلا] .هماسقأ ضعب يف همادعنا وأ .فالخلا ةلق هيفاني الو «فالخ ةرثك لحم يرورضلا ملعلا

 ملعلا ديفي ال لقعلا نم حيحصلا رظنلا نإ :اولاق مهنأ :اهلصاح «ةفسالفلا ضعب ةضراعم ىلع عنم اذه :باوجلاو

 ةرثك نوكي نأ زوجي ال مل ءكلذ ملسن ال انأ :هباوجو ءاهيف ءالقعلا فالتحا ةرثك ىلع ءانب ؛تايهلإلا يف

 فاالتخالا ةرثك لد معن ءاهيف ملعلل اديفم هنوك يقاني ال كلذو ءرظنلا ةدافإ طئارش ققحتن مدعل اهيف فالتخالا

 [55 :ساربنلا| .حيحصلا رظنلا ةدافإ مدع بجوت ال هتبوعص نكل ءبعص دسافلاو حيحصلا نيب زيامتلا نأ ىلع

 .رظنلا ةدافإ مدع ىلع لدت فالتحالا ةرثك نأ يأ :متركذ ام نأ ىلع (يمور)و

 نأ مزل هليلد حص ول هنأ :هريرقت «يلامجإلا ضقنلا قيرط ىلع «ةضراعملا نع رخآ باوج اذه :متركذ ام نأ ىلع

 ضعب يف ملعلا رظنلا ةدافإ نم متيفن ام تابثإ هيفف ءلقعلا رظنب لالدتسا متركذ ام نأل ؛مكاعدم فالح تبني

 رظنلا نوكيف «يهلإلا يف مكح هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىلإ ةيمولعملا مدع ةبسن يأ يفنلا اذه نأل ؛ةيهلإلا تايرظنلا

 [5؟ :دمحأ ًالم].يهلإلا ف
 وهو :دسافلل ةضراعم هلوق .مههابشأو ةينمسلا لاق ام يأ :هنأ هلوق .روهمجلا باوج در يف يأ :اومعز نإف

 - «رظنلا نالطبل فالخلا ةرثك نإ :ةينمسلا لوق وهو :دسافلاب هلوق .ةرورضلاب ملعلا ديفي رظنلا :روهمحلا لوق



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا 4 | | دئاقعلا حرش

 ذيفي الا وأ «ادساف توكي الق اعيش فيفي نآ اننإ اعلق ؟ةسانلاب دسافقلل ةضراعح هلآ

 هيف عي مل ايرورض ناك نإ «ملعلل اديفم رظنلا نوك :ليق نإف .ةضراعم نوكي الف

 رظنلا تابثإ مزلي ايرظن ناك نإو «نينثالا فصن دحاولا :انلوق يف امك .فالح

 ؛كاردإلا يف روصقل وأ دانعل امإ ء«فالخ هيف عقي دق يرورضلا :انلق ؟رود هنإو رظنلاب
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 يف عقو هلثمو ؛دسافلاب دسافلا مكلوق عفد وه لب ءرظنو لالدتسا انركذ ام نأ يعدن ال :اولوقي نأ صخلملاو -

 دافأ نإ متركذ ام نأ :"دصاقملا حرش" يف ام ىلع هريرقت :انلق [15 :ساربنلا] .مصخلا مازلإل نيرظانملا مالك

 نع املاس انليلد ىقبو ءاوغل ناك دفي مل نإو «ةلمجلا يف اديفم رظنلا ناك ءهوحولا نم هجوب انبهذم نالطب

 نوكي ال تابثإلا ديفي ال امف ءمصخلا هركنأ ام تابثإ ةضراعملا نأل :نوكي الف [57 :دمحأ الم] .ةضراعملا

 |18 :ساربنلا] .ةنضراغن

 يه يلا ةيضقلا يف اوفلتحا :رظنلا نوك [70 :ساربنلا|.رظنلل نوركنملا اهدروأ ,ةروهشم ةهبش هذه :ليق نإف
 يف حيحص رظن لك يأ ةيلك :يدمآلا لاقو «ملعلا ديفي رظنلا يأ ةلمهم :ءكلي يزارلا مامإلا لاقف ؛عازنلا لحم
 مامإلا هاعدا ام :فقاوملا بحاص لاق «ملعلل ديفم موتلاو توملاك «ملعلا يقاني ام هبقعي ال :ةيعطقلا تامدقملا

 مالك لمحي ةيلكلا ىلعو تلق «ةيلكلاب لب ةلمهملاب تبثت ال تايئزحلا ذإ ؛ىودجلا ليلق هنكل «نايبلا لهس

 [15 :ساربنلا] .خلإ ايرورض ناك نإ :حراشلا

 لك نأ تيعدا كنأ :هحيضوتو «ملعلا نيعملا رظنلا اذه ةدافإب ؛ملعلا نيعملا رظنلا ةدافإ تابثإ يأ :رظنلا تابثإ

 نم ادرف نوكي هيلع هتمقأ ليلد يأف ؛ليلد نم اهلل دب ال ةيرظن ةيلك ةيضق يهو «ملعلل ديفم وهف حيحص رظن
 تحت اجردنم نوكي ملعلل اديفم هنوك وهو كليلد مكحف ؛ةيلكلا ةيضقلا كلت عوضوم وه يذلا رظنلا دارفأ

 مكحب كليلد مكح ىلع لمتشملا ةيلكلا مكح تبثأ ولف ملعلل اديفم حيحص رظن لك نوك وهو «ةيلكلا كلت مكح

 [55 :ساربنلا] .رود هنأو كليلد مكحب كليلد مكح تابثإ مزل كليلد
 حيحص رظن لك :انلوق نأ :هلصاح «يزارلا مامإلا هراتخا امك لوألا قشلا رايتحا امهدحأ :نيهجوب باوجلا :انلق

 فيك «ةهادبلا يفاني ال فالخلا اذهو ءمكلقع روصق وأ مكدانعل ؛اهيف فالخلا عقو نكلو «ةيهيدب ةيضق ملعلل ديفم

 [17:55 :ساربنلا] .اهلك تايهيدبلا ةيئاطسفوسلا ركنأ دقو



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا 0 دئاقعلا حرش

 ,رابخألا نم هداهشو  راثقلا زا ' كا ءالقعلا نم قافتاب كرا بسا

 اذه ةيصوصخب كلذ 5 50 3 ث ودحب دقيق دي تيس اع ذك
 ملعلا ةدافإ يأ

 هطئارشب نورقم حيحصضا رظنا لك نؤكيف هطئارشب انورقع اعيحصض هقوككلا لب ؛رظنلا

 .هباثكلا اذمي قيلي ال ليصفت ةدايز عنملا اذه قيقحت يفو ءملعلل اديفم

 ىلع فيلكتلا نأل ؛ءاوسلا ىلع ةرطفلا يف لوقعلا نأ اومعز «ةلزتعملا فالخ هيف ىكحيو «ةقلخلا لوأ يأ :ةرطفلا

 :انلق «تالمأتلا يف نرمتلاو مولعلا ةسراممل سانلا ضعب يف دادزي مث ءلقعلا وهو هطانم اذكف «ةيوسلاب نيفلكملا

 ىلع ةينبم حراشلا نم قافتالا ىوعد لعل :ءالقعلا نم قافتاب [57 :ساربنلا] .لقعلا بتارم ندأ هيفكي فيلكتلا

 نم رهظأ بسكو نرمت نإو «ةقنبهو نوطالفأ لقع نيب قرفلا ذإ ؛رهاظلا مهراكنإل «ةلزتعملاب دادتعالا مدع
 |[ ساربتلا| :سعبقلا

 «تاعانصلاو مولعلا قئاقد نم جرختسي مهضعب ىرن انإف «ءلوقعلا ىلوأ نع ةدهاشملا راثآلا دارأ هلعل :راثآلا نم

 رابخألا دارأ هلعل :رابخألا نم [77 :ساربنلا| .هرمع مامت يف هدهج لذب ولو ءاهنم هقيقد مهف رخآلا عيطتسي ال ام

 نه" :التلع هلوقك «ثيداحألا ءطقف ىناثلاب وأ اعم رابحألاو راثآلاب داري نأ زوجيو ءىقمحلاو ءالقعلا نع ةيكحما

 اهنإ الإ ءةريثك رخأ ثيداحأ لوقعلا نيب توافتلا يف ىوريو ؛ءحيحص وهو "نيدلاو لقعلا تاصقان
 نوكي ال يأ :رظنلاب هنع ربعي ال .يناثلا قشلا رايتحاب باوحلا ىلإ ةراشإ :يرظنلاو [5 :ساربنلا] .ةعوضوم

 مكح الو ؛ةيلكلا عوضوم دارفأ نم ليلدلا نوكي ال ذئنيحف ءرظنلا دارفأ نم ارظن هنوك ىلإ اجاتحم هب تابثإلا
 [55 :ساربنلا] .رود الف ةيلكلا مكح- تحت اجردنم ليلدلا

 :انلوق نيعأ ءرظنلا موهفم اهعوضوم ناونع ىلا ةيلكلا ةيضقلا وه -حتفلاب - تبثملا نأ :باوجلا لصاحف :نوكيف

 نم ؛«صوصخلملا رظنلا تاذ اهعوضوم «ةيرورض ةيصخش ةيضق -رسكلاب - تيثملاو «ملعلا ديفي حيحص رظن لك
 رسكلاب تبثملاو رظن هنإ ثيح نم ليلدلا مكح -حتفلاب - تبثملاف ءرظنلا دارفأ نم عوضوملا اذه نوك رابتعا ريغ
 [537 :ساربنلا] .نيتيثيحلا رياغتل ؛هسفنب ءيشلا تابثإ عزلي الف ءارظن هنوك نع رظنلا عطق عم ؛هتاذ ثيح نم همكح

 ؛عقاولا يف ةيلكلا كلت يف ةلخاد اهنأ عم ؟ةيرورض نوكت فيك ةيصخشلا نأب هيلع ضرتعا دق هنإف :قيقحت فو

 ةتبثم ةيرورض ةيصخشلا نأب :بيحأ «رودلا مزليف دوعي وأ لسلستلا مزليف ارج ملهو رخآ رظنب تبثت نأ امإف

 - اياضقلاو ءرظنلا دارفأ نم ادرف اهعوضوم انربتعا اذإ -حتفلاب- ةتبثم ةيرظنو هتاذ ثيح نم انربتعا اذإ -رسكلاب-



 1 ا ايزي وس يو امو ساع

 .يهيدب دوجوم بحاولا :كلوقو ءيرظن دوجوم ملاعلا عناص :كلوق نإف ؛ناونعلا بسحب كلذ ف فلتخت -
 طلتخت ةفلتخم تاحالطصا يرورضلاو يهيدبلا يف مهل نأ ملعا :ةهادبلاب [117 :ساربنلا] .نيققحملا ضعب هدافأ اذك
 نإ ملعلا نأ :روهشملا وهو اهدحأف ءمهتاحلطصم ةياكح مدقنلف .طيلخت عون حراشلا مالك ف اضيأو ؛«رظانلا ىلع

 يرورضف ليلد الب لصح نإو «ملاعلا ثودحب ملعلاك «يلالدتسالاو يبسكلا ىمسيو «يرظنف ليلدلاب لضخ
 ءءزحلا نم مظعأ لكلا نأب ملعلاك «نيفرطلا روصت ريغ ىلإ جاتحي ال يهيدبلا ىمسي :ىلوأ هنمف :ةعبس ىلإ مسقنم
 ملعلاك :يسح هنمو ؛نييواستمي مسقنم ةعبرألا نأب ملعلاك ءاهعم ةرضاح ةطساو ىلإ جاتحي ام :يرطف هنمو
 رمقلا نأب ملعلاك :يسدح هنمو ؛ءشطعلاو عوجلاب ملعلاك «ةنطابلا ساوحلاب كردم ينادجو هنمو «تارصبملاب

 ملعلا نأ :اهيناثو «دادغب دوحوب ملعلاك :يرتاوت هنمو ءلهسم انسلا نأب ملعلاك :يبرحب هنمو ءسمشلاب ءيضتسم
 قرف الو «ةعبس ىلإ مسقنم يرورضو يهيدبف هنودب لصح نإو ؛يلالدتساو يرظنو يبسكف ليلدلاب لصح نإ
 نإ ملغلا نأ :اهثلاثو ءهل واسم ىناثلا ىلعو ءيرورضلا نم ع لوألا ىلع يهيدبلا نأ الإ «:نيحالطصالا نيب

 يرظنلا امأ «يرتاوتو يبرحتو يسحو يسدحو يرظن ىلإ مسقنم يباستكا وهف هلوصح يف لحدم ةردقلل ناك
 ىلع اهعرفتلف ؛ةريخألا ةثالثلا امأو «يرايتحخا رودقم رمأ نسوا ىلإ ةساحلا فرص نألف ؛يسحلا امأو ءرهاظف

 .نادجوو يرطفو ىلوأ ىلإ مسقنم يرورضف .هلوصح يف لخدم ةردقلل نكي مل نإو ءرودقملا ساسحإلا
 لقتسي مل نإو «لالدتسالاو رظنلاب لصاحلا وهو «يباستكاف هلوصح يف ةردقلا لقتسا نإ ملعلا نأ :اهعبارو
 يف لخد ةردقلل ناك نإو يرتاوتلاو يبرجتلاو يسدحلاو يسحلا نإف «ةعبسلا ماسقألا ىلإ مسقنم يرورضف
 ملعن ال رومأ ىلع ققوتت لب. «رودقملا ساسخإلا .ةرحم لصحت ال اهنأل ؛اهيف ةيفاك ريغ ةردقلا نكل ءاملوصح

 لصاح يرورض ىلإ مسقنم يبسكف الإو ءيرورضف رايتخا الب ناك نإ ملعلا :اهسماح ؟تلصح فيكو يه ام
 هلالقتسا :امهيناث ؛:رايتخالا ةيلخدم :امهدحأ :ناهجو رايتخالا ريسفت يفو .هعم لصاح يىلالدتساو «لالدتسا الب
 نكلو «هترابع يف رابغ الو ؛يناثلا حالطصالا راتخا كني فنصملا نأ رهاظلاو «عبارلاو ثلاثلا هجولا ف رم امك

 وهف لالدتسالاب هنم تبثي امو :هلوق يف لمحلا لعجو ءسماخلا حالطصالا نم لوألا هجولاب هرسف حراشلا
 «فلكتلا نم هيف ام ىفخي الو :ناويح وهف اناسنإ نوكي ام :كلوق وحن ؛ضاخلا ىلع ماعلا لمح باب نم «يباستكا
 [186717:ساربنلا] .اهريغ ضيب نضحت و اهضيب كرتت ةماعتلاك بجع اذو «ةيادبلا مالك هيجوت هيلع هلمح يذلاو

 ىلإ جاتحي ال امو ؛ىلوألا يهيدبلا وه مهحالطصا يف هجوتلا لوأب لصاحلا نأ :هيلع دروأو ءرظنلا يأ :ركفت ىلإ
 جايتحا ريغ نم :لاقي نأ لضفألاف «رفانت عون مالكلا يفف ءاهوحنو يبرجتلاو يسدحلو يسحلاو ىلوألا معي ركفلا
 -ريغ نم نيعملاف ءرظنلا ال يوغللا نيعملا ركفتلاب دارأ هنأب بيجأ «ةبرحب وأ سدح وأ سح وحن نم ءرخآ ءيش ىلإ



 هيف فقوت نمو «ءيش ىلع فقوتي ال مظعألاو ءزحلاو لكلا نعم روصت دعب هنإف

 ىنعم روصتي مل وهف .هنم مظعأ نوكي دق الثم ديلاك ناسنإلا ءزج نأ معز ثيح
 الؤلذتسا ناك ءاوس ةليلذلا قف. رظنلاب يأ لالذتسالاب هنم تبث امو .لكلاو ءرجلا
 ىلع .لولعملا نه وأ ءاناخو امل نآ ملعق ًارات فأر اذإ امك :لولعملا ىلع ةلعلا نم

 .ارانا كاتب نأ ملعف اناضد فار اذإ امك هقلعلا

 لصاح يأ يباستكا وهف .«لالدتسالاب يناثلاو «ليلعتلا مساب لوألا صخي دقو
 نإلا ناهرب وهو مللا ناهرب وهو

 يف تامدقملا يف رظنلاو لقعلا فرصك «رايتخالاب بابسألا ةرشابم وهو ؛ءبسكلاب
 معأ يباستكالاف «تايسحلا يف كلذ وحنو ةقدحلا بيلقتو ءاغصإلاو «تايلالدتسالا

 «سكع الو يباستكا يلالدتسا لكف «ليلدلا يف رظنلاب لصحي يذلا هنأل ؛يلالدتسالا نم
 يرايتحا ليلدلا يف رظنلا نأل

 1 10 و ا هوا هاف وقلوب رنج ه0 ...«رايتخالاو دصقلاب لصاحلا راصبإلاك

 :لكلا نأل كلذو :لكلاو ءزجلا ىتعم [18 :ساربنلا| .هوحن وأ سح وأ ركف نم «رخآ رمأ ةظحالم ىلإ جايتحا
 ءيمللا ليلدلا ىلإ ةراشإ اذه :ةلعلا نم [5/ :ساربنلا] .طقف ديلا وه :ءزجلاو ءءاضعألا ةيقبو ديلا عومجم وه

 اذإ امك ءاجراخو انهذ ريغتملل ةلع هنإف ؛ثودحلاك ءاجراخو انهذ لولعملل ةلع طسوألا دحلا هيف نوكي ام وهو

 (دنج).ريغتم ملاعلا يعدملا لعج

 اذإ اميف ءاحراخ ال انهذ لولعملل ةلع طسوألا دحلا هيف نوكي ام وهو «يئإلا ليلدلا ىلإ ةراشإ :لولعملا نم وأ

 «ثداح ملاعلاف ؛ثداح ريغتم لك و «ريغتم ملاعلا نأب هيلع ملاعلا ريغت نم لدتساو ,؛ثداحلا ملاعلا يعدملا لعج

 نكي مل اثداح نكي مل ول هنأل ؛اجراخو انهذ ريغتلا ةلع هثودحو ءاجراخ ال انهذ هثودح ةلع ريغتلا نأ كش الو

 لصح ام يباستكالاو «ليلدلاب تبث اه يلالدتسالا نأ ررقت اذإ يأ :يباستكالاف (دنج دمحأ).جراخلا يف اريغتم

 [55: :سارهنلا] .يلالدتسالا نم منعأ يباستكالاف ةرايتخالاب

 ىلع لالدتسالاب تبث ام ىلع يباستكالا لمح نأ تملع اذه تفرع اذإو «يلالدتسا ال يباستكا وهف :راصبالاك

 ديح ريغ هنأ مالكلا بيلاسأب فراعلا ىلع ىفخي الو «ناويح وهف اناسنإ ناك ام :كلوق وحن وه حراشلا هررق ام

 - نأ امك هنألو ؛لالدتسالاب :هلوقو «ةهادبلاب :هلوق نيب ,كلر فنصملا اهدصق ىلا ةلباقملا توفي هنأل ؛ماقملا اذه يف



 لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا الا دئاقعلا حرش

 ار ونقوم هليصحت نوكي د ام. رسفيو «يباستك الا ةلباقم 8 لاقي دقف يرورضلا امأو

 ضتضملا مالك ف امك

 يف يرورضلا لاقي دقو «قولخملل رايتخا ريغ ون لينا نوكي يأ .قولخملل

 لعج انهه نمف «ليلدلا ف رظنو ركف نودب لصحي امم رسفيو ؛ىيلالدتسالا ةلباقم

 «رايتخاللاب بئابسألا ةرشابمع. ةيايفاج يأ ءايباستكا ساوحلاب لصاخلا ملعلا مهضعب

 .لالدتسالا نودب ًالصاح يأ ًايرورض مهضعبو

 تداحلا| ملعلا نإ لاق :كتيبحس اللب ”ةيادملا" بحاص مالك يف ضفاندت ال هنأ رهظف

 يراحبلا نيدلا رون

 ؛ةرايتختاو هبسك ريغ نم دبعلا سفن يف ىلاعت هللا هته اه وهو يرورض :ناعون

 ةطسا وب هيش ىلاعت هللا ا ام وف يباستك الاو هلا وحأ ريعت و هذ وحج وب ملعلاك

 ضرملاو ةحضصلاك

 كا همس سمسم تعمم همم ةيايسأ ةريشايف عضو: ةليقلا ايسك

 امك رهاظلا نألو ؛لالدتسالاب تبث اميف يباستكالا رصحني نأ يغبنيف ةهادبلاب تبث ام يف رصحنم يرورضلا -

 فنصملا مالك ريسفت بسنألاف «ءيباستكالاو يرورضلا فيرعت دصق كلي فنصملا نأ موقلا ةداع نم مولعملا وه

 يهيدبف هنودب لصح نإو «يلالدتساو يرظنو يبسكف ليلدلاب لصح نإ ملعلا نأ وهو ءصاخلا حالطصالا ىلع

 ريسفت ىلع دروأ امو «يرتاوتو يبرحبو يسدحو ينادجوو يسحو يرطفو يهيدب :ةعبس ىلإ مسقنم يرورضو
 اهنأل ؛يرتاوتلاو يسدحلاو يبرجتلاو يسحلاك ؛«ةينيقيلا مولعلا نم ريثك ركذ لامهإ ,دلل, فنصملا ىلع مزاي هنأ :حراشلا

 افأب باجي دقو «يباستكالا يف لحدت بح لالدتسالاب الو «يرورضلا يف لحدت يح هجوتلا لوأب لصحت تسيل
 [15 :ساربنلا| .رم امك امهوحنو ةبرجتلاو سدحلا ليصفتب مهضرغ قلعت مدعل ؛خياشملا حماست ىلع هجوتلا لوأب ةلصاح

 «يباستكالا يف يسحلل الاخدإ حراشلا هراتخاو «يالقابلا ركب يبأ يقفل نع لوقنم ريسفتلا اذهو :رسفيو

 ف قولحخملا ةردق لقتسي ال نأ يضاقلا مالك ئعم نأ : فقاوملا حرش ص كي دنسلا ديسلا مالك نم عولعملاو

 يف مهحالطصا فالتحا نم يأ :انهه نمف [3 نزعل ورشا لا نم يطا نوكي اذه ىلعف .هلوصح
 [53 :ساربنلا] .يرورضلا ريسفت
 «يلالدتساو يرورض ىلإ يباستكالا مسق مث «يباستكاو يرورض ىلإ ملعلا مسق هنأ :ضقانتلا هجوو : ضفقانت ال

 يرورضلا نأ :ضقانتلا عافدنا هجوو «ضقانت اذهو «ايناث هل امسقو الوأ يباستكالل اميسق يرورضلا لعجف

 7: اونا ىف الا كارتشالا ضقانتلا مهومو ؛همسق وه يذلا ريغ يباستكالا ميسق وه يذلا



 ؟ملعلا بابسأ نم ماهلإلا له #0 دئاقعلا حرش

 رظن نم لصاحلاو :لاق مث ؛لقعلا رظنو قداصلا ربخلاو ةميلسلا ساوحلا :ةثالث هبابسأو

 نم مظعأ لكلا نأب ملعلاك ءركفت ريغ نم رظنلا لوأب لصحي يرورض :ناعون لقعلا

 .ناحدلا ةيؤر دنع رانلا دوجوب ملعلاك ركفت عون ىلإ هيف جاتحي يلالدتساو «هئزج

 |؟ملعلا بابسأ نم ماهلإلا له]
 ةحصب ةفرعملا بابسأ نم سيل «ضيفلا قيرطب بلقلا يف ىنعم ءاقلإب رسفملا ماخإلاو
 .. .... .؛ةثالقلا يق بابضألا رص ىلع ضارتعالا هب دري نيح :قخلا لهأ دنع ءىشلا

 يفنلاب قلعتم
 قيرطبو «بابسأ ةرشابم الو بلط ةيقباس الب يأ ءضيفلا قيرطب معي ام. رسفي دق ماهلإلا نأ ىلإ هب راشأ :رسفملا
 لباقي ام نود سحي نأ نكمي ال ام نيعأ ءسوسحملا لباقي ام ئعملاب دارملا نأ رهاظلا :ىنعم (يلتسك).ةضافتسالا

 [<07:دمحأ ًالم] .اضيأ ملعلا ببس بتكلا لازنإب هيبنتلا وهو ؛مالعإلا نعم. ماهإلا نأل ؛صيصختلل ديقلا اذه نأو «ظفللا
 قاقحتسا الب ريثكلا ريخلا ءاطعإ ىلإ لقن مث «هبناوح نم لاس يح ءاملاب ًالتما اذإ ءضوحلا ضاف :لاقي :ضيفلا قيرطب

 ملعلا نع زارتحالا :ةيناثلا «ةيناطيشلا ةسوسولا نع زارتحالا :ىلوألا :نيتدئافل هب ءاقلإلا ديق امنإو ءضوعو
 7١[ :ساربنلا] .لالدتسالاب لصاحلا

 ف اهَمهَلأَف :ىلاعت هلوق :اهدحأ :هوجوب نيلدتسم «ةعيشلاو ةيفوصلا ضعبل افالخ :ةفرعملا بابسأ

 لازنإب اهملعأ ىعملا نأب بيجأ «ةيصعم هذهو ةعاط هذه نأ ءبلقلا يف عاقيإلاب اهفرع يأ (م:سمشلا) كاَماَرْفَتَ
 حلاصملا تفرع يح اهيلإ مهأ اذإف (3 :لحنلا) 4لختلا ىَلِإ كبَر ىَحْوَأَو» :ىلاعت هلوق :يتاثلا ءءايبنألا ىلع يحولا

 نم وأ هللا نم هنأ ىردي ال يذلا ئعملا يف انمالك نأب بيجأ «هرونب هردص حرش هناحبس هللا نأل ؛ىلوأ نمؤملاف
 هلوق :ثلاثلا هللا نم رمأ هنأ تفرع ىح ملعلا اهيف هناحبس هللا قلخ دقف لحنلا امأ ءسفنلا نم وأ ناطيشلا

 رونب هردص حرش نمؤملا نأب بيجأ (70 :رمزلا) 4 ِهّبَر ْنِم ٍروُن ىَلَع َوُهَف مالْسإْلل ُهَرْذَص هللا َحَرَش ْنَمَفأإل :ىلاعت
 عوضوم ةنأب ال وأ :سيكا "للا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا" :الكلع هلوق :عبارلا «ةقحلا نيهاربلاب لالدتسالا

 ةينظ ةسارفلا نأب :اثلاثو ءريغلا ىلع ةجح هلع ال انكل هل ملعلا لوصح ركنن ال انأب :ايناثو «يناغصلا هلاق امك

 امف ؛كردص ىلع كدي عض" :لاقف مثإلاو ربلا نع ٌهتي يبلا لأس هد ةصباو نأ :سماخلا «نيقيلا يف انمالكو

 باوجلاو ءجححلا باحضأ ءاملعلا ىوتف قوف ةجح هبلق ةداهش لعجف «"سانلا كاتفأ نإو هعدف كبلق ف كاح

 - «كلم ريغ وأ هل اكلم ءيشلا نوكك «فملا نم اه فرعأ ىفتسملا نوكي يلا رومألا يف هنأب :الوأ يدنع
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 0 لواح 49 ”ءيشلا ملعلا بايو ع :لروشي فاس ناكو

 ظ505 وروما وأ طئاسبلاب 00 ؛تايلكلا وأ

 ؛هريغ داهتجا ىلع هداهتجا مدقي نأ دهتحملا ىلع بجي هنأ ررقت دقو «هليلدو هداهتحاب لمعي نأ رمأ هنأب :ًايناثو -
 نوك امأ ملسم هل ةماركلا هذه توبث نأب :بيجأ «ثيدحلا ف امك «ماهلإ بحاص ناكدو رمع نأ :سداسلا

 ,هماطإ ىلإ ال ,يعرشلا ليلدلاو ةنسلاو باتكلا ىلإ وعدي هنو رمع ناك اذلو ؛عونممف ريغلا ىلع ةجح هماهلإ

 4 َنيِقِداَص تنك نإ وك كناهَرُب اوتاه :ىلاعت هلوق :اهدحأ :هوجوب ماهلإلا ةجح نالطب ىلع رانملا فشك يف لدتساو

 ا هنأل ؛رافكلا ز زجنع ققحم امل ةجح ماهلإلا ناك ولف «ناهربلا نع مهزجعل بذكلا مهمزلأاق ١ :ةرقبلا)

 :ىلاعت هلوقل ؟كاطيكلا نم نوكي دقو «ءيحولاك هللا نم نوكي دق بلقلا يف عقاولا نأ :يناثلا ؛ماحلإلا ىوعد

 هب ٌنسوْسَوَت اَم ُملَعَنَوأ) :ىلاعت هلوقل ؛سفنلا ةسوسو نم وأ 17١( :ماعنألا) ك«َدِهَئاَيِلْوَأ ىلإ نوُحوُيَل َنيطاّيْسلا َنِإَوِه
 ريسفتلاو "رانلا نم هدعقم أوبتيلف هي دأرب نآرقلا رسف 5 :لكلع هلوق :ثلاثلا ءاهنيب زييمتلا ع نحكم الور :ق) ف هّسفن

 17١[ :ساربنلا] .مومذم لالدتسا الب يأرلا نأ ملعف ءاعامجإ زئاج ليلدلاو رظنلا نم دافتسملا يأرلاب

 نوكي نأ مزلي ال ذئنيحو ءهنم صخأ وأ ملعلل انيابم ةفرعملا نوكي نأ لمتحي هنأ :ةيولوألا هجو :ىلوألا ناكو
 (دنح دمحأ).ماعلا يفن مزلتسي ال صاخلا يفن نأل ؛اضيأ ملعلل اببس ماحلإلا

 ةفرعملاو ءبكرملا كاردإ ملعلا نأ :اهدحأ :لاوقأ ةفرعملاو ملعلا نيب قرفلا يف مهو ءرشنو فل هيف :تايئزجلا وأ

 عيسولا يمس هنمو ءديقلا دض ةغللا يف هنأل ؛اطيسب بكرملا ريغ ةيمست هجوو .«بكرملا ريغ يأ طيسبلا كاردإ
 ضعبب اهضعب ديقتي بك رملا ءازجأ كاك الو. دحاو ناكمل مزالملا ديقملاك ال «فرطألا يف بهاذلاك ةنأل ؛اطيسب

 ؛يئرجلا كاردإ ةفرعملاو ءىلكلا كاردإ ملعلا نأ :اهيناث ؛باتكلا صاوح- نم هجولا اذهو ءاطيسب بكرملا ريغ يمس

 ؛معأ ملعلاو دل قوبسم كاردإ ةفرعملا نأ :اهثلاث ءءامكحلا ىلإ يئاثلاو «ةيبرعلا ءاملع ىلإ لوألا بسني دقو

 ؛,ملعلا نم صخأ ىهف «ركفتو ربدتب ءيشلا كاردإ ةفرعملا نإ :"ةعيرذلا" يف ناهفصألا بغارلا مامإلا لاق :اهعبار

 صخأ اذهو «ليلد نم تايئزجلا كاردإ ةفرعملا :ةعيرشلا ردص لاق :اهسماخ «تايهيدبلا يف اهامعتسا زوجي الو

 نع يكحم وهو ءاهيلع امو امل ام سفنلا ةفرعم نأب :هقفلا ريسفت يف ليق اذلو ؛ليلدلاب ديقتلل يناثلا ريسفتلا نم

 ةفرعملا :يدنقرمسلا ميكحلا مساقلا وبأ مامإلا لاق :اهسداس ؛دلقملا ملع لمتشي ال هنأ ءكنر مظعألا مامإلا

 يف ةفرعملاو «تاقيدصت ف ملعلا نأ :اهعباس ءاهقئاقحب اهكاردإ ملعلاو ءاّمامسو اهروصب ءايشألا كاردإ

 مث هتيسن مث ائيش تكردأ اذإ امك «مدع امهنيب للخت نيكاردإ نه يناثلا كاردإلا وه ةفرعملا نأ :اهنماث ءتاروصتلا

 [77ا/١ :ساربنلا] .هتكردأ
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 سيل ماهلإلا نأ دارأ هنأ رهاظلا مث هل هجو ال امث رك ذلاب ةحصلا صيصخغ نأ الإ
 فنصملا ي

 دق هنأ كش الف الإو «ريغلا ىلع مازلإلل حلصيو «قلخلا ةماعل ملعلا هب لصحي اببس
 كلذ دارملا نكي مل نإو

 يكحو «"يبر ئمهلا" :84ع رق وح رج يف هب لوقلا درو دقو «ملعلا هب لصحي ١ مما" ةقهع هل وق نخل عربا ني هند لوقلا 2 :يلعلا دب ١"
 نظلا ناديفي دقف ,دهتجما ديلقتو لدعلا دحاولا ربخ امأو «فلسلا نم ريثك نع

 هجو الف الإو ءامهلمشي ال ام ملعلاب دارأ هنأكف «لاوزلا لبقي يذلا مزاحلا داقتعالاو

 .ةثالثلا ف بابسألا رصحل

 ذإ ؛هل هجو ال كردتسم ةحصلا ركذ نكل ءانركذ امب هجوم ملعلا لدب ةفرعملا ركذ نأ ديري :صيصخت نأ الإ

 ببس هنأ وهو «دوصقملا فالخ مهوي دق ةحصلا ظفل لب ؛ءيشلا ةفرعم بابسأ نم سيل :لاقي نأ يفكي

 7١[ :ساربنلا] .توبقلا نعم. ةحصلا نأب بيحأو ؛هتحص ال ءيشلا داسفب ةفرعملل

 ركذ دق لب «ةفرعملا بابسأ نم سيل :ءر فئصملا لوق حصي الف ءهدحو ماهلإلا بحاصل يأ :ملعلا هب لصحي

 لالدتسالا امأو ءفشكلاو ماهلإلاب مولعملاو عرشلا بحاص نع ذوخأملا وه حيحصلا ملعلا نأ :رباكألا ضعب

 نيب نوزيمي ءالؤهو «ماهلإلا فالخب ؛تاهبشلا دورو و ةلدألا ضراعت نع اصلخم هبحاص دجي الو ,ءفيعضف ىلقعلا

 هدجوف للي يزارلا مامإلا ىلع لخد ءاملعلا ضعب نأ :مهضعب ركذو «نطابلا رونب ةيناطيشلاو ةينامحرلا تارطنخلا

 تمكحأ تنك :لاق ؟ةمئألا مامإ تنأو فيك :لاق ؛ءيش ريغ يف رمعلا عايض ىلع يكبأ :لاقف «هلأسف ايكاب

 رهظ مث «ةريثك نينس ذنم اذهو «هيف كشأ ال اناهرب اهتحص ىلع تمقأ اركذت املك تنكو «لئالدلاب ةلأسم

 [77 :ساربنلا] .كلذك ملعلا نم يدنع ام لك نوكي نأ فاخأف ءاهلئالد عم هلطاب اهنأ نآلا يلع

 دحاولا ربخخ ذإ ؛عنملا زيح يف ةثالثلا ف بابسألا رصح :ليق هنأك ءردقم لحد عفد ىلإ ةراشإ :دحاولا ربخ امأو

 رين 2لقل :ناديفي دقف [.:دمحأ الم] .ةثالثلا بابسألا نم اسيل امهنأ عم «ملعلا ناديفي دهتحملا ديلقت اذكو «لدعلا

 دهتجما نأ هل رهظي دق دلقملا نإف «لاوزلل لباقلا داقتعالا ديفي ديلقتلاو «نظلا ديفي دحاولا ربحن يأ ءبترم

 لوزيف .هدقتعي ناك ام فالخ ىلع اليلد دجيف ءداهتحالا هجرد غلبي دقو «هدلقيف اباوصو املع رثكأ رخآلا

 [* :ساربنلا] .هداقتعا

 امك «ةينيقيلا نم معأ هنأل ؛ةدارإلا هذه يفاني روكذملا اب ىلحتي ةفص :هلوقب هفيرعت نإ :لاقي ال :دارأ هنأكف

 - نكل :لاق ثيح ايناث هدر هنأل ؛ةينيقيلا ريغو ةينيقيلا تاقيدصتلا لمشيف :لاق ثيح «همث هي حراشلا هب حرص
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 ماعلا ثودح يف مالكلا]

 ماع :لاقي ,عناصلا هب مدعي مث ,تادوجوملا نم ىلاعت هللا ىوس ام يأ ملاعلاو
 ] نايب

 ج رختف «كلذ ريع 5 نا ويحلا ماعو «تاتابنلا ملاعو ؛ضارعألا ماعو ,ماسجألا

 '5ظ2ظظ”3)222ذ35353575]3 5 ]5 5 5 5 5 5 5 ] ذآ ل ذآ 21 000 7 201 1111 اج ل ف ا 811012912122188316 1 ها ؟ انهت هللا تافص

 :ليق ولو ءنظلل لباقم مهدنع ملعلا نأل ؛نظلا لمشي ال يذلا ؛ماتلا فاشكنالا ىلع ىلجتلا لمحي نأ ىغبني -

 لبقي يذلا مزاحلا داقتعالا :انلق ءامهلمشي ال ام ال طقف نظلا لمشي ال ام ملعلاب دارأ هنأ ىلع لدي اذه نإ

 هذهو ؛مومعلا ىلإ رظان فيرعتلا نأ ىلع ارهاظ لدي خلإ يغبني نكلو :هلوق نكل «بلاغلا نظلا ليبق نم لاوزلا
 ؛ىفخي ال امك يغبني ال ام ىلع سيل هل هجو الف الإو :هلوق .هنأكف :انه لاق اذهو ؛هب اعوطقم سيل ةدارإلا

 ؛ةغللاو فرعلا فالح ديلقتلاو نظلا معي ام ىلع ملعلا قالطإو ؛نظلل لباقم مهدنع ملعلا نأل :لاقي نأ ىلوألاو

 |" :دمحأ الم] .ربدتع

 كلذكف «هب عبطي امل عباطلاو «هب متخي امل متاخ اك ءهب لعفي امل -حتفلابح لعاف ءاج دقو «ملعلا نم قتشم :ماعلاو

 ءاعناص ال نأ ملعي اهيف رظانلا نأل ؛تاعونصملا يأ «هتاحبس قلاخلا هب ملعي اميف بلغ مث ؛ءيشلا هب ملعي امل ملاعلا

 :لاقي الف اهدارفأ ىلع قلطي الو ملاوعو نيملاع ىلع يناثلا ىلإ رظنلاب عمجيو اهسانجأ ىلعو اهعومجم ىلع قلطيو

 [7* :ساربنلا] .عمجلا عمج نيملاعلاو ملاوعلا نإو ءهظفل نم هل دحاو ال عمج هنأ معزي دق اذلو ؛ملاع ديز

 هلوق ةنيرقب ءسانحألا وه دارملا نكل ؛عاونألاو سانجألاو صاخشألا معي ناك نإو لوصوملاو :هللا ىوس ام يأ

 دارفألا رابتعاب وه امنإ ءسانجألا دوجوب لوقلا لعل :تادوجوملا نم [18 :دمحأ الم] .ماسحألا ملاع لاقي لب
 وه امنإ ؛سانجألا ىلع ملاعلا قالطإف ءصاخشألل الإ سيل ةقيقحلا يف دوجولا ذإ ؛اهسفنأ رابتعاب ال ؛ةيصخشلا
 [54 :دمحأ ًالم] .ةسناحتملا داحآلا نع ةرابع ملاعلا نإ :ليق اذلو ؛اهتحت ةجردنملا دارفألا رابتعاب

 مسا ملاعلا نأ ىلإو ؛ملاعلا نم لب ملاعب سيل ديزف «سانحألا نم ىلاعت هللا ىوس ام دارملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :لاقي

 [514 :يلايخلا] .عمج امل الإو ءلكلل مسا هنأ ال ؛اهلك ىلعو اهنم دحاو لك ىلع قلطيف ءاهنيب كرتشملا رادقملل

 .ىرخأ ةتكن هيفو ؛مهتنسلأ يف روهشملا وه امل ةياعر «يقاوبلا درفأو ضارعألاو ماسحألا عمج :تاتابنلا ملاعو
 [55 :دمحأ لم] ..ىفخع ال ابنك
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 امو تاوامسلا نم هئازجأ عيمج ءاهنيع تسيل اهنأ امك «تاذلا ريغ تسيل اهنأل

 21221111111111010ز[ز0زإ]|زإ 1 2111111111111 ةفسالافلل افالخ عدجج وف انتقدت

 ناكمإ وه ةيريغلاو موهفملا ِق داحتنالا وه ةينيعلا نأ نم «ةرعاشألا حلطصم ىلع بم اذهد 2 تاسيل اهفأل

 حالطصالا اذهو كاكفناللا ناكمإ مدعل ؛ةهريغ الو ,موهفملا داحتا مدعل ؛هنيع ال هناخيبس قولا تافصفق :ةكاكفتألا

 :هلوقب تافصلا جارخإو «يوغللا نعملا ىلع ىلاعت هللا ىوس ام :هلوق لمح نسحألا ناكو ؛نعاطملا نم ريثك لح
 .حاورألاو ةنجلاو ةكئالملاو بكاوكلاك :اهيف امو [4 :ساربنلا].موقلا هلعف امك «عناصلا هب ملعي امم

 دوحج وم لك ىلع مكحلا ويسعل وهو ءاحضاو مالكلا اذه نم دوصقملا ناك املو «ديلاوملاو رصانعلاك :اهيلع امو

 ءاهتحت اهيفو اهيلع امو ضرألاو اهيفو اهيلع امو تاوامسلا لوقي نأب ؛يفسلفلا قيقدتلا قدي مل ءيلفسو يولع
 عمج يف نيرسفملا نم ءالضفلا ركذ دقو ءاّب ضرعتلا ىلإ ةحاح الف .نيملكتملا دنع ةتباث ريغف تادرحجمللا امأو

 ةلصتم تاقبط ضرألاو «قئاقحلا ةفلتخم ةلضافتم تاقبط تاوامسلا نأ :اهنم ءتاكن ضرألا دارفإو «تاوامسلا

 عمج نأ :اهنمو «تباثب سيلو «ثيدح نيضرألا نيب ام ةفاسم يف ءاج :يوونلا مامإلا لاقو «ةقيقحلا ةقفتم

 تاكرحلا ىلإ رظنلاب ةماعلاو ةصاخلل مولعم تاوامسلا دادعت نأ :اهنمو «نيتحتفب نوضرأ وهو ليقث ضرألا

 ضرألاو ءاعمج تاوامسلا لمعتست تدرعلا تتناكو «ع رشلا ةهحجج نم ملع امثإ هنإف «ضرألا فاالخي «(ةفلتخملا

 [75 :ساربنلا] .باتكلا صاوخ نم هجولا اذهو .مهتغلب نآرقلا لزن مث ءادرفم

 مسجلا نأ هعابتأو سيلاط اطسرأ معز :ىلوألا ةمدقملا :تامدقم مدقت نم ماقملا حرش يف دب ال :ةفسالفلل افالخ

 :مهليلدو «ةيمسجلا ةروصلا ىمستو «ىلويهلا يف ةلاحلا ةروصلا :امهيناثو «ىلويهلا :امحدحأ :نيرهوج نم بكرم
 لصتملا نأ كش الف «لاصفنالا هيلع ضرع اذإف ءسحلا هب دهشي امك «هيف لصفم الو هتاذ يف لصتم مسجلا نأ

 نبا اك مده ديحاو عيش نوكي نأ دب الل مث «نينثالا ريغ دحاولا نأ ةرورض «نالصتم ثدحو مدعنا دحا ولا

 نم نيرخآلا نيمسجلل اداجيإو «ةيلكلاب مسجلل امادعإ ميسقتلا ناكل الإو «نيلاحلا يف ايقابو ءنيمسقلاو مسقملا
 ناك امثإو ءةروصلا وه ماسقنالاب مدعنملا رمألا كلذو :ىلويملا وه كرتشملا اذهف «ةرورضلاب لطاب مزاللاو ,مدعلا

 ةرثكلاو ةيلاصتالا ةدح ولاب اهفاصتال ؛ةروصلل المع تناك اغغإو ءاهيلع روصلا دراوت عم اهئاقيل ؛ارهوج ىلويهلا

 - وه رخآ ائيش مسجلا يف نأ تبثف دربلل ءاملاو قرحلل راتلاك ءراثآلاو عئابطلا ةقلتخم ةيمسجلا ةقيقحلا يف اهقافتا



 ملاعلا ثودح يف مالكلا ٠ // دئاقعلا حرش

 اهداومب رصانعلا مدقو ءاملاكشأو اهروصو اهداومم تاوامسلا مدق ىلإ اوبهذ ثيح
 ةيعونلاو ةيمسجلا روصلا يأ ' ظ

 ص201 1 .ةروص نع طق لخت مل انأ يعم. عونلاب نكل ءاهروصو

 دنع ضرعو ؛موق دنع رهوج يهو ءاعاونأ امب عونتت ماسجألا نأل ؛ةيعونلا ةروصلا هنومسيو ؛راثآلا كلت أدبم -
 درف مسج لك يف دوحولاو «تاهجلا يف دتمملا رهوجلا يه «ةيعون ةيهام ةيمسجلا ةروصلا :ةثلاثلا ةمدقملا «نيرخآ

 زوجيو ءاهدارفأ نم درف نع كفنت ال ىلويهلاو ؛ناسنإلا ىلإ ورمعو ديز ةبسنك «اهيلإ دارفألا كلت ةبسنو ءاهنم

 تثدحو «ةيمسجلا ةروصلا تمدعنا ؛«نيمسج ىلإ مسجلا انمسق اذإف ؛ةدحاو ىلويه ىلع ةروصلا دارفأ دراوت

 قئاقحلا ةفلتخم عاونأ اهتحت ةبسنب ةيهام ةيعونلا ةروصلا :ةعبارلا ةمدقملا ,ةدحاو نيلاحلا يف ىلويهلاو ؛ناتيمسج

 «كاويخلا ىلإ سرفلاو قاسنإلا ةيسنك ةقلطملا ةيغوبلا لإ اهتيبسنفا هامل ةيعوبلا ةروصلاو هرانلل ةيعونلا ةروضلاك
 ءاوه بلقني ءاملاك مسجلا عون بلقنيف «ىعرخأ ةيعون ةروصب لدبتت دق ةيعونلا ةروصلا :ةسماخلا ةمدقملا

 دح ةطاحإ نم ؛مسحلاو حطسلا ضرعت ةئيه لكشلا :ةسداسلا ةمدقملا ؛ةدحاو نيلاحلا يف ىلويهاو ءسكعلابو

 حطسلاب ةطيحما دودحلاو ؛ةركلا يف امك مسجلابو «ةرئادلا ف امك حطسلاب طيحملا دحاولا دحلاف ءدودح وأ دحاو

 |5174 :ساربنلا| .فيسلا يف امك مسجلابو «ثلثملا يف امك
 لوصأ اهنأل ؛رصانع تيم ءلصألا وهو رصنع عمج ؛ءضرألاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا :ءارقتسالاب ةعبرأ يهو :رصانعلا

 [75 :ساربنلا] .عرشلا ثيح نم كلذ نع اعنام ىرأ الو مهمعزب دامجلاو تابتلاو ناويحلا نيعأ «ةثالثلا ديلاوملا

 ةميدق ةيمسجلا اهروص نأو اهنيب ةكرتشم ةكيردق رصانعلا ىلويه نأ ؛ءامكحلا بهذم نع روهشملا :اهروصو

 الثم ءاملا ةيمسج عون نأ هانعمف ؛عونلاب ةميدق ةيمسجلا نإ :مهلوق امأ ؛عونلاب ال سنجلاب ةميدق ةيعونلاو عونلاب

 نم صخش نع كفنت ال رصانعلا ىلويه نأل ؛ضعب بقع اهصاخشأ ضعب دوجوب ادبأو الزأ دوجولا رمتسم
 متيدق ةيمسحلا عون نأ :لصضاحلاو «لاضفنالاو لاصتالاب ثدحتو ئفت ةيمسجلا ضاخشأو ؛ةيمسجلا عون

 دوجولا رمتسم ةيعونلا روصلا سنج نأ هانعمف «سنجلاب ةميدق ةيعونلا اهروص نإ :مهلوق امأو «ةثداح اهصاخشأو

 روصلا نم عون نع رصانعلا ىلويه ولخي ال ثيحب ءاهعاونأ بقاعتو عون دعب اهنم عون دوجوب ءادبأو الزأ
 ؛عونلاب ةميدق تسيل ةيعونلا اهروص نإ :مهوق امأو ءرمقلا كلف فوج يف رصانعلا نم عون لزي ملف «ةيعونلا

 نع القلم اثؤلخسوخو :ياوقلا نحيل انالايح زانلا ريسح ةوكي أ روسنا شعم اهشع بق رصاسلا ملف
 ةياغ اذه ءاميدق اهسنجو اثداح ةيعونلا روصلا كلت نم عون لك نوكيف ءسكعلاب وأ بارتلا نع وهو «ءاملا
 -ةيمسجلا مدق مهبهذم نأ تملع دقو «عونلاب ةميدق رصانعلا روص نكل يأ :عونلاب نكل هلوق .مهبهذم حيضوت



 نيعم.ال «ريغلا ىلإ جايتحالا يعم. نكل «ىلاعت هللا ىوس ام ثودحب لوقلا اوقلطأ معن

 نايعأ ءملاعلا يأ وه ذإ :هلوقب ملاعلا ثودح ليلد ىلإ راشأ مث «هيلع مدعلا قبس

 0 دارعأو

 فيك «رصتخملا اذهي قيلي ال ليوط هيف مالكلا نأل ؛ههلي فنصملا هل ضرعتي ملو

 57222 ام مس هوم هسددسس وحج ةيطادلللا لوقا اناببملا ىلع نوقع

 دارأ هنأ :ىاثلا «ةيمسجلا روصلا ذارأ هنأ :اهدحأ :اهوجو لمتحي حراشلا مالكف («سنجلاب ةيعونلاو «عونلاب -

 ثلاثلا ةيعونلاو ةيمسجلا معي ام :روصلاب دارملا نوكي اذه ىلعف «سنجلاو عونلا معي وهو «ٍقاضإلا عونلا عونلاب

 امأ «سنجلاب ةميدق ةيعونلا ةروصلا :مهطوقب ضري مل هنكلو «يقيقحلا عونلابو ةيعونلاو ةيمسحلا ةروصلاب دارأ هنأ

 مدقب مهوق ىلع لكشم رصانعلا نم عون ثودح نآلف :ايناث امأو ءههعوقو ديفي ال بالقنالا زاوج نألف :الوأ

 ءاوهاو رانلا عون نم لك نوكي نأ مزلتسي ديلاوملا مدق نإف ,مهعامجإب ةعبرألا رصانعلا نم ةبكرملا ةثالثلا ديلاوملا
 امنإ سنجلاب مدقلا نأل ؛سنجلاب ال عونلاب ةميدق ةيعونلا اهروص نوكت نأ بجوي اذهو ءاميدق ضرألاو ءاملاو

 رصانعلا نأ :لوألا هجولا ىلع هريسفت ءام ةروص نع طق لخت مل افأ نعم. هلوق .ةبقاعتم ةثداح عاونأ يف نوكي

 نم عون نع الو «ةيمسجلا عون نم درف نع لخت مل اهنأ :يناثلا ىلعو «ةيمسجلا عون نم درف نع ةيلاخ نكت مل
 يغبني اذكه «ةيعونلا عون نم درف نع الو «ةيمسجلا عون نم درف نع لخت مل اهفأ :ثلاثلا ىلعو «ةيعونلا سنج
 7٠[ :سارينلا] .ماقملا اذه قيقحت

 تاوامسلا مدقب لوقلا ةفسالفلا نع تيكح دق كنأ :لاؤسلا ريرقت ءردقم لاؤس نع باوج :اوقلطأ معن

 نوحرصي مهنأ انملس انأ :باوحلا لصاحو «ثداح ىللاعت هللا ىوس ام نأب نوحرصي مهدحب نحنو ءرصانعلاو

 مهنأ :هليصفتو «ريغلا ىلإ جايتحالا وهو «ةيلزألل فانم ريغ رخآ نيعمب ملاعلا ثودح نورسفي مهنكل ؛ثودحلاب
 مدع ينامزلا مدقلاو «ريغلا ىلإ جايتحالا مدع يتاذلا مدقلاف «ىنامزو يتاذ ىلإ ثودحلاو مدقلا نم الك نومسقي

 ممدق مهدنع ملاعلاو «مدعلاب ةيقوبسملا ينامزلا ثودحلاو «ريغلا ىلإ جايتحالا يتاذلا ثودحلاو «مدعلاب ةيقوبسملا

 [75 :ساربنلا] .نامزلاب ثداح هنأ انبولطمو ؛تاذلاب ثداح نامزلاب

 ىلإ ةراشإلاو «ميسقتلا وه هنم يلصألا ضرغلا ذإ ؛همامتب اروكذم سيل ليلدلا نأل ؛راشأ لاق امنإ :راشأ مث
 هلوق يفاني :ليق :لئالدلا نود .اهليلدو ىربكلا ركذ نع تكس يأ :هل ضرعتي ملو 7١[ :دمحأ الم] .ماسقألا

 [77 :ساربنلا] .ركذلا ريغ ةراشإلا نأب بيجأ «ملاعلا ثودح ليلد ىلإ راشأ مث



 ماعلا ثودح يف مالكلا ٠ ظ اا ْ دئاقعلا حرش

 همايق ئيعمو «ملاعلا ماسقأ نم هلعج ةنيرقب ؛هتاذب مايق هل نوكي نكمم يأ ام نايعألاف

 فالخب ءرخآ ءيش زيحتل هزيحت عبات ريغ هسفنب زيحتي نأ :نيملكتملا دنع هتاذب

 هموقي يذلا هلحم يأ .هعوضوم وه يذلا رهوجلا زيحتل عبات هزيحت نإف ءضرعلا
 2ك 50086 هسفن ف هدوجو نأ وه :عوضوملا ف ضرعلا دوجو ئبعمو

 فيرعتلا لمشي الكل ؛نكمملاب لوصوملا رسف امنإو ؛مدعلاو دوجولا ءاوتسا وهو ءصاخلا ناكمإلا دارأ :نكم

 ملاعلاو ؛ملاعلا نم مسق نيعلا نأ ةنيرقب ؛نكمملاب لوصوملا انرسف يأ :ةنيرقب [77 :ساربنلا| .ىلاعت بجاولا
 عايكملا حالطصا ىلع امأو «نيملكتملا حلطصم اذه مث ؛تافيرعتلا يف هلثم رجهي اديعب اريسفت سيلف ,نكم

 وأ نيعلا مايق يأ :هتاذب همايق |[ :ساربنلا|.نهذلا يف دوجوملا ئئهذلا هلباقيو «جراخلا يف دوجوملا وه نيعلاف

 هتاذب ىلاعت بحاولا مايق لحدي الثل ؛تاذلاب مايقلا نعم لقي ملو «ريمضلا ىلإ ةفاضإلاب مايقلا ديق :اولاق ؛نكمملا
 [71/ :ساربنلا] .فرعملا ف

 :ةغللا ف هلصأو .ةهجلا اذه يف وأ ناكملا اذه يف هنأب ؛ةيسحلا ةراشإلا لوبق نيملكتملا فرع يف زيحتلا :زيحتي نأ

 -رسكلاو ديدشتلاب- زّيحلا هنمو ,نكمتملاب طيحم ناكملا نأل ؛هطاحأ اذإ هزاح :مهوق نم «ناكملا يف رارقتسالا

 ريرسلاك ءضرعو نيع نم بكرملا عومجم ىلع قدصي هنأب نيعلا فيرعت ىلع ضرتعا .ناكملل ليعف ىلع
 :الوأ بيحأو ءانيع ىمسي الو «هريغ زيحتل اعبات سيل عومجملا زيحت نإف ههب مئاقلاو لكشلاو بشخلا نم بكرملا

 نأ ريغ نم ؛:ةصوصخم ةأيه عضو ىلع لقعلا اهربتعا ٍيلا ةصوصحملا ءازجألا نع ةرابع هنإف «نيع هنأ مازتلاب

 هسفنب زيحتلا نعم نأب :ايناثو ؛دوجوملل اءزج نوكي فيكف ؛دوجوم ريغ يرابتعا رمأ هنإف «ةموقم ةأيهلا نوكي
 ةدححولا نآب :اغلاثو «ءنيغلا وه يذلا هقرح ةظساوب زيحني اننإ بكرملا اذعو ءةطساوب هل ريحتلا ضرع نوكي ال نأ

 نحن ام نوكي الف «نيعون نم بكرم ريرسلاو ءضارعألاو نايعألا ىلإ ملاعلا ميسقت يف ةربتعم ةيعونلا

 [5 4 :ميكحلا دبع]و [0/7 :ساربنلا] .هيف

 فقوتي هدوجو نإف ىلويحلا لثم لاحلا دوجو ىلع لحملا دوجو فقوت ول هنإ :اولاق مهنأ ملعا :هموقي يذلا هلحم

 ؛لحما دوجو ىلع لاخلا دوجو فقوت ولو ؛ةروص لاحلاو ةدام لحنا ىمسي «ةقلطملا ةيمسجلا ةروصلا دوجو ىلع

 امأو ؛ةفسالفلا ىأر ىلع اذه ءاضرع لاحلاو الحم لحما ىمسي «لحملا دوجو ىلع فقوتي هنإف داوسلا دوجو لثم

 (يمور)و [17 :ساربنلا| .دحاو ضرعلاو لاحلاو ,دحاو لحماو عوضوملاف :نيملكتملا يأر ىلع
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 «زيحلا يف مسجلا دوجو فالخب ءهنع لاقتنالا عنتمي اذهو ؛عوضوملا ف هدوجو وه

 دنعو .هنع لقتني اذهلو ؛رخآ رمأ زيحلا يف هدوجوو ءرمأ هسفن يف هدوجو نإف

 :رخآ ءيشب همايق ئيعمو «هموقي لحم نع هؤانغتسا :هتاذب ءيشلا مايق ىنعم ةفسالفلا

 قف ام :ءاريحسم ؛ناك هاوس «اتوعمم ,قاثلاو اتيت لوألا ريصي كي عدي هيصاضقلا

 .همسا زع يرابلا تافص يف امك «ال وأ مسجلا داوس

 232011111111 1 ..... ؛حملاعلا نم هتاذب مايق هل ام يأ وهو تادرجماو

 يف هدوجو وه هدوجو نوكي نأ عوضوملا يف ضرعلا دوجو ىيعم نأ ؛مهنيب اميف رهتشا دق هنأ ملعا :هدوجو وه
 نأ (ةرمسف ,كا_ح راشلاو ,ةيسحلا ةراشإلا يف امهزيامت مدعب "ىفقاوملا حرش" يف فيرشلا ديسلا هرسفو :ع وضوملا

 هيف هدوحو ريغ رخآ رمأ هدوجو سيل هنأ نيعمب «هب همايقو هعوضوم ف هدوجو وه هسفن يف ضرعلا دوجو نوكي
 رمأ زيحلا يف هدوجوو رمأ هسفن ف هدوحو نإف ءزيحلا ف مسجلا دوجو فالخب :هلوق هيلع لدي ام ىلع هب همايقو

 ماقف ؛هسفن يف داوسلا دجو :لاقي ذإ ؛ءيشب سيل هثأب :دنسلا ديسلا هذرو ءهب لاقتالا عانتما للع اذلو ؛رخآ

 ناكمإل رياغم هسفن يف ءيشلا توبث ناكمإ اضيأو «تاذلا بسحب ةرياغملا ححصي امهنيب ءافلا للختو ءمسجلاب

 هتوبث نكمي ال هنأ عم سفن يف هتوبث نكمي ضايبلا نإف «يناثلا نود لوألا ققحتي ام اريثك هنأل ؛هريغل هتوبُت
 حراشلا ةرابع نأب :باوجلا نكميو نيتوبثلا نبعأ ,تانكمملا دحتي فيكف «نيرياغتم ناناكمإلا ناك اذإو .داوسلل

 [5ه :ميكحلادبع] .لمأتف «ةيسحلا ةراشإلا يف امهداحتا هدوصقمو «حماستلا ىلع ةلومحم

 ياثلاو هل لوألا ريمضلاو لحمل ةفص :عءيشلا مايق ىنعم .خلإ همايق ئيعمو :هلوق ىلع فطع :ةفسالافلا دنعو

 ولف ءاهنع ئيغتست الو ىلويهلا يف لحت اذه عمو ءرهوج اهإف ةروصلل الاخدإ ميوقتلاب لحما فصو امنإو ؛ءيشلل
 نأل ؛تلحد ميوقتلاب لحما فصو اذإو .هتاذب موقي ام دح نع ةروصلا تجرح :لحم نع هلوق ىلع يفتكا

 تادرحملاو بجاولا معي فيرعتلا اذه مث ءاهلكشت يف لب اهدوجو يأ ءاهموقت يف ىلويملا ىلإ جاتحت ال ةروصلا
 اودصق مهفإ لب .هروصقل كلذ سيلو «ماسحألاو ةدرفلا رهاوجلا صخي هنإف ,نيملكتملا فيرعت فالخب ءماسحألاو
 92: اوبل طق مصللاو رولا مايق قيرق
 ةكئالملاك ,ءناكم يف الو ماسجأب تسيل يهف ؛ةيسحلا ةراشإلل ةلباق ريغ ةداملا نع ةدرحجم رهاوج يه :تادرجملاو

 -ضرع وأ ؛ىزجتي ال ءزج وأ ءمسج ىلاعت هللا ىوس ام لك :اولاقو «تادرجملا نوملكتملا ركنأو «ةقطانلا سوفنلاو



 مش ثودح يف مالكلا / دئاقعلا حرش

 ةرغاشألا يضعنا يأ

 ةينامث نم ردقلا دنعو «قمعلاو ضرعلاو لوطلا ينعأ «ةثالثلا داعبألا ققحتيل

 ....... .ايظفل اعازن اذه سيلو «ةمئاق اياوز ىلع ةثالثلا داعبألا عطاقت ققحتيل ؛ءازجأ

 دارأ :تلق ؟مايقلا فيرعت يف ةفسالفلاو نيملكتملا فالتحخا ٍببس ام :تلق نإ ءماسجأ سوفنلاو ةكئالملا نإو -

 ءاضارعأ هتافصو ارهوح+ ىىللاعت هللا ةيمست نع اوزرتحاف :نوملكتللا امأ .ضرعلاو رهوجلا فيرعت نيقيرفلا نم لك

 ام فيرعتلاب اودصقف ءاضرع ثلاثلاو انيع نيلوألا اومسو ءامب موقي امو مسحلاو درفلا رهوجلا يف تانكمملا اورصحو

 ءاضارعأ هتافصو ارهوج هناحبس قحلا ةيمست نع مهضعب شاحتي ملف :ءامكحلا امأو ءطقف ضرعلاو نيعلا لمشي

 بهذم اذه :هسجا وهو [1/8:ساربنلا] .لكلا لمشي ام فيرعتلاب اودصقف «تادرحملا رهاوج تانكمملا يف اوتبثأو

 [ا/ :”نسمارينلا |. مسجلاو عزلا نيب ةطساو ال و ؛مهدنع ناءزج مسجلا لقأف ةرعاشألا روهمج

 ولف ءلوطلا لصحيف لصتم رخآ ءزج هبنحب عضوي مث ءالوأ ءزج عضوي نأب «ضرفلا ليبس ىلع :داعبألا ققحتيل

 اذهو .طخلا نم دحاو بناج يف ضرعلا لصحي «هب الصتم الوأ نيعوضوملا نيئزحلا دحأ بنجب رخآ ءزج عضو

 ابجوم ناك امل اثلاث عوضوملا ءزجلاف ءاضيأ هب قمعلا لصحي هب الصتم عضو ام قوف ضرف ول اثلاث عوضوملا ءزجلا

 (نيدلا دحب).امهيلك قمعلاو ضرعلل الصحم ربتعا «رخآ رابتعاب قمعلل ابجومو «رابتعاب ضرعلل
 ةمئاق اياوز ىلع ةعطاقتملا ةثالثلا داعبألا نيعأ ؛:فراعتملا وه ام قمعلاو ضرعلاو لوطلاب دارملا سيل :لوطلا ينعأ

 لوصح بحجوي امئإ ءءازجأ ةثالث نم مسجلا فيلأت نأل ؛اثلاثو ايناثو الوأ ضورفملا دعبلا وهو ءمعألا نيعملا لب

 طوطخ ةثالث نم يرهوج ثلثم لصحيف ءامهاقتلم ىلع ثلاثلا عقيو نانثا فلأتي نأب «نيعملا اذهب داعبألا

 [ه5 :يلايخلا ىلع ميكحلا دبع].قمع انلاثو ضرع ايناثو لوط الوأ ضورفملا دادتمالاف «ةيرهوج

 مسجلا يف دب الو «مئاوق ىلع نيدعب عطاقت نم حطسلا يف دب ال :لاق «يلزتعملا يئابحلا يلع وبأ وهو :ضعبلا دنعو

 عضويف «ءازجأ ةينامث نم مسجلا لقأف «ءءازجأ ةعبرأ مئاوقلا عطاقت هيف يذلا حطسلا لقأ مث ؛نيرهوج نيحطس نم

 حطس لصحيف هل لباقملا بناحلا نم امهاقتلم ىلع ءزجو «بناج نم امهاقتلم ىلع ءزج عضوي مث ءىزج بنحب ءزح

 نيدعبلا نم لكل عطاقتم دعب لصحيف ؛ةعبرألا هذه ىلع ءازجأ ةعبرأ عضوي مث ؛مئاوق ىلع نيعطاقتم نيدعب وذ
 تثدح ءالصأ نيفرطلا دحأ ىلع هل ليم ال هيلع دومع طخ ىلع طخ ماق اذإ هنأ :ةمئاقلا اياوزلا عمو «مئاوق ىلع

 نيتيوازلا ىدحإ ناك نيفرطلا دحأ ىلإ الئام ناك نإف «ةمئاق امهنم لكل :لاقي «ناتيواستم ناتيواز هيبنحج نم
 7١[ :يدنفآ ناضمرإ]و [/5 : نمل ريغلا | قع رقفلا ىمست ىربك ىرخألاو ةداملا ىمستو ىرغص



 ملاعلا ثودح يف مالكلا م“ دئاقعلا حرش

 وه لب ءءاش ام ىلع حلطصي نأ دحأ لكل نأب عفدي ىح ,حالطصالا ىلإ اعجار

 نيئزج نم بيكرتلا هيف يفكي له «هئازإب مسجلا ظفل عضو يذلا ىعملا نأ يف عازن
 مسجأ هنإ :دحاو ءزج هيلع ديز اذإ نيمسحلبا قس لاقي هلأ :نولوألا جتحا هيب مأ

 ءرجلا ةدايز درحم راض امل «ةيمسحلا ف فاك بيكرتلا درحم نأ الولف ءرخآلا نم

 ,رادقملا مظعو ةماخضلا نيعمب ةماسحلا نم لعفأ هنأل ؛رظن هيفو «ةيمسجلا يف ديزأ

 يذلا مسجلا يف مالكلاو .مضلاب ماسجو ميسح وهف ءمظع يأ ءيشلا مسج :لاقي

 [73 :ساربنلا] .ةينامث اهنأ ىلع مهضعبو «ناءزج مسجلا لقأ نأ ىلع ضعبلا حلطصي نأب :حالطصالا ىلإ
 لصاح نأب :هيلع ضرتعاو ؛لوقعملا ملع يف هنع ثحبي نأب اقئال ايونعم عازنلا نوكي اذه ىلعف :عازن وه لب
 يظفللا عازنلا نأب :بيجأو ؛يظفل عازن هنأ يف كش الو ؛قلطي بكرم يأ ىلع مسجلا ظفل نأ ذئنيح عازنلا
 :نييقطنملا لوقو .درفم يعل عضو ظفل ةملكلا :ةاحنلا لوقك «حالطصالا ىلإ عجري ام :امهدحأ :نيعون ىلع

 ؛ةغللاو فرعلا ىلإ عجري ام :امهيناث «عازنلا اذه يف لئاط الو «نامزب نرتقم ئعم ىلع لد ظفل ةملكلا

 ثحابم يف عقي امر .ديفم عازن اذهو «ةحلاص ةدم وأ ةعاس هي ينلا بحص نم يباحصلا نأ يف مهفالخك
 نأ وهو :ناثحب انهه يقب حالطصالا ىلإ اعجار ايظفل هنوك ىفن امنإ حراشلاف ءمسجلا يف هعازن هنمو ؛لوقعملا

 يناثلا نيعملاب عازنلا فقاوملا بحاص تبثأ :لاقف ءحرشلاو فقاوملا يمالك نيب قيبطتلا لواح نيشحملا ضعب

 حراشلا مالكو «عفان ريغ هنأ ف حيرص فقاوملا مالك نأل ؛رظن هيف يدنعو «لوألا قعملاب عازنلا حراشلا ىفنو
 8١9/9/[ :ساربنلا] .ىودجلا ريثك سيل هنأ فقاوملا بحاص دارم :لاقي نأ الإ ؛ديفم هنأ ىلإ رظان
 ءرجب ءرخآلا ىلع ديزي امهدحأ نأ الإ ءنييواستم نامسج ناك اذإ هنأل ؛ضرف درحب اذه :تلق نإ :مسجأ هنإ

 ةغللاو فرعلا لهأ نع الضف ءنزو الو ليك الو رصبب هتدايز فرغي نأ ءامكحلا نم دحأ عطتسي مل دحاو

 انضرف ول انأ :ئعملاو .مهداع نم ملع امل ؛مسجأ هنأب اومكحل ديزأ هنوك ىلع اوعلطا ول مهنأ عملا :تلق

 نم مسجأ اذه مهوق ئيعم سيل هنأ :رظنلا لصاح :رظن هيفو 8١[ :ساربنلا] .مسحأ هنأب اومكحل كلذك نيمسحج

 8٠١[ :ساربنلا] .ةماسجلا يف ديزأ هنأ هانعم لب .نوجتحملا معز امك ةيمسجلا يف ديزأ هنأ :رخآلا

 ؛ثحب هرظن فو ءامسا الإ مسجلا سيل هنأل ؛ةفص ال مسا وه يذلا هلوق يف ةدئاف ال هنأ هيف :مسجلا يف مالكلاو

 درجمب ءافتكالا نأب جاجتحالاف «ةلوقنملا ظافلألا يف ةيعرم نوكت ةيوغللا يناعملاو «ةماسحلا نم ذوحأم مسجلا نأل

 ١١٠5[ :ماصع].حجرأ وهف هريغ نود ةمات ةبسانم مسالا بساني «ةيمسجلا ف بيكرتلا



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 8 دئاقعلا حرش

 العف ال ؛ماسقنالا لبقي ال يذلا نيعلا عي رهوجلاك بكرم ريغ وأ ةفص ال مسا وه
 نع ازارتحا رهوجلا وهو :لقي ملو ءأزجتي ال يذلا ءزجلا وهو ءاضرف الو امهو الو

 ءأزجتي ال يذلا ءزجلا نيعمب رهوجلا ىف القع رصحني ال بكرتي ال ام نأب ىعنملا دورو

 020101101 :::ة....... ..لقفلاو قروصلاو ىلويفشا لاطبإ نمد ال لب

 نكمملا ىلع رهوجلا قالطإ وه مالكلاو ةمكحلا بتك يف عئاشلاو «نيملكتملا ضعب حلطصم اذه :رهوجاك

 معزو «درفلاب اديقم الإ ءزجلا يف رهوجلا نولمعتسي ال مهو ءأزجتي ال ءزج وأ امسج تناك ءاوس .هسفنب مئاقلا
 ٠١/[ :ساربنلا] .ةلباقملا ةنيرقب «ضاخلا دارأو ماعلا ركذ كلي فئضملا نأ :نيشحما ضعب

 :هلوق .ةوقلا لباقي ام :انه لعفلاو «ج راخلا يف لصاح اكاكفنا اهضعب نع هئازجأ ضعب كفني ال يأ :العف ال

 ."ةيضرفلاو ةيمهولا ةمسقلا نيب قرف ال هنأ قحلا" :تامكاحملا ف يزاريشلا ةمالعلا لاق "اضرف الو امهو الو"

 مهولا نأ وهو امهنيب قرف :ليقو «ةغلابملل امهنيب عمج امنإو ؛كلذ ريغ اذه نأب ءفرط نع فرط زيمت اممك دارملاف

 دح ىلإ يهتني ال يأ «ةياف ريغ ىلإ هميسقت دعب ميسقت ىلع ردقي لقعلا نأ ىئيعمب «لقعلا نود ةمسقلا يف فقي
 لاعفألا ىلع ردقي ةينامسجلا ةوقلا نم ءيش الو «ةينامسج ةوق مهولا نأل ؛مهولا فالخب ءهدنع هفوقو بجي

 ضعبلا قرفي مل اذلو ؛مهولاك هتع رصاق لقعلاف «لعفلاب ةيهانتملا ريغلا تاميسقتلا امأو «ةيهانتملا ريغلا

 | نايا دنقلا ناطمر]و |[: +سارعلا| .امهديب

 ؛ءيشلا هنم ذختي ام ماعلا فرعلا ف وهو «ىلوألا ةئيهلا نم قتشم :ليق -اهديدشتو ءايلا فيفختب- :ىلويهما

 رهوح وه :نولوقي ماسحألل لصألاك هنأل ؛ضوضتملا رهوجلا ىلإ ءامكحلا هلقن م «ريرسلل ويه بشخلاف

 مث ؛هنود اهلحت دوجو ال طيسب رهوج ةروصلاو ؛ةروصلا وهو هيف لح ام نود لعفلاب هدوجو متي ال طيسب
 ؛ةداملا ىلع اهقالطإ ذئنيحف ءايبرع اظفل نوكي نأ لمتحيو «ةداملاو لصألا هانعمو «ئانوي ظفل ىلويحلا نأ رهاظلا

 يف دجوي ةداملا كلذك «بوثلا نم ةفلتخملا عاونألا يف دجوي امك وهو ,نطقلا وه يبرعلا يف ىلويهلا نأ ةبسانم
 بصلا عم -حتفلاب- ليهلا نم ةقتشم اهنأ :حيحصلاو «ةبسانملا هذه كلذ ىلع اهقالطإ بسانف «ماسحألا

 ماسجألا يف يلا ىلويهلا مهضعب ىمسي اذهلو ؛اقرفتم ىري يذلا ءابهلل ءروبص نزو ىلع لويحلا هنمو «قيرفتلاو

 (يشاوحلا ضعب)و 8١[ :ساربنلا| ,ماسجألا يف هقرفتل كلذو ؛ءابه
 - دوجولا ةضافإ يف هتاقولخم و هناحبس قلاخلا نيب ةطسوتم .ةداملا نع درحمب رهوج لقعلا نأ ةفسالفلا معز :لقعلاو



 ملاعلا ثودح يف مالكلا مه دئاقعلا حرش

 نعأ ىدرفلا رهوجلل دوحججو هي ةفسالافلا كلنع و كلذ متيل ةدرجا سوفنلاو

 ةلدأ ىوقأو ءةروصلاو ىلويطلا نم وه امنإ مسجلا بكرتو ءأزجتي ال يذلا ءرجلا
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 اومعزو «ةرثكلا بناج لقعلا دحي الو كلذ نم لقأ نوكت نأ نكمي ال هنأ نعي :ةرشع مهدنع لوقعلاو ءاهيلع -

 8١[ :ساربنلا] .عرشلا لهأ ناسلب ةكئالملا امغأ
 نم ةعامجف :بهاذم ىاسنإلا حورلا ف ءالقعللو (ع رشلاو ماعلا فرعلا يف حورلا يه سفنلا :ةدرجا سوفنلاو

 حورلا نأ ىلع مهضعبو «سدقت هقلاخب صتخم جورلا ملع نأ نيلئاق اهيف ثحبلا نع نوتكسي مالسإلا لهأ مظاعأ

 ؛ةداملا نع درب رهوج يناسنإلا حورلا :اولاقف ءامكحلا امأو ءدرولا يف ءاملا نايرسك «ندبلا يف راس فيطل مسج

 ىلع مهقباطو ءاهيف لوخد الب هكلم نئادم يف ريمألا فرصتك لب ءهيف لوحد الب فرصتلا قلعت ندبلاب قلعتت
 نأل ؛ةدرحملاب سوفنلا حراشلا ديق امنإو «ةيفوصلا ضعبو يفنحلا يسوبدلا ديز وبأ يضاقلاو يلازغلا مامإلا كلذ
 هئاذتغا يف تابنلل ةربدملا ةوقلا يهو «ةيتابنلا سفنلا :اهدحأ :ءايشأ ةسمخ ىلع يظفللا كارتشالاب قلطت سفنلا

 ةيناسنإلا ةيناويحلا سفنلا :اهثلاث ؛هتاكرحو هساوح يف ناويحلا ندب ربدي اه يهو «ةيناويحلا سفنلا :اهيناث ءهومنو

 كلفلل يهو «كلفلا مسج يف ةلاحلا يأ «ةعبطنملا ةيكلفلا سفنلا :اهعبار «مولعلا طابنتساو لقعلا تاذ ةدرحملا

 ةمولعملا سفنلاو ؛هندبب ةيناسنإلا سفنلا قلعتك «كلفلاب ةقلعتملا ةدرحملا ةيكلفلا سفنلا :اهسماخسو ءانل لايخلا ةوقك

 8١[ :ساربنلا] .ةسماخلاو ةثلاثلا يه مهمعزب درجتلا

 نأل ؛ىعدملا نع ليلدلا روصق مزلي هنأب هيلع ضرتعاو «درفلا رهوجلا يف بكرملا ريغ راصحنا يأ :كلذ متيل
 امها رعأو .ةرقلا رهومجلاو مسجلا ثودح ىلع لد امنإ ليلدلاو «ىلاعت هللا ىوس امه عيمج ثودح ىعدملا

 ةروصلاو ىلويح لا امأو ؛ثالثلا هذه ف رصحنم وهو «ملاعلا نم هدوجو تبث ام ثودح وه بولطملا نأب :بيحأ

 هوجوب تادرحملاو ىلويهلا لاطبإ ىلع لدتسا نيملكتملا ضعب نأ ملعا مث ءاهدوجو لئالد متي ملف تادرحملاو
 مزاللاو ءامهلقعت هلقعت نم مزل ةروصلاو ىلويحلا نم بكرت ول مسجلا نأ :اهنمف :ىلويهلا لاطبإ ةلدأ امأ «ةفيعض

 نإو «زيحتملا مسجلا نم ءزج نكت مل ةزيحتم نكت مل ول ىلويهلا نأ :اهنمو «ناهربلاب الإ اهلقعتن ال انأل ؛لطاب
 الف ءزيحتلا يف امل ةعبات ةروصلا يف ةلاح ةفض يهف لالقتسا الب امإو ؛مسجف لالقتسالاب امإف ةزيحتم تناك

 878١[ :ساربنلا] .ثحبملا رحعآ يف اهرظتناف :تادرخملا نالطب ةلدأ امأو ءاومعز امك ةروصلل الخم الو ارهوج نوكي

 نوطالفأ بهذو «هعابتأو وطسرأ بهذم وه اذهو ؛نوملكتملا هيلإ بهذ امك «ةدرفلا رهاوجلا نم ال :ىلويملا نم

 ةقيقح مامت وه لب «ىلويشلا يف الاح سيلو «ةروصلاب نورخآ هام يذلا لصتملا طيسبلا رهوجلا وه مسجلا نأ ىلإ
 [/١8؟ :ساربنلا] .ىلويهلل دوجو الو مسجلا



 ملاعلا ثودح يف مالكلا هل دئاقعلا حرش

 ول ذإ ؛مسقتنم ريغ ءزحي الإ هسامئ مل ٠ ,يقيقح حطس ىلع «ةيقيقح ةرك تعضو ول هنأ
 ةيسسجللا و ةركلا نزرع نارتحا

 577055 5 ةيقيقح ةرك" نكت ملف ,لعفلاب طخ اهيف ناكل ني رأ رج ةتسانم

 «ناحكجوصلاب برضي يذلا ريدتسملا مسجلا :ةغللا يف -ةففخملا ءارلا حتفو فاكلا مضب - ةركلا :ةرك تعضو 1

 هلخاد يف دحاو عضوب ريدتسم مسج :حالطصالا فو ءامهيف -مضلاب - تاركو ىرك :عمجلاو «هب بعليو
 ةطقنلا كلت ىمسيو «مسجلا كلذب طيحما حطسلا ىلإ ةطقنلا كلت نم ةجراخلا طوطنخلا عيمج ىواستي ةطقن

 :ئرحأ ةرابعباو ؛«عضولا يف ةياك هل دجوي ال مسج يرفع ةرابعب ٠ ءرطقلا فاضنأ طوطخلا هذهو ءاهزك رم

 يرقأ مت ؛ميقتسم طخ هحطس ف دحوي نأ نكمي ال مسح :ىردعأ ةرايقبو ؛«لعفلاب طخ هيف دحوي ال مسج

 [87؟ :ساربنلا| .لوألا فيرعتلا مزاول نم ةيقابلا ةعبرألاو ءلوألا وه ةركلا ةيهام ىلإ تافيرعتلا
 حطسلا وه انهه دارملاو ؛,ماسجألاب طيحيو اقمع ال اضرعو الوط مسقنملا رادقملا وه :حطسلا :حطس ىلع

 دوجوب نولوقي ال نيملكتملا نإ مث ءتناك عضو يأب هيلع ةميقتسملا طوطخلا مسر نكمي يذلا وهو :يوتسملا
 [8 :ساربنلا] .امهدوجوب نولوقي ةفسالفلا نأل ؛يمازلإ ليلدلاف ءيوتسملا حطسلاب مهضعب فرتعا نإو «ةركلا

 ميقتسملا طخلا نكمي ال هنأ ىلع نهرب دقو «يوتسملا حطسلا ىلع اهحطس قابطنال ميقتسم يأ :لعفلاب طخ
 ةيقيقحلا ةركلا عضو نم مزاللا ذإ ؛عقاولل نايب لب «حالصإلل سيل ميقتسملاب طخلا ريسفتو «ةركلا حطس ىلع

 ةسامملا هب ام نأ ةرورض ؛ميقتسملا طخلا دوجو رثكأ وأ نيأزجب اهسامت ريدقت ىلع يوتسملا يقيقحلا حطسلا ىلع

 ءاوس «لعفلاب طخلا قلطم دوجو ناك نإو «هتماقتسال اميقتسم نوكيف ,حطسلا ىلع اقبطنم نوكي ةركلا نم
 وهو ءعضولا يف يهانتلا عرف لعفلاب طخلا دوجو نأل ؛مهدنع ةيقيقحلا ةركلل ايفانم ميقتسم ريغ وأ اميقتسم ناك

 يف ةيهانتم ريغ ةيقيقحلا ةركلاو .هل ةضراع ةيافو فرط هنأل ؛ةيسح ةراشإ هفرط ىلإ راشي ثيحب رادقملا نوك
 ردقب ضرفي نأ نكمي هنأ ئعمب ؛رادقملا يف ايهانتم ناك نإو ؛ةيسحلا ةراشإلا يف اهتياف دوجو مدعل ؛عضولا

 نأل ؛لعفلاب لاق امنإو «ءىشب سيل ةيقيقحلا ةركلا يفاتي ال لعفلاب ريدتسملا طخلا دوجو نإ :ليق امف .دودحم

 نأل ؛مهدنع لاق امثإو «ةريدتسملا طوطخلا لصح مسق ول هنأ نيعمب ؛مهدنع اهيف دوجوم ةوقلاب ريدتسملا طخلا

 لعفلاب اهيف ادوجوم ريدتسملا طخلا نوكيف «ةيرهوجلا طوطخلا نم ةبكرم حوطسلا نأ ىلإ اوبهذ نيملكتملا ضعب

 طمخخ اهيف ناكل الإو ؛حراشلا لوق يف لعفلاب طخلا دييقت ف ذئنيح ةدئاف ال هنأ ىفخي الو ءضعبلا كلذ دنع

 ول متي امنإ هنإو «عقاولل انايب نوكي نأ الإ مهللا «ةيقيقحلا ةركلا ياني اقلطم ميقتسملا طخلا دوجو نإف «خلإ لعفلاب

 - ؛لضافألا ضعب هلاق ام ىلع حراشلا ةلفغ ىلع الومحم ادارم "يقيقح حطس ىلع' :هلوق يف ءاوتسالا ديق ناك



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 1 دئاقعلا حرش

 عةياش لإ ذي ايسفم نيس لع قا ىث هنأ :ل وألا :ناهجو خياشملا دنع اهرهشأو

 مظعلاو ءءازجألا يهانتم ريغ امهنم الك نأل ؛لبحلا نم رغصأ ةلدرخلا نكت مل

 نأ :يناثلاو «يهانتملا يف روصتي امنإ كلذو ءاهتلقو ءازحألا ةرثكب وه امنإ رغصلاو
 قلخي نأ ىلع رداق ىلاعت هللاف قارتفالا لبق امل الإو «هتاذل سيل مسجلا ءازجأ عامتجا

 كك هيف انعزانت يذلا ءزجلا نأل ؛أزجتي ال يذلا ءزجللا ىلإ قارتفالا هيف

 وتسم ريغ وأ ايوتسم ناك ءاوس ءاقلطم ايسح ال ايقيقح احطس نوكي ام.هب دارملا نأ :ةترابغ نم رهاظلاو

 اهنأل ؛مسقنم ريغ ءزجب الإ ةسامملا نكي مل «يقيقحلا حطسلا ىلع ةيقيقحلا ةركلا عضو ول هنأ :لالدتسالا لصاحف

 نإ ميقتسم ريغ وأ ءيوتسملا حطسلا ىلع عضو نإ ميقتسم امإ «لعفلاب طخ ةركلا ف ناكل نيأزجمي تناك ول

 ءاومعز ام ىلع مهدنع ةركلا يفاني لعفلاب طخلا دوجو نأل ؛ةيقيقح ةركلا نكي ملف يوتسملا ريغ يي عضو
 [55 :يلايخلا ىلع ميكحلا دبع ؛87 :ساربنلا] .هظفحاو هربدتف

 الك نلف :الوأ امأ :هيلع ضرتعاو ؛يهانتملا ريغ نم رثكأ ىهانتملا ريغ :لاقي نأ زوجي ال هنإف :روصعي امنإ كلذو
 نم لاحمنلاو ىلاعت هتاذ نأل ؛تارودقملا نم رثكأ تامولعملا نأ عم «هانتم ريغ هتارودقمو ىلاعت هللا تامولعم نم

 نم ةأدتبم اذكو «ةيهانتم ريغ دحاولا نم ةأدتبم دادعألا بتارم نألف :ايناث امأو «هتارودقم نم ال هتامولعم

 اًتارشعو ءاّمارشع نم رثكأ ددعلا داحآ اضيأو ؛ةرشعب رثكأ ىلوألا نأ عم «نيتيهانتم ريغ ناتلسلسلاو ؛ةرشعلا

 رومألا يف ةرثكلاو ةلقلا نأ وه دارملا نأ :امهدحأ :نيهجوب بيحأو «هانتم ريغ لكلا نأ عم ءاقآم نم رثكأ

 اًمأ :اهيهانت مدع ئيعمو .هانتم اهنم دوجوملاف «تارودقملاو تامولعملا امأ «يهانتملا يف روصتي امنإ «:ةدوجوملا

 ةيهانتم ريغ ءازجأ دوجوب نولوقي ال ءامكحلا نأب عفدو «ةيمهوف دادعألا امأو «هيلع ديرملا نكمي ال ادح غلبت ال

 الإ ءسحلا دنع رهظت ال ةلقلاو ةرثكلا نأ وه : ىعدملا نأ :امهيناث «دح- ىلإ ققت ال ةنكمم ةمسقلا نأ مهاوعد لب

 ةرثكلاف ءسوسحم ةلدرخلا رغصو لبحلا مظع نكل ءسحلاب ال لقعلاب كردت امنإف :يهانتملا ريغ يف امأو :يهانتملا يف
 قرفلا سحلا كردي مل «ءازجألا يهانتم ريغ امهالك لبجلاو ةلدرخلا ناك ول ذإ ؛يهانتم تبثف ؛:ةسوسحم ةلقلاو

 ماسجألا دجن انكل ءهنع هلاوز نكمي ال ءيشلا تاذ هيضتقي ام نأل :قارتفالا لبق ل[854 :ساربنلا] .امهنيب

 .تباث بولطملاف :كلوق وهو فوذحم ةلع :ءزجلا نأل [84 :ساربنلا] .ماسقنالل ةلباق ديلاوملاو ةيرصنعلا



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 06 0 دئاقعلا حرش

 ,ىعدملا تبث نكمي مل نإو «زجعلل اعفد ؛هيلع ىلاعت هللا ةردق تمزل هقارتفا نكمأ نإ

 توبث مزلتسي ال وهو ,ةطقنلا توبث ىلع لدي امنإ هنألف :لوألا امأ ءفيعض لكلاو

 هدع اهماسقنا مدع نم مزلي قح ؛قايرسلا لولحلا سيل لحنا يف اهولح نأل ؛ءزجلا
 نم فلأتم مسجلا نأب نولوقي ال ةفسالفلا نألف :ثلاثلاو يناثلا امأو «لحملا ماسقنا

 ةااواق عاما اهل هل هوت هاف عااوأو عاواوتاو هاو هاهم » هو هاو ةئاف فاق اهات فاو هاو هاو لاتنام ههه هاو اصاوتاو عاق هامنسا# 1 ,لعفلاب ءازجأ

 اعفد هيلع ىلاعت هللا ةردق مزل .مسجلا يف ةنكمملا تاقارتفالا هناحبس هللا قلح ام دعب ةيناث ةرم :هقارتفا نكمأ نإ

 ىلإ ةوقلا نم ءمسجلا يف نكمم ماسقنا لك جرخأ هناحبس رداقلا نأ ضورفملا نأل ؛فلح اذهو :زجعلل

 قارتفالا ديرأ نإ هنأب هيلع ضرتعاو ؛هقارتفا نكمي ال ام الإ ءزجلل ئععم ال ذإ :ىعدملا تبث [85 :ساربنلا] .لعفلا
 :لوقأو «ىلوألا ةيطرشلا تبقي مل معأ ديرأ نإو ءاضرفو امهوو العف قارتفالا مدع وهو «ىبعدملا تبثي مل لعفلاب

 مدع امأو :؛لعفلاب هتمسق ىلع رداق هناحبس هللاف «ضرفلاو مهولا همسق ام لك و ءلعفلاب قارتفالا وه دارملا

 [85 :ساربنلا] .ةيرشبلا ىوقلا ىلإ ةبسنلاب وه امنإف «لعفلا ةمسق ضرفلاو مهولا ةمسق مازلتسا

 ةطقنك «يلكب سيل هنكلو ءطخلا فرط اهأ :روهشملاو «ةيسحلا ةراشإلل لباق مسقنم ريغ ضرع يه :ةطقنلا

 توبثب نوفرتعي ءامكحلاو ءطخ الب ةدوجوم طاقن اهإف «ةكرحتملا ةركلا يبطقو ةركلا زكرمو طورحخملا سأر

 نأ مهمعزل ؛ءزجلل ال ةطقنلل اتبثم سامتلا ناك امنِإ مث ؛ةيرهوجلاو ةيضرعلاب ءزجلا نيبو اهنيب قرفلاو ؛ةطقنلا

 [24 :ساربنلا] .رهاوجلاب ال حوطسلاو طوطنخلاو طاقنلا ىهو ءمسجلا يف ةلاحلا ضارعألاب وه امنإ سامتلا

 دب الف ؛ىضرع اهأب نيلدقسما :ءردلا كتاوبث مزلتسي ةطقنلا توبث نأ نم نوملكتملا هلاق امل عفد :مزلتسي ال وهو

 اهلحم ناك نإ مث ءاهلحم ماسقناب ةطقنلا ماسقنا عزل الإو ءامسقنم اهلحم نوكي نأ زوجي الو ءلحم اه نوكي نأ نم

 اعفد ؛مسقني ال رهوج ىلإ ءاهتنالا نم دب الو ءمسقنم ريغ لحم ضرعلا اذهلف اضرع ناك نإو هعءزجلا تبث ارهوج

 [85 :ساربنلا] .ءزحجلا وهو لسلستلل
 ا وهو عرخالا كلذل هدوحجو وش ةسفن ِق هدوحجو ناوكي نأ وه : أ ّق ءيشلا لولح :اهش ولح نأ

 ىلإ ةراشإلا نيع امهدجأ ىلإ ةراشإلا نوكي ثيح .همامتب لحما يف ايراس لاحلا نوكي نأ وهو «ئايرس :امهدحأ

 لولحو .ءمسجلل حطسلاك «لحملل افرط لاحلا نوكي نأ وهو «قايرط :امهيناثو «نبللا يف ضايبلاك ءرخآلا

 «لحما ماسقناب لاحلا ماسقنا نإ مث ,مسج وأ حطس وأ طخ يف اهولح ناك ءاوس ءمسقلا اذه نم اهلحم يف ةطقنلا

 - لولحلا ماسقنا مدعف ءوسقنم ريغ لاحلاو ءامسقنم لحما نوكي نأ هيف زوجيف :يئايرطلا امأ ءينايرسلا ف بحي امنإ



 عامتجا هيف سيلو «ةيهانتم ريغ تاماسقنال لباق هنإ :نولوقي لب «ةيهانتم ريغ اهأو

 ءازجألا ةرثك رابتعاب ال «هب مئاقلا رادقملا رابتعاب رغصلاو مظعلا اهنإو ءالصأ ءازحأ

 ولخت الف ًاضيأ ىفنلا ةلدأ امأو ءءزجلا مزلتسي الف «ةياف ىلإ ال نكمم قارتفالاو ءاهتلقو
 ةفسالفلا ةلذأ يأ

 هه #ه ا يي # هه ه#خ 8 انه # ه8 #6 هذ اخ 8 قه ظذ هذ نفاه هن نيا ه8 8# ه8 اخ نها 8 ه8 ه8 ه# ه8 ظظ 8 هظ نها - هضف هذ 8 ه8 نَ# ه8 هش ا هظ هش 6 هَ شاه 6 هل اه ره خا ه8 # ضخ شا هه ظ هن هزخ ظخ نخ 8 (؛ فعصض نع

 نم ءيش نوكي ال نأ مزل الإو ءيرورض امهرهوجب نيمسجلا سامت نأب بيحأو ءاهلحم ماسقنا مدع بحوي ال
 انأل ؛لوقعم ريغ يايرطلا لولحلا نأ :وهو ؛باوجلا نم رخآ هجو اندنعو ؛ةطسفس هذهو ءانل اسوملم ماسحألا

 ةطقنلا دجنف ءالثم هلحم ريغتب رخآلا هفصن مادعلا ضرفنو «نيفصن طخلا مسقن مث ءطخ فرط يه ةطقن ضرفن

 «كلذك يقابلا فصنلا مسقن مث «ةطقنلل اموقم هنوك يف مدعنملا فصنلا اذهل لحدم ال ةزأأ ينلعت «ريغتت مل اهلاحب

 ملعف ؛ةطقنلا يف ريغت ريغ نم ةياهف ىلإ ال ءامكحلا بهذم ىلع تاميسقتلا بهذيف ءفصنلا فصن اذكهو

 هماسقتا نكمأ «ةطقنلل اموقم هتضرف طخلا نم ارادقم نأل كلذو ؛مسقنم ريغ الحم الإ سيل ةطقنلا هب موقتي ام نأ

 حطسلا انمسق اذإ طخلا يف لاحلا اذكهو «موقتملا ريغت الب موقملا ريغت لاحملا نهو ءةطقنلا ريغت الب هفصن مادعناو

 هنأ تفرع بصعتلاو ةداعلا سند نع ترهطت اذإ كنإو ؛هتازاوم ىلع مسجلا انمسق اذإ حطسلا يفو «هتازاوم ىلع

 [8625 :ناربنلا] .قح

 ,ةلدرخلا ثيدح نع باوج :رغصلاو مظعلا امنإو .يلزتعملا ماظنلا بهذم وه اذه نإف :ةيهانتم ريغ اأو
 نيمسعللا يف سيل ذإ ؛ةلدرخلا يف اهتلقو لبحلا يف ءازجألا ةرثكل سيل «ةلدرخلا رغصو لبحلا مظع نأ :هصخلمو
 دمجلا يف ىرت امك «فئاكتيو لحلختي مسجلا نأل كلذو ؛مسجلل ضراعلا رادقملل لب ؛لعفلاب ةدوجوم ءازجأ
 ال نكمم قارتفالاو هلوق ءءزج صقني الو ءزج دزي مل هنأ عم ءهرادقم رغصيف دمحني ءاملاو ؛هرادقم رثكيف بوذي

 مزلتست امنإ ,مسجلا ف تاقارتفالا قلخ ىلع هناحبس هللا ةردق نأ :هصخلمو «ةردقلا ثيدح نع باوج :ةياهف ىلإ
 قلح مرزلتست هناحبس قحلا ةردقف ءال ةياه ال نكل «ةيافو دح ىلع ةفقاو ةنكمملا تاقارتفالا تناك ول ءزجلا

 ؛نكمم لك ىلع رداق هناحبس هللاو .هنكمم اهلك تاقارتفالا نأب :بيحأو ؛«ءزجلا مزلي الف ؛ةيهانتم ريغ تاقارتفا

 [85 :ساربنلا] .اهلك اهدجوي نأ هلف
 هراسي ريغ ءزجلا نيمي نأ :اهنم «ةريثك يهو «لقأ يفنلا ةلدأ فعض نأ ىلإ ةراشإ هيف :ليق :فعض نع ولخت الف

 اذإ :اهنمو ؛ملظملا هجولا ريغ اهنم سمشلاب ءيضملا هجولاف ءازجألا نم ةحفص انبكر اذإ :اهنمو «ةرورضلاب

 لخادتلا مزل امهبجحي مل نإف ءنيمسح وأ نيئزح نيب عضوي ءزج :اهنمو ,مسقنا نيئزح ىقتلم ىلع اءزج انعضو

 [65 :ساربنلا| .مسقناف امهنم دحاو لك سام امهبجح نإو ءمجح ءازجألا نم لصحي ملو



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 0 دئاقعلا حرش

 اذهل له :ليق نإف .فقوتلا ىلإ ةلأسملا هذه يف هلللد يزارلا مامإلا لام اذحلو

 عةفساللفلا تاملظ نم 1-5 نع ةاحي درفلا رهوجل| تابثا ف يف معلن 3 :انلق ؟ةرمث فاالخلا|
 عرشلل ةفلاحملا مهلئاسم ي ماللسالا دئاقع باب ف يأ

 داسحألا رشح يفنو «ملاعلا مدق ىلإ يدؤملا ةروصلاو «ىلويهلا تابثإ :لثم
 عنم للي يواضيبلا يضاقلا راتخاو هدي يلازغلا مامإلاك ءءزحلا يفن ىلإ ةمئألا ضعب بهذ لب :فقوتلا ىلإ
 [م5ْ :ساربنلا] .ىاشلا ةفسالافلا و لوألا تيحبوتا ةيملكمملا ةلدأ :لاقو .مهولاب ةمسقلا زاوجو «لعفلاب ةمسقلا

 نإ :نولوقيف ءزجلا باحصأ امأو «هسفن يف دحاو لصتم مسجلا نأ ىلع فوقوم هناهرب نإف :ىلويحللا تابثإ لغم

 لب ؛لاصتالل ءازجألا عامتجا سيلو ؛سحلا اهكردي ال ةريغص لصافم اهنيبو أزجتت ال ءازجأ نه بكرم مسجلا

 [85 :سارينلا].قرفتلا نع اهظفحي هناحبس راتخملا رداقلا نأل

 نأ :ىلوألا :تامدقم ىلع فقوتم هريرقتو «ىلويهلاب ملاعلا مدق ىلع اولدتسا ةفسالفلا نأل كلذو :ملاعلا مدق ىلإ

 دوجومم. الإ موقت ال ةيدوحولا ةفصلا نأ :ةيناثلا ءيمدع وهو عانتمالا لباقت اهنأل ؛ةيدوجو ةفص ناكمإلا

 وهف ثداح لك :ةعبارلا «فلحخ اذه «اعنتم وأ ابجاو ناكل الإو ءنكمم هثودح لبق ثداحلا :ةثلاثلا «ةرورضلاب

 هذه دعبو :ةداملا وهو ؛«دوجوم لحم نم هل دب ال دوجوم ضرع ناكمإلاو نت ثودحلا لبق هنأل ؛ةدام قوبسسم

 عوليف ةةيناثلا ,ىيويشا ىلإ مالكلا لقتنو نه رخخأ ىلويهي ةقوبسم تناك هي داج ل ويشا ١ تناك ول :اولاق تامدقملا

 ؛مسج ةروصلاو ىلويشلا عومجمو «؛ةروصلا نع كفنت ال يهو «ةميدق ىلويحملاف و لسلستلاو «تاالويلا لسلست

 نأ :اهنمو «ءزجلا توبثل لطاب ىلويملا نأ :اهنم :ةريثك هوجوب ليلدلا اذه نع بيحأو ؛ماسحألا مدق مزليف
 نوكي نأ لوألا ىلع مزليو ءنكمم وأ بحاو امإ وهف ادوجوم ناك ول ذإ ؛هل دوجو ال يرابتعا رمأ ناكمإلا

 يفنو :هلوق .ارج ملهو «ناكمإلا ناكمإ ىلإ مالكلا انلقن اذإ لسلستلا يناثلا ىلعو ءبوجولاب ىلوأ هفوصوم
 امل مدعلا عنتمم ميلق لكو ليا 5 ميدق ملاعلا نأ :اهدحأ :هوجوب رشحلا اوركنم لدتسا :داسجألا رشح

 :الليلا ةانقا دعي هنأ ةريكشلا د مل ملاعلا اذه بارخ عنتما اذإو ؛ملاعلا ثودح ثحب يف ,كلي حراشلا هرك ذيس

 ريغ (تتاناويحلا رئاشو مد عون نم يضاملا يف ةدوحوملا صاخشألاف «ىلويهلا مدقل مدق ملاعلا نأ :اهينا

 :ةييحرلا نع ييهاو :لادغ رملاف ةيفاض ةاعبألا تأ تبثادقو ةاهه ريغ ناكم ىف الإ اهرعع كم ولف هيما

 ةيمسجلا اهروص مدعنا توملا دعب تقرفت اذإ نادبألا نأ :اهئلاث ءءزجلا نالطبل ةدوجوم ىلويحلا نأ ملسن ال انأب

 ةروصلا توبث نأب بيجأو «لاحم اهنايعأب نادبألا ةداعإف «لاحم هتداعإف مدعنا اه لكو ءماسقنالاب ةيعونلاو

 نم بكرم مسجلا :لوقن لب ؛هب لوقن ال نحنو ءادحاو الصتم مسجلا نوك ىلع فوقوم ةيعونلاو ةيمسجلا
 [807685 :ساربنلا] .ةقرفتملا اهئازجأ عمج يه :نادبألا ةداعإو «لاصتا ريغ نم هناحبس هللا رمأب ةعمتجم ءازجأ



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 1١ دئاقعلا حرش

 ظش**5115*35 تاوامسلا تاكرح ماود اهيلع ئتبملا ةسدنهلا لوصأ نم ريثكو

 زوجيو «ةيهلإلاو ةيعبطلا ةمكحلا ىلع وه امنإ ةفسلفلا قالطإ رثكأو «ريثك ىلع فطع :ةسدنهلا لوصأ نم ريثكو
 ثحابلا ملعلا هب يمس ءرادقملا ةيسرافلاب وهو ؛هزادنا برعم -حتفلاب - :ةسدنهلاو «ىلويما تابثإ ىلع فطعي نأ

 ءسوانالامو ءسديمشرأ ةعانصلا هذه ءالضف مظعأ نمو «ددعلاو طخلاو حطسلاو يميلعتلا مسجلا نم ريداقملا نع

 مهتجحو «ةرئادلا تابثإ ىلع ةفوقوم اهلئاسم رثكأ نأل ؛ةسدنهلا لوصأل الطبم ءزجلا تابثإ ناك امنإو «سديلقإو
 توبث ريدقت ىلع ةلطاب ةجحلا هذهو «ةرئادلا مستريف هيفرط دحأ تابث عم كرحتي اطخ ضرفن انأ اَهوبث ىلع

 ىلع نوكيف ؛هلوح طخلا ةيقب روديو ءاتباث هنم ءزج نوكيف ؛ةدرف رهاوج نم ابكرم نوكي طخلا نأل ؛ءزجلا
 اسامم عبرألا لاوحألا يف طخلا نوكيف ؛ةرات ةيقرش ىلعو «ةرات ةيبرغ ىلعو «ةرات هلام ىلعو «ةرات ءزحلا بونج

 نمو «ةرئادلا تبثي ملو ءطخلا ةكرح لطب رهوجلا ماسقنا لطب اذإو «هماسقنا مزليف ءعضاوم ةعبرأ يف رهوجلل
 لاطبإ ىلع ةفوقوم اهتحص نأل ؛ةدساف ءزجلا لاطبإ ىلع ةفسالفلا اهماقأ يلا ةيسدنهلا نيهاربلا نأ رهظ انهه

 دروأو «لوصألا نم ريثكل ةفص هنأ رهاظلا :خلإ تاوامسلا تاكرح ماود اهيلع ىتبملا هلوق .رودلا مزليف ءزحلا
 ةلدأ اذكو ؛ةيسدنهلا لوصألا نم ءيش ىلع اينبم ةمكحلا بتك يف ةروكذملا ماودلا ةلدأ نم ءيش سيل هنأب هيلع
 يغبني اذه ىلعو «ىلويهلا تابثإو هلوقل ةفص دعب ةفص هنأب «باوجلا يف مهضعب فلكتو «مائتلالاو قرخلا عانتما

 «ةفصلاو فوصوملا نيب لخم لصاف للختي الثل ؛ملاعلا مدق هلوق ىلع «ةيسدنهلا لوصألا نم ريثكو هلوق فطعي نأ
 لبقي ءيش نامزلا نأ اومعز مهنأ :ىلوألا :تامدقم ىلع فقوتي ىلويهللا ىلع اينبم ةكرحلا ماود نوك نإ مث
 مك نامزلا نأ تبثف «ءارقتسالاب ةكرحلا وهو ءءازجألا عمتجم ريغ رمأل مك وهف ,ناصقنلاو ةدايزلاو ةمسقلا
 اذهو ءهدوجو نع ارخأتم هعاطقنا ناك اعطقنم هانضرف ولو :عطقني ال نامزلا نأ :ةيناثلا ءاهرادقم يأ ةكرحلا

 همازلتسال ؛عونمم هعاطقناف لاحم اذهو .هعاطقنا ضرف عم نامزلا دوجو مزليف «نامزلاب الإ روصتي ال ريخأتلا
 نأ امإ ولخي الف ؛ةميقتسملل رادقم ناك ول ذإ ؛ةريدتسملا ةكرحلل رادقم نامزلا نأ :ةثلاثلا ءنيضيقنلا عامتجا

 عحجرت وأ ؛لاحم وهو نامزلا عاطقنا مزليف عطقنت وأ ؛لاحم وهو هانتم ريغ دعب مزليف «ةياهنلا ريغ ىلإ ةكرحلا بهذت
 .ىلوألا ةفاسملا ىلع عوجر هل ضرع اذإ «ةميقتسملا ةكرحلاب كرحتملا نأل ؛نامزلا عاطقنا اضيأ اهمزليو ءفطعنتف
 ءنآ يف عقي ةفاسملا ةياغ ىلإ لوصولا نأل كلذو ؛نوكس نيتكرحلا نيب هل ناك ؛ىرخأ ةهج ىلإ فاطعنا وأ
 كلذكو «نيمسقنم ريغ ةكرحلا نم امهضورعم نوكي نأ مزل نانآ عباتت ولف ,نآ يف نوكي هنع لاصفنالا اذكو

 ىلويملا نم ةبكرم ةفاسملا لب «لاحم وهو أزجنت ال ءازجأ نم ةفاسملا بكرت مزليف «ةكرخلا اهيف عقي يلا ةفاسملا

 - هنأ تبث :ةعطقنم ةميقتسم ةك رح رادقم سيل نامزلا نأ تبث اذإو ءانوكس نيتكرحلا نيب نأ تبثف ؛ةروضلاو



 ملاعلا ثودح يف مالكلا > 5 دئاقعلا حرش

 هل اعبات نوكي نأب هريغب لب «هتاذب موقي ال ام ضرعلاو .اهيلع ماكتلالاو قرخلا عانتماو
 ةنسلا لهأ بهذم وهو امك

 ةفسالفلا بهذم وه امك

 انلو ءاناسحتسا كالفألا رئاس يف مكحلا اوممع مث ,مظعألا كلفلا ةكرح ىهو «ةمئاد ةريدتسم ةكرح رادقم -

 ةكرح ماود ناك امنإو «ناتلطاب ةروصلاو ىلويهلاو «تباث ءزجلا نأ :اهنم :ةريثك هوجو ليلدلا اذه لاطبإ يف
 [810 :ساربنلا] .قاقشنالاو راطفنالاب اهئانف مدعو اهمدق مزلتسي هنأل ؛عرشلل افلاخم تاوامسلا

 تايآلاو جارعملا ةصق هيلع لدي امك ؛تاومسلا قارخنا زوجي هنأ ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذ :قرخلا عانتماو

 ةفسالفلا معزو .(١:قاقشنالا) 4 تقشنلا ُءاَمَسْلا اذإ!986(١ :راظفنالا) 4 ثّرطفنا ْءاَمَسلا اذإ» :ىلاعت هلوقك ؛ةحرصملا

 مزل ءامسلا ترطفنا ولف «نامزلا ظفحل ةمئاد ةيكلفلا ةريدتسملا ةكرحلا نأ :اهنم :هوجوب هيلع اولدتساو لاحم هنأ

 ىفخيال مث «ىلويهلا تابثإو ءزجلا لاطبإ ىلع ةطساولاب عرفتم اضيأ قرخلا نالطبف .نامزلا عطقناف ةكرحلا عاطقنا

 :موق لوقيف بكاوكلا ةكرح ف ثحبلا عقي دق هنأ :ركذلا يف قرخلاب هنارتقا هجوو «يدارطتسا مائتلالا ركذ نأ
 قرخلا اذه نإ :موق لوقيو ءاهفلخ مكتلتو اهمادق كالفألا قرخنيف ءاهيف ريست بكاوكلاو ةنكاس كالفألا

 نم ريثكل ةفص يئبملا :هلوق نأ وهو ندي حراشلا مالك هيحوت ف رخآ اهجو اندنع نأ ملعا مث ؛لطاب مائتلالاو

 نم ناك نإو اذهف «ةرادتسالاب اهتكرحو ةركلا توبث يه ةيسدنهلا لوصألاب دارملاو ءرهاظلا وه امك لوصألا

 يدابم يف ركذي اياضق ةعوضوملا لوصألاو «ةسدنهلا يف ةعوضوملا لوصألا نم اهنكل :يعبطلاو يملإلا لئاسم
 ةكرح ماود ىلع نولدتسي دق مهأ :هريرقتو «ةيهلإ وأ تناك ةيعبط ءاهميلست ىلع نيهاربلا فقوتل ؛ةسدنهلا

 مث ؛ححرم الب احيجرت نوكي هجو ىلع هتابثف ؛ةيواستم ةركلا ىلإ ةبسنلاب عاضوألا عيمجو ةرك هنأب «كلفلا
 مزل تقرخنا ولف ءريدتسم ليم أدبم اهيف نأ ىلع لدي ةريدتسملا اهتكرح ماود نأب «قرخلا عانتما ىلع نولدتسي

 .لاحم وهو ناداضتم ناليم كلفلا يف عمتجيف ؛ةميقتسم ةكرح اهئازجأ يف

 ةرئاد انضرف اذإ انأب هيلع اولدتسا دقو «ليلد ىلإ جاتحي ةريدتسملا ةكرحلاو ةركلا دوجو تابثإ نأ ىفخي الو

 توبث ريدقت ىلع مات ريغ ةرئادلا تابثإ نأ مدقت دقو ءةكرحلاو ةركلا تبث ءاهراطقأ نم رطق ىلع كرحتت

 رتادقتا ىلع لا اذو ةقيطقلاو روختاا توبث ىلع اهفقرتلا ةةزيدتتسلا اةكربخلا كبقي هل ااالكو ىدرفلا نهوجلا
 ءقرخملا عانتماو ةكرحلا ماود نم اهيلع عرفتي امو ةركلا تبثي مل درفلا رهوجلا تبث نإف ؛هماسقنا موزلل ؛ءزجلا
 نيملعملا لب نيملعتملا ىرتو ءانمالك ريغ يف هدجت ال حيضوتلا اذه نإف «ماقملا اذه حرش يف هانركذ اميف لمأتف
 [8/ :ساربنلا] .قفوملا هللاو «ماقملا اذه هنك نوصوغي ال



 ملاعلا ثودح يف مالكلا ْ 8 ها ْ ْ دئاقعلا حرش

 ضعب يف وه امنإ كلذ نإف ءمهو ام ىلع لحما نودب هلقعت نكمي ال هنأ ىيعع. ال

 نع ازارتحا فيرعتلا مامت نم وه :ليق ءرهاوجلاو ماسحألا يف ثدحيو «ضارعألا
 داوسلا :ليق :اهوصأو «ناولألاك ,همكح نايب وه لب ال :ليقو «ىلاعت هللا تافص

 ناوكألاو .بيكرتلاب يقاوبلاو ءاضيأ ةرفصلاو ةرضنلاو ةرمحلا :ليقو ءضايبلاو

 2 .......................(كوكسلاو ةكرحلاو قارتفالاو عامتجالا يهو

 [88 :ساربنلا] .نيوخألا لقعت عم الإ لقعت ال اهنإف «ةوخألاك ةيبسنلا ضارعألا يهو :خلإ ضعب يف وه امنإ
 نع ةرابع األ ؛ام ةملكب فيرعتلا يف هنع ربعملا سنجلا يف ىلاعت هللا تافص لوحد مدعل ؛ليق :لاق امنإ :ليق
 (يدابآ رخب).ةعيدق ىلاعت هللا تافضو ءاندنع ثداح نكمم لكو :نكفملا
 عقو نإف «باحسلاك ةربغلا لصح امهدحو اعمتجا اذإف ءامهنم بكرم ناولألا عيمجو :اولاق :ضايبلاو داوسلا
 يذلا ناخدلا يف امكو ءامبورغو سمشلا عولط دنع باحسلا يف امك ةرمحلا لصح طسوتم ءوض امهيلع

 ناك نإو ؛ةملظلا لصح ءوضلا ىلع داوسلا بلغ نإو «ةفافش رانلا نأ عم «ءارمح ةلعش راصف رانلا هطلاخ
 نإو «يراحنزلاف ضايب ةرضخلا طلاخ نإو ؛ةرضنخلاف صلاخ داوس ةرفصلا طلاخ نإو «ةرفصلا ثدح سكعلاب
 .ناوجرألا نولف ةرمح ىلينلا طلاخ نإو «لينلا نولف ةرمح يثاركلا طلاخ نإو «ثاركلا نولف داوس اهطلاخ

 ىلإ لوقلا اذه بسنيو ؛ةسمح لوصألاف «ضايبلاو داوسلا عم يأ اضيأ ةرفصلاو ةرضخلاو ةرمحلا ليق :هلوقو
 ناولأ ثدحتف «ناولألا هذه بكرن انأب نولئاقلا لدتساو ءاعيمج نيلوقلاب قلعتم :بيكرتلاب ىقاوبلاو هلوق .ةلزتعملا

 ةعانصب اهضعب لصح نإو بيكرتلا ىلع اهدوجو فقوتي ال يأ لوصأ ناولألا عمج :موق لاقو هلوق .رخأ
 اريثك هنأ ملعي نأ بجي اممو ءنسحأ فقوتلاف ءاهيلع ليلد ال نونظ لكلو ءاذه ىلإ نوققحما بهذو ؛بيكرتلا
 ايفن ال يعرش رمأ اهيلع فقوتي الو «ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةفسالفلا لاوقأ ثحابملا هذه لاثمأ ف ضراعتي ام

 ؛لاوقألا دحأ رايثخاب اهاثمأ يف سأب الو ؛مالكلا ىلإ رجي مالكلا نأل ؛مالكلا ملع يف اهثحب عقي امنإو ءاتابثإ الو
 5٠[ :ساربنلا] .هظفحاف ؛ةرعاشألا ريغل ناك نإو هليلد ةوق بسح ىلع

 نوملكتملا مسق :عامتجالا يهو .نيألا هنومسي ءامكحلاو «ناكملا يب لوصحلا وهو نوكلا عمج :ناوكألاو
 وهو :قارتفالاو .ثلاث امهطسوتي نأ نكمي ال ثيحب نيرهوج نوك وهو :عامتجالا :ماسقأ ةعبرأ ىلع نوكلا
 ءرخآ ناكم يف هلوصخب اقوبسم ناكملا يف لوصحلا ىهو :ةكرحلاو ءثلاث امهطسوتي نأ نكمي ثيحب امُهوك
 كرحتي نأ هنأش نم امع ةكرحلا مدع :ةفسالفلا لاقو ؛هيف هلوصحب اقوبسم ناكملا يف هلوصح وهو :نوكسلاو
 - «نيبهذملا نم ءيش ىلع نوكسلاب فصوي ال هناحبس بحاولاو «نيملكتملا دنع دوجومو ؛مهدنع ةكلم مدع وهف



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 0 دئاقعلا حرش

 ةضومحلاو ةصوفعلاو ةحولملاو ةقرحلاو ةرارملا يهو :ةعست اهعاونأو ؛موعطلاو
 ,ىصحت ال عاونأ بيكرتلا بسحب لصحي مث «ةهافتلاو ةموسدلاو ةوالحلاو ضبقلاو

 ناوكألا ادع ام نأ رهظألاو ,:ةصوصخم ءامسأ امل تسيلو «ةريثك اهعاونأو حئاورلاو

 ,رهاوجو ماسجأ نايعألاو ءضارعأو نايعأ ملاعلا نأ ررقت اذإو ءماسحألا الإ ضرعي ال

 ءنوكسلا دعب ةكرحلاك .ةدهاشملاب اهضعبف ضارعألا امأ ء؛ثداح لكلا :لوقنف

 امك .مدعلا نايرط وهو ليلدلاب اهضعبو «ضايبلا دعب داوسلاو «ةملظلا دعب ءوضلاو

 6 ,رهاظف هتاذل ابحاو ناك نإ ميدقلا نأل ؛مدعلا يفاني مدقلا نإف ؛ءكلذ دادضأ يف

 امل دوجو ال يلا تارابتعالاو تايثيحلاب وه امنإ ةعبرألا ماسقألا زيامتو «ةدحاو ةقيقح نوكلا :نوققحملا لاق مث -
 1٠[ :ساربنلا] .رخآ ىلإ ةبسنلاب اقارتفاو ءرهوج ىلإ ةبسنلاب اعامتجا دحاولا نوكلا نوكي اذلو ؛جراخلا يف

 امك يخلت ةيسرافلاب ةرارملا :ىصحت ال عاونأ اهنم بكرتيو هلوق ةنيرقب ءاهعاونأ لوصأ يأ ةطيسبلا يأ :ةعست
 ةيسرافلاب ةصوفعلاو «حلملا يف امك يروش ةيسرافلاب ةحولملاو «لفلفلا يف امك يزيت ةيسرافلاب ةقارحلاو «ربصلا يف
 ةموسدلاو «رسبلا يف امك يكتسب ةيسرافلاب ضبقلاو يشرت ةيسرافلاب ةضومحلاو ,ءصفعلا ف امك يرك ولك
 ةوالحلا نيب فيعض معط :حالطصالا يفو ؛معطلا مدع ةغللا يف ةهافتلاو ؛دبزلاو نمسلا يف امك يبرج ةيسرافلاب
 [3.+ :ننارينلا] .ريخلا قءامك ةةموسدلاو

 يف اهدوجو نكمي هنأ نيعمب. ءرهوج نم رثكأ ىلإ جاتحي ال ةسوسحملا ضارعألا نأ :"ديرجتلا حرش" يف ركذ :رهظألاو
 نأ نم انهه حراشلا هركذ امو «ةفسالفلل افالخ اندنع بيكرتلاو جازملاب ةطورشم ريغ اهدوجو ذإ ؛دحاو رهوج

 انكمم ناك نإو ءاهريغ يف هقلخب ىلاعت هتداع رجي مل هنأ نيعع ءماسقألا ريغ يف دجوي ال ضارعألا نم ناوكألا ادع ام

 [5/ :ميكحلا دبع] ؛عوقولا يف حراشلا مالكو ,ناكمإلا يف ديرجتلا حرش مالك نإف ءامهنيب ةافانم الف
 نألف :ايناث امأو ءاهرصح ىلع ليلد ال هنألف :الوأ امأ ءضارعألا رصحل ضرعتي ملو :ماسجأ نايعألاو

 3١[ :ساربنلا] .اهرصخ نودب لصاح وهو «ملاعلا ثودح بولطملا نألف :اثلاث امأو ءليوط اهرصح يف مالكلا

 ةنوعم. هكردي لقعلا نأ عملا نأب بيحأ ؛ضرعلا ثودح دهاشي فيكف «ياعملا نم ثودحلا :ليق :ةدهاشملاب

 4١[ :ساربنلا] .ثداحلا ةدهاشم
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 رايتخالاو دصقلاب ءيشلا نم رداصلا ذإ ؛باجيإلا قيرطب ,هيلإ هدانتسا مزل الإو

 فلخت عانتما ةرورض ميدق مددقلا بحوملا ىلإ دنتسملاو «ةرورضلاب اثداح نوكي
 نع ولخي ال ام لكو «ثداوحلا نع ولخت ال امألف :نايعألا امأ «ةلعلا نع لولعملا
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 هرودص مزل يأ ىلاعت بحاولا يأ هيلإ نكمملا يأ ءهدانتسا مزل انكمم مدقلا ناك نإو يأ :هيلإ هدانتسا مزل الإو
 -ارج ملهو- نكمم نع نكمم ردص ول هنإف «لسلستلا عفدل كلذو ةطساوب وأ ةطساو الب امإ ؛ىلاعت بحاولا نع

 لولعملا رودص نوكي نأ هتقيقحو «رايتخالا دض وه :باجيإلا قيرطب ؛هسفن دحوي ال نكمملا نأل ؛لسلستلا مزل

 رداصلا ذإ ؛رانلا نع قارحإلاو ءسمشلا نع عاعشلا رودصك «كرتلاو لعفلا ىلع ةلعلا ةردق الب ابجاو ةلعلا نع

 بجيف ؛همدع لاح يف نوكي امنإ ءيشلا داجيإ ىلإ دصقلا نأل ؛ةرورضلاب اثداح نوكي رايتخالاو دصقلاب ءيشلا نع

 وأ لعف لك يف ابجوم ناك ءاوس «متدقلا بجوملا ىلإ دنتسملاو ءاميدق نوكي الف هدوجو ىلع اقباس مدعلا نوكي نأ

 بجوملا ىلإ دنتسملاو :لوقي نأ رهاظلا ناكو ادبأو الزأ دوجولا رمتسم يأ يدق طقف رثألا اذه يف هباجيإ ناك

 ولف «لولعملا داجيإ يف ةيفاك ةماتلا ةلعلا نأل ؛ةماتلا ةلعلا نع لولعملا فلخت عانتما ةرورض ؛مدعلا لبقي ال مدقلا

 .لاحم فلختلاف لاحم وهو حجرم الب احيحجرت ةرات هفلختو «ةرات هرودص ناك اهنع لولعملا فلخت

 نأو «ميدق بجوملا بجاولا لولعم نأ ىلع اوقفتا ةفسالفلاو نيملكتملا نأ وهو «هب ملعلا نم دب ال ثحب انههو

 راتخمو «يفسلفلا دنع بجوم عناصلا نأ ىلع رئادف هثودحو ملاعلا مدق يف مهفالتحا امأو ؛ثداح راتخملا لولعم

 امإ ءمدقلا يف بجوملا ريثأت نأب الدتسم ءكلي يزارلا نيدلارخخف مامإلا لوألا مكحلا يف مهفلاخو «قحلا لهأ دنع

 بولطمو ءاميدق نوكي ال نأ مزليف هثودح وأ همدع لاح يف امإو ؛لاحم وهو دوجوملا داجيإ مزليف هئاقب لاح يف

 نأ زوجي :لاق ءيدمآلا نيدلا فيس يناثلا مكحلا يف مهفلاخو «عناصلا باجيإو «ملاعلا مدق لاطبإ كلذ نم يزارلا

 نأ مزلي امنإ راتخملا رثأ نأ يأ ءدوجولا ىلع باجيإلاب داجيإلا قبسك دوجولا ىلع دصقلاب داجيإلا قبس نوكي
 ال لو ,عونمم وهو رثألا مدعب انراقم نوكيف ؛نامزلا بسحب دوجولا ىلع دصقلا مدقت ناك اذإ ءاثداح نوكي

 ءانعفني ثحبلا اذه ىرأ الو ,ءكلذك هيلع داجيإلا مدقت نأ امك «تاذلا بسحب دوجولا ىلع دصقلا مدقت زوخحي

 ؛نكمملا يف ةرورضلا ىعدا هلل حراشلاو «هفرعتس رظن هيفو ءبحاولا رايتخاب ةرداص ةميدقلا تافصلا انلق اذإ الإ

 [17؟١231 :ساربنلا] .ةرباكم يدمآلاو يزارلا فالخ لعجو



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 95 1 دئاقعلا حرش

 ولخلا مدع امأ ؛ناثداح امهو نوكسلاو ةكرحلا نع ولخت ال اهنألف :ىلوألا ةمدقملا امأ

 نوكب اقوبسم ناك نإف ءزيح يف نوكلا نع ولخي ال رهوبلا وأ مسجلا نألف :امهنع
 زيحلا كلذ يف رخآ نوكب اقوبسم نكي مل نإو ؛نكاس وهف هنيعب زيحلا كلذ يف رخآ

 ,نيناكم يف نينآ يف نانوك ةكرحلا :مهوق ىنعم اذهو ,كرحتمف رخآ زيح يف لب
 ا ع هفاواوب يدق اج 80 ةطبأطف و دسصمم ءدحاو ناكم يف نينآ يف نانوك نوكسلاو

 فيرعت هيلع قدص «هيلإ داع مث هنع لقتنا مث ناكم يف لصح اذإ مسجلا نأ :لوألا :ناثحب هيفو :نكاس وهف
 ىلع قدصي فيرعتلا :يناثلا ثحبلا «لصف الب ةيقوبسملا دارملا نأب بيجأ ءاعامجإ كرحتم هنأ عم ,نوكسلا

 بيحجأ ؛لزغملا ةالسو كلفلاك «هناكم نع جورخ ريغ نم هسفن ىلع مسجلا كرحتي نأ يهو «ةيعضولا ةكرحلا

 معزي اميف دب ال لوقن لب «ةيعضولا ةكرحلاب فرعن ال انأب :ايناثو :ةميقتسملا ةكرحلا ىه فرعملا نأب :الوأ

 هنأ مزتلن نأ :امهدحأ :نيهجو دحأ باوجلا يف يدنع قحلاو ءسحي ملو لق نإو ناكملا نع جورخلا نم ةيعضو

 كرحتملا يف ءزج لكف «لصافم اهنيبو ةدرفلا رهاوجلا نم بكرم اندنع مسحلا نأ :امهيناث ءانحالطصا يف نوكس

 | ؟ : ساربتلا| .ناكم نغ جرخي مم مسجلا :لاقي يح ادحاو الصتم مسجلا نميلو هناكم نع جراخ عضولاب

 ءرخخآ ناكم ىلإ ناكم نم مسجلا لاقتنا :ةينيألا ةكرحلاف ءامكحلا دنع امأو «نيملكتملا دنع اذه :كرحتمف

 نوكي ال امك ءاثداح اذه ىلع نوكسلا نوكي الف ءاكرحتم نوكي نأ هنأش نم امع ةكرحلا مدع :نوكسلاو

 (يدابآ رحب).اضيأ مهدنع دوجوملا فاصوأ نم ثودحلاو مدقلا نأل ؛اميلق

 نع ةرابع نوكسلاو ةكرحلا نأ نم ؛ضعبلا هيلإ بهذ ام ىلع نيفيرعتلا نيذه رهاظ ىلع دري :مهوق ىنعم اذهو
 نوكي نأ مزل ءرحآ ناكم ىلإ ثلاثلا نآلا يف هنم لقتناو «نينآ هيف رقتساو ناكم ف ثدح ام نأ «نينوكلا عومجم

 عمو ءانوكس نوكي لوألا نوكلا عم نوكلا اذه نإف ,نوكسلاو ةكرحلا نم اءزج يناثلا نآلا يف ثداحلا كلذ نوك

 ؛هنوكس نآ يف تاذلاب نكاسلا نوكي هنأ نعم «تاذلاب نوكسلا نع ةكرلا زاتمت الف ؛ةكرح نوكي ثلاثلا نوكلا

 عي «ةحماسملا ىلع ئبم فيرعتلا نأ :باوجلاو ءدحأ هب لوقي ال امث كلذو «ةكرحلا يف اعراش يناثلا نآلا نيعأ

 اودارأو «لوألا ناكملا يف نوكلا دعب يناثلا ناكملا يف نوكلا امنأ :نيناكم يف نينآ يف نانوك ةكرحلا مهلوقب اودارأ

 يف اوحماستف «لوألا نوكلا دعب لوألا ناكملا يف ىاثلا نوكلا هنأ :دحاو ناكم يف نينآ ف نانوك نوكسلا مهلوقب

 [98 :يلايخلا ىلع ميكحلا دبع] ءامهنم اءزج نوكسلاو :ةكرحلا ققحت طرش وه يذلا قباسلا نوكلا لعج
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 ديداللا 83 ىف انك .ةنيأ تا قركي اقويسع قوكي ال أ قوم ؛لحيلا طإق
 هيلع نم هيف اكل ؛انرضي ال عسل اذه ةانلق اناس نوكي ال امك هاك ر حمم وكي الف
 اهيلع تددجتو ءناوكألا اهيف تددعت ىلا ماسحألا يف مالكلا نأ ىلع «ىعدملا

 نألو ؛ةيقاب ريغ ىهو ضارعألا نم امهنألف :امهتودح امأو «نامزألاو راصعألا
 نوكسلاو ةكرحلا يأ

 ةيلزألاو «ريغلاب ةيقوبسملا يضتقت لاح ىلإ لاح لاقفا عم اهيف امل ةكرحلا ةيهام
 وهف نوكس لكو «رارقتسالا مدعو ىضقتلا ىلع يهف ةكرح لك نألو (؛اهيفانت
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 نأ ملسن ال نكلو «زيحلا يف نوكلا نع ولخي ال رهوجلاو مسجلا نأ انملس لاقي هنأ :لاؤسلا اذه لصاح :ليق نإف

 نوكلاو. ههييعب زوق .كللخ قب رست فكم .قوبسللا ةزكألا ةبقزي عيررتتللا .نينوقتلا لإ رصحس نولكلا كلذ
 ءرخآ زيح يف الو زيحلا كلذ يف ال ءالصأ اقوبسم نوكلا نوكي ال نأ زاوحل ؛رخخآ زيح يف نوكب قوبسملا
 ,نوكسلاو ةكرحلا نع ولخي ال نايعألا نألف :مكلوق نوكي الو ءانكاس الو اكرحتم رهوجلا وأ مسجلا نوكي الو
 .يشاوحلا ضعب يف اذك .نايعألا ثودح ىلع روكذملا ليلدلا متي الو ءىرغصلا ةمدقملا متي الف ءاقداص

 نيملكتملا نأ ملعاو ءاهثودح مصخلا ملسي ىلا ماسجألا يف ال ءرصانعلاو كالفألاك :راصعألا اهيلع تددجتو
 وبأ لاقو ؛نكاس الو كرحتم ال هنأ ىلإ يلزتعملا فالعلا ليذه وبأ بهذف .هثودح تقو ثداحلا نوك يف اوفلتخا

 الإو ءاضيأ نوكس وهف هل لثامم لوألا نوكلاو ؛نوكس زيخحلا كلذ ف ىناثلا نوكلا نأل ؛نكاس :يلزتعملا مشاه

 اذه لحل حراشلا ضرعتي ملو .نوكسلاو ةكرحلا فيرعت لطبي نيلوقلا نم لك ىلعو ؛ححجرم الب حيجرتلا مزل
 [37 957 :ساربنلا] .هدوصقم لخم ريغ هنأل ؛لاكشإللا
 انخياشم ضعب دنعو «ةكلملا مدع نيملكتملا ضعبو ءامكحلا دتعف :نوكسلا امأ ءملسم ةكرحلا يف اذه :ضارعألا نم

 ضرعلا نأ نم ؛ةرعاشألا هيلإ بهذ امك :ةيقاب ريغ يهو هلوق .ادوجوم نوكي نأ دب الف ءسوسحم رمأ هنأل ؛ضرع

 بحجاولا تاهيرنت يف حراشلا هركذي امك «فيعض هيلع مهليلدو ؛نأ لك يف هلثم ددجتيو مدعني لب «نينامز ىقبي ال
 ىلع رخآ ليلد :نوكس لكو .ةكرحلا ثودح ىلع رخآ ليلد اذه :ةكرح لك نألو [41- :ساربلا] .ىلاعت هناحبس
 ىلإ ةوقلا نم جرخي ال نأ زاوحل ؛لاوزلا عوقو مزلتسي ال لاوزلا زاوج :تلق :لاوزلا زئاج وهف .نوكسلا ثودح
 :تلق ؛هثودح مزلي الف ؛هسفن يف لاوزلا زئاج هنوك عم «دبألا ىلإ رمتسم ممدق نوكس دجوي نأ زوجي ذئنيحف «لعفلا

 1٠0:55[ :يلايخلا] .لمأت“هيفو ءدوصقملا متي هبو ءاقلطم مدعلا فاني مدقلا نأل ؛مدعلا قبس مزلتسي هزاوحج
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 عنتك همدع زوجي ام أ تفرع دقو ,ةرورضلاب ةك رحلل لباق وهف مسج لك نأل

 توبث مر لزألا ف تبث ول ؛ثذاحلا نع ولخي ال ام نألف :ةينافلا ةمدقملا امأَو :همذق

 نايعألا راصخنا ىلع ليلد ال هنأ :لوألا :ثاحبأ انههو «لاحم وهو لزألا يف ثداحلا

 :ةليفأ ازيحتم نوكي الو عهتاذب موقي نك درع مسكي أو ءماسجألاو رهاوجلا يف
 ىلع لوخ 17 ناع كفاط

 ام ثودح ىعدملا نأ . ةاببل باوجللاو (ةفسالفلا اب لوقي ىلا ةدرجا سوفنلاو لوقعلاك

 دوجو ةلدأ نأل ؛ضارعألاو ةزيحتملا نايعألا وهو «تانكمملا نه ةدوقحاوا تب

 1-0 زم نيب ام ىلع ةمات ريغ تادرخملا

 ىلع حصي ام اهضعب ىلع حصي ةلثامتم ماسجألا نأ مهضعب لدتساو «ةهادبلا ال نيقيلا دارأ :ليق :ةرورضلاب

 ةفسالفلا دنع مسجلا نإف ؛.مصخلا فارتعاب لالدتسالا :نسحألاو «ىقابلا اذكو ةمولعم ضعبلا ةكرحو «ضعب

 ليلدلا ف يأ :انههو [3* :ساربنلا] .مهدنع ةكرحلا زئاج يناثلاو ؛ةكرحلا بجاو لوألاو ءيرصنع وأ يكلف
 .ملاعلا ثودح ىلع

 لدتسا دقو ءاهدوجو عانتما ىلع ليلدلا نم دب الف «تادرحملا ثودح ىلع لدي ال ليلدلا نأ لصاحلا :لوألا

 فصو يف بجاولل اكراشم ناكل درحملا دجو ول :اهدحأ «ةفيعض اهنكل ءهوجوب تادرحملا عانتما ىلع نوملكتملا

 يف الاح الو مسج سيل هنأ وهو ؛ءيبلس فصو درجتلا نأب بيحأو «هبيكرت مزليف هريغب هنع ازيمتمو ؛درجتلا

 بجوي ال يتاذلا ريغ يف كارتشالا نأل ؛لحارمب بيكرتلا باجيإ نع وهف ؛ةهج يف الو ناكم يف الو مسج

 صخأ درجتلا نأ :اهيناث ءامهنع نيئيشلا ادع ام يفنك ىلوأ يبلسلاف .دوجولاك ايتوبث افصو ناك ولو بيكرتلا

 «ةقيقحلا يق هل اكراشم بحاولا ريغ نوكي نأ مزليف «هب الإ باجي ال بجاولا نع لأس نم نإف ؛بجاولا فاصوأ

 وأ «يتاذلا بوجولا اهصخأ لب «هتافص صحأ هنأ ملسن ال انأب :بيجأو :ميدقلا ثودح وأ ثداحلا مدق مزليف

 نوكي نأ زاخل الإو ؛هيفن بجيف هدوجو ىلع ليلد ال ام نأ :اهثلاث «تاذلاب مدقلا وأ ؛هاوس ام لكل اقلاخ هنوك

 مزلتسي ال موزلملا ءافتناو ءلولدملل موزلم ليلدلا نأب باجيو ؛حيرصلاب طلغ هنإو ءاهارن ال ةقهاش لابج اندنع

 نوكي نأ زاوحل ؛ديفي ال كدنع همدعو «عونمم رمألا سفن يف ليلدلا مدع نأل ؛مععأ هنوك زاوحل ؛مزاللا ءافتنا

 ٠[ :رييغتب يلايخلا] .رمألا سفن ف ادوجوم



 ملاعلا ثودح يف مالكلا 1 دئاقعلا حرش

 057 06 ؛ضارعألا عيمج ثودح ىلع لدي ال ركذ ام نأ :يناثلا .,تالوطملا يف

 تالآلا نع هلاعفأ يف نغتسم رهوج لقعلاو «لوقعلا :لوألا :ماسقأ ةثالث مهدنع تادرحملا نأ ملعا :تالوطملا

 رداصلا نأ :اهرهشأ :هوجوب, هيلع اولدعساو .«دوولا ةطاقإ :ق ةتاغوتصمو «بحاولا نيب طسوتم :ةيئامسملا

 هنأل ؛اضرع الو ؛دحاولا الإ ىقيقحلا دحاولا نع ردصي الو («بك رم مسجلا نأل ؛مسحب سيل بجاولا نع لوألا

 الإ هنع ردصي ال ادحاو هتاذ ثيح نم ناك نإو وهو «لوألا لقعلاب ىمسم رهوج رداصلاف «لحم الب موقي ال

 :ءايشأ ةثالث هنع ردصيف «قاذلا هناكمإو «بجاولاب هيوجوو ؛هسفن يف هدوجو :تاهج ثالث هيف نكل ءدحاولا

 لمعلا :ثالثلا تاهجلاب يناثلا لقعلا نع ردصي مث «كلفلا اذهل ةربدملا سفنلاو ءمظعألا كلفلاو «ياثلا لمعلا

 ىلع اهنم بكرتي امو ءرصانعلا ملاعل ربدملا رشاعلا لقعلا ىلإ اذكهو .هل ةربدملا سفنلاو ؛تباوثلا كلفو :ثلاثلا
 سيل رخخأ لاوقأ لوقعلا تاهتج ددعو رودصلا ةيفيك ف مهو ؛ليربج هنومسي لقعلا اذهو «داوملا دادعتسا بسح

 نب ميلستلا دعب :ايناثو ءدحاولا الإ دحاولا نع ردصي ال هنأ ملسن ةلافثأن :ال وأ هيلع ضرتعاو ءاهطسب لحم اذه

 ف امل ؛ةيفاو ريغ يناثلا لقعلا تاهج نأب :اثلاثو ؛هتدارإ تاقلعت ةرثك بسحب ريثكلا هنع ردصيف ءراتخم بجاولا

 .ةروصحلا ريغلا تباوثلا تارك نم تباثلا كلفلا

 درحلا لقعت اهنأ :اهدحأ :ةريثك هوجوب اهدرحت ىلع اولدتساو «ةيناسنإلا حاورألا يأ ةقطانلا سوفنلا :يناثلا مسقلا

 ناكم يف تراص «درحب ريغ يف تشقتنا ول ةدرجملا ةروصلا نأل ؛درجم وهف درحملا لقعي وه ام لكو ءيلكلا موهفملاك

 ةروص تمسقنا الإو ءدرجم وهف طيسبلا لقعي اه لكو «ةطقنلاو ةدحولاك طيسبلا لقعت اهنأ :اهيناث «ةدرحم تسيلف

 ملس ولو :ةروصلا ماستراب ملعلا نأ ملسن ال انأب :نيهجولا نع بيحأو ءمسقنم درحللا ريغ رهوجلا نأل ؛طيسبلا

 بجوي ال لحما ماسقناو «سفنلا دنع ةرضاح تالآلا يهو «ةينامسحلا ساوحلا ضعب يف ماسترالا نوكي نأ زوجيف
 ىوقلا رئاسك «مرهلاب اهفعض مزل مسج يف تناك ول ةلقاعلا ةوقلا نأ :اهثلاث ءطخلا يف ةلاحلا ةطقنلاك «لاحلا ماسقنا

 ىلعو «ةوقلا ةدوحل ال براجتلا ةرثكل هنأب :بيجأ «نابشلا نم القع حصأ خويشلا ضعب نأل ؛لطاب مزاللاو «ةيندبلا

 نايبو ءانل حاورألاك امل يهو «كلفلل ةكرحملا ةيكلفلا سوفنلا :ثلاثلا مسقلا ءراتخملا ةردقل اذه ةرعاشألا لوصأ

 ؛ةيدارإلاو ةيرسقلاو ةيعبطلا يف ةرصحنم ةكرحلا نأل كلذو ؛ةيدارإ كلفلا ةكرح نأ يهو :ةمدقم ىلع فقوتي اهدرحت

 هنودبو «يشملاك ةيدارإ دصقلا عمف الحاد ناك نإو ؛يمرملا رجحلاك ةيرسقف كرحتملا نع اجراخ ناك نإ كرحما نأل

 كرتي ال كلفلاو «ةلاح بلطو ةلاح كرت ةيعبطلا نأل ؛ةيعبط كلفلا ةكرح سيلف «ءرانلا دوعصو رجحلا طوبهك ةيعبط

 رسق ال عبط ال ثيحف ؛ةيعبطلا فالخ ىلع يه امنإ ةيرسقلا نأل ؛ةيرسق تسيلو «ةرود دعب هيلإ دئاع وهو الإ اعضو

 -نع الإ ردصت ال ةهاشتملا ةيدارإلا ةكرحلاو ؛ةدحاو ةريتو ىلع كلفلا ةكرح نأب ءاهدرجت ىلع اولدتساو «ةيدارإ يهف



 ةمئاقلا ضا هدفا ءهدادضأ ثودح الو ,هثودح ةدهاشملاب كردي ال ام اهنم ذإ

 يفقس وفم كاردإ مدع 6 0 0

 :ثلاثلا ءام هل موقت ال اهأ ة هرورص «ضارعألا دي را نايعألا ثولدح نأ

 دوحو اهيف مسجلا دوجو نم مزلي ىح ؛ةصوصخم ةلاح نع ةرابع سيل لزألا نأ

 ةردقم ةنمزأ يف دوجولا رارمتسا نع وأ «ةيلوألا مدع نع ةرابع وه لب ءاهيف ثداوحلا

 الإ ةكرح نم ام هنأ :ةثداحلا تاكرحلا ةيلزأ ئيعمو «يضاملا بناج يف ةيهانتم ريغ

 ا 20111 2 :ةيادب ىلإ آل نيرخأ ةكرح- اهلبقو

 نألف :ياثلا امأو ءدصرلاو ةدهاشملابف :لوألا امأ ءدرحم يف الإ دجوي ال ىلكلا وصلا «يلك روصت -
 يف ةلضاحلا ةروصلا نألف ا امأ ءانسفنأ نم هدحن امك ءامئاد طوبضم ماظن ىلع ىقبت ال ةيئزحلا تاليختلا

 بولطملاو ؛ةيعبط اهنِإف :الوأ امأ :هوجوب ليلدلا اذه ىلع ضرتعاو «ةيلك نوكت الف ؛ةيذهلل ةضورعم ئامسجلا

 ميظ لغلق ةةّعبط ةكرج فال ىلع ةيرسفاهكرخ لك توككي انآ عزإي الو :ةيرسقا نهفاةايناث'امآو نك ربللا سفن
 انليخت ىلع سايقلاو «تاليختلا ماظتنا مدع ملسن الف :اثلاث امإ «هتدارإب هناحبس راتخملا هكرحيو ءنوكسلا كلفلا

 [414 :ساربنلا] .ملعأ هللاو.مالكلا صخلم اذه ,حيحص ريغ وهو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق

 ىلع لد نوكسلاو ةكرحلا ناهرب نأ ديري :يعدتسي نايعألا ث ودح نأ ؛ضارعألا عيمج ثودحب يأ :ضرغلاب

 اولدتسا مأ دروي دقو ءاحي ةمئاقلا ضارعألا ةيقب ثودح مزلتسي نايعألا ثودحو ءاهلك نايعألا ثودح

 ,رود اذهو «ءضارعألا ثودح ىلع نايعألا ثودحب متللدتسا مث «نايعألا ثودح ىلع ضارعألا ثودحب

 امك «لولدم اهضعبو نوكسلاو ةكرحلاك «نايعألا ثودح ىلع لاد اهضعب ضارعألا نأل ؛رهاظ باوجلاو

 [35 :ساربنلا| .رود الف ضارعألا نم امهاوس
 [ 10 :ساربنلا| .لاحم وهو لزألا ف ثداوحلا توبث غزل لزألا يف تبث ول ؛ثداوحلا نع ولخي ال ام هلوق ىلع دراو :ثلاغلا

 هانتم ريغ نامز :امهيناث ؛هل لوأ ال نامز :امهدحأ «ةرابعلا ف حماست ىلع لزألا ىفيرعت ىلإ ةراشإ :ليق :ةرابع وه لب

 ةنمزألا فصو امنإو ءريمضلا ةداعإ يف حماست ىلع ةيلزألل فيرعت هنأ يدنع رهاظلاو ءدحاو لصاحلاو «يضاملا بناج يف

 مهلوق نععم يأ :ةثداحلا تاكرحلا ةيلزأ عمو .يضرف رمأ ةنمزألا ىلإ هماسقناو ءرمتسم دحاو رمأ نامزلا نأل ؛ةردقملاب
 [345 :ساربنلا] لإ ةكرح نم ام هنأ ثداح ةكرحلا دارفأ نم درف لك نأ عم «ةعيلق كالفألا ةكرح



 ملاعلا ثودح يف مالكلا ا دئاقعلا حرش

 ,ميدقب ةكرحلا تايئزج نم ءيش ال هنأ نوملسي مهو «ةفسالفلا بهذم وه اذهو

 ,يئزحلا نمض يف الإ قلطملل دوحو ال هنأ باوجلاو ةقلطملا ةكرحلا يف مالكلا امغإو

 مسج لك ناك ول هنأ :عبارلا «تايئزحلا نم لك ثودح عم قلطملا مدق روصتي الف

 سامملا يواحلا نم نطابلا حطسلا وه زيحلا نأل ؛ماسحألا يهانت مدع مزل زيح يف
 مهوتملا غارفلا وه نيملكتملا دنع زيحلا نأ :باوجلاو «يوحملا نم رهاظلا حطسلل

 يهو :مالكلا امثإ [45:ساربنلا] .ةثداحلا ةكرحلا هيف دجوي نيعم تقو لزألا نأ مهبهذم سيلو :ةفسالفلا بهذم
 ةكرحلا نأ لاحجلاو كلذ زوجي فيك «؛ثداح وهف ثداوحلا نع ولخي ال ام نأ ملسن ال :لاؤسلا لصاح ؛مهدنع ةميدق

 صيخلت :هنأ باوجلاو [8/6817:ناضمر] .ةثداحب تسيل ةقلطملا ةكرحلا نأ عم «ةيئزحلا تاكرحلا نع ولخت ال ةقلطملا

 ققحت ال ذإ ؛ايلزأ هتايثزج نم ءيش نوكي نأ مزل ؛لزألا يف ةدوجوم يأ ةميدق تناك ول ةقلطملا ةكرحلا نأ :باوجلا
 هسفنب ال جراخلا يف قلطملل دوحجو ال هنأب باجي دقو :«قافتالاب لطاب مزاللا نكل ؛«تايئزحلا نمض يف الإ ىلكلل

 [88 :ناضمر] .دوجوملا ةفص هنأل ؛همدق مزلي الف يئزحلا نمض يف الو
 نإ :لاقي نأ :هلصاحو «زيحلا يف نوكلا نع ولخي ال رهوجلاو مسجلا نألف :هلوق در ىلإ ةراشإ هنأك :عبارلا

 عيمج وه يذلا مكبولطم متي الف ةلمهم ةيضق امإ ؛زيحلا يف نوكلا نع ولخي ال رهوجلاو مسجلا نألف :مكلوق
 ريغ وه يذلا رهاوجلاو ماسحألا ضعب ثودح مزليف ةيئزحلا ةوق يف ةلمهملا ةيضقلا نأل ؛رهاوجلاو ماسحألا
 يواحلا مسجلا نم نطابلا حطسلا نع ةرابع زيحلا نأل ؛ماسجألا يهانت مدع مزليف ةيلك ةيضق امإو «بولطملا

 نأ هنم مزليو ءماسجألا يهانت مدع مزل زيح مسج لكل ناك ولو «يوحملا مسجلا نم. رهاظلا حطسلل سامملا
 مزاللاو ءضحم مدع هءارو اميف لب كلذك سيلو «كالفألا كلفل سام واح ءيش كالفألا كلف ءارو اميف نوكي
 نيهاربلا نم كلذ ريغو ؛يملسلا ناهربلاو يعطقلا ناهربلاب هعضوم يف تبث امك ؛ةيهانتم اهلك داعبألا نأل ؛لطاب
 [88 :ناضمر] .مكدارم وه يذلا ماسحألا عيمج ثودح مزلي الف موزلملا اذكو «داعبألا يهانت ىلع ةلادلا
 هنع لاخ ريغ نكمتملاب لوغشم ناكملا نأل وأ ؛مهريغ بهذم دوجوملا غارفلا نأل ؛مهوتملاب هديق :مهوتملا غ ارفلا

 روكذملا وهو :نيئاشملل اهدحأ :ةثالث انهه بهاذملا نأ ملعاو ءضرفلاو مهولا درحم وه امنإ هنع هغارفو ؛ةقيقح

 ذعبلا وهو. :هعبت نمو نوطالفأل ىاقلاو ؛واح هل امل لب ريح مسح لكل نوكي نأ بجي ال اذه ىلعو +لاوسلا يف
 الو «زيحتم مسج لك نيبهذملا نيذه ىلعو «هيف لاحلا نكمتملا مسجلا دعب ىلع قبطنملا يداملا ريغلا درا

 [67 :دمحأ ًالم] هل ضرعتي مل باوجلا يف هيلإ ةجاحلا تسم الو ؛لاؤسلا يف ضرغ ثلاثلا بهذملاب قلعتي م



 أ ىلاعت هللا و هه مل اعلل فكيملا |

 ع انتما ةرورض تدحه نم هل لب هي تروا نأ مولعمو «ثدحح ماعلا نأ كيب الو

 هللا وه مم اعلل ثدحملاو ءاثدخم هل نأ كسك ,.حجرم ريغ نم نكمملا قرط دحأ ححرت

 ىلإ جاتحب الو هدتاذ نم هدوجو نوكي ىذلا دوجولا بجاولا تادذلا ىأ :ىلاعت
 8 5 تافصلا صخأب ريسفت 0

 ملاعلل اثدحم حلصي ملف «ملاعلا ةلمج نم ناكل دوحولا زئاج ناك ول ذإ ؛الصأ ءيش

 هذوحجو نكي , مدعلا هشيس اذإو ,مدعلاب أف وبسم ناك ثداح ماعلا نأ روك دملا ليلدلاب ع املا عي :ع انتما ةرورض

 ادبمو ءاهلك كاثدحسملل اهدي ةئاحبس قحلا ناوك نأل#يحاولابب ةتاحببس هللا معلا ريماق :ييجارولا كناذلا يأ

 هركذي ام رئاس ىلإ ةيضرعلاو ةيمسجلا نع اهزنهو .مدقلاو ءةدحولاب افوصومو ءاهعمجأب تانكمملا ةلسلسل

 ةلاللا وأ ريسفتلا اذه تاححصم نمو دوج ولا بحجاو هنوك ثيح نم وه اغعإ :تاهي نقلا نم لل تقتيفملا

 [374517:ساربنلا] .اهتافض ضخأ بوجولاو ؛ةسدقملا تاذلل ةعوضوم ةفيرشلا

 انأل ؛هتاذ ىلع دئاز بجاولا دوجو نأ نم نيملكتملا بهذم ىلع ىبم اذهو .هدوجول ةمات ةلع هتاذ يأ :هتاذ نم

 ءاحنأ لمكأ اذه نأل ؛هتاذ نيع هدوحج ف :ةيفوصلاو ءامكحلا لاقو «ناهربلاب هدوحجو تيبشن 5 ةتاذ لقعتن

 امل هتاذ نم 5 هريع نم هدوحجو ناك لحج و اذإو «نكمملا وه جاتا دا ع نإ جاتحي الو 17 :ساريتلا| .د وججولا ١ ١ : "6 : -9 دا ا . :

 وأ دوج ولا بجاو نوكي نأ امإ ولخي اي هدوحجج و ع نم هنأ ؛دوج ولا بجاولا للا وه م اعلل تدخْاف ءافنأ هتفرع

 (سرع).دوجولا زئاج نوكي نأ رئاج الو ءزئاج
 ؛بحجاولا تاذ ىلع ةدئاز اهنأل ؛نيملكتملا دنع دوجولا ةزئاج ةيهلإلا تافصلا نأ هيلع دروأ :ملاعلا ةلمج نم ناكل

 رياغملا زئاحجلا يف مالكلا نأب :الوأ بيجأ «ملاعلا نم تافصلا نوكي نأ مزليف ءدحاولا ف بوجولا راصحا عم

 ةنكمم اهأ تابثإ قأيس هنأ :هيفو ؛ثداح نكمم لك نأل ؛ةبحاو تافصلا نأب :ايناثو ءهنع كفنملا يأ بجاولل

 ةلع ءيشلا نوك مزل الإو :اثدحم حلصي ملف |3177 :سارينلا] .مدعلاب اقوبسم نكمم لك نوك بجي ال هنأو ءاهاذب

 [337 :ساربنلا] .ةفسالفلا ناسل يف حتفلابو «نيملكتملا لامعتسا يف مضلاب :أدبم .هسفنل



 ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحملا 5-0 دئاقعلا حرش

 ام اذه نم بيرقو هل أدبم دوجو ىلع املع حلصي ام عيمجل مسا ملاعلا نأ عم

 نم ناكل انكمم ناك ول ذإ ؛ابجاو نوكي نأ دب ال اهرسأب تانكمملا ًادبم نإ :لاقي

 نم عناصلا دوجو ىلع ليلد اذه نأ مهوتي دقو ءاحل أدبم نكي ملف «تانكمملا ةلمج

 نالطب ةلدأ دحأ ىلإ ةراشإ وه لب ءكلذك سيلو لسلستلا لاطبإ ىلإ راقتفا ريغ

 يهو «ةلع ىلإ تجاتحال ةياف ىلإ ال تانكمملا ةلسلس بترت ول هنأ وهو «لسلستلا
 ....«هللعلو هسفنل ةلع ءيشلا نوك ةلاحتسال ؛اهضعب الو اهسفن نوكي نأ زوحي ال

 لدي ال ءيشلاو ءهسفن ىلع اليلد ناكل هتلمج نم ناك ولو ءأدبملا دوجو ىلع الاد اليلد يأ :املع حلصي ام

 يأ :اذه نم بيرقو (سرع).هيلإ يهتني نح ثادحإلا يف اهتلسلس بترتي نأب :هل ًأدبم (يدابآ رحبر.هسفن ىلع
 قيرطب لوألا نأ الإ ؛دحاو نيليلدلا لصاح نأ دارملاو «ملاعلا ةلمج نم ناكل دوجولا زئاج ناك ول ذإ ؛انلوق نم

 ."فقاوملا" بحاص :مهوتملا ليق :مهوتي دق [97 :ساربنلا| .ناكمإلا قيرطب يناثلاو .ءثودحلا

 ةروهشملا نيهاربلاو «قحالل ةلع اهنم قباس لك نوكي «ةيهانتم ريغ ةبترتم ءايشأ دوجو وه :لسلستلا لاطبإ ىلإ
 نكمم نم نكمملا اذهو «ناث نكمم نم نكمملا دوجو زاجل الإو ءلسلستلا نالطب ىلع ةفوقوم بحاولا تابثإ ىلع
 نيققحلا ضعب دارأ «ةليوط تالاقم ىلع ةفوقوم لسلستلل ةلطبملا نيهاربلا تناك امل مث «ةياف الب اذكهو .ءثلا

 بحاص هحرخأ ام :اهنمف .همعز ىلع لسلستلا نالطب ىلع ةفوقوم ريغ نيهارب جرختساو «لاقملا راصتخا

 دوجو ال ذإو ؛هدوجوب لقتسي ال نكمملا نأل ؛الصأ ءيش دجوي مل نكمملا يف دوجوملا رصحنا ول هنأ وه "فقاوملا"
 [3.51/ :رييغتب ساربنلا] .ناهربلا اذه دنسلا ديسلا ىضتراو ءداجيإ الف

 هنالطب ذخأ ول نإ راقتفالا تبث امنإو «هل اراقتفا سيل هنالطب ليلد ىلإ ةراشإلا نأل ؛ثحب هيف :ةراشإ وه لب

 تحاتحال يأ :ةلع ىلإ تجاتحال [84 :يدنفآ ناضمر].كلذك سيلو «عئاصلا دوجو ىلع ليلدلل ةمدقم
 هنأل ؛انكمم ناك امتإو ههمدعو هدوجو زوحيف «نكمم ةلسلسلا عومجم نأل ؛دجوم يأ ةلع ىلإ اهعومحجمم ةلسلسلا

 [34 :ساربنلا] .بوجولا يفاني جايتحالا اذهو ءءازجألا ىلإ هدوجو يف جاتحم بكرملاو ؛داحآلا نم بكرم
 ؛هسفنل ةلع ءيشلا نوكي نأ مزل ؛ةلسلسلا عومجم يه ةلسلسلا عومجم ةلع ناك ول يأ :ءيشلا نوك ةلاحتسال

 عومجم ةلع ةلسلسلا ضعب ناك ولو «ةلاحتسالا يهيدب وهو ءهسفن ىلع ءيشلا مدقت همازلتسال ؛لاحم اذهو

 -ةلع ناك اذإف ,عومجملا يف لخاد ضعبلا اذه نألف :لوألا امأ هللعلو هسفنل ةلع ءيشلا نوكي نأ عزل ؛ةلسلسلا



 ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحملا ١٠١ 4 دئاقعلا حرش

 ؛قيبطتلا ناهرب ةلدألا روهشم نمو «ةلسلسلا عطقنتف ابجاو نوكيف اهنع اجراحخ لب

 ريغ ىلإ الثم دحاوب هلبق اممو «ةلمج ةياهنلا ريغ ىلإ ريخألا لولعملا نم ضرفن نأ وهو
 ةدحاو ةبترم يأ

 لوألا ءازإب ىلوألا ةلمجلا نم لوألا لعحب نأب «نيتلمجلا قبطن مث ؛ىرخأ ةلمج ةياهنلا
 لوألا نم داو لك“ .ءازإب ناك“ إف: ءارح لهو ؛«قاقلاب قاافلاو «ةيتاقلا ةلمنللا نم

 ىلوألا يف دجو دقف نكي مل نإو «لاحم وهو دئازلاك صقانلا ناك «ةيناثلا نم دحاو

 ؛ىلوألا يهانت هنم مزليو «ىهانتو ةيناثلا عطقنتف «ةيناثلا يف ءيش هئازإب دحوي ال ام

 نوكي هانتم ردقب يهانتملا ىلع دئازلاو «هانتم ردقب الإ ةيناثلا ىلع ديزت ال اهنأل
 221111 1100006 دوجولا تحن لخد اميف نكمي اعإ قيبطتلا اذهو «ةرورضلاب ايهانتم

 ةلع فلألا نأ ضرفنلف «ةلسلسلا نم هاوس امل ةلع ضعبلا نألف :يناثلا امأو ءاضيأ هسفنل ةلع ناك عومجملل -

 ام ضعب ةتلع نوكي نأ بجيف ؛ةلع نم هل دب ال نكمم اضيأ فلألا :لوقن مث ءارج ملهو «لادلاو ميحلاو ءابلل

 [348 :ساربنلا] .ءابلا ةلع وه يذلا فلألل ةلع ءابلا نوكي نأ مزليف الثم ءابلا وهو «ةلسلسلا نم هادع

 نيعتف ءادجوم يناثلا حلصي الو «لوألا لطب دقو ءبحاولاو عنتمملاو نكمملا نيب رصحنم موهفملا ذإ :ابجاو نوكيف

 [3/ :ساربنلا] .طوبحلا بناج يف ةلسلسلا هيلع تهتنا دقو ؛«ءيشل ةلع سيل يذلا يأ :ريخألا [3/ :ساربنلا] .ثلاثلا

 ول ثداوحلا نأ :ليلدلا ريرقت :الثم دحاوب [3/ :ساربنلا] .للعلاو تالولعملا عومجم ىلع ةلمتشم ةلمج :ةلمج

 ًادبم نم امهيناثو «نيعم ًادبم نم امهاذحإ «ةيهانتملا ريغلا ثداوحلا كلت نم نيتلمح انذخأو :ةيهانتم ريغ تناك

 4٠[ :يدنفآ ناضمرإ .ةدحاو ةبترع لوألا اذه لبق رخآ

 نم ءرج ءازإب اههادحإ نم ءزج لك عوقو نأب هيف ككشيو «ةهادبلاب ءزجلا نم مظعأ لكلا نأل :لاحم وهو
 لك نأ ةرورضلاب ملعن انأب عفدو ءامهيهانت مدعل نوكي نأ زوجي لب «نيتلمجلا ةاواسمل نوكي نأ مزلي ال ءىرحألا

 ىلإ ةراشإ :قيبطتلا اذهو [343 :ساربنلا] .ةدئازلا لبق عطقنت ةصقانلا نإو «ناتتوافتم وأ ناتيواستم امإ ءنيتلمج

 دادعألا بتارم نم راج ليلدلا اذه نأل ؛هتامدقم عيمجب حيحصب سيل اذه مكليلد نأ وهو :لاقي ام باوج

 دادعألا بتارم نم دحاو لك نأل ؛تباث ريغ يهانتلا وه يذلا بولطملا نأ عم هتارودقمو ىلاعت هللا تامولعمو

 -:هلصاح «قيبطتلا اذهو :هلوقب للي حراشلا هنع باحأف ؟ليلدلا اذه متي الف «هانتم ريغ تارودقملاو تامولعملاو



 ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحملا ١ ٠ م _ دئاقعلا حرش

 ددعلا بئارك ضقنلا دري الف ءمهولا عاطقناب عطقني هنإف صح يمحو وص ام دود

 ةياهن ىلإ ال نينثالا نم ةيناثلاو ؛ةياش ب ا هبا 7 دادس 4 ناتلمج قبطت نأب

 تارو 2

 نأ نعي دحاولا «لاحم هنإف ءدوجولا يف لحدي هل ةيامن ال ام نأ :قيعل# ال ءرخآ هقوف

 .ةدحاو تاذ ىلع الإ دوج ولا بجلاو موهفم قدصي نأ نكمي الو ,دحاو مل اعلا عناص

 ناتلمج امل سيل «ةيمهو رومأ نيتيهانتملا ريغلا تارودقملاو تامولعملاو ةيهانتملا ريغلا دادعألا بتاره نإ :لاقي نأ <

 تارودقملاو تامولعملاو دادعألا ف نيتضورفملا نيتلمجلا نأ راصف ؛ىرخألل ةقبطنم امهادحا نوكي رهألا سفن ف

 مهولا يف امهعاطقنا نم مزلي نار .هزجعب روكذملا قيبطتلا نع مهولا عاطقناب «قيبطتلا كلذ يف ناتعطقنم
 نوكي نأ روصتي الف ءرمألا سفن يف ناتلمجلا كلت سيل ذإ ؛الاحم نوكي ىح «رمألا سفن ف ىهانتي ال ام عاطقنا
 31١[ :يدنفآ ناضمر].رمألا سفن يف امهعاطقلنا
 ةيجراخلا تادوجوملا نم ددعلا نأ :هيلع دروأو قيمعو دادعألا بتارغ نأل ؛ضقنلا دري ال امنإو :ضقنلا دري الف

 هنأب نيلئاقلا نيملكتملا بهذم ىلع باوجلا اذه نأب :بيجأ ؛ضرع مكلاو ءمكدنع مك ةهنأل ؛ءامكحلا دنع

 ٠١٠١38[ :ساربنلا] .يناودلا لالج هركذ امك ؛هتيمهو يف مفوقفاوي ءامكحلا نم نيققحملا نأ ىلع :يمهو
 تالاحملاو «هل ةرودقم ريغ هل ةمولعم هناحبس قحلا تاذ نأل ؛تارودقملا نم رثكأ تامولعملا يأ :ىلوألا نإف

 الإو ءركذ اميف كلذك سيلو «مدعلاب هتيقوبسمو دوحولا ةحص يضتقي ةيرودقملا نأل ؛ةرودقم ريغ ةمولعم
 .روكذملا ضقنلا دورو مدع يأ :كلذو [1؟ :ناضمر]و ١٠١٠١[ :ساربنلا] .كلذك سيل رمألاو ةينادحولا تبني مل

 [17 :يدنفآ ناضمر] .يحجراخلا دوحولا بسحب ال ءروضتلا بسحب وه امنإ اهيهانت مدع يأ :يهانت ال ىنعم نأ

 انتم تامولعملاو تارودقملاو ددعلا نم دوجوملا ةلمجلابو ءايمهو وأ ايجراحس دوجولا ناك ءاوس :لاحم هنإف

 ٠٠١[ :ساربنلا] .قيبطتلا هيف يرجي ال موهوملاو
 مُهِإف ةيونثلل افالحخ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع دحاو ىلاعت هللا وه ءادتبا ءيش لك عناص نأ عي :ةدحاو تاذ

 وهو ؛نمرهأ رشلا قلاحو «نادزي ريخلا قلاخف ءرشلا قلاح :ياثلاو «ريخلا قلاخ :لوألا :نانثا هنأب نولئاق

 -؛امهجازتما نم ملاعلا ثودحو «ناتميدق ةملظلا يناثلاو رونلا لوألا :ليقو «ناطيشلا وهو سيلبإ نع ةرابع



 عنامتلا ناهرب ظ ١15 دئاقعلا حرش

 |عنامتلا ناهرب]
 َناَك ول :ىلاغت هلوقي هيلإ راشملا عتامتلا ناهري .نيملكتملا نيب كلذ يف روهشملاو

 ديري نأب :عنامت امهنيب نكمأل ناهلإ نكمأ ول هنأ :هريرقتو اَندَسفْلُهّللا الإ ةَهلآ اًمهيف
 :ءايبنألا) 7١

 قلعت اذكو ,نكمم رمأ هسفن يف امهنم الك نأل ؛هنوكس رخآلاو ديز ةكرح يقع

 نأ امإ ذئنيح و «نيدارملا نيب لب نيتدارإ نيب داضت ال ذإ ؛هسفن يف امهنم لكب ةدارإلا

 ثودحلا ةرامأ وهو امهدحأ زجع مزليف ال وأ «نادضلا عمتجيف نارمألا لصحي

 نوكي ال نأ يغبني ريخلا ىضتقا نإ هتاذ نأل ؛تاذلاب ارشو اريخ ن وكي نأ عنتكي دحاولا لعافلا نأب هيلغ اولدتساو -

 ؛اريخخ نكي مل ؛لعفي ملو ريرشلا رش عفد ىلع ردق نإ ريخلا نألو ؛اريخ نوكي ال نأ يغبني رشلا ىضتقا نإو ارش
 :لاقي نأب هنع باجي نأ نكميو «ةيهولألا ةجرد نع طحنم زحاعلاو زجع ردقي مل نإو ءرش رشلاب ءاضرلا نأل

 امأو ءانيلإ ةبسنلاب رشلا نألو ؛تاذلاب ارشو اريخ نوكي نأ مزلي ارشو اريخ لعف اذإ دحاولا لعافلا نأ لسنا اال

 [17 :يدنفآ ناضمر] .مهتهبش دري الف :ةحلصمو ريخ هلك ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب

 ؛ةماتلا ةردقلاب نارداق ناعناص يأ ناهلإ نكمأ ول هنأ :ةميركلا ةيآلاب هيلإ راشملا عنامتلا ناهرب ريرقت يأ :هريرقتو

 ضعب نأ ملعا ؛عناصلا ةدحو الإ ديفي ال ليلدلاو ءبحاولا ةدحو تابثإ ىعدملا نأ نم مهوتي ام هجوتي الف

 نأ مزليف نانثا ددعتلا ةبترم لقأو ءاددعتم نوكي نأ مزل ادحاو نكي مل ول هنأ :هريرقت ء«ةيوطم ليلدلا تامدقم

 (لامك ةرق).خلإ عنامت امهنيب نكمأ ول هنأل ؛لطاب وهو «نينثا موهفملا اذه نكمملا درفلا نوكي
 سيل هنكل ؛دحاو ديز وهو امهقلعتم معن «ناديرملا امهو امهلحم ددعتل ؛نوكسلاو ةكرحلا ةدارإ يأ :نيتدارإ نيب

 داحتال ناداضتم امهفإف ءنيدضلل دحاولا يندارإ فاللخب «هيف امهعامتجا عنتما يح «نيدارملا لب نيتدارإلا لحم

 يفق «هلبق امع ضارعإلاو هدعب ام تابثإل عوضوم "لب" نأ ملعا «نيدارملا نيب داضتلا لب يأ نيدارملا نيب لب «لحملا
 لوألا تبثي لوألا نع ضارعإلا نكمي ال عضوم لك يفو ءطقف يناثلا تبثي لوألا نع ضارعإلا نكمي عضوم لك
 ؛نيقيلا ديفت ال ةرامألاف الإو هليلد يأ :ثودحلا ةرامأ (3+ :يدنفآ تاضمو]:لوألا رمآلل انه لبو «يبانلاو

 نأ عم جايتحالا ةبئاش نم هلوقف ءانظ ال اعطق زجعلا ديفي دارملا فلخت اضيأو «عنامتلا ناهربل ةمدقم هذحأ حلصي الف

 | + :يدنفأ انضم ر] .هلخم يف سيل ؛«يعطق جايتحالا



 نوكيف لاحملل مزلتسملا عنامتلا ناكمإل مزلتسم ددعتلاف جايتحالا ةبئاش نم هيف ال

 نإو .ةزجع عزل رخآلا ةفلاخم ىلع ردقي مل نإ امههدحأ نإ :لاقي ام ليصفت اذه ءالاحم

 «عنامت ريغ نم اقفتي نأ زوجي هنإ :لاقي ام عفدني انركذ امو ءرخآلا زجع مزل ردق

 عامتجا عنتمي نأ وأ «لاخحملا اهمازلتسال ةنكمم ريغ ةفلاحملاو ةعنامملا نوكت نأ وأ

 َناَك ْوَلإ» :ىلاعت هلوق نأ ملعاو ءاعم هنوكسو ديز ةكرح دحاولا ةدارإك «نيتدارإلا

 17111111 1 1 ذ ز 1 ذ ز ] زذز زذ]ز زذ ]ز] ز ]ز] ةذةا7102اااا88 ,ةيعانقإ ةجح «ئاَنَدَسفلهّللا الإ ةّهلآ اًمهيف
 (؟ 0 :ءايبنألا) 5 ١

 ؛عنامتلا ناكمإ يفاني ال قافتالا زاوج نأل ؛عنامت امهنيب نكمأل حراشلا لوقب عنملا اذه عفد :اقفتي نأ زوجي هنإ

 نأ :لئاقلا اذه لوق رهاظ ىلع عنملا دورو ريرقت :خلإ ةعنامملا نوكي وأ .بولطملا تابثإ ف فاك عنامتلا ناكمإو

 .ددعتلا ريدقت ىلع ةنكمم ريغ ةفلاخملا نوكي نأ زاوحل ؛ةعنامملاو ةفلاخملا مزلتسي ةهآلا ددعت نأ ملسن ال لاقي

 نأب دروأ ءنكمم رمأ هسفن يف امهنم الك نأل ؛حراشلا لوق عنملا اذه عفدف نيضيقنلا عامتجا ئيعأ ؛لاحملا اهمازلتسال

 دحأ يف ةحلصملا ملع اذإ امهنم دحاو لكف ؛ةمكحلا بسحب هعانتما ياني ال ةردقلا بسحب امهنم الك ناكمإ

 .هعضوم يف نيب امك «ىلاعت بجاولا ىلع بحت ال حلصألا ةياعر نأ :هباوج «ةمكحلل رخآلا ةدارإ هنم عنتما نيدضلا

 لب «نيتدارإلا عامتجا عنتمي فيكف «نيتدارإ نيب داضت ال هنأ عنملا اذه عافدنا :عنتمي نأ وأ [14 :يدنفآ ناضمر]

 [9 4 :يدنفآ ناضمر] .نيدارملا نيب وه امنإ داضتلا

 نم نهذلا لاقتناب طبنتسي يذلا ناهربلا امأ ءئيظ ةيآلا هذه ظفل هديفي يذلا ليلدلا نأ ديري «ةيبظ يأ :ةيعانقإ ةجح

 ضعب لاقو «ناهربلا ةفلك لمحتي ال نم هب عنقي هنأل ؛ايعانقإ ٍيظلا ليلدلا ىمسي امنإو ءيعطقف اهنطاب ىلإ اهرهاظ
 ىلع ئبم وهو :تلق ؛ةيعطق ةجحف الإو «رتاوتملا لوسرلا رب هنوك نع رظنلا عطق عم وه امنإ ايعانقإ هنوك :نيشحما
 ةحص نأ حراشلا راتخم نكلو «رود هنأل ؛حصي ال :مهضعب لاقو ءصوصنلاب ديحوتلا ىلع لالدتسالا حصي هنأ

 :ةيداع .ددعتلل امزال داسفلا نوك يأ :ةمزالملاو .ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس امك .ديحوتلا ىلع فقوتي ال صوصنلا

 ريركت ىلع قلطت دقو «ةروصحم تارم هلعاف نع هرودص رركتي لعف ىلع قلطت دق ةداعلاو «ةداعلا ىلإ ةبوسنم يأ
 نظلا بسح ىلع ىعدملل نيعماسلا ميلست امي دصقي ىلا ةلدألاب يأ تايباطنلاب قئاللا وه ام ىلع «لعفلا اذه

 ةنهربم نوكي نأ ريغ نم ةماعلا دنع .يأرلا ئداب ف ةملسم تامدقم نم بكرم سايق -حتفلاب-- ةباطخلاو «بلاغلا
 - :مكاحلا ددعت دنع بلاغتلاو عنامتلا دوجوب ةيراج ةداعلا نإف .هايإ نيظعاولا يأ ءابطخلا لامعتسال ةباطخ يمسو



 عنامتلا ناهرب ١ دئاقعلا حرش

 ىلَع طنب القز :ىلاعت هلوقب هيلإ ريشأ ام ىلع مكاحلا ددعت دنع بلاغتلاو ىلا رق 3 نى

 ع«دهاشملا ماظنلا اذه نع امهجورح يأ لعفلاب داسفلا ديرأ نإف الإو ؛ ب ضعَب

 81١( :نونموملا)
 داسفلا ناكمإ ديرأ كإو ,ماظنلا اذه ىلع قافتالا زاوجل ؛همزلتسي ال ددعتلا درجمف

 عنامت الب يأ

 نوكيف «ماظنلا اذه عفرو تاوامسلا يطب ةدهاش صوصنلا لب «هئافتنا ىلع ليلد الف

 ول هنأ وعم ءامفوكت مدع امههةاسفب دارملاو ةيعطق ةمزالملا :لانقي ٠ ال «ةلاحم ال انكم

 امهد وحج و يا

 ملف اعناص امهدحأ نكي ملف ءاهلك لاعفألا يف عنامت امهنيب نكمأل ناعناص ضرف

 ءمهددعت دنع عنامتلاب ةيراحح رشبلا رف ماكحلا ةداغ نأ :امهدحأ : نييلعم لمتحيو ةيداع ةمزالملا هل وقل تايب -

 سايق باب نم ةمزالملا نوكت نيهجج و ولا ذلك ىلعو :رهظأ لوألاو :مهيف عل ءنامتلا ثادحاإب ةيراج ةيهالا ةداعلا نأ :امهينات

 تايضتقعم نم عنامتلا نأ وهو ءامهنيب احضاو اقرف نيبي نأ يعدملل ناك اذإ اميس ؛ئيظ وهو ل دشاشلا ىلع بئاغلا

 نكي مل نإ يأ :ديرأ نإف الإو ٠١[ :ساربنلا] .اهنع اهزنم ناك اهإ ناك نمو ءبضغلاو عمطلاك ؛ةيناويحلا عئابطلا

 وه داسفلل مزلتسملا لب :همزلتسي ال [314 :يدنفآ ناضمرإ.ةيلقع وأ ةيعطق لب «ةيداع ةمزالملاو «ةيعانقإ ةجحلا

 ١ ؛؟ :سارينلا | .ةحرضم ريغ ةيآلاو عنامتلا

 ةلاحتسا ىلع يأ هعانتما ىلع ليلد الف ءامهداسف نكمأ ةهأ امهيف ناك ول :ىيعملا نوكي نآب :ناكمإ ديرأ نإو

 وطن 25 :ىلاعت هللا لاق ماظنلا اذه عفرو تاوامسلا يطب ةدهاش صوصنلا لب «لطاب ريغ مزاللاف ءداسفلا

 عيش لكو» :ل :لاقو «(١:قاقشنالا) 4ْثَفَشْنا ةاحسلا اذإو» :لاقو 4 :ءايبنألا) 6 بكل لجسلا طك عءاسشلا

 داسفلا يأ نوكيف 8 :ميهاربإ) (ٌتاواَمَسِلاَو ضو يخيل لدي موي :لاقو ( :صصقلا) 6 هَهْجَو الإ كِلاَم

 ةمزالملاف ءامهداسف عقول ةلا امهيف ناك ول تدرأ نإ كنأ :لصاحلاف .ناكمإلا عرف عوقولا ذإ ؛ةلاحم ال انكم

 ءاينيقي سيل ليلدلاف ع ونمم يلاتلا نالطبف ءامهداسف نكمال ةملآ امهيف ناك ول تدرأ نإو «قافتالا زاوحل ةعونم

 ٠١84[ :ساربنلا] .قافتالا دعبتسي نظلا نإ :لوقنو لوألا قشلا راتخن انأل ؛حص ةباطخ هانلعج نإ امأو

 ٠١[ 5 :ساربنلا] .موزلملا اذكف «يهيدب تاعونصملا دوجو نأل ؛لطاب مزاللاو :عونصم دجوي ملف



 عنامتلا ناهرب 5 ١٠١5 دئاقعلا حرش

 ءافتنا مزلتسي ال وهو ءعناصلا ددعت مدع الإ مزلتسي ال عنامتلا ناكمإ :لوقن انأل

 566 عمم هما لصشلاب نوكتلا مدع قيوأ : ةمزالملا عنم دري هنأ ىلع «عونصملا
 ةيالا يف يا

 لاخلا عنامتلا ناكمإ نأ :نيعملاو «عنامتلا ناكمإ ىلإ عجار ريمضلاو «ةمزالملا عنم باوحلا لصاح :مزلتسي ال وهو
 ؛تاعونصملا مدع مزلتسي الو «موزلملا ةلاحتسا ىلع ليلد مزاللا ةلاحتسا نأل ؛لاحملل بجوملا ددعتلا مدع مزلتسي
 ريمضلا نوكي نأ زوجيو .هعوقو مزلتسي ال عنامتلا ناكمإ نأل ؛عنامتلا عوقو ريغ نم امهدحأ اهقلخي نأ زاوجل

 نوكي ال نأ هل مزلتسملا لب «عونصملا ءافتنا مزلتسي ال عناصلا ددعت مدع نأ :ئيعملاو «عناصلا ددعت مدع ىلإ اعجار

 ناكمإ ىلع هعيرفت حصي مل يلكلا بلسلا :اعناص امهدحأ نكي ملف هلوقب لئاسلا دارأ نإف .ناعناص امهنم ءيش

 ٠١[ 5 :ساربنلا] .هيلع ءالصأ عونصم دجوي ملف هلوق عيرفت حصي مل يئزحلا بلسلا وأ «عنامتلا
 نإو «قافتالا زاوحل ةمزالملا ملسن الف ءتاعونصملا دجوي مل ةملآ ناك ول تدرأ نإ كنأ :لصاحلا :دري هنأ ىلع

 لب نكمم اهدوجو مدع نإف ءفتنم ناكمإلا اذه نأ ملسن الف «تاعونصملا دجوي ال نأ نكمأل ةآ ناك ول تدرأ
 عنم :اهلصاحو ؛«ةوالعلا نم لوألا قشلا وه لوألا باوجلا نأل ؛راركت مالكلا يف :تلق نإ ءرشحلا دنع عقاو

 لاطبإل ةوالعلاو «لعفلاب امنوكت مدع هلوق نم ردابتملا رهاظلا نأ ىلع نيم لوألا باوجلا نأب :بيجأ «ةمزالملا

 ميكحلا يبارافلا رصن يبأل اعابتا «ةيعانقإ ةجح ةيآلا نوك يف دهتجا دق حراشلا نأ ملعاو ءاهلك ةلمحملا قوقشلا

 نأ ملعاو ءاشحاف اصقان اهلعج يأ ةيآلاب افاحجإ عانقإلا نكي مل نإو «ةيعطق ةجح اًهوك ئمتي نمؤملا بلق لعلو

 امهريغو ضرألاو ءامسلا دوجو يف رثؤملا ناك ول عملا نأ :امهدحأ :ةيآلا ةيعطق ف نيهجو دافأ يلايخلا ةمالعلا

 ؛عامتجالا ليبس ىلع امإو «لالقتسالا ليبس ىلع امإ امهريثأت ذإ ؛هضعب وأ هلك سوسحملا ملاعلا اذه دجوي مل «ناهلإ
 ءامهيناث هضعب يفو ءامهدحأ ضعبلا يف رثوملا نوكي نأب عيزوتلا ليبس ىلع امأو نيتردقلا عومجم رثوملا نوكي نأب
 عنامتلا ناكمإ امهمازلتسالف :ناريخألا امأو ءدحاو لولعم ىلع نيتلقتسملا نيتلعلا دراوتلف :لوألا امأ .لاحم لكلاو
 ءازجأ مادعنال عامتجالا ريدقت ىلع هلك ملاعلا مادعنا مزليف ءاعناص امهدحأ نكي مل عنامتلا لاحتسا اذإو «ليحتسملا

 داجيإلاو ريثأتلا هنأش نم يذلا بحاولا ددعت نكمأ ول :امهيناث «ةلعلا مادعنال عيزوتلا ريدقت ىلع هضعبو «ةلعلا

 ملاعلا ناك نإو يأ :الإو ءاثداح هنوكل هناكمإ عرف هدوحو نأل ؛ادوجوم نوكي نأ نع الضف ءانكمم ملاعلا نكي م

 امهيترودقم ححصم ققحت و ءامات ارداق امهنم لك نوك ةرورض «امهنيب عنامتلا نكمأل بجاولا ددعت نيح انكم

 ناكمإ نأل ؛انكمم ملاعلا نوكي الف ءرم ام ىلع لاخنا همازلتسال لاحم عنامتلا ناكمإ نكل ؛عونصملا ناكمإ عأ

 نوكي ال نأ مزلي اضورفم ددعتلا ناك اذإف «ءايشألا نم ءيش ناكمإو ددعتلا نيعأ ءنيرمألا عومجمب مزال عنامتلا

 5:٠١ ١٠١[ 4 :ساربنلا] .لاحم وه يذلا عنامتلا ناكمإ مزلي ال يح ءانكمم ءايشألا نم ءيش



 عنامتلا ناهرب 1 _ دئاقعلا حرش

 ف يناثلا ءافتنا "ول" ةملك ىضتقم :ليق نإف :ناكمالاب " نإ مزاللا ءافتنا عنمو

 نامزلا. يف داسفلا ءافتنا نأ ىلع ةلالدلا الإ ديفي الف «لؤألا ءافتنا ببسب يضاملا
 ةيآلا كيشي هداف يأ

 لمعتسي .ذقأ نكل ةةغللا لضأ بسحب اذه معن :انلق ءددعتلا ءافتنا ببسب ىضاملا

 يف امك «نامز نييعت ىلع ةلالد ريغ نم طرشلا ءافتنا ىلع ءازجلا ءافتناب لالدتسالل

 ىلع هبتشي دقو «ليبقلا اذه نم ةيآلاو «ريغتم ريغ ناكل اميدق ملاعلا ناك ول :انلوق

 ملع ا حيرصت اذه ميدقلا .طبخلا عقيف ءرخآب نيلامعتسالا دحأ ناهذألا ضعب

 اذاعع الك“ ول قل ؛هدوجول ءادتبا ال يأ ءاميدق الإ نوكي ال بحاولا ذإ ؛امازتلا
 ادق : هل وقل ريبسفت

 0000 اد ز ز ز ز ز زةزةي0 (؛ةرورض هريع نع هدوحوب ناكل مقعلاب ًاقوبسم

 :نيهجوب كلذو «ةيعانقإ ةجح يه مكلوق حصي الف ءججحلا بيترت ىلع تسيل ةيآلا نأ :لاؤسلا لصاح :ليق نإف

 داسفلا ءافتنا نأ دوصقملا لب .دوصقم ريغ اذهو .ددعتلا ءافتنا ببسب داسفلا ءافتنا ىلع لدت "ول" ةملك نأ :امهدحأ

 ٠١[ 5 :ساربنلا| .نامز لك يف ةهآلا ءافتنا دوصقملاو ءيضاملا نامزب صتخت "ول" نأ :امهيناث «ددعتلا ءافتنا ىلع لدي

 ءافتنا ىلع ءارجلا ءافتناب لالدتسالل لمعتست دق نكل ؛ءتركذ ام وه "ول" ةملكل ىلصألا ئيعملا نأ انملس يأ :معن انلق

 ٠١8[ :ساربنلا] .يناثلا ضارتعالا عفدناف ؛نامز نييعت ىلع ةلالد ريغ نم لوألا ضارتعالا عفدناف ءطرشلا
 ءافتنا ىلع لدي "ول" نأ اوركذ ةاحنلا ضعب نأل كلذو كلي بحاحلا نبا ةمالعلا ىلإ ةراشإ :ناهذألا ضعب

 بيسمل نوكي ام اريثكو «ببسم ءازحلاو ببس طرشلا نأب «بحاحلا نبا مهيلع ضرتعاف «طرشلا ءافتنال ءازجلا

 "ول" نوكي نأ قحلاف «ببسملا ءافتنا مزلتسي ال ببسلا ءافتناف ؛ةءاضإلل رانلاو سمشلاك ءةفلتخم بابسأ دحاو

 ناك ٌرل## :ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ .عمجأ هبابسأ ءافتنا مزلتسي ببسملا ءافتنا نأل ؛ءازحلا عانتمال طرشلا عانتمال

 عقي نأ زاوحل ؛سكعلا نود ددعتلا عانتما ىلع داسفلا عانتماب لالدتسا (١5؟ :ءايبنألا) «اتدّسفل لا اَلِإ ةهلا اًمهيف

 يلالدتسالاو يئافتنالا عملا معز :هنأ طبخلا هجوو .نيعملاب همالك ىهتنا ءددعت ريغ نم ةيهلإلا ةدارإلاب هداسف

 ؛حراشلا هركذ ام ىلع بم اذهو هللا هلوق نم :امازتلا ٠١5[ :ساربنلا] .لقتسم ئععم امهنم الك نأ عم ءادحاو

 ٠١8[ :ساربنلا] .بجاولا تاذلاب ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحملاو :فنصملا لوق يف هللا مسا ريسفت نم

 هدوجو ف جاتحي ام نومسي مكإف .دارم ريغ ةفسالفلا حلطصم نأ ىلع هيبنتلل ءثداحلل ريسفت :مدعلاب اقوبسم

 [١٠٠ه :ساربنلا | .مهمعزب مُلاعلاك مدعلاب اقوبسم ريغ ناك ولو ءاثداح ريغلا ىلإ



 عطقلل ميقتسم, سيل هنكل «نافدارتم متدقلاو بجاولا نأ مهضعب مالك يف عقو ىتح

 نأ ىلع مهضعب نإف ءقدصلا بسحب يواستلا يف مالكلا امنإو ءنيموهفملا رياغتب
 قدصي ال هنإف بجاولا فالخب «ءبجاولا تافص ىلع هقدصل «بجاولا نم معأ مدقلا

 (ةعيدقلا تاوذلا ددعت ليحتسملا امنإو «ةميدقلا تافصلا ددعت يف ةلاحتسا الو ءاهيلع

 نأب حيرصت هعبت نمو هلم يريرضلا نيدلا ديمح مامإلاك نيرخأتملا ضعب مالك ينو
 وهف ميدق وه ام لك نأ ىلع اولدتساو «هتافصو ىلاعت هللا وه هتاذل دوحولا بجاولا

 ف جاتحيف :هسفن يف مدعلا زئاج ناكل هتاذل ابجاو نكي مل ول هنأب «هتاذل بحاو
2 

 ءامهفدارت مهضعب معز نأ ىلإ مدقلا بوجولا مازلتسا غلب يأ ءاميدق الإ نوكي ال بحاولا :هلوقل ةياغ :عقو ىتح
 ىلع امهنم دحاو لك قدصي نأ :يواستلاو ءسولجلاو دوعقلاك امهانعم داحتا وه :نيظفللا نيب فدارتلاو

 ١١5[ :ساربنلا] .فدارت الب نايواستم كحاضلاو قطانلاف ءال مأ ناموهفملا دحتا ءاوس ءرخآلا هيلع قدصي ام لك

 ١٠١7[ :ساربنلا] .مدعلا هيلع قبسي ال ام :مدقلاو ءهتاذ نم هدوجو نوكي ام بجاولا نإف :نيموهفملا رياغتب

 هناحبس قحلا نأل ؛معأ ميدقلا نأ :روهمجلا بهذمف ءامهيواست يف خياشملا فالتحا نايب ديري :مالكلا امنإو

 امهنأ ىلإ يريرضلا مامإلا بهذو ؛دحاو بحاولا نأ ىلع نيهاربلا مايقل ؛ةبجاو ريغ ةميدق هتافصو «ميدق بجاو

 نم لك ىلع دريو ؛مدعلاب قوبسم وهف بجاوب سيل ام لك نأ هنم امعز «ةبجاو اضيأ تافصلاو «نايواستم
 ١٠١5[ :ساربنلا] هلي حراشلا هركذيس امك ؛ءبعض لاكشإ نيبهذملا

 [317 :يدنفآ ناضمر] .ءامدقلا ددعتل بجاولا تافص ىلع متدقلا قدص ول هنأ وهو :لاقي ام باوج اذه :ةلاحتسا الو

 نوكيف :بجاولا نأب ١٠١5[ :ساربدلا] .مدقلاو بجاولا يواستب نيلئاقلا بهذم يف عورش اذه :خإ ضعب مالك ينو
 متدقلا نيب ثلاثلا رمألا يأ ءامهنيب ةطساو ال ذإ :مدعلا زئاج [917 :يدنفآ ناضمر].نيفدارتم ميدقلاو بجاولا

 وه معدقلا نأل ؛بلسلاو باجيإلا لباقت ثداحلاو متدقلا نيب لباقتلا نأل ؛اثداح الو اميدق ال نوكي ّىح ثداحلاو

 ةبسنلا عفر وهو بلس لوألاو «ءادتبا هدوجول نوكي يذلا ؛دوجوملا وه ثداحلاو هدوجول ءادتبا ال يذلا دوجوملا

 نيرمألا عافترا مزل الإو «بلسلاو باجيإلا نيب ةطساو الف ؛ةيمكحلا ةبسنلا تابثإ وهو باجيإ يناثلاو «ةيمكحلا
 [18:91 :يدنفآ ناضمر] .لاحم كلذ لكو ءامهعامتجا مزل وأ نييفانتملا



 تافصلا نأب اوضرتعا مث ءرخآ ءيش داحيإب هدوحو قلعتي ام الإ ثدحللاب عن ال ذإ

 ةفصلاب يأ ءاقبلا يا

 ؛ةبوعصلا ةياغ يف مالك اذهو «ةفصلا كلت سفن وه ءاقبب ةيقاب يهف ةفص لك نأب

 يفاني تافصلا ناكمإب لوقلاو ءديحوتلل فانم هتاذل بحاولا ددعتب لوقلا نإف

 مدع نيعمجب ؛نامزلاب ةميدق اهأ اومعز نإف ءثداح وهف نكمم لك نأب محلوق

 دوجولا قلعت نأ ىفخي الو «مدعلاب ةيقوبسملا يعمي ثودحلا تابثإ وه بولطملا نأل ؛رهاظ ثحب هيف :قلعتي ام الإ
 ءملاعلا يف ةفسالفلا تلاق امك هتلع مدقل ؛مدعلاب قوبسم ريغ نكمملا نوكي نأ زاوحل ؛همزلتسي ال رحآ ءيشب

 ةنراقم هداجيإ ةدارإ نأل ؛مدعلاب قوبسم راتخملا لولعم نأو .هناحبس راتخملا وه دجحوملا نأ تبث دق هنأ :باوجلاو

 |[ ١ 9 :نمارتللا | .ةدعل

 معأ وهو .هسفنب موقي ال ام انهه ئعملاب دارملا :ىنعم ءاقبلاو .مهسفنأ ىلع نولدتسملا ءالؤه يأ :اوضرتعا مث

 ؛لاحم ضرعلاب ضرعلا مايق نأ امك «لاحم وهو :ىنعملا مايق مزليف ١٠١5[ :ساربنلا] .نيملكتملا دنع ضرعلا نم
 :باوجلا لصاح :اوباجأف ١٠١7[ :ساربنلا] .هريغ هب موقي نأل حلصي ال هسفنب موقي ال ام نأ وهو :دحاو ليلدلاو

 كلذو «دوجولا رارمتسا نع ةرابع ءاقبلا لب ؛ضرعلاب ضرعلا مايق مزلي نح ءاضراع ادوجوم ارمأ سيل ءاقبلا نأ
 بهذم وه امك «ةبجاو تافصلا نأب لوقلا يأ :مالك اذه [38 :يدنفآ ناضمر] .دوجولا ىلع دئاز رمأب سيل

 ٠١17[ :ساربنلا] .لكشم امهالك ءمعأ مدقلا نأب نولئاقلا بهذ امك «ةبجاو ريغ اهنأب لوقلاو «يريرضلا

 فانم وهو ؛هتاذل بجاولا ددعتب لوقلا مزلي ءاهقاذل دوجولا بجاو تافصلا نوكب انلق نإ نيعي :لوقلا نإف

 هتافص ال ىلاعت هللا وه هتاذل دوجولا بجاو نأب اولاق نيملكتملا ضعب نأ نيعي :تافصلا ناكمإب لوقلاو ديحوتلل

 وع ىلاعت هللا نوكي نأ مزليف ءثداح نكمم لك نأب :مهطوق ٍقاني «ةبجاو ال ةنكمم تافصلا نوكي نأ مزليف

 [1/8 :ناضمر].حراشلا هدعو يذلا قيقحتلا وه اذهو ءابعص راص اذلف ؛ثداوحلل

 ةاعرلاب ةعق تاقعلا ةيوكي هنآ يع آل ل :لاعي تأ وعو رقع لاؤس نه بارزه انغ قع تاق

 [34/8:يدنفآ ناضمر] .ئامزلا مدقلا نيبو قاذلا ثودحلا نيب يقانت ال هنأل ؛داسفلا مزلي الف ؟تاذلاب ةئثداحو

 - «تاذلاب ميدقلا وهو «هريغ نم هدوجو نوكي ال يذلا دوجوملا ىلع قلطي مدقلا نأ ملعا :نامزلاب ةمدق



 عنامتلا ناهرب ١1 دئاقعلا حرش

 تبهذ امم لوق وهف ءبجاولا تاذ ىلإ جايتحالا نيعمب ,قاذلا ثودحلا ىيقاني ال اذهو

 ضفر هيفو «ىامزلاو ّياذلا ىلإ ثودحلاو مدقلا نم لك ماسقنا نم «ةفسالفلا هيلإ

 .ىاعت هللا عابش نإ قيقحت ةدايز اذهل نأيسو «دعاوقلا نم ريثكل
 تافضلا ثحب يف يأ

 ثدحلا هلباقي تاذلاب ميدقلاو «؛نامزلاب ميدقلا وهو «مدعلاب اقوبسم هدوجو سيل يذلا دوحوملا ىلع قلطيو -

 نوكي يذلا وهو «نامزلاب ثدحملا هلباقي نامزلاب مبدقلا نأ امك «هريغ نم هدوجو نوكي يذلا وهو «تاذلاب

 ساربنلا ةيشاح).مدعلاب اقوبسم هدوجو
 لولعم نأ :ةيناثلاو «رايتحالاب لعاف هناحبس بحجاولا نأ :اهادحإف «ةيمالسإلا دعاوقلا يأ :ريثكل ضفر هيفو

 تافصلا نأل ؛دعاوقلا هذه ضفر عزل انإو ءصقن رايتخالا مدع يأ باجيإلا نأ :ةثلاثلاو ؛نامزلاب ثداح راتخملا

 عناصلا نأب «ملاعلا ثودح ىلع لالدتسالا لطبو «ةيناثلا ضفر مزل هرايتخاب بجاولا نع تردص نإ ةميدقلا

 ضفر مزل رايتخالاب ملاعلاو باجيإلاب تافصلا ردصي ليق نإو «ىلوألا ضفر مزل هرايتخا الب تردص نإو ؛راتخم
 ١١17| :ساربنلا] .ةثلاثلا

 ئععمو ءاهسفن يف ةنكمم تافصلا نأ :يهو «قيقحت ةدايز ةنكمم وأ ةبجاو تافصلا نوكل يأ :قيقحت ةدايز اذه

 سيلف ميدقلل ابجاو ناك اذإ نكمملاو «ىلاعت هللا تاذل ةبحاو هتافص نأ :هتافصو هللا وه دوجولا بجاو مهلوق

 بهذم نأ عمساف ثحبلا اذه ةصالخ عمست نأ تئش تئش لإ ,باتكلا حرشب قلعتي ام اذه ءارصتخم ىهتنا الاحم همدق

 «بجاولا ددعت موزلل وهس اذهو ءاتاذل ةبحاو تافصلا نأ «يريرضلا بهذم :اهدحأ :ةثالث هيف ةنسلا لهأ

 ضرتعاو «هناحبس قحلا تاذ نع باجيإلاب ةرداص ةميدق ةنكمم تافصلا نأ وهو «نيققحملا روهمج هيلع ام :اهيناث

 نأب :ايناثو رايتخالاب رداصلاب صاخ هنأب :الوأ بيجأو ؛ثداح نكمم لك :مهلوق يفاني هنإ :لوألا :هوجوب مهيلع

 «ءلوق لك يف ةبجاو مهتفلاخم سيل ذإ ؛رظن هيفف «ةفسالفلا هيلإ بهذ ام لوق هثآب. هةعفد انمأ .«تاذلاب. كنذاح ةانعم

 هعناص رايتخاب ملاعلا ثودحخب انفرتعا اذإ «ءنامزو يقاذ ىلإ مدقلاو ثودحلا ميسقت يف سأب الف ءاقح ناك ولو

 ام رايتخالا صيصختب الوأ بيجأ «مدعلاب اقوبسم هلولعم نوكي نأ بجيف «راتخم بحاولا نأ :يئاثلا ءسدقت

 ىلع ءيشلا قبس مزل رايتخالاو ةردقلاب امهدوجو ناك ولف «رايتخالاو ةردقلا اهتلمج نم ذإ ؛تافصلا ىوس
 «تالامك تافصلا نأل ؛تافصلا ريغ يف صقن هنأب بيحأو عمك دنع صقن باجيإلا نأ هيلع ةروأو هس

 ؛لامك اضيأ تانكمملا ىلع دوحجولا ةضافإ نأب 598 هيلع دروأو «ءصقن هنع ولخلاو لامك لامكلا باجيإو
 - هلولعم ىلع هرايتخا مدقت نوكي نأ زوج ثيح «ةدغاقلا عنم نم يدمآلا نيدلا فيس هيلإ بهذ امج :ايناثو



 تافصلاو ءامسألا ثحب ل دئاقعلا حرش

 |تافضلاو ءاممالا كيل |

 ثدحم نأب ةمزاج لقعلا ةهادب نال ؛ديرملا يئاشلا ربها عيمسلا ميلعلا رداقلا حلا 5 هللا تا. 7 1 ما 300 |

 ةنقتملا لاعفألا نم هيلع لمتشي ام عم ؛مكحملا ماظنلاو عيدبلا طمنلا اذه ىلع ملاعلا

 9 صلئاقن اهدادضأ نأ ىلع «تافصلا هذه نودب نوكي ال ةنسحتسملا شوقنلاو

 تاذلا نوكي ال نأ مزليف ؛ناكمإلا ال ثودحلا ةلعلا ىلإ جوحما نأ ىلع نيملكتملا نأ :تبلاثلا :«اينامر ال ايتاؤدح

 ءيشل العاف نوكيا ال طبسللا نإ :عبارلا .تافصلا ىوس امم. ةدعاقلا صيصختب ببحأو ةهبقلا تافضلل ةلغ

 رومألا نم لوبقلاو لعفلا نأ :باوجلاو «بيكرتلا عزليف «لوبقلا ةهج ريغ لعفلا ةهج نأل ؛اعم هل الباقو

 صعب و ةيفوصلل :اهتلات «تاذلا ٌّق ةرتك مزلتسي ذل تارابتعالا ددعت و ءجراخلا تق ا دوحجو هيا يلا ةيرابتعالا

 ام لك و «نيلوألا نيبهذملا ىلع ةدراؤلا تالاكشإلا نغ هردم اذهو «تاذلا نيع' تافصلا نأ :وهو :ةرغاشألا

 ظفلب ةرات تعقو ةفصلا هذي ةقطانلا صوصنلا نآل ؛امهركذو ,ديرملا فدارم وهو ءءاش نم لعاف مسا :يئاشلا

 #٠ ١[ : ساريا |[ .غعىشلا داحيإ دنع ثدحت ةدارإلاو ةيلاوأ ةقيشملا ةيماركلا تمعغزو «ةداراإلا ظفلب ةراتو «ةكيشملا

 ىلع لكلاو ؛ةدارإلاو ةردقلا ىلع ثودحلاو ملعلا ىلع لدي عيدبلا طمنلا نأب حضوي دقو :هذه كودب نوكي 3

 بيجأو «هب اوحرص امك اهابثإل ىفكي ال يلقعلا ليلدلا نال 4في ايينق ةريصبلاو عمسلا ىلع ةلالدلا امأ ؛ةايحلا

 لدي اهقلاخ هناحبس راتخملا نوك يف كش الو «تارضبملاو تاعومسملا كارذإ رضبلاو عمسلاب انهه دارملا نأب

 ١١7[ :ساربنلا] .اهك ردي هنأ ىلع

 لهجلاو زجعلاو توملا يهو ءاهدادضاب فصتي نأ ءزل امي فصتي ملا ول هنأ :هريرقت نات ليلد :اهدادضأ نأ ىلع

 ةردقلا اماو عملعلاو ةايحلا ٌُّق ملسم اله نأب :ةيف شف ون لفو «صضئاقن يهو رارطضالاو يمعلاو مكبلاو ممصلاو

 ربيقبلاو عمسلا امأو ءاضيأ نيهلكمملا دنع لب ميكحلا دنع لابوك ةقيق وهو عئهدذحو رجعلا اي «باحجيإللا هدضف

 ءامش هلوبق مدعل ؛اعر نيدبفلا نع للا ولح زاوجل ؛يمعلاو ممصلاب فاصتالا امك فاضتالا مدع نم مزلي اف

 ةوقلا يعم, رصبلاو عمسلا :ليق ءاهلك ةداضتملا موعطلاو ناولألا نع لاح ءاوحلا نأ ىرت الأ ءهيف صقن الو

 :لاجك عومسملاو ريحبملا هب فشكني ةفص وعم امأو ءهدض نعو هنع ههيزنت بحي يرابلا ف صعن ةيناويحلا

 ٠٠١[ :يدنفآ ناضمر] .هنع قحلا هيزنت بجي لهج هنع ولخلاو



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١١ه دئاقعلا حرش

 توبث فقوتي ال امث اهضعبو ءامب عرشلا درو دق اضيأو ءاهنع ىلاعت هللا هيربت بحي

 عناصلا دوجو فالخب «ديحوتلاك اهيف عرشلاب كسمتلا حصيف ءاهيلع عرشلا

 ؛هتاذب موقي ال هنأل ؛ضرعب سيل «هيلع عرشلا توبث فقوتي ام ءكلذ وحنو همالكو

 امئاق نئيعم ءاقبلا ناكل الإو هؤاقب عنتمب هنألو ؛ًانكمم نوكيف هموقي لحم ىلإ رقتفي لب

 لقعلا اهليحتسي ال رومأ يهو «هتابثإب تقطن ةرتاوتملا ثيداحألاو نآرقلا نأ :هنايب ءثلاث ليلد :درو دق اضيأو

 نم نظي امل عفد :فقوتي ال امث اهضعبو ١٠١5[ :ساربنلا| .ةروكذملا تافصلل رورحجم ا ريمضلاو ءام ناميإلا بجوف
 ماظنل عرشلا اذه لسرأ لامكلا تافصب فوصوملا هناحبس هللا نأب ءملعلا ىلع فوقوم عرشلا قيدصت نأ
 ملعلا ىلع فقوتي امنإ عرشلا قيدصت نأ :باوجلا لصاحو رودلا ىلع لمتشم عرشلاب تافصلا تابثإف «هقلخ

 لاسرإلا فقوتي ال هنإف ءرصبلاو عمسلا فالخب «هتدارإو هتردقو هملعو همالك و هتايحك «ىلاعت هتافص ضعبب

 ١٠١5[ :ساربنلا] .اهيف عرشلاب كسمتلا حضيف امهيلع

 .حضوأو نيبأ ةيهولألاو ةيضرعلا نيب ةافانملا نوكل ؛ةيبلسلا تافصلا رئاس ىلع ضرعلا مدق امنإو :ضرعب سيل

 ةيهولأب اولاق ةيونثلا نم ةفئاط نإف «دحأ هب لقي مل هنأ ملسن ال :تلق نإف ءضرعلا ةيهولأب دحأ لقي مل كلذلو

 اهلك يهو «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا نم «عبرألا عئابطلا ةيهولأب اولاق نيعئابطلاو «ةملظلاو رونلا
 يف ركذ ام ىلع «ناريصب ناعيممس نايح ةملظلاو رونلا نأب اولاق ةملظلاو رونلا ةيهولأب نولئاقلا :تلق «ضارعأ

 [١١٠١:ناضمر].؟ملاعلل اعناص ضارعألا نوكب نولوقي فيكف الإو «نيعئابطلا اذكو «ضارعألا نم انوكي ملف ةرصبتلا

 .اعنتمم ءاقبلا نكي مل نإو يأ :ءاقبلا ناكل الإو

 امهالكو ؛ضرعلا ريغب امئاق وأ ضرعلاب امئاق ءاقبلا نوكي نأ امإ :ولخي الف ايقاب ناك ول ضرعلا نأل :لاحم وهو

 دئاز نعم نع ةرابع ضرعلا ذإ ؛ضرع اضيأ ءاقبلا نأل ؛ضرعلاب ضرعلا مايق هنم مزلي هنألف :لوألا امأ .نالاحم

 ريغ ءاقبلا نأ ملعف ؛دوجولا رارمتسا ءاقبلا نأل ؛دوجولا ىلع دئاز نعم وه يأ كلذك ءاقبلاو «تاذلا ىلع

 مايق مزل ضرعلاب ءاقبلا ماق ولف ؛دوحولا ىلع ادئاز ءاقبلا نوكيف ؛ءيشلا كلذ ريغ ءيشلا رارمتسا نأل ؛دوحولا

 امئاق ناك ول ءاقبلا نألف :يناثلا امأو «ةتبلا هب ريغلا موقي ال هسفنب موقي ال ام نأل ؛لاحم وهو «ضرعلاب ضرعلا
 ءاقب ليحتسي ناك امايأو ءردقملا فالخ وهو «ضرعلا ال ريغلا كلذ وه ىقابلا نوكي نأ مزل ءضرعلا ريغب

 نوكي الف ءاميدق نوكي نأ دب ال ملاعلا عناص وه يذلا بجاولاو ءاميدق نوكي ال هؤاقب ليحتسي امو «ضرعلا

 ٠١١ ١٠١٠١[ :يدنفآ ناضمر] .بولطملا وهو ءاضرع ملاعلا عناص



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١1 ظ دئاقعلا حرش

 يح هتاذب هل زيحت ال ضرعلاو «هزيحتل عبات هزيحت نأ هانعم ءيشلاب ضرعلا مايق نأل

 نأو .هدوجو ىلع دئاز نيعم ءيشلا ءاقب نأ ىلع ينبم اذهو «هتيعبتب هريغ زيحتي

 .هلاوز مدعو دوجولا رارمتسا ءاقبلا نأ قحلو ءزيحتلا ف ةيعبتلا انعم مايقلا

 هنأ "قبي ملو دحو" :انلوق ىنعمو «ئباثلا نامزلا ىلإ ةبسنلا ثيح نم دوجولا هتقيقحو

 531 ....-. ..«عيلاقلا كاسؤلا قب اتي نكي لو. ءهقوححو.رمدتسي لقا تدح

 .هدنع راتخم :امهوأ :نيليلذ بولطملا اذهل كني حراشلا دروأ :ينبم اذهو .ضرعلا ءاقب عانتما ليلد يأ :اذهو

 ليلد خلا ضرعلا مايق نأل :هلوقو ؛هؤاقب عنتمي هنألو :هلوق وهو ؛فيزم :امهيناثو «هتاذب موقي ال هنأل :هلوق وهو
 ١٠١١[ :يدنفآ ناضمر] .يناثلا ليلدلا فييزت ىلإ ةراشإ ؛نيبم اذهو :هلوقو «ةيلاحملا

 يف ةيعبتلا هعوضوم<. همايق نيعم ناك ولف ؛«ضرع زيحتلا سفن نإف ؛ءيشلا ءاقب نأ ىلع فوطعم :هانعم مايقلا نأو

 ضرع دوجول ؛لسلستلا مزليف «ةيهانتم ريغ تازيحت دوجو مزليو ءهيلإ مالكلا لقتنيو ءزيحت زيحتلل ناكل زيحتلا
 ريحت فالخب ؛ضرعلا كلذ ىلع دئاز نوك هل سيل ضرعلا زيحت نأل ؛ءيشب سيلو «ةفسالفلا تنعط اذكه ءدحاو

 روصتي ال يح «ةيهاملا مزال ضرعلاو .دوجولا مزال هنأل ؛مزال رهوجلل زيحتلا نأ نم شان قرفلاو «رهوجلا
 ٠١١[ :يدنفآ ناضمر].رهوجلا نود ضرعلا ىلع لاقتنالا عنتما اذه عمو ءرهوجلا فالخب ءهنودب ضرعلا

 ,يمدع رمأ هلاوز مدعو ؛دوجولا ىلع دئاز نيعم دوجولا رارمتسا نأ نم مهوتي امل ةلازإ :دوجولا هتقيقحو

 ريرقتو «دوحولا نبيع ءاقبلا نوك نم هتابتإ ديري ال فلاخم يناثلابو «ةعونمملا ةمدقملل تابنإ لوألاب ءاقبلا ريسفتف

 ىلع ادئاز ارمأ سيلف «يناثلا نامزلا يف دوجولا وه ءاقبلا ةقيقحو «حماستلا ىلع بم اممي ريبعتلا نأ :باوجلا

 ةبسنلاب دوجولاو «ءادتبا لوألا نامزلا ىلإ ةبسنلاب دوجولا :ئياثلا نامزلا ىلإ ١١١[ :ساربنلا] .هنيع لب دوحولا
 .دوجولا ىلع دئاز ءاقبلا نأ ال «ءاقبلا نيع يناثلا نامزلا ىلإ ةبسنلاب دوجولاف «ءءاقب ىاثلا نامزلا ىلإ

 ىلع نوقفتم ءالقعلا نأ :ةجحلا ريرقتو «ذوحولا ىلع دئاز ءاقبلا نأب نيلئاقلا ةجح نع باوج :انلوق ىنعمو

 «ضقانت هنإف ءاعم يفنلاو تابثإلا حصي من دوجولا سفن ءاقبلا ناك ولف «قبي ملف ءيشلا دجو :مهلوق ةحص

 تبثملا لب ءدحاو نمز يف دوجولا ىلع ادري ملا يفنلاو تابثإلا نأ «باوحلا لصاحو «دجوي ملف دجو :كلوقك

 دجوي ملو سمأ دجو :كلوقك ءضقانت الف يناثلا نامزلا يف دوجولا وه يفنملاو ءلوألا نامزلا يف دوجولا وه
 ١١١[ :ساربنلا] .عويلا
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 تاذب ةمئاق اهنإف «ىلاعت يرابلا فاصوأ يف امك «؛تعانلا صاصتخالا وه مايقلا نأو

 يف ماسجألا ءافتنا نأو «زيحتلا نع ىلاعت ههيزنتل ةيعبتلا قيرطب زيحتت الو «ىلاعت هللا
 معن «ضارعألا يف كلذ نم دعبأب سيل لاثمألا ددجتب اهئاقب ةدهاشمو ءنآ لك

 انهه سيل ذإ ؛ماتب سيل اهئطبو ةكرحلا ةعرسب ضرعلاب ضرعلا مايق ف مهكسمت

 ةبسنلاب ىمست ؛ةصوصخم ةكرح انهه لب «ءطب وأ ةعرس وهو رخآو ةكرح وه ءيش

 ةعرسلا تسيل نأ نيبت اذهيو «ةئيطب ضعبلا ىلإ ةبسنلابو «ةعيرس تاكرحلا ضعب ىلإ
 ,تافاضإلاب فلتخت ال ةيقيقحلا عاونألا ذإ ؛ةكرحلا نم نيفلتخم نيعون ءطبلاو

 ناجع اطالع انهما 616 مهماضاع حمام ها ع ويوسع عا وح در عي مع رت مطيع هع «ريحتمو بكر تم هنآل !مبسح "الو

 نوكي نأ :تعانلا صاصتخالاو ؛دوجولا رارمتسا ءاقبلا نأ ىلع فظعو «ةيناثلا ةمدقملل لاطبإ اذه :وه مايقلا نأو

 ١١١[ :ساربنلا] .ضيبألا مسجلا :لاقيف ءمسجلاب مئاقلا ضايبلاك «رخآلل اتعن امهدحأ هب ريصي صاصتخا نيئيشلا نيب

 عانتمال هزيحتل ةعبات اهزيحت نأ ئيعمب. ال ؛هل ةتباث ةصتخم هتاذب ةمئاق ىلاعت هللا تافص نأ ئعي :فاصوأ يف امك

 |.“ :سديقآ نايطسرو ]| للا هزي

 لاطبإ دعب ضرعلا ءاقب عنتمب مهوقل لاطبإ وهو ءدوجولا رارمتسا ءاقبلا نإ ىلع فطع :ماسجألا ءافتنا نأو
 ءارصنالا زاج ولف ؛ةرعاشألاو ءامكحلا قافتاب يرورض ماسجألا ءاقب نأل ؛ةيقاب ضارعألا نأ :هلصاحو ؛هليلد

 قافتاب ةطسفس وهو ءاضيأ ماسجألا يف كلذ زوجي نأ بجول «اهئاقبب سحلا مكح لطبو ضارعألا يف ددجتلاو
 اذه نوكي اذه ىلعف «ماسحألا ددجتب هدرفتل اديدش اراكنإ يلزتعملا ماظنلا ىلع سانلا ركنأ كلذلو ؛نيقيرفلا

 ١١١[ :ساربنلا| .يرورضلا ةفلاخم تمزلل كليلد حص ول يأ «يلامجإ ضقن :ليقو ؛ةضراعم مالكلا
 ١١١61١١١[ :ساربنلا] .فاصنإلا لهأ قيرط ىلع مهبهذم رصن ام دعب «ةفسالفلا ةلذأ ضعب فعضل ميلست :مهكسمت معن

 ةعرسلاب فصتي دق ضارعألا نم يه يلا ةكرحلا نأ :ضرعلاب ضرعلا مايق يف اولاق ءامكحلا نأ نعي :مهكسمت

 .ةئيطبلاو ةعيرسلا ةكرحلا يف يأ :انهه (دومحم).ضرعلاب ضرعلا مايق زوجيف «ضارعألا نم اضيأ امم ناذلا ءطبلاو
 ١١١[ :ساربنلا] .رقب وأ سرف ىلإ فيضأ ءاوس ناسنإ ًالثم ناسنإلا .نإف :تافاضإلاب فلدخت ال
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 وهو .أزجتي ال يذلا ءزجلل مسا هنألف :اندنع امأ رهوج الو .ثودحلا ةرامأ كلذو

 مهفألف :ةفسالفلا دنع امأو ءكلذ نع لاعتم ىلاعت هللاو .مسحلا نم ءزجو زيحتم

 نم هولعج مهنكل ءازيحتم وأ ناك ادرحب عوضوم يف ال دوجوملل امسا هولعج نإو

 امأو ,عوضوم يف ال تناك تدحو اذإ ىلا ةنكمملا ةيهاملا هب اودارأو ءنكمملا ماسقأ

 عناصلا ىلع امهقالطإ عنتمي امنإف ,.عوضوم يف ال دوجوملاو هتاذب مئاقلا اممب ديرأ اذإ

 نوئطخم مهو ضعبتملاو بكرتملا نيعم «ىلاعت هيلع مسجلا قالطإ ةلبانحلاو دوهيلا زوج :ثودحلا ةرامأ كلذو
 لوألاو هال وأ ىلاعت هللا تافصب فوضوم امإ ضعب لك نلف نعم امأو ءليحتسمف اظفل امأ ؛ئعمو اظفل

 ثودحو «ثودحلا ةرامأ كلذو ؛لهجلاو زجعلا لثم ؛هدادضأب ءزحلا فاصتا بجوي ىاثلاو ءةهآلا ددعت بحوي

 بكرتملا ال تاذلاب مئاقلا يعم. مسجلا نوقلطيف :مكحلا نب ماشهو ةيماركلا امأو ءلكلا ثودح بجوي ءزجلا

 ةردابم مسجلا يف نأ عم ءاهيقفو ابيبط هيمسن ال اذلو ؛ةيفيقوت ىملاعت هللا ءامسأ نأل ؛اظفل نوئطخم مهو ءضعبتملاو

 1٠١[ 4 :يددفآ ناضمر] .ةغل هابعم هنألا ؟بكرملا ىلإ نهذلا

 وه :عوضوملاو ؛.عوضوم يف دوجوم ضرعلاو ءعوضوم يف ال دوجوم رهوجلا :اولاق ثيح :هولعج نإو مهألف

 نم معأ لحملاو ؛ةكرحلاو نوللا نم هيف لحي امع ىيغتسملا مسجلاك هيف لاحلا نع هموقت ف ييغتسملا لحمل

 كلذ عمو «ىلويهلا يث ةلاح ةروصلاو نارهوج امهإف ؛ةروصلاو ىلويهلاك هيف لحي ام ىلإ جاتحي دق هنأل ؛عوضولملا

 .ناكملاو ةهجلاو ةداملا نع ةدرخم اًهإف ء«سوفنلاو لوقعلاك :ناك ادرحم ةروصلا ىلإ اهموقت يف ةجاتحم ىلويهلاف

 ١١١[ :ساربنلا| .ةروضلاو ىلويشلاو مسجلاك :ازيحتم وأ

 مهنأ قيقحتلا دعب رهظي هنكلو «بحاولا لوانتي ؛.عوضوم يف ال دوجوم :مهوق رهاظ نأ ديري :هولعج مهنكل

 ىلإ نكمملاو ,نكممو بحاو ىلإ موهفملا اومسق مهفأ :امهدحأ :نيهجول اذهو «بحاولا ىلع رهوجلا نوقلطيال

 يف ال تناك تدجو اذإ ةيهامت رهوجلا اورسف مهنأ :امهيئاث ,مهدنع نكمملا نم مسق رهوجلاف ءضرعو رهوج

 ىلع دئاز تانكمملا دوحو نأ ىلإ ةراشإلا :مهيولطمو ؛عوضوم يف تناك تدحجو اذإ ةيهامب ضرعلاو ؛عوضوم

 ١١١[ :ساربنلا].مهدنع هتيهام نيع صاخلا هدوجو نأل ؛بجاولا فيرعتلا لوانتي ال اذه ىلعف ءاتايهام

 كرت هنإ ثيح نم لب «ىنعملا ةحص مدع ثيح نم ؛بحاولا ىلع امهقالطإ عنتمي ال يأ :امهقالطإ عسمب اهنإف
 -ىمسي ال نأ ةنسلا لهأ بهذمو «ثيدحلاو نآرقلا يف قالطإلا اذه دجوي مل هنأ :امهدحأ :نيهجول اذهو «بدألا
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 بهذو «ءزيحتملاو بكرملا ىلإ مهفلا ردابت عم ءكلذب عرشلا دورو مدع ةهح نم

 هللا هيزنت بحي يذلا ئعملاب هيلع رهوجلاو مسجلا قالطإ ىلإ ىراصنلاو ةمسجملا

 امث كلذ وحنو ممدقلاو بحاولاو دوحجوملا قالطإ حصي فيكف :ليق نإف «هنع ىلاعت
 ىلاعت هللا نإ :لاقي دقو «عرشلا ةلدأ نم وهو «عامجإلاب :انلق ؟عرشلا هب دري مل

 قالطإب عرشلا درو اذإو .ءبجاولل مزال دوجوملاو «ةفدارتم ظافلأ ميدقلاو بحاولاو
 مزالي امو «ىرخأ ةغل نم وأ «ةغللا كلت نم هفداري ام قالطإب نذإ وهف ةغلب مسا

 4 هئاَمْسَأ يف َنوُدِحْلُي ةيذلا او اهب ُهوُعْداَف ىَنْسُحْلا ُءاَمْسَأْلا بو :ىلاعت هلوقل ؛امهيف درو امب الإ هناحبس هللا -

 ١١١[ :ساربنلا] .بجاولا ىلع حصي ال يذلا ئيعملا ىلإ رهوجلاو مسجلا نم ردابتي مهفلا نأ :يناثلا 18٠١ :فارعألا

 :اولاقف ىراصنلا امأو «ءشرعلا ىلع سلاج ءماسجألا رئاسك مسج وه :اولاقف ةمسحملا امأ :ةمسجملا بهذو

 ؛رهوجلاو مسجلا قالطإ كرتل رخآ هجو اذهو .سدقلا حورو «نبالاو ؛بألا :ءازجأ ةثالث ىلإ مسقنم رهوج

 نم ريثك ف عقوو .ممهدوصقم فالخ دوصقملا ناك ولو ءاعرش ةعونمم مهتعدب يف ةعدتبملا ةقفاوم نأل كلذو
 ام بئاجعلا نمو ؛عرشلا دورو مدع ىلع :ليقو ؛مهفلا ردابت ىلع افطع ردصملا ظفلب ةمسجما باهذو :خسنلا

 رهوجلاو مسجلا نإ :متلق مكنأ وهو عردقم لاؤس .باوح (ةمسجلا بهذو :هلوق نأ :نيشحملا ضعب ركذ

 ١١١[ :ساربنلا] .امهوقلطأ ىراصنلاو ةمسحملا نأ لاحلاو ؛ىلاعت هيلع ناقلطي ال

 :نيهجو نم :رظن هيفو ١١١[ :ساربنلا|.عرشلا دورو مدع ةهج نم :هلوق ىلع ضقنلاب ضارتعا :ليق نإف
 نم وأ «دوبعملا ةغللا بسحب هانعمو «يقيقحلا يئزجلل ملع هللاف «ةرياغتم امهتاموهفم نأل كلذو ؛فدارتلا يف امهدحأ

 لوأ ال ام ميدقلاو «همدع عنتمي ام بجاولاو «هريغ نع بجتحا نم وأ ؛هيلإ لكلا عزفي نم وأ «هيف لقعلا ريحتي
 حصي الف صقنلاب امهوم امهدحأ نوكي دق هنأل ؛ىلاعت هيلع قالطإلا يف نيفدارتملا يمكح داحتا يف يناثلاو ؛هدوجول

 لاح كلذكو ؛يغبني ال امع ديقلا نيعم. لقعلا نم هنأل ؛ملاعلل افدارم ناك نإو «لقاعلا هيلع قلطي ال اذلو ؛هقالطإ

 مث «مزاللا ال موزلملا قالطإ زوجي هنأ عم :ريزانخلا قلاخ نوكي نأ همزليو ؛ءيش لك قلاحخ ىلاعت هللا نإف «مزاللا

 - مالعألا ءامسأ قالطإ زاوج يف عازن ال :نيققحملا ضعب لاق ءاريثك افالتحا اهيف فلتخا فيقوتلا ةلأسم نأ ملعا
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 ضاوحخ نم كلت نأل نيرا ل ةقسا ةروس لح ءلكشو ةروص يذ يأ روصم الو

 «تاياهنلاو دودحلا ةطاحإو تايفيكلاو تايمكلا ةطساوب امل لصحت ؛ماسحألا
 ناولألاك 5 ل و لوطلاك

 كايبكلا اليخ سي نمياةرعكو طع يك أ ةيفم لأب :ةياهفو دح يىذ يأ دودحم الو

 قد يأ رجنم الو صعبتم الو يرهاظ وهو دادعأك ةلصفمنملا الو «ريداقملاك ةلصتملا

 امف ءبوجولل يقانملا جايتحالا نم كلذ لك يف امل اهنم بكرتم الو ءءازجأو ضاعبأ
 ءايرسقمو اضعبتم اهيلإ هلالمتلا رابتعايو ابك رتس اهتم ةفلأت نابفعاب ىمسي ءارحآ هل
 21111 هوس مس مس سهام ريداقملا تافص نم كلذ نأل ؛هانتم الو

 تافصلا نم ةذوخأملا ءامسألا يف عازنلا امنإو «ةيكرتلاب "يركنت"و «ةيسرافلاب "يادخ"ك تاغللا يف ةعوضو اا

 ءعرشلا هب نذأي مل ولو هب ىلاعت هفاصتا ىلع لقعلا لد ام لك قالطإ زوجي :ةيماركلاو ةلزتعملا تلاقو «لاعفألاو

 ظفل لك :ركب وبأ يضاقلا لاقو «رافكلا ةغلب اصوصخم ناك ام الإ ؛ةيعرشلا ءامسألا داري ام زوجي :موق لاقو

 ارعشم نوكي نأ كلذ عم نورخآ طرشو «هقالطإ زاج صقنب امهوم نكي ملو «ىلاعت هلل تباث عم ىلع لد
 لدي ام ال ةفصلا ىلع لدي ام زوجي :لاقو هي يلازغلا مامإلا لصفو «نيمرحلا مامإ فقوتو «ميظعتو لالجحإب
 [1١١؟ :ساربنلا] .راتخملا وه :"فقاوملا حرش" يفو ؛عراشلا نذإ نم دب ال :يرعشألا مامإلا لاقو «تاذلا ىلع

 :امهدحأ :نامسق وهو «هتاذل ةمسقلا لبقي ضرع مكلا نأ :ماقملا حيضوتو .دودعم ال هلوقل ريسفت :ةلصفنملا الو

 طخلاو نامزلا وهو ءنيمسقلا نم لكلا دح ربتعي نأ حصي ؛كرتشم دح هيمسقل ناك مسق اذإ يذلا وهو ءلصتم

 .دمجنملاو بئاذلا نمسلا يف صقنيو رادقملا دادزي هنأ مسجلا هترياغم ىلع لديو ءمسجلاب مئاقلا رادقملاو حطسلاو

 اذإ اذكو ءطخلا يمسق نم لكل اكرتشم ادح ةطقنلا تناك ةطقنب طخلا انمسق اذإ انإ مث تايبوسللا نر

 دح هيمسقل نوكي ال يذلا وهو «ءلصفنم :امهيناث ءنآب نامزلاو حطسب ىمسجلا رادقملاو طخب حطسلا انمسق

 الإو ؛كرتشم دح ةعبرألاو ةتسلا نيب نكي مل الثم ةعبرأو ةتسب تمسق اذإ ةرشعلا نإف ءددعلا وهو ؛كرتشم
 سيل هنألف :دادعألا امأو ,ءاسجألا صاوخ نم اهألف :ريداقملا امأ ءرهاظ وهو ,ةسمح ةعبرألاو ةعبس ةتس تراصل

 مالك ناك نإو «ةثالثلا يناعملاب يفنم ددعلاف :مهدادعت يف عقي ءاكرش الو تايئزج الو ءازجأ ىلاعت بحاولل

 حيحصلا نأ عم ؛دادعتلا مدعل ؛دادعتلا باب نم سيلف :دحاو ىلاعت هنأب فصولا امأو «لوألا ىلإ ارظان حراشلا

 ١١ ١[ :ساربنلا] دعب سيل دحاولا نأ
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 وه سنحج أ قرف (وتك أم :انلوق ىنعم نأل ؛ءايشألل ةسناحما يأ ةيئاملاب فصوي الو

 ةيفيكلاب الو .بيكرتلا مزليف ةموقم لوصفب تاسناجتملا نع زيامتلا بجوت ةسناحماو

 وه امث ءكلذ ريغو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلاو ةحئارلاو معطلاو نوللا نم

 210017112 «بيكرتلاو جازملا عباوتو ماسجألا تافص نم

 ءاما بلقو واولا فذخب .وه ام ىلإ ةبوسنم اهنأ معزي دقو «ةزمهلا ةدايز عم ةيماهفتسالا ام ىلإ ةبوسنم :ةيئاملاب

 معأ يوغلو يقطنم :ناينعم سنجللو «سنجلا يف داحتالا وه ةسناجما :ءايشألل ةسناجملا :هلوق .برقأ لوألاو .ةزمه

 ١١[ :ساربنلا | .يقطنملا دارأ حراشلا نأ رهاظلاو ءيقطنم ال يوغل سنج ناسنإلا نإف ماعلا لماشلا رمألا وهو ءهنم

 لاؤسلل ام :"حاتفملا" يف يكاكسلا لاقو «نوينايبلا هركذ امك ءوه سنج ّيأ نم هنأ ةغللا يف :انلوق ىنعم نأل

 ؛ةيهاملل يحالطصالا ئعملا نيب ةبسانملا نايب مالكلا اذه نم حراشلا دوصقمو «يوغللا سنجلا دارأ .ءسنجلا نع

 وأ سرف وأ ناسنإ :باوجلا يف نولوقيو ءيوغللا سنجلا نع وه امج نولأسي ةغللا لهأ نأ :هلصاحو ءامل يوغللاو

 ةلوقا .وخاام باوح يف انطيأ ىقطتملا ستنلبا غوقول ةيعام انطيأ ةيقطاملا ةننئاانمسي:نأ بسانف :منغراا وأ بوث
 لقعلا نأ :بيجأو ؛يحجراخلا بيكرتلا وه بوحولل يئانملاو ءيلقع بيكرت اذه نأ هيلع دروأو :بيكرتلا مزليف
 مالك حرس نيشحلا صعب نأ ملعاو (ةنمه لصفلاو سنجل عازتنا نكمي ال طيسبلا ءيشلا نأل ؛يج راخلل مزلتسم

 يأ نم وهام انلوق ئيعم نأل ؛هلوق رهاظب اسائيتسا يروغللا عملا ءايشألل ةسناجحلا هلوقب ذأ واف «رخآ هحج وب حراشلا

 «ةبسانملا نايب دصق هنأ نم ءانركذ ام. عوفدم هسانيتسا نأ يفخي الو «يقطنم ال يوغل نعم اذه نأل ؛وه سنج

 عاوس ءزيمملا معي ام ىلع لوصفلا لمحب بيحأو «لوصفلاب زيامتلا بج وت ال ةيوغللا ةسناحلا نأ :ةيلع دري اضيأو

 يف الحاد ايدوجو ارمأ صخشتلا نوك ىلع فوقوم بيكرتلا موزل نأب :باوجلا عفدو ءاصخشت وأ الصف ناك
 [1354 ءقذا# + نلربنلا] بعص كلذ تابئإو ةهقيوع
 يف ةيفام .ببيكرت ترليفا :لصف ال نوكي نأ بحي ,س الا ةيهام لك نآل :بيكرتلا غوليف

 ىلإ رظنلاب يباثلاو «تاسوململا ىلإ رظنلاب لوألا : ماسجألا تافص نم ١ ءرط ا الا :فدنلا ناضمر] .لقعلا

 ؛جازملا عباوت نم ةحئارلاو معطلاو نوللا لثم نأ نم «قبس اميف هيلإ راشأ امه حيرصت اذهو «تاسوسحملا رئاس

 دقف :جازملا عباوتو (يلتسك).عامجإلاب كلذ يفن يف كسمتي نأ ىلوألاف ؛ةرعاشألا لوصأ ىلع ميقتسي ال هنكل

 ءاهئازجأ تحجزامتو رصانعلا نم ابكرم ناك اذإ مسجلا يف ثدحت امنإ ؛ةحئارلاو معطلاو نوللا نأ ءامكحلا ركذ

 ١١[ 4 :ساربنلا] .جازملا ىمست ةهباشتم ةيفيك مسجلا يف ثدحت نح



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١7 دئاقعلا حرش

 ؛ققحتم وأ مهوتم رخآ يف دعب ذوفن نع ةرابع نكمتلا نأل ؛ناكم يف نكمعي الو

 ........نيلئاقلا دنع هسفنب وأ مسجلاب مئاق دادتما نع ةرابع دعبلاو «ناكملا هنومسي

 ماسجألا يف نأ ىلإ ءامكحلا بهذ :ىلوألا ةمدقملا :تامدقم ىلع فوقوم ماقملا قيقحت :ناكم ىف نكمتي الو

 اهدادتما ريغت دقف ةعبرم مث ةرودم تلعج اذإ ةعمشلا نأ :امهدحأ :نيهجوب نيلدتسم هب مئاق ضرع وه ءادادتما

 ةقيقح نأ عم هنابوذب ديزيو هدومجب صقني نمسلا دادتما نأ :امهيناث ءاهتيمسج ءاقب عم لاح ىلإ لاح نم

 يداملا دعبلا ىمسيو (هب مئاق مسجلا ةقشيشح ىلع كئاز صرع دادتماللا 5 نيهج ولا نم ملعف اهاح ىلع مسجلا

 دمتعملاو ءلاوقأ ىلع ناكملا يف ءالقعلا فلتخا :ةيناثلا ةمدقملا ءلاصتا ريغ نم ةدرف رهاوج نه بكرم مسجلا نأ

 ولو .لحادتلا قيرطب مسجلا كيف دفني درا ي ره وجا دوج وملا دعبلا هنأ نم «نوطالفأ بهدم :لوألا - ةيدان اهنم

 ولمم دعبلا اذهو ءضوحلا فارطأ هب طيحي ادعب ضوحلا يف دحجن انأ :هحيضوتو «ءالخ ناكل مسجلا هلغشي مل

 لفتني الو ريغتي ال عهلاح ىلع مئاق نيلاحلا يف دعبلاف «عاملاب ال وغشم دعبلا راص ءاوشا خربخخو عاملا هلحخخد اذإف «ءاوشهاب

 لوخد ف امه عبات هنأل ؛ءاملا وأ ءاوهاب مئاقلا يض رعلا دعبلل رياغم «ةداملا نع درحم رهوج+ وهف ؛«ضوحلا نع

 عراطقأ وذ هنألو ؛ةرطفلا لصأ هنأ ؛ار وطغم ادعبو ءادرحم ادعبو ءايره وج ادعب ىمسيو «هنع جورخلاو ضوخحلا

 يمش و دعبلا نأ اللا «نوطالقأ بهذمك وهو ءضحت عيش الو موهوم دعب ناكملا نأ نم :نيسلكتملا بعلم :يناثلا

 دعبلا رت وهو ؛نكمتملل لماشلا مسجلا نم نطاب حطس ناكملا نأ نم «سيلاطاطسرأ بهذم :كلاثلا (مهدنع

 ىمسيو ؛مسج هلغشي ال ملاعلا ف غارف زيوحب يف ءالقعلا فلتحا :ةثلاثلا ةمدقملا ءمسجلاب مئاقلا يضرعلا دعبلا ريغ

 ؛ميكحلا دنع درحم ره وحجب غارفلا اذه نكلو «زيوحجتلا ىلإ نوطالفأ باَحضأ ضعبو نوملكتملا بهذف ءعءالخلا

 ١١5+ 5 ١١[ :ساربنلا] .اهطسو ىلإ اهفارطأ نم اجيردت كرحتي ءاوهلا نأل ؛اهطسو يف ءالخلا لصح ةعفد

 يناثلابو ,ملكتملا دنع موهومو ؛ميكحلا دنع ضرع وهو ءمسجلاب مئاقلا دعبلا لوألا دعبلاب دارأ :رخآ ىف دعب

 [١ا١ه :ساربنلا] .يناثلل ةفض هنأ ىلع لدي :ثاكملا هنومسي :هلوق كلو ع زانتلا ىلع نيدعبلل ةفص نوكي نأ زوحي

 دعبلا فيرعت كرت يف ببسلا ام :تلق نإ ءيرهوج يلاخ دعبب نولئاقلا هعابتأو نوطالفأ مهو :نيلئاقلا دنع
 نيشحملا ضعب معزو :هسفن يف وأ مسجلا يف ضورفم موهوم دعب وهو ءامهيلع اسايق فرعي هنأل :ليق ؟موهوملا
 فلكت هنأ ىفخي الو ؛يوغللا ىععملا دوجولابو «يمهولاو يقيقحلا معي ام مايقلاب دارملا نأو ءلكلا معي فيرعتلا نأ

 .*ساربنلا]دراب 1١18|



 تافصلاو ءامسألا ثحب قو دئاقعلا حرش

 :ليق نإف «ءيزجتلا همازلتسال ؛رادقملاو دادتمالا نع هزنم ىلاعت هللاو .ءالخلا دوجوب

 نم رتما نكمتلا :إ :انلق ؟اي زجتم ناكل الإو «هيف لعب 2 زيحتم درفلا رهوجلا

 يرحعتلا موزل نم
 امإف زيحت ول ةنأ وهف ل و ا نكس مدع ىلع لي

 زيحلا يواسي نأ امإ اضيأو ؛ثداوحلل الحم نوكيف ال وأ ءزيحلا مدق م مزليف لزألا يف

 ناكم يف كير ناو ابوح رك :هبلص ذيب أ ايفاضم هنو نخ نقم
 زيحلا نع يأ

 .زيحتلاو نكمتلا داحتا لاؤسلا ئبم :ليق نإف

 نم معأ زيحتملاو ءاقلطم صوصنخو مومع امهنيب لب ؛نكمتلاو زيحتلا نيب يواستلا عنم. باوحلا لصاح :انلق
 ريغو مسجلا دتمملا لاثم :دتمم ريغ وأ دتمم ١٠١9[ :يدنفآ ناضمر] .نكمتك, سيلو زيحتم درفلا رهوجلاو نكمتملا
 ثحب رخآ يف حراشلا هركذ ام فلاخي اذه :ليق ؛ناكم ال زيح :يناثلا ءهزيحو ناكم لوألاف ءدرفلا رهوجلا دتمملا

 مسجلا زيح فيرعت همث روكذملا نأب بيجأو مسجلا هلغشي يذلا مهوتملا غ ارفلا وه زيحلا نأ نم «ملاعلا ثودح

 ١١5[ :ساربنلا] .زيحلا قلطم ال
 بهذمو «زيحلا دوجو ىلع ىئبم هنأ :هيلع دروأو :ملاعلا ثودح نم تبث امل ءلاحم وهو :زيحلا مدق مزليف
 ليلدلا ةوقل زيحلا دوجو راتخا هنأ :اهدحأ :هوجوب بيحأ «لاحم ريغ مودعملا ةيلزأو ,موهوم غارف هنأ نيملكتملا

 ءزيحلا دوجو ىلع بم ريغ ليلدلا نأ :اهيناث ,مودعمب. هيلإ راشملا نم ءيش الو «هيلإ راشم هنأ وهو .هدوجو ىلع
 ضرع وهو «ءزيحتلا مدق زيحلا مدقب دارملا نأ :اهثلاث ءامودعم وأ ادوجوم بوجولا ثاني زيحلا ىلإ جايتحالا لب
 1١١8 ١١5[ :ساربنلا] .قيبطتلا ناهرب هلطبيو ةيا الب ناوكألا ىلاتت مزليف نينامز ىقبي ال ضرعلاو ؛مهدنع
 ١١5[ :ساربنلا] .ءامكحلاو نيملكتملا دنع جراخلا يف ةدوجوملا ضارعألا نم زيحلا يف نوكلا نأل :الحم نوكيف
 نع صقانتملاو يهانتملل يواسملاو ءاهلك داعبألا يهانت هنأ ىلع ءانب ؛هانتم زيحلا نأل :ايهانتم نوكيف

 ضيقنو ردقملا فالخ وهو هنع اصقان الو هل ايواسم نوكي ال نأ مزل الإو ءاضيأ ايهانتم نوكي نأ دب ال يهانتملا
 طرشلا فو ؛تامهملا نم اهنأل ؛حراشلا اهركذ ىرحأ ةلأسم هذه :نكي مل اذإو ٠١5[ :يدنفآ نانطمر] -نضورفملا
 ١١57[ :ساربنلا] .اضيأ ةهحلا يفني نكمتي ال هلوق نأل ؛اهكرت يف ءهلل» فنصملا رذع ىلإ ةراشإ ءازحجلاو



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١ * 4 دئاقعلا حرش

 ىلإ ةفاضإلا ضورع رابتعاب «ةنكمألا سفن وأ ةنكمألل فارطأو دودح امإ امنأل

 ددجتم هب ردقي ددجتم نع ةرابع اندنع نامزلا نأل ؛كامز هيلع يرجي الو (ع يش

 نأ ملعاو ءكلذ نع هزنم ىلاعت هللاو «ةكرحلا رادقم نع ةفسالفلا دنعو .ءرخآ

 ,حيضوتلاو ليصفتلا لواح هنأ الإ ءضعبلا نع يننغي هضعب تاهيزنتلا نم هركذ ام

 و و ا سو اور وس و يو وسم ..«هيزنتلا باب يف بجاولا قحل ًءاضق

 ,ةهجلا نع هزنم ناكملا نع هزتملاف «ناكملا سفن وأ ناكملا ضراوع نم امإ ةهجلا نأ ديري :فارطأو دودح امإ

 يامكملا بهذم لكلا ؛ةنكمألا سفنو تاراشإلا ىهتنم :نيينعم ىلع قلطت ةهجلا نأ :مالكلا حيضوتو

 ةراشإلاب اهيلإ راشي اهنأب :الوأ نيلدتسم :ةدوجوم ةهجلا :اولاقف لوألا ريرحت امأ ءنيملكتملا بهذم ىاثلاو

 ةهجلا :اولاق مث ء«نالاحم هيلإ دصقلاو مودعم ىلإ ةراشإلاو :ةكرحلاب اهدصقي كرحتملا نأب :ايناثو «ةيسحلا

 مث ءصخشلا عضو ريغتب فلتختف «لامشلاو نيميلاك تاهحلا نم امهاوس امو ءتحتلاو قوفلا وه ةيقيقخلا

 الإو ءاهدعب ام ال ةهجلا وهف كانه تهتنا نإف «برقألا اهئزج ىلإ تلصو اذإ لوألاف الإو ؛مسقنت ال ةهجلا
 ماسجألاب ةمئاق ةموسقم ريغ دودحو تاياف نع ناترابع تحتلاو قوفلا نأ تبثف كانه ال هدعب ام ةهجلاف

 لك نوكيل ؛هزكرم ةطقن تحتلاو «بدحملا هحطس قوفلا نوكيف ؛ةرك امهل ددحملا مسجلا نوكي نأ بجي هنإ مث

 فارطأو دودح :حراشلا لوقف ؛ماسحألا ملاعب طيحم كلف ددحم اف رخآلا نع ءيش دعبأ تحتلاو قوفلا نم
 يناتحتلاو :هبدحم يناقوفلا اهدَحَو ؛كلفلا اذه بدخم قف ةلخاد ةنكمألا عيمج نإف طيحملاو زكرملا امبدارأ ,ةنكمألل

 امأو «لطابف هانتم ريغ ءاضف هئارو ام نأب مهولا مكح امأ ءفرصلا مدعلا الإ كلفلا اذه نم جراخلا سيل هزكرم

 ءامسلا نإف «ةفاضإلا ثيح نم ةنكمألا يه تاهجلا لب «ءءامكحلا ركذ ام ةهجلا سيل :نوملكتملا لاقف يناثلا ريرحت

 ىلإ يه امنإ كرحتملا دصقو ةيسحلا ةراشإلاف يناثلا كلفلا ىلإ ةبسنلاب تحتو «ضرألا ىلإ ةبسنلاب قوف ىلوألا
 [ .١١4 :ساريفلا] :ةدكمألا

 رهدلاو رمعلا هب ردقي ةنسلا لثمو «ةنسلا هب ردقي رهشلا لثمو ؛رهشلا امي ردقي ةليلو موي لثم :رخخآ ددجتم هب ردقي
 ددجتملا نع يأ :كلذ نع هزنم .ةفسالفلا ءامدق نم هعبت نمو وطسرأك :ةفسالفلا دنعو [١١١:ناضمر].كلذ ريغو
 :هلوق نإف :ضعبلا نع ينغي ١١١[ :ناضمر] .كلذ نع هزنم ىلاعت هللاف ءناكمإلا تارامأ نم كلذ لك نأل ؛رادقملاو

 غي ةثالثلا هذه دحأ كلذكو ءزجتم الو ضعبتم الو ددحم الو روصم ال هلوف نع ىغي ءمسج الو ضرعب سيل
 ١١17[ :ساربنلا| .دودعم ال :هلوق نع ئغي ؛دحاولا :هلوقو «هيبحاص نع



 تافصلاو ءامسألا ثحب #01 دئاقعلا حرش

 ملف ؛هدكوأو هجو غلبأب نايغطلاو لالضلا قرف رئاسو ةمسحم او ةهبشملا ىلع اًدرو
 هيزنتلا ئبم نإ مث ,مازتلالا قيرطب ملع ام. حيرصتلاو ةفدارتملا ظافلألا ريركتب لابي

 ؛ناكمإلاو ثودحلا ةبئاش نم اهيف امل ءدوجولا بوجو يفانت اُهأ ىلع تركذ امع

 :ةغللا بسحب ضرعلا يعم نأ نم «خياشملا هيلإ بهذ ام ىلع ال «هيلإ انرشأ ام ىلع

 وه بكرتي ام :مسجلا ئيعمو ؛هريغ هنع بكرتي ام :رهوجلا ىنعمو «هؤاقب عنتمي ام

 امإ هءازجأف بكرت ول بجاولا نإو ءكلذ نم مسحجأ اذه :مهلوق ليلدب ؛هريغ نع

 ؛ثودحلاو صقنلا مزليف ال وأ ءبجاولا ددعت مزليف لامكلا تافصب فصتت نأ

 عامتجا مزليف تايفيكلاو ريداقملاو لاكشألاو روصلا عيمج ىلع نوكي نأ امإ اضيأو
 مدع يفو «صقنلاو حدملا ةدافإ يف مادقإلا ةيوتسم يهو اهضعب ىلع وأ .دادضألا
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 رئاسو .ةبراقتم امهليواقأو ء.مسج هنإ :نولوقي موق :ةمسحملاو ؛ةروصلا يف هقلخب قلاخلا نوهبشي موق :ةهبشملا
 التطلع ىسيع يف ىراصنلاك ماسحألاب هداحتاو ءبجاولا لولحب نيلئاقلا ةيداحتالاو ةيلولحلاك :نايغطلاو لالضلا قرف

 رون نيهلإب نيلئاقلا ةيونثلاك و «ثداوحلا ىلاعت هفاصتاب نيلئاقلا ةيماركلاك و «ةرشع ئثا ةمئألا يف ةعيشلا ةالغو

 ١١17[ :ساربنلا] .دلولاب نيلئاقلا ءاقمحلاكو ءةملظو
 ١71 ١[ 4١1:ساربنلا] .هانتم الو دودحم ريغ هنأ ىلع مازتلالاب لدي ءضرع الو مسجب سيل :هلوق نإف :مازتلالا قيرطب

 ءارهوج ىلاعت هنوك مدع ليلد ىلإ ةراشإ :رهوجلا ىنعمو .ةروكذملا ءايشألاب هليوأتل ام ىلإ دئاع ريمضلا :تركذ
 [١١١:ناضمر] .امسج ىلاعت هنوك مدع ىلع ليلد اذه ءام ىلإ عجار وه ريمض خلإ وه بكرتي ام :مسجلا ئيعمو

 ةيوتسم ئبعي :ةلالد مدع يفو ١١١[ :ناضمر] .ايزجتم و اضعبتم ىلاعت هنوك مدع ىلع ليلد :بجاولا نإو

 نود لاكشألا ضعببو ءضعب نود روصلا ضعبب افصتم بحاولا نوك ىلع تاثدحملا ةلالد مدع يف مادقألا
 حيحجرتلا مزلي ضعب نود ضعب ىلع بجاولا ناك ولف :كلذك ناك اذإف ءضعب نود تايفيكلا ضعببو ءضعب
 1١17[ .:يدنفآ ناضمر] .ححجرم الب



 تافصلاو ءاهمألا ثحب ١ "5 دئاقعلا جرش

 ملعلا لثم فالخب 55 نوكيف «ريغلا ةردق تحت لحديو ءصصخم ىلإ رقتفيف

 ناصقن تانقع اهدادؤاو ءاموبت ىلع تابدحملا لدت لامك تافص اًمإف «ةردقلاو

 لاحب عسوتو :نيبلاطلا دئاقع نهوت ةفيعض تاكسمت اهأل ؛اكوبث ىلع اهل ةلالد ال

 :ةيهاولا ةهبشلا هذه لاثمأ ىلع ةينبم ةيلاعلا بلاطملا كلت نأ مهنم امعز «نينعاطلا
 نينعاطلاو نيبلاطلا يأ

 ........«حراوجلاو ةروصلاو ةيمسجلاو ةهجلا يف ةرهاظلا صوصنلاب فلاخملا جتحاو

 نأل ؛اًموبث ىلع تاثدحملا لدت لامك تافص اهإف :صصخم ىلإ جاتحي ال بحاولل اتوبث نإف :ملعلا لثم فالخب

 ام ىلع هلوقل ليلد :امفأل ١١8[ :ساربنلا].اريدق اميلع ايح نوكي نأ دب ال ءبيجعلا طمنلا ىلع ملاعلا عدبم

 ءارو ام ةيفنح مهو «ةيديرتاملا خياشملا نم يه امنإ تالالدتسالا هذه نأ ملعي نأ بحي امتو ,خياشملا هيلإ بهذ

 ؛قيقدتلا يف ىلوط دي مهلف :ةيرعشألا خياشملا امأو ؛تاعانقإلا ليبق نم نوكي ةلدألا نم اوركذ ام رثكأو ءرهنلا

 مالك نأ :فاصنإلا ةملكو «دنسلا ديسلاو ينازاتفتلا نيدلا دعسو دضعلا يضاقلاو يدمآلاو يزارلا مامإلاك

 01١4 ١١3[ :ساربنلا] .نيققدملاب ةيرعشألا مالكو «عفنأو بسنأ ةمألا ةماعب ةيديرتاملا

 عنتكي ام ضرعلا نيعم نأ ملسن ال :لوقي نأ لئاقل هنألف ؛لإ ةغللا بسحب ضرعلا ئععم نأ :هلوق فعض امأ :ةفيعض

 هنألف ؛هريغ نع وه بكرتي ام مسجلا ئيعم هلوق فعضو ؛عنتمب ال وأ هؤاقب عنتما ءاوس ؛هريغب موقي ام وه لب .هؤاقب
 نإف ؛يوغللا ال يحالطصالا هانعم كلذ نأل وأ ؛لكلا ئععم وه لب ءكلذ مسجلا نعم نأ ملسن ال :لوقي نأ لئاقل

 :لوقي نأ لئاقل هنألف ؛خلإ بكرت ول بحاولا نإو :هلوق فعضو «هريغب ال هسفنب يأ هتاذب موقي ام ةغللا ف هانعم

 تافصب تدرأ ولو «بجاولا ددعت هنم مزلي هنأ ملسن الف «يغبني ام ىلع ءازجألا دوجو لامكلا تافصب تدرأ نإ

 «صقنلا مزلي ءازجألا يف تافصلا هذه تمدعنا ول هنأ ملسن الف ؛ةينامثلا تافصلا نم امهريغو ةردقلاو ملعلا لامكلا

 لبحلل ةوق تارعشلا عامتجا نم لصحي هنأ امك «لكلل لامك ةصقانلا ءازجألا عامتجا نم لصحي نأ زوحي ال مل

 نأ زوجي ال مل :لاقي نأب انه عنملا دري هنألف ؛صصخ ىلإ رقتفيف :هلوق فعضو ءاهنم دحاو لكل تسيل اهنم بكرملا
 ١١١[ :يدنفآ ناضمر] .ريغلا ةردق تحت لحدي ملو ؛هتاذ سفن صصخملا نوكي

 :هلوق .كانه هنأب هيلإ راشي ثيحب اهيف ماسجألا نوكك «ةهجلا يف هنوك ىلإ اوبهذ ةيماركلا مهنم :فلاخملا جتحاو
 :التفع هلوقك :ةروصلاو .(هد:هط) 4 ىَوَتْسا ُشورعْلا ىلَع ُنمْحَيلا :ىلاعت هلوقك :ةهجلا يف خلإ ةرهاظلا صوصنلاب

 - :ىلاعت هلوقك :حراوجلاو ؛"حلمأ باش ةروص ىلع جارعملا ةليل يف يبر تيأرو ؛هتروص ىلع مدآ هللا قلخ"



 تافصلاو ءامسألا ثحب 1 ذل دئاقعلا حرش

 وأ مهل ايا رعاإلاب الاصس انهذعأ نقركي نأأ هيب 8 اضرف نيدوحوع لك نآبو

 انيابع :نوكيق. .ملاعللا ًالدغ لوب لاحم سيلا لامعا هللاو .هفلهتلبا .ق انيابم .هنع ًاليصقنم

 نأ :باوجلاو ءايهانتم اروصم مسج ءزج وأ امسج نوكيف ءزيحتيف ةهج يف ملاعلل
 ةمئاق ةيعطقلا ةلدألاو ءسوسحملا ماكحأب وسلا ريغا ىلع مكتسو يرشح مهو كلذ

 ةيلقعلا نيهاربلا يأ

 بأد وه م ىلع (ىلاعت هللا كل صوصنلا ملع ضوفي نأ بجيف :تاّهيردتلا ىلع

 5-0 .................:ةحيحص تاليوأتب لوؤي وأ ملسألا قيرطلل اراثيإ فلسلا

 هللا نإ" :ةتفع هلوقو . نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب نمؤملا بلق" :اهتِقع هلوقو (54 :ةدئاملا) 4 ِناَطوُسِْم ُهاَدّيْلبِ 3

 ؛لوؤت مل ام اهرهاوظب ةيمسجلا ىلع لدت اهلك ثيداحألاو تايآلا هذهو «"هذجاون ودبي نح هئايلوأ ىلع كحضيل

 ؛مالملا رثكو مارملا تافو «مالكلا لاطل بابلا اذه يف ةيورملا ثيداحألاو تايآلا يف تاليوأتلا تركذ ولو
 بجي لب «ةمكحملا ةيعمسلا ةلدألا ضراعت ال ةلمتحملا ةيعمسلا ةلدألا نإ :لاقي نأ :عيمجلل لماشلا عماجلا باوجلاو

 1١١١ ١١[ :يدنفآ ناضمر] .باتكلا لصأ يه ىلا تامكحما ىلع تالمتحما لمح

 زيح يف وهف ةهجلا يف ام لك ذإ :زيحتيف .هيف ملاعلا لولح نعو ملاعلا يف لولحلا نع هزنم يأ : الاح سيل
 ماسقألا ءافيتسال مسج ءزج هنوك ركذ امنإو ءكلذك زيحتم لك نأل :مسج ءزج ١١5[ :ساربنلا] .ةرورضلاب

 هيلع لدي امك «داحتالاو لولحلاب لوقلا مهنكمي الو «نيلدتسملا ءالؤه نم هب لئاق الف الإو «ةلمتخملا
 ١١5[ :ساربنلا] .نانيابتم وأ نايقالتم امإ نيدوجوم لك نأب لوقلا يأ :كلذ نأ ١١5[ :ساربنلا] .مهالدتسا

 امنإ صنلا ةحص نأل ؛رهاظلا نع فورصم ىلقعلا ليلدلل فلاخملا صنلا نأ ىلإ ةرعاشألا بهذ دق :ضوفي نأ

 ءلقنلا لصأ وه لقعلاف «ىلاعت هللا دنع نم قودصملا ةزجعملا بحاص مالك هنأ وهو .يلقعلا ليلدلاب فرعت

 وحنلاو ةغللا نأل ؛الصأ اهيناعمم. عطقلا ديفت ال صوصنلا نأ ىلإ مهروهمج بهذ لب «عرفلاب لصألا عفدي الف

 نكلو «مئاق كارتشالاو زاحملا لامتحاف اذه عمو (:هيوبيسو ليلخلاو يعمصألاك .داحالا اهلقن امنإ فرصلاو

 نأ عنتمي الف ءكلذ نود نيعملا اذه دارملا نأ ىلع نئارقلا موقت دقو «رتاوتلاب لقن ام ةيبرعلا نم ذإ ؛هفالخ حيحصلا

 ةلخم ريغ ةيبرعلاو عرشلا دعاوقب ةقباطم يأ :ةحيحص تاليوأتب ١١5[ :ساربنلا| .عطقلا تايلقنلا ضعب ديفي

 ١١59[ :ساربنلا] .هناحبس قحلا دارمب عطقي ال نأ ةمئألا ضعب طرشو «نآرقلا ةغالبب



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١ دئاقعلا حرش

 اكولس نيرصاقلا عبضل ابذحو (نيلهاجللا نعاطمل اعفد ن ورخأتملا هراتحاا ام ىلع
 نيعل ١١ ءافعض ى ةعدتبملا مهو

 ىف داحتالا ةلئامملاب ديرأ اذإ امأ :هلئامب ال يأ ءىش ههبشي الو .هكحألا ليبسلل
5 

 يأ ءرتخألا دسم انعدحأ دسي ثيحت نيعيشلا نوك اني ديرأ اذإ امأو «رهاظفا ةقيقحلا

 ىلاعت هدسي ال تادوجوملا نم ائيش نألف ءرخآلا هل حلصي امل امهنم دحاو لك حلصي

 ام ىلعأو لجأ ؛كلذ ريغو ةردقلاو ملعلا نم هفاصوأ نإف ءفاصوألا نم ءيش يف
 ةرهدعولا فاض 001

 ضرعو دوجوم انم ملعلا نإ :ةيادبلا يف لاق ءامهنيب ةبسانم ال ثيحب «تاقولخملا يف

 ىلاعت هلل ةفص ملعلا انتبثأ ولف ,نامز لك ف ددجتيو .دوجولا زئاجو ثدحم ملعو

 ملع لئامب الف ؛دبألا لإ لزألا قع امئادو دوج ولا بجاوو ةمبلق ةعصو ادوحج وم ناكل

 هذه نأ :مالكلا حيضوتو «ضيوفتلا نم نيرصاقلا بذجو «نيفلاخملا عفد يف ىوقأ هنأل :ليبسلل اكولس

 :نيبهذَم اوبهذ «ةدارم ريغ ةرهاظلا اهيناعم نأ ىلع مهعامجإ دعب ةنسلا ءاملعو «تامباشتملا ىمست صوصنلا

 مسجتلا نع ههيزنت عم «ىلاعت هيلإ اهملع ضيوفتو «هناحبس هللا دارأ امبب نابإلا وهو ءفلسلا بهذم :امهدحأ
 فرعن ال «هناحبس قحلل تافص صوصنلا كلت هب قطن ام رئاسو ديلاو لجرلا ىلع ءاوتسالا :اولاقو «هبشتلاو

 لوق وهو «تافصلل لاطبإ اهليوأت نأ :كن.ر مظعألا مامإلا ىلإ بوسنملا "ربكألا هقفلا" خسن ضعب يفو ءاههنك

 ليلضتو ءمهامز يف ةدسافلا بهاذملا راهتشال ؛ىلاعت هب قيلي ام اهريسفت فلخلا بهذم :امهيناث «ىهتنا ةلزتعملا

 ولا رست لق ليج فالق اذه نيقفحا نم ةقئاط دنع ةنيودلل طفح علل اولعتتج نيملسملا ماوع ةهيشملا

 ميو مهبول يف َنيِذَلا اًمأَف ٌتاَهِباَشَتُم هخَأَو ,بتاتكلا لأ نه ٌتاَمكْحُم ٌتاَيآ ُهِْم َباَتكْلا َكِيَلَع لن يذلا ره : ىلاعت

 (٠:نارمع لآ) ب انُمآ نولوقي ملعلا يف نوحساَ لاول اَِإ هليوأَتُمَلْعَي اَمَو هليوأت ء اَعَتْباَو ةئفلا اعتب هنم هَباََت اَم َن وُعِتيف

 لوقيو" :سابع نبا ةءارق هديؤيو «ىلاعت هملعب صاخ هليوأت نأ ىلع «ةلالحجلا ىلع فقولا فلسلا بهذمف

 لوق هدضعيو «ةلالجلا ىلع نوخسارلا :هلوق فطع فلخلا بهذمو (مكاحلا هاور) ."هب انمآ ملعلا يف نوححسارلا
 هتعدب قفو ىلع لوؤي نمي. هباشتملا ليوأت مذ نوصخي مهو ءرذنملا نبا هاور ؛هليوأت ملعي نمم انأ اربي سابع نبا

 فاصوأ نيب يأ :امهنيب .ىلاعت بحاولا ددعت مزلتسي ىعملا اذمي ةلثامملا نأل :ةلثامث ال ١١١[ :ساربنلا] .ةهبشملاك

 - دومحم نب دمحأ نيدلارون دهازلا مامإلا وه لئاقلا :ةيادبلا يف لاق ١١١[ :ساربنلا] .هتاقولخم فاصوأو ىلاعت بجاولا



 تافصلاو ءامسألا ثحب (١ دئاقعلا حرش

 تبثي امنإ اندنع ةلثامملا نأب حرص دقف ءهمالك اذه .هوجولا نم هجوب قلخلا

 لاقو «ةلئامملا تفتنا دحاو فصو يف افلتخا ول تح ؛ءفاصوألا عيمج يف كارتشالاب

 لثم ًاديز نأب لوقلا نم نوعنتمب ال ةغللا لهأ دحن انإ :"ةرصبتلا" ف نيعملا وبأ خيشلا

 امهنيب تناك نإو «بابلا كلذ يف هدسم دسيو هيف هيواسي ناك اذإ ءهقفلا ف ورمعل

 هوجولا عيمج نم ةاواسملاب الإ ةلئامم ال هنأ نم يرعشألا هلوقي امو «ةريثك هوجوب ةفلاخم
 ريغ ال ليكلا يف ءاوتسالا دارأو *"لثع ًالثم ةطنحلاب ةطنحلا" :لاق 225 ىببلا نأل ؛دساف

 776 ؛ةفلاخم ال هنأ رهاظلاو «ةواحرلاو ةبالصلاو تابحلا ددعو نزولا توافت نإو

 ةبسانم ال :هلوق دييأت لقنلا نم دوصقملاو :"مالكلا ةيادب" هباتك ف ىنوباصلا مامإلاب روهشملا يراخبلا -
 :ةيادبلا بحاص هركذ ام نأ نايب مالكلا اذه نم دوصقملا :حرص دقف ١١5[ :ربيغتب يدنفآ ناضمر] .امهنيب
 ةلئامملا نأ ةيادبلا بحاص مالك نم.هوهفملا نأل :"ةرصبتلا" ب ىمسملا هباتك يف نيغملا وبأ خيشلا هركذ امل فلاخم

 ضعب يف كارتشالا يه ةلئامملا نأ «نيعملا يبأ خيشلا مالك نم موهفملا نأو ءفاصوألا عيمج يف كارتشالا يه

 ٠ ١١[ :يدنفآ ناضمر] .ةفلاخت نيمالكلا نيب نوكيف ءفاصوألا عيمج نود فاصوألا

 ءاوتسالا هِي ىبلا ةدارإ ىلع ليلدلاو :ءاوتسالا دارأو .رهنلا ءارو امن. ةيفنحلا مظاعأ دحأ وهو :نيعملا وبأ خيشلا
 توافت نإو ؛ىرحخألاب امهدحأ عيب زاج ليكلا يف نيتيوتسم ناتطنحلا تناك ول هنأ ءءاوتسالا قلطم ال ؛ليكلا يف

 بوبحو ةريبك امهادحإ بوبح نوكي نأب «تابحلا ددعو ةفيفح ىرخألاو ةليقث اههادحإ :نوكي نأب: «نزولا

 ىرخآلا ددع نم 3-5 اههرخأ هد ناكو ؛ليكلا ف نييواستم اناك اذإ نيعشلا نأ فلَش الو «ةريغص يرسألا

 ءهوجولا عيمج نم ةاواسملا يه نييواستملاب 2 ىبنلا .دارم ناك ولو ءاريبك اددع لقألاو ءاريغص اذدنع رثكألا ناك

 اذكو لطاب مزاللاو ءايشألا هذه ىف فالتحالاو ؛ليكلا يف ءاوتسالا دنع ىرحخألاب نيتطنحلا دحا عيب زاح امل

 هلاق ام نيب حراشلا بناج نم قيفلتلاو قيفوتلا ىلإ ةراشإ اذه :رهاظلاو 21١ ١١[ :يدنفآ ناضمر] .موزلملا

 ١١[ :يدنفآ ناضمر].روكذملا ثيدحلا يف هلي يبلا هلاق ام نيبو ؛يرعشألاو "ةيادبلا" بحاص

 لضافتلا ةيهارك و ( لثم. الثم ةظنحلاب ةظنحلا لآ احح انها هن تماص نيا ةدابع نع هننس يف يذمرتلا هاور *

 ١514٠. :ثيدحلا مقر «هيف



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١ ظ دئاقعلا حرش

 ىلعو .ًالثم ليكلاك ةنئاعلا ب عب هوجولا عيمج نم ةاواسملا يرعشألا دارم نأل
 عيمجج يف نيئيشلا كارتشاف الإو ءاضيأ ةيادبلا بحاص مالك لمحي نأ يغبني اذه

 .لئامعلا روصتي ليكي عددعتلا عفري هوج ولا عيمج- نم اهاواسمو «فاصوألا

 صقن «ضعبلا نع زجعلاو ضعبلاب لهجلا نأل ؛ءيش هتردقو هملع نع جرخي الو
 وهف «ةردقلا لومشو ملعلا مومعب ةقطان ةيعطقلا صوصنلا نأ عم .صصخ ىلإ راقتفاو

 ملعي ال هنأ نم ةفسالفلا معزي امك ال ءريدق ءيش لك ىلعو «ميلع ءيش لكب

 هنإف «قالطإلا ىلع اهلك هوجولا يف ءاوتسالا هدارم سيلو ؛ليك نم رثكأ ليك نوكي ال نأب :الثم ليكلاك
 مالك نيبو ثيدحلا نيب فلاخت ال نأ ريدعت 5 يأ : ادله ىلعو اندم : ساريبلا | نيئيش نيب لوقعم ريغ

 |[! :يدنفآ ناضمرإ] .يرعشألا

 لك نم كارتشالا : ليقف عةلئامملا في رعت ِى اوفلتحا مك حراشلا مالك صخلمو عئددعتلا رق هنأ : لئامعلا

 ع: ىهتنا نيقيرفلا مالك لوني هيلعو ءاهيف ةلئامملا ت ربتعا يلا ه وج ولا عيمج ُِق ةاواسملا ىفكي :ليقو عءهججو

 ؛ملعلاك تافصلا ضعب يف كارتشالا عقو هنإف ء«تافيرعتلا هذه نم لك ىلع قلخلاو قحلا نيب ةلئامم ال هنأ ىفخي الو

 ١7١[ :ساربنلا] .ةاواسم الف لجأ هتافص نكل

 اذكو «ضعبلا نود ضعبلاب هملع نوكيف ءءاوسلا ىلع ءايشألا عيمج ىلإ ىلاعت هللا ةبسن نأل :صصخت ىلإ راقتفاو

 هنوك يفاني وهف «ريغلا ىلإ اجاتحم ىلاعت يرابلا نوكيف ,ححرمو صصخم ىلإ جاتحي ضعبلا نود ضعبلاب هتردق
 <١١[ :يدنفآ ناضمر] .هل اعناصو ملاعلل اندحم

 يقب نإ رادلا نم هجورحخ دنعف ءاهيف هنوك دنع رادلا يف اديز نأب املاع ناك ول هنأ :كلذ يف مهتهبشو :تايئزجا
 الف «لاحم ىلاعت هللا ىلع ريغتلاو ءاريغت ناك كلذب هملع قبي مل نإو ءاملع ال الهج نوكي ءاهيف هنوكب هملع

 املاع نوكيف :يرابلا ملع يف ريغتلا عقي الف اهيف رياغت الف :تايلكلا امأ «ةرياغتم افوكل ؛تايئزجلاب املاع نوكي

 تاذ ريغتيل ؛ملاعلا سفن يف اتبثم مولعملل ةيواسم ةروص لوصح نع ةرابع ملعلا سيل هنأب :هنع باوجلاو ؛تايلكلاب

 - ىف ريغتلا بجوي ال قلعتلا يف ريغتلاو ؛مولعملاو ملاعلا نيب قلعتلا نع ةرابع ملعلا لب «ةيواسملا ةروصلا ريغتب ملعلا



 تافصلاو ءامسألا ثحب لا دئاقعلا حرش

 ردقي ال هنأ :ماظنلاو «هتاذ ملعي ال هنأ :ةيرهدلاو ءدحاو نم رثكأ ىلع ردقي الو

 يف لاثمب اذه نيبنو :هريسفت يف مامإلا لاق «لوألا نود يناثلا وه لاحم او «ةيقيقحلا تافصلا يف ريغتلا الو «تاذلا <

 يف لبوقو ؛عضوم يف تقلع اذإ ةلقيصملا ةيفاصلا ةآرملا نأ وهو (6. :لحنلا) (ىَلْعأْلا ُلْئَمْلا ِهلِبَول «تايسحلا
 ورمع اهيلع ربع اذإو ءضيبأ بوث يف ديز رهظي ءضيبأ ابوث اسبال ديز اهيلع ربع مث كرحنت ملو :ةهج اههحجو

 يف اهنأ هل عقي وأ «تريغت اديدح اوك عم ةآرملا نأ دحأ نهذ يف عقي لهف ءكلذك اهيف رهظي رفصأ سابلب

 دحأل عقي ال ؛تلقتنا افاكم نع امنأ هلابب رطخي وأ ؛تفلتحا اهتلاقص يف اهنأ ىلإ همهو بهذي وأ ؛«تلدبت اهريودت

 نكمم ريغ ىلاعت هللا ملعو ريغتلا ةنكمم ةآرملا نإف «لاثملا اذه نم ىلاعت هللا ملع مهفاف «ءايشألا هذه نم ءيش
 1٠ و١ ١[ :يدتفآ ناضمرإ .ريغتلا

 الف .دحاولا الإ هنع ردضي ال دحاولاو ؛هوجولا عيمج نم دحاو ىلاعت ةنأب نيللعمم ؛ءمهدنع لمعلا وهو :دحاو

 مث ءلقعلا ىمسي دحاو درحمب رهوجح هنع رداصلاف ريتكلا ىلع ليستم هبكرف ةثآل ؛مسجلا هنع ردصي نأ نكمي

 يذلا قعملاب دحاولا ملسن ال انأب :باوحلاو ,مهبتك ف لصفملا بيترتلاب ماسحأو لوقع لقعلا اذه نع ردص

 مهلالدتسا امأ ءدحاو الإ هنع ردصي ال دحاولا نأ ملسن ال انإو «هنع ريثكلا رودص حصيف تافص هل لب ءاومعز

 ا ةيردصملا نآذل ؟كيعضف «بيكرتلا مزليف كاذ ةيردصم ريغ اذه ةيردصم ناك .ناتيشا ندنته ول ةنأيا ةيلع

 عائش كحج وي ؟ي كسلا نأو عهناحببس قحلا وه دوجولا يطعم نأ ىلع ءامكحلا نم نيققحما نأ ملعا مث ؛يرابتعا

 ىلع ئبم حراشلا مالكف عهتاقولخم و ةناحعبس قحلا تارودقم لكلا نأو ةلآلاو طرشلا ةلزنمب ةطساو لقعلا نأو

 ١715[ :ساربنلا] .مهبهذم نم رهتشا ام

 ملعلا نأ :مهتهبش اشتمو ءرهدلا ع ثداوحلا ل ةهدنسي نكل عد وجب ولا بججاو دوتبثي موق :ةيرهدلاو :ةيرهدلاو

 وه لب ؛ةبسن ملعلا نوك عنم :باوجلاو «لاحم هسفن ىلإ ءيشلا ةبسنو «نيبستنملا نيب الإ نوكت ال ةبسنلاو «ةبسن

 ققحت يف فاك يرابتعالا رياغتلا نأب ء«رخآ هجوب هنع باجي نأ نكميو «ةنكمم تاذلا ىلإ ةفصلا ةبسنو :تاذ ةفض

 1117 :يدنفا تاضمر] .لاكشإ ذاق هتيم ولعم ناكمإ ثيح نم هل رياغم ةعملاغ ناكمإ ثيح نم تاذلا نإف ءةبسنلا

 لهجلا قلاخ نأل ؛احيبقو الهاج نوكي نأ مزل حبقلاو لهجلا قلخ ىلع ردق ول هنأب ءماظنلا لدتسا :ماظنلاو

 لهاجلا لب «حيبقو لهاج حبقلاو لهجلا قلاخ نأ ملسن ال :لاقي نأ :هنع باوجلاو «حيبق حبقلا قلاخو «لهاج

 رخآ لالدتساو «ماظنلا هركذ ام مزلي الف هب هفاصتا ءيشلا قلح نم مزلي الو هب قلاخلا ال ءلهجلاب فصتملا وه

 -  «.هفس لوألاو «هنودب وأ هحبقب ملعلا عم امإ ءهيلع هتردق تناكل حيبقلا لعفلا ىلع ردق ول ىلاعت هنأ :ماظنلل



 تافصلاو ءامسألا ثحب ١م دئاقعلا حرش

 سفن ىلع ردقي ال هنأ :ةلزتعملا ةماعو «دبعلا رودقم لثم ىلع ردقي ال هنأ :يخلبلاو

 .دبعلا رودقم

 لكلا نإف «ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب حبق ال هنأ :باوجلاو ؛هنع ىلاعت هللا هيزنت بجي صقن امهالكو ءلهج يناثلاو -

 ؛لعفلا مدع هتياغف ىلاعت هللا ىلإ سايقلاب لعفلا حبق ملس نإو ءدارأ هحو ّيأ ىلع هيف فرصتي نأ هلف .هكلم

 1١17 ١١8[ :يدنفآ ناضمر] .هيلع ةردقلا يقاني ال كلذو .حبقلا وهو عناملاو فراصلا دوجول

 دبعلا نوكي نأ مزل دبعلا رودقم لثم ىلع ردق ول هنأب ءكلذ ىلع يخلبلا لدتساو «ةالصلاو موصلاك :يخلبلاو
 نوكي نأ كلذ نم مزلي هنأ ملسن ال :هنع باوجلاو «تادوجوملا نم ءيش هلئامي ال هنأ تبث دقو «ىلاعت هل الثامم
 نوكي الف «ةمئاد ريغ ةلئاز ةثداح دبعلا ةردقو :ةمئاد ةعيدق ةيلزأ ىلاعت هللا ةردق نأل ؛ةردقلا يف ىلاعت هل الثامم دبعلا

 هيلع ردق ول ىلاعت هنإف ,دبعلا رودقم لثم ىلع ردقي ال ىلاعت هنأ ىلع رخآ هجوب يخلبلا لدتساو «ىلاعت هل الثامم

 دآ هاسهتع ًايلاع اهقفس وأ ةيمفم ىلع ةلمعقم ةيدعم وأ ةحلضم: لع ةلمععم ةعاط امإ ىلاعت هلعق ناكل
 لف ىلع ارداف تركي الف :ىلاعت للا ىلع لاغع لقلاو «كلاقك نيفلا لقفافأ امك ءاسيبنم قيوواستم ىلع الاسلم
 هرودضو انيلإ ةبسنلاب لعفلل ءضرعت تارابتعا لاعفألا تافص نم اهومتركذ ام يأ اهأ :باوجلاو «دبعلا رودقم

 دبعلا لعف لثم ىلاعت هنع ردصي نأ زاجف «تارابتغالا هذه نع هزنمف ىلاعت هلعف امأو ءانيعاودو اندصق بسحب انم

 /١١[ :يدنفآ ناضمر] .ةيهاملا ف لئامتلا يفاني ال ضراوعلاب امهنيب فالتحالا نإف ءامهنع ادرحب

 تحت لخدي ال دخاولا رودقملا نآب :كلذ. ىلع ةلزتعملا تلدتساو ؛سارلاو لخرلاو ديلا كرحتك :ةلزنغملا ةماغو

 تفلتخا اذإ نيتردقلا ثحت دحاولا رودقملا لخدي نأ زوخي هنأب :باجيو «دبعلا ةردقو ىلاعت هللا ةردق «نيتردقلا

 قلاخ ال هنأل ؛اقلخ ال ابسك دبعلا ةردق تحتو ءاقلخ هللا ةردق تحت لحدي دحاولا رودقملا نإف ءكلذك انههف ءةهجلا

 ١١8[ :يدنفآ ناضمر] .كلذ ريغو ءوه الإ قزار الو ءوه الإ



 ةيلزأ تافص ىلاعت هلل ظ فرخ دئاقعلا حرش

 | ةيلزأ تافص ىىلاعت هلل |

 يي ا يووم

 نأو قالا رقع اظافلا أ لكلا سيلو «بجاولا موهفم ىلع دئاز ئيعم ىلع لدي كلذ

 ملعلا ةفص هل تبثيف ءهل قاقتشالا ذحأم توبث يضتقي ءيشلا ىلع قتشملا قدص
 ةئاالشلا لئالدلا ىلع عب رعي رفت

 ةردق ال رداقو ءهل ملع ال ملاع هنأ ة 0 معزي امك ال ,ءكلذ ريغو ةايحلاو ةردقلاو
 رثكأ يأ

 دعس دو هومر وهم و بازل هلأ فش "ال هوس :انلوق ةلزنمب ؛رهاظ لاحم هنإف «ءكلذ ريغ ىلإ هل

 ءاهراكنإ مصخلل ىتأتي ال «ىلاعت هيلع رومأ ةدع لمح ةحص ةيعطقلا لئالدلاب تبث دق هنأ :هلصاح :تبث ال

 هتاذ فاصتا ملع دق يذلا دوجولا بجاو موهفم نيع ؛هيلع تالومحملا كلت نم ءيش موهفم سيل نأ مولعمو
 ءيش ىلع قتشملا قدص نإو «ةرياغتم اضيأ اهسفنأ يف اتاموهفم نإو هيلع دئاز لب ؛تانكمملا أدبم وه يذلا

 (يدابآ رحب).امهومحنو ةردقلاو ملعلا نم ؛ةددعتم ةفص ىلاعت هل نأ تبثف «هل قاقتشالا دخأم توبث يضتقي

 ةدايز ىلع ليلدلا حراشلا ماقأ امنإو .هسفن ىلع ءيشلا مكح يف هنأل ؛لمحلا حصي مل الإو :بجاولا موهفم

 راكنإ تافصلا ةدايز راكنإ نإ :مهلوق يف خياشملل اعابتا ءطقف تافصلا تابثإ يضتقي ماقملا نأ عم ؛«تافصلا

 | ١ 75 :ساربنلا] .تافصلل

 ائيش ةردقلاو ملعلا نم موهفملا ناك تاذلا نيع الثم ةردقلاو ملعلا ناك ول :هريرقت .ناث ليلد :لكلا سيلو

 نأ لمصعو هحافضلا لكلاب كارلاق ةاذع ىلعو :لظاب فدارتلاو«رداقلاو كاملا ف: اذكو ءامهفتازت مزليف ءادساو
 الثل ؛اقدايز تابثإ دعب تافصلا ددعت تابثإ امإو ,عوهفملا ةدايز امإ :هب دوصقملاو «لوألا ليلدلا ةمتت نم نوكي
 ١[ 7 :ساربنلا] .تافصلاو بجاولا لكلاب دارملاو ءتاذلا ىلع ةدئاز ةدحاو ةفص اهوحنو رداقلاو ملاعلا نأ نظي

 عومجملا نإو ءلاح وأ «كلذ نم الك نأ ىلع فوطعم :نيشحملا ضعب لاقو «ثلاث ليلد اذه :قتشملا قدص نأو

 :ةرعاشألا ءامدق نع لقن ام ىلع ليلدلا اذه ريرقتو :خياشملا مالكب قفوأ هانرتخا ام نأ ملعت تنأو ءدحاو ليلد

 سلاخلاو بكارلاك «تاقبشملا :ءارقتساب دهاشلا يف :تباث' اذهو «برضلا هل تيث'نم الثقم براشلا عم: نأ

 اذهو «دئاز ملعب ال هتاذب ملاع :اولاق مفأب بيجأ :رهاظ لاحم هنإف ١١5[ :ساربنلا].بئاغلا يف اذكف «مئاقلاو

 ١[ 785 :ساربنلا] .هيف ةلاحتسا ال لومعَم نيعم



 ةيلزأ تافص ىلاعت هلل ١م دئاقعلا حرش

 ةنقتملا لاعفألا رودص لدو ءامه ريغو هتردقو هملع توبثب صوصنلا تقطن دقو

 ملعلا يف عازنلا سيلو .ارداقو املاع هتيمست درحم ىلع ال .هتردقو هملع دوجو ىلع

 ىلاعت هللا نأ نم انخياشم هب حرص امل ؛تاكلملاو تايفيكلا ةلمج نم يه ىلا ةردقلاو

 ملع هلو ماع ىلاعت هللاو .ءاقبلا ليحتسم الو ص رعب 5-5 ةيلزأ ةايح هلو بح
 ىلاعت هلل ي | 1

 ف اذكو ءبستكم الو يرورض الو ءاقبلا ليحتسم الو ضرعب سيل ؛لماش يلزأ
 دئاز هب مئاق ضرع وه :املتع أنف مماعلل نأ امك هنأ ف عارنلا لب «ءتافصلا رئاس

 عيمج اذكو ؟هيلع ةدئاز هب ةمئاق ةيلزأ ةفص وه ماعلا عناصلل لهف ؛ثداح هيلع

 هتاذ نأ ئيعمب ؛هتاذ نيع هتافص نأ اومعزو «ةلزتعملاو ةفسالفلا هتركنأف ؟تافصلا

 25آآآآ5آ] ]16 ظأ001111111 تامولعملاب قلعتلا رابتعاب ىمسي

 4ٌميِلَع ءيش لكب َوُهَوَِو 17١( :ةدئالل) «ٌريِدَق ءْيَش لك ىَلَع َرُهَوْط :ىلاعت هلوقك :صوصنلا تقطن دقو
 در ىلإ ةراشإ هنأك :عازنلا سيلو ١١3[ :يدنفآ ناضمر] .لاحلل "تقطن دقو" يف واولاو «كلذ ريغو (؟4 :ةرقبلا)

 انإف «تاكلملاو تايفيكلا ةلمج نم يه ىلا ةردقلاو ملعلا ف ةلزتعملا نيبو انئيب عازنلا نأ نم ءحارشلا ضعب هلاق ام

 عازتلا سيل :لاقي نأ درلا اذه لصاحو ءاهي نولوقي ال ةلزتعملاو «ىلاعت يرابلا قح يف كلذك «ةردقلاو ملعلاب نولئاق
 اذهبي ةردقلاو ملعلاب فصتي ال ىلاعت هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف «نيروك ذملا ةردقلاو ملعلا يف ةلزتعملا نيبو اننيب روك ذملا

 ١١5[ :يدنفآ ناضمر] .الصأ هيف فالح الو «قافتالاب ىلاعت هللا تاذ نع يفنم نيعملا اذمب ةردقلاو ملعلا نأل ؛نيعملا

 لصحت اهنأل ؛اهمدع دعب ءيشلل لصحت ةكلملا نأل ؛ةكلم هملع نوك لطبي عملا اذكو :يلزأ ملع هلو

 وه يبسكلاو يرورضلا ىلإ مسقنملا نأل :بستكم الو يرورض الو [١؟١ 2١١5 :يدنفآ نتاضمر] .ةسرامملاب

 . "ملعلا يف عازنلا سيلو" :هلوق نع بارضإ :عازنلا لب ١١5[ :ساربنلا] .ثداحلا ملعلا

 زوجي ام نإ :ةفسالفلا تلاقو «ةيقيقحلا ةفصلاب ال «رابتعالاب املاعو ارداق ىلاعت هنوكف :قلعتلا رابتعاب ىمسيو

 درحم ىف كارتشالاب تبقت يهو ,قلخلا نيبو هنيب ةلئامملا ءافتنال ؛ةقيقح قحلا ىلع قلطي ال «قلخلا ىلع هقالطإ

 - تاذلا نيع امهنأ ىلإ ةفسالفلا نم نورحخأتملا بهذو «تاداضتملا تلئامتل تتبت ول اهنأل ؛لطاب وهو ؛مهدنع ةيمستلا



 ةيلزأ تافص ىلاعت هلل 8 1[ دئاقعلا حرش

 ءامدقلا يف هددعت هلو ,«تاذلا ف 5 مزلي الف ؛كلذ ريغ ىلإ ارداق تارودقملاو

 ريغ وهو (ةميلقلا تاوذلا ددعت ليحتسملا نأ نم «قبس ام باوجلاو «تابحاولاو

 ملاعلل اعناصو ارداقو اييسو املاعو ةايحو هردق هع ملعلا نوك مكمزليو .مزال

 ا :تالاحملا نم كلذ ريغ ىلإ هتاذب مئاق ريغ بجاولا نوكو .«قلحلل ادوبعمو

 «يقاوبلا اذكو «تاذلاب لب ةايح الب يح «تاذلاب لب ملع الب ملاع ىلاعت هللا نإ :ةلزتعملا لوق مهوق نم برقيو -

 قلخلا هب فصوي ام نأ تمعزو «قيقحتلا ىلع ارداق ابحاو املاع ىلاعت هللا نوك ةفسالفلاو ةينطابلا تركنأو

 نكلو ؛ملكتم ريصب ديرم عيمس ملاع يح هنأب ىلاعت هللا فاصتاب ةلزتعملا تفرتعاو «ىلاعت هللا هب فصوي ال
 قالطإ يف ىه امنإ ةفسالفلاو ةلزتعملا بهذم نيب ةرياغملاو «ىلاعت هللا تاذب اهمايقو تافصلا هذه دوحو تركنأ
 نا :يدنفآ ناضمر] .ةفسالفلا هزوحت ملو «ةلزتعملا هتزوجف «ىلاعت هللا ىلع تافصلا ظافلأ

 ملعلاك ةريثك تافصلا نأ :لاؤسلا لصاحو «ةرعاشألا هذرو وأ لاؤسلا عفد ىلإ مهنم ةراشإ :تاذلا يف رثكت

 يف لب تاذلا يف رثكت ال هنأ :باوجلا ريرقتو «لطاب وهو ؛تاذلا رثكت مزل تاذلا نيع تناك ولف ؛ةردقلاو
 لوقلا نأ رخو .ةرغاتشألا ىلع نضارتعا ىلإ ةراشإ :هفعت الو[ 5 :ساربنلا] .تاذلا نع ةجراخ يهو ءامماقلعت

 تناكل ةنكمم تناك ول تافصلا نأل ؛تابحاولا ةرثكو ءرهاظ وهو «ءامدقلا ةرثك بجوي ةميدقلا ةدئازلا تافصلاب

 ١[ 75 :ساربنلا] .ثداح نكمم لك نأ :مكتدعاقل ةثداح

 ,ةميدقلا تاوذلا ددعت ليحتسملا نأ نم «مدقلا حرش يف قبس اه «ءامدقلا ددعت مزلي مهوق نع يأ :باوجلاو

 تايجاولا ددعت باوج نع حراشلا تكسو «لاحم ريغ وهو «ةميدقلا تافصلا ددعت مزاللا لب «مزال ريغ وهو
 ١75[ :ساربنلا] .ثداح نكمم لك :مهوق نع معدقلاب مئاقلا نكمملا ءانثتسا هلضاحو ؛ءيجيس اه ىلع ةلاوح

 ١١5[ :ساربنلا] .مهبهذم ىلع ىلاعت بحاولا تاذ نع ةرابع ركل نأل :مكمزليو
 هوجولاب مهيلع در ام دعب ايناث «تالاحملا نم مهبهذم ىلع دري امم. ةلزتعملاو ةفسالفلل باطخ :ملعلا نوك مكمزليو

 اهفوصومم لب اَهاذب ةمئاق ريغ تافضلا نأ :هنايبو «ناث لاحم اذه :بجاولا نوكو [؟ 4: :ساربدلا | .ةقباسلا

 نم ىلع مزلي امنإ هنأب بيحأو «ريغلاب امئاق بجاولا نوكي نأ تافصلاو تاذلا داحتا ريدقت ىلع مزليف «ةهادبلاب

 تاذلا تابثإ دعب جاتحن انإ :اهنمف :كلذ ريغ ىلإ [١؟7 :ساربنلا] .هب نولوقي ال مهو ءاعم داحتالاو ةدايزلاب لاق
 ١55[ :ساربنلا].ملاع هللاو انلوق يف اوغل لمحلا لعجي داحتالا نأ :اهنم ؛هيلإ جتحن مل دحتا ولو ,تافصلا تابثإ ىلإ



 ةيلزأ تافص ىلاعت هلل ١5 دئاقعلا حرش

 مايق ةلاحتسال ؛ةثداح اهنكل تافص هل نأ نم «ةيماركلا معزي امك ال ةيلزأ

 امك ال «هب موقي ام الإ ءيشلا ةفصل نعم ال هنأ ةرورض هتاذب ةمئاق «هتاذب ثداوحلا

 تا ورع اهنا او توح طز عاقل نو نقر جيل عااورول 22ش .ةريغب مئاق وه مالكب ملكتم هنأ نم «ةلزتعملا معزي

 لاقي دقو ,حيحصلا ىلع -ءارلا فيفختو فاكلا رسكب- مارك نب دمحم هللا دبع وبأ باحصأ مه :ةيماركلا معزي
 :مهرعاش لاق امك ؛مظعألا انمامإ عورفلا ف نودلقي ام اريثكو ؛ةهبشملا نم ةفئاط -ديدشتلاو حتفلاب-

 مارك نب دمحم نيد نيدلاو هدحو ةفينح يبأل هقف هقفلا

 لقعت ال مالكلاو رصبلاو عمسلا نأ :اهدحأ :هوجوب هيلع اولدتساو ؛ةردقلا ىوس :ةثداح اهنكل تافص هل نأ نم

 اديز ناب املاَع راصو نكي ١ ام دعب ماعلل اقلاحح راص ىللاعت هنأ : يناثلا ,ءبطاخم و رصبمو عومسم دوجوب الإ

 ءاهسفن ثودح ةفصلا قلعت ثودح نم مزلي ال هنأب :نيهجولا نع بيجأو ءدجويس هنأب املاع ناك ام دعب دجو

 مدعلاو «ةيلوألا مدع ةيلزألا ذإ ؛ةيلزأب دييقت ريغ نم لامك ةفص هنوك وه «ىلاعت هتاذب ةفصلا مايق ةلع :ثلاثلا

 اعنام ثودحلا نوكي ن أ روع هناي :بيجأ :ةئوامع ولو ةيلامك" ةفنض لك مايق حصيف ؛ةلع ءزج الو ةلع نوكي ال

 [1 *77ساربفلا |[ ءاطرش مدنقلاو

 :ناعم ىلع قلطت ةفصلا نأل كلذو ؛ةدوحوملا ثداوحلا دارملاو « يفنملل ةلع ىلاعت هتاذب يأ :ثدا وحلا هايق ةلاحتسال

 ءالكلاو ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ملعلاك «ةفاضإ وذ يقيقح نعم :اهيناث «ةايح لاك ضحم يقيقح ئعم :اهدحأ

 بلس :اهعبار «ةيرعشألا دنع نيوكتلاو .هدعبو هعمو ملاعلا لبق ىلاعت هنوكك «ةفاضإ :اهثلاث ؛ةيديرتاملا دنع نيوكتلاو
 مسقلاف «ناك ام دعب ديز عم سيل ىلاعت هنوكك ءزوجي اه بلس :اهسماخ .ءضرع الو مسجب سيل هنوكك «صلئاقنلا

 اعامجإ هسفنب ددجتي سماخلاو ثلاثلاو «هتاقلعت ددجتيو هسفن يف ددجتي ال يناثلاو ءاقلطم هيف ددحب ال عبارلاو ب

 ةيماركلا بهذم نأ امهددحت نم مهوتي ام اريثكو «ةقيقحلا يف ىلاعت هتاذب اه مايق ال نايرابتعا نارمأ امهنأل ؛ءالقعلا ن

 نإو «لاخم ىلاغت ةتاذب همايقف اصقن ثدحلا ناك ول :لوألا :هوجوب ةيماركلا ىلع ةرعاشألا تحتحاو ةهظفحاف قح

 مزاول نم ةيلباقلا نأل ؛لزألا يف ثداحلا دوجو زاحل كلذ زاج ول :ىناثلا ؛لاحم هثودح لبق هنع ولخلاف الامك ناك

 ماق ول :ثلاثلا «لطاب لزألا يف ثداوحلا دوجوو «لاحم وهو يتاذلا ناكمإلاب ٍتاذلا عانتمالا بالقنا مزل الإو «تاذلا

 ١717[ :ساربنلا] .لاحم وهو ىلاعت هتاذ يف ريغتلا ءزلل ثداحلا هب

 ءماسحألا نم اهريغ ىلإ التلع ىسوم ةرجشو هلي يبلاو هلع ليربج ناسلو ظوفحملا حوللاك :ةريغب مئاق وه

 لادلا ءارقتسالاب ةرعاشألا تلدتساو «ىلاعت هتاذب موقي ال ثداح يظفللاو ءلطاب يسفنلا مالكلا نأ مهنم امعز

 - وه قلخلاو ءاقلاخ ىمسي هنأب ةلزتعملا هيلع دروأو ؛هريغب مئاق لعفلاو «ءيشل قتشي ال لعافلا مسا نأ ىلع



 هريغ الو هنيع ال هللا تافص “١ دئاقعلا حرش

 و «هئاذب مقاق ريغل ةفص هلوك تايثإ ال هل ةفص مالكلا نوك ىفن مهدارم نكل

 ةرياغم ةميدق ةدوجوم اهأ امل «ديحوتلا لاطبإ تافصلا تابثإ يف نأب ةلزتعملا تكسمت

 ام ىلع «هتاذل بجاولا ددعت لب «ءامدقلا ددعتو ىلاعت هللا ريغ مدق مزليف هللا تاذل

 نأ نم ؛نيرخأتملا مالك 8 كب حيرصتلاو ,نيمدقتملا مدلك ُِ هيلإ ةراشإإلا تعفو
 يريرضلا نيدلا ليه تاعألا نه ن :ممدشتملا يأ

 ا هريغ ال و هنيع ال هللا تافصأ

 ىلإ راشأ ؟رثكأ وأ ةينامثلا لاب امف ءامدقلا نم ةثالث تابثاي ىراصنلا ترفك دقو

 تاذلا نيع تسيل ىلاعت هللا تافص نأ نعي (هريغ الو وه اي يهو : : هل وقب باوجلا
 ةلرعملا :هيلإ تيرعذ امك

 نأب :بيحأو ؛ىلاعت هتاذب موقي ال قولخملا نأ كش الو ؛(١١ :نامقل) هُكَِللا ْقَلَخ اذَهظ :ىلاعت هلوقل ؛قولخملا -
 هنأل ؛عونمم ريثأتلا نأب باوجلا .- ةلزقملا ضرتعاو :لوألا بسع قاقتشالاو قولخلاو ريثأعلا :نييتعت قلخلل

 رومأ بسنلاو «ةبسن هنأب :بيحأو «لسلستيف رخآ ريثأت ىلإ جاتحا اثداح ناك نإو ءملاعلا مدق مزل اميلق ناك نإ

 ١ "1 7" سارسلا] وا ريثأت ىلإ جاتحي الف «جراخلا يف امل دوجو الو ءلقعلا اهربتعي ةيمدع
 همالك نأب نولوقي «تاذلا نيع افوكو «تافصلا يفن مهنع تيكح كنأ نم دري امل عفد :مهدارم نكل

 امث تابثإ لاح ام يأ :ةينامثلا لاب امف .ملعلاو ةايحلاو دوجولا يأ :ةثالث تابثاي ١77[ :ساربنلا]؟هريغب مئاق
 ىلوأ ةينامثلاب لئاقلا نأ :نيعملاو ؛نيوكتلاو مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا ىهو ؟ءامدقلا نم

 ريوصتلاو ءايحإلاو قيزرتلاو قيلخختلا نأ ىلإ رهنلا ءاروام ءاملع ضعب بهذ امك :رثكأ وأ .ىراصنلا نم ريفكتلاب

 لحجرلاو ديلاك تاهبتشملا نأ نم «يرعشألا هيلإ بهذ امكو «نيوكتلا يف ةحردنم ريغ ةدحيلع تافص اهوحنو
 ١[ 78 :ساربنلا] .اهليوأت زوجي الو ءاههتك فرعن ال تافص اهوحنو كحضلاو شرعلا ىلع ءاوتسالاو

 هب مئاقلا فصولاو «تاذلا داحتا مزلي تاذلا نيع تناك ول اهنألف ؛تاذلا نيع تسيل اُهإ امأ :تاذلا نيع تسيل

 تناك ول تافصلا نآلف ؛اهريغ تسيل امأ امأو ؛لاحم وهو ءفصولاو مسالا نيب فدارتلا مزليو :موهفملا يف
 وهو هتاذ ريغ نوكي الف «نالطبلا رهاظ امهنم دحاو لكو ءاهريغب ةمئاق وأ اهسفنب ةمئاق امإ تناكل اهريغ

 ١[ 7 :يدنفآ ناضمر] .بولطملا



 ةريغ الو هنيع ال هللا تافص ١4 دئاقعلا حرش

 اوحرصي , كإو ىراصنلاو .عامدقلا رثكت و ريغلا ملق مزلي لا هعاذلا ريغ الو
 / ةيّلإ تيهد امك

 دوجولا يه ىلا ةئ ةياللغلا ميناقألا اوتبث أ نت نأ مهنأل «كلذ مهمزل نكل 3 ماشا ءامدقلاب

 لقتنا دق ملعلا مونقأ نأ اومعزو «سدقلا حورو نبالاو بألا اهومو «ةايحلاو ملعلاو
 لئاقلو «ةرياغتم تاوذ تناكف «لاقتنالاو كاكفنالا اوزوجف 359غ ىسيع ندب ىلإ

 بتارم نأب عطقلل ؛كاكفنالا زاوج نيعمج ؛رياغتلا ىلع رثكتلاو ددعتلا فقوت عنمي نأ

 ضعتبلا نأ عم خم راكد ةهددعتم كلذ ريغ ىل 1 ةيالثلاو نينالاو دحاولا نم دادعألا

 لكلا رياغي ال ءزحلاو ضعبلا نم ء

 رفكي مل ءارفك نكي مل نإ ةرياغتم ريغ ءامدقب لوقلا نأ وهو ءردقم لاؤس باوج :اوحرصي 1 دإو راسو
 اقلطم رفك ءامدقلاب لوقلا نأ ملعف ءاورفك دق مهنكلو «ةثالثلا ءامدقلا رياغتب اوحرصي مل مهنأل ؛ىراصنلا

 ةينانويلا يف لصألا يعم. مونقأ عمج :ميناقألا اوتبثأ ١77[ :ساربنلا] .مخلإ ىراصنلاو هلوقب باحأف ءال مأ ةرياغتم

 .ةيمورلاو
 بألا اهومسو ءدوجوملا لصأ امهنأل ؛ميناقأ اهومسو ,ةثالثلا تافصلا هذه سفن ةسدقملا تاذلا نأ اومعز :خ! دوجولا يه

 ١1/7[ :ساربنلا|] .سدقلا حورب ةايحلاو «نبالاب ملعلاو ءبألاب دوجولا اومسف «بترم رشنو فل :سدقلا حورو نبالاو
 رثكت ىراصتلا ىلع مزليف :كاكفنالا ققحت ثيح ققحتي امنإ رثكتلا نأ :باوحلا صخلم :كاكفنالا اوزوجف

 كاكفناو «تاذلا نع تافصلا كاكفنا نوزوجي ال مهنأل ؛ةرعاشألا ىلع مزلي الو ءاهكاكفناب مهلوقل ؛ءامدقلا

 ىلإ ىلاعت هللا تاذ نم هلاقتناو ملعلا كاكفنا يأ :كاكفنالا اوزوجف /١7[ :ساربنلا] .ضعب نع تافصلا ضعب

 .ةنلع ىسيع لدب

 :لاقي نأ :هلصاحو ءقحلا لهأ نم ,كلي فنصملا هركذ يذلا باوحلا اذه در يف ةلزتعملا فرط نم لئاقلا :لئاقلو

 دحاو لك كاكفنا زاوج يأ ؛كاكفنالا زاوج نعم «رياغتلا ىلع رثكتلاو ددعتلا فقوت ىلع ئبم اذه مكباوج نإ

 ِْ ىعملا اذهي رياغتلا نودب رثكتلاو ددعتلا دوجول ؛كلذك سيلو ءرخآلا نع رثكتملاو ددعتملا نم يأ ءامهنم
 متي الف كاكفنالا زاوج نعم. «رياغتلا ىلع افوقوم رثكتلاو ددعتلا نوكي الف «لكلا عم ءزجلاو دادعألا بتارم

 [١؟* :يدنفآ ناضمر] .مكبولطم



 هريغ الو هنيع ال هللا تافص ١م دئاقعلا حرش

 تناك ةرياغتم ءاهددعتو تافصلا ةرثك يف ةنسلا لهأ نم عازن روصتي ال اضيأو
 عطقلل هلوق ىلع فطع

 نأو ءتافصو تاذ ال ةميدق تاوذ ددعت ليحتسملا :لاقي نأ ىلوألاف «ةرياغتم ريغ وأ

 ءاهريغل ال ةبجاو يه :لاقي لب ءاقاذل دوجولا ةبجاو تافصلا نوكب لوقلا ىلع أرتجي ال

 نم دارهم اذه نوكيو ءسدقتو ىلاعت هللا تاذ ئعأ ءاهريغ الو اهنيع سيل امل لب

 بحاولا تاذل ةبجاو امنأ نيعي «هتافصو ىلاعت هللا وه هتاذل دوحولا بجاو :لاق

 امئاق ناك اذإ نكمملا مدق يف ةلاحتسا الو «ةنكمم ىهف اهسفن يف امأو ءسدقتو ىلاعت

 06 ا دس دا لهشام روع هم ايعلاو هرعتلا كاذب

 ءاوس «ةددعتم ةريثك اهفأب فارتعالا مهمزل ؛«ةينامث وأ ةعبس تافصلا نأب اوفرتعا اذإ يعي :ةنسلا لهأ نم عازن

 [7١؟5 :ساربنلا] .كاكفنالا زاوج ىلع ددعتلاو ةرثكلا مهعيرفت زجي ملو ال مأ اهنيب كاكفنالا زاح
 ةميدق تاوذ ددعت نأل :تافص الو تاذ ال ةميدق تاوذ ددعت ليحتسملا .ةلزتعملا باوج يف أ :لاقي نأ ىلوألاف

 اذهف ءاذه ىلإ عحار قباسلا ريرقتلا لآم نأل ؛يعطق هنأ عم .باوصلاف لقي ملو ىلوألاف لاق امنإو «ديحوتلا يفاني

 نم باوجلا يف ىلوألاف لئاقلا اذه لوقب فنصملا باوج عنم نكمأ امل نعي :ىرخأ ةرابعبو ؛هروهظل ؛ىلوأ ريرقتلا

 عنملا دورو مدعل ؛فنصملا باوج نم ىلوأ باوجلا اذه ناك امئإو 5 ىلإ ليحتسملا :لاقي نأ ةنسلا لهأ بناج
 [1؟4 :يدنفا تانطمر] ,ىوكاذملا

 .تافصلا ىلإ عجار اهريغ الو اهنيع يف ريمضلاو ."اهنيع' هربخو كام" ىلإ عجار سيل مساو :اهنيع سيل امل
 ءاهريغل ال ةبحاو يه هلوق يأ :دارم اذه [١١؟ 14 :يدنفآ ناضمر]."امل" يف "ام" ريسفت ىلاعت هللا تاذ ىئعأ :هلوقو

 ١[ 714 :يدنفآ ناضمر] .اهريغ الو اهنيع سيل امل لب

 قوبسم يأ ثداح نكمم لك نأ ةرعاشألا دنع ررقت دق هنأ وه ءردقم لاكشإ باوحج اذه :خلإ ةلاحتسا الو

 الو :هلوقب هنع باحأف ؛هدوجو ىلع رايتخالا قبسل ؛اميلق نوكي ال راتخملا لولعمو «راتخم بجاولا نأل ؛مدعلاب

 «رايتخالاب بحاولا نع ارداص ناك اذإ ليحتسي امنإ نكمملا مدق نأ :باوجلا لصاحو خلإ نكمملا مدق يف ةلاحتسا

 ردص ام لك و ؛باجيإلا ليبس ىلع موزلملا ىلإ مزاللا دانتساك «تاذلا ىلإ اهدانتسا لب كلذك تسيل تافصلاو

 ١١[ :ساربنلا] .متدق وهف باجيإلاب بجاولا نع
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 :لاقي نأ يغبني نكل «ةحلإلا دوجو ءامدقلا دوجو نم مزلي ىتحءاحلإ ميدق لك سيلف

 بهذي الئل ؛ءامدقلاب لوقلا قلطي الو ءهتافصب فوصوم هتاذب ميدق ىلاعت هللا نإ

 ماقملا اذه ةبوعصلو «ةيهولألا تافصب فوصوم «هتاذب مئاق اهنم ًالك نأ ىلإ مهولا

 اس موتو ع ءاهمدق يفن ىلإ ةيماركلاو «تافصلا ىفن ىلإ ةفسالفلاو ةلزتعملا تبهذ

 ءامدقلا ددعتب لوقلا نأ تبقف :مرلي قخ .نكمملا مدق يف ةلاحتسا الو. هلوق ىلغ عيرفت :ميدق لك سيلف

 ملعاو «ىفخي ال امك «هقالطإ يف مهيلع سأب الف ملعلا لهأ امأ ,هلإ يدق لك نأ معزي نم سانلا ةماع ىلإ ةبسنلاب

 نأ :هلصاحو ءانهه ركذ امم هافوأ دقو ءافاكمإو تافصلا بوحو قيقحتب قبس اميف دعو دق حراشلا نأ

 «رايتخالاب ردص امب صاخف ثداح نكمم لك :مهوق امأ «ةعدق يهف «باجيإلاب تاذلا نع ةرداص ةنكمم تافصلا

 وه دجوملا ىلإ جايتحالا ةلع نإ :مهوقو ءصقن باجيإلا نإ :مهوقك «ةرعاشألا دعاوق فلاخي هنأب هيلغ ضرتعاو

 ماكحألا صيصخت نأ :هيلع دروأو ءتافصلا ىوس ام ةصاخ دعاوقلا هذه نأب :بيحأو «ناكمإلا نود ثودحلا

 ١١[ :ساربنلا| .عومسم ريغ ةيلقعلا

 7 نكل ؛ةلمجلا ِِق لقنلاو لقعلا ةيلع لَو نإ و ىلاعت هلل ةدوج وملا تافصلا تابثإ نأ ديري :هاقملا اذه ةبوعصلو

 ععامدقلا ةددغت مزليف «ةهلق وأ ثداوحلل باو ىلاعت هن وك عزليف 30 اك قوكت نأ امإ اهكأ :اهنم :ةوحج و نم هيلع

 اهدوحو كتنست نأ اماق يرهاظ وشو دوج ولاب ةلقعيوم ريغ اهنأ :اهنهو «تافصلا ةيض أوقنف ةل زتعملا هنلع : كنهمعا لق و

 ىلإ احجاتخغ بيججاولا نوكت نأ مزليف هريغ ىلإ امإو ؛هايإ داباقو ءيشل العاف دحاولا نوكي .نأ مزليف ىلاعت هتاذ ىلإ

 حامتجا ةلاععتلا عنم ةياوحججو «تافصلاب اولوقي ملف ءامكجلا هقن وتسا دقو هب اليكتسماو يهنع العفنمو «هريغ

 لقعي 0 ريعبلا# (عومسملا ل ودب لقعي ا عمسلاك ءاٌماشلعتم ودب لقعي ال اهضعب نأ :اهنمو «لعفلاو لوبقلا

 هم زَتلاف ةرافرصلا قللت ثا وودح مزليف ةتداح .تاقلعتملا هذهو «بطاخملا لوذدب لمعي هيأ مالكلاو يرصيبملا تكودب

 اهيلا جاتحا لب ءاًماقلعتم ىلإ تافضلا كلت جايتحا عنم :هباوحجو («ثداوحلل "راع هن وك اوزوجو عةيماركلا

 وأ ,مدقلاو بجاولا ددعت مزليف اهاذل ةبجاو نوكي نأ امإ اهنأ :اهنمو ءاقافتا ةددجتم ةيفاضإ رومأ يهو ءاهتاقلعت

 اهدوجو نم مزلي الف ءاهتيريغو اهتيئيع يفن ىلإ ةرعاشألا ءامدق بهذف ءاهثودحو اهفاكمإ مزليف كلذك نوكي ال

 عازتلا اهدوحج و ريدقت ىلع .لزحلا بهذملاو لجعلا ل وقلاف هيف ام تفرع دقو .ملقلاو بجاولا ددعت اهمدقو

 (يلتسك).لبق هيلإ ريشأ امك «ثودحلا ناكمإ ءاضتقاو ءامدقلا ددعت نالطب عنمو ءاماكمإو ىلاعت هتاذل اهترياغم
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 ةينيعلاو ةيريغلا يفن يت يفو ,نيضيقنلل عفر رهاظلا يف اذه :ليق ناف .اهتينيعو اهتيريغ يفن ىلإ ةرعاشألاو
 وهف رخآلا نم موهفملا وه نكي مل نإ ءيشلا نم موهفملا نأل ؛امهنيب عمج ةقيقحلا

 نيدوحوملا نوكب ةيريغلا اورسف دق :انلق ؟ةطساو امهنيب روصتي الو «هنيعف الإو «هريغ
 ءامهنيب كاكفنالا نكمي يأ ءرخألا مدع عم اهعدحأ دوو روصضتيوا ءردقي يحي

 امهنيب روصتي لب «نيضيقن نانوكي الف ءالصأ توافت الب موهفملا داحتاب ةينيعلاو

 .هنودب دحوي الو ءرخآلا موهفم هموهفم نوكي ال ثيحب ءيشلا نوكي نأب ,ةطساو

 همس منسم نمو هدم هدمت هع عمم مدح ع ممم لالا مه ةقصلاو لكلا مم عرخلاك

 اوبهذو «ةيريغلاو ةينيعلا نيب ةطساولا اولكشتساف مهنم نورخأتملا امأ ءمهئامدق بهذم اذهو :يفن ىلإ ةرعاشألاو

 لامو «ىلاعت هتاذب ةمئاقلا ةرياغتملا ءامدقلا ددعت نالطب اوعنمو .باحيإلاب ةرداص ةنكمم اأو ؛تاذلا ريغ اهنأ ىلإ

 نم كلي فنصملا باوج در يف يأ :ليق نإف ١7١[ :ساربنلا|.توكسلا مهضعب راتخاو «ةينيعلا ىلإ مهضعب

 [١١ه :يدنفآ ناضمرإ .ةلزتعملا فرط

 ١1١[ :ساربنلا] .ّلا ءيشلا نم موهفملا نأل :هلوقب ةيريغلاو ةينيعلا ضقانت ىلع لدتساو «ةيريغلاو ةينيعلا يأ :نيضيقنلل عفر

 ١7١[ :ساربنلا] .ةينيعلل تابثإ ةيريغلا يفنو ةيريغلل تابثإ ةينيعلا يفن نأل :عمجج ةقيقحلا يفو

 ؛نييواستم اناك ءاوس ءادحاو امه اموهفم نوكي ال ناذللا نائيشلا امه ريسفتلا اذمي ناريغلاف :ءيشلا نم موهفملا

 ناويحلاك ءهجو نم وأ «ناسنإلاو ناويحلاك ؛ءقلطم صوصخو مومع امهنيب ناك وأ «قطانلاو ناسنإلاك

 ١١7[ :يدنفآ ناضمر].سرفلاو ناسنإلاك «نيابت وأ ءضيبألاو
 ءزجلا نأ خياشملا معز :لكلا عم ءزجلاك ١17١[ :ساربنلا| .ةطساولا تابثإو ضقانتلا راكنإ :باوجلا لصاح :انلق

 ىلع نميل" :تملق اذإ كنإف «فرعلاو عرشللف :يناثلا امأو ,موهفملا داحتا مدعلف :لوألا امأ ؛هريغ الو لكلا نيع ال

 ةعبسلا موزلب مكحلا اودارأ نإ مهنأل :ثحب هيفو ءالثم ةعبسلا موزلب فرعلاو عرشلا مكح "مهارد ةرشع ريغ
 ١١[ :ساربنلا] .ةرشعلا نيع يهف «ةرشعلا ىلإ داحآلا نم اهقوف ام عم ةعبسلا موزلب وأ ءعونمم وهف طقف

 مهنم نورخأتملا فلتخا مث ؛هريغ الو فوصوملا نيع ال ةفصلا نأ ةرعاشألا ءامدق نع لقن :تاذلا عم ةفصلاو

 - اذه ةحص ىلع اولدتسا اذهلو ؛ةثداحلاو ةميدقلا تافصلا يف ماع اذه نأ مهضعب معزف «مالكلا اذه ريسفت يف
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 يلزألا ىلع مدعلاو «ةيلزأ هتافصو ىلاعت هللا تاذ نإف ؛«ضعبلا عم تافصلا ضعبو

 ءاهنم وه ذإ ؛هنودب اهؤاقبو ءافودب هؤاقب ليحتسي ةرشعلا نم دحاولاو «لاحم

 نودب تاذلا مايق نإف «ةثدحما تافصلا فالخب .هدوجو اهدوجوو همدع اهمدعف

 مهنأل ؛رظن هيفو «خياشملا هركذ اذك «تاذلا ريغ نوكتف ءروصتم ةنيعملا ةفصلا كلت

 1 وع وووو .عناصلا عم ملاعلاب ضقتنا نيبناحلا نم كاكفنالا ةحص هب اودارأ نإ

 ,ةعاجشلاو ملعلا نم ديز تافص رادلا يف نأ عم ,.حيحص مكح ديز ريغ رادلا يف سيل :كلوق نأب ءمكحلا -

 نوكي ال نأ مزل الإو «هعون ءانبأ نم هريغ رادلا يف سيل دارملا نأل ؛هفعض ىفخي الو ءابذك ناكل اديز تناك ولف

 داوس وحن فالخب ؛ةميدقلا تافصلاب صاخ مكحلا اذه نأ ىلإ ءكلي حراشلاك مهوققحم بهذو «هريغ ديز بوث

 ةثداح «ةيرابتعا ةيفاضإ رومأ اههِإف ءقيزرتلاو قيلختلاك «ىلاعت هللا تافص اذكهو «ةرورضلاب هريغ هنإف ءمسجلا

 وأ ؛ةوجولاك فوصضوملا نيع انإ ةفضلا :يرعشألا لوق كلذل دهشيو «ءاهرياغتف تاذلا نع كفنتف «يرعشألا دنع

 ةايحلاو ةردقلاو ملعلا نم ؛كاكفنالا ةعنتمملا ةيتاذلا تافصلاك هريغ الو هنيع ال امإو «لاعفألا تافصك هريغ

 ١7١[ :ساربنلا| .رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو

 كاكفنا نكمي الف :لاحم يلزألا ىلع مدعلاو .تاذلا نودب دجوت ال تافصلا نأ ىلع ليلد :ىلاعت هللا تاذ نإف

 ءامهنيب ةينيع الف ؛ةدحيلع موهفم امهنم لكلو ءامهينب ةيريغ الف ؛ةفص نع ةفص كاكفناو ؛تاذلا نع تافصلا

 رياغت مدعل نايب :ةرشعلا نم دحاولاو ١717[ :يدنفآ ناضمر ١7١« :ساربنلا] .رهاظ هنأل ؛هتابثإل ضرعتي ملو

 دحاولا ءاقب ليحتسي :هانعمو .دوصقملا هنأل ؛تافصلا نايب مدق نكل ؛هميدقت بيترتلا ىضتقم ناكو ؛ءزجلاو لكلا

 ١7١[ :ساربنلا] .هللي حراشلا هركذيس :رظن هيفو ؛ههيجوت يف ليق ام اذه ؛ةرشعلا ءزج هنإ ثيح نم

 ؛ةرشعلا نم دحاو هنإ ثيح نم «دحاولا مدعل مزلتسم ةرشعلا مدع يأ ؛لوألا ةلاحتسال نايب :همدع اهمدعف

 ولحن نأل ؛ةنيعملاب ديقو :ةنيعملا ةفصلا [87١”؟ ١١ :ساربنلا] .فاضملا فذح وأ «ةغلابملا ىلع يزاحم لمحلاف

 ىلع ةلزتعملا فرط نم رظنلا اذهو «نيعملا اذهبي ةيريغلا ريسفت ف يأ :رظن هيفو .لاحم اهلك تافصلا نع تاذلا

 ملاعلا نع كفني عناصلا نإف .عناصلا عم ملاعلاب فيرعتلا يأ :ضقتنا ١77[ :يدنفآ ناضمر].ةنسلا لهأ باوج

 نم كاكفنالا نأل :لحملا عم ضرعلاو .هدحو عناصلا بناج نم كاكفنالاف ؛ءعناصلا نع كفني ال ملاعلاو ؛هثودحل

 ١757[ :ساربئلا] .طقف لحما بناج
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 .همدع ةلاحتسال ؛عناصلا مدع عم ملاعلا دوجو روصتي ال ذإ ؛لحما عم ضرعلاو

 ءاقافتا ةرياغملاب عطقلا عم رهاظ وهو «لحما نودب الثم داوسلاك ءضرعلا دوحجو الو
 ,ةفصلاو تاذلا نيب اذكو «لكلاو ءزجلا نيب ةرياغملا تمزل دحاو بناجب اوفتكا نإو

 ةلاحتسا نم ركذ امو ,ةفصلا نودب تاذلاو «لكلا نودب ءزجلا دوجو زاوجب عطقلل

 لك دوجو روصت ناكمإ دارملا :لاقي الو ءداسفلا رهاظ ةرشعلا نودب دحاولا ءاقب

 نأل ؛لاكشإ الف زيحلا وأ دوجولا يف كاكفنالاب ةيريغلا انرسف اذإ انأب :يلايخلا ةمالعلا باحأو :ةرياغملاب عطقلا عم

 يف ضرعلا نع كفني مسجلا اذكو ءزيحتلا يف عناصلا نع كفني ملاعلاو ,دوحولا يف ملاعلا نع كفني عناصلا

 ١5[ :ساربنلا] .هناكم مسجلا زيحو مسجلا وه ضرعلا زيح نأل ؛زيحتلا يف مسجلا نع كفني ضرعلاو ؛دوجولا

 .داوسلاو مسجلا نيب اذك و ؛عناصلاو ملاعلا نيب :ةرياغملا تمزل

 تاذلا دوجو ملسن الف هتفصو بجاولا تاذ دارملا نوكي نأ امإ :ولخي ال هنأل ؛ثحب هيفو :ةفصلا نودب تاذلاو

 تافصلاو تاذلا دارملا نوكي نأ وأ «لاحم مزاللا نودب موزلملا دوجوو ءهل ةمزال ةفصلا نأل ؛ةفصلا نودب

 [١؟8 1١21؟1/ :يدنفآ ناضمر] .نيريغب اسيل امهأ ملسن الو «ةثدحملا

 ءدحاو بناجب ءافتكالا ريدقت ىلع ؛ةفصلاو تاذلا نيب ةرياغملا موزل انملس انإ :لاقي ام باوج اذه :ركذ امو

 لكلاك ؛لكلا نودب دجوي ال لكلا نم ءزج هنإ ثيح نم ءزجلا نإف ءىزجلاو لكلا يف كلذ موزل ملست ال نكلو

 دحاولا ءاقب ةلاحتسا ركذ امو :هلوقب ةلزتعملا فرط نم هنع باحأف «نيريغ الو نينيع نانوكي الف ءءرجلا نودب

 ١١48[ :يدنفآ ناضمر] .خلا

 نعي «نيبناحلا نم كاكفنالا ةحص وهو «لوألا قشلا رايتخاب ةنسلا لهأ فرط نم رظنلا باوج اذه :لاقي الو

 امهدحأ دوجو ةحص الو ءرخآلا نودب امهنم دحاو لك دوجو ةحص روكذملا ريسفتلاب اوديري ملد خياشملا نأ
 وهو «ثلاث نعم هب دارملا لب ؛هتيعنام مدع وأ ,فيرعتلا ةيعماج مدع نم متركذ ام مهيلع دري ىح ءرحآلا نودب

 دارأف ءال وأ رخآلا نودب امهنم دحاو لك دوجو حص ءاوس ءرخآلا نودب امهنم دحاو لك روصت ناكمإ
 ١7/8[ :يدنفآ ناضمر ١77 :ساربنلا] .لاقي ال :هلوقب هلاطبإ .لي حراشلا
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 توبث ناهربلاب بلطي مث ءادوجوم روصتي دق ملاعلاو .ًالاحم ناك نإو ضرفلاب ولو
 عنتمي ,دحاولا نودب ةرشعلا دوجو عنتمي امك هنإف لكلا عم ءرجلا فالخب «عناصلا

 (ةرشعلا نم ايبسلاو ناك امل دجو ول ذإ ؛ةرشعلا نودب ةرشعلا نم دحاولا دوجو

 دق :لوقن انأل ؛رهاظ ذئنيح كاكفنالا عانتماو «ربتعم ةفاضإلا فصو نأ :لصاحلاو

 مت
 و

 ملعف «رخآلا ضعبلا تابثإ بلطي مث ءالثم ملعلاك ضعبلا دوجو روصتي هنأب ,عطقلا
 1127771 «لحما عم ضرعلا يف ميقتسي ال هنأ عم ,ىنعملا اذه اوديري مل مهنأ

 ةيريغلاب يأ

 نإو يأ .ةلاومع ناك ناو ١|[ 4 :يدنفأ ناضمر] .مل اعلا دوحجو روصتي الو :هلوقل با وج انه :ض رفلاب ولو

 نكي مل ول ذإ ؛عناصلا دوجو مدع عم ملاعلا دوجو روصت نكمأ دقف :ادوجوم روصتي دق .الاحم ضورفملا ناك

 امه رياغت تكف رهاظ اذهو ماعلا مدع عم عناصلا دوجو روصت نكج اذكو ال احم لب اثيع ناهربلا بلط ناكل

 ١77[ :ساربتلا] .نيبتاحلا نم كاكفنالل

 دق ملاعلاو الاحم ناك نإو ضرفلاب ولو :متلق متنأ وهو ءردقم لاؤس نع باوحج اذه :لكلا عم ءزجلا فالخع

 بتانجأف ؛لكلا ىلع ناهربلاب بلطي مث ؛ءزجلا روصتي نأ مزليف (عناصلا دوحجو ناهربلاب بلطي مث ءادوجوم روصتي

 .ريخالا مدع عم نيفاضملا دحأ دوحو روصت نكمي ال ذإ : رهاظ |[ :يدنفآ ناضمر] .لكلا عم ءزجلا فال :هلوقب

 |1172 سارفتلا | انعم ل وق: قلعت :عطقلا عم ١177| :ساربنلا] .ةردقلا رياغي ال ملعلا :اولاقف :تافصلا نيب

 باوجلا اذه لصاح «لطاب اذهو ع«تافصلا رياغت مهمزل كك عرخألا مدع عم لكلا روصت زاوحج يأ : ىنعملا اده

 نييتعملا .دححأ' ةيريغلل روكذملا ريسفتلاب خياشملا دارم نوكي نأ نم ولخي ال :لاقي نأ وهو (ةرئادلا عيسوت

 ضعب نأ مزل «ثلاثلا ئيعملا وه مهدارم ناك نإو «ةيعناملا مدع وأ «ةيعماجلا مدع نم انركذ ام مزليف ءنيروكذملا

 ١[ 35 :يدبفا ناضمر ه1 :نياوينلا] ,ازئاج روكالملا تركي الفندق اهنم

 لطبي اذهو «ةيريغلا فيرعت عنم لطبي لوألا هجولا ناكو ءهيجوتلا لاطبإ يف ناث هجو اذه :ميقتسي ال هنأ عم

 فال وهو ارياغتي ال نأ مزليف «لاحم يئزجلا لحما نودب يئزحلا ضرعلا دوجو روصت نأ :هلصاحو .هعمج

 [ ١ :ساربنلا | .مهعامجإ



 هريغ الو هنيع ال هللا تافص 4١ه دئاقعلا حرش

 نبالاو بألاك «نيفياضتم لك نيب ةرياغملا مدع مزل ةفاضإلا فصو ربتعا ولو

 ,ةيفاضإلا ءامسألا نم ةيريغلا نأل ؛نيريغلا نيب لب لولعملاو ةلعلاكو «نيوخألاو

 موهفملا بسحب ءوه ال امنأ مهدارم نوكي نأ زوجي ال مل :ليق نإف ءكلذب لئاق الو
 ءاتاعوضوم ىلإ ةبسنلاب تالومحملا رئاس مكح وه امك ءدوجولا بسحب هريغ الو

 موهفملا بسحب رياغتلاو ءلمحلا حصيل دوحولا بسحب امهنيب داحتالا طرتشي هنإف

 .حصي ال هنإف ءرجح ناسنإلا :انلوق فالخب ,بتاك ناسنإلا :انلوق ف امك «ديفيل

 1133 تدوم و ههصسسم. سدس سس .طقهقي ل ةثآط هةلاسنإ لامسنألا خالو

 :هلوق .ربتعم ةفاضإلا فصو نأ :لصاحلاو :هلوقب دراو ةيجوتلا لاطبإل ثلاث هجو اذه :فصو ربتعا ولو

 لطاب وهو «نيريغ انوكي ال نأ مزليف ءرخآلا مدع عم امهنم لك دوجو روصت ليحتسي هنإف :نبالاو بألاك
 ءامسألا نم ريغلا نأل ؛نيريغلا نيب ةرياغملا مدع تبثي لب يأ :نيريغلا نيب لب ١77[ :ساربنلا] .ةهادب وأ اعامجإ

 [ ١3 :ساربنلا] .رخآ ءيش ىلإ سايقلاب الإ ؛«ءيشلا ىلع قلطي ال هنأل ؛ةيفاضإلا

 تبثت ال نأ بجوي 'هنألو ؛ضقانت هنأل ؛نيريغلا نيب اميس ال «نيفياضتملا نيب ةرياغملا مدعب يأ :كلذب لئاق الو

 ؛ةئسلا لهأ بناج نم لوألا لاؤسلل باوج لاؤسلا اذه :ليق نإف ١[ :ساربنلا] .الصأ نيئيش نيب ةرياغملا

 نم مزلي ال :لاقي نأ :اذه لصاحو :خلإ نيضيقنلل عفر رهاظلا يف يفنلا اذه ليق نإف :هلوق لوألا لاؤسلاب دارملاو

 سيل انههو ؛ضقانتلا ف طرش ةهجلا داحتا نأل ؛امهعامتحا الو نيضيقنلا عافترا هريغ الو وه ال يهو :هلوق
 يف نوكي نأ بجي امك «ةيوملا بسحب ريغ الو موهفملا بسحب وه ال هنأ ةنسلا لهأ دارم نأل ؛كلذك

 [ :١3 4 ديفا ناضنمر 177 :ساريبلا] .لمجلا

 نإ .دوجولا يف امهداحتا مدعل ؛ورمع ىلع ديز لمح زوجي ال اذهو ؛داحتالاب مكح لمحلا نأل :لمحلا حصيل

 نأ نسحألا ناك معن :تلق ءدوجولا بسحب داحتا الب ءلاحم يرابلا كيرش وحن تامودعملا يف لمح لا حصي :تلق

 لمح يف مالكلا نأل ؛هيلإ تفتلي مل هنكلو ,مودعملاو دوحوملا معي ىح «تاذلا بسحب داحتالا طرتشي :لوقي

 ١[ 8 :سارينلا] .تادوحوملا



 ةريغ الو هنيع ال هللا تافص - ْ] دئاقعلا حرش

 ملعلا لثم يف ال ؛تاذلا ىلإ ةبسنلاب رداقلاو ملاعلا لثم يف حصي امنإ اذه نأل :انلق

 ,ةرشعلا نم دحاولاك «ةلومحملا ريغلا ءازجألا يف الو هيف مالكلا نأ عم «ةردقلاو

 ديز نم ديلاو «ةرشعلا نم دحاولا نوك نأ :"ةرصبتلا" يف ركذو .ديز نم ديلاو
 كلذ يف فلاح دقو «ثراح نب رفعج ىوس نيملكتملا نم دحأ هب لقي مل ام «هريغ

 لوانتم «دارفألا عيمجل مسا ةرشعلا نأل اذهو ؛هتالاهج نم كلذ دعو «ةلزتعملا عيمج

 نأو «ةرشعلا نم هنأل ؛هسفن ريغ راصل اهريغ دحاولا ناك ولف ؛هرايغأ عم درف لكل

 همالك اذه ءاهسفن ريغ ديلا ناكل ءهريغ ديز دي ناكول اذكو «هنودب ةرشعلا 3

 .هيف ام ىفخي الو

 امثإ ؛موهفملا بسحب ةرياغملاو ءدوجولا بسحب داحتالا نأل ؛كلذ مهدارم نوكي نأ زوجي ال يأ :خ! اذه نأل انلق

 ملع هللا :لاقي الف لمحت ال اهنأل ؛تافضلا يف ال تاذلا ىلع لمحت اهنأل ؛تافصلا نم ةقتشملا ةفصلا يف حصي

 ديلاو ةرشع دحاولا :لاقي ال ذإ ؛ديز نم ديلاو ةرشعلا نم دحاولاك ةلومحملا ريغلا ءازجألا ف الو :هلوق «ةردقو

 قوس ناك نإو .دوصقملا هنأل ؛طقف ةيهلإلا تافصلا مهدارم نأ وهو «ةنسلا لهأ مالك هيجوت اندنع نكميو ديز

 هيلع لمحت ال ةردقلاو ملعلا نأ امأو «ةلومحملا ريغلا ءازجألاب ضارتعالا هيلع دري الف ءمومعلا ىلع همالك

 امإو ؛مولعمو ملاعو ملع بحاولا نأب نوحرصي ءامكحلا نإف «تاذلا نيع تافصلا نأب نيلئاقلا دنع ؛عونممف
 ١74[ :رييغتب ساربنلا] .قئاقدلا هذه وحن نع مهروصقل ؛ةغللا لهأ هلمعتسي مل

 اهنيع ال ةرشعلا نم دحاولاف :ةرشعلا نم دحاولاك .يدابملا يه ىلا تافصلا يف خياشملا مالك يأ :مالكلا نأ عم

 بسحب اهريغ الو ؛موهفملا بسحب وه ال امهيلع قدصي ال هنأ عم ؛هريغ الو ديز نيع سيل ديلا اذكو ءاهريغ الو

 مالكل اهيجوت "ةرصبتلا" يف ركذ نيعملابأ خيشلا نأ ملعا :"ةرصبتلا" يف ركذو ١7٠١[ :يدنفآ ناضمر] .دوحولا

 ديز نأل :اهسفن ريغ ديلا ناكل ١74[ :ساربنلا] ."ةرصبتلا" يف ركذو :لاقف «هلاطبإ هلي حراشلا دارأف «ةنسلا لهأ

 .هرايغأ عم وضع لكل مسا

 ديز ريغ ديلا نوك نم مزلي ال اذكو .هسفن ريغ نوك ةرشعلا ريغ دحاولا نوك نم مزلي ال هنأل :هيف ام ىقخي الو

 -قلطي مل ديز اذكو «دارفألا لك ىلع لب ؛دارفألا كلت نم درف لك ىلع قلطت مل ةرشعلا نأل ؛اهسفن ريغ افوك



 ةيلزأ ةفص ملعلا ظ ١ دئاقعلا حرش

 [ةيلزأ ةفص ملعلا]
 .امي اهقلعت دنع تامولعملا فشكنت ةيلزأ ةفص يهو «ملعلا ةيلزألا هتافص يأ يهو
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 .دحاو مهرد هيلع هلو ؛ةرشع ديزل ىلع سيل هللاو :لاق نأب فلح ول ىري الأ عومجملا ىلع لب ؛هدي ىلع -

 ىلإ ةبسنلاب ديلا اذكو ءداحآلاو دارفألا نم دحاو لك ال «دارفألا عيمجل مسا ةرشعلا نأ ملعف ءثنحي مل

 ١[ 9 لا“. :يدتفآ تاضمرإ .ديز

 نأب أ (يرود فيرعتلا نأب صضرتعاو («لضاحلا ليصحن هنأ دري كاف ملعي نأ اهفأش نم ام يأ :تامولعملا

 يف عقاولاو ءيحالطصالا ملعلا وه دودحلا :لاقي نأ نكميو «ةمولعملا ةفصب ةظوحلم ريغ اتاوذ تامولعملاب دارملا

 ملعلا ىلع دري لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ هيفو «تامولعملاب ةفصلا قلعت دنع يأ :امب اهقلعت دنع.ءيوغللا وه دحلا

 ءزا لحوم هنأ ملع نإو ؛عقاولل قباطم ريغ وهف رادلا يف اديز نأ لزألا يف ملع نإ ىلاعت هللا نأ وهو ؛يهإلا

 :امهدحأ «تامولعملاب نيقلعت ملعلل نأ :عفدلا لصاحو ءاهنع هجورخ دنع مث ؛رادلا يف هلوحد دنع ملعلا اذه ريغت

 ثداح قلعتلا اذهو «تاللاغاو ثانكمملاو تاثداحلاو تايلزألا نم يهب ملعلا قلعت نكمي اه لكل لماش متدق

 يف ملعلاف ءاهثودح دنع ثدحت «تاددجتملاب ةصتخم لازي ال اميف تاقلعت :امهيناث ءدجويس هنأ رابتعاب نوكي

 ناريخألاو «يلزأ لوألل قلعتلاف ءالخاد ناك هنأب قلعتي مث ءلخاد هنأب قلعت لحد اذإف لخديس هنأب قلعتم لزألا

 يهو ءاًهاقلعت َُق لب ؛ةيهإلا ةفصلا ُِق ريعت كلذ نم مرلي الو .قلعتلا ابسح ىلع تباث فاشكنالاو ع«ناتداح

 ؛كنيمي نع ةرات تناك «ةناوطسألا لوح تكرحت اذإ كنإف «ةميدقلا ةفصلا يف اريغت اهريغت بجوي ال ةيفاضإ رومأ

 «كيلإ اهتبسن ريغتملا امعإو ءاطاح ىلع اهسفن ٌُّق اه عم «كفلحخ ةرهو :فاعاَفأ هرمو «كلاش نع ةهراتو

 ملعي ال ىلاعت هنأ وهو «ةلزتعملا نع يرصبلا نسحلا يبأل :اههدحأ :نارحآ ناباوج لاكشإلا اذه نع نيملكتمللو

 هملع نأ وهو (ةرعاشألا نم ريثك و ةلزتعملا خياشمل :امهيناث ءاععم و القع هنالطب ىمخي الو ءاهعوفو لبق ءايشألا

 ؛ادوجوم ناك وأ «نآلا دوجوم هنأب ,هملع نيع دجويس اديز نأب هملعف ءادحاو اقلعت تاقلعتملاب ددجتم ىلاعت

 ؛نآلا لخد هنأ ملعلا اذهي املاع ناك ءدغلا ىلإ اذه هملع رمتسا مث ءادغ رادلا لخديس اديز نأ ملع نم نأل كلذو

 ١75 ١75[ :ساربنلا] .ةلفغ الب رمتسم هملعف ىلاعت بجاولا امأ «ةلفغلا نايرطل ؛هب ملعلا ددحت ىلإ جاتحن انكلو

 ىلع ةردقلا مدق امنإو «قلعتلا رابتعاب ملعلا ىلع ةردقلا فقوتلو ؛قلعتلا رابتعاب همومعل ؛ملعلا مدق :ةردقلاو

 -(ةيرثؤملاب فصوي اذلو ؛تاذلا ةلزنم تلزن اهفأكف «ريثأتلا يف مات لحدم ةردقلل ذإ ؛ادوجو اهنع اهرخأت عم «ةايحلا



 ةيلزأ ةفص ملعلا ١48 1 دئاقعلا حرش

 .ملعلا ةحص بحجوت ةيلزأ ةفص يهو ةايحلاو .امب اهقلعت دنع تارودقملا يف رثؤت
 تاقولحملا ةفص نع زارتحا

 نام ه1 حس هوس مو هموم فاهات اه ا رهإ ام كردتخ تنارضملاب ,قلعتتا ةفبق

 هيلع بترتي ال يلزأ :نيقلعت ةردقلل نأ ملعاو «تاذلا الإ سيل ةقيقحلا يف رثؤملا نأ عم «ةرثؤم ةفص اهأ لاقيو -

 .لعفلاب رودقملا دوححو ةيلع ابن ارتي اي ثرداح قلعتو يرودقملا مدق انجح ول ذي همدقق «لعفلاب رودقملا دوحج و

 ةردقلا تاقلعتمو ؛نيوكتلا الإ سيل ثداحلا قلعتلاف ءهب لوقي نم دنع امأو «نيوكتلاب لوقي ال نم دنع اذه

 ١١٠[ :دمحأ ًالم] .ةيلزأ اهلك

 بهذم ىلع ال .ةردقلا ىلإ نيوكتلا عاجرإ نم :يرعشألا هيلإ بهذ ام ىلع ئيبم هرهاظ :تارودقملا يف رثؤت

 مهللا (ةرثؤم نيوكتلاو .ةحجرم ةدارالاو ؛ةححصم ةفص ةردقلا َّنَآَ «نيلئاقلا ةيدي رتاملا هخياشمو كلي فنئصملا

 قلعت نأ ف فلتخا :امب اهقلعت دنع .هناحبس بحاولا نع رودصلا ةنكمم تارودقملا لغجيب ريثأتلا لوؤي نأ الإ

 ريغ ىلاعت هنع رودقملا رودص ةحص نأل ؛ميدق هنأ ىلع نيوكتلاب نولئاقلاف ءثداح وأ معدق تارودقملاب ةردقلا

 داجيإب لزألا يف تقلعت ةردقلا نأل ؛تدق :مهضعب لاقف ؛ةيرعشألاك نيوكتلا ةافن امأو .نامزب صوصخب

 | ١ :ساربنلا] .كلم حراشلا راتخم وهو «رودقملا

 ةفص لوعمو (هنع ههيزنت بحبي (ىلاعت يرابلا لف صعن -جازملا لادتعال ةعباتلا ةوقلا نعم ةايحلا نأ ملعا :ةايحاو

 نم ةيقيقح ةفص ىلإ ةحاح الب ملعلا ةحصل أشنم هتاذ نوكي نأ زاوحل ؛توبثلا يعطق ريغ ؛ملعلا ةحص بجوت

 ءامهفدارت ىلع هيبنتلا :اههدحأ :نيهجول اهركذ امنإ ليقف :ىنعمت يهو ةوقلاو ١ ١[ :يدنفا ناضمر| .ةايحلا

 :لوقي نأ بسنألا ناك :ةفص يهو ١١5[ :ساربنلا] .هناحبس هيلع يوقلا قالطإ ةحص ىلإ ةراشإلا :امهيناث

 ةمئت نم ؛ءءاوه لوصوو ةساح ريثأت ىلع ال :هلوق نأل وأ :ةردقلاو ملعلا يف ركذ ام ىلع دمتعا نكل «ةيلزأ ةفص

 ١75[ :ساربنلا] .رصبلاو عمسلا يفيرعت

 رصبلاو عمسلا نأ اومعز ثيح «ةلزتعملا ضعبو مالسإلا ةفسالف ىلع در هيفو «يملعلا كاردإلا قوف :امات اكاردإ

 ىلا ةيكاردإلا ةلاحلا ال ءتارصبملاو تاعومسملاب ملعلا وه 5١( :جحلا) ب ريِصن ٌعيِمَس هلا نو :ىلاعت هلوق وحن يف

 تجتحا «لمأتف ملع ساسحإلا نإ :هلوق نم أشن مهو وهو ءيرعشألا ىلإ اذه بسنيو «نيتساحلاب اندحأ اهدجي

 - تارصبملاو تاعومسملاب ملعلا نأ :امهدحأ :نيهجوب ملعلا ىلع ناتدئاز ناتفص رصبلاو عمسلا نأ ىلع ةرعاشألا



 ةيلزأ ةفص ملعلا ١ 8 دئاقعلا حرش

 مزلي الو .ءاوه لوصوو ةساح رثأت قيرط ىلع الو :مهوتلاو ليختلا ليبس ىلع ال
 مدق ةردقلاو ملعلا مدق نم مزلي لايق (تارضبملااو تاعومسملا مدق امهملدق ا

 ةدارإلاو .ثداوحلاب تاقلعت امل ثدحت ةميدق تافص اهأل ؛تارودقملاو تامولعملا

 ةق فيقوم وقمر وة نوفففو هيمان مي قم ونقف ءمي قوق مو هيفي ويففف عققفعافاو ناترابع امهو ةئيشملاو

 ؛رصبلاو عمسلاب هفاصتا حص ول هنأ :امهيناث «نارياغتم امهف رصبلاو عمسلا فالخب ءاهدوجو لبق لصاح -
 تاقوذملاو تاعومسملاب ملاع هنأل ؛سمللاو قوذلاو مشلاب هفاصتا حصل تارصبملاو تاعوسملاب املاع هنوكل

 ( :١ :ىلارغلا] .كاشوملللاو

 تمسترا «اتوص تعمس وأ ءاديز ترصبأ اذإ كنإف «لايخلا يف ةنوزخملا ةروصلا كاردإ وه :ليختلا :ليختلا ليبس

 ,رصبلاو عمسلاب كاردإلا نم فعضأ كاردإلا اذه نكلو ءرضاحلاك امهدحجت ثيحب «لايخلا ةساح يف امقروص

 ناك ردم امُهنإف ؛هتعاجشو ديز ملحك «تاسوسحملا يف ةدوحوملا ةسوسحملا ريغلا ةيئزحلا يناعملا كاردإ وه :مهوتلاو

 ىلع درلل ءامات اكردإ :هلوق ديكأت مالكلا اذه نم كي حراشلا دوصقمو ءرصبلاو عمسلاب ال ءمهولا ةساحب

 لصاحلاك امات اكاردإ سيلو ءمهوتلاو ليختلا هبشي كاردإ تارصبملاو تاعومسملاب ملعلا نأل كلذو ؛ةفسالفلا

 +١[ :ساربنلا] .رضبلاو عمسلاب

 ترثأت اذإ الإ لصحي ال رصبلاو عمسلاب كاردإلا نأ يهو ,ةفسالفلا اهركذ ةهبش عقد ىلإ ةراشإ :رثأت قيرط

 هللاو ءنذألا خامص ىلإ ءاوملا لوصو نم عامسلا يف دب ال اضيأو ءرصبملاو عومسملا نع تلعفناو «ةساحلا

 بجاولا سايقو «تاناويحلا يف وه امنإ ءاوملا لوصوو ةساحلا رثأت نأ :باوحلا لضاحو «لكلا نع هزنم هناحبس

 امك «ىلاعت هللا قلخي كاردإلا نأ دقتعنو ءاضيأ تاناويحلا يف امهطارتشا عنمن انأ ىلع «ةقامحلا نم مهيلع ىلاعت

 ١77[ :ساربنلا] .يرعشألا انخخيش هب حرص

 مدق مزلي «ةميدق ةردقلاو ملعلا اذكو ءرصبلاو عمسلا ناك اذإ لاقي نأ وهو :لاقي ام باوج اذه :مزلي الو
 مزلي الو :هلوقب باجأف «هفالخ بولطملاو ملاعلا مدق مزليف «تارودقملاو تامولعملاو تارصبملاو تاعومسملا

 ًادبم وه امنإ ميدقلاو «ةثداح لب كلذك سيلو «ةميدق تاقلعتلا تناك ول نإ مدقلا مزلي امنإ لاقي نأ :هلصاح

 ١8١[ :يدنفآ ناضمر] .تارصبملاو تاعومسملا مدق مزلي الف ءاتافوصومو تاقلعتلا

 ,ةثداح ةفص ةدارإلا نأ ةيماركلا تمعزو ؛ءروهمجلا دنع احالطصاو ةغل نافدارتم ناظفل :ةئيشملاو ةدارإلاو

 ١[ 17 :ساربنلا| .ةميدق ةفص ةئيشملاو



 ةيلزأ ةفص ملعلا ١٠ دئاقعلا حرش

 عم «عوقولاب تاقوألا دحأ يف نيرودقملا دح أ ضيصخت بجوت ,يحلا يف ةفص نع
 كرتلاو لعفلا امهو

 ةيبنث رك اميفو (ع وقولل اعبات ملعلا قلعت قلعت نوكو ؛لكلا ىلإ ةردقلا ةبسن ءاوتسا

 .....«ىلاعت هللا تاذب ةمئاق ةثداح ةدارإلاو «ةميلق ةيشملا نأ معز نم ىلع درلا ىلع

 ةفصلا تديق اذإ هنم ةيحلإلا ةفصلا فرعيو «ةئيشملاو ةدارإلا قلطم فيرعت دارأ هنأ رهاظلا :يحلا يف ةفص نع

 :لوقت نأ كلو «ةردقلاو ملعلا يف رم ام ىلع ادامتعا ديقلا كرتو «ةيهلإلا ةفصلا فيرعت داري نأ زوجيو «ةيلزألاب

 افوكو «ةدارإلا ةفص تابثإ ىلع لالدتسالا ىلإ ةراشإ :ةبسن ءاوتسا عم ١17[ :ساربنلا] .دهعلل يحلا يف ماللا

 اذكو ؛ءاوسلا ىلع نيرودقملا نيذه ىلإ اهتبسنف ؛كرتلاو لعفلا امي حصي ةفص ةردقلا نأ :هريرقتو «ةردقلل ةرياغم
 ةفص نم دب الف ءحجرم الب حيجرتلا مزل تقو يف كرتلاو ءتقو يف لعفلا اهب ردص نإف «تاقوألا ىلإ اهتبسن
 ١37[ :ساربنلا] .تاقوألا دحأو نيرودقملا دحأ حجرت ىرخأ

 ام نشحأ ىلع ملاعلا ماظنب ملعلا نع ةرابع ةيهمإلا ةدارإلا نأ اوسع كيح :ةفسالاقلا لغة ر :ملعلا قلعت نوكو

 هيضتقي ام بسح ىلع «لكلا ىلع دوجولا ناضيفل ةلع ملعلا اذه نأ نومعزيو ؛ةيلزألا ةيانعلاب هنومسيو :نكمب

 ةدارإلا نأ اومعز ؛ظحاجلاو ماظنلاو نسحلا يبأك «ةلزتعملا خياشم ىلع اذك و «ةيكلفلا عاضوألاو داوملا دادعتسا

 نوكي نأ امإ :ولخي الف ةدارإلا نيع ناك ول ملعلا نأ :درلا ريرقتو «ةيعادلا افومسيو لمعلا يف عفني ىلاعت هملع

 ناريصي ال امهالكو ءجراخلا يف هدوجوو هعوقوب ملعلا وأ ءرودقملا ةقيقح سفنب ملعلا نيفرطلا دحأ ححجرم

 اصصخم نوكي الف ءبحاولاو عنتمملاو نكمملا ملعي ىلاعت هنإف «هريغو عقاولل لماش ماع هنألف :لوألا امأ ءاصصخم

 مولعملا نإف «لابقتسالا وأ لاحلا يف عقي امم هنوكل عباتو عرف ءيشلا عوقول ملعلا نآلف :يناثلا امأو ءرهاظ وهو هل

 وهو هنع ارخخؤم وأ ,يلعفلا وهو هيلع امدقم ناك ءاوس دنع ةياكحو لظو هل ةروص ملعلاو ,لصألا وه

 هب قلعت ىلا ةيثيحلا كلتب ءيشلا كلذ نكي مل ول تح ءءيشلا كلذ عرف ءيشلا نع ةياكحلاو ةروصلاو ؛يلاعفنالا

 ةدارإلا نيع نوكي الف ؛عقي امث ءيشلا نوك عرف ءيشلا عوقوب ملعلا ناك اذإو ءالهج لب املع نوكي ال ؛ملعلا

 [/814 :ميكحلادبع ١7077+ :ساربنلا] اهل عباتو عرف عقي امم ءيشلا نوك يلا

 تافصلا يف امهركذو ؛ءصيصختلا بجوت ةفصب امهفيرعتو ءامهفدارت نم ركذ اميف يأ :ركذ اميفو

 يف هداحيإب ةدارإلاو ءءيشلا داجيإ قلطمم. قلعتت ةئيشملا نأ اومعز «ةيماركلا مهو :معز نم ١74[ :ساربنلا] .ةيلزألا
 هيبنتلا لحمو «ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق ووو ءالوهو :هللا تاذب ةمئاق ١١[ 8 :سارتنلا| .ضوصخم تقو

 ١2[ :ساربنلا] .تايلزألا ىف امهذغو امهفدارت



 ةيلزأ ةفص ملعلا ١١  دئاقعلا حرش

 ,بولغم الو هاس الو هركمي سيل هنأ هلعف ىلاعت هللا ةدارإ نعم نأ معز نم ىلعو
 «تابجاولا رئاسو نامبإلاب فلكم لك رمأ دقو فيك «هب رمأ هنأ هريغ لعف هتدارإ نيعمو

 ءيجيس و ,نيوكتلاب ىمست «ةيلزأ ةفص نع ناترابع قيلختلاو لعفلاو .عقول ءاش ولو

 .قولخملا يف هلامعتسا عويشل قلخلا ظفل نع لدعو «هقيقحت

 ريوصتلاو قيلختلا لثم نأ ىلإ ةراشإ هب حرص ءصوصخم نيوكت وه قيزرتلاو

 ىلإ عجار اهنم لك «ىلاعت هللا ىلإ دنسأ امه ؛كلذ ريغو ةتامإلاو ءايحإلاو قيزرتلاو
 ميعنتلاو ضفخلاو عفرلاك

 امنأ نم .يرعشألا معز امك ال ةديررككملا يه «تاذلاب ةمئاق ةيلزأ ةيقيقح ةفص

 .لاعفألل تافصو تافاضإ

 مزلي هنأ :الوأ هيلع دريو ءيمدع رمأ اذه ىلع ةدارإلاو «ةلزتعملا نم راجنلا نيسحلا معازلا اذهو :معز نم ىلعو

 باهذ وه لب «نيرودقملا دحأل اصصخم حلصي سيل اذه نأ :ايناثو ءقارحإلا يف رانلاك اديرم دامحلا نوكي نأ

 نامبإلا رودص ءاش يأ :ءاش ولو ١١8[ :ساربنلا].رايتخالاو دصقلا يفنو «باجيإلا يف ةفسالفلا بهذم

 هدارم فلخت نوزوجي ةلزتعملا نأل ؛رظن هيفو «ةئيشملا ريغ رمألا نأ ملعف ءزجعلا مزل الإو عقول مهنع تابحاولاو
 فلختلا نالطب نأ ىلع دمتعا كلي حراشلا نأب :بيحأ «عقي الو مهدنع دارم رفاكلا ناميإ نأل ؛هتدارإ نع ىلاعت

 ١1[ 7/8 :ساربنلا] .ىلاعت هعناص ىلع دبعلا ةبلغ همازلتسال ؛يهيدب

 .لعفلا يف لحاد هنأ عم قيزرتلاب يأ :هب حرص .دوجولا ىلإ مدعلا نم مودعملا جارخإب هوفرعو :نيوكتلاب ىمست
 هنإف :تافاضإ اهفأ نم [١/:ساربنلا] مظل فنصملا بهذم كنم حراشلا راتخم نأ ىلإ ةراشإ هيف :ليق :يرعشألا معز

 تلقعت اذإو «قيزرتلا ىمست ةفاضإ ثدح قزرلاب ةدارإلاو ةردقلا قلعت اذإ لب «ةيقيقح ةفص سيل نيوكتلا :لاق

 يهو «تاذلا تافص ىلإ تافصلا مسق هنإف :لاعفألا تافصو .هيلع سقو ؛ءايحإلا ىمست ةفاضإ لصح ةايحلاب

 ؛لاعفألا تافص ىلاو ؛مالكلاو ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةردقلاو ملعلاك ءاهنع تاذلا ولخ زوجي ال يلا

 نأل ؛ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق هنم مزلي الو ءاهوحنو ريوصتلاو قيزرتلاو قيلختلاك ءاهنع هولحخ زوجي ةثداح يهو
 21١77 ١١34[ :ساربنلا] .جراخلا يف امل دوجو ال ةيرابتعا رومأ تافاضإلا
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 ؛فورحلا نم بكرملا نآرقلاب ىمسملا مظنلاب اهنع ربع ةيلزأ ةفص يهو مالكلاو

 وأ ةرابعلاب هيلع لدي مث ءنيعم هسفن يف دجي ربخيو ىهنيو رمأي نم لك نأل كلذو
 تباث يسفنلا مالكلا يأ

 ملعي لب ؛هملعي مل امع ناسنإلا ربخي دق ذإ ملعلا ريغ وهو «ةراشإلا وأ ةباتكلا

 هوم م هام هه هع هاه هاه هاه هاه سه اه هه هه ههه هع هع هو ها هقاق هيه ههه هاهم ع هقق ههه اةماع ؛ةدارإلا ريغو هفالخ

 مفلا نع ءيشلا حرط ظفللا نأل ءابدأ مظنلاب نآرقلا ظفل نع نوربعي نييلوصألا نكل ءظفللا دارأ :مظنلاب

 ةيهلإلا تافصلا نم دودعملا مالكلا نأ ديري :فورحلا نم بكرملا نآرقلاب ىمسملا ؛ءكلسلا يف يلآللا عمج مظنلاو

 ةمئاق ةميدق ةفص سيلو «؛ثداحف ءاجحلا فورحلا نم بكرملا نآرقلا اذه امأو :ىلاعت هتاذب مئاقلا ميدقلا عملا وه

 ؛لوألا نوركني ةلزتعملاو ؛يظفللا مالكلاب يناثلاو ؛ءيسفنلا مالكلاب لوألا ىمسيو ءاهيلع لاد وه لب «ىلاعت هتاذب

 ١8[ :ساربنلا] .عازنلا لحم ريرحت اذهف ءطقف ثداحلا يظفللا وه هللا مالك :نولوقيو

 نأل ؛اهريغ وهف «ةفلتخم رومأب هنع ربعي «فلتخم ريغ دحاو ئيعم وه يسفنلا مالكلا وه ىعملا اذهف :هيلع لدي مث
 اذه نإ :لاقي نأ وهو ردقم لاؤس باوج اذه :ملعلا ريغ وهو ١9[ :ساربنلا] .فلتخي ال ام ريغ فلتخي ام

 ةدارإ ىهنلا يفو ءهب رومأملا ةدارإ رمألا يفو هب ملكتملا ملع ربخلا يف ةرابعلا لولدم نأل ؛ةدارإلا وأ ملعلا وه ىيعملا

 ١73[ :ساربنلا] .خلإ ملعلا ريغ وهو هلوقب هنع باجأف ءيسفنلا مالك تبثي الف ؛لعفلا مدع

 نأب هيلع ضرتعاو ءامهرياغت تبثف ملعلا فالح ىلع اهيف ربخلا نإف ؛ةبذاكلا رابخألا رئاسك :هفالخ ملعي لب

 نأ ىلع عامجإلاب كي يزارلا مامإلا باجأو ,عونمم دهاشلا ىلع بئاغلا سايقو «ىلاعت هقح يف لاحم بذكلا

 نأب :مهضعب باجأو ؛بئاغلا يف ملعلا رياغم وه دهاشلا يف ملعلا رياغمف ,دهاشلاو بئاغلا يف ةدحتم ربخلا ةيهام

 نع لقنلاو عامجإلابف بجاولل ةفص هتابثإ امأو ؛ةدارإلاو ملعلاو ىسفنلا مالكلا نيب رياغتلا ريوصت هنم دوصقملا

 وه لب ,عونمم داحتالا نأب :لوألا عفدو ؛دهاشلا ىلع بئاغلا سايق زوجي فلاخملا نأب :ضعب باجأو «ءايبنألا

 دب الف «ةدارإلاو ملعلل رياغم هنأ ىلع ال ,مالكلا توبث ىلع نالدي امنإ لقنلاو عامجإلا نأب :يناثلاو ءثحبلا لوأ

 تامهم نم وه امه تابثإ بولطملا نأب :ثلاثلاو «ةدارإلاو ملعلاب لقن ام ليوأت بجو الإو «ةرياغملا نايب نم

 ١19[ :ساربنلا] .طقف مصنخلا تاكسإل ؛نيدلا



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١ث دئاقعلا حرش

 هلاثتما مدعو ءهنايصع راهظإ ىلإ أدق ةدينع. ريمأ نمك ةةدهريا آل اهرمأي دق اهنأآل

 :رعش :هلوقب لطخألا هيلإ راشأ ام ىلع ءايسفن امالك اذه ىمسيو «هرماوأل

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 يسفن يف نإ :كبحاصل لوقت ام اريثكو «ةلاقم يسفن ف تروز ينإ :هفرمع لاقو
 رتاوتو ةمألا عامجإ :مالكلا ةفص توبث ىلع ليلدلاو ءكل هركذأ نأ ديرأ امالك

 ؛قح الب كدبع برضت ال :نولوقيو سانلا هموليف ءيصاعلا هدبع برضي دق لحرلا نأ :هحيضوت :هلاثتما مدعو

 دبعلا هلعفي ال نأ ديري وهو لعفب هرمأيف .هنايصع مهيلع رهظي نأ ديريف «تبذك :نولوقيف ءصاع وه :لوقيف

 مالكب اجتحم باحأف ءامالك هنومسي ال برعلا نأب هيلع دروأو :ًايسفن امالك ١18[ :ساربنلا].هقدص رهظيل
 بسنو «ةيمأ ب ءامدق ةلود نم ناك «برعلا ىراصن نم رعاش وهو «لطمألا هيلإ راشأ ام ىلع :هلوقب ءاغلبلا

 نييزت وأ ,بذكلا عارتخا :ريوزتلا :تروز ينإ ١1٠١[ :ساربنلا] هذ يلع نينمؤملا ريمأ ىلإ تيبلا مهضعب
 ىلع راصنألا تعمتجا :لاق هنو ركب يبأ ةعيب ةصق نم اذهو «نيريخألا دحأ دارملاو ؛مالكلا ريبدت وأ .ءيشلا

 امم كرتي ملو ركب وبأ ملكتف ؛ةلاقم يسفن يف تروزو ءركب يبأ عم مهيلإ تيشمف .ءدو ةدابع نب دعس اورّمأي نأ

 1٠ ١[ :ساربنلا] .ائيش تروز

 ىلاعت يرابلا دوجوب ناميإلا ىلع فوقوم عرشلا توبث :حيولتلا يف لاقو :يلايخلا ةمالعلا لاق :لقنلا رتاوتو
 ىلع ماكحألا هذه نم ءيش فقوت ولو «هتازجعم ةلالدب 25 يبلا توبثب قيدصتلا ىلعو ؛همالكو هتردقو هملعو

 ؛همالكب قيدصتلا ىلع عرشلا توبث فقوت مدع قيقحتلا لعلو .همالك مت عفادت هيمالك نيبو ءرودلا مزل عرشلا

 تاوصألا قلخي وأ ,ماكحألا نم ام قلعتي امو مهتلاسرب ايرورض املع مهيف قلخي نأب «ءلسرلا لاسرإ زوحي ذإ
 ؛مالكلاب ىلاعت هفاصتا ىلإ كلذ نم ءيش يف جايتحا ريغ نم ءمهيديأ ف ةرحتعملا قلختي نأب مهقدصيو «اهيلع ةلادلا

 ةزجعملا ةلالدب مهقدص تبث دق «مالسلا مهلع ءايبنألا نم كلذب لقنلا رتاوت ملكتم هنإ :"دصاقملا حرش" يف لاق

 ام ىلع هانبم :حيولتلا يف ركذ امو ؛رودلا مزليل ملكتلا قيرطب مهقدص نم «ملاعت هللا رابخإ ىلع فقوت ريغ نم
 [7١؟١ :دنج دمحأ الم] .عفادت الف «قيقحتلا ىلع :باتكلا اذه يف هركذ ام ئبمو «فراعتملا روهشملا وه



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١ ه4 دئاقعلا حرش

 هلل نأ تبثف «مالكلا ةفص توبث ريغ نم ملكتلا ةلاحتساب عطقلا عم ,ملكتم ىلاعت هنأ

 نيوكتلاو ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةردقلاو ملعلا يه «ةينامث تافص ىلاعت

 اًتابُثإ ىلإ ةراشإلا ررك ءءافخو عازن ةدايز ةريخألا ةثالثلا يف ناك املو .مالكلاو

 وه مالكب ملكتم ىلاعت هللا يأ وهو :لاقف ءليصفتلا ضعبب مالكلا لصفو ءاهمدقو

 يفو .هب قاقتشالا ذحأم مايق ريغ نم .ءيشلل قتشملا تابثإ عانتما ةرورض هل ةفص

 هل ةفص سيل هريغب مئاق وه مالكب ملكتم هنأ ىلإ اوبهذ ثيح «ةلزتعملا ىلع در اذه

 ؛تاوصألاو فورحلا سنج نم سيل «ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق عانتما ةرورض ةيلزأ

 كلذ لكو ءاذكب ربخيو ءاذك نع ىهنو ءاذكب رمأ هنإ :نولوقيو ءمالكلا هل نوتبثي اوناك مُهِإف :ملكتم ىلاعت هنأ

 ءاقداص هنوك نع رابخإ هنإو «هايإ ىلاعت هللا قيدصت ىلع فوقوم لوسرلا قدص :ليق نإف .مالكلا ماسقأ نم

 قفو ىلع ةزجعملا راهظإ وه لب .مالك هل هقيدصت نأ ملسن ال :انلق ءرود هب مالكلا تابثإو ؛هل صاخن مالك وهو

 ١7٠5| :يدنفآ ناضمر] .تبني مل وأ مالكلا تبث ,.هقدص ىلع لدي يذلا هاوعد

 امف ؛قبس امث ملعت مالكلاو نيوكتلاو ةدارإلا نإ :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ هنأك :خإ ناك املو
 ءافحخو عازن ةدايز ةريخألا ةثالثلا يف ناك املو :هلوقب هنع باجأف «هنع رفنتملا راركتلا وهو ؟ايناث اهركذ ىلإ ةجاحلا
 نوملسي ةلزتعملاو ؛مالكلا مايقل مزلتسملا وهو :ءيشلل قتشملا ١55[ :يدنفآ ناضمر]إ .اهتابثإ ىلإ ةراشإلا ررك
 [١٠8١:ماصعأ] .اهاحم يف مالكلا داجيإ نعم ملكتلا نولعجي مهفإف :مالكلا مايق همازلتسا نوركنيو «ملكتلا مايق بوحجو

 5٠ ١[ :ساربنلا| .هأرقي نم لك لب نفع ىسوم ةرجشو ةتِلع ليربجو ظوفحملا حوللاك :هريغب مئاق وه
 .مدق هنإف «ىلاعت هتاذب ناموقي توصو فرح همالك :ةلبانحلا لاق هنأ وه :اذه يف مالكلا ليصفت :هل ةفص سيل

 ؛ىلاعت هتاذب ةمئاق اهنأ اومعز مهنكل ةثداح اهنأ اوملسو «تاوصأو فورح همالك نأ يف ةلبانحلا اوقفاو ةيماركلاو

 ةلزتعملا تلاقو «لوألا سايقلا ىربك يف اوحدقو «ىاثلا سايقلا ةحصب اولاق دقف ؛هب ثداوحلا مايق مهزيوجتل

 وأ ,ظوفحملا حوللاك «هريغ يف هللا اهقلخي لب «ىلاعت هتاذب ةمئاق تسيل اهنكل ءفورحو تاوصأ ىلاعت همالك
 ؛«لوألا سايقلا ىرغص يف اوحدق بودكل «يناثلا سايقلا اوححص اضيأ مهف «ثداح وهو 8تِلع ىلا وأ ةكفع ليربح

 فرتعنو ءايظفل امالك هيمسنو هب لوقن لب «هركنن ال ةلزتعملا هتلاق يذلا اذهو هل ةفص ىلاعت همالك نأ وهو

 وهو (ةقيقح مالكلا وه رقي «سفنلاب مئاقلا نععملا وهو «كلذ ءارو ارمأ تبثن انكل ,هتاذب همايق مدعو هثودحب

 .انهه نيقيلا نعم. ةرورضلا :ةرورض (حرشلا عم فقاوم) يناثلا سايقلا ىرغص عنمنف «ىلاعت هتاذب مئاق



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١ هه 0  دئاقعلا حرش

 ملكتلا عانتما نأل ؛ضعبلا ءاضقناب اهضعب ثودح طورشم «ةثداح ضارعأ اهأ ةرورض

 ةيماركلاو ةلبانحلا ىلع در اذه يفو .يهيدب لوألا فرحلا ءاضقنا نودب يناثلا فرحلاب

 .ميدق وهف كلذ عمو ,فورحلاو تاوصألا سنج نم ؛ءضرع همالك نأب نيلئاقلا

 ملكتلا كرت وه يذلا توكسلل ةيفانم «تاذلاب مئاق يعم يأ ةفص مالكلا يأ وهو
 يف امك ةرطفلا بسحب امإ «تالألا ةعواطم مدع يه ىلا ةفالاو هيلع ةردقلا عم

 امنِإ اذه :ليق نإف «ةيلوفطلا يف امك ةوقلا دح اهغولب مدعو اهفعض بسحب وأ «سرخلا

 ؟ظفلتلا يفاني امنإ سرخلاو توكسلا ذإ ؛يسفنلا مالكلا نود يظفللا مالكلا ىلع قدصي

 ردقي ال وأ ملكتلا هسفن يف ربدي ال نأب «ناتينطابلا ةفآلاو توكسلا دارملا :انلق

 .سرخلاو توكسلا نيعأ ؛.هدض اذكف يسفنو يظفل مالكلا نأ امكف ؛ءكلذ ىلع

 عنتما همدق تبث ام نألف :يضقنملا امأ ءرهاظ قوبسملا ثودحو ءاهثودح ليلد اذه :ضعبلا ءاضقناب

 مايق مهزيوجتل هثودح ىلإ اوبهذف :ةيماركلا امأ «ةلبانحلا بهذم همدقب لوقلا :ميدق وهف 5٠ ١[ :ساربنلا] .همدع
 5١ ١[ :ساربنلا] .همدقب نيلئاق ةيماركلا ضعب دجو هلعلو ؛ةلهاسم هل حراشلا مالك يفف «ىلاعت هتاذب ثداوحلا
 ئعي «هيلع ةردقلا عم ملكتلا قبسب رعشي الثل ؛ملكتلا مدع :لاقي نأ ىلوألاو «ةحماسم هيف :ليق :ملكتلا كرت وه

 4١ ١[ :ساربنلا|] .توكسلاب رجحلا فصوي الف «ةكلملاو مدعلا لباقت ملكتلاو توكسلا لباقت
 وهو «ايناث هلوق ضقاني ء«تاوصألاو فورحلا سنج نم سيل الوأ :هلوق نإ لاقي نأ :لاؤسلا لصاح :ليق نإف
 هب دارملا نوكيف ءتاوصألاو فورحلا سنج نم سيل مالكلا نأ لوألا نم مهفي هنأل ؛ةفآلاو توكسلل ةيفانم
 ؛يظفللا مالكلا هب دارملا نوكيف ,تاوصألاو فورحلا سنج نم مالكلا نأ مهفي يناثلا نعو .يسفنلا مالكلا

 مالكلا فيرعت دوصقملاو «يظفللا مالكلا ىلع قدصي امنإ فيرعتلا اذه نإ :لاقي وأ ؛ضقانت الإ اذه امو

 ١117[ :يدنفآ ناضمر] .يسفنلا

 .هيلع ةردقلا عم ملكتلا ةدارإ كرت وه هيلع ةردقلا عم ملكتلا كرت وه هلوق ريدقت نوكي ذئنيحف :هدض اذكف
 فانم ىظفللا مالكلا نأ ملعاو «ةدارإلا ىلع ةردقلا مدع يه .تالآلا ةعواطم مدع يه هلوق ريدقت نوكي اضيأو

 - رهاظلا مالكلاب ملكتملا نأل ؛نييسفنلا ةفآلاو توكسلل فانم يسفنلا مالكلا نأ امك «نييظفللا ةفآلاو توكسلل



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١5 دئاقعلا حرش

 اهنم الك نإف «تافصلا رئاسو ةردقلاو ملعلاك ,تاقلعتلا فالتخاب ربخلاو يهنلاو

 قيلأ كلذ نأ امل ءتافاضإلاو تاقلعتلا ف وه امنإ ثودحلاو ةختلاو «ةعيلق ةدحاو

 فااتم وهو ؛ييطاب مالك ةنزه ريدغلا كلذو «يرهاظلا مالكلا اذنك ملكتي 5 ال وأ ةيسشل ُّق ربدتي قل دب أل

 مالكلا نود ءيظفللا قطنلا دض يظفللا توكسلا نأل ؛ربدتلا كلذ مدع نع ةرابع وه يذلا ٍئطابلا توكسلل

 ناب قرفلاو (يظفللا مالكلا لولدم لود يونعملا مالكلا ِق ائمالكو «يونعملا تبوكسلا ةدض يذلا ي ونعملا

 نيبو ءيرهاظلا توكسلاو ئطابلا توكسلا نيبو «نييرهاظلا ةفآلاو توكسلا نيبو «نيينطابلا ةفالاو توكسلا

 ردقي مَ املك هنأل ؛قلطم صوصخ و مومعف :نيينطابلا ةفالاو توكسلا يع انفأ ؛يرهاظلا ةفالاو ئطابلا توكنملا

 «هسفت ف كلذ ىلع ردقي ال ملكتلا هسفن يف ديري ال املك سيلو «ملكتلا هسفن يف ديري ال هسفن يف ملكتلا ىلع

 مومعف :يرهاظلا توكسلاو ئطابلا توكسلا نيب امأو «يلكلا نيابتلا وهف :نييرهاظلا ةفآلاو توكسلا نيب امأو

 كرت دوجوو ؛هسفن يف ملكتلا هدارإ مدعو هيلع ةردقلا عم ملكتلا كرت يف نادوجوم امهأل ؛هحججو نم صوصخو

 توكسلا نيب قرفلا اذكو ؛ملكتلا عم هسفن يف ملكتلا ةدارإ عم هسفن يف ملكتلا ةدارإ مدع دوجوو ملكتلا

 ءسرخألا يف ىلوألا ةفآلا دوجوو لفطلا يف اعم امهدوجول ؛هجو نم صوصخو مومع يرهاظلا ةفآلاو نطابلا
 ١1 ١88[ :يدنفآ ناضمر] .ىقابلا نيب ةبسنلا لمأتو «نونحنلا يف ةيناثلا ةفآلا دوحوو

 رمألا :تافص سمخح لب ؛ةدحاو ةفض سيل مالكلا نأ معز ثيح ؛ةرعاشألا صضعب عفد ىلإ ةراشإ :ةانو رمآ اك

 ىلإ اهدانتساف تددعت ول اهب ةيلع لدتسيو :ةدحاو ةفص هنأ[ ١ :سارينلا] .ءادنلاو ماهفتسالاو ربخلاو يهنلاو

 توبث مزل باحيإلاب ناك نإو ءرايتخالاب ارداص نوكي ال معدقلا نأل ؛اهثودح مزل رايتحالاب ناك نإ «تاذلا

 [١غ١ : شارهنلا | ءاوسلا ىلع دادعألا عيمج لإ بجوملا ةيسن ّنآل ؛ححجرم الب حيحب رتلا وأ قيهانتم ريغ تاملك

 .هيلع سقو «هب رومأملاب قلعتلا بسحب رمأو ءهنع ربخملاب قلعتلا بسحب ربح دحاولا مالكلاف :تاقلعتلا فالتخاب
 وأ «تايئرح هل اعون سيل ءامجنمهو ارعاشو ابثاك فيز" ةيجستك «تافاضإللاب هئاسأ ددعتي يقيقح ين زج مالكلاف

 1١21| ::ساريفلا] .ةارجأ ةلالك
 يف نوكي ةميدقلا ةفصلا نأ امك يأ «داهشتسالا ىلإ ةراشإلل يدارطتسا ثودحلا ركذ :وه امنإ ثودحلاو

 نوكي كلذكف ؛ةفصلا ثودح هنم مزلي الو .ةعمجلا موي ديز داجيإب ةردقلا قلعتك ء,ثودح اهتافاضإو اًتاقلعت

 ١ ١[ :نياريفلا | يسمسأ ناكل «ثودحلاك لاق ولو «ةفصلا ددعت هلم عرلي الو رك اًكافاضإو اهاقلعت ِق

 تافض انتبثأ انكلو «تافصلا يفن ديحوتلاب قئاللا نأ :هلضاحو ,ةدحاو ةفص :هلوق ىلع ليلد :قيلآ كلذ ثأ امل

 - رخآ يف ثحب ليلدلا اذه يف انلو «ةرورضلا ىلع داز ام يفنو ءنكمأ ام تافصلا ليلقت بسنألاف ؛ةرورضلل ينامث



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١ ةا/ دئاقعلا حرش

 ماسقأ هذه :ليق نإف .اهسفن يف اهنم لك رثكت ىلع ليلد ال هنألو ؛ديحوتلا لامكب

 ريصي امنإ لب ,عونمم :انلق ؟هسفن يف ًارثكتم نوكيف ءافودب هدوحو لقعي ال مالكلل
 :الصأ ماسقنا الف :لزألا يف امأو «لازي ال اميف كلذو «تاقلعتلا دنع ماسقألا كلت دحأ

 نع رابخإ رمألا لصاح نأل ؛هيلإ لكلا عجرمو ءربخ لزألا يف هنأ ىلإ مهضعب بهذو
 ريخلا ىلإ يأ يزارلا مامإلا وه ليق

 لصاحو ,سكعلا ىلع يهنلاو اقل رقلا ىلع باقمعلاو (لعفلا ىلع باوثلا قاقحتسا

 00000 (ةباجإلا بلط رع ربخلا ءادبلا لصاحو ,مالعإلا بلط رع ربخلا رابختسالا

 يف سأب الف الإو ؛كرش ةينامثلاب لوقلاف ديحوتلا يئاني ناك ول تافصلا ددعت نأ :هصخلمو «نيوكتلا ثحب -
 ١4١ ١57[ :ساربتلا] .لامكلاب بسنألا وه لب ةفص فلأ فلأ تابثإ

 تاقلعتلا رثكت وه ليلدلاب تباثلا نأ وهو «تافصلا رئاس لب مالكلا ةدحو ىلع ناث ليلد :ليلد ال هنألو

 مدع نأل ؛فيعض ةجحلا نم عونلا اذه نأ ىفخي الو «ناهربلا هيلعف هاعدا نمو ءةفصلا رثكت ال ؛تافاضإلاو

 يف هلاثمأ لمعتسي دق معن ؛همدع ىلع لدي ال ليلدلا ىلع عالطالا مدعف ملس ولو «لولدملا مدع مزلتسي ال ليلدلا
 هل تايئزح ربخلاو يهنلاو رمألاو ءيىلك مالكلا نأ :لاؤسلا لصاح :ليق نإف 4١7[ :ساربنلا] .تايباطخلا

 حصي الف ءرثكتلا عم الإ مالكلا دوجو نكمي الف «ةرثكتملا تايئزحلا نمض يف الإ ؛جراخلا يف دحوي ال يلكلاو
 ١[ 47 :ساربنلا] .تاقلعتلا يف رثكتلا امنإو ءدحاو مالكلا :مكلوق

 ؛هضراوع ىلإ ديز ةبسنك لب «هتايئزج ىلإ يلكلا ةبستك .هماسقأ ىلإ مالكلا ةبسن سيل هنأ :باوجلا لصاح :انلق
 لاح اذكف اًهودبو ءاهعم ديز دحوي نأ زوجيو «ديز تاذ يف ارثكت بجوت ال اهنأ امكف ءكحاضلاو بتاكلا نم

 ةرعاشألا ءامدق نم عمجو ناطقلا ديعس نب هللا دبع مامإلا بهذم ىلع وه امنإ باوجلا اذهو .هماسقأ عم مالكلا

 ىلع امأو :ةثداحلا تاقلعتلاب اهيلإ مسقني امنإو ءايمن الو ارمأ سيل لزألا يف هناحبس هللا مالك نأ ىلإ اوبهذ ثيح

 ولو تاقلعتلا بسحب رثكتلا نأ باوجلاف ةميدق تاقلعتلا نأو «يمفو رمأ لزألا يف هنأب نيلئاقلا روهمجحلا بهذم

 ١[ 57 :ساربنلا] .ملعلا يف امك تاذلا يف رثكتلا بجوي ال ايلزأ ناك
 نكي مل ايلزأ مالكلا ناك ول هنأ وهو «ةلزتعملا هدروأ لاكشإ نع باوجلا عاجرإلا اذه نم دوصقللا :هيلإ لكلا عجرمو

 باقعلا يأ :سكعلا ىلع يهنلاو ١[ 47 :ساربنلا] .لزألا يف بطاخم ال ذإ ؛ءادنلاو ماهفتسالاو يهنلاو رمألل نيعم

 .كرتلا ىلع باوثلاو لعفلا ىلع



 ةيلزأ ةفص مالكلا ١م دئاقعلا حرش

 بجوي ال ضعبلل ضعبلا مازلتساو «ةرورضلاب باعملا هذه فالتخا ملعن انأب درو

 لزألا يف رابخإلاو ءثبعو هفس يهنمو رومأم الب يهنلاو رمألا :ليق نإف .داحتالا

 لزألا يف همالك لعجن مل نإ انلق ؛هنع ىلاعت هللا هيزنت بجي ضخم بذك ىضملا قيرطب

 هب رومأملا ليصحت باجيإل لزألا يف رمألاف هانلعج نإو ؛لاكشإ الف ًاربحو ًايمفو ًارمأ

 ءرمآلا ملع يف رومأملا دوجو ىفكيف هليصحتل ًالهأ هتروريصو رومأملا دوجو تقو يف
 سس ةدوعولا دعب اذه لعقت ناو عرفآقا ودل انبا لحرلا ردق اذإ امك

 كلذلو ؛مالكلا نم ةنيابتم هماسقأ نكت مل الإو ءاعطق رمألا لولدم ريغ ربخلا لولدم نإف :ئباعملا هذه فالتخا

 نأ انملس انأ ديري :ضعبلا مازلتساو ١[ 547 :ساربنلا] .هتاوحأ فالخب «بذكلاو قدصلا لمتحي ربخلا ناك

 نيب داحتالا مزل الإو «ربخلاو رمألا داحتا بجوي ال هنكل ؛باوثلا هلعاف قاقحتسا نع رابخإلا عمل مزلتسم رمألا
 ١[ 57 :ساربنلا] .ةطسفس اذو «نبالاو بألاك نيمزالتم لك

 هللا ناكل ايلزأ مالكلا ناك ول هنأ :لوألا لصاحو «ةرعاشألا ىلع ةلزتعملا اهدروأ نالاكشإ ناذه :ليق نإف

 يف ريثك يضاملا ظفلب رابخإلا نأ :يفاثلا ريرقتو ءلوقعم ريغ اذهو ءبطاخم الب لزألا يف ايهان وأ ارمآ هناحبس
 ناك ولف «رابخإلا لبق هنومضم عوقو يضتقي ىضاملا ظفل قدصو «نينرقلا اذ اي انلق ءىسوم لاق :وحن نآرقلا

 ١[ 87 :سارتنلا] . ىلاعت هللا ىلع لاحم وهو ءبذكلا مزل ايلزأ مالكلا
 يف هناحبس هللا مالك فصو يف اوفلتخا ةنسلا لهأ نأ :هنايبو «لوألا لاكشإلا نع ناباوج ناذه :لعجن مل نإ انلق

 ارمأ ريصي امنإ لب ءهب فصوي ال لزألا يف همالك نأب ةعامجو ناظطقلا ديعس نب هللادبع لاقف ءايُمو ارمأ هنوكب لزألا

 ىلإ يرعشألا خيشلا بهذو .هبهذم ىلع اذه لبق كلي حراشلا ىشمو «مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع هلورن دنع ايفو

 باوجلا صخلمو «نيبهذملا نم لك ىلع باوجلا ررق لي حراشلاو «ةميدق تاقلعتلا اذكو .ميدق امي فاصتالا نأ

 ١[ 437 :ساربنلا] .كلذك سيلو :همدع لاح يف مودعملا نم لعفلا بلط ول مزلي امنإ ثبعلاو هفسلا نأ :ىناثلا

 امنإ اذه نأ :باوحلاو ؛جراخلا يف دوجوم بطاخم ىلإ نوكي نأ دب ال باطخلا نإ :ليق ام در ىلإ ةراشإ :دوجو ىفكيف

 روبصت يأ :رذق اذإ امك [1:47 :ساربنلا].فاك يبلغلا دوجولاف يسفنلا باطنلا يف امآو «يظفللا باطخملا يف مزاي
 هفس يهف بلطلا ةقيقح امأ ؛هل ليخت وأ بلطلا ىلع مزع هنأ :هيلع دروأ :لعفي نأب هرمأف .هدلوت لبق هل انبا لجرلا

 رهأ ةمض 2 ئيمض رمأ هنأب عفدو «ع يشب هلع يببلا انرمأي مل حست ول هنأ :امهدحأ :نيهجج وب تيحأ لاحم لب

 نأ نبا رمآ نإ :نيرضاحلل لجرلا لوقي نأ وه ذارملا نأ :امهيناث ءحيرصلا رمألا يف مالكلاو ؛هدهع يف نيدوجوملا

 ١[ 47 :ساربنلا| .بلطلا ةقيقح اذهف يرمأ هيلإ غلبف :ملعلاب لغتشي
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 لبقتسم الو يضام ال ذإ ؛ةنمزألا نم ءيشب فصتت ال لزألا ىلإ ةبسدلاب رابخإلاو

 ريغتب ريغتي ال يلزأ هملع نأ امك ,نامزلا نع ههزنتل ؛ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب لاح الو
 .نامزألا

 [قولخم ريغ نآرقلا]
 مالكلا اذه ىلع قلطي دق ًاضيأ نآرقلا نأ ىلع هيبنتلا لواح مالكلا ةيلزأب حرص املو

 ىلاعت هللا مالك نارقلاو :لاقف «ثداحلا ّولتملا مظنلا ىلع قلطي امك «مسدقلا يسفنلا

 نارقلا :لاقي هنأ نم خياشملا ركذ امل ؛ىللاعت هللا مالكب نآرقلا بقعو «قولخم ريغ

 ......مهفلا ىلإ قبسي الثل ؛قولخم ريغ نارقلا :لاقي الو «قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك

 ذإ ؛لبقتسم وأ ضام نم ةنمزألا يف عوقولاب ربخلا فصتي ال يأ «يناثلا لاكشإلا نع باوج :ةبسنلاب رابخإلاو
 ام وه نامزلاب فوصوملا نأ ررقت امل «نامزلا نع ههزنتل ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب لاح الو لبقتسم الو يضام ال
 امنإو «ةنمزألا يف عوقولا نع هزنم لزألا يف مالكلا نأ :باوحلا لصاحو ءهب فصوي ال ىلاعت هللاف «ريغتيو ددجتي
 ١[ 57 :ساربنلا] .ةنمزألاو تاقلعتلا ثودحب لازي ال اميف ةنمزألاب فصوي

 نكي مل ولف «لاحم ممدقلا ىلع ريغتلا نأ وهو ؛باوجلا ىلع ةلزتعملا هدروأ لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ :يلزأ هملع نأ امك
 بجوي ال ةفصلا تاقلعت ثودح نأ :باوحلا لصاحو «لازي ال اميف كلذ لاحتسا ةنمزألاب افوصوم لزألا يف مالكلا

 ءدجويس هنأب قلعتي دق لازي ال اميف هنأ عم يدق ديز دوجوب هناحبس قحلا ملع نإف ملعلا يف امك ةفصلا يف اريغت
 ةناوطسأب هولثمو ءملعلا ةفص يف اريغت بجوت ال تاقلعتلا هذهو ءادوجوم ناك هنأب ةراتو دوجوم هنأب ةراتو

 يف تاريغت هذهف «همادق ةراتو .هفلخ نع ةراتو ءهراسي نع ةراتو «هنيمي نع ةرات نوكتف ءاهوح لجر يشب
 2١147 44 ١[ :ساربنلا] .اتاذ يف ريغت ريغ نم «ةناوطسألاو لجرلا اذه نيب عاضوألا

 ريغ هلوق هيبنتلا لحمو «نآرقلاب ءارقلاو ءاهقفلاو نييلوصألا فرعو ماعلا فرعلا يف روهشملا وهو :هيبنتلا لواح
 نأل :قبسي الثل ١[ 44 :ساربنلا] .خلإ نآرقلاو :لاقف .يظفللا ال يسفنلا وه قلخلا مدعب فوصوملا نأل ؛قولخم
 فرع يف رثكأ يسفنلا ىلع ىلاعت هللا مالك قالطإ نأ امك ءرهشأ يظفلا مالكلا ىلع نآرقلا قالطإ

 ١[ 44 :ساربنلا] .ةرعاشألا
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 ءادانع وأ الهج ةلبانحلا هيلإ تبهذ امك :ءميدق فورحلاو تاوصألا نم فلؤملا نأ

 مالكلا يرج ىلإ ادسقو ءاظاداجلا ىلع اهيبنت ثداحلا ريغ ماقم قولخملا ريغ ماقأو

 :لاق نمو «قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلا" :#فع لاق ثيح «ثيدحلا قفو ىلع

 لوق مهلهج ىلع اليلد ىفك :اولاق ءهب ملعلا عم قحلا راكنإ :دانعلاو ءملعلا مدع :لهجلا :ادانع وأ الهج

 ءاثداح ناك ام دعب اميدق ريصي نآرقلا هيف بتكي يذلا مسجلا نإ :مهضعب لوقو «ناميدق فالغلاو دلجلا :مهضعب

 «بقانملا ميظعو بهذملا بحاص دمحأ مامإلا نأ وهو ءاميظع اعينشت ةلبانحلا ىلع نوعنشي نوملكتملا :ةلمجلابو

 ةميدق يجهتلا فورحلا نأب لئاقلا هل يناليحلا رداقلا دبع خيشلا مهنمف ءماظع خياشمو رابك ةمئأ هبهذم فو

 مالكلا نأ دمحأ مامإلا نع تبث دق :لوقأف ءمهمالك هيجوت ف ىعسلا مث ,مهيلإ بدألا ةءاسإ نع فكلا بجيف

 نأ وه مهدارم نأ وهو «هانرتخا ام :اهدحأ :هوجو هيفو ؛ثيدحلا ةمئأ نم ريثك نع اذكهو «قولخم ريغ يظفللا
 رخخآ يف هلي حراشلا هركذيسو «"فقاوملا" بحاص هراتخا امك «ءازجألا بترم ريغ ىلاعت هتاذب مئاق يظفللا
 هنأ :اهيناث «قيقدتلا لهأ نم ةفئاط بهذم هنوكل ؛هلئاق عنشي ثيحب سيلف لطب نإو لوبقم لوق وهو ثحبلا

 قلخ :لاقي «يرتفملا ريغ قولخملا ريغب دارأ هنأ :اهثلاث ؛قولخم يسفنلا مالكلا نأ نومهوتملا مهوتي نأ نع يشاحت
 دلحلا مدقب لوقلا امأ :رظن هيفو ؛قولخم ريغ ناكم مىدقلا اوعضوف ءاطلغ ىعملاب نولقانلا هاور مث هارتفا اذإ مالكلا
 ةل زتعملا فونأل مغر ههاي.دنحلا مامإلا هلوقي ناك :لاقيو ءهبهذم ىلإ نيبوسنملا ةلهحلا ضعب نع رداصف فاالغلاو

 نآرقلا نأب فرتعيل اعيجو ابرض هبرضو هذحأف ءايلزتعم ناك ةفيلخلا نإف ؛ةميظع ةنحم كلذ يف هيلع ىرج دقو
 ءاملاب هلسغف ءهيف برض كلي دمحأ صيمق اذه :ليقو «ءصيمقلاب يأ كلب يعفاشلا نأ يورو .فرتعي ملف قولخم

 تلخد :لاقف «هلاح نع هلأسف «هتوم دعب مانملا يف دمحأ نيحلاصلا ضعب ىأرو ؛ههجو ىلع هنم بصو «هبرشو

 ١[ 44 :ساربنلا] .انهجو ىلإ رظناف ءانيف تيذوأ دق !دمحأ اي :لاقف هللا ىلع

 ريغف «ةقولخم ريغ تسيلو «ةثداح ريغ كالفألاو لوقعلا نأ اومعز ثيح «ةفسالفلل افالحخ :امهداحتا ىلع اهيبت

 يمليدلا هاورو .ه#غ ةريره يبأ نع لماكلا يف يدع نبا هاور ثيدحلاو :الكلعلاق ١[ 54 :ساربنلا] .معأ ثداحلا

 لاق نم" :هعفري هد رباح نع بيطخلا جرخأو ..م#د نيصحلا نب نارمعو ناميلا نب ةفيذحو جيدح ني عفار نع

 ةمايقلا موي هللا يقل قولخم نآرقلا لوقي وهو تام نم" :تاياورلا ضعب يف ءاجو «"رفك دقف قولخم نآرقلا
 يف يزوجلا نبا هركذو «نيققحما دنع عوضوم هنكل ؛ةريثك ظافلأب ثيدحلا ءاج «ةلمجلابو ؛"هافق ىلإ ههجوو
 - عيمج نم ثيدحلا اذه :يواحخخسلا لاقو ءعوضوم وه :'قراشملا" بحاص .ىناغصلا مامإلا لاقو ءتاعوضوملا
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 اميف ةروهشملا ةرابعلاب فالخلا لحم ىلع اضيصنتو :"ميظعلا هللاب رفاك وهف قولخم هنإ

 ةلأسمب. ةلأسملا هذه مجرتت اذهلو ؛قولخم ريغ وأ قواخخ ارا 2 وهو «نيقيرفلا نيب
 ةرابعلا هلك راهتشال يي الخلا لحم يأ

 كيلو يسفنلا مالكلا تابثإ ىلإ عجري مهنيبو اننيب فالخلا قيقحتو «نارقلا قلح

 ءالكلا ثودحب نولوقي ال مهو .ءفورحلاو ظافلألا مدقب لوقن ال نحنف الإو

 ىنعم الو «ملكتم هنأ ءايبنألا نع لقنلا رتاوتو عامجإلاب تبث هنأ :رم ام انليلدو يسفنلا
 يسفنلا نيعتف ىلاعت هتاذب ثداحلا يظفللا مايق عنتميو ,مالكلاب فصتم هنأ ىوس هل

 تامسو قولخملا تافص نم وه امي فصتم نآرقلا نأ :مهلالدتسا امأو «ميقلا

 ط2 595-5 ايبرع هنوكو «ليرنتلاو لازنإلاو ميظنتلاو فيلأتلا نم ءثودحلا

 نم وهف تبث وه ام لكو «ءيش دي يلا نع حصي مل :يوغللا يدابآ زوريف نيدلا دحب لاقو ؛لطاب هقرط -
 لوسر باحصأ نم ةعست تكردأ :لاق رانيد نب ورمع نع حص :يواخسلا لاقو «نيعباتلاو ةباحصلا تالاقم

 ١44 548 ١[ :ساربنلا].رفاك وهف قولخم نآرقلا لاق نم :نولوقي هي هللا
 اندرأ قولخم ريغ نآرقلا :انلق اذإ انإف «عازن الف هيفنو يسفنلا تابثإ ف ناقيرفلا فلتخي مل نإو يأ :نحنف الإو

 تبث ولو هدوجو نوركني لب :نولوقي ال ١[ 15 :ساربنلا] .يظفللا اودارأ قولخم نآرقلا :اولاق اذإو .يسفنلا

 قبسي مل ليلدلا :رم ام ١[ 55 :ساربنلا] .ال مأ تباث يسفنلا نأ وه ثحبلا لحم راصف انلق ام لثم همدقب اولاقل مهدنع

 فصتم هنأ ىوس هل ئعم الو ؛ملكتم هنأ لقنلا رتاوتو عامجإلاب تبث هنأ :عضوم يف قبس لب ءاعومجم ابترم
 (ماصع).رم ام هلوقب فتكي مل اذهو ءهتاذب ثداوحلا مايق عنتمي هنأ :رخآ عضوم فو «مالكلاب

 :بيحأو ؛ملكتلا وه ذخأملا نأ :هيلع دروأو «عوضوملا ىلع اهذخأم ماق اذإ الإ لمحي ال ةفصلا ذإ :هل ىنعم الو

 فورحلا نم افلؤم هنوك وه :فيلأتلا :فيلأتلا نم ١[ 55 :ساربنلا].ملكتلا مزاول نم مالكلاب فاصتالا نأب
 تارابع يف تباث امه فاصتالاو .يلآللا كلسك ؛عوبطم بولسأ ىلع امظنم هنوك يأ :ميظنتلاو ءروسلاو تايآلاو
 ١[ 45 :ساربنلا] .قولخم فلؤم لك نأ ررقت دقو «ءاملعلا
 لاونإلا نأب امهنيب فاشكلا بحاص قرفو «(١:ردقلا) ردع ليل يف ُهانلَرَْأ انإ)» :ىلاعت هلوقك :ليزنتلاو لازنإلاو

 - ةعفد ايندلا ءامسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم لزن هنأ حص امل «نآرقلا قح يف حيحص امهالكو ,يجيردت ليزنتلاو «يعفد
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 نولئاق انأل ؛انيلع ال ةلبانحلا ىلع ةجح موقي امنإف : كلذ ريغ لإ ازجعم احيصف

 ىلاعت نر رانا وع امل ةلزتعملاو ,ميدقلا ئيعملا يف مالكلا امنإو ءمظنلا ثودحب

 وأ ءاملاحم ف فورحلاو تاوصألا داجيإ نيعمب ملكتم ىلاعت هنأ ىلإ اوبهذ 5-5

 ريبخ تنأو ؛مهنيب فالتحا ىلع أرقي مل نإو ءظوفحملا حوللا يف ةباتكلا لاكشأ داجيإ

 يرابلا فاصتا حصي الإو ءاهدحوأ نم ال ةكرحلا هب تماق نم كرحتملا نأب

 201كذ313111111]آ]1]151 ]1 ]1 ]1 1-1111 :ىلاعت هل ةقولخملا ضارعألاب

 :اضيأو لاحم ىلاعت هتاذب ةمئاقلا ةفصلا لوزن :اولاق .ةنس نيرشعو تالث يف اجيردت اهنم لزن مث :ردقلا ةليل يف

 كاَيَرَع انآ ُهاَنْلَر أ انإ# :ىلاعت هلوقك :ايبرع هنوك و .ةثداح ىهو .هضارعأو مسجلا وه كرحتملاو ,ةكرح لوزنلا

 هَل اوُميكْساَف لا ف اذار :ىلاعت .هلوقك ؛اًعومسم :ناوثادحم ةييرعلا' اوهعو: خيذلا ةيرعلاو م8 ةفسرن)

 :اهتنمف ؛كلذ ريغ ىلإ .ثداح قولخم ضرعلاو «ءاوهلاب مئاق ضرع وهو «توصلا وه :عومسملاو .(504 :فارعألا)
 هيا :ىلاعت هلوق :اهنمو ؛همدع لاحتسا همدق تبث امو «هؤاهتنا وأ مكحلا عفر خسنلاو ؛خ وسن يلوي 8

 ١[ 5541148 :ساربنلا] .مهمعزب اوجتحا ام حضوأ نم وهو «(ه :ءارعشلا) ب ِثدُحُم نَمْحَدلا َنِم رك 07

 روطلاك :تاوصألا داجيإ ١[ 4 7:ساربنلا] .خلإ ةلزتعملاو :لاقف ءانلالدتسا نع ةلزتعملا باوج لاطبإ اذهب دارأ :ةلرتسملاو

 أرقي مل نإو :هلوق :أرقي مل نإو ١[ 47 :ساربنلا] .”يبلا وأ تع ليربج ناسل يف وأ «اوحلا يف وأ تح ىسوم ةرجشو

 اولدتساو .فورحلاو تاوصألا كلتب هناحبس هللا ظفلتي مل نإو ملكت مالكلا داجيإ نوك حصي يأ ؛مولعم لعف
 همالك اذهو ؛"لصحملا" يف يزارلا مامإلا لاق :لاقيف «نيفنصملا ىلإ بتكلا يف ام نوبسني ءاملعلا نأب :كلذ ىلع

 يف مهنيب فالتخا ىلع .ةءارقلا ىلإ ةجاح الب ءفينضتلا ف فاك قاروألا يف شوقنلا تابُثإ عم ."لوصحلا" يف

 لزنيو ليربج هعمسيف ائوص ىلاعت هللا قلخي :ةلزتعملا ضعب لاقف «هناحبس هللا نع نآرقلا 824 ليربج ذحأ ةيفيك

 [185-:سرتلا] .جوللا يف: ةيوتكملا يوقتلا ىلإ رظني ؛مهضعب لاقو هب
 داجيإ نيعمب ؛«ملكتم هنأ ةلزتعملا نيب ام ملسن ال :لاقي نأ :هلصاح «ةلزتعملا لوق در ىلإ ةراشإ :ريبخ تنأو

 مالكلا هب ماق يذلا وه ملكتملا نإف ءظوفحملا حوللا يف ةباثكلا لاكشأ داجيإ نيعمب وأ ءاهلاحم ف فورحلاو تاوصألا

 نم لب ةكرحلا هب ماق نم كرحتملا نكي مل نإو يأ :فاصتا حصي الإو ١[ 454 :يدنفآ ناضمر] .هدجوأ يذلا ال

 .ريغلا يف داوسلا داجيإ نيعمب دوسأ وأ ءريغلا يف لكألا داجيإ نيعم لكآ هللا :لاقي نأب :هل ةقولخملا ضارعألاب .اهدجوأ

 ١[ 414 :ناضمر].دابعلاب ةمئاقلا لاعفألاك «ةلزتعملا دنع ىلاعت هلل ةقولخملا ريغلا ضارعألا نع زارتحا «ةقولخملا :هلوقبو



 قولخم ريغ نآرقلا ثم -  دئاقعلا حرش

 نأ ىلع نوقفتم مكنأ :ةلزتعملا هبش ىوقأ نمو ءاريبك اولع كلذ نع ىلاعت هللاو
 5 اوكي هنوك مزلتسي اذهو ءارقاوق فحاصملا يتفد نيب انيلإ لقن امل مسا نآرقلا

 تردقلا تام نم كلذ لكو :قاقآلاب ًاعومسم .هوسلألاب اًورقحه لطتاضلا

 بوتكم «ىلاعت هللا مالك يذلا نآرقلا يأ وهو :هلوقب باوجللا ىلإ راشأف ؛ةرورضلاب

 يأ ءانبولق ف ظوفحم «هيلع ةلادلا فورحلا روصو ةباتكلا لاكشأب يأ ءانفحاصم يف

 ءاضيأ كلك افاقآب عومسم «ةعومسملا ةظوفلملا هفورحب انتنسلاب ورقم «ةليخم ظافلأب
 ةظوفلملا هفورحب

 هيبناج ىلع ناحول :بحاصملا اتفدو «هاحانج :رئاطلا اتقدو «بنجلا ديدشتلاو حتفلاب :ةفدلا :فحاصملا يتفد

 لوعفم :ارتاوت ١[ 55 :ساربنلا| .نآرقلا هيف بتك ىلا ةدلجملا قاروألا -ميملا ثلثم- :فحصملاو «قاروألا ظفحل

 نايبو نآرقلا ريسفت هنم يلصألا ضرغلا نأل ؛باحأف لقي مل :باوجلا ىلإ راشأف .ارتاوت القن يأ اقلطم

 [؟ 85 :ديجأ ةلم] هبكح

 «شوقنلاو روصلا وه فحصلا يف تبثملاو .هئاجه فورحو ةصوصخملا شوقنلاب ظفللا ريوصت :ةباتكلا :يف بوتكم
 ىلع لدي :ةباتكلا لاكشأب [١؟5 :دمحأ ًالم] .ظفللا وه عومسملاو ورقملاو ظوفحملا اذكو ظفللا وه بوتكملاو
 يف لاق امك «ةلادلا فورحلاو ظافلألاب لاقي نأ قحلاو ء«ظفللا لب كلذك سيلو «ةقيقح شوقنلا وه بوتكملا نأ

 [١؟ ٠ :دمحأ ًالم] .لمأت تبثملا بوتكملاب داري نأ الإ «هليدع

 سحلا نأ نم ؛ءامكحلا بهذم قفو ىلع «لايخلا ةساح يف ةنوزخملا ةليخملاب دارأ هنأ :رهاظلا :ةليخم ظافلأب
 نأ ىلإ عرشلا ءاملع ضعب بهذو «لايخلا ىلإ اهملسيو «ةرهاظلا ساوحلا نع تاسوسحملا روص ذخأي كرتشملا
 ؛َكبلق ىَلَع ُنيِمأْلا ٌحوُرلا هب َلَرَنإ» :ىلاعت هللا لاق .مه ةدضاعم صوصنلاو «بلقلا وه ظفحلاو ملعلا لحم
 لالتحال غامدلا هنأ :هللن ةفينح يبأ نع يورو كي يعفاشلا ىلإ لوقلا اذه بسنيو +١51 ١54(. :ءارعشلا)
 ؛بلقلا ملعلا رقتسم نأ يدنعو ؛ءامكحلا بهذم نم بيرق وهو «سأرلا ىلع ةرضلاب ةكردملا ىوقلا

 للي فنصملا مالك نيب ةافانملا عفتري اذحلو ؛هودعي ال قحلا لعلو «ةلدألا نيب اعمج ةيغامدلا ىوقلا هبساوكو
 ١[ 47 :ساربنلا] .هلل حراشلاو



 قولخم ريغ نآرقلا لكك. دئاقعلا حرش

 :ناذآآلا ق هلو ةنسلألا ق هلو بولقلا قف الو «فحاصملا قف الع سيل كلذ عم يا

 ظفحيو «هيلع لادلا مظنلاب عمسيو ظفلي «ىلاعت هللا تاذب مئاق متلاق نيعم وه لب

 :لاقي امك هيلع ةلادلا فورحلل ةعوضوم لاكشأو شوقتب بكير ءليعلا .يلكنلاب

 .قرحم ءيضم رهوج رانلا

 :هقيقحتو .ًافرحو ًاتوص رانلا ةقيقح نوك هنم مزلي الو «ملقلاب بتكيو ظفللاب ركذي
 قى ادوخجوو ةرابعلا يف ادوجوو ناهذألا ُْ ادوجوو ,نايعألا يف ادوجو ءيشلل نأ

 2152501123275آ75751515آ5 5 5 1 ]ذ ذ ]12200222442011 ةرابعلا ىلع لدت ةباتكلاف ةباتكلا

 فص و- خخ ومسم ورشم لظ وفحم نموت هنأب يسفنلا مالكلا فصو نأ : ملي فئنصضملا باوج ةصاللخ ٠«كلذ عم يأ

 ورقم ظوفحم بوتكم ديز :انلوقك «ظافلألاو لاكشألا نيعأ ؛هيلع ةلادلا رومألل فاصوأ ةقيقحلا يف يهو ؛يزاحب

 عقو ثيح نآرقلاب دارملا نأ وهو :رحآ هجوب ةرعاشألا ضعب باجأو .مالكلا ثودح هنم مزلي الف ؛عومسم
 ١[ 47 :ساربنلا] .ايقيقح فصولا نوكي اذه ىلعو «يسفنلا ال يظفللا مالكلا وه ثودحلا تامسب افوصوم

 ةلادلا لاكشألاو شوقنلا بتكي يأ :شوقنب بتكيو .اعومسم اورقم اظوفحم ابوتكم هنوك عم يأ :كلذ عم يأ
 ؛نهذلا نع جراخلا ِْق ةققحتملا تادوجوملا يأ :نايعألا ف ١[ 27 :ساربنلا] .ةطساولاب يسفنلا متلقلا نعم ىلع

 13109 شارفلا] نريصسو ستيلا هارب ةاقوعيرج هيلا زك وسو
 ؛الثم ذغاكلا ىلع موسرملا شقنلا وهو «ةباتكلا يف ادوجوو «مفلا نع جراخلا ظفللا وهو :ةرابعلا يف ادوجوو
 مسا الإ ةرابعلا ِق سيل دإ ؛نايزاجي ةباتكلا ِق دوجولاو ةرابعلا ُِق دوج ولاو ؛ٌكايقيمَح ىهذلاو يجراخلا دوجولاو

 لاد نيطسوتملا نم لكو «طقف لاد عبارلاو ءطقف لولدم لوألاو .مسالا ىلع لادلا طخلا ةباتكلا فو ءرانلا

 1149 :ينوتلا] راس لولنتو رابعا
 ةعوضوم ظافلألا نأ ف فلتخاو ؛تاحالطصالا فالتخاب نافلتخت «ناتيعضو ناتلالدلا ناتاهو :لدت ةباتكلاف

 ةروصلا وه تاذلاب مولعملا نأ وهو ءرخآ فالخ ىلع عرفتم فالخلا اذهو .ةينهذلا روصلل وأ ةجراخلا نايعألل

 ملعي امنإ يجراخلا نيعلا نأو لوألا ىلإ انيس نب يلع وبأو يبارافلا رصن وبأ بهذف ,يجراخلا نيعلا وأ ةينهذلا
 حراشلا راتحناو «يجراخلا نيعلا وه تاذلاب مولعملا نأ ىلإ قرزارلا مامإإلا بهذو «نهذلا ُق ةلصاخلا| هتروصضل اعبت

 ١[ 54 211417 :ساربنلا] .جراخلا يف هل دوجو ال ام يّمسنو روصتن دق انأل ؛لوألا



 قولخم ريغ نآرقلا 000 ١١ه ظ دئاقعلا حرش

 وه امي نآرقلا فصوي ثيحف «نايعألا يف ام ىلع وهو ,ناهذألا ف ام ىلع يهو

 يف ةدوحوملا هتقيقح دارملاف «قولخم ريغ نارقلا :انلوق يف امك «ممدقلا مزاول نم

 ظافلألا هب داري .تاثدحملاو تاقولخملا مزاول نم وه امه فصوي ثيحو ؛جراخلا

 :انلوق يف امك «ةليخملا وأ «نآرقلا فصن تأرق :انلوق يف امك «ةعومسملا ةقوطنملا

 سم ثدحملل مرحي :انلوق يف امك «ةشوقنملا لاكشألا هب داري وأ «نآرقلا تظفح

 2 ل 1و درب د ند مو يع دع وع 22ظظشظ]151571515151111220]1]113757

 ١[ 48 :ساربنلا] .تاحالطصالاو صاخشألا فالتحلا بسحب فلتخت ال «ةيلقع ةلالدلا هذهو :نايعألا يف ام ىلع وهو

 وه يذلا يحراخلا دوجولا رابتعاب وه امنإ :مدقلا مزاول نم وه امي نآرقلا فصو نأ نعم :هتقيقح دارملاف

 وأ تاذلاب لادلا رابتعاب دوجوو «زاجم هنإف ةباتكلاو ةرابعلاو نهذلا ف هدوجو فالخب «ةقيقح هدوحجو

 [١؟ :دنج دمحأ الم] .ةطساولاب

 وه يذلا يزاحجملا دوحولا رابتعاب وه امنِإف ,ثداحلا مزاول نم وهءام.ب فصو اذإ نآرقلا نأ عم. :ظافلألا هب داري
 فصو اذإو «يسفنلا هب داري «ميدقلا مزاول نم وه امه فصو اذإ نآرقلا نأ نعمه ال ؛نهذلاو ةباتكلاو ةرابعلا يف

 نأ هيلع دري يح «هترابع نم رهاظلا وه ام ىلع لاكشألا وأ ليخملا وأ يظفللا هب داري «ثداحلا مزاول نم وه ام

 اذه نأ هيلع دري" :لاقو «يلايخلا ةمالعلا لضافلا مهوت امك ى#_ فنصملا باوج قيقحت ال ءرخآ باوج اذه

 طق عقي مل لاكشألا وأ ةليخملا ىلع لوقلا قالطإ نأ ىلع .همالك مت "هي فنصملا باوج قيقحت ال رخآ باوج
 هتقيقح دارملاف :هلوق هيجوت يف لاقي دقو ءامهيلع هقالطإب لوقلا مزل هترابع نم رهاظلا وه ام ىلع لمح ولف
 نم وه ذإ ؛هيلع لدي ام ةظحالم ريغ نم «جراخلا يف ةدوجوملا هتاذ ةروصلا هذه ف ظوحلملا نإ خلإ ةدوجوملا

 ام ةظحالم نم هيف دب ال ذإ ؛ثداحلا مزاول نم وه ام, فصوي ام فالخب «ةقيقح هلاح وه ام ءيشلا فصو ليبق

 هنأ "ظافلألا هب داري" :هلوق ئيعمف :اذه ىلعو .ةيلولدملاو ةيلادلا ةقالعب هب فصولا ةحص رهظي ىح «هيلع لدي

 ١7[ :دنج دمحأ الم] .ظافلألا هيف ظحالي

 حصي الف ءزاجم شوقنلاو «ظافلألا ىلع نآرقلا قالطإ نأ متققح مكنأ وهو ؛لاكشإ باوح اذه :ناك املو

 املو :هلوقب هنع باحأف «هريغ ةفرعمل ال فرعملا ةفرعمل نوكي امنإ فيرعتلا ذإ «نيتفدلا نيب لوقنملاب نآرقلا مكفيرعت
 اورصتقاف ءمهدنع مهألا دوصقملا وه ظفللا ناكو ءظفللا ىلع مهملع رادم ناك هنأ :باوحلا صخلم خلإ ناك

 ١[ 4,8 :ساربنلا] .كلذل ظفللا فيرعت ىلع
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 بوتكملاب لوصألا ةمئأ هفرع - ميدقلا ئعملا نود ظفللا وه ةيعرشلا ماكحألا ليلد

 ثيح نم مظنلل يأ ءاعيمج ئعملاو مظنلل امسا هولعجو «رتاوتلاب لوقنملا فحاصملا يف

 .ىللاعت هللا ةفص وه يذلا ميدقلا مالكلا امأو .ئععملا درج ال ؛نيعملا ىلع ةلالدلا

 201010010111111 0118 :هعمسي نأ زوجي هنأ ىلإ يرعشألا بهذف

 ف ةعيرشلا ردص لاق «نيرخأتملا نم ريسفت اذه :مظنلل يأ .امهريغو ةمرحلاو بوحولا نم :ةيعرشلا ماكحألا

 لاقو .ىهتنا «نيعملا ىلع لادلا مظنلا مهدارم نأ رهاظلاو .ئيعملاو مظنلا وه نآرقلا نإ :اولاق انخياشم + :عيطوتلا

 ىلع لادلا ظفللا ةفص «رئاوتلاب الوقنم ءفحاصملا يف ابوتكم ايبرع هنوك نأب عطقلل :حيولتلا يف 4 حراشلا

 رابتعاب ءظفللا ىلإ ةعجارلا تافصلا نم ىهو ةيالإبلاب * قلص زاجعإلا اذكو ؛قععملاو ظفلا عومجم ال «نيعملا

 درج ال .ئعملاو ظفللا ةءارق هب داري ٠( :لمزملا» كي نآ 4 ١ ةعسوام اوأمانف :هلوق كلذكو .ىهتنا ؛ئعملا هتدافإ

 عفد اعيمج ىيعملاو مظنلا وه :مهلوق نم خياشملا دوصقم . يولع يف .اعيمج ىععملاو مظنلل هلوق ىلع فطع :نيعملا
 «ةصاخ قعملل مسا مهدتع نآرقلا نإ «ةيسرافلاب ةءارقلا زوج ثيح ني ةفينح يبأ مالك نم يشانلا مهوتلا

 بجي ثحب انهه يقب .ةيسرافلاب زاوحلا مدع وهو ءاثح هيبحاص لوق ىلإ عجر مامإلا نأ :حيحصلاو «ىهتتا

 ؛ىصحت ال تانآرق لب ءاذساو قارقلا تركي ال نأ مزليف ةددعتم لاحم ىف و دحوي ىظفللا مالكلا نأ :وهو (هقيقحت

 مئاقلا صوصخملا فلؤملل مسا نآرقلا نأ :لوألا :نالوق هلح فو عر لتغ لب دوتجوملا ريغ لع قاورجولا ةإ

 نآرقلا لثم هدعب أرقي ام لك ذئنيح نوكي هنأ هيلع دريو كو لوسرلا وأ كلملاك «هيف ىلاعت هللا ةقلخ ناسل لوأب

 صخشلا رابتعا نودب ةدوجوملا ةصوصخملا ظافلألل مسا نآرقلا نأ وهو ءنيققحملا بهذم :ئاثلا ؛نآرقلا نيع ال

 بيسي بناب# لق" نإ لابلا اقكجو سنت تآرقلا ارقص عراق لك ةوكيو :جونلاب امحلاوبفارقلا هوكي هلغفاي
 ضعب ىلعو ؛عومجملا ىلع قداص يلك يعمل امسا نآرقلا لعج ىلع ءانآرق نآرقلا ءزج ىمسي ام اريثكو ءهفنصم ىلإ
 ١[ 55 12/4 :ساربنلا] .هضاعبأ نم
 ةداع فالخ ىلع ةمايقلا موي ىري هناحبس قحلا نأ امل ,ةداعلا قرخ ىلع كلذو ءاتوص نكي مل نإو :هعمسي نأ

 زوجيف «سفنلا وأ ةساحلا يف كاردإلا ىلاعت هللا قلخب هدنع عمسلا ةلمجلابو .ناكم الو هل لكش ال هنأ عم ءايندلا

 مالكلا يف زوجيف :؛ثداحلاو مدقلا نيب اكرتشم ةيعومسملاب فصولا نوكي اذه ىلعف ءاهريغو تاوصألا يف

 تعمس :كلوق ف امك يظفللا وأ ؛هناحبس هللا مالك لَ ىسوم عمس مهلوقك ,يسفنلا داري نأ عمسلاب فوصوملا

 مالك 1 ىسوم عامسبو (5 :ةبوتلا) هللا مالك ْعَمسي ىتح# :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع يرعشألا لدتسا :.قآرقلا

 ظ ١[ 417 :يدنفآ ناضمر]و ١[ 45 :ساربنلا] .هللا
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 .يديرتاملا روصنم يبأ خيشلا رايتخلا وهو ؛ئيئارفسألا قاحسإ وبأ ذاتسألا هعنمو

 ملع تعمس :لاقي امك «هيلع لدي ام :#وّللا مالك ْعَمْسَي ىَّتَحإ :ىلاعت هلوق ئعمف
 ( :ةيوتلا) 5

 ةطساو الب ناك امل نكل «ىلاعت هللا مالك ىلع الاد اتوص عمبس التل ىسومف .ناللف

 عومسملا مالكلاب دارملا نوكي اذه ىلعف ؛«توصب سيل ىسفنلا مالكلاو ؛ةرورضلاب توص عومسملا نأل : هعنم و

 ءميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ .دهازلا هيقفلا يلوصألا ملكتملا ريبكلا مامإلا وه :ذاتسألاو .طقف ىظفللا وه

 نسحلا يبأ خيشلا ىلع ذملت .لوصألاو مالكلا فرع يف ذاتسألاب دارملا وهو «نئارفسأ ةدلب ىلإ بوسنم

 عبرأو ةرشع ينامث ةئنس ءاروشاع موي ذاتسألا قوت . رحبلا 5 ةرطقك ىلهابلا بنج ق تتك :لاقو «يرعشألا

 لصف يف يظفاحلا دمحم خيشلا هركذ اذك «ةوعدلا هدنع باجتسي هربقو (نئارفسأ ىلإ لمحو ءروباشين يف ةئام

 ١[ 45 :ساربنلا] .باطخلا

 بقليو «دنق رم“ نم ةيرق مسا .ديرتام كل ب ا وسنم .يدنقرمسلا دومحم نب دمحم مامإلا وه :يدي رتاملا روصنم يبأ

 رسحن يب ىلع دَمْلَت «بهذملا يفنح ناكو ؛رهنلا ءارو امتي ةعامجلاو ةئسلا لهأ غءاملع سيئر وهف ؛ىدملا ملعب

 خيشلاو .ةيديرتاملا هعابتأ ىمستو كج ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا ذيملت «ناحجزولا ركب يبأ ذيملت ضايع

 ىمسيو ؛ةيرعشألاب هعابتأ ىمسيو «بهذملا يعفاش ناك «دالبلا رئاس 2 مهسيل ر وه :ىرعشألا نسما وأ

 يفوت .لئالدلاو قئاقدلاب املع رثكأو رهشأ هنأل ؛يرعشألا نسحلا يبأ مسال ابيلغت ةرعاشألاب نيقيرفلا عومجم
 ١[ 5 :ساروتلا | .ريدرق اع :لاقي عضوم. نفدو (ةئامثالثو نيثالثو سمخ ةنس كي روصنم وبأ مامإلا

 اذه عيرفت ِق يدخو 0 الو هنهذب ةمئاق ةيفيك ملعلا نإف :هملع ىلع ةلادلا ظافلألا يأ : نالاف ملع تميع

 ُكَراَجَتْسا نيِكرْشُملا َّنِم دَحأ َنِإَو :اهمامتو ءرافكلا نأش يف ةيآلا نأل ؛كلذو ءثحب ذاتسألا بهذم ىلع ليوأتلا

 هلعل كوننا نع قارقلا عمو نيس ةيبأخ كنس كانا :يلط ٠ نإ يأ (5 :ةبوعلا) وللا َمالَك َعّمْسُي ىَّنَح ُهرَجأَف

 ءاوس ؛نيعتم ةيآلاب يظفللاب ليوأتلاف ءيسفنلا ال ىظفللا مالكلا وه رفاكلا هعمسي ام نأ كش الو .هعامسب يدتهي

 ١[ 43 :ساربنلا] .تفءىسوم مالكب ليثمتلا يف ءافتكالا بجاولاف ؛هزاوج مدعب وأ ءيسفنلا عامس زاوجب انلق

 هحج و أمف هيلع لادلا تروصلا عمسي اندحأ للك نأ وهو لبق أم ىلع ثاريإ لاكشإ باوحجب :ناك امل نكل

 - ام فالخب "ميلكلا مساب صخ كلملاو باتكلا ةطساو الب ناك امل نكل" :هلوقب هعفدف ؟ميلكلا مساب هصاصتخا
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 حضي فلولا مظنلا يق اراخب .ميدقلا ئععملا يف ةقيقح ىلاعت هللا مالك ناك ول :ليق نإف

 هللا مالك تايآلاو روسلا ىلإ لصفملا زجعملا لزنملا مظنلا سيل :لاقي نأب ,هنع هيفن

 .هفالحس ىلع عامجإلاو «ىلاعت
 روصتي امنإ كلذ نأب عطقلا عم «ةقيقح ىلاعت هللا ملك وع هب ىدحمملا زججعملا ايظيأو

 قيقحتلا :انلق «ةميدقلا ةفصلا ةضراعمل نعم ال ذإ ؛روسلا ىلإ لصفملا فلؤملا مظنلا يف

 هنوك :ةفاضإلا ئيعمو ؛ميدقلا يسفنلا مالكلا نيب كرتشم مسا ىلاعت هللا مالك نأ

 هنأ :ةفاضإلا ئئعمو «تايآلاو روسلا نم فلؤملا ثداحلا يظفللا نيبو «ىلاعت هل ةفص

 213ظذ01010100060606061آآ[آ[1ظ1آ1156 :نيقولخملا تافيلأت نم سيل ىلاغت هللا قولخم

 اننيب ظفللاب لزانلا ليربجو ,فحصلا يف ةموسرملا شوقنلا يأ «باتكلا طسوت عم دابعلا توص هنإف «هعمسن -

 عمسلاب ال ندبلا عيمجب ةهج لك نم توصلا عمس هنأب ذاتسألا باجأو .روصنم يبأ باوج اذهو «ىلاعت هللا نيبو

 هناحبس قحلاو .فرحو توص الب يسفنلا عمس :يرعشألل اعبت يلازغلا مامإلا لاقو .مسالاب صح ٌرسلا اذهلف «طقف

 5456١8٠ ١[ :ساربنلا] .طقف ةماشلا ةوقلاب ساوحلا عيمج لاعفأ اهنع ردصت ةلمنلا نأ امك «هيلع رداق

 مئاق متدق ئعم :حراشلا لوقو ؛تاوصألاو فورحلا سنج نم سيل :ءكي فنصملا لوق ىلع دراو :ليق نإف
 لكلا اذهف ءهيلع لدي ام عمسي هللا مالك عمسي ئح :هلوقو .هيلع لادلا مظنلاب عمسيو ظفلي ىلاعت هللا تاذب

 ؛يقيقحلا مالكلا ىلع ةلالدلل ءازاحجم هللا مالك ىمسي امنإ ظفللاو ءيسفنلا وه ةقيقحلا يف مالكلا نأ ىلع لدي

 5٠ ١[ :ساربنلا] .لولدملا مساب لادلا ةيمست

 يف ةقيقح وه لب «ظفللا يف ازاحب سيل مالكلا نأ :باوحلا لصاح :انلق .مظنلا نع مالكلا يفن يأ :هنع هيفن
 ١5٠١[ :ساربنلا] .ةلالدلا ةقالع رابتعا يف زاحبلا هباشم هنأل ؛ازاحم خياشملا هيمسي امنإو «كارتشالاب امهيلك نيعملاو ظفللا

 وهو (هللا مالكب ديز مالك ىمسي نأ حصيف ؛هناحبس قحلا وه دابعلا لاعفأ قلاخ :تلق نإ :ىلاعت هللا قولخم هنأ

 وأ كلملا هعمسي يح توصلا داخيإب امإ «نيقولخملا نم بساك طسوت الب ىلاعت هللا قولخن هنأ ةارأ :تلق «لطاب

 فورحلا قلخب امإو ؛لوسرلا وأ كلملا بلق يف فورحلا كاردإ قلخب امإو «حوللا ف شوقنلا داجيإب امإو ءلوسرلا
 ١[ :ساربتلا| .كلذك سيلف ديز مالك امأ «هرايتخا الب هناسل ف
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 قولخم ريغ نارقلا ظ ١ دئاقعلا حرش

 عقو امو . ىلاعت هللا مالك“ يف الإ يدحتلاو زاجعإلا 5 ال , ,ًالصأ يفنلا حصي الف

 لب «فلوملا مظنلل عوضوم ريغ هنأ هانعم سيلف - زاحب هنأ نم خياشملا ضعب ةرابع يف
 .سفنلاب مئاقلا ئعملل مسا تاذلابو قيقحتلا يف مالكلا نإ

 يف مه عازن الف «ئعملا ىلع هتلالد رابتعاب وه امثإ كلذل ديد ظفللا ةيمستو

 هللا مالك" :انخياشم لوق يف ئعملا نأ ىلإ نيققحملا ضعب بهذو .ةيمستلاو عضولا
 يف لب «هموهفمو ظفللا لولدم هب داري تح ظفللا ةلباقم ف سيل "مىدق ىيعم ىلاعت
 نآرقلا نأ مهدارمو «ءتافصلا رئاسك .هتاذب موقي ال ام هب دارملاو «نيعلا ةلباقم

 0000000 ددزدزكء 23212111111110 (متلق وهو ءامش لماش ىيعملاو طظفللا 5

 5٠١ ١[ :سارينلا] .امهيفن زوجي ال ةقيقحلاو «نيينعملا نم لك يف ةقيقح كرتشملا نأل :الصأ يفنلا حصي

 نأ :هيلع دروأو ءىسقتلا ىلع هتلالدل لطفل عشو م ءيسفنلل اعوضوم ناك الوأ مالكلا نأ ديري :رايتمو وه ان
 بيحجأ ءازاحم لوألاو ةقيقح يناثلا عملا لعجي لقنلاو ءاكرتشم ال الوقنم ىمسي ةقالعلا رابتعاب ناث نيعم. عضو أم
 ال كرتشملا يف ناعضولاو ءاينامز ارخخأت لوألا عضولا نع يناثلا عضولا هيف رحأتي ام لوقنملا نأ :امهدحأ :نيهحوب
 ؛تاذلاب رحخأتلا نع ةرابع :يظفلل عضو مث يسفنلل اعوضوم ناك :مهوق امأ .نامزلاب رخآلا نع اههدحأ رخأتي
 لب الوقنم نوكي الف ؛عئاش باكا ىلع مالكلا قالطإو «لوألا ىبعملا يف هلامعتسا رجه ام لوقنملا نأ :امهيناث
 [١ه١ ؛١ 5٠ :ساربنلا] .لوقنملا فيرعت ِق ءاملعلا ركذ امل قفاوملا دمتعملا وه باوجلا اذهو ءاكر تشم

 ةمياشمل ازاحب هنومسي امنإ لب ءهب يمسم مظنلا نوكو ؛مظنلل اعوضوم مالكلا ظفل نوك ف يأ :مهل عازن الف
 عفدنا تبث ول اذهو «ىلاعت هتاذب مئاق اضيأ مظنلا نأ ىلإ بهذ 0 نأ !ملعاو «ةقالعلا رابتعا يف زاحنا

 ١5١[ :ساربنلا] .نيققحملا ضعب بهذو :لاقف هفيزيو هركذي نأ هلي حراشلا دارأف «تالاكشإلا نم ريثك
 ىعملاو ظفلل لماش اذهو :هتاذب موقي ال ام ."فقاوملا" بحاص نيدلا دضع يضاقلا وهو :نيققحلا ضعب بهذو
 ."متدق ئععم ىلاعت هللا مالك" :مهوق نم :وهدارمو .اعيمج
 الزنم نوكي ال- ىلاعت هتاذب مئاقلا صخشلل امسا ناك نإ ىلاعت هللا مالك نأ :هيلع دروأ :نآرقلا نأ مهدارمو
 - رظنلا عطق عم «ىلاعت هتاذب مئاقلا عونلل اما ناك نإو ءاعطق لطاب اذو ءهلثم لب انآرق أرقن امو ٌدكص يبلا ىلع



 قولخم ريغ نآرقلا 00 ١٠ دئاقعلا حرش

 يهيدب هنإف .ءازجألا سل فلؤملا مظنلا ملدق نم (ةلبانحلا تمعز [نيك 5

 ,ءابلاب ظفلتلا دعب الإ هللا مسب نم نيسلاب ظفلتلا نكمي ال هثأب عطقلل ؛ةلاحتسالا

 سفنب مئاقلاك ءهسفن يف ءازجألا بترم سيل سفنلاب مئاقلا ظفللا نأ :نيعملا لب
 ىلاعت هتاذب يأ

 ف لصحي اغغنإ بترتلاو .ضعبلا ىلع ضعبلا مدقتو ءازحألا بترت ريغ نم ظفاحلا

 .ةثداح ةءارقلاو ميدق ورقملا :مطوق ئيعم اذهو .ةلالا ةدعاسم مدعل ةءارقلاو ظفلتلا

 5151011 0 ] ] ] ] ] ........... هيف بترت الف ىلاعت هللا تاذب مئاقلا امأو

 وهو يفنلا حصيف ءازاحب هصوصخ ثيح نم صخشلا اذه ىلع هقالطإ نوكي 5 ل ةييرسما نه
 ةمئاقلاو «ىلاعت هتاذب مئاقلا نم ةيصخشلا تايئرحلا نم دحاو لكل ماعلا عضولاب اعوضوم ناك نإو ؛فلخ

 وهو :ةءارقلاب ةمئاقلا تايئرحلا ثودحل ؛ايقيقح افاضتا ثودحلاب ىلاعت همالك فاصتا مزل- نيئراقلا تاوذب

 :هوجوب بيحجأ «ةءارقلل ثودحلا امنإو ءميدق ئعملاو ظفللا نم لك :لوقي لب :«هملسي ال يضاقلا اضيأو «لطاب

 رابتعاب هرياغم ناك نإو «ىلاعت هتاذب موقي ام وه تاذلاب ناك رشبلا هأرقي ام نأو «لوألا قشلا رايتحا :لوألا

 لب «ةيرابتعا ال ةقيقح ةرياغمه رخآ لحمع.مئاقلا ئيعملا رياغي لحم. مئاقلا عملا ذإ ؛رظن هيف اندنعو «هب انتءارق قلعت

 فرعلا ف لحملا فالتخا نأل ؛افرع ةيفنم اهنكل ؛ .يفسلفلا قيقدتلاب ةتباث تناك نإو ةرياغملا نأ :قحللا باوجلا

 تاقيقدتلا ىلع ال ءردابتملا فرعلا ىلع ابلاغ ةينبم ةيغرشلا ماكحألاو ءددعتلا بجوي ال «ناكملا فالتخاك

 ناك ملتسي يذلا دوسألا رجحلا اذه سيل :ليقف ءدوسألا رجحلا نم ادج ليلق ءيش صقن ول كلذلو ؛ةيفسلفلا

 ,تالاكشإلا نم ريثك كدنع لحنا اذه تركذت نإو «ءزجلا ريغ لكلا نأ عم ءاعرش لبقتلا بجيو ءافرع الطاب
 اعوضوم نآرقلا نوك يفن امأو ؛هنع عونلا بلس حصي ال ذإ ؛ةعونمم يفنلا ةحص نأو «يناثلا قشلا رايتحا :ياثلا

 مالكلا فاصتا ف ةلاحتسا ال هنأو «ثلاثلا قشلا رايتخا :ثلاثلا ؛هنالطب ملسن الف هصوصخ ثيح نم صخشلل

 مزلي الو «عونلا نيبو ىلاعت هتاذب مئاقلا صخشلا نيب كرتشم مالكلا ظفل نأ :عبارلا ؛هدارفأ ضعب نم ثودحلاب

 5١ ١[ :ساربنلا] .هتايئزج ضعب ثداحلا امنإو ؛لزألا يف ىلاعت هتاذب مئاقلا درفلا يف هققحتل ؛عونلا ثودح

 ؛ةثداح اضيأ ءابلاو ءءابلا دوجو نع اهدوجو رخأتل اهدعب ام رئاس اذكو ءةثداح نيسلاف :ءابلاب ظفلتلا دعب الإ

 لصحي امنإ ىهلإلا مالكلا يف بيترتلا يأ :لصحي امنإ ١٠5١ ١57[ :ساربنلا] .ادبأ اهب ظفلتلا متي مل تمدق ول امنأل

 5١ ١[ :ساربنلا] .هب ظفلت اذإ لصحي امنإ ظفاحلا سفنب مئاقلا يف بترتلا وأ «هب انظفلت اذإ انيلإ ةبسنلاب



 قولخم ريغ نآرقلا ش ١/١ دئاقعلا حرش

 اذه .ةلآلا ىلإ هجايتحا مدعل ؛ءازجألا بترم ريغ هعمس ىلاعت همالك عمس نم نأ ىح

 فورحلا نم فلؤم ريغ «سفنلاب امئاق اظفل لقعتي نمل ديج وهو ؛همالك لصاح
 ةبترملا لاكشألا نم الو «ضعبلا ملي اهنع دوسيو طوورتقنا ةليطلا وأ «ةقوطنملا
 .هيلع ةلادلا

 ةنوزخم فورحلا روص نوك الإ «ظفاحلا سفنب مالكلا مايق نم لقعتن ال نحنو
 وأ ةليختم ظافلأ نم اقلام امالك تناك اهيلإ تفتلا اذإ ثيحب «هلايخخ ىف ةمسترم

 .اعومسم امالك تناك ظفلت اذإو «ةبترتم شوقن

 «ظفللا لولدم ىلع ةرات قلطي ئعملا ظفل نإ :اهيف لاقو «ةلاسر كلذ يف يضاقلا درفأ دقو :همالك لصاح اذه

 هدارم نأ هنم باحصألا مهف «يسفنلا ىعملا وه مالكلا :لاق امل يرعشألا خيشلاف «ريغلاب مئاقلا رمألا ىلع ةراتو

 مالك نم هومهف يذلا اذهو ءازاحم مالكلاب ىمست تارابعلا نأو .ءطقف ممدقلا وه هنأو ءهدحو ظفللا لولدم

 همالكب يدحتلا عوقو مدعكو ءامالك نيتفدلا نيب ام نوك ركنأ نم ريفكت مدعك «ةريثك دسافم همزلي خيشلا

 بجوف «ةينيدلا ةرورضلا نم ملع امك «لطاب لكلاو «يقيقحلا همالك ظوفلملاو ورقملا نوك مدعكو ؛يقيقحلا
 ءاعيمج ئيعملاو ظفلل الماش ارمأ هدنع يسفنلا مالكلا نوكيف «ريغلاب موقي ام نيعملاب دارأ هنأ ىلع خيشلا مالك لمح

 اورخأتم هيلع امل افلاخم ناك نإو انركذ يذلا اذهو .اظوفحم اورقم .ءفحاصملا يف ابوتكم «ىلاعت هتاذب امئاق

 ميركلا دبع هراتحا امم خيشلا مالكل لمحملا اذه :دنسلا ديسلا لاقو «هتقيقح رهظي لمأتلا دعب هنأ الإ ءانباحصأ

 نأ بيحأو .ىهتنا «ةلملا رهاظ ىلإ ةبوسنملا ماكحألا ىلإ برقأ هنأ يف ةهبش الو ,"مدقألا ةيامف" يف يناتسرهشلا

 ديل ناقل ناسي مالت قامو نإو ءازاحم سيلو كرتشم مالكلا نأ نم .د#ي حراشلا هققح امم ةعوفدم دسافملا

 ١517[ :ساربنلا] .لوؤم
 ١[ ه١ :يدنفآ نانضمر] .نيدلاو ةلملا دضع انالوم ضعبلا كلذل حراشلا نعط اذه .لاحلل واولا :لقعتن ال نحنو

 اذإ ثيحب «ةليخملا فورحلاو يناعملا وه هلقعتن ام لب ؛سفنلاب امئاق اعومسم اظفل لقعتن ال يأ :ظفلت اذإو
 ١5١[ :يدنفآ ناضمر] .اعومسم ناك تركذ
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 [نيوكتلا يف مالكلا]

 ثادحإلاو داجيإلاو قيلختلاو قلخلاو لعفلاب هنع ربعي يذلا ئعملا وهو نيوكتلاو

 هللا ةفص دوج ولا ىلإ مدعلا نم مودعملا جارخاي رسشي و فللذ وحنو عارتخالاو

 مسالا قالطإ عانتماو هل نوكم «ملاعلل قلاخ هنأ ىلع لقنلاو لقعلا قابطإل ؛ىلاعت
 "لقعلا قابطإل" ىلع فطع

 :هوجوب ةيلزأ هب امئاق هل افصو قاقتشالا ذخأم نوكي نأ ريغ نم ءيشلا ىلع قتشملا

 .ادوجوم جرخملا نوك يعدتسي جارخإلا نأ معزي ام دري الف ءادوجوم مودعملا لعج يأ :مودعملا جارخاب

 ذإ ؛ةغللا ثيح نم هجوم وهو ءاهل فيرعت ىاثلاو ءةفصلا كلتل ءافمأ لوألا نأ :رسفيو ربعي ام نيب قرفلاو

 اذه يف نأ ملعي نأ بحي امو .روتسملا نع فشكلا وهو ءرسفلا نم ريسفتلاو «ءيشلا ىلع روبعلا نم ريبعتلا

 تافص نم اهلعج نكمي الف «ةيفاضإ ةيردصم ناعم اهوحنو جارخإلاو قلخلاو لعفلا نإف ءاحتاست ريسفتلاو ريبعتلا
 ءيشلا فصوي ال هنألف ؛ايناث امأ «ةيرابتعا رومأ يه لب «جراخلا يف امل دوجو ال هنألف ؛الوأ امأ هناحبس قحلا

 دوجو دنع الإ ءجارخإلاب يرابلا فاصتا لقعي الف ءءالقعلا عامجإب رخالا فاضملا دوجو دنع الإ «تايفاضإلاب

 قععملا يه ةفصلا نوكي نأ بجوف «لاحم امهالكو «تاعونصملا مدق وأ «ةيهلإلا ةفصلا ثودح امإ مزليف «ج رحملا

 ١[ 57 :ساربنلا] .امهوحنو عارتخالاو داجيإلاو قلخلل أدبم نوكي يذلا
 تافصلا نأ «ةيرعشألا لوق :اهدحأ :لاوقأ ةثالث ىلع نيوكتلا يف اوفلتحا ةنسلا لهأ نأ ملعا :ىلاعت هللا ةفص

 ثداح يفاضإ ئيععمف :نيوكتلا امأو «مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا :ةعبس ةيقيقحلا

 اذهف ءدوجولا ىلإ مدعلا نم ةردقلا هجب رخخأ (ءيش دوجوب ةدارإلا تقلعت اذإ هنإف «ةدارإلاو ةردقلا ىلإ عجار

 :اهيناث ,ناهربلا هيلعف «ةثلاث ةفص ىلإ جاتحي ثداحلا دوجو نأ ىعدا نمو ءانيوكت هنومعزي يذلا وه جارخإلا

 رودصل ةححصم ةردقلا نأل ؛ةيناث ةفص نيوكتلا نأ ب فنصملاو هعابتأو يديرتاملا روصنم يبأ مامإلا لوق

 قزرلاب تقلعت نإف ءاتاقلعتم بسحب ءامسأ اهو ؛ةرثؤم ةفص نيوكتلاو .هرودصل ةححجرم ةفص ةدارإلاو ؛رودقملا

 اهوحنو ءايحإلاو قيزرتلا نأ :وهو ءرهنلا ءارو ام ةمئأ ضعب لوق :اهثلاث ؛هيلع سقو «ءايحإف ةايحلاب وأ «قيزرتف

 بهذم وهو ءرصحلا نع ةجراخ تافصلا نوكت اذه ىلعف ؛ةدحاو ةفص ىلإ اهعوجر سيلو «ةيقيقح تافص

 ١١57| :ساربنلا] .ةيفوصلا ضعب
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 همالك يف هتاذ فصو هنأ : يناثلا .رم امل ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق عنتكب هنأ :لوألا

 :زاجنا ىلإ لودعلا وأ بذكلا مزل ًاقلات لزألا يف نكي ىل ولف «قلاخلا هنأب يلزألا
 :ةقيقحلا رذعت ريغ نم قلخلا ىلع رداقلا وأ لبقتسي اميف قلاخلا يأ ؛لطاب مزاللاو

 ام لك قالطإ زاجل - قلخلا ىلع رداقلا نيعمب هيلع قلاخلا قالطإ زاج ول هنأ ىلع
 .هيلع ضارعألا نم هيلع وه ردقي

 هنم مزليو لاحم وهو ءلسلستلا مزليف رخآ نيوكتب امإف ءاثداح ناك ول هنأ :ثلاثلا
 ثدحملا نع ثداحلا نيغتسيف هنودب امإو ءدهاشم هنأ عم «ملاعلا نيوكت ةلاحتسا

 .عناصلا ليطعت هيفو ,ثادحإلاو

 ول ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق موزلو .ميدقلا ث ودح وأ ثداحلا مدق مزل مدقلاب ثداحلا ماق ول هنأ نم :لوألا

 الإ «عبارلا هجولا نيبو هنيب قرف الف «ىلاعت هتاذب همايق بوجو نم قبس ام ىلع ءانب «ةيلزأ نيوكتلا ةفص نكي مل
 نيبا وحلا در ىلإ ةراشإ هيف و :لودعلا وأ 5٠ ١[ :ماصع] .ةهادبلاب انههو «ليلدلاب ىلاعت هريغب اهمايق لطبأ هنأ

 :لاق «يلازغلا مامإلا ليوأت اذهو «لبقتسي ام ىلإ رظنلاب زاحب هنأ :امهدحأ ؛ليلدلا اذه نع ةرعاشألا امعركذ نيذلا

 لصاحو ؛«عماوجلا عمج بحاص ليوأت وهو «قلخلا ىلع رداقلا :امهيناث ,قلخيس هنأ لزألا يف اقلاخ هنوك نيعم
 ١ ه'؟ :ساربنلا| .ةقيقحلا رذعت كنع الا زوجي يأ اذهو زاجل ب ةقيقحلا| نم لودع هنأ قولا

 موحي ال ,ضحم قداص ىلاعت هللا نألف ؛بذكلا نالطب امأ ءلطاب زاحملا ىلإ لودعلاو بذكلا يأ :لطاب مزاللاو
 رذعتي مل انههو «ةقيقحلا رذعت اذإ نوكي امنإ ؛هيلإ لودعلا نالطب امأو ءبذكلا نع الضف .بذكلا ةبئاش هلوح
 ضارعألا نم ١57[ :يدنفآ ناضمر].لزألا يف اقلاخ ىلاعت هللا تاذ نوكي ال نأ :وهو «موزلملا اذكو «ةقيقحلا

 (يلتسك).هنالطب يف كش الو كلذ ريغ ىلإ كرحتمو
 [57١:ساربنلا] .ارج ملهو «ثلاثلا نيوكتب ثداح اضيأ وهو «يناثلا نيوكتلا ىلإ مالكلا لقنن انأل :لسلستلا مزليف

 ١[ 5“: ساربنلا] .هيلع فقوتي ام اذكف «لاحم اهدوجوو ةيهانتم ريغ تانيوكت ىلع افوقوم راص اهدوجو نأل :هنم مزليو

 ؛عناصلا ليطعت هيف و «ثداوحلا عيمج ثودح اضيأ زاجل ٠ نيوكتلا دوب ثداح ثا ودح زاج اذإ هنأ :عناصلا ليطعت

 ١[ ه7 :ناضمر] .(15 :نمحرلا) نش يفرم مَْيَلُك :لاق ىلاعت هللا نأل ؛لاحم وهو
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 امك «هريغ يف وأ «ثداوحلل الحم ريصيف هتاذ يف امإ .,ثدحل ثدح ول هنأ :عبارلا
 قاع دفا تناط ع

 اقلاخ مسج لك نوكيف «هب مئاق مسج لك نيوكت نأ نم «ليزهلا وبأ هيلإ بهذ

 ةفص نيوكتلا نأ ىلع ةلدألا هذه ىببمو .هتلاحتسا يف ءافح الو ؛هسفنل انوكمو

 .ةردقلاو ىلعلا# ةيفيقح

 نوك لثم «ةيلقعلا تارابتعالاوا تافاضإلا نم هنأ ىلع نيملكتملا نم نوققحملاو

 اتيممو ادوبعمو ءانتنسلأب اركاب صعيب هعمو ءيش لك لبق سدقتو ىلاعت عناصلا
 ءايحالاو ةتامالاو قيزرتلاو قيلختلا أقليق وه لزألا ف :لصاحلاو .كلذ وحنو ايمو

 2212 111 1 را ص وام دحوم رص ودعم وكر حت عاق 0 و وم دوا كلذ ريغو

 يأ :ةلدألا هذه ىئنبمو ١54[ :ساربنلا] .نيوكتلاو قلخلا هب ماق نم الإ ,نوكملاو قلاخلل ئيعم ال ذإ :اقلاخ مسج

 ةيرابتعا ةفص تناك اذإ امأو «ةردقلاو ملعلاك «ةيقيقح ةفص نيوكتلا نأ ىلع نيوكتلا ةيلزأ ىلع ةلادلا ةلدألا

 امك ؛ثداوحلل الحم ىلاعت هنوك مزلي ال هنألف ؛عبارلاو لوألا امأ ؛ةمات ريغ ةلدألاف «ةيرعشألا هيلإ بهذ امك

 مدق امإ عزلي هنأل ؛ةقيقحلا رذدعتل ليوأتلا بجي هنألف ؛ىناثلا امأو ةعمجلا| موي ديز دوجسم هنوك نم مزلي ال

 وهو ثادحإلا جاتحما نألف ؛ثلاثلا امأو ؛لاحم امهالكو :نيفاضملا دحأ نودب ةفاضإلا ققحت وأ «تاعونصملا

 ١[ 4 :سارينلا] .يرابتعالا مودعملا رمألا ال ءةوجوملا

 قلاخلا نيب ةفاضإ نيوكتلاف (ع يش قل عيش ةبسسن نم لقعتي موهوم نئبعم لكما ققغ ةفاضالا :تافاضإلا نم

 ناهذأ يف الإ هل مايق الو ءجراخلا يف دوجو هل نوكي ال ام يلقعلا رابتعالا :ةيلقعلا تارابتعالاو .هتاقولخمو

 قحتسم وهف الإو لعفلاب يأ :ادوبعم .ليثمت ال ضحللا يفاضإلا ريظنت :عناصلا نوك لثم ١55[ :ساربنلا] .نيربتعملا
 .ادبأو الزأ هل

 لصاحلا نأ ئيعي كلذ ريغو ءايحإلاو ةمامإلاو قيزرتلاو «قيلختلا ةلع يأ قيلختلا أدبم وه :لزألا يف لصاحلاو
 ىلإ هقلعت رابتعاب ةردقلا نإف «لبقتسي اميف مئاقف ءايشألا هذه امأو ءةردقلا لثم ءايشألا هذه أدبم لزألا يف

 .ءايحأ ىمسي ةايحلاب هقلعت رابتعابو اقيزرت ىمسي تاقوزرملا ىلإ هقلعت رابتعابو ءاقيلخت ىمسي تاقولخملا

 ١١4[ :يدنفآ ناضمر] .تارابتعالاو تافاضإلا نم كلذ ريغو «ةتامإ ىمسي توملاب هقلعت رابتعابو
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 اك إو ةردقلا نإف ,ةدارإلاو ةردقلا ىوس قرحأ ةفص هنوك ىلع ليلد الو
 نيوكتلا يأ

 صصختتي ةدارإلا مامضنا عم نكل ءءاوسلا ىلع همدعو نوكملا دوجو ىلإ اهتبسن

 «نوكملا ل ودب روصتي هيإ هنأب ؛نيوكتلا ث ودحت نولئاقلا لدقسا املو «نيبناجملا 8

 دوحولاو مدعلا يأ
 5 راشأ - لا وهو «تان وكملا مدق مزْل اميلق ناك ولف «بورضملا ل ودب برضلاك

 امل باوج

 «لزألا يف ال هئازجأ نم ءزج لكلو مل اعلل هنيوكت «نيوكتلا يأ وهو :هلوقب باوجلا

 227171111 1 1 ] ] ] ] ]ز 1 ]ز 1119909ذ9زذ9ز9ز[زذز ذ ذز[|[| | ز* زذ ز ز]ز] زي .هتدارإو هملع بسح ىلع هدوجو تقول لب

 هذمبي هروصت دنع لعافلا يف ةرورضلاب دحن انأل ؛ةدارإلاو ةردقلل رياغم نيوكتلا نأ ؛لابلاب رطخيو :ىلع ليلد الو

 كاذو «ءلعاف اذه نإ :لاقي نأ حصي ثيحب «لوعفملاب هطسوتب طبتريو «لعافلا ريغ نع زاتمب هب نيعم ةيثيحلا
 براضلا يف دحن :الثم ؛هنيع نوكي الف ؛لوعفملا دجوي مل نإو ؛هتاذ يف ققحتم ىععملا اذه نأ كش الو ءلوعفم

 :لاقي نأ حصي ثيحب برضلاب هطسوتب طبتريو «براضلا ريغ نع زاتع هب نعم ابراض هنوك ثيحب هروصت نيح

 رياغم وهو «هرثأ وه يذلا برضلا نيع قنيعملا كلذ نوكي الف ءبرضلا هنم ققحتي مل نإو ؛هرثأ برضلا نإ
 هنع ةرداصلا هراثآ ىلإ ةبسنلاب ءامكحلا دنع بجوملا لعافلا يف ققحتم ىنعملا اذه نأل ؛اضيأ ةدارإلاو ةردقلل

 [3 :ميكحلادبع] .ةدارإلاو ةردقلا ققحت مدع عم «باجيإلا قيرطب

 ىلإ اهتبسن نأ لاحلاو «قيلختلل أدبم ةردقلا نكي مل ملف :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج اذه :ةردقلا نإف

 نيوكتلا نأل :روصتي ال هنأب ١[ 54 :ناضمر].ةردقلا نإف :هلوقب باحأف ءءاوسلا ىلع همدعو نوكملا دوجو
 «ملاعلا ءازجأ يأ :هئازجأ نم ءزج ١54[ :ناضمر] .نيبستنملا نودب ققحتت ال ةبسنلاو ءنوكملاو نوكملا نيب ةبسن

 .كلذ ريغو ةروصلاو ىلويشاو لوقعلاو سوفنلاك

 قلعت نكي مل ول كلذ مزلي امنإو «تانوكملا مدق نيوكتلا مدق نم مزلي هنأ ملسن ال نعي :هدوجو تقول لب
 لالدتسالا اذه نع ةيديرتاملل نأ ملعاو .ةردقلاو ملعلا يف رم امك كلذك سيلو « اثداح تانوكملل نيوكتلا

 قاضإ نغم برضلا نأل 4بورتطملا ىلإ برضلا ةيسنك“ سيل نووكملا ىلإ نيوكتلا ةبست نأ :اههدحأ :نيياوح

 راص نوكملاب تقلعت اذإ «ةيلزأ ةيقيقح ةفص هنإف نيوكتلا فالخب ءبورضملاو براضلا دوجو نودب لقعي ال
 ةردقلا مدق نم مزلي ال امك ءاهتاقلعت مدق ةفصلا مدق نم مزلي الو «ءةثداح تانوكملاف ةثداح اهتاقلعتو ءادوجوم

 -نكلو «ةميدق اضيأ هتاقلعتو مدق نيوكتلا نأ :امهيناث ءتارصبملاو تاعومسملاو تارودقملا مدق رصبلاو عمسلاو
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 ةردقلاو ملعلا يف امك قلعتلا ثودحب ثداح نوكملاو ءادبأو الزآ قاب نيوكتلاف

 اتاقلعت نوكل ؛اهتاقلعتم مدق اهمدق نم مزلي ال ىلا ةميدقلا تافصلا نم امهريغو

 نم ةفصو ىلاعت هللا تاذب قلعتي مل نإ ملاعلا دوجو نإ :لاقي ام قيقحت اذهو «ةثداح

 امإف ,قلعت نِإو لاحم وهو «دجوملا نع ثداوحلا ءانغتساو «عناصلا ليطعت مزل هتافص

 نكيلف ال وأ ؛ءلطاب وهو ملاعلا مدق مزليف .هب هدوجو قلعتي ام مدق كلذ مزلتسي نأ
 .هب قلعتملا نوكملا ثودح عم اميدق اضيأ نيوكتلا

 قلعتي ال ام مدقلا ذإ ؛هثودحب لوق نيوكتلاب نوكملا دوحو قلعتب لوقلا نأ نم لاقي امو

 22211111211232 2 1 21113ز2زز ؛رظن هيفف .هب قلعتي ام ثداحلاو «ريغلاب هدوجو

 ءزلي الف ءااقوأ ثودحب تانوكملا ثودح نوكيف ؛مولعم تقو يف نوكم لك دوحوب لزألا يف قلعت دق -

 لوألا باوجلا ىلع هلمح حراشلا نكلو «نيعملا حضاو ريغ عقو هنأل ؛نيهجولا لمتحي فنصملا مالكو ءاهمدق
 ١[ هه :نساربتلا|]و ١[ ه5 ,ء1 ١4 :يدنفآ ناضمر].خلإ قاب نيوكتلاف :لاقف

 نأ :هلصاحو «داريإلا كلذ نع هوركذ يذلا باوجلل قيقحت- حراشلا هلصفو هلاق ام يأ :لاقي ام قيقحت اذهو

 دوجو قلعتب بجي مل يرابلاب ملاعلا قلعت يف امك ثداحلا كلذ مدقل ابجوم نكي مل اذإ ميدقلاب ثداحلا قلعت

 هركذ امو ضقنلا قيرط اذهو برضلا يف متمعز امك نيوكتلا كلذ ثودح يلزألا هنيوكتب ثداحلا نوكملا

 [7/8١.:دئارفلا مظن| .لحلا قيرط حراشلا

 ١[ 55 :ساربنلا] .روكذملا ليوأتب تافصلاو تاذلل ىاثلاو ؛ملاعلاب دارملاو ؛ةلوصوملا "ام"ل لوألا ريمضلا :هب هدوجو

 ول :هلوقب مصنخخلا لدتسا :لاق «ةيافكلا بحاص لئاقلاو «ةيرعشألا لالدتسا باوجح يف لاقي ام يأ :لاقي امو

 نوكملا دوجو قلعت تملس اذإ :انلق ءاميدق ملاعلا ناكف ؛لزألا يف هب نوكملا دوحو قلعت ايلزأ نيوكتلا ناك

 ىهتنا ءثداح وهف ريغلاب هدوجو قلعتي امو ؛ريغلاب هدوجو قلعتي ال ام مدقلا ذإ ءثداح هنأ تملس نيوكتلاب

 ١[ 55 :سارينلا] .همالك
 وه دارملا لب دارك, سيل وهو «قاذلا ثودحلا لوقلا اذه نم مزاللا نإ :لاقي نأ :رظنلا اذه لصاح :رظن هيفف
 - ثداحلاو مدقلا نم الك نومسقي ةفسالفلا نأ ملعا ؛مزال ريغ وهو «مدعلاب اقوبسم نوكي يذلا ينامزلا ثودحلا



 نيوكتلا يف مالكلا ١/1 دئاقعلا حرش

 دنع امأو «ةفسالفلا هب لوقت ام ىلع تاذلاب ثداحلاو متدقلا ئعملا اذه نأل

 .هفالخب ميدقلاو «مدعلاب اقوبسم نوكي يأ «ةيادب هدوجول ام ثداحلاف نيملكتملا

 ىلإ اجاتحم نوكي نأ زاوحل ؛نيعملا اذهب ثودحلا مزلتسي ال ريغلاب هدوجو قلعت درحجبو
 نوملكتملا هلوقي يذلا يأ نوكملا دوجو يأ

 نم هملق اوعدا اميف ةفساللفلا هيلإ بهذ اهك عهما ودب امئاذ هنع ارداص «ريغلا

 نود رايتخالاب عناصلا نع ملاعلا رودص انتبثأ اذإ !معن ءالثم ىلويلاك «تانكمملا
 ةنسلا لهأ يأر وه امك

 هللا نيوكتب هدوجو قلعتب لوقلا ناك ملاعلا ثودح ىلع فقوتي ال ليلدب ,باجيإلا
 ةفسالفلا يأر وه امك

 ام نامزلاب مدقلاو ءطقف ىلاعت بجاولا وهو هريغ ىلإ دوحولا يف جاتحي ال ام تاذلاب مدقلاف ءينامزو يتاذ ىلإ -
 .ديزك ال وأ ,مهدنع كلفلاك اجاتحم وأ ءبجاولاك هريغ ىلإ جاتحم ريغ ناك ءاوس ؛هدوجو ىلع همدع قبسي ال
 ١[ 5 :يدنفآ ناضمر]و ١5٠[ :ساربنلا] .ديزك هدوجو ىلع همدع قبسي ام نامزلاب ثداحلاو

 ةرعاشألا نم نيرحأتملا ضعب بهذ دق !معن «تاذلاب ثداحلا نامزلاب متدقلا نوركني مهنإف :نيملكتملا دنع امأو
 ةيافكلا مالكل هيجوت :انتبثأ اذإ معن ١55[ :ساربنلا] .هنوركني ءامدقلا نكل «كلذك ةيغلإلا تافصلا نأ ىلإ

 انتبثأ اذإ :لاق امك اراتخم ىلاعت عناصلا نوك يهو ءجراخ نم ةميمض هيلإ مض اذإ ؛هتحصب فارتعاو

 نأ ريغ نم ءرثؤملا نع رثألا رودص بوجو هانعمو «رايتخالا دض باجيإلا :باجيإلا نود ١557[ :ساربنلا].خلإ
 ١57[ :ساربنلا] .سمشلا نم ةءاضإلاو رانلا نم قارحإلاك .هكرت يف رايتخا هل نوكي
 ةكرحلا ناهربب الوأ ملاعلا ثودح تابثإ خياشملا دنع روهشملا نأ :هحيضوتو ءرودلا مزل الإو :فقوتي ال ليلدب

 اراتخم عناصلا نكي مل ول :نيلئاق ملاعلا ثودحب عناصلا رايتحا تابثإ مث ء.حرشلا يف هليصفت رم دق يذلا نوكسلاو

 مالك حيحصت نكي مل ليلدلا اذهي عناصلا رايتخا انتبثأ ولف ءراتخم عناصلاف ؛مدقب سيل هنكل ءاميدق ملاعلا ناكل
 ١55[ :ساربنلا] .رودلا مزليف رايتخالاب ثودحلل تابثإ هنأل ؛ةيافكلا

 ىلع رايتخالا قبسل ؛اميلق نوكي ال راتحملا رداقلا عونصم نأل كلذو ؛هيلع مدعلا قبس يأ :هثودحب الوق

 مدق نم ملاعلا مدق مزلي الف «نامزلاب اثداح نيوكتلاب هدوجو قلعتي ام لك نوكي اذه ىلعف ءهدوجو
 مدقلاو :هدوجو ىلع همدع قبسي ام نيملكتملا دنع ثداحلا نأ نم يأ :انهه نمو ”١5[ :ساربنلا] .نيوكتلا

 ١55[ :ساربنلا] .ةضرتعم ةلمج "انهه ىلإ معن" :هلوقو .رظنلا هجو ةيقب نم مالكلا اذهو «هفالخب



 نيوكتلا يف مالكلا ١ دئاقعلا حرش

 مدق معز نم ىلع درلا ىلإ ةراشإ - ملاعلا ءازجأ نم ءزج لك ىلع صيصنتلا نإ

 .مدعلاب ةيقوبسملا مدع ئبعمب اهمدقب نولوقي امنإ مهف الإو «ىلويهاك ءازجألا ضعب
 نودب نيوكتلا روصتي ال هنأ ملسن ال انأ :لصاحلاو «ريغلاب هنوكت مدع يعم ال

 ةيفاضإ ةفص برضلا نإف ءبورضملا عم برضلا نازو هعم هنازو نأو «نوكملا دوحو

 .بورضملاو براضلا ٍنيعأ «نيفاضملا نودب روصتي ال

 دوحولا ىلإ مدعلا نم مودعملا جارخإ يه ىلا ةفاضإلا أدبم يه ةيقيقح ةفص نيوكتلاو

 :ب لوقلا ناكل- خياشملا ةرابع يف عقو ام ىلع اهنيع تناك ول ح .اهنيع ال

 ضرع برضلا نأ نم لاقي امب عفدني الف ءيرورضلل اراكنإو ةرباكم نوكملا نودب

 ول ذإ ؛هعم لوعفملا دوجو نم هيلإ ملألا لوصوو «لوعفملاب هقلعتل دب الف «ءاقبلا ليحتسم
 برضلا عم يأ

 تفقو ىلإ ىقيي ىهبي ,ماودلا بجو كيوأ هنإف ىلاعت يرابلا لعق تنال وف مدعنال رخآأت
 برضلا ي

 تارا عا عزم لالا هر قل اقول اما دعوت هاش اهلا هاا ونال ه1 101 ل 2 ؛اندنع نوكملا ريغ وهو «لوعفملا دوحو

 ىععم الف ؛جاتحي ال ام مدقلابو «هريغ ىلإ جاتحي ام ثداحلاب ديرأ لب «كلذ دارملا نكي مل نإو يأ :خإ مهف الإو

 مهنأل ؛ريغلاب افوكت مدع ئيعمب ال ,مدعلاب ةيقوبسملا مدع ئيعمب. ىلويحلا مدقب نولوقي امنإ مهنأل ؛ةفسالفلا ىلع درلل

 ١51[ 2155 :ساربنلا] .ةرورضلاب ةثداح مهدنع يهف «هناحبس بحاولا اهعدبم نأب نوفرتعم

 سيل يأ :اهنيع ال ١51[ :ساربنلا] .ةرعاشألا لالدتسا نع فنضملا هركذ يذلا باوخحلا لصاح يأ :لصاحلاو

 نأ معزو .هرهاظ ىلع خياشملا مالك لمح ةدمعلا بحاص نأ ملعا :لاقي امب عفدني الف .ةفاضإلا نيع نيوكتلا

 روضح يضتفي ل لوألا ن 1 يو بع نيب ق رفلاب ةيرعشألا لالدتسا نع باجأو ؛ةفاضإلا سفن نيوكتلا

 اذنه نأي ؛عفدني ؟ي امعإو لإ لاقي ام. عفدني "اف :هلوقب حراشلا هعفلق هئاقبل ؛ىناثلا فاللخع (هئاقب مدعل ؛ل وعفملا

 ١[ 51 :ساربنلا] .هب أبعي الف ةرورضلا ةلباقم ف فيعض لالدتسا

 اهيف فلتخا يلا ةلأسملل انايب القتسم امالك- نوكملا ريغ وهو :هلوق لعج حراشلا نأ ملعا :نوكملا ريغ

 - لباقي ام ىلع ريغلا لمحو .هنيع هنأ ىلإ ةيرعشألاو «نوكملا ريغ هنأ ىلإ ةيديرتاملا بهذ ثيح «ةيرعشألاو ةيديرتاملا



 نيوكتلا يف مالكلا نيرا دئاقعلا حرش

 ؛لوكأملا عم لكألاو بورضملا عم برضلاك ةرورضلاب لوعفملا رياغي لعفلا نأل

 هنأ ةرورض «هسفنب اقولخم انوكم نوكملا نوكي نأ مزل نوكملا سفن ناك ول هنألو
 علاص ىلإ جايتحا الب

 نأو «لاحم وهو ,عناصلا نع اينغتسم اميدق نوكيف «هنيع وه يذلا نيوكتلاب نوكم

 هيف ريثأتو عنص ريغ نم هيلع رداق هنم مدقأ هنأ ىوس ؛لاعلاب قلعت قلاخلل نوكي ال

 لوقلا حصي الف ءاقولخم ملاعلاو أ اقلاح هنوك بجوي ال اذهو عةيسفتب ةثادكت هرورص
 ةردقلاو ا يأ

 ىايشألل انوكم ىلاعت هللا نوكي ال نأو ,فلُخ اذه ,هعناصو ملاعلل قلاح هنأب

 نوكملا نع ناك اذإ نيوكتلاو «نيوكتلا هب ماق نم الإ نوكملل ئيعم ال ةثأ هرورض

 251111111111 1 مم ؛ىلاعت هللا تاذب امئاق نوكي ال

 «ققحتلا ال موهفملا بسحب ةرياغملا تبثت امنإ «بلاطملا هذه تابثإ يف ةدروملا لئالدلا نأل ؛موهفملا بسحب نيعلا -

 ريغلا لمحو «نيوكتلا ثودحب نولئاقلا اهدروأ يلا ةهبشلا باوج ةمتت نم مالكلا اذه حارشلا ضعب لعجو

 مدق نم مزلي ال هنإ :باوجلا ريرقت يف لاقو ,دوجولا يف هكاكفنا نكمي ام :وهو ؛علطصملا ريغلا ىلع هيف روكذملا
 ءاندنع نوكملا ريغ وهو ءهدوجو تقو يف قلعتي هئازجأ نم ءزج لكلو ملاعلل هنيوكت نأل ؛نوكملا مدق نيوكتلا
 اميف تانوكحملاب هقلعت نأ ةرورض :«نوكملا نودب لزألا ف تباث نيوكتلا نأل ؛نييناحلا نم امهنيب كاكفنالا ةحصل

 ركذ ام مزلي يح ؛ءبرضلاك ةفاضإ نيوكتلا نوكي الف «زيحلا يف هنع كفنم نوكملا اذكو ءاهدوحو تقو لازي ال
 نم ةفاضإ هنوك نيح هكاكفنا عانتمالا ريغ نكي مل ةفاضإ ناك نإو يأ الإو «ةفاضإ تاذ ةيقيقح ةفص لب

 [114 :ميكحلادبع] .نيبستنملا نودب ققحتي ال ةبسنلا نأ ةرورض «نوكملا

 سيل نوككملا عم نيوكتلا ةبسن نأو «لعفلا سفن ال لعفلا أدبم نيوكتلا نأ تققح كنأ اهيلع دروأ :لعفلا نأل

 دارملا نأب :ايناثو «لعفلا سفن هلعجي يرعشألاو «يمازلإ ليلدلا نأب :الوأ بيجأ ءبورضملاو براضلا ةبسنك
 نأ :لصاحلاو :ناك ول هنألو ١[ 577 :ساربنلا| .ليثمت ال هباشملا ريظنلل داريإ "برضلاك" :هلوقو .هأدبم لعفلاب

 نوكملا نأل ؛هل انوكم نكي مل ىلاعت هللا تاذب مقي مل اذإو «ىلاعت هللا تاذب مقي مل نوكملا نيع ناك اذإ نيوكتلا

 امئاق نوكملا نوكي نأ مزليف «ىلاعت هللا تاذب ريدقتلا كلذ 7 ماي سيل نيوكتلاو «نيوكتلا هب ماق نم

 .قحلل فلاخملا لطابلا لوقلا يأ :فلُخ اذه ١[ 58 :يدنفآ ناضمر] .هسفنب



 نيوكتلا يف مالكلا 06 دئاقعلا حرش
 ذإ ةداوسلل قلاخ رمل اقعد ,دوسأ رجحلا اذه داوس قلاخ نأب لوقلا حصي نأو

 علو اههلسبك وكوب ى.داوسلاو قلخلا هب ماق نم الإ دوسألاو قلاخلل نعم ال
 أ ولا ١ يي

 لقاعلل يغبني هنكل ءايرورض لوعفملاو لعفلا رياغتب مكحلا نوك ىلع هيبنت هلك اذهو

 ام ءلوصألا ءاملع نم نيخسارلا ىلإ بسني الو .ثحابملا هذه لاثمأ يف لمأتي نأ

 حلصي المحم همالكل بلطي لب «ءزيمت ىندأ هل نم ىلع ةرهاظ ةيهيدب هتلاحتسا نوكت

 نأ :دارأ ,نوكملا نيع نيوكتلا :لاق نم نإف ؛ءالقعلا فالخو ءاملعلا عازنل دلوع

 هنع ربعي يذلا ئبعملا امأو «لوعفملاو لعافلا الإ انهه سيلف ائيش لعف اذإ لعافلا

 ىلإ لعافلا ةبسن نم لقعلا يف لصحي يرابتعا رمأ وهف ,ءكلذ وحنو داجيإلاو نيوكتلاب
 ..نيوكتلا موهفم نأ دري لو ءجراخلا يف لوعفملل ارياغم اققحم ارمأ سيلو «لوعفملا

 كلذو ءرجحلا وهو دحاو امهلحمف «نوكملا نيع نيوكتلاو ءنوكم داوسلاو نيوكت قلخلا نأل :دحاو امهو

 ١ 2 :سارفتلا | .قلاعع هنأب رجحلا فص و حصيف اضيأ قلخلل هن وك مزلتسي داوسلل دام رجحلا نوكف ءامق داحنال

 باوج ىلإ ةراشإ وهو كلذ ىلع هيبنت نوكملل ارياغم نيوكتلا نوك ىلع لئالدلا نم روكذملا يأ :هيبنت هلك اذهو

 روك ذملا ىلإ ةجاحلا امف «ليلدلا ىلإ جاتحي الف ءيهيدب رمأ نوكملل ارياغم نيوكتلا نوك نإ :لاقي نأ وهو ردقم لاؤس

 نوك يأ :ثحابملا هذه ١5/8[ :ساربنلا|.ةيديرتاملا ىلع هلل حراشلا نم ضارتعا اذه :لقاعلل يغبني هنكل

 ىلإ مهولا بسن لمحلا نكمي مل نإو ؛نيخسارلا ىلإ ةرباكملا ةبسن مزلي الثل :همالكل بلطي لب . نوكملا نيع نيوكتلا

 ملع اذإ ملاعلا نإ :حراشلا ىلوملا ىلع ادر ملعلا يف لوقت اذه ىلعو :يرابتعا رمأ وهف ١[ 57 :ساربنلا] .نيلقانلا

 نم هريغو رودقملا عم رداقلا اذكو «لقعلا هربتعي رمأف ملعلا امأف ؛مولعملاو ملاعلا الإ ءجراخلا يف انه سيلف ائيش

 ١59 ١5٠١[ :ناضمر].ةيمالسإلا دئاقعلا نم ريثك ضفر هيفو «ةيلزألا تافصلا راكنإ هنم مزليف ءتافصلا

 ًأدبم ؛ةيقيقح ةفص نيوكتلا نأ رم ام موهفملا نأ وهو :ثحب انهو ءايونعم ال ايظفل امهنيب عازنلا نوكيف :دري ملو

 - جراخلا يف ادوجوم ناك لب ءايلقع ايرابتعا نوكي الف «دوجولا ىلإ مدعلا نم داجيإلاو ؛جارخإلا يه يلا ةفاضإلا



 نيوكتلا يف مالكلا 4 : دئاقعلا حرش
 يف ةيهاملا نيع دوجولا نإ :لاقي امك اذهو .تالاحملا مزلتل نوكملا موهفم هنيعب وه

 ققحت دوحجولاب ىمسملا اهضراعلو «ققحت ةيهاملل جراخلا يف سيل هنأ نيعم. ؛جراخلا

 «تناك اذإ ةيهاملا لب داوسلاو مسجلاك «لوبقملاو لباقلا عامتجا اعمتجي ىح هرخأ

 ةيهاملا ظحالي نأ لقعلل نأ ئيعم, ءلقعلا يف نارياغتم امهنكل ءاهدوجو وه اوكف

 ءايشألا نوكت نأ تابثاب الإ ؛يأرلا اذه لاطبإ مشب »لف «سكعلابو دوجولا نود

 ةردقلل ةرئاغم تاذلاب ةمئاق ةيقيقح ةفص ىلع فقوتي- ىلاعت يرابلا نع اهرودصو

 تقول رودقملا دوجحوب ةدارإلا قفو ىلع ةردقلا قلعت نأ :قيقحتلاو «ةدارإلاو

 قلخلا ىمسي رذاقلا ىلإ بسن اذإو هل اداحيإ ىمسي ةردقلا ىلإ بسن اذإ :هدوحو
 رودقملا دوجوب هتردق تقلعت ثيحب .تاذلا نوك :هتقيقحف كلذ وحنو نيوكتلاو

 ريوصتلاك «لاعفألا تايصوصخ تارودقملا تايصوصخ بسحب ققحتت مث «هتقول

 نم لك نوك امأو .ىهانتي داكي ال ام ىلإ كلذ ريغو ةتامإلاو ءايحإلاو قيزرتلاو

 ضقانت الإ اذه امو .ةفاضإللا كللت نع ةرابع نيوكتلا نأ : ماقملا اذه نم موهفملا نإو . ىلاعت هللا اذن امئاق <

 ىلع ءانب ره امو (ةيفاضإلا تافصلا نم نيوكتلا نإ :لاق نم لوق ىلع ءانب مالكلا اذه نإ :لاقي نأ الإ مهللا (حيرص

 [1 ٠ :ناضمر] .ةهجلا فالتخخالا ضقانت الف «ىلاعت هللا هتاذب ةمئاق ةيفاضالل ةرياغم ةيقيقح ةفص هنإ :لاق نم لوق

 مالكلا اذهل له :لاقي نأ وهو لاقي ام باوج ىلإ ةراشإ هنأك :نوكملا نيع نيوكتلا نإ :لاق نم لوق يأ :اذهو

 كنع نم لقأ مو ريظن مالكلا اذه يأ هرخخأ ىلإ اذهو :هلوَقب ةيكع باجأف ؟كسفن دنع نم تلق مأ ريظن

 نوكتلا نأ نوكملا نيع نيوكتلا :مهوق نم ةيرعشألا داره ناك اذإ يأ :لاطبإ متي الف ١٠١[ :ناضمر].يسفن

 نم ليم اذه :قيقحتلاو ١5/8[ :ساربنلا] .ةلدألا نم ةيديرتاملا هركذ ام هلاطبإ متي الف ءدوجوم ريغ يرابتعا رمأ

 ١75[ :دنج دمحأ الم] .يرابتعا رمأ هنأب ءيرعشألا خيشلا بهذم ىلإ كلي حراشلا



 نيوكتلا يف مالكلا م١4 دئاقعلا حرش

 نكي مل نإو دج ءامدقلل ريثكت هيفو ؛ ريقشلا ءارو ام ءاملع ضعب | هب درفت اًنَهَق

 22111111 ,مهنم نوققحما هيلإ بهذ ام برقألاو .ةرياغتم

 امك ايرابتعا ارمأ سيل نيوكتلا نأ :وهو «ةيديرتاملا ضعب هيلإ بهذو «ثلاث بهذم نايب ديري :هب درفت اممف

 ةفص اهنم لك اهوحنو قيزرتلاو ريوصتلا لب «ةيديرتاملا تلاق امك ةدحاو ةيقيقح ةفص الو ؛يرعشألا لاق
 فسنو دنقرمسو اراخب دالب :رهنلا ءارو امو .رصحلا نع ةحراخ ةيقيقحلا تافصلا نوكت اذه ىلعف «ةيقيقح

 ريو ناشحدب لابج نم جرخي ؛نوحيج وه :رهنلاو ؛رغشاكو مزراوخو دنجزوأو شاشو دنجخو باجيفسإو

 «مزراوح ةريحب يف بصنيو «برغملا ىلإ مث ؛بونجلا ىلإ فطعني مث ,ذمرتو خلب ضرأ ىلإ لامشلاو برغملا ىلإ

 ةريحب :طيحمو .طيحملا رحبلاب لصتم ريغ ءضرعلاو لوطلا عيسو حلام ةريحبلاو ناتسربط ةريحب ف بصني دقو
 نم وأ ءاهلهأ نم امإ رهنلا ءارو امب ةيمستلاو ؛رهنلا لامش ىلع دالبلا هذهو .خسرف ةئام سمحو فلأ ناتسربط

 ىصخي ال نم رهنلا ءارو امج أشن دقو .فلخلاو مادقلا ىلع قلطي «دادضألا نم ءارو نإف «ةيبونجلا دالبلا لهأ

 [أ١ه و دم < .نساريتلا | .ةيفتحلا ءاهقفلا نم مهددع

 ؛هناحبس قحلا تاذ يق.مدقلا رصح ديحوتلاب قئاللا نأ :هنايبو ءبهذملا اذه ىلع ضارتعا :ءامدقلل ريثكت هيفو

 دوجو ف ةيفاك نيوكتلا ةفص ناك املو ءامتابثإل ةبجوملا ةرورضلل ةينامثلا وأ ةعبسلا ةعيدقلا تافص اوتبثأ امغإو

 ةرورض ال ام يفن يغبنيف ؛نيوكتلا ىوس ةفص تابثإ ف ةرورض نكي ملد اهريغو ةايحلاو ةروصلاو قزرلا

 ١[ 55 :ساربنلا] .هيف
 ةميدق تافص ددعت ال ؛ةرياغتملا ءامدقلا ددعت وه لاحملا نأ «تافصلا ثحب يف رم دقو «ةيلصو نإ :نكي ل نإو

 ةرياغتملا ءامدقلا تابثإ اهيف سيلف «ضعب ريغ اهضعب الو تاذلا ريغ تسيل تافصلاو «ةميدق تاذب ةمئاق

 اذه نأ :يدنعو ءاهابثإ ليلقت ديحوتلاب بسنألا نكل «ةرياغتم ريغ تناك نإو ءامدقلا نإ :لوقي ءكل. حراشلاو

 الخم ناك نإ ةمدقلا تافضلا تابثإ نأ لقاع ىلع ىفخي ال ذإ ؛ةيملعلا ثحابملا ف هب ابعي ال يرعش مالك

 لب «ةيهانتم ريغ تافص تابثإ يف سأب الف لخي مل نإو تاذلا نيع اهأب لوقلاو ءاضيأ عبسلا يفن بجو ديحوتلاب

 نيهاربلا نمو ءكلذ بحي لب هتالامك ىصحخي ال نأ بسانملاو ءلامك وهف ةفص لك ذإ ؛يهلإلا لامكلاب قئاللا وه

 ,حجرم الب حيحرت تافصلا نم يهانتملا ردقلا توبثف ءضعب نم ىلوأ سيل دادعألا ضعب نأ كلذ ىلع ةعطاقلا

 ١[ 55 :سارينلا] .ملعأ هتاحبس .هللاو «ةيفوصلا بهذم ءاملعلا هركذ يذلا اذهو

 اذه رايتخا .هدارم سيلو عمهنم ضعبلا اذه بهذم ىلع ةيديرتاملا روهمجلا بهذم حيحجرت ديري :برقألاو

 يف هب حرص امك «ةردقلا ىلإ عجار يرابتعا رمأ نيوكتلا نأ هدنع راتخملا نإف ؛ءبهاذملا رئاس ىلع بهذملا

 ١[ :سارينلا] .ةتافلؤم



 ةدارإلا يف مالكلا #0001 1 دئاقعلا حرش

 ةتامإ توملابو ؛ءايحإ ىمسي ةايحلاب قلعت نإ هنإف ؛نيوكتلا ىلإ لكلا عجرم نأ :وهو

 صوصخلا امنإو نيوكت لكلاف «كلذ ريغ ىلإ ًاقيزرت قزرلاب و ءاريوصت ةروصلابو

 |ةدارإلا يف مالكلا]
 :قدق ةفيص تايخا ءاقيقتتو اديكأت قالا رك نان اةسئاق ةيلزأ قاف 0

 اهكأ ال «تقو لود تفو فو هجو نود هجوب تانوكملا صيصخت يضتقن # اا ثا

 ةيراجنلاو .رايتخالاو ةدارإلاب لعاف ال تاذلاب بجوم ىلاعت هنأ نم ةفسالفلا تمعز

 .لحم يف ال ةثداح ةدارإب ديرم هنأ نم ةلزتعملا ضعب عاجلا دامي هقاثي ليرم تاو
 رابجلا دبعو ةيئابحلا ي

 ىلع نوكم لك ىلإ ةردقلاو ملعلا ةبسن نأ :هريرقتو «ةدارإلا دوجو ىلع ناهربلا ديري :تانوكمل صيصنخ
 يف اهضعب داجيإو ءاهنم رخآ هجوب اهضعبو ؛عضولاو نوللاو لكشلا نم هجوب تانوكملا ضعب صيصخختف «ءاوسلا
 ناحجرلا مزل الإو «ةدارإلا يهو «ىرخأ ةفصب لب «ةردقلاو ملعلاب سيل رخآ نامز يف اهضعبو «نامز

 ١55[ :سارينلا] .حجرم الب
 امهنم لكو «ةميلق وأ ةثداح نوكت نأ نم ولخت الف تققحت اذإ ةدارإلا نأ :ةفسالفلا ةهبش :ةفسالفلا تمعز
 ىقبي ال هنأل ؛ميدقلا لاوز همازلتسالف :يناثلا امأو «ىلاعت هللا تاذب ثداحلا مايق همازلتسالف :لوألا امأ «عنتمم

 ؛مدقلا لاوز مزلي الف ءثداح اهقلعتو «تقولا كلذب اهقلعت ىلع دري امنإ لاوزلاو «ميدق هنأب بيحأ «داجيإلا دعب
 رودصك «رايتخا الب اهنع لغفلا رودص بجوت هتاذ يأ :تاذلاب ١١7[ :يدنفآ ناضمر] .ثداحلا لاوز لب

 ١[ 59 :ساربنلا] .رانلا نع قارحإلا

 ةعاطتسالا نأو «لاعفألا قلح يف ةنسلا لهأل نوقفاوي «ةيمالسإلا قرطلا رابك قرف نم ةقرف :ةيراجنلا :ةيراجنلاو
 ةيؤرلا يفنو مالكلا ثودحو ةيدوجولا تافصلا يفن يف ةلزتعمللو ؛هلعف بسكي دبعلا نأو «لعفلا عم
 وأ ؛ىلاعت هب ثداوحلا مايق عزل ىلاعت هتاذ ف تثدج ول اهنأل ؛اهسفنب ةمئاق يأ :لحم يف ال (يدابآ رحب).راصبألاب

 امأ ؛هريغل ةفص نوكي ال هسفنب موقي ام نأب درو ؛ىلاعت هللا ةفصب ريغلا اذه فاصتا مزل هتاذ ريغ لحم يف
 ١٠١[ :ساربنلا] .ثداح اهتاقلعتو ةميدق ةفصلا نأب «لطابف دارملا مدق مزلتسي اهمدق نأب اهثودح ىلع مهلالدتسا



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ١04 دئاقعلا حرش

 ةقطانلا تايآلا انركذ ام ىلع ليلدلاو ,هتاذ يف ةثداح هتدارإ نأ نم ةيماركلاو

 مايق عانتماو هب ءيشلا ةفص مايق موزاب عطقلا عم (ىلاعت هلل ةئيشملاو هدا. رإلا ةفص تاساب
 ةيماركلا ىلع در اذه ةفسالافلا كعور اذه

 ليلد اسال قفوألا هجولا ىلع هدوجوو ملاعلا ماظن ًاضيأو .ىلاعت هتاذب ثداوحلا
 مزل تاذلاب ينير هعناص ناك ول ذإ ؛هثودح اذكو ءاراعخم ًارداق هعناص نوك ىلع

 .ةبحوملا هتلع نع لولعملا فلخت عانتما ةرورض «همدق

 | ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا]|
 ع د سس سدس ريالا هاكا فاتقكلالاا ىعع لاش ثاةيؤرو

 ددعت ال تاذلا ددعت وه ل لانا نأ :باوجلاو «لاحم وهو ء«ءامدقلا ددعت مزل ةميدق ة تناك ولا هنأل :هتاذ يف ةثداح

 0١) :ةدئاملا) (ُديِرُياَم ُمكْحَيَمَللا نإ :ىلاعت هلوقك :ةقطانلا تايآلا *١5[ :يدنفآ ناضمرإ. تاذلا عم تافصلا

 ريغ نأل :اراتخم .ةلزتعملا ضعبو ةيراجنلا ىلع در اذه :عطقلا عم .(5. :نارمع لآ) 4ُءاَشَي ام ّلَعَفَي هللا َكِلذَك

 5 ساريا. ةرورضلاب اذهو ؟اهبئاجعو اهددع ىصحي ال الاعفأ لعفي فيكف ءادحاو اعيدب العف عيطتسي ال راتحملا

 لولعملا فلخت :لولعملا فلخت ١51١[ :ساربنلا] .راتخم هعناص نأ ىلع لدي ملاعلا ثودح يأ ؛ثلاث ليلد :هثودح اذكو

 هرودصو ةرم هفلخت ناكل فلخت ول هنأل ؛الاحم ناك امنإو .دوجوم ريغ لولعملاو ةدوجوم ةلعلا نوكي نأ ؛ةلعلا نع

 هتدارإ نأل ؛اهنع لولعملا فلخت زوجي ةراتخملا ةلعلا نأل ؛ةبجوملاب ديق امنإو .لاحم وهو ؛ححجرم الب اناححر ةرم

 [1 :سارينلا] .ةرات همدعو ةرات هرودص ححجرت

 ؛ايئرم ىلاعت هنوك نعم ءلوعفملل ئبم ردصم ةيؤرلا نأ ىلإ فاشكنالاب ةيؤرلا ريسفتب ريشي :ماتلا فاشكنالا ىنعمب
 «ءلوألا ىلع حراشلا لمح اغإو ؛يئارلا ةفص ايئار صخشلا نوك لعافلل يئبملا ردصملاو «يئرملا ةفص فاشكنالا نأل

 بناج نم عناملا ىري امنإ مصخلا نأل ؛هيف ع زانتملا هنألو «ةرابعلا يف ريدقت ريغ نم هنم هردابتل اضيأ لمتحم يناثلا نأ عم

 نوك يأ «لوعفملل اينبم اردصم اضيأ ءيشلا تابثاو :هلوق نوكي اذه ىلعف ؛رخآلل امزال امهنم لك ناك نإو «يئرملا

 ئبم ردصم هنأ ىلع لدي "ةيؤرلاب ةامسملا يه ةصوصخم ةلاح هيلإ ةبسنلاب انلو" :دعب اميف هلوق نكل ءاتبثم ءيشلا

 انإ :دصاقملا حرش يف امل اقفاوم نوكيو «ليوأتلا ىلإ ةحاح الف «عزاللاب ريسفت ةيؤرلا ريسفت :لاقي نأ نكمبو ؛لعافلل

 «لوألا قوف كاردإلا نم رخآ اعون ناك انضمغو انرصبأ اذإ مث «ةفرعملا نم اعون ناك مسر وأ دحب سمشلا انفرع اذإ

 [35 :ميكحلادبع] .ةيؤرلاب هانيمس ؛نيلوألا قوف كاردإلا نم رحعآ اعون ناك نيعلا انحتف اذإ مث



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا 0 ١ مه ظ دئاقعلا حرش

 3 ردبلا ل انرظن ادذإ نأ كلذو ءرصبلا ةساح وه امك ءيشلا تابنإ نئيعم وهو

 اناا نا وبلا ما ماا نإو هنأ يف ءافخ الف ,نيعلا انضمغأ

 ةيؤرلاب ةامسملا يه («ةصوصخم ةلاح هيلإ ةبسسنلاب انلو . اهكأو متأ هيلإ رظنلا لاح
 زادبلا نع

 هل مقي مل ام ةيؤر عانتماب مكحي مل .هسفنو يىَلُخ اذإ لقعلا نأ نعم. ءلقعلا يف ةزئاج

 عانتمالا ىعدا نمف ءيرورض ردقلا اذهو .همدع لصألا نأ عم ؛ءكلذ ىلع ناهرب
 عانتمالا ىلع يأ لقعلل يأ

 .يعمو يلقع :نيهحوب ةيؤرلا ناكمإ ىلع قحلا لهأ لدتسا دقو .نايبلا هيلعف

 ةراشإو «نينثا دحاولا ةيؤرك راصبإلا يف ءاطخلا نع زارتحا هيفو «عقاولا يف هيلع ءيشلا نوكي امك يأ :وه امك

 هكاردإ ناك لكشلاو ناكملاو يللا نع اهرنم ناك نإو ءاهيف هكاردإ ناك ةهح يف ناك نإ يئرملا نأ ىلإ

 نيريرقت وأ نيفيرعت ركذي هنأ هلي حراشلا ةداع نمو .دحاو نيفيرعتلا لآه نأ ديري :رصبلا ةساحب ؛ءكلذك

 .امهعمج ىلع صرحيف ءامهمظن نسحل امإو ؛فالتخالا ةنظمل اعفد امإ ءدحاو امهلصاح نأ ىلإ ريشيو «ةلأسملل

 كلذك تابثإلا نإو ؛لوهخجب اهفأ ىلع لدي «هيلإ تابثإلا عاجرإ مث ءفاشكنالاب اهريسفت نأ نيققحما ضعب ركذو

 هبناحجج نم عناملا ررقي مصخلا نأل ؛ايئرم ىلاعت هنوك ةحص وه فالخلا لحم نأ :هيف ةتكنلاو ءاتبثم هنوك نيعع

 :لاقي دقو ؛ىلاعت هلل انتيؤر :لاقيف مولغملا ىلع امأ فذحلا مدع هديؤيو «رحآلل امزلتسم امهدحأ ناك نإو «ىلاعت
 ريسفت فاشكنالاب هريسفت نإو .ةيؤرلا وه ةصوصخم ةلاح هيلإ ةبسنلاب انلو :هلوق هيلع لدي امك ؛مولعم وه

 ةقيابشملا نأو.«الويعو اسرلعم ةيؤرلا رقت نأ زوم هنأ ىلإ ةراشإ تابثإلاو فاشكنالاب رسف هنأ :يدنعو «مزاللاب

 .تباث امات افاشكنا ةيؤرلا نوك يأ :كلذو 5١[ اولا يول ليام

 نأل كلذو ؛ةيؤرلا عوقو ىلع صوصنلاب لالدتسالا زوجيل ءالقع اهزاوح نايب ىلإ جيتحا امنإ :لقعلا يف ةزئاج

 لوهحجم ضام :يَلُخ اذإ |[ :ررلا] اهرهاظ. ىلع ةلومخ ريغ ةلوؤنم «لقعلا ةليسكمي ان :ةقطانلا ضوصتلا

 ةيمهولا ماكحألا نع ادرحب .هتاذ عم لقعلا كرت اذإ يأ عم نيعم واولاو «ديقملا صيلختو كرتلا وهو «ةيلختلا نم
 ةوالع هذهو ؛مدعلا ىلاعت بحاولا ىوس ام يف لصألا ذإ ؛ناهربلا مدع يأ :همدع ١57[ :ساربنلا] .ةيداعلاو

 يبأ خيشلا راتخم وهو :يلقع [١؟ :ساربنلا] .كلذ لصألا نأب ؛هزيوحت ىوقتيو ةيؤرلا زوجي لقعلا يأ ؛ليلدلل

 روصنم يبأ ىدهلا ملع راتخم وهو :يعمسو ١57[ :ساربنلا] .هعفد بعصي ام هيلع دري نكلو ؛يرعشألا نسحلا
 |1717 :سارينلا] .نديرتاملا



 ىلاعت هلا ةيؤر يف مالكلا ١5 دئاقعلا حرش

 نيب رصبلاب قرفن انأ ةرورض «ضارعألاو نايعألا ةيؤرب نوعطاق انإ :لوألا ريرقت

 :يهو «ةكرتشم ةلع نم كرتشملا مكحلل دب الو ءضرعو ضرعو ءمسجو مسج

 نع ةرابع ثودحلاو .امهنيب كرتشي عبار ال ذإ ؛ناكمإلا وأ ثودحلا وأ دوجولا امإ
 ..مدعلل لخدم الو «مدعلاو دوجولا ةرورض مدع نع ناكمإلاو .مدعلا دعب دوجولا

 نيب ام نأب مكحي لقعلا نكلو «طقف ضارعألا يه يئرملا :ءامكحلا لاقو ؛ةرعاشألا بهذم اذه :نوعطاق انإ

 ىرن انأب هيلع لدتسي مهضعبو «قحلا وهو ةرورضلا نوعدي ةرعاشألاو ,مسجلا وهو ارهوج ةيئرملا حوطسلا
 موقي نأ امإف ءاضرع لوطلا ناك نإف «ةدرفلا رهاوجلا نم بكرم مسجلا نأل ؛رهوج لوطلاو ءضرعلاو لوطلا
 مءوقي ال ضرعلا نأل ؛اضيأ لاخم يتاثلاو ؛ماسقنالل بجوم لوطلا نأل ؛لاخحم لوألاو ءرثكأب وأ دحاو رهوجب
 لحمت. الإ ضرعلا مايق مزلي الف ءدحاو لكب ال اهعومجع. مئاق لوطلا نأل ؛فيعض وهو «دحاو لحم نم رثكأب
 ١57[ :ساربنلا] .خلإ قرفن انأ ةرورض :لاقف «ةرورضلا ىلإ ناهربلا نع هلم حراشلا ضرعأ اذلو ءدحاو

 انأل ؛ثحب لحم هنكلو ؛ةرورضلا ىلع هبني ام اذهو ؛رصبلاب قرفلا نكي مل ةيئرم نكت مل ولف :قرفن انأ ةرورض
 نم مزلي ال نكل :تلق ءامهموهفم يف مدعلا لوخدل نييئرم ريغ امهنأ عم ؛عطقألاو ىمعألا نيب رصبلاب قرفن,
 ١57[ :سارينلا] .ةرورضلا عفد هيبنتلا داسف

 رهوجلا نيب ةكرتشم ةلع نم :ءضرعلاو رهوجلا نيب ةكرتشملا ةيؤرلا ةحص وهو :كرتشملا مكحلل دب الو
 ةيؤرلا نأل ؛ضرعلاب ةصاخ ضرعلا ةيؤر ةلعو «رهوجلاب ةصاخ رهوجلا ةيؤر ةلع نوكي نأ حصي الف ءضرعلاو
 هل ناك ولف ءاهريغ نع نغتسمو هتلع ىلإ جاتحم لولعملا نأكل ؟خيقمات نيتلعل الولعم نوكي ال ةخباولاو ءدحاو ءيش

 1١[ 57 :سارينلا] .فلخ اذه ءةدخاو لك نعااينغتتسمو «ةدحاو لك ىلإ احاتنع ناكل ناتلغ

 امك اعبت وأ ءرهوجلل امك ايتاذ يأ قلطملا زيحتلاب ءلطاب رصحلا نأ هيلع دروأو «ءارقتسالاب :كرتشي عبار ال ذإ

 ةيهاملاو ةيلولعملا نم ةماعلا رومألاب اذكو «يئرملل الباقم ءيشلا نوكب اذكو «ريغلاب بوجولاب اذكو :ضرعلل

 نم ةلباقملاو ؛يرابتعا رمأ ريغلاب بوجولاو «نانيابتم ناعون يضرعلاو يتاذلا نأب ءزيحتلا نع بيحأ «ةيمولعملاو
 اهضعبو «تامودعملا ةيؤر ةحص مزلتست اضيأو ؛كلذك ةماعلا رومألاو ؛نيملكتملا دنع ةيرابتعا يهو «ةيبسنلا ضارعألا

 ١77[ 2151 :ساربنلا] .رظنلا عقاوم هوجولا هذه ضعب يفو ءبجاولا ةيؤر ةحص وهو «بولطملا مزلتسي ةيهاملاك
 ةرابع هنأل ؛امدع هيف نأل ؛ةلع ثودحلا نوكي الف ؛ةدوجوم نوكت نأ دب ال ءيشلا ةلع نأل :مدعلل لخدم الو

 ءاوتسا نع ةرابع هنأل ؛ناكمإلا اذك و «ةلعلا عزج درك نأ حلصي ال مدعلاو «قباس مدع رايتعا عم ءدوجولا نع

 ١[ 55 :يدنفآ ناضمر] .دوحجولا يقب رابتعالا ةجرد نع مدعلا طقس اذإو «مدعلاو دوجولا يفرط



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا 0 ١مل دئاقعلا حرش

 ثيح نم ىري نأ حصيف ؛«هريغو عناصلا نيب كرتشم ١ نيو هقويجولا نيعتت ةيلعلا يف

 ل يهو .ةحصلا ةلع ققحن

 صاومخ نم وأ ءًاطرش نكمملا صاوخ نم ءيش نوك توب ىلع اهعانتما فقوتيو 0 ةلعلا يأ
 ىلاعت هللا ةيؤر يأ

 موعطلاو تاوصألا نم «تادوجوملا رئاس ىّري نأ حصي اذكو ءاغئانم :بجاولا

 ءاهتيؤر دبعلا يف قلخي مل ىلاعت هللا نأ ىلع ءانب ىري ال امنإو :كلذ ريغو حئاورلاو

 2111111111011 اهو جالا ريت و1 ال يرجح قيرطب

 دوجوو بحاولا دوجو نيب كرتشم فصو نايعألا ف ءيشلا نوك وهو دوحولا موهفم نأ :دوجولا نيعتف
 :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ هنأك «لاحلل واولا :فقوتيو ١55[ :يدنفآ ناضمر] .تانكمملا
 انكمم ءيشلا نوك نوكي نأ زاوحل «عناصلا ةيؤر حصي نأ هريغو عناصلا نيب اكرتشم دوحجولا نوك نم مزلي ال

 ١5[ 0 :يدنفآ ناضمر] .فقوتيو هلوقب باحأف «ةيؤرلا نع اعنام ابجاو ءيشلا نوك وأ «ةيؤرلل اطرش

 نم ذإ .يئرملاب هنم يحراخلا عاعشلا لاصتاو «يئارلا نيع ف يئرملا ةروص عابطنا وهو :نكمملا صاوخ
 وأ ءاهطئارش نم طرش ءافتناف ؛ةيؤرلل ةلباق ريغ ىلاعت هتاذ نوكي نأب ةيؤرلا نع يأ :اعنام بجاولا صاوخ
 اذهبو «يناثلا يف ال لوألا يف انمالكو .ةيؤرلا ققحت يفاني لب «ةيؤرلا ةحص ياني ال ءاهعناوم نم عنام لوصح
 نأ زوجي ال مل نكل «ناكمإلا الو ثودحلا ال دوجولا يه ةيؤرلا ةلع نأ ملس ول هنأ وهو «لاؤسلا عفدنا ريرقتلا
 ءيضتقملا لوصح هققحت يف ربتعي امك مكحلا نأ كلذو ؟عنام دوحول وأ طرش تاوف لحأل ىلاعت هتيؤر عنتمب
 وأ طرش تاوفل «ةيؤرلا هذه يفانت ىلاعت هللا ةيوه لعلف «عناوملا عافتراو طئارشلا لوصح هيف ربتعي اذكف

 ١55[ :يدنفآ ناضمر] .عنام دوجول

 تادوجوملا لك ناكل ةيؤرلل ةلع دوجولا ناك ول :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوحج اذه : :حصي اذكو

 نالطب مزلتسي مزاللا نالطب نأل ؛هلثم موزلملاف ءانل يئرم ريغ تادوجوملا ضعب نأل ؛لطاب مزاللا نكل ءانل ايئرم
 ١15[ 2158 :يدنفآ ناضمر] .تادوجوملا رئاس ىري نأ حصي اذكو :هلوقب هنع باحأف «موزلملا

 نحنو «نجلا ىري عورصملاو ءاهارن ال نحنو «ليللا يف ةرافلا ىرت ةرحلا نأ امك كلذو :عانتما ىلع ءادب ال
 ءايشألا هذه ةيؤر عانتما نوكيف ءاردان الإ ئ#» ةباحصلا هاري الو .ةن4ليربح ىري هلي ينلاو ءاهارن ال
 ١51[ :يدنفآ ناضمر] .تاذلاب ال ريغلاب



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ظ 3204 دئاقعلا حرش

 دق يعونلا دحاولاف ملس ولو قلع . سيسبب ا اعنف ةحصلا نأب ضرتعا نيحو

 5707 مو همم .ةاقاؤهم ولا كاف رتشا ملسن الف ملس ولو ينال 0 جامي يحمل

 ؛ةيمدع ةيؤرلا ةحص :لاقي وأ ,مودعملا نكمملا اهنم دارملا نأل ؛عانتمالاو بوجولا مدع نع ةرابع فأل :ةيمدع

 .يمدع رمأ اهنأل ؛ةلعلا يعدتست ةيؤرلا ةحص نأ ملسن ال يأ «ةلع يعدتست الف ةيؤرلا ناكمإ نع ةرابع اهنأل

 ةلع هريغ الو دوجولا نوكي الف ؛ءيدوجولا رمألا صاوخ نم ةلعلا ءاضتقا نأل ؛ةلعلا ىيضتقي ال يمدعلا رمألاو

 ١[ 54 :ئدنقآ ناضمرإ .ةيؤرلا ةحصضل

 ةلغلا نه كرتشملا ىكحلل دب ال هنأ ءلست ال نكلو ةلعلا يعدتسي' ىمدعلا رمآلا نأ ملس ول يأ :ولس ولو

 للعي نأ زوجي ال صخشلاب دحاولا نأل ؛صخشلاب ادحاو كرتشملا مكحلا ناك ول نإ كلذ مزلي امنإو ؛ةكرتشملا

 ةللعملا ةرارحلاك «ةفلتخملا للعلاب للعي نأ زوجيف :عونلاب ادحاو كرتشملا مكحلا ناك اذإ امأو «ةفلتخملا للعلاب

 رهوجلا ةيصوصخ ةيؤرلا ةلع نوكيف «ةفلتخم للعب للعي يعونلا دحاولا نع ةيؤرلاو «ةكرحلاو رانلاو سمشلاب

 ١[ 5 :ىديفآ ناضمر].ضرعلاو

 اهنأل ؛ةيدوجو اهتلع نوكي نأ ملسن ال نكل ؛ةكرتشم ةلع ةيؤرلا ءاعدتسا ملس ولو يأ :يمدعلاف ملس ولو

 ةلع مادعنال ؛ايئرم يرابلا نوكي نأ هنم مزلي الف ,ناكمإلاو ثودحلاك ةيمدع اهتلع نوكي نأ يغبني .ةيمدع

 <١5[ :يدنفآ ناضمر] .ناكمإلا وأ ثودحلا وهو ؛ةيؤرلا

 نأ ملسن ال نكلو .يمدعلا رمألل ةلع نوكي نأ حلصي ال يمدعلا رمألا نأ ملس ولو يأ :ملسن الف ملس ولو

 نوكي الف ءيرعشألا نسحلا يبأ خيشلا دنع هنيع ءيش لك دوجو لب «ضارعألاو نايعألا نيب كرتشم دوجولا

 دوجولا يف نأ ملعا .نكمملا دوجو لثم بجاولا دوجو نوكي الف ءاحيحص ىلاعت هتيؤر زاوج ىلع مكليلد
 هيلع دئاز رمأ- انكمم وأ ايجاو ءىشلا كلذ ناك ءاوس ءيش لك دوجو نأ :لوألا بهذملا :ةثالث بهاذم

 ءاهيلع يطاوتلاب الوقمو .ءيش لك دوجو يه ىلا ةصاخلا تادوجولا كلت نيب اكرتشم قلطملا دوجولا نوكيف

 نوكيف ءاهيلع دئاز رمأ تانكمملا دوجوو «هنيع بحجاولا دوجو نأ :يناثلا بهذملاو .نيملكتملا بهذم وهو
 نأ :ثلاثلا بهذملاو .ءامكحلا بهذم وهو «كيكشتلاب الوقفو :«تاذوحوملا كلت نيب اكرثشم قلطملا دوجولا

 لب «يونعملا كارتشالاب امهنيب اكرتشم دوجولا نوكي الف «هنيع -- انكم وأ ابحاو ناك ءاوس ءيش لك دوجو
 -ءيشلا تاذ وه :دوجولاب هدارم نكلو ؛ءيرعشألا نسحلا يبأ خيشلا بهذم وهو ؛يظفللا كارتشالاب امهنيب نوكي



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ْ ١1 0 - دئاقعلا حرش

 ءاقوغ الو واق لياقلاو ةيذ 4 قاع هيد أب بيحجأ «هنيع ءيش لك دوجو لب
 ةيؤرلا ةحصض ةلعب يأ

 لوأ نأ ىقيف وأ مسجلا ةيصوصخ نوكت نأ زوجي ال مث .ايدوجو بمآ موزل ف

 :ةيضرخ وأ عةيرهوحج ةيصوصخت نود ام ةيوه هنم كردن امعإ ها ا ور

 ردقن دق «ةيوهب ةقلعتم ةدحاو ةيؤرب هتيؤر دعبو «كلذ وحنو «ةيسرف وأ «ةيناسنإ وأ
 ردقن دق :هلوقل فرظ

 نوك وه ةيؤرلا قلعتمف .ردقن ال دقو ءضارعألاو رهاوجلا نم هيف ام ىلإ هليصفت ىلع

 نأ زاوجل 1 يفر .يرورض هكارتشاو دوجولاب ئعملا وهو ءام ةيوه هل ءيشلا

 يعيق راسا وخدرح وقرا نع يعيب اند كيسا وع ةييززرلا قاسم غل

 دوجولا لب «ءايشألا نيب اكرتشم سيل يناثلا ئيعملب دوجولا نأ ةهادبلاب مولعم هنأل ؛نايعألا يف ء ءشلا نوك ال -

 دئاز ءيش لك دوجو نإ" :لاق نم دارم نأل ؛ايظفل اعازن نييلوألا نيبو خيشلا نيب عازنلا نوكيف «لوألا نيعملاب

 دوجولا وه - "هنيع ءيش لك دوجو نإ" :لاق نم دارمو «نايعألا ف ءيشلا نوك نعم دوجولا وه - "هيلع
 ةيؤرلل اقلعتم نوكي ال نايعألا يف هل ققحت ال ام نإف :ايدوجو 2١57 ١57[ :يدنفآ ناضمر] .ءيشلا تاذ نيعمب

 (درو وبأ).ثلاثلاو لوألا ضارتعالا هب عفدناف ؛مودعملا ةيؤر ةحص مزل الإو ؛ةرورضلاب

 .يعونلا دحاولاف :هلوقل باوج- "دوجولاب ئعملا وهو" :هلوق ىلإ "زوجي ال مث" :هلوق نأ ملعا :زوجي ال مث
 نأ زوخي ال ةيؤرلا قلعتم نأ وه «"ضرعلاو رهوجلا نيب ةكرتشم ةيؤرلا ةحص ةلع" :انلوق ئععم نأ :هصخلمو

 ةيوه هنم كردنو ؛«ءيشلا ىرن دق انأل ؛تباث اذهو ءامهنيب اكرتشم ارمأ لب ءضرعلا وأ مسجلا ةيصوصخ نوكي
 ّيلا تايصوصخلا ال ,ةكرتشملا ةيوهلا وه يئرملا نأ ملعف ءضرع وأ مسج هنأ ةيصوصخ كاردإ ريغ نم ةضحم
 ١[ 54 :ساربنلا] :دوحعولا وه ةيوحلاو اهي ناقرتفي

 دوجولا ىلعو صخخشلا ىلع قلطت دق ةيوحملاو :ام ةيوه .ةيفرظلا ىلع "كردن" :هلوقب بوصنم لوأ :لوأ انأل

 نوك نأ :هلصاحو «عبارلا ضارتعالا نع باوج :يرورض هكارتشاو ١74[ :ساربنلا] .دارما وهو يجراخلا
 ةيوه ال :ةيمسجلا وه ١54[ :ساربنلا].رباكم هركنمو «يهيدب رمأ تادوجوملا نيب اكرتشم ًارمأ دوحولا

 :يدنفآ ناضمر] .ايئرم ىلاعت يرابلا نوكي ال ذئيحف ءمسحب سيل ىلاعت هللا نأل ؛ةكرتشم تسيل ةيمسجلاو

 قرح زا دس ةيسريمع تا ةييفوستت |[



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ١4 دئاقعلا حرش

 ولف ككل :ظنَأ ينرأ ٌبَرط :هلوقب ةيؤرلا لأس دق اقلط ىسوم نأ :يناثلا ريرقتو
 0 :فارعألا)

 وأ اهفس وأ زوجت ال امو. ىلاعت هللا تاذ يق زوجي امن ًالهج اهبلط ناكل ةتكمم نكت م

 كلذ نع نوهوس ءايبنألاو «لاحملل ايلطو ًائبغ

 قلعملاو (هسفن يف نكم رمأ وهو «لبخلا رارقتساب ةيؤرلا قلع لق ىلاعت هللا نأو

 تبقي ل :لاخخاو هب قلعتملا توبث دنع +قلغملا هتوبقب رابعألا + ع نأل ؛نكمم نكمملاب
 رارقتسالاك

 هيلع ىسوم لاؤس نأ :اهاوقأ ,ةوج وب ضرتعا لقو ب ريداقتلا نم ءىش يلع

 0007 زي . 4 ةَرهَج هللا ىَرَت ىَتَح َكل َنِمْون ناو 0 ايا ناك
 (586 :ةرقبلا)

 :ىلاعت هلوق وهو ءدحاو اهدعاب نأل ؛دحاو كلس ف امهمظن ناليلذ وهو ؛« ةقحسلا ليلدلا يأ :يناثلا ريرقتو

 هناكَم تفتش ٍنإف لّبَجْلا ىل |! ظنا نكَلَو يِناَرَت ْنل َلاق كِل زلننأ ىرأ تر لاكي , هملك و اًنَتاقيِمِل ىّسوُم َءاَج اًملّو#

 ةيؤرلا قلع دق ىلاعت هللا نأ :امهيناثو «ةيؤرلا لأس دق لع ىسوم نأ :امهلوأف 60١47 :فارعألا) كىِناَرَن فّوَسف

 اهبلطف ةيؤرلا ةلاحتساب مُلاع ريغ ناك نإ اكَكِلَع ىسوم نأ :هلصاح : ةلاههج ١6[ : : رييغتب ساربنلا | . لبجلا رارقتساب

 يف ثبعلاو لهجلا نع يأ :كلذ نع ١565[ :سارينلا] .ثبعو هفس اذهف بلط مث هب املاغ ناك نإو ءلهج

 .لاحم ريغ ةيؤرلا نأ تبثف :ةنكمملا ريداقتلا .لاحم هنم مزلي ال هنأ ةرورض :نكمم .تايهلإلا

 انأ وهو «ةرصبلا ةلزتعم رثكأو يئابحلا لوق اهدحأف :ةسمخ يهو ؛لوألا ليلدلا ىلع ةدراولا هوجولا دارأ :ةوجوب

 ؛عئاش ملعلا ىيعمب ةيؤرلا قالطإو «ىلاعت هتاذب يرورضلا ملع لأس لب «ةيؤرلا لأس 823غ ىسوم نأ ملسن ال
 ةلزتعمو يبعكلا لوق :اهيناثو ءراصبألا ف صن "ىلإ" ب لوصوملا رظنلا نأب درو ءاضيأ ملعلا نع زاحم رظنلاو
 ؛كتيآ رظنأ :ريدقتلاو ءفاضملا فذحف «ةمايقلا ىلع ةلادلا هناحبس هللا تايآ نم ةيآ ةيؤر لأس هنأ وهو «دادغب

 ةلادلا ةيآلا نأل ؟4(١ 4 :فارعألا) هي يِناَرَ فّوَسَف هناكُم َرَقَتْسا ٍنإف :هلوق مءالي ال اضيأو ءديعب ليوأت هنأب ٌدرو

 ناك ام دعب ؛عمسلا ليلدب ةيؤرلا ةلاحتسا ملعيل لأس هنأ :ثلاثلا ؛هرارقتسا يف ال ؛لبحلا كد يف ةمايقلا ىلع

 له بر اي :لوقي نأ هيفكي ناك هنأ عم ؛ةميظع ةأرح ةرابعلا هذمي ذئئيح لاؤسلا نأب ٌدرو ءلقعلا ليلدب اهملعي

 ملع نع «ةطساو الب ملكتملا يببلا ملع روصق نأب درو «ةيؤرلا ةلاحتسا فرعي نكي مل هنأ لمتحي هنأ :عبارلا ؟دحأ كاري

 - 2 تاليوأتو ةفيعض امهنأل ؛هوجولا هذه ركذ نع حراشلا ضرعأ امنإو .تالاحملا دشأ نم تايلإلا يف ةلزتعملا



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ١9١ 0 دئاقعلا حرش

 وه لب ؛ ةنكم# هيلع لعمل: نأ يلسن ال انأبو :وخ ةملغ امك اهعانما اوسلطيل لاسف

 ءرهاظلا فالح كلذ نم الك نأب بيجأو «لاحم وهو هكرحت لاح لبحلا رارقتسا

 :ل3ع ىسوم لوق مهافك نينمؤم اوناك نإ موقلا نأ ىلع «.هباكترا ف ةرورض الو

 اَم ًاَيأو «عانتمالاب ىملاعت هللا مكح يف هوقدصي مل ًارافك اوناك نإو «ةعنتمم ةيؤرلا نإ

 .ايع لاؤنملا نيكي ثا

 لاحملا امنإو ؛ةكرحلا دعب نوكسلا عقي نأب ,نكمم ًاضيأ كرحتلا لاح رارقتسالاو

 ةيؤر باجيإب ءىعمسلا ليلدلا درو دقو «لقنلاب ةبجاو .نوكسلاو ةكارتلا عامتحا
 هيلع قلعت نبيل وهو

 رع جا مع ولأ

 نإ ةّرضان ٍذئَمْوَي ٌةوُجْو : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ عةرخالا رادلا ىف ىلاعت هللا نينم ملا

 1]2115] ]1 ]1ز]|00000000ز9ز1 2011 ,4(ةَرظاَ اهّبَر
 0 :ةمايقلا)

 تاعرتخم نم هجولا اذهو "اهاوقأ" :هلوقب حراشلا هركذ ام :سماخلا ؛لقعلا رظنو نآرقلا مظن نع ةديعب -

 ريزنخلا خسم ول :ليق بح ةروصلا حيبق ناكو ةبيرغ تافنصم هلو نونفلا عاونأب املاع ايلزتعم ناك ظحاجلا

 رهاظلاو ءاضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا نع ةعيشلا هلقن ام هجولا اذهو ءظحاحلا نم احبق لقأ ناك ايناث اخسم

 ١[ 55 :ساربنلا| .ةيؤرلا عنم يف ةلزتعملا قروقفاب مُهِإف ,مهبهذمل اجيورت هيلع ءارتفا هنأ

 لاؤسلا يأ :كلذ نم الك [9١:ساربنلا] .ياثلا ليلدلا ىلع ضارتعا اذهو "هوجوب" :هلوق ىلع فطع :ملسن ال انأبو
 :لاقو ءمهرأ :لقي منو ؛ينرأ :لاق هنألف ؛لوألا امأ ءرهاظلا فالخ ةكرحلا لاح رارقتسالاو ءموقلا لجأ نم

 لاحب دييقت «هناكم رقتسا نإف :هلوق يف سيل هنألف ؛ىاثلا امأو «كيلإ اورظني :لقي ملو :كيلإ رظنأ

 موقلا نأ ىلع :هلوقب «ةوالعلاب لوألا ضارتعالا نع ناث باوج اذه :موقلا نأ ىلع ١55[ :ساربنلا] .ةكرحلا

 ١55[ :ساربنلا] .اثبع لاؤسلا نوكي ؛نيرفاك وأ نينمؤم اوناك ءاوس يأ :ناك امايأو ١55[ :ساربنلا] .خلإ
 .مالسلا مهيلع ءايبنألا نع لقنلاب ةتباث يأ :لقنلاب ةبجاو .يناثلا ضارتعالا نع باوج اذه :رارقتسالاو

 :ةراضنلاو «لصاوفلا ةياعرل مدق هب قلعتم راحلاو «ناث ربخ ةرظانو «ربخ ةرضان ءأدتبم هوجو ِ:ِذئَمْوَي هوجو
 - اولخد امل مهنأل ؛حصي ال اذه :انلق «ةرظان اير باوث ىلإ نعي :ليق نإف :ةرظان ١[ :ساربنلا] .ةجهبلاو نسحلا



 وهو *"ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ" :8ت3ع هلوقف ةنسلا امأو

 عامجإلا امأو «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رباكأ نم نورشعو دحأ هاور روهشم
 يف ةدراولا تايآلا نأو «ةرحخآلا يف ةيؤرلا عوقو ىلع نيعمجم اوناك ةمألا نأ وهف
 .مهتاليوأتو مههبش تعاش و نيفلاخملا ةلاقم ترهظ مث ءاهرهاوظ ىلع ةلومحم كلذ

 ,ةهجو ناكم يف يئرملا نوكب ةطورشم ةيؤرلا نأ تايلقعلا نم مههبش ىوقأو
 يف الو برقلا ةياغ يف نوكي ال ثيحب ءامهنيب ةفاسم توبثو «يئارلا نم ةلباقمو

 .ىلاعت هللا قح يف لاحم كلذ لكو «يئرملاب ةرصابلا نم عاعش لاصتاو «دعبلا ةياغ

 ك3 هس سس مس سس م. 10 وب ناشأ هيلإو هلظامقالا موي ديالا

 روكش وبأ ديهمت).كلذ اودجو دقو «ةرظان نوكت فيكف ؛تاجردلا يف اونكسو «باوثلا اودجو دقف ةنحلا -

 يئرملا هبشي ملو و «ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت هنإ :انلق ءهيبشتلا هيف نأل ؛حصي ال ربخلا اذه :ليق نإف :نورت امك (يملس

 (ديهمت).ىلاعت هللا ىلع زوحت ؛رمقلا ىلع ةيؤرل تءاج امك يعي ءرمقلا نورت امك نورت نعي «يئرملاب
 امنإ :تلق هب اولوقي مل مهنإو ءارفاك ةيؤرلا يفان نوكي نأ مزليف ءرفك عامجإلا ةفلاخم نأ ررقت دق :عامجإلا امأو

 هديؤيو «ةلزتعملاك نيفلاخملا روهظ لبق يأ :نيعمجم اوناك (يدابآ رحب).يعرش دنسب دنتسي مل اذإ ارفك نوكي

 .نافحألاك ةيؤرلا عنمي برقلا ةياغ نإف :نوكي ال ثيحب.ترهظ مث :هلوق

 ةقب نيصلاب ىمعأ ىري نأ خياشملا زوج اذلف «هناحبس هللا قلخب اندنع ةيؤرلا نأ :هقيقحتو :اذه عنم باوجلاو

 دنع اهقلح مدعبو «ةروكذملا بابسألا ققحت دنع ةيؤرلا قلخب ةيراج ةيهلإلا ةداعلا !معن «برغملا نم سلدنأب ريطت
 راشأ هيلإو .يئرملا ةلباقم الب ءهّمامأ ىري امك هفلحخ ىري ناك ٌهللُي ىبلا نإف ءءاش نمل اهقرخي نأ زوجيو ءاهئافتنا
 -ىلاعت هللا اهقلخي ىلا ةيؤرلا نم عونلا اذه يف وه امنإ انعازن :اولوقي نأ ةلزتعمللو ءناكم يف ال ىريف :هلوقب

 لاق :لاق هدو ةريره يبأ نع :اذكه همامثو :خلإ ذئموي هوجو :هلوق ريسفت هنم باب «هننس يف يذمرتلا هجرخأ *

 نورتس مكنإف" :لاق ءال :اولاق "؟سمشلا ةيؤر يف نوماضتو ؟ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوماضت" لك هللا لوسر
 ١5614. :ثيدحلا مقر ."هتيؤر يف نوماضت ال ؛ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا #0001 ش دئاقعلا حرش

 نيام
 ناب ةفاسم تروبن وأ 29 اعش لاصتا وأ ةلباقم و ههجج ىلع الو ناكم ع هي ى ريف

 .دساف دهاشلا ىلع بئاغلا سايقو ؛ىلاعت هللا نيبو يئارلا

 َّق ديو نأل . 2 ءانايإ - هللا ' هل يا نس ىلع لدتسي دقو
 رتعملا لاكشإ عفدل

 تارصبملاك هدنع فشكنيو «ةيؤرلا نم عونلا اذه ىلاعت هتاذب قلعتي نأ زوجي له «تاناويحلا يف ايندلا يف -

 هل ةفلاخملا ةيؤرلا نم ريخألا عونلا اذه يف مكعم انل عازن الو ؛ءكلذ زوجي ال هنأ اندنعف ؟زوجي ال وأ ةينامسجلا

 مكحلا :لوقأ ءيرورضلا ملعلاب اندنعو «ماتلا فاشكنالاب مكدنع ةامسملا طئارشلاو مزاوللاو ةيهاملاو ةقيقحلا يف

 نودب يرصبلا ماتلا فاشكنالا لصحي نأ اوزوج ول حصي امنإ ءفاشكنالا نم عونلا اذه يف مهعازن مدعب

 «طورشلاب طورشم يرصبلا كاردإلا :اولاق ثيح كلذ زاوج مدع مهبهذم نم رهاظلا نكل ةروك ذملا طورشلا

 ةيؤرلا اندنعو ءراصبألا طسوت نودب ةصاخلا ةيوهماب ملعلا وه مهدنع يرورضلا ملعلا نأل ؛يونعم نذإ ع ازنلاف

 نوفرتعم مهنأ :لصاحلاو «ةروكذملا طورشلا ىلع مهدنع هفقوتل «ةروكذملا طورشلا نودب رصبلاب كاردإلا وه
 ريغ نم مكاحت روكذملا مكاحتلاف ؛هنوركني مهو يسحلا ماتلا فاشكنالا تبثن امنإ نحنو يىلقعلا ماتلا فاشكنالاب

 [19 :ميكحلادبع]و ١37[ :ساربنلا] .نيمصخلا يضارت

 ةأشنلا هذه يف طرش وه امنإف طارتشالا اذه انملس ول هنأ :هنايبو «لزنتلا ريدقت ىلع ناث باوج :بئاغلا سايقو

 هناحبس قحلا ةيؤر يفو «ةيورخألا ةأشنلا يف لاحلا نوكي نأ زوجيو ءطقف ضارعألاو رهاوجلا ةيؤر ٍف وأ «طقف ةيويندلا
 .ةروكذملا طورشلا دقف عم اناري هناحبس قحلا نإف يأ :انايإ ىلاعت هللا ةيؤرب ١717[ :ساربنلا].كلذ فالخ ىلع

 عفد ف لاقي نأ نكميو ءكلذك سيل انايإ ىلاعت هللا ةيؤرو ءرصبلا ةساحب ةيؤرلا يف مالكلا نأ :هلصاح :رظن هيفو

 يفن يف يفكي طورشلا نودب بجاولا يف هلوصحف «ةدحاو ةقيقح ةيؤرلاب لصاحلا فاشكنالا نإ :رظنلا

 .عناوملا ةهبش ىمست تايلقعلا نم ةلزتعملل ةهبش هذه :ليق نإف ١37[ :ساربنلا] .طارتشالا

 موعطلاك ال ةيؤرلا زئاج ءيشلا نوكو ءرصبلا ةمالس :طورش ةينامث ةيؤرلل نأ :ةهبشلا هذه لصاح :ليق نإف
 مدعو «دعبلا ةياغ مدعو «برقلا ةياغ مدعو ءرغصلا ةياغ مدعو «ةلباقملاو «ءاوحلاك الو نول اذ هنوك و «حئاورلاو
 ةصتخم ةيقابلا طورشلا ذإ ؛نالوألا ناطرشلا الإ ىلاعت هقح يف اهنم لقعي الو .فيثكلا مسجلا ةلوليح

 نإو .لطاب اذو «ةرمتسم ةيؤر رصب لكل ايندلا يف ىلاعت هتيؤر لوصح بجوف «ناتلصاح امهو «تاينامسجلاب

 ءلطاب اذو ءاهارن ال لابج انرضحي نأ زوجيف ءسحلا نع نامألا عفترا طئارشلا دوجو عم ىري ال هنأ متيعدا

 [ 1517 :ساربنلا] .ةيؤرلا زئاج ريغ هنأ :تبنف



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ١ 9 دئاقعلا حرش

 هنإو ءاهارن ال ةقهاش لابج انترضحب نوكي نأ زاجل الإو «ءىري نأ بجول ةدوحوم

 عامتجا دنع بحي الو «ىلاعت هللا قنا اتدنع ةيؤرلا نإف ءعونمم :انلق ؟ةطسفس

 نوك :ميلست دعب باوجلاو 4 راَصب :الا هكر دت الإ :هلوق تايعمسلا نمو .طئارشلا
 5 + 7 :ءاغنألا)

 وه كاردإلا نوكو «مومعلا بلس ال بلسلا مومع هتدافإو «قارغتسالل راصبألا

 ىلع هيف ةلالد ال هنأ «يئرملا بناوجب ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا ال ءاقلطم ةيؤرلا
 ا عاق سس ةنايكولا قاع ىلع ةيالاب لدتسي دقو .لاوجحألاو تاقوألا مومع

 عامتجا دنع بحت الف «ىلاعت هللا قلخب اندنع ةيؤرلا نإف ءنيطرشلا نيذه دوجوب ةيؤرلا بوجو ملسن ال يأ :انلق

 عامجإب قارغتسالل ماللاب فرعملا عمجلا نأل ؛راصبألا نم رصب هكردت ال يأ :راصبألا ١[ 5/8 :ساربنلا] .طئارشلا

 .تاقوألا مومع ىلع هيف ةلالد ال هنأ هربح ءأدتبم :باوججاو ١57[ :ساربنلا] .نيرسفملاو ةيبرعلاو لوصألا لهأ

 دقو «دهعلا نئارق مدعب طورشم هنأل ؛قارغتسالل راصبألا يف ماللا نأ ملسن ال يأ «ءلوأ باوح اذه :ميلست دعب

 ول يأ ,ناث باوج :هتدافإو ١5/4[ :ساربنلا] .قارغتسالا مدع ةنيرق ىهف «نينمؤملا ةيؤر ىلع صوصنلا تلد

 اهيلع لخد اذإو «ةيلك ةبجوم ؛راصبألا كردي :انلوق نأل ؛ملسم ريغ مكبولطم ىلع هتلالدف قارغتسالا انملس

 ءاهضعب كاردإ يقاني الف ؛مومعلا ليبس ىلع راصبألا عيمج هكردت ال ئعملا راصو ءيلكلا باجيإلا عفترا يفنلا

 ةبلاسلا نيعم وه يذلا بلسلا مومع ىلع نئيعملا ناك ول متي امنإ مكبولطمو «ءاناسنإ ناويح لك سيل :كلوقك

 ١[ 57 :ساربنلا] .ةيلكلا

 ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا وه لب ءاقلطم ةيؤرلا وه كاردإلا نأ ملسن ال يأ ءثلاث باوج :كاردإلا نوكو
 نينمؤملا نأ يف كش الو .ةقلطملا ةيؤرلا ال ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا وه يفنملاف :ةتكردأ اهو لالا تيأر :لاقي

 تاقوألا ضعبب كاردإلا صخن انأ :هصخلمو «عبار باوج :ةلالد ال هنأ [7١/:ساربنلا] .نوطيخي الو ةمايقلا موي هنوري
 | را: ئاويفلا | هلل وع وييع نمننو نوكت ال ةيؤرلا 2 هينياالمقارخالا لزوخعا ضعي وأ ءايندلاك

 ةيؤرلا زاوج ىلع ٠( : © :ماعنألا) ب ريِحلا فيظللا 2 راضبألا ك ردلي 2 ”اًصْبأْلا هك ردت ال يهو :ةيأالاب لدتسي

 ىلا ةفصلاو «حئادملا ءانثأ يف هركذ هنإف «ىري ال هنأب هناحبس قحلا حدمت ؛اولاق ثيح ةلزتعملل ةضراعم هذه

 - ١ ىلع لب ءاهعانتما ىلع لدي ال حدمتلا نأب انباحصأ مهضراعف ءاصقن اهدوجو نوكي احدم اهمدع نوكت



 ىلاعت هللا ةيؤر يف مالكلا ٠ فس دئاقعلا حرش

 امنِإو ءاهعانتمال هتيؤر مدعب حدمب ال مودعم لاك ءاهيفنب حدمتلا لصح امل تعنتما ول ذإ

 .ءايربكلا باجحب ززعتلاو عنمتلل ىري الو «هتيؤر نكمي نأ ف حدمتلا

 ةلالدف «دودحلاو بناوجلاب ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا نع ةرابع كاردإلا انلعج نإو

 كردي ال ايئرم هنوك عم هنأ ىيعملا نأل ؛رهظأ اهققحت لب «ةيؤرلا زاوج ىلع ةيآلا
 اهعوقو يأ

 تايآلا نأ اهنمو «بناوجلاو دودحلاب فاصتالاو يهانتلا نع هيلاعتل ؛راصبألاب
 ههزتتل يأ

 ظل ,رابكتسالاو ماظعتسالاب ةنورقم ةيؤرلا لاؤس يف ةدراولا

 ةيؤر عانتمال يأ ءاهعانتمال هتيؤر مدعب حدمب ال مودعملاك ءاهيفنب حدمتلا لصح امل تعنتما ول ذإ ؛اهزاوج -

 رذعتف «سارحلاو نوبجاحلا هب طاحأ اذإ ريمألا عنمت -عنمتلل ىري الو هتيؤر نكمي نأ يف حدمتلا امنإو .مودعملا
 دروأو ؛ :ةمظعلا رسكلاب :ءايربكلا باجحم -دحأ هلوانتي ال ارهاق ازيزع هتروريص يأ -ززعتلاو- هيلإ لوصولا

 الَو ةَبِحاَص ذَحَْنا اَمإ» : ىلاعت هللا لاق كلولاو, ةحربرلا يفتك .اعت ةقح يف ليحتسي, ام يقنب عقب حدمتلا نأ هيلع

 هلو كالكلا ىف ٌكيرش هل نكي ْمَلَو ًادَلَو دحتي مل يذلا هلل دمحلا9 :لاقو (8 :نجلا) كادت

 [! 4 ل ؟سارمنلا| 4661 ةءازسألا)

 نيلدتسم موق معز امك ؛دودحلاو بناوجلاب ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا نع ةرابع كاردإلا انلعج نإ يأ :ةطاحإلا
 ١593[ :ساربنلا].بولسألا ةلالد وأ ةفلاخملا موهفمت امإ : رهظأ [59١:ساربنلا] .هتكردأ امو لالهلا تيأر :مهلوقب

 هتيؤر نأب حدمت ىلاعت هنأ :لصاحلاف «هب ةطاحإلا نكمي الف «بئناوحلاو دودحلاب فاصتالا نع يأ : يهانتلا نع

 ١55[ :ساربنلا] .دودحلا ةطاحإب ماسحألا ةيؤرك تسيل
 هلوقك ءرابكتسالاو ماظعتسالاب ةئورقم ةيؤرلا لاونس يق ةدراولا تايآلا نأ «ةيعمسلا هارتعلل ةةنهيش قمن يأ :اهنمو

 كاسيو :ىلاعت هلوقو (هه .ةرثثلا) ةَقِعاصلا/ ٍكَذَحأ هللا ىَرَت ى رح فل و ىَسوُماَيْوُكَق ذو :ىلاعت

 ةقعا علا مُهندَحأَ ٌةَرهَح لا ا أ اوُلاََف َكِلَذ نم َربكأ ىَسوُم اوُلأَس قف سلا نم اباَتك يبلع لت نأ باتكلا“ لهأ

 دقل نير 5١ ُةَكَفالَمْلا اَنيََع َل دل لول اني اقل نوح دريل لاقو# 1 هلوقو ١( 5+ ؟ءانسفلا) 4روهملظب

 از واحم يأ ءايتاع اهبلاط ناك امل 59 ةيؤرلا تناك ولو 1(6؟١ :ناقرفلا) ا ريبك وع | وَتَعَ» مهَسفْل يف اوُرب لا

 ١53[ :ساربنلا] .تازجعملا رئاس بلط ةلزنم الزان ناك لب ءامب قيلي ال ةبترم ىلإ هسفن اعفار اربكتسم دحلل
 [7١م :يدنفآ ناضمر]و



 لع ىسوم مهعنمل الإو ءاهعانتمال ال اهبلط يف مهدانعو مهتنعتل كلذ نأ باوجلاو

 اذهو 4َنوُلَهَجَت ٌءْوَق ةكنإ» : لاقف ةملآ ممل لعجي نأ اولأس نيح لعف امك «كلذ نع
 0( :فارتغالا)

 ىأر له )ع يبلا نأ يف 9# ةباحصلا فلتحا اذهو ءايندلا يف ةيؤرلا ناكمإب رعشم

 .ناكمإلا ليلد عوقولا ف فالتخالاو ءال مأ جارعملا ةليل هّبر

 عون اهنأ يف ءافخ الو .ءفلسلا نم ريثك نع تيكح دقف مانملا يف ةيؤرلا امأو

 .نيعلا نود بلقلاب نوكي ةدهاشم

 ببسب باقعلاو مهرفك نأ نعي ءقاش رمأ يف عاقيإلا بلط :تنعتلا نت وعلا اوما يأ :كلذ نأ

 يف ةكئالملا لازنإ مظعتسا انهو ءاهعانتمال ال ةيؤرلا يأ اهبلط يف ادانعو اتنعت ءايندلا يف ةيؤرلا ىلع مهفاعإ قلعت

 كلذ نكي مل نإو يأ الإو .فالخ الب امهناكمإ عم «ةثلاثلا ةيآلا ف باتكلا لازنإ ربكتساو «ىلوألا ةيآلا

 اولأس نيح 1: ىسوم عيب يأ هولسلوب لاؤس نع يأ ؛كلذ نع ::1: ىسوم مهعنمل مهدانعو مهتنعتل
 علم :فارعألا) كةهلآ بهل امك اهلإ ان“ لعجا ىتساؤم | 8 :| ولاقت :فييح»- يقأ ءةطلآ مه ل اعجي نأ ني ىتسونم موق يأ

 رعشم «ةيؤرلا بلط نعال كن ىسوم عنم مدع يأ اذهو + :فارعألا) هكَنوُلَهَجَت ٌمْوَقُوكنإ# :الخِقع ىسوم لاقف

 [ ١٠78 :يدنفآ تام 1 ايلافلا يف ةيؤرلا ناكمإب

 يف ةيؤرلا :ءاملعلا ضعب لاقو ءاهعوقو مدع ىلع 52 ةباحصلا تقفتال الاحم تناك ول ةيؤولا نإف :فالتخالاو

 ريغل اهعوقو مدع نكلو «هل ناهرب ال داعبتسا هنأ ىفخي الو «ةفيعض ةيرشبلا ةساحلا ذإ 75 ىبنلا ريغل ريغل لانج ايندلا

 نم ةيفوصلا هدهاشي امو «قيدنز وهف اهاعدا نم :اولاقو «ةيفوصلاو ءاهقفلاو نيثدحملا عامجإب تباث 75 يبلا

 [119 :سارينلا].ةيرصي ال ةيناحور ةدهاشم تايلجتلا
 باجأف ؟ال مأ مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر زوجي له :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوج اذه :مانملا يف ةيؤرلا امأو

 دمحم لاقو «ةرم ةئام ىأر هنأ .كني مظعألا مامإلا نعف ءفلسلا نم ريثك نع تيكح دقف ةيؤرلا امأو :هلوقب هنع

 كي دمحأ مامإلا نعو ؛مومغلا نم صلختو «ةنحلا لحد همانم يف هناحبس هللا ىأر نم :نيربعملا مامإ يعباتلا نيريس نبا
 أرق هنأ كلي يراقلا ةزمح نعو «نآرقلا ةوالت :لاقف ؟تادابعلا لضفأ نع هتلأسف «مانملا يف هناحبس هللا تيأر :لاق

 ١8 ١17١[ :ساربنلا ١74: :يدنفآ ناضمر] .ةرخآ ىلإ هلوأ نم ةتاحبس هللا ىلغ همانم يف نآرقلا



 كامفالاقلحت يف مالكلا__ ا اذ3300#اا0اااااااا 1 لا و

 |لاعفألا قلح يف مالكلا]
 امك هيل «قايضعلاو ةعاظلاو. نامآلاو رفكلا نم ءدايغلا لاعقأل قلاخ ىلاعت هللاو

 نع نوشاحتي مهنم لئاوألا تناك دقو .هلاعفأل قلاخ دبعلا نأ ةلزتعملا تمعز
 كوزرتخحي

 يئابحلا ىأر نيحو ,كلذ وحنو عرتخملاو دحوملا ظفلب نوفتكيو «قلاخلا ظفل قالطإ

 هلاعفأل ًاقلاخخ ناك ول دبعلا نأ :لوألا :هوجوب قحلا لهأ جتحا .قلاخلا ظفل قالطإ

 1 18 1 3010م و هرم دعم هاف عارم ةردقلاب ءيشلا داجيإ نأ ةرورض ؛اهليضافتب املاع ناكل

 قلاخ هللاو :لاقف «دابعلا لاعفأ نايب يف عرش - هتافصو ىلاعت هللا تاذ ثحابم نم غرف امل :قلاخ ىلاعت هللاو
 اذكهو :هلاعفأل قلاحخ دبعلا نأ ةلزتعملا تمعز امك ال ؛هاوس امل قلاح ال ءسنإلاو نحلاو كلملا نم «دابعلا لاعفأل

 نإف «ةيرايتخالا لاعفألا عازنلا لحمو ؛نيفلكملا لاعفأ ثحبلاب دوصقملا نكلو «تاناويحلا لاعفأ ف فالخلا

 ١7١[ :ساربنلا]و ١179[ :يدتفآ ناضمر] .اعامجإ هناحبس هللا قلخب ةيرارطضالا
 مولعملا :لوقنف ءملس ولو «عونمم فدارتلا :لوقن انأل ؛رساحت الف دحاو لكلا نيعم ناك اذإ :لاقي ال :اورساجت
 هناحبس هللا مساب "لجو ّرع" :مهوق صيصختك «بحاولا ىلع هقالطإ صيصخت فلسلاو ةباحصلا فرع نم
 .دبعلا ىلع قلاخلا ظفل قالطإ يأ :قالطإ ١7١[ :ساربنلا] .اليلح ازيزع ٌدْكي يبلا ناك نإو

 ناك ولف ؛ءيش لك ىلع رداق هللا نأ :اهنمو ءنيهجو ركذ حراشلا نأ دري الف «تالوطملا ف ةروكذم :هوجوب
 ىلثم ةداعإ ىلع ردقل هلعف ىلع دبعلا ردق ول هنأ :اهنمو ءدحاو رثأ ىلع نيرثؤملا عامتجا مزل هتردقب دبعلا لعف

 لثم نوكي ثيحب «ةيناث ةرم بتكي نأ باتكلا بتاك عيطتسي الف ؛براجتلاب دهجلا لك دهج ولو نكمي الو
 هللا قلخن نمو «نامبإلا هقلخس نم ذإ ؛هللا نم اقلخ نسحأ دابعلا ضعب نوكي نأ مزلي هنأ :اهنمو «ىلوألا ةخسنلا
 ١177١[ :ساربنلا] .ناطيشلا

 لب «هداجيإب ىلاعت هملع ىلع ءالقعلا لدتسي ال اذلو ؛ملعلا مزلتسي ال داجيإلا نأب «ةلزتعملا باجأ :ةرورض

 :لوقنف دجوملاب ملعلا مزلتسي دصقلاب داجيإلا نأ ملس ولو «بيجع ماظنو حلاصمو مكح ىلع هتاعونصم لامتشاب
 ملعلا بوجو يف ةرورضلا ىوعدب مهباوج ,كني حراشلا عفدو «هلاعفأ يف دبعلل لصاح وهو «فاك يللامجإلا ملعلا

 [أ١ :ساربنلا] .يليصفتلا



 لاعفألا قلخ يف مالكلا /١4 دئاقعلا حرش

 لف .عضوم ىلإ عضوم نم يشملا إف ؛لطاب مزاللاو «كلذك الإ ن وكي ال رايتخالاو

 هليصافتب دبعلا ملع يأ

 روعشالو ءأطبأ اهضعبو عرسأ اهضعب تاكرح ىلعو «ةللختم تانكس ىلع لمتشي

 .ملعي مل لكس ول لب «ملعلا نع ًالوهذ اذه سيلو ,كلذب يشاملل
 ذخألاو يشملا يف هئاضعأ تاكرح يف تلمأت اذإ امأو ,.هلاعفأ رهظأ ف اذهو

 وحنو باصعألا ديدمتو ؛تالضعلا كيرحت نم هيلإ جاتحي امو ؛ءكلذ وحنو شطبلاو
 ىقاش لاول :لاس كرف شالك يف ةديراولا صوصنلا «قاقلا رهظأ رمالاف كلذ

 177777110212دذ2ذ212121-ب-ب--- 1111 1 1 ل ..نوُلَمعَت امو

 نأ ملسن ال لاقي تأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج اذه :سيلو .تانكسلاو تاكرحلا نم هلاعفأب يأ :كلذب

 مدع لوألا نأ :لوهذلاو لهجلا نيب قرفلاو «ملعلا نع لهاذ هنأ الإ ءملاع وه لب «هلاعفأ ليصافتب ملاعب سيل دبعلا

 حراشلا عفدف «نآرقلا ظافلأ ليصفت نع ظفاحلا لوهذك ؛نهذلا يف رضاحلا مولعملا ىلإ هجوتلا مدع ىاثلاو «ملعلا

 مع لئس اذإ لهاذلا نأ نعي «ملعي مل ليصافتلا نع لئس ول لب «ملعلا نع الوهذ اذه سيلو :هلوقب ضارتعالا

 2١8٠١ :يدنفآ ناضمر|.اهفرعي مل هتانكسو هتاكرخ ليصفت نع لئس اذإ يشاملاو :هنع باجأ ءهنع لوهذملا

 ١171| :ساربتلا

 .هئاضعأ تاكرح يف" :هلوق ىلع فطع :كلذ ومنو .ةرهاظلا ءاضعألا ف ةرهاظلا ةكرحلا وهو :هلاعفأ رهظأ

 ندبلا يف ةعقاولا تافرضتلا نم :كلذ وحنو .بصعلا يف ةزنتكم ةعمتجم ةمحل وهو ةلضع عمج :تالاضعلا كيرحت

 قيقدلاو ظيلغلاو يفخلاو روهجلا توصلا يف ناسللاو ةرجنحلاو ةئرلا نم سفنلا تالآ ةكرحك «هبحاص ملع الب

 ١17١[ :ساربنلا] .حيرشتلا يف نوققدملا الإ هرس فرعي ال هحو ىلع

 ىلع ةكرحلا فقوتو باصعألاو تالضعلا دوجحوب روعش ال لب ءكلذ فرعي ال انم ادحأ نأب عطقلل :رهظأ

 وضعلا يف ةصوصخملا ةكرحلا نأ بئاجعلا بجعأ نم :ءامكحلا ضعب لاق اذلو «حيرشتلا ءاملعل الإ ءاهديدمت

 كرحت وضعلا ةكرح دارأ اذإ هنكلو ؛ةلضعلا كلتب وضعلا بحاصل ملع الو .ةصوصخم ةلضع ةكرخب الإ لصحت ال

 ضعب لدتسا دقو .هتايآو هتافصب رهاظلاو ءهتاذب ىفخلا ! هللا ناحبسف «تاللضعلا نم اهريغ ال ةلضعلا كلت

 ضرعأ نكلو «هتيفيك و لعفلا كلذ ةيمكب رعشي ال و «بنج ىلإ بنج نم هرايتحاب :بلقتي مئانلاب خياشملا

 ١7١[ :ساربنلا] .مونلاب لحمضي روعشلا نأب «هعفد ناكمإل اذه نع ,كيي حراشلا



 ::اسمانلا بدلا. :ارس 303303031030313 لة دعا © د
 ىلع مكلومعم وأ «ريمضلا فذح ىلإ جاتحي الثل ؛ةيردصم "ام" نأ ىلع مكلمع يأ
 وأ ىلاعت هللا ةقولخم دابعلا لاعفأ :انلق اذإ انأل ؛لاعفألا لمشيو ؛ةلوصوم "ام" نأ
 ردصملاب لصاحلا لب «عاقيإلاو داجيإلا وه يذلا يردصملا ىيعملا لعفلاب درن مل «دبعلل
 .الثم تانكسلاو تاكرحلا نم هدهاشن ام ئيعأ «عاقيإلاو داجيإلا د وه ئذلا

 "نه" فاقوع ةيألاب لالدعسالا نأ وهدع دق قةتكنلا هذه هه لوهذللا
 رك ىلع هناوقوم مكر اسس و و
 صظ0ذ0011110 نكم يأ 4ع يش لك قِلاَحل :ىلاعت هلوقك و «ةيردصم

 ١5( :دعرلا)

 لعفلا ةدارإ لمتحي هنأ دري الف ؛حدمتلا ماقم وهو «ةنيرقلا ةنوعمه قارغتسالا ىلع ةفاضإلا لمح يغبنيو :مكلمع

 نم اهل دب ال ةلوصوملا نأب «ةلوصوملا ىلع ةيردصملا حيجرت ديري :جاتحي الثل ١7١[ :ساربنلا| .يرايتحالا ريغلا

 قايسنال «رهظأ ةيردصملاب جاجتحالا نأل ؛اهوحجر امنإو ءرهاظلا فالخ فذحلاو ءبوصنملا ريمضلا فذح

 ١1/8[ :سارينلا] .اريرش تلمعو افيس تلمع :كللوقك «مانضألا نم هنولسعت ام نيعملا نأ ىلإ ةلوضوملا نم نهذلا
 لمتشم لومعملا نوكي ذئنيحف ءاضيأ ىلاعت هلل لمعلا نوكي ىلاعت هلل لومعملا ناك اذإ هنأل :لاعفألا لمشيو

 دابعلا لاعفأ نوك وه يذلا دارملا ىلع لدت ال ةيآلا هذه نإ :لاقي نأ وهو ءردقم لاوس نع باوج اذه «لاعفّأدلل

 ؛ةيردصم "ام" ناك ول مزلي امنإو «ةلوصوم "ام" نوكي نأو «ةيردصم "ام" نوكي نأ لمتحي هنأل ؛ىلاعت هلل ةقولخم

 ئعم نأل ؛ىعدملا كلذ مزلي ال ةلوصوم تناك اذإ امأو ؛مكلاعفأو مكسفنأ قلخ هللاو :ذئتيح ةيآلا نيعم نأل
 ةيآلاب الصاح بولطملا نوكي الف «لاعفألا لوانتي ال لومعملاو .مكلومعمو مكسفنأ قلح هللاو :ذئنيح نوكي ةيآلا
 ئعملا نم ةلصاحلا يه ىلا لاعفألا ىلع قلطي لومعملا نأل ؛لاعفألا لمشيو :هلوقب هنع باحأف «نيينعملل ةلمتحما
 ١8١[ :يدنفآ ناضمر] .دوصقملا ىلع لدأ ةلوضوم "ام" نوك لب ءيردضملا

 قيعملاب لعفلا ةلزتعملاو ةنسلا لهأ عازن لحم سيل يأ ءالومعم لعفلا نوك ةحص ىلع ليلد :لعفلاب درن م
 ١77[ :ساربنلا] .دحأل اقولخم نوكي نأ حصي ال :ءجراخلا ف دوجوم ريغ يرابتعا رمأ هنأل ؛يردصملا

 اذه :نكمم يأ ١177[ :ساربنلا] .ةيادملا بحاصو «هريسفت يف كلي يواضيبلا يضاقلا مهوت امك :مهوتي دق

 هتافصو ىلاعت هللا تاذ هنم صح ماع اهأل ؛مكبولطم ىلع لدت ال ةيآلا هذه نأ وهو :لاقي ام باوج ىلإ ةراشإ

 - «دابعلا لاعفأ امهنم جرخي نأ زاج اصوصخم اماع تناك اذإف «نيقولخم. اسيل امفأ عم ءامه لوانتم ءيشلا ظفل نإف



 و لشي ال نت قلخم نقا» : لاس هلوقكو ءءيش دبعلا لعفو .لقعلا ةلالدب
 ١١7( :لحنلا) يراكنإ ماهفتسا

 نوكب لئاقلاف :لاقي هل :ةداعلا قاقسسالا اظايم اموكو «ةيقلاخلاب حدمتلا ماقم

 وه .كارشالا :لوقن انأل ةنيدحوملا نوذ نيكرتشملا نم نوكي .هلاجفأل افلاحعغ دكيعلا

 1*2 ,سوجملل امك دوحولا بوجو نعم. «ةيهولألا ف كيرشلا تابثإ

 ءيشلا نم دارملا :هلوقب كيرع باجأف «دابعلا لاعقأ ريغ و .هتامصو ىلاعت هللا تاذ ريغ ءيشلا نم دارملا نوكيف د

 ءيشلا ريسف يأ :لقعلا ةلالدب | : ساربتلا | .لاوسللا يق مترك ذ ام دري الف ةءايشألا .قلظم ال .ةكمملا وه

 ةلالدل يةلزتعملا دنع ةقيمح و ءاندنع ازاح اضيأ مودعملا ىلع لب «نكمملاو بجاولا ىلع قلظي هنأ ع «نكمملاب

 ماعلاو ءاضيأ بجاولا لوانتي ءيشلا نأل ؛اهمومع ىلع يرجت ال ةعركلا ةيآلا نأ نم لاقي امل عفد :لقعلا ةلالدب

 ءاقولخم هنوك روصتي ال ذإ ؛القع هنم صوصخم بجاولا نأب هعفدف ؛هادع اميف ةجح ىقبي ال ضعبلا هنم ضخ اذإ

 (درو وبأ).هعضوم يف ققح امك «صوصخفملا ادع اميف يعطق لقعلا ةلالدب هنم صح امو

 ةيسحا (ةجح ىقبي ال ضعبلا نم صوصخنملا ماعلا و (هتافصو بجاولا اهنم ضخ دق ةيآلا نأ : هيلع تاو : ع ىش

 هلوانت ام جارحنإ صيصختلا دإ ؟ء يش هنم صخب مل ةئأب مهيتعل باجأو .لقعلا وه صصخنملا ناك اذإ ةجح ةئأب

 ءرادلا يف نم لك برضأ انأ :تلق اذإ امك «ةلخاد ريغ هتافصو بجاولا نأ اهنم مهفي ناسللا لهأو ؛ظفللا

 ١17[ :ساربنلا] .اهيف كنأ عم ءكسفن برضت ال كنأ انمهف

 ضعب باحجأو ةداعلل اتهم ةرق نوكل ؛ ئعم حدمتلل نحيا دحأ ةيقلاخلا ف هكراش ول هنأ كلش الف : اطانم

 ىفخي الو «قلخلا قلطم ال رهاوجلا قلخ ةدابعلا طانم نأو ءاهقلخي ال نمك رهاوجلا قلخي نمفأ ئيعملا نأب ةلزتعملا

 لك لب دابعلا لاعفأ نأب حرصي ام 3 1 5 يببلا نع رتاوت ام ةيوقلا ججحلا ن :رمو ءصوصنلا رهاوظل ن ضقانَم كلكت ةنأ

 1١17| :ساربتلا] :هتدارإو هتعيشمو ىلاعت هللا ريدقتب نئاك

 نأل ؛نيكرشملا نم نوكي هلاعفأل اقلاخ دبعلا نوكب لئاقلاف «ةدابعلا رادم قلخلا ناك اذإ هنأ :هلصاح :لاقي ال

 مهأل ؛ةلزتعملا ريفكت مدع بهذملا نأ عم :نيدحوملا نود -ةدابعلل قحتسم ديز :هلوقك «هلعفل قلاح ديز :هلوق

 قلاخ نمرهأو «ريخلا قلاخ نادزي :نيملإ نودقتعي مُهفإف :سوجملل امك ١77١[ :ساربنلا| .ةلبقلا لهأ نم

 ١17[ :ساربنلا] .رشلا



 لاعفألا قلخ يف مالكلا "ه- دئاقعلا حرش

 نولعجي ال لب ,ءكلذ نوتبثي ال ةلزتعملاو ,مانصألا ةدبعل امك ةدابعلا قاقحتسا ئيعمب. وأ

 هللا قلخب يه ىلا تالآلاو بابسألا ىلإ هراقتفال ؛ىلاعت هللا ةيقلاخك دبعلا ةيقلاح

 :اولاق ح «ةلأسملا هذه ف مهليلضت يف اوغلاب دق رهنلا ءارو ام خياشم نأ الإ «ىلاعت

 نوتبثي ةلزتعملاو ءادحاو اكيرش الإ اوتبثي ملا ثيح مهنه "لاح دعسأ سوحملا نإ

 0 .ىصحت ال ءاكرش

 ىلوألا نأ ءشعترملا ةكرح نيبو يشاملا ةكرح نيب ةرورضلاب قرفن انأب ةلزتعملا تجتحاو

 ..فيلكتلا ةدعاق تلطبل ىلاعت هللا قلخب لكلا ناك ول هنأبو ةيناثلا نود. هرايتحاب

 ةعافشلا ءاجرل ؛ةدابعلل ةقحتسم مانصألا نأ نومعزيو ءدحاو بحاولا نأ نودقتعي مهإف :مانصألا ةدبعل

 دوعيف :تلق نإ :ءاكرش نوعبثي .راقتفا الب اهنإف هناحبس قحلا ةيقلاخ فالخب :هراقتفال ١07[ :ساربنلا] .اهنم

 ءارو ام خياشم مهو ؛ةيديرتاملا ال ةيرعشألا بهذم وه امنإ «ةلبقلا لهأ ريفكت نع توكسلا :الوأ تلق «لاؤسلا

 ةيقلاخلا راصحنا نأ معزو «ةلبقلا لهأ نم سيلف «نيدلا تايرورض ضعب ركنأ نم نأ اوركذ مهنأب :ايناثو ءرهنلا

 لاق" 5 يبنلا نع 25 رمع نب هللادبع ثيدحب مهريفكت ىلع لدتسي دقو .نيدلا امو نم هناحبس هللا ُق

 ءدحاو ربخ وهف نيثدحما ضعب لاق امك حص ولو «لاقم هدنس يف نكلو دما ةاور "ةمألا هذه سوخم ةيردقلا

 [ ١77 :ساربنلا] .هب "5 زوحي الف
 ولف «ةيرايتخا ريغو ةيرايتخا :نيبرض ىلع دبعلا نم ةرداصلا ةكرحلا نإ :لاقي نأ :ليلدلا اذه لصاح :قرفن انأب

 قلخب ةيرايتخا يه ىلا ةكرحلا نأ ملعف «يرايتخا ريغ وأ ءايرايتخا لكلا نوكي نأ مزل ىلاعت هللا قلخب و

 ١64[ :يدنفآ ناضمر] .ىلاعت هللا قلخب ةيرايتحخالا ريغلا ةكرحلاو ءدبعلا
 باوثلاو مذلاو حدملا لطبل اقلاخ دبعلا نوكي مل ول" :هلوقب ةروكذملا ةيطرشلا ملسن ال انإ :لاقي دق :تلطبل

 باوثلا بترت نوكي نأو «حبقلاب مذلاو نسحلاب حدملاك «ةيلحما رابتعاب مذلاو حدملا نوكي نأ زوجي هنإف "باقعلاو
 .هقح صلاخ يف هل فرصت وهو «رانلا ساسم ىلع قارحإلا بترت لثم ايداع ابترت ةروكذملا لاعفألا ىلع باقعلاو

 ل :لاقي ال امك ؟كلذ ىلع باقعلا بتر ملو ؟لعفلا اذه ىلع باوثلا بتر مل :لاقي نأب ءامهتيل نع لأسي الف
 - «ىفخي ال امك ءايضارتعا مذلاو ءايناسحتسا حدملا نكي مل ول متي امنإ اذه :ليقو ؟رانلا ساسم ىلع قارحإلا بتر



 لاعفألا قلخ يف مالكلا ا دئاقعلا حرش

 ىلع هجوتي امنإ كلذ نأ :باوجلاو .رهاظ وهو «باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملاو

 ءاش نإ هققحن ام ىلع هتبثنف نحن امأو الصأ رايتخالاو بسكلا يفنب نيلئاقلا ةيربجلا

 دعاقلاو مئاقلا وه ناكل «دابعلا لاعفأل اقلاخ ناكول هنأب كسمي دقو .ىلاعت هللا

 عكس هب ماق نم ءيشلاب فصتملا نأل ؛ مداح لوح الجو هلق دل 7 براشلاو لكألو

 .كلذب فصتتي الو .ماسجألا يف تافصلا رئاسو

 يلا َنِم ُلحَ ذِإَوط :«نيِقلاَخْلا ْنَسْحَ هللا َكَراَبتفإ) :ىلاعت هلوقب كسمتي ل
 ٠ ىسيعل باطحخ ١5( :نونموملا)

 .ريدقتلا ىنعمب انهه قلخلا نأ :باوحلاو :ر يطا ةْيهَك
 0 لن :ةدئاملا)

 باوجلاو ءهجو لك نم انل ال انيلع وهف ءاضيأ ةيربحلا عفني انعفني امك هنأل ؛باوجلا اذن براغ كرت اننإو

 نأ :باوحلا لصاح :كلذ نأ باوجلاو ٠١١[ :ميكحلادبع] .هراتخا اذلف ؛ةدمعلا وه يرايتخالا بسكلا تابثإب

 باوثلاو مذلاو حدملاو فيلكتلا ةدعاق نالطبو «نيتكرحلا نيب قرفلا مدع وهو روكذملا جاجتحالا اذه نإ :لاقي

 ناك لب «هلاعفأ يف الصأ دبعلل رايتخا الو بسك ال نأ ىلع نولئاق مهنإف ؛ةيربحلا ىلع ةجح نوكي امنإ باقعلاو

 ؛ةلطاب فيلكتلا ةدعاق نوكي الف «هرايتخخاو دبعلا بسكب نولئاق انإف ؛انيلع ال ءتادامحلا تاكرح ةلزنمب هلاعفأ

 لجألو «هرايتخاب هنع ةرداص لاعفألا نأل ؛باقعلا الو باوثلا الو مذلا الو حدملا الو .دبعلا نم رايتحالا دوجول
 ١[ 85 :يدنفآ ناضمر] .هلاعفأ ةلباقم يف باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملا قحتسي كلذ

 مئاقلا نعم نأل :اولاق :وه ناكل *١7[ :ساربنلا] .دحاو ءيشك رايتخالاو بسكلا نأل ؛ريمضلا ذرفأ :هتبثنف

 اعرش لطاب مزاللاو ءلعف امت هفاصتا مزل هناحبس هللا وه لعفلا لعاف ناك اذإف ؛دوعقلاو مايقلا لعاف :دعاقلاو

 .لقثلاو ةفخلاو ةحئارلاو معطلاك :تافصلا رئاسو ١1777[ :ساربنلا] .القعو

 ىلع لدي قلاخلا عمج :اولاق :َنيِقلاَخْلا [114 :ساربنلا] .هب موقي يذلا لحما وه داوسلاب فصتملا لب :فصتي الو
 نيردقملا نسحأ :نيقلاخلا نسحأ ئيعم نوكيف :ريدقتلا ىنعمب ١74[ :ساربنلا] .اقلاغ نوكي هناحبس هللا ريغ نأ

 ١[ 85 :يدنفآ ناضمر].نيروصملاو



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم 1 ب ى “ ش دئاقعلا حرش

 [ردقلاو ءاضقلا ةلأسم

 انافنزع "امنقأ قيس دقو 2«سدقتو ىلاعت هتئيشمو هتدارإب اهلك دابعلا لاعفأ يأ يىهو

 نيوكتلا باطخ ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ دعبي ال .همكحو .دحاو نعم نع ةرابع

 رفكلا ناكول :لاقي ال ,ماكحإ ةدايز عم لعفلا نع ةرابع وهو .هئاضق يأ هتيضقو

 نيوكت يف هتداع ىرحأ ىلاعت هللا و ,ةقيقح "نك" :ىلاعت هلوق نأ نعي "نك" :ىلاعت هلوق وهو :نوكي نأ دعبي ال

 اذه بيقع ثدحيف ثدحأ هل لوقي :نعملاو .اهريغب اهوكت عنتمي مل نإو ؛ةملكلا هذي اهفوكي نأب «ءايشألا

 ؛ثداح هنأل ؛تاوصألا نه بكرملا ىظفللا مالكلا ال «ىلاعت هتاذب مئاقلا يلزألا مالكلا دارملا نكل «لوقلا

 باطخ فقوتي مل املو «ىلاعت هتاذب فرحلاو توصلا مايق ليحتسي هنألو ؛لسلستيو رخآ باطخ ىلإ جاتحيف
 ؛دعبي ال :حراشلا لاق امنإو ,مودعملاب هقلعت زاج دوجولا وهو «دئاوفلا مظعأ ىلع لمتشاو ؛مهفلا ىلع نيوكتلا

 :هتردق لامكو ىلاعت هللا ىلع هتلوهسو داخيإلا ةعرس نع زاخب "نك" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ اوبهذ نيرسفملا رثكأ نآل'

 فقوت ريغ نم «هب رومأملا لوصح يف عيطملل عاطملا رمأ يعأ ءدهاشلاب دارملا يف هتردق ريثأت ئيعأ بئاغلل اليثمت

 قلخلاب ءيشلا دوجو نوكي امنإو «مالك الو لوق انهه سيلو ؛ةلآ لامعتساو رمأ ةلوازم ىلإ «راقتفا الو عانتماو
 ٠١١[ :ميكحلادبع] .حيولتلا يف ةمالعلا حراشلا هركذ اذك «ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاب انورقم نيوكتلاو

 ,ةروهشم ةعبرأ ناعم هل نأ :حقنملاو «ةفلتخم تاملك ءاضقلا ريسفت يف مهل نأ ملعا :لعفلا نع ةرابع وهو

 مكح أ مل :ءارسألاو © هايإ الود أ كليو ىضق و9 :ىلاعت هلوقك ؛الوق امإ ءيشلا مامتإ وهو ؛يوغل :لوألا

 انقتم اهقلخت يأ (1* :تلضقف) © تا َواَمَس عبس نهاضقف# :ىلاعت هلوقك العف وأ «ريغتي ال امكح كلذب

 (ةنئاكلا تادوجوملاب ةقلعتملا ةيلزألا ةدارإلا وهو «ةرعاشألا ضعب حلطصم :يناثلا ءليمكتلا ىلإ جاتحي ال الماك

 يف تانئاكلا تابثإ وهو ءمهضعب حلطصم :ثلاثلا .فقاوملا حرش ف روكذملا وهو «لازي ال اميف هيلع يه امك

 ماظنلا نم هيلع تادوجوملا نوكي نأ ىغبني ام. ىلاعت هملع وهو «ةفسالفلا حلطصم :عبارلا ؛ظوفحملا حوللا

 ١74[ :ساربنلا] .ةنكمملا هوجولا نسحأ ىلإ هنع تادوجوملا ناضيفل ةبحوملا ةيلزألا ةيانعلاب هنومسيو «لمكألا
 .رفكلاب ءاضرلا بوجو يأ :لطاب مزاللاو



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم "6.4 دئاقعلا حرش

 ني انا ءاضرلاو تاطلا 7 طقم هم رفكلا :لوقن األ ؛رفك رفكلاب ءاضرلا نأ

 نمت يا

 527101111 1 ذ 121112021000 )31001102721 ....«ررضو عفنو حبقو

 :ليقو ءرفك :ليق «هريغ رفكب ءاضرلا يف اوفلتخاو ءاقافتا رفك هسفن رفكب ءاضرلا نأ ملعا :رفكلاب ءاضرلا نأل

 يبلع زيرشلا توم بحأ نمك الف الار هحعمسو كلا يحس ناك نإ رك هنأ قحلا :ليقو ءرفك ال ةءاسإ
 مهب ولق ىلع ةدشاؤ علا أ ىلع ٌنسمطا اَنْبَر# :ىلاعت هلوق ليلدب ءرفكب سيل اذهف «هنم دا عالي قع عرفكلا

 نمؤملا ىلع ءاعدلا زوجي لهو تايووب ءاعد اذه :ليق «88(4 :سنوي) كميلألا ب .اذعلا اور تح اونم دب الف

 ؛هنم نامإلا خلسي مغلب ىلع اعد اتم ىسوم نأ :ريسافتلا ضعي يف ركذ مالك هيف ؟رفكلا ىلع توميل ريرشلا
 رفكلاب ءاضرلا نوكي ال نأ مزل الإو «ىلاعت هللا ءاضقب اهلك دابعلا لاعفأ نأ ملسن ال :لاقي نأ لاؤسلا اذه لصاح

 ىلاعت هللا ءاضقب ءاضرلا نأل ؛هب دابعلا ءاضر مزل كلذك ناك ول هنأل ؛كلذك سيلو «هلاعفأ ةلمج نم هنأل ؛ارفك

 ١4177[ :يدنفآ ناضمر] .ىلاعت هللا ءاضقب اهلك دابعلا لاعفأ نوكي الف :موزلملا اذكو «لطاب مزاللاو ءبحاو

 ءاضرلا ال ؛هئاضقب ءاضرلا بجوي ىلاعت هللا ءاضقب رفكلا نوك نإ :لاقي نأ :باوجلا اذه لصاح :لوقن انأل

 نيبو رفكلا ءاضقب ءاضرلا نيب قرفي مل لئاسلاو ؛رفكلا ءاضقب ءاضرلا ال رفكلاب ءاضرلا وه :رفكلاو «رفكلاب
 :لوقي نأ لئاقلو :ءاضق ال ١41+ ١848[ :يدنفآ ناضمر] .كلذك سيلو ؛دحاو امهنأ معزو ءرفكلاب ءاضرلا
 نضر هنأ ديري لب «هتافص نم ةفصب يضر هنأ ديري ال "ىلاعت هللا ءاضقب تيضر"ب لئاقلا نإف :يبيقحسمت نسيل الف

 ثيح نم لب «هتاذ ثيح نم ال رفكلاب ءاضرلا نإ :لاقي نأ :حيحصلا باوجلاو ءيضقملا وهو ةفصلا كلت ىضتقمب

 (يدابآرحب) .رفكب سيل هب يضقم هنإ
 نماديلغ اقروا ةءاظر في ديوي "لاغتادللا ءانضلقب كيبطر" لاق نحال :ةيلع قري قيعلا القرم ىو :يضقملا نود

 رابتعاب ىلاعت هللا ىلإ ةبسن رفكلل نإ :لاقي نأ ىلوألاف ءءاضقلا وهو ىلاعت هللا تاذب ماق امب ال ءيضقملا وهو ءالبلا

 دنع ىلاعت هللا ءاضقو «ىلوألا ةبسنلا رابتعاب بحي امنإ ءاضرلاو هل هتيلحم رابتعاب دبعلا ىلإ ةبسنو «هايإ هداجيإ
 صوصخم هجو ىلع هداجيإ :هردقو «لازي ال اميف هيلع ىه ام ىلع ءايشألاب ةقلعتملا ةيلزألا هتدارإ وه :ةرعاشألا

 ىلع نوكي ىح ؛دوجولا هيلع نوكي نأ يغبني ام. هملع نع ةرابع :ىلاعت هللا ءاضق ةفسالفلا دنعو «نيعم ريدقتو

 ام ىلع اهبابسأب نيعلا دوجولا ىلإ تادوجوملا جورخ نع ةرابع :ةردقلاو «ةدارإلاب دارملا وهو «ماظنلا نسحأ

 ١/8/8[ :يدنفآ ناضمر] .ءاضقلا ف ررقت



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم «؟.ه دئاقعلا حرش

 يمعت دوصقملاو ء«باقعو باوث نم هيلع بترتي امو ءناكم وأ نامز نم هيوحي امو
 فنصملا دوصقم يأ

 ةردقلا ىعدتسي وهو «ىلاعت هللا قلخب لكلا نأ نم رم امل «هتردقو ىللاعت هللا ةدارإ

 .رابجإلاو هارك إلا مدعل ؛ةدارإلاو

 امهفيلكت حصي الف .هقسف يف قسافلاو .هرفك يف اروبحب رفاكلا نوكيف :ليق نإف
 امك ربح الف ءامهرايتخاب قسفلاو رفكلا امهنم دارأ ىلاعت هنإ :انلق ؟ةعاطلاو ناميإلاب
 ط0 ......... «لاحما فيلكت مزلي ملو «رايتخالاب قسفلاو رفكلا امهنم ملع هنأ

 ضارتعالا اذه :ليق نإف .ةدارإلاو ةردقلا تابثإ ىلع ليلد :ةاركإلا مدعل .قولخملا اذه ىلع لمتشي يأ :هيوحي ام

 هل قلعتو «قسافلاو رفاكلا قلخ لبق «قسافلا قسفو رفاكلا رفك ىلاعت هللا ردق اذإ هنأ :ةلصاح «ةلزتعملا فرط نم

 ؛هرفك يف اروبحم نوكيف ؛هملع هب قلعت ام فالخب لعفيو «ىلاعت هللا ريدقت نم جرخي نأ رفاكلل ةردق الو ؛هملع

 ١[ ه6 :يدنفآ ناضمر] .قسافلا اذكو

 هتردقو ىلاعت هللا ةدارإب ءقسافلا نم قسفلاو «رفاكلا نم رفكلا نوك نم ملسن ال :باوجلا لصاح :ىلاعت هنإ انلق

 رفكلا امهنم ىلاعت هللا ةدارإ ناك ول كلذ مزلي امنإو .هقسف يف اروبحم قسافلاو .هرفك ف اروبحم رفاكلا نوك

 نيروبحب نانوكي الف ءامهرايتخاب قسفلاو رفكلا امهنم ىلاعت هتدارإ لب «ءكلذك سيلو ءامهرايتحا ريغ نم قسفلاو
 «رايتخالل ةتبثم ةدارإلا هذه لب «ةعاطلاب قسافلا فيلكتو «نامبإلاب رفاكلا فيلكت حصيو «قسفلاو رفكلا يف

 باجيو «,مدقملا اذكف «لطاب يللاتلاو ؛هل ابجوم ملعلا ناكل «ربجلل ةبجوم ةدارإلا تناك ول هنأل ؛ربجلل ةيفانو

 ىلع هللا هقلخيف «هيلإ هتردق فرص رابتعاب كرتلاو لعفلا ةحص نأو ءبسكلا تابثإب :لوألا :اضيأ رخأ هوجوب

 ىلع هلعف حيحرت طاني هنأل ؛ربحلا مازتلا نع اضيأ مكل صيخمال هنأ :يناثلاو ءاهقلخي الف هيلإ اهفرص مدعو ؛هتداع

 مل الإو ءابجاو حجرملا دنع لعفلا نوكيف «لسلستلا مزل الإو «هرايتخاب دبعلا نم سيل وهو ؛حجرمب هكرت
 عم «يرايتخا هنأ اضيأ انباوج وه :انلق ,حجرملا نع ظحللا لزع عم يرايتخا هنأب صلختسا نإو ءاحجرم نكي

 بيحأو ؟اراتخم ارداق ىقبي الف ءاضيأ هلاعفأ ف يرحي هنأب هيلع دروي دقو .ةيلزألا ةدارإلاو قلخلا نع ظحللا لزع
 هيفو «ةقولخم ريغ ةميلق يهو «ةيلزألا ىلاعت هتدارإ يه ءةثدحم ةحجرم ةلع ىلإ جاتحيف «ةثداح دبعلا ةدارإ نأب

 - مزل الإو ؛ةدجوم ةلع ىلإ جاتحت ةلاحم الف ؛ةبجاوب تسيلو «ةنكمم يهف ةميدق ولو هتدارإ نألف ؛الوأ امأ ءرظن



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم " دئاقعلا حرش

 رفاكلا نم دارأ هنإ :اولاق ئح ,حئابقلاو رورشلل ىلاعت هللا ةدارإ اوركنأ ةلزتعملاو

 هقلخك «ةحيبق حيبقلا ةدارإ نأ مهنم امعز ( ةييبخعم ه هرفك ال .هتعاطو هناعإ قسافلاو

 اخلاو ةدار ١| حبق يأ

 ادع عينش اذهو «ىلاعت هللا ةدارإ فال ىلع دابعلا لاعفأ نم عقي اه رثكأ
 ديدشلا رجعلا مزلي هنأل

 يعم :ناك يسوحم ئمزلا اه لغم دحأ ئيمزلأ ام :ل اق هنأ ديبع نب ورمع نع يكح

 دارأ اذإف «يمالسإ دري مل ىلاعت هللا نأل :لاقف ؟ملست ال مل :هل تلقف «ةنيفسلا يف
 هلوبق يف ار وبحب تيشبل

 و لا 0358 «كاهداسإ دايو ىلاعت هللا نإ يرورسلا فلق هامل يباب

 ةبسنلاب سيل هنأل ؛اهيلع هتدارإ قبس همزلي الو «ةدوجوملا ىلاعت هتاذ هتلع نأ :هباوجو ؟ةلع الب نكمملا دوجو -

 نإ هنأب :ايناث امأو «باجيإلا موزلب ربحلا نع ضيخم ال نكل ؛رم امك ةبجوم ةلع لب «اراتخم العافو ةلع هتافص ىلإ

 ناك حجرم ىلع هلعف فقوتي مل نإف ,نكمأ نإو ءاراتخم العاف ال ابجوم ناك ةكيلقلا ةدارإلا عم كرتلا نكي مل

 بيحجأو ءرارطضالا مزلف ابجاو هب لعفلا ناك فقوتي مل نإو :حجرملا نع زئاحلا ئيغتسيف «ببس الب ايقافتا

 يف قلعتم مددق حجرم ىلإ جاتحي ىلاعت هلعفو «ءلسلستلا مزل الإو .هنم نوكي ال دبعلا لعف يف حجرملا نأب ؛قرفلاب
 هيف هتجاح مدعل ؛هلعف يف القتسم يرابلا نوكيف ءرخآ ححجرم ىلإ جاتحي الو ؛نيعم تقو ف ثداحلا لعفلاب لزألا

 .هققحي وهف رايتخالا ىلع بترم هنأل ؛رايتحالا يفاني ال هنأ تفرع دقف ححرملاب لعفلا بوجو امأو «هريغ ىلإ
 ١[ 59 :دئارفلا مظن]و ١75[ :ساربنلا]و ١[ 89 :يدنفآ ناضمر] .هيفني هنأ ال

 ديري بودنملاو .هسكعبف امارح ناك نإو ,هكرت هركيو هعوقو هللا ديري ابجاو ناك نإ دبعلا لعف :اولاق :ةلزتعملاو

 ١١[ 4 :ماصع] .ةهارك الو ةدارإ هب قلعتي الف ,فلكملا ريغ لاعفأو حابملا امأو ءهسكع هوركملاو ؛هكرت هركي الو :هعوقو

 ئعملا نأ :باوجلاو 1 :رفاغإ 4 ِداَبحْلل ًاملظ ديري هللا اًمَوأ» :ىلاعت هلوقب هيلع مهضعب لدتساو :حئابقلاو رورشلل

 دارأ يسوحبلا نأ رهاظلا :ليق :تملسأ ١75[ :ساربنلا|].لدع هباقع لب «هدابع ىلع وه ملظي نأ ديري ال
 فوقوم هقيقحت و :تلق وللا .ئمزلأ ام :هلوق هيلع لديو «ضعبلا معز امك «ىلاعت هتدارإب لئاق هنأ ال ؛ةيرخسلا

 مالك يف :نيققحملا ضعب لاقو ءاريثك قلطملا تاكسإلا ئيعمب لمعتسي :مازلإلاو ءسوحملا ةديقع نع ثحبلا ىلع

 [ :ساربنلا] .رخخآ مازلإ وهو «ةلزتعملا لوصأ ىلع ءانب رش مالسإلا نأ ىلإ ةراشإ يسوجلا



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم ”؟ .ا/ دئاقعلا حرش

 .بلغألا كيرشلا عم نوكأ انأف :يسوحملا لاقف .ءكنوكرتي ال نيطايشلا نكلو
 ناطيشلا وهو

 ذاتسألا هدنعو دابع نبا بحاصلا ىلع لخد ,ئبادمهلا رابجلا دبع يضاقلا نأ يكحو

 لاقف ءءاشحفلا نع هزنت نم ناحبس :لاق ذاتسألا ىأر املف «ئيئارفسألا قحس] وبأ
 ذاتسألا ينادمهلا ئأر ةنسلا ةيثأ دحأ

 .ءاشي ام الإ هكلم ف يرجي ال نم ناحبس :روفلا ىلع ذاتسألا

 رفاكلا ناميإ اولعجف «ةدارإلا مدع ىهنلاو «ةدارإلا مزلتسي رمألا نأ اودقتعا ةلزتعملاو

 دقو (هب رمهؤيو ادارم نوكي ال دق ءيشلا نأ ملعن نحنو ري هرفكو 0

 5 هب رومأم هن

 5200 ...... ؛ىلاعت هللا ملع امي طيحي حلاصمو مكحل ؛هنع ىهنيو ادارم نوكي

 ىلع هتدارإ نأل ؛بلغأ ناك امنإو «بولغملاب لسوتلا نم ىلوأ بلاغلاب لسوتلا يأ ؛ناطيشلا وهو :بلغألا

 امك «مازلإلا اذه دعب هبهذم نع عجر ديبع نب ورمع نأ ىكحيو ؛كلذ نع ىلاعت هللا ةدارإ ىلع ةبلاغ مهدعاوق

 .ةدلب نادمه ةلزتعملا ءامظع نم :ئبادمحلا رابجلا دبع ١77[ :ساربنلا] .ةياكحلا هذه ةياور هيلع لدي

 طخب بتكي ءاحيصف ارعاش اييدأ اميكح املاع ناك ءماظعلا كولملا دحأ «ةلودلا دضع ريزو ناك :دابع نبا بحاضلا

 ١177[ :ساربنلا] .روهشملا يبنتملا مهنمو «ةميظعلا زئاوجلا هنم نوذخأيو هنوحدميو ؛برعلا ءارعش هيلإ عمتجي ناكو ؛نسح
 ءاشحفلا ديري وه :اولاق ثيح ؛«ءاشحفلاب هناحبس هللا نوفصي ةنسلا لهأ نأب ءضيرعت هيفو :ناحبس لاق

 ١75[ :ساربنلا] .هضيرعت نع لفغ اهقلخو ءاشحفلا ةدارإ نع ههيزنت هدارم نإ :لاق نمو ءاهقلخيو

 دييأت نيتياكحلا نيتاه نم حراشلا دوصقمو «ءاشي ام الإ هكلم يف يرجي ال نم ناحبس :هباوج يف :ذاتسألا لاقف
 ,نيشحملا نم بجعلاو .كلذ نع ىلاعت ءادج عينش ىلاعت هللا ةدارإ فالخ ىلع لاعفألا عوقو نأ اوركذ ام

 وهف «يلزتعملا ال ىلاعت هتدارإب لئاق يسوجللا نأ ىلوألا ةياكحلا نم دوصقملا :مهضعب لاقو «تافارخ انهه اوركذ

 نود ةنسلا لهأ دنع ةردقلاو ةدارإلا ميمعت تابثإ نيتياكحلا نم دوصقملا :مهضعب لاقو «يسوحملا نم رش

 ١75[ :ساربنلا] .ةلزتعملا

 امايأو ءامب طورشم امإو ةدارإلا نيع امإ :بلطلاو «ءبلط رمألا نأب ,مهاوعد ىلع اوجتحا :اودقتعا ةلزتعملاو

 ١17[ :ساربنلا] .ةدارإلا مدعو يهنلا لاح اذكو لاحم ةدارإلا نع رمألا كاكفناف ناك



 ردقلاو ءاضقلا ةلأسم 1 "6 دئاقعلا حرش

 نيرضاحلا ىلع رهظي نأ دارأ اذإ ديسلا نأ ىري الأ ءلعفي امع لأسي ال هنأل وأ

 بابو «تايالاب نيبناحلا نم كسمتي دقو .هنم هديري الو ءيشب هرمأي هدبع نايصع

 .نيقيرفلا ىلع حوتفم ليوأتلا

 هذه يف رظنلا نعمأ اذإ :تلق "هنع ىهنيو هب رمؤيو" :هلوقل ؛"ةلعو مكحل'" :هلوق ىلع فطع :لأسي ال هنأل وأ

 هلعفب دبعلا ةردق قلعت نيعم هانتكا يف ةرئاغلا راكفألا فرصب هانبرج دقو ءركفلا مادقأل ةلزملا ةقلزملا قياضملا

 ناقيرظ الإ .داسفلا قياضم ةماع نع هب وحتتو مهفن نآل ؛احلاض انل حتسي مل هتقيقح قيقحت قو «هيف هرايمحاو
 ءاصقان الخد لب .داجيإلاو ريثأتلا لخد ال «هلعف يف الخد هرايتخاو هتردقل نأ :ىلوألا .بلقلا هب نئمطي نأ نكمأ

 ئعمب سيل هيلع هلعف دوحو فقوت نكل «هتلعل ريخألا ءزجلا امنأك وأ ممتملا وأ ةطبارلا وأ ةطساولا اهنأك

 وه لب «ةقيقح دجوملا رثؤملا ريثأت هيلع فقوتي الف ءءافلل ححصملا بترتلا نيعمب لب «عنتمال هالول يأ «جايتحالا
 بابسألاو داوملا هذه ىلع فقوتي ال دجوملا قلخو ؛قارحإلاو ةرارحلل رانلاو ءرطملل باحسلاك ؛يرهاظ ببس
 اذهو ءاهمدعب مدعني الو هدوجو اه لمكي ديزل ديلاك «مسجلل ةدئازلا ءازجألاك يهف «تاممتملاو تالآلاو

 بهذم نأ رهاظلا نمف الإو ءاهلك هلاعفأل اقلاخ ىلاعت هنوك ريدقت ىلع هتردقو دبعلا رايتخا هيجوت ةياغ

 ةرخآلا يف هلاعفأ ىلع مذلاو حدملاو ةيزجألا بترت نأ :ةيناثلاو ؛هيف ام ٍتأيسو .طسوتم ربح ليق امك يرعشألا

 امو مميولق ىلع نار ام ناكف رانلا ىلع ةرارحلا بترتك ءاهبابسأو اهللع ىلع ةيببسملا تالولعملا بترت ليبق نم

 بولق ءافصو «بيذعتلاب قارتحالا ىلعو «ملأتلا ىلإ ةئجلملا ةرورضلاب مهدوقي «هسفنب مهسوفن ىلع ناح
 فيلكتلا ةطباضو «نانجلاب معنتلا ىلإ ةيعيبطلا ةرورضلاب مهئجلي مهسوفن سدقتو ءاهرونتو اهئاكذو نيصلحملا
 «نولاْسِئْْهَو لَعفَي مَع ْلْأْسِب الا#» :ىلاعت هلوق يف ّرسلا هلعلو «ةبجوملا بابسألا نع ظحللا لزعب رهاظلا ىلع ءانب
 ملعلا وه «ةيرارطضالاو ةيرايتخالا لاعفألا نيب قرفلا بم اذه ىلعو «ربحلا اهآم ةقيرط هذهو «(؟؟:ءايبنألا
 ام ىلع ةيرثكألاو ةمئادلا رومألاو قافتالاو تخبلا نيب امك «ةبجوملا للعلاو ةمدقتملا بابسألاب لهجلاو
 5١ ١[ :دئارفلا مظن] .ليق

 نأ :هباوج و ١(« 44 :ماعنألا) انك رشأ ام "هللا ًءاش ول د 2 دولا اوقيس» :هلوق ةلزتعملا بناحج نمف :تايآلاب

 ضعبف ءاضعب مهضعب ملظي هنأ عم 7١(( :رفاغ) داع ًاملظ 007 ام :ىلاعت هلوقو «رايتحالاب كارشإللا

 ألا ةهليناق نم لق ةدتج ملط نيل وخد لب ؛هفقلظيال' يأ ةلمقم,ملظلا ديري الهلل هياوطناو سنع: سيل نقوكلا
 -:ىلاعت هلوقو «قلاخلاو لعافلا نيب قرفلا مدع نم مهمهف ىلع ئبم وهف «هقلاح ال انزلا لعاف يازلا نأ امك ملاظلا



 رايتخالاو ربجلا ةلأسم 000 ؟.4 دئاقعلا حرش

 | رايتلالاو ريجخلا ةلأسما

 .ةيصعم تناك نإ اهيلع نوبقاعيو «ةعاط تناك نإ امب نوباثي «ةيرايتخا لاعفأ دابعللو

 هبحيو هللا هديري امم ناكل هللا هدجوأ ولف ؛دبعلا نم دوحوم داسفلاو 250ه :ةرقبلا) «(داَسفْلا بحي ال َساَو 5

 صيصختلاك ؛ةفيعض رخأ هوجوب باجي دقو ءاهلصأ ىلع ةدارإلا ال اضرلا مزالم بحلا نأبو ءرم امب باوجلاو
 َءاَش لف (عه :ماعنألا) 4ىَدُهْلا ىَلَع ْمُهَعَمَجْل هلا ءاش ولو :ىلاعت هلوق قحلا لهأ بناج نمو «تامومعلا يف

 وهو «ءاجلإلاو رسقلا ةئيشم ىلع ةغيشملا هذه اولمح ةلزتعملاو :ةريثك اهناثمأو (149 :ماعنألا) (َنيِعّمْجُأ ْكاَدَهَل

 املو .عانتمالاو ناكمإلا نيب ةرئاد «ةيلقع ةلأسم ىلع عرفتم هنأ هيفو «ةنيرق الب قلطملا دييقتو ءرهاظلا فالح

 صوصخملاك «ةيلقعلا ةنيرقلاب دييقتلاو فرصلا مهل بجو ؛هدبع لعفل ىلاعت هداجيإ عانتما ىلع ةلدألا مهدنع تلد

 ءاهريغو ةيمسجلا اهنم مهوتي صوصن يف فرصلاكو ؛ءيش لك قلاخ وأ ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ يف
 ١5١[ :دئارفلا مظن] .اقباس هانررح ام ريتخا اذإ الإ ءلكشم لاثمألا هذه يف عمسلاب كسمتلاف

 باوثلا قحتسي مل اروبحم دبعلا ناك ول هنأ وهو ءرايتخالا ليلد ىلإ ةراشإ فنصملا مالك يفو :لاعفأ دابعللو

 ئلتق :لاق هنأ لي مظعألا انمامإ نع لقن تح «لئاسملا بعصأ نم رايتخالاو ربجلا ةلأسم نأ ملعاو .باقعلاو

 ؛يهنلا ىلع لدي ام ثيدحلا يف ءاج لب ءاهيف ضوخلا نع نوهنيو اهنع نوتكسي فلسلا ناكو «رايتحالا ةلأسم

 ةلزتعملل اهدحأف :ةتس اهيف بهاذملاو «ةيردقلاو ةيربحلا ىلع ادر ءاهنع ثحبلا ىلإ اورطضا نيرخأتملا نكلو

 سبيلو ءاهدحو هللا ةردقب لعفلا نأ وهو «ةيربحلل اهيناث ءرارطضاو باجيإ الب اهدحو دبعلا ةردقب لعفلا نأ وهو

 ةردق دبعلل نكلو ءاهدحو هللا ةردقب لعفلا نأ وهو .يرعشألل اهثلاث ءدامحلاك وه لب «رايتخاو ةردق دبعلل

 بسنيو «ةفسالفلل اهعبار ءدبعلا بوسكمو هللا قولخم لعفلاف «هنم لعفلا هللا قلخ لعفلا ىلإ اهفرص اذإ «رايتخاو
 .فلختلا ةلاحتساو باجيإلاب اهدحو دبعلا ةردق رثؤملا نأ وهو ,نيمرحلا مامإ ىلإ

 قحلا الإ سيلف دوحولا ديفم امأو «تاودألاو بابسألاك دبعلا ةردق نأ ءامكحلا بهذم :نيققحملا ضعب لاقو

 وهو «يئارفسألا قاحسإ يبأ ذاتسألل اهسماخ ءوه هنأك لب ءيرعشألا بهذم نم بيرق اذهو :تلق «هناحبس
 ةلقتسم ريغ دبعلا ةردق نأ ىلع لب «لاحم هنإف لقتسم رثؤم امهنم الك نأ ىلع ال «نيتردقلا عومجم رثوملا نأ
 رثوملا نأ وهو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل اهسداس «ةرثؤم تراص هناحبس قحلا ةردق اهيلإ تمضنا اذإف «ريثأتلاب
 قحلا ةردق نع رداص مطللاف ءابيدأت وأ ءاذيإ ميتيلا مطلب هولثمو «دبعلا ةردق هفصو فو «هللا ةردق لعفلا لصأ يف

 ١78[ ء3ا1/ا/ :ساربنلا] .دبعلا ةردقب ةعاط وأ ابنذ هنوكو «هناحبس
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 تلا رح ةلردس تاك رح نأو ؛ةلصأ ديعلل لعف الا هنأ ةيربخلا تمقز امك ال

 ةرورضلاب قرفن انأل ؛لطاب اذهو «رايتخا الو دصق الو اهيلع ةردق ال «تادامجلا

 ول هنألو ؛يناثلا نود هرايتخاب لوألا نأ ملعنو «شاعترالا ةكرحو شطبلا ةكرح نيب
 ىلع باقعلاو باوثلا قاقحتسا بترتي الو ,هفيلكت حص امل الصأ لعف دبعلل نكي مل

 ليبس ىلع هيلإ رايتحالاو ءدصقلا ةيقباس يضتقت ىلا لاعفألا دانسإ الو «هلاعفأ
 ٠ ةيرايتخاالا يأ

 2 2 ل هرج فوط رمت دق يه ا 0018122221 ءماصو بتك و ىلص :لثم ةقيقحلا|

 ةلزنمب هلعجي لب ءةبساك الو ةرثؤم ال ةردق دبعلل تبثي ال «:ةصلاخ ةيربج :ناتقرف مهو :ةيربجلا تمعز امك ال

 دارملاو «ةيراجنلاو ةيرعشألاك «ةبساك لب ةرثؤم ريغ ةردق دبعلل تبثي «ةصلاخ ريغ ةيربجو «ةيمهجلاك تادامجلا

 يف يفكي هنأل ؛هيفن ىلإ مه ةجاح الو «ةحيرص ةرباكم دصقلا يفن :دصق الو (درو وبأ).ىلوألا ةقرفلا يه انهه

 شطبلا ىلإ ةكرحلا ةفاضإو .هرايتحا ريغ نم هيف قل دصقلاو .هدصقل ريثأت ال هنأ دبعلا ىلإ لعفلا ةبسن بلس
 .ةكرحلا أشنم شاعترالاو ؛ةيئاغ ةلع شطبلا نأ الإ ءشاعترالا ىلإ ةكرحلا ةفاضإك «ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ

 نأ ملع ول يح «شاعترالا ةكرح فالخب «ءشطبلا ةكرح بابسأ ىلع عالطالا مدعل يمهو قرفلا :لوقي نأ ةيربجللو

 ١١5[ :ماصع] .قرفلا ىلإ تفتلي مل هداجيإو هللا قلخب لكلا

 نم نكمتم ريغ هنأو «هرايتخا ىلع سيل هعوقو نإف «يناثلا فالخب هكرت نم نكمتي هنأو «هرايتخال عبات يأ :ةرايتخاب
 اهتنراقم ىوس امهنم ءيشب ريثأت ال وأ هتدارإو هتردق ريثأت وه له هدوجو نأ امأو ءيرورض ةردقلا اذهب ملعلاو ؛هكرت
 (درو وبأ).لقنلاو لقعلا ةلالد نم ىرخأ رومأب ةناعتسالا نم دب الف كانه ةلوزعم ةهادبلاف «هايإ

 يف بترتلاب مكح ح راشلا نأ عم .هلاعفأ ىلع باقعلاو باوثلا قاقحتسا فيلكتلا ىلع فطع :بترتي الو

 ىبب نم" :ثيدحكو :(4+ :تلصف) هُباَمّيَلَعف َءاَسَأ ْنَمَو هِسفَنِلف ًاحِلاَص َلِمَع ْنَّمإ» :ىلاعت هلوقك «ىصحت ال صوصن
 ١78[ :ساربتلا] .يراخخبلا هاور ".ةنلا قا هل انيب هللا ب ءادخحسم هلل

 ادانسإ رايتخالا نم اهيف دب ال ىلا لاعفألا دبعلا ىلإ نودنسي ءالقعلاو ةغللا لهأ دحن انأ ديري :لاعفألا دانسإ الو

 نم :تلق ؟يقيقح دانسإلا نأ ىلع ليلدلا ام :تلق نإ ءكلذ حصي مل يرايتخا لعف دبعلل نكي مل ولف ءايقيقح

 ١17[ :ساربنلا] .لصي مل :ىلص نمل لاقي نأ زوجي الو ءدسأب سيل :عاجشلل كلوقك «يفنلا زاحمل مزاول
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 :هلوقك .«كلذ يفنت ةيعطقلا صوصنلاو .هنول دوساو مالغلا لاط لثم فالخب

 ىلإ رمي َءاَض ْنَمَو نول َءاَض ْنَمقط :ىلاعت هلوقو «4نوُلَمَْي اوُناَك ام ءاَرَج
 ١95( :فهكل (١١ا/ :ةدحسلا)

 .كلذ ريغ

 (قلعم أ اهإ اننغأل ؛اعطق مزال ربحلا هتدارإو ىلاعت هللا ملع ميمعت دعب :ليق نإف
 ةيربحلا نم ةضراعم

 :انلق ؟عانتمالاو باوجب ولا عم رايتخا الو (عنتميف همدعب وأ ءبجيف لعفلا د وحج وب

 اذه حراشلا ضرعت ببسو «دبعلل لعفلا تابثإ يضتقي ال اهدانسإ نإف «ةيرايتخالا ريغلا لاعفألا نم :لثم فاللخع

 نأ هيلع دروأف «هيلإ دنست لاعفألا نأب ءدبعلل رايتخالا تابثإ ىلع جتحا ءاملعلا ضعب نأ نظأ ام ىلع مالكلا

 ةيرايتخالا لاعفألاب جتحن اني ؛جاجتحالا حراشلا حلصأف ةرساو:لاط ق3 امك“ نايدغالا بحجوي ال ةانسآلا

 /١0[ :ساربنلا] .ةيرارطضالا ال
 نم نوكي نأ زوجيو «ةيلقعلا تالالدتسالا دعب ىعمس لالدتسا اذهو «ربحلا يأ :كلذ يفنت ةيعطقلا صوصنلاو
 نكل «دانسإلا الو بترتلا الو فيلكتلا حصي مل لعف دبعلل نكي مل ول :ىععملاو ؛ةقباسلا ةثالثلا تالالدتسالا ةمتت

 «قرفن انأل :هلوق يف ملكتملا ريمض ىلع افطع ءبوصنم لوألا ىلع صوصنلاو :هلوقف «مزاوللا يفنت صوصنلا
 ؛مهيلإ لمعلا دانسإ ىلع لدت ةيآلا نإف ءقلطم لوعفم :ءازج ١175[ :ساربنلا] .ءادتبالا ىلع عوفرم يناثلا ىلعو
 ١175[ :ساربنلا] .مهلمع ىلع ءازحلا بترتو

 ىلع ابيغرت هيف نأل ؛فيلكتلا ةحص ىلعو مهدصقو دابعلا ةئيشمم رفكلاو ناميإلا نأ ىلع لدي اذهف :ىلاعت هلوقو
 :ليق نإف :هلوق يف رم ام نيع لاؤسلا اذه :لاقي ال :ليق نإف ١75[ :ساربنلا] .رفكلا ىلع اديدقو «ناميإلا

 كرتلاو لعفلا نم دبعلا نم نكمي ام لك ىلإ ةبسنلاب ربجلل نايب اذه نإ :لوقن انأل ؛هرفكب اروبحب رفاكلا نوكيف
 ثيح ءطقف هنع ةرداصلا لاعفألا ىلإ ةبسنلاب رم امو .همدعب وأ لعفلا دوجوب اقلعتي نأ امإ :لاقو ممع ثيح

 ٠١[ 4 :ميكحلادبع 2١917 :يدنفآ ناضمر] .قسفلاو رفكلا ىلإ ةبسنلاب ضارتعالا صخ

 ١179[ :ساربنلا] .هتدارإو هناحبس هللا ملعب وهف ءاكرت وأ العف دبعلا نع ردص ام لك نأ تبث ام دعب يأ :ميمعت دعب

 ١75[ :ساربنلا] .لاحم امهالكو ءزجع ةردقلا فلختو «لهج ملعلا فلخت نأل ؛لعفلا بجيف يأ :بجيف

 رايتخا ريغ نم «كرتلاو لعفلاب اقلعتم هتدارإو هللا ملع ناك ول مزلي ربحلا نإ :لاقي نأ :باوجلا اذه لصاح :انلق
 -«دبعلا رايتخا قفو ىلع ؛كرتلاو لعفلاب ناقلعتي هتدارإو هملع نأ ىلع ةيراج ىلاعت هللا ةداع نإف ءكلذك سيلو ؛دبعلا
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 هنإ :انلق ؟رايتخالا يفاني اذهو ءاعنتمم وأ ابجاو يرايتخالا هلعف نوكيف :ليق نإف

 يذلا ربحلا مزلي الف ؛هتدارإو ىلاعت هللا ملع قلعت كرتلا راتخا نإو ؛هتدارإو هللا ملع قلعت لعفلا دبعلا راتخا نإف -

 نذؤملا ءافلاب ءيج اذلو ؛لوألا لاؤسلا باوج نع شان لاؤسلا اذه :ليق نإف ١514[ :يدنفآ ناضمر].متركذ

 يرايتخالا دبعلا لعف نوكي كلذ ملعو .هرايتخاب هلعفي دبعلا نأ هللا دارأ اذإ هنأ :هلصاحو .هلبق ام ىلع عيرفتلل

 (يميدق ةيشاح).رايتحالا يفاني اذهو ءاعنتمم نوكي كلذ ملعو هرايتخاب هكرتي نأ دارأ اذإو ءابجاو

 ةيشاح يفو ٠١5[« :يلايخلا| .انهه دوصقملا وهو دامحلا ةكرحك دبعلا لعف نوكي الف :رايتخالل ققحم
 سفن يف رايتخالل اققحم «رايتحالا طسوتب عانتمالا وأ بوجولا ناك اذإ يأ :[١٠ت :مقر ةحفص] ميكحلا دبع

 دوصقملا نأل ؛انهه دوصقملا وهو ءالصأ هيف هرايتخال لحدم ال يذلا دامحلا ةكرحك ؛لعفلا كلذ نوكي ال لعفلا

 ؛دبعلا لعف سيل رايتخالا كلذ نأ ُْق مالكلا امأو هل فاك ردقلا اذهو «ءةيربحلا هيعدي يذلا هلاعفأ ِ رجلا يفن

 يرعشألا خيشلاف «ربحلا مزليف ىلاعت هللا قولخم نوكيف قحلا لهأ يأر ؛هيلع ررقت ام ىلع ائيش دحوي ال هنأل

 مزلتسي ال يبا وع وهو «ءاربج هيف تثدحأ يلا ةدارإلا لحم هنإف ءرايتخالا ىلع روبحب دبعلا نإ :لوقيو هملسي

 نكل ؛همدعب الو هموزلب اوحرصي ملف ذاتسألا بهذم ىلإ نوبهاذلا امأو ءهقيقحت ءيجيس ام ىلع لاعفألا يف ربجلا
 نعم. ىلاعت هل قولخم وه يذلا رايتخالا نأل ؛ربحلا مزلتسي ال ىلاعت هللا قولخم رايتخالا نوك نإ :اولوقي نأ مهل

 يحدق يف امك ءحجرمو عاد ريغ نم كرتلاو لعفلا :نيفرطلا نم لكب قلعتي نأ افأش نم ةفص ىهو «ةدارإلا

 ربحا :لاقي امنإ ءاربج سيل ةفص اهفوك ثيح نم ةفص ءاطعإ نأل ؛ربحلا مزلتسي ال ىلاعت هللا نم هنوكف «ناشطعلا

 قيرطب ىلاعت هتاذ نم ىلاعت هتدارإ رودص نأ ىري الأ .اهنم ائيش مزلتسي ال ةدارإلا ءاطعإو «لاعفألا ىلإ ةبسنلاب
 ىلاعت هتاذ نم دبعلا ةدارإ رودص كلذكف «قافتالاب اراتخم العاف هنوك قاني ال- رايتخالا ةبئاش ريغ نم باجيإلا

 !معن .هبحاص رايتخاب امهنم لك نوك مدع يف امهنيب قرف ال ذإ ؛اراتخم هنوك يفاني الو «ربحلا مزلتسي ال ءاضيأ

 مدعل ؛ريخلا مزل ىلاعت هللا نم يعادلل ةعباتلا ةدارإلا وأ ءنيفرطلا دحأب ةقلعتملا ةدارإلا نيعمج رايتحالا ناك ول

 ام نأ كيلع ىفخي الو .كلذك سيل هنكل ؛يعادلا دوجو دنع وأ اقلطم امإ ؛لعفلا فرط دحأ ىلع ذئنيح نكمتلا

 رطضم وهف رايتحالا سفن يف امأو «رايتخالا طسوتب ةرداصلا لاعفألا يف اروبحم هنوك مدع ىلع لدي امنإ هركذ

 لاعفألا ىلإ ةبسنلاب اراتخم ناك نإو ؛تافصلا نم اهريغو ةدارإلا ىلإ ةبسنلاب بجوم ىلاعت هنأ امك ءاعطق روبحب

 .لمأت ؛هطسوتب ةرداصلا لاعفألا يف ال «رايتحالا يف اروبحم هنوكب لوقي امنإ يرعشألا خيشلاو .اهطسوتب ةرداصلا
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 الإ «رايتخالاب العاف دبعلا نوكل ىنعم ال ليق نإف .يرابلا لاعفأب ضوقنم اضيأو

 لاعفألا قلخي لقتسم ىلاعت هللا نأ قبس دقو «ةدارإلاو ذضقلاب هلاغفأل ًادحوم .ةتوك
 ؟نيتلقتسم نيتردق تحت لخدي ال دحاولا رودقملا نأ مولعمو ءاهداحيإو

 هللا وه قلاخلا نأ ناهربلاب تبث امل هنأ الإ «هتناتمو مالكلا اذه ةوق يف مالك ال :انلق
 هماكحتسا يأ قلل

 «شطبلا ةكرحك لاعفألا ضعب يف الخدم هتدارإو دبعلا ةردقل د ةروولابو ىلاعت

 نأب لوقلا ىلإ قيضملا اذه نع يصفتلا يف انجتحا «شاعترالا ةكرحك ضعبلا نود
 نيضيقنلا عامتجا وهو صضاللا يأ .إ

 نأ يعي «رايتخالاب لعاف هنأ عم ؛عنتميف همدعب قلعت نإو ءبجيف هلعف دوجوب قلعت نإ هملع نأل :ضوقنم اضيأو

 رايتخا ىلإ رقتفم هنأب :عوفدمف ىلاعت يرابلا لعفب ضقنلا امأو «رايتخالا يئاني ال اذه عمو «ةبجاو يرابلا لاعفأ
 عوضوملا دادعتسالا ىلإ دنسم دبعلا رايتخا نإ :لاقي نأ صلخملاف ؛هتقو ف ثداحلا لعفلاب لزألا يف قلعتي ميدق

 يأ يف ناك ءيش يأ امب ديري نأ اهنأش نم ةفص دبعلا يف قلخي ىلاعت هللا نأ ٍنيعي ,بوجولا ال ةحصلا قيرطب هيف

 فالخب هرايتخال ايفانم بوجولا نوكي الف «ىلاعت هتاذ نم ىلاعت هللا لعف يف بوحولا نإ :لاقي ال .ناك تقو

 مالكلا :لوقن انأل ؛دبعلا رايتخال ايفانم بوجولا نوكيف «ىلاعت هللا نم الإ نوكي ال هيف بوجولا نإف .دبعلا لعف

 الإو «ريغتي ال هريغ وأ لعافلا تاذ نم ناك ءاوس ؛ءبوجو هنإ ثيح نم بوجولاف «هبوجو دعب لعفلا يف
 ١514[ :يدنفآ ناضمر].حراشلا هلاق أم باوجلاف ءانكمم لب ابحاو نوكي ال

 ءزل هلاعفأ ف رايتخاو دصق دبعلل ناك ول :لاقي نأ :هلضاحو «ةيربحلا بناج نم لاؤسلا اذه : ىنعم ال ليق نإف
 دصق دبعلل نوكي الف «موزلملا اذكف ءلطاب مزاللاو «نيتلقتسم نيتردق تحت الحاد دحاولا رودقملا نوكي نأ

 ١[ 55 :يدنفآ ناضمر| .هلاعفأ يف رايتخاو

 :ةدحاو لك نع اينغتسمو .ةدحاو لك ىلإ اجاتحم لولعملا نوكي نأ مزلي هنأ :امهدحأ :نيهجوب كلذو :لخدي ال

 كلذكو .طقف ةلعلا يهف امهادحإل رثألا ناك نإو ؛ةلعلا ءزج امهيتلكف رثأ اهنم لكل ناك ول هنأ :امهيناث

 نأ حراشلا ىلع ناكو «ةلقتسم ةلقتسملا نكي مل الإو ءيرعشألا هلوقي امك «ةلقتسم ريغو ةلقتسم تحت لحدي ال

 | +١ :ساربنلا] هل نطرغتي
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 لعفلا ىلاعت هللا داجيإو ءبسك لعفلا ىلإ هتدارإو هتردق دبعلا فرص نأ :هقيقحتو

 ام اهنم دايعلا لاعقأ نإ :قيفوتلا هللابو لوقنف «مالكلا يف اطسب يعدتسي مافملا اذه نأ ملعاو :فرص نأ هقيقحتو
 ام اهنمو ءال وأ دبعلا ةدارإ اهب قلعت ءاوس اهدحجوي هللا نأ نعم ءدبعلا رايتخا طسوت الب ىلاعت هللا ةدارإ اني قلعتي
 كرتلاو لعفلا نم نكمتي اهب ةردق دبعلا ف دحوأ ىلاعت هللا نأ نعمب ؛هتدارإو هرايتخا طسوتب ىلاعت هتدارإ اه قلعتي

 تالآلا فرصو «هتردق قلعت :هيلع تعرفتو نيفرطلا دحأ دبعلا ةدارإ تحجر اذإف ءامحدحأ ححجرت ةدارإو
 ول ثيحب ؛لعفلاب ةقلعتم ةفص دبعلا يف ىلاعت هللا قلخي نأل ايداع اببس ريصي ةدارإلا قلعت نأ نيعمج ءهيلإ يعادلاو
 ئعأ ؛ءكلذ بيقع لعفلا كلذ قلخي هتردقو ىلاعت هللا ةدارإ تقلعت مث ءلعفلا دحوأل لالقتسالاب ريثأت اه تناك
 فرصو ةردقلا قلعت هيلع عرفتملا حيجرتلا كلذ :ليق نإف ءايتاذ ابيقعت تالالا فرصو هتردقو هتدارإ قلعت

 كلذ :تلق ؟هلاعفأ ضعبل اقلاخ دبعلا نوكيف دبعلا لعف وأ «قاب ربجلاف ىلاعت هللا قولخم نوكي نأ امإ ؛يعاودلا
 .نييواستملا دحأ حيحجرت اهنأش نم ةفص ةدارإلا نأ نم :هعضوم ف نيب ام ىلع «ةدارإلا تايضتقم نم حيجرتلا

 ؟ةرورضلاب اههدحأب قلعتي ةدارإلا ذإ ؛فيلكتلا ةدئاف امف ةدارإلا تاذ تايضتقم نم حيجرتلا ناك اذإ :ليق نإف

 عقاو فيلكتلا نأ فلكملا ملع اذإف ءملعلل ةعبات ةدارإلا نأ ىلع ءانب «ةدارإلا قلعتل ايعاد فيلكتلا ريصي دق :تلق

 لعفلا ىلاعت هللا قلخيف «هيلإ يعاودلاو ةردقلا فرصيف هحيحجرتو هتدارإ قلعتل ايعاد كلذ ريصي نسح وهف ءاذكب
 «باوثلل ةمالعو ةعاط لعفلا ريصي -يعاودلا ىلع بترملا ةدارإلا قلعت نيعأ - قلعتلا كلذ رابتعاب و ؛ةداع هبيقع

 ءاهحيقو اهنسحب املعو اهرودص لبق ةيرايتخالا لاعفألاب ايلامجإ املع دبعلا يف قل ىلاعت هللا نأ :لصاحلاو

 اهضعبل ةحجرم ملعلا كلذل ةعبات ةدارإ هيف قلخو ءعراشلا ناسل نم ذوحخأم اهيلع باقعلاو باوثلا بترتو
 حبقلاو نسحلاب ملعلا عمف ءاهدجوأل داجيإلا يف ةلقتسم تناك ول ثيحب «ةدارإلا كلتل ةعبات لعفلاب ةقلعتم ةردقو
 نإو «ةداعلا يرجح قيرطب باقعلاو :ةيلحملا رابتعاب مذلا قحتسيف حبقلاب هتدارإ تقلعت نإ ةدارإلا قلعت ىلإ يعادلا

 ولو «باقعلاو مذلا قحتسي ال هحبق ملعي مل احيبق لعف ول اذلو «كلذك باوثلاو حدملا قحتسي نسحلاب تقلعت
 نم ىلا ةدارإلا كلت :لبق نإف .هدعب قلخي مل نإو ةذحاؤملا قحتسي هحبقب ملعلا عم هيلع مزعو حبقب هتدارإ قلعت

 كلت :تلق ؟اروبحي نوكيف ىلاعت هللا ةدارإب امإو ءلسلستلا مزليف ديعلا ةدارإب امإ يهف «ةثداح حيحرتلا اهنأش

 اهطسوتب ةرداصلا لاعفألا يف ربحلا مزلتسي ال وهو ؛ةفصلا كلت سفن ف روبحب دبعلاو «ىلاعت هلل ةقولخم ةدارإلا
 عم اهثودح مز الإو «باجيإلا قيرطب هتاذ ىلإ ةدنتسملا ةدارإلا طسوتب ةرداص اهإف «ىلاعت يرابلا لاعفأ يف امك
 مدع ف هريغ ىلإ ةدنتسم نوكي نأ نيبو «باجيإلا قيرطب هتاذ ىلإ ةدنتسم نوكي نأ نيب قرف ال ذإ ؛اهيف راتخم هنأ

 - لوصحم اذه .حبقلاو نسحلاب ةقلعتم نوكت نأ ريغ نم ةقلطم هيف ةقولخملا ةدارإلا نأ :هيف رسلاو «رايتخالاب امُوك



 رايتخالاو ربجلا ةلأسم 2008 1 دئاقعلا حرش

 ىلاعت هللا رودقم لعفلاف نيف نيديدل نكثا نيقونفا بنك ليام دحاولا رودقملاو

 نإو ءيرورض ىيعملا نم ردقلا اذهو ءبسكلا ةهجب دبعلا رودقمو «داجيإلا ةهجي

 دبعلا لعف نوك قيقحت نع ؛ةحصفملا ةرابعلا صيخلت يف كلذ نم ديزأ ىلع ردقن م
 .رايتخالاو ةردقلا نم هيف دبعلل ام عم «هداجيإو ىلاعت هللا قلخب

 ةلآب ال قلخلاو ,ةلآب عقاو بسكلا نأ :لثم «تارابع امهنيب قرفلا يف يف هو

 حصي ال بسكلاو .تردق لع يف ال قلخلاو «تردق لح يف عقو رودقم بسكلاو
 ا ةردق يأ

 تابثإ نم ةلزتعملا ىلإ متبسن ام . متبثأ لقف :ليق نإف .حصي قلخلاو هب رداقلا دارفنا

 همام هسا كو عمت لاو لن ..........6ع يش ىلع نانثا عمتجي نأ ةكرشلا ءانلق ؟ةك رشلا

 ١٠١5[ :ميكحلادبع] .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ؛لاعفألا قلخ قيقحت نم باتكلا اذه يف حراشلا هركذ ام -
 ام ىصقأ كلذ يف هانررق ام نأ :ئيعملاو :ردقن مل نإو ١8١[ :ساربنلا] .ةلدألا نيب عمجلاب تباث ئيقي يأ :يرورض

 باوح :خلإ مهو .(سرع نبال.بسكلاو قلخلا نيب قرفلا ريرحت نم «بابلا يف ام نسحأو «قيقحتلا دنع عسولا يف
 داجيإلا ةهح نم ىلاعت هللا رودقم لعفلا نإ :لاقي يح «ءبسكلاو قلخلا نيب قرفلا ام :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس

 <١5[ :يدنفآ ناضمر].خلإ مهو :هلوقب هنع باحأف .بسكلا ةهج نم دبعلا رودقمو

 يف حصي ال رودقم قولحملا لعفلا يأ :يف ال قلخلاو .ملقلاو فيسلاك اهريغو ءاضعألا نم ةلآب يأ :ةلآب عقاو
 .ديز وهو «ةردقلا هب تماق نم ريغ يف ىلاعت هللا قلخب تعقو ديز ةكرح الثم :حيولتلا يف لاق «قلاخلا ةردق لحم

 نأل :دارفنا حصي ال ١18١[ :ساربنلا].ديز سفن وهو ءديز ةردق هب تماق يذلا لحمل ف ديز بسكب تعقوو
 ١8١[ :ساربنلا] .هناحبس هللا ةردقب الإ «لعفلا هنع ردصي الف ةرثؤم ريغ دبعلا ةردق

 اذإ مكنأ :هلصاح :ليق نإف ١8١[ :ساربنلا] .دبعلا بسك ىلإ ةجاح الب ءاشي ام قلخي هناحبس هللا نإف :حصي
 دبعلا لعج يأ ةكرشلا تابثإ نم ةلزتعملا ىلإ متبسن ام متيثأ دقف- اعم قلاخلاو دبعلل ارودقم دبعلا لعف متلعج

 لك دارفنا مدعل ؛ذاتسألا بهذم يف ةكرش ال ذئنيحف :ليق :ةكرشلا انلق ١8١[ :ساربنلا] .هناحبس قحلل اكيرش
 ةكرش حبقأ هبهذم نأ عم ءدحاو رودقم يف رثؤم امهعومجم لب ءدحاو رودقمع دبعلا ةردقو «ىلاعت هللا ةردق نم
 -  «ةناعإلا ىلإ ةجاتحم ةصقان يه لب «داجيإلا يف ةلماك ريغ ىلاعت هتردق نأ ىلع لدي هنأل ؛ةلزتعملا بهذم نم



 رايتخالاو ربجلا ةلاسم "1 دئاقعلا حرش

 لعج ادذإ امكو ةلحملاو ةيرلا هاك رشك ءرخالا دود هل وه امت امهنم لك درعتيو

 رمأ فيضأ اذا ام فال ءماسحألاو ضارعألا 0 عناصلاو عهلاعفأل اقلاح دبعلا

 ةلزتعملا بهذه وه امك

 ةابعلل و ءقيلحتلا هه ىلاغت هلل اكلم نكت .ضرآلاك .:نيدفلدع نسيج نيش ىلإ

 ةهجي دبعلا ىلإو «قلخلا ةهجي ىلاعت هللا ىلإ بسني دبعلا لعفكو «فرصتلا توبث ةهجي
 مذلا قاقحتسال ابجوم اهفس احيبق حيبقلا بسك ناك فيكف :ليق نإف .بسكلا

 ,ةديمح ةبقاع هلو الإ ائيش قلخي ال ميكح قلاخلا نأ تبث دق هنأل :انلق ؟هقلخ فالخب

 ك2 1 7711-11 .اهيلع علطن مل نإو

 انأ عي «ءيشب سيلو ةيرايتخالا دابعلا لاعفأب قلعتت ال ىلاعت هللا ةردق نأ اومعز مهنأل ؛ةلزتعملا بهذم فالخب -

 هل .امي درفنم هبهذم يف نيرثؤملا نم لك نأل ؛اضيأ هبهذه يف ةدوحومه ةكرشلا نأل ؛روكذملا مازلتسالا ملسن ال

 «ةلزتعملا بهذم نم ةكرش حبقأ اذه نأ ملسن ال انإ مث «ةيبساكلاب ىرخألاو ةيقلاخلاب امهادحإ .ريثأتلا يف لخد

 رومألا ضعب لوصحخب ةيلعلا هتدارإ تقلعت ثيح ؛«كلذك هقلحو هللا لعجب رومألا ضعب يف دبعلا ةردق دات أل

 ةيلكلاب ىلاعت هتردق لخد يفن نم حبقأب سيل هداجيإ يف ةيفاك هتردق تناك نإو «هتردق ىلإ دبعلا ةردق مامضناب

 (يورفنك)و ١٠١1[ :ميكحلادبع هتيشاح عم يلايخ] .ةلزتعملا بهذم وه امك

 ريغب ىأ ةموسقف ةضنخلا تناك .ءاوس .ةرخأ اهيفا ةكراشي ال :هيهنح امهنما لكل نوكي يأ :هلا وها ام

 يهو ؛ةيرقلا ءاكرشك ةكرشلا مهمزلي ةلرتعملا نأ :لصاحلاف :فيضأ اذإ ام فالخب ١8١[ :ساربنلا| .ةموسقم

 ىلع عرفتم لاؤسلا اذه :فيكف ليق نإف ١8[ :ساربنلا] .ةروظحم ريغ يهو «ةفاضإلا انمزليف نحن امأو «ةروظح
 احيبق حيبقلا بسك ناك فيكف ءادحاو بسكلاو قلخلا قلعتم ناك اذإ هنأ :هلصاح .خلإ "دبعلا لعفكو" :هلوق

 امهنيب نوكي ال نأ يعدتسي قلعتملا يف امهكارتشاو ؛ءكلذك قلخلا نكي ملو .مذلا قاقحتسال ابجوم اهفس

 عقي مل قلخلا الول لب «قلخلا نم فعضأ بسكلا نأ عم :هقلخ فالخب (يدابآ رحب).حبقلاو نسحلا يف توافت
 ةبقاعلل حيبقلا بساك علطا ول اذه ىلعف ؛ةديمحلا ةبقاعلا ىلع يأ :اهيلع علطن مل نإو ١87[ :ساربنلا] .بسكلا
 ءاموصعم 223 رضنخلا لتق نع لكس خياشملا ضعب نأ :يضاقلا ريسفت ف هركذ ام هديؤي ءكلذ هل لحل- هيف ةدومحملا

 ع «رمؤي مل ام هل لحي الف «صاخلا رمألا هعلطا امت.داري نأ نكمي نكل ؛هلعف ام كل لحي هعلطا ام تعلطا ول :باحجأف



 رايتخالاو ربحجلا ةلأسم /١” ْ دئاقعلا حرش

 قلخ يف 354 رب ركع انيبف هل ةركي دق هي الا نم هحبقتسن زجف قلخ ىف امك ءحلاصم هل اعفألا ام انأب انم

 لعفي دقو «نسحلا لعفي دق هنإف :بساكلا فاالخغ ةملؤملا ةراضلا ةثيبخلا ماسجألا

 مذلا قاقحتسال ابجوم اهفس احيبق هنع ىهنلا دورو عم «حبقلل هبسك انلعجف «حيبقلا

 15ش حدملا قلعتم نوكي ام وهو دابعلا لاعفأ نم يأ اهنم نسحلاو .باقعلاو

 احيبق حيبقلا بسك نوكي اذه ىلعف ءبساكلا فالخب ءيش هنم حبقي الف :هكلم ف فرصتم قلاخلا نإ :ليقو -

 ةميظع عفانم اهيف نوكي دقف ءمومسلاو يعافألاو براقعلاك :خلإ قلخ يف امك /١91[ :يدنفآ ناضمر] .اعطق
 رثكأل برحملا قورافلا ءازجأ مظعأ يعفألا محل نأو «ةناثمللاو ةيلكلا ىصح تتفي برقعلا دامر نأ كبسحو

 بحلاك «ءابطألل ةزجعملا ةبعصلا ضارمألا عطقت «شيبلاو كشاك ةيتابنلاو ةيندعملا مومسلا نأو «ضارمألا

 وهف امي تام نم نأ :اهعفانم مظعأ نمو :؛ةلحاع عفانم هذهو .بطلا بتك ٍفف لصف ام ىلع «مازجلاو يحبرفإلا

 هلتاق ءرخألا ءايشألا يف نادحوت ال ناتدئاف :لاق ؟رفاكلا اذه قلخ يف ةدئافلا ام رباكألا ضعب لثسو «ديهش

 ىعم. حلصألا بوجو نم «دادغب ةلزتعم بهذمل قفاوم انهه حراشلا مالك نأ ىفخي الو .ديهش هلوتقمو ؛يزاغ
 سيل هنأو ءاهتاذب ةنسح هناحبس هللا لاعفأ نأ دقتعي لب «ءكلذب لوقي الف يرعشألا امأ ,ةمكحلاب قفوألا وه ام
 هنإف ءكلذ ف حراشلا ىلع مول ال يدنعو :ءءيش هنم حبقي ال هنأو ءاهيلع ةبترملا حلاصملا ىلإ رظنلاب اهنسح

 عضاوم يف مهقفاو دق حراشلاو «هيلع ابوجو ال هللا نم ابوجو بوجولا اذه نومسيو «ةيديرتاملا خياشملا بهذم
 ١87[ :ساربنلا] .حرشلا نم

 امل «ةدارإلاو ءاضرلا نيب قرفلا نايبو ؛ىلاعت هللا ةدارإب اهلك دابعلا لاعفأ نوك نايب يف عورش :اهنم نسحلاو

 ناك امل نسحلا اضيأو ؛هركذ مدق امهوأ نسحلا ناكو «حيبقو نسح :نيمسق ىلإ ةمسقنم دابعلا لاعفأ تناك

 هنإف ؛هرومأمو هبوبحمو هيضرع, سيل هنكل «ىلاعت هللا ةدارإب ناك نإو حيبقلاو ءهرمأو هاضربو ىلاعت هللا ةدارإب

 قحأ ناكف «هبحي الو هاضري ال امث ريخ هبوبحمو هللا يضرم نأ مولعملا نمو ءركنملاو ءاشحفلاب رمأي ال ميكح
 :لوقن انأل ؛باذعلا قحتسيف «هلعاف نم ردصي ىح ؛«هديري ملف حيبقلاب ىضري ال هللا ناك اذإ :لاقي ال .مدقتلاب

 امت هتدارإ قلعت ىلع ابلاغ ةيراج ةيهلإلا ةداعلاو ءهدري مل وأ كلذ قلح هللا دارأ ءاوس ,حيبقلا بسكب قاقحتسا

 (يحلا دبع دمحم ).هب ىضري ال ناك نإو دبعلا ةدارإ هب قلعتي

 .يبصلا لعف لوخد دري !معن «ىلاعت هلاعفأ جورخ دري الف «دابعلا لاعفأ نم نسحلل فيرعت :نوكي ام وهو

 - ىلاعت هللا لاق «لحاعلاب صخي ال حدملا قلعتو .ضعبلا بهذم وه امك ؛نسحلاب هفاصتا ىلإ بهذ هنأب عفديو



 رايتخالاو ربجلا ةلأسم 51 ظ دئاقعلا حرش

 لا اًملعتم نوحي هل ام رسفي نأ نيمحألاو ااءاو ْق باوقلاو ل

 هيلع امل ؛هاضرب سيل «لحآلا ف باقعلاو لحاعلا يف مذلا قلعتم نوكي ام وهو ءاهنم

 ةئيشملاو ةدارإلا نأ نعي «رفكلا» هِداَبعِل ىَضْدَي الّوؤم :ىلاعت هللا لاق «ضارتعالا نم
 رمزلا)

 يزحي ًاريثك هنإف لحآلاب صخي ال اضيأ باوثلاو .(ه8: سب) يِمِيِحَر بر ّنِم ًالْؤَق مالم :ةنحجلا لهأ نايب يف -
 ءاضنقا رابتعاب ال عرشلا يف حدملا دارملاو هرثألا يف درو امك رمعلا يف ديزتو ءالبلا درت ةقدصلا ذإ ؛الجاع لعفلا
 ٠١1[ :ماصعإ .نيرمألا دحأ فيرعتلا يف يفكيف «لعفلا

 نم ناك ريسفتلا اذه ىلع حابملا نأل ؛لوألا ريسفتلا نم نسحأ ريسفتلا اذه ناك امنإو :رسفي نأ نسحألاو

 ,تارومأملا يف امك «باوثلاو حدملا قلعتم نوكي نأ نم معأ باقعلاو مذلا قلعتم نوكي ال ام نإف «نسحلا

 فاالخب ءاعماج نسحلا فيرغت نوكيف ؛:برشلاو لكألاك «ةحابملا لاعفألا رئاس ف امك ءكلذك نوكي ال وأ

 :مقر ةحفص]ساربنلا يفو ١9/8[« :يدنفآ ناضمر].اعماج نوكي الو حابملا لوانتي ال هنإف «لوألا فيرعتلا

 .حبقلاو نسحلا نيب : ةطيناو ايلا ةرارظمالا لوألا هقيرعملا تاطسالاو ١[ ١

 هللا ةدارإ عمم ةلزتعملا .دتغو .؛لغافلا ىلغ ضارتغا ريغ نم هللا ةدارإ عمم اندنع نكل اقافتا :ىلاعت هللا ءاضرب

 دنعو «ضارتعالا كرت ريغ نم دارم هنأ نيعمب اندنع نكل :؛هيلع قفتم اضيأ هاضرب سيل حيبقلا نأب مكحلا اذكو

 حيبقلل ةدارإ ال ذإ ؛ةدارإلا ءاضرلا صخي مهدنعو «ةدارإلا اندنع صخي ال ءاضرلاف «دارم ريغ هنأ نعم. ةلزتعملا

 [ ١8 :ءاصعإ .(5 :تاعزانلا) هك ىَلوُأْلاَو ٍةَرِحآلا لاكن :لاعت هللا لاق «لجاعلا صخي ال اضيأ مذلا قلعتو مهدنع

 امئالم نوكي اه نسحلا نأ :لوألا :ناعم ةثالث ىلع كارتشالاب لوقم حيبقلاو نسحلا نأ ملعا :اهنم حيبقلاو

 ملعلاك لامك ةفص نوكي ام نسحلا نأ وه :يناثلا ئيعملاو «ةرارملاك كلذك نوكي ال ام حيبقلاو ؛ةوالحلاك عبطلل

 يف حدملا قلعتم نوكي ام نسحلا نأ وه :ثلاثلا ئيعملاو ؛ملظلاو لهجلاك ناصقن ةفص نوكي ام حيبقلاو «لدعلاو

 ءرفكلاك لحآلا يف باقعلاو ءلحاعلا يف مذلا قلعتم نوكي ام حيبقلاو «ناميإلاك لجالا يف باوثلاو «لحاعلا

 عرشلاف «ةتسلا لهأ دنع يعرشو .هنع فشاك عرشلاو «ةلزتعملا دنع يلقع ثلاثلا ئيعملاو ءاقافتا نايلقع نالوألاو

 ١55[ :يدنفآ ناضمر] .ةلزتعملا دنع ال مهدنع حصي نسحلا حّبق وأ حيبقلا نّسح ول



 ةعاطتسالا يف مالكلا 001001 _ دئاقعلا حرش

 .حيبقلا نود نسحلاب الإ قلعتي ال رمألاو ةبحماو اضرلاو ؛لكلاب قلعتي

 [ةعاطتسالا يف مالكلا]
 ؛لعفلا اي نوكي ىلا ةردقلا ةقيقح يهو .ةلزتعملل افالخ لعفلا عم ةعاطتسالاو

 :تاويلل قا ىلاعع هللا قلق ضرع انقأ نع «”ةرصبعلا" بحاص مركذ الم لإ ةراشإ

 ءادأل طرش امنأ ىلع روهمجلاو ؛لعفلل ةلع يهو «ةيرايتحالا لاعفألا هب لعفي

 ,حبقلاب ال نسحلاب قلعتت امنإ ةدارإلا :اولاق مهنِإف «ةلزتعملل افالخ رشلاو ريخلاو حيبقلاو نسحلاب يأ :لكلاب قلعتي
 لصألا ىلع ءانب ءالصأ مهتيصعمو مهرفك ديري الو «مهتبغرب نمؤملاو رفاكلا ناميإ ديري ىلاعت هللاف
 اذإ لب «لعفلا لبق لعفلا ىلع ةردق دبعلل نوكي ال يأ :لعفلا عم ةعاطتسالاو ١53[ :يدنفآ ناضمر| .روكذملا
 «لعفلا عمو لعفلا لبق دبعلا يف ةدوجوم ةردقلا :اولاق مهإف «ةلزتعملل افالح ةردقلا هيف هناحبس هللا قلت لعفلا دارأ

 ١/857[ :ساربنلا] .يدنوار نباو ىسيع نب دمحمو راجنلاك «يرعشألا خيشلا مهضعب قفاوو «مهرثكأ لوق اذهو

 ةرابع ثحبلا اذه يف ةعاطتسالا نأ مهوتي امل اعفد "ةقيقحلا" ظفل داز امنإو ءاهنيعو اتاذ يأ :ةردقلا ةقيقح يهو

 هنأ ىلع ابوصنم "ةقيقح" نوكي نأ زوجيو ءاعامجإ لعفلا ىلع ةقباس ىئعملا اذهب امأل كلذو ؟؛تالآلا ةمالس نع

 ىلعو «ةقيقح ةردقلا ىلع قلطت ةعاطتسالا نأ :ئعملاف «ربح هنأ ىلع اعوفرم "ةردقلا"و ؛قلطم لوعفم وأ لاح

 .مالكلا ملع يف ةيفنحا سيئر وهو :ةرصبتلا بحاص[ ١487 187 :ساربنلا] .ازاخم ةمالسلا

 يذلا ضرعلا كلذ ىلع بترتيو «لعفلا قلخي نأب ىلاعت هللا ةداع ترج يأ :لعفلل ةيداع ةلع يأ :لعفلل ةلع يهو

 نإو «ةعاطتسالا هقلخس ريغ نم لعفلا ىلاعت هللا قلخي نأ عنتمي ال ذإ ؛لعفلل ةرثؤم ةلع ال «ناويحلا يف ىلاعت هللا هقلخ

 رانلاب يقالملا سبي ةيطرشك يداع طرش هنأ ىلع روهمجلاو «قارحإلا عم رانلاك «كلذ ىلع ىلاعت هللا ةداع رحي م

 دوجوملا رمألا يعم. يقيقح طرش ال ءيقالي ام سبي دنع قارحإلا قلخب ترج دق ىلاعت هللا ةداع نإف «قارحإلل

 هتداع رخي مل نإو «رانلا هتاقالم دنع بطرلا بطحلا يف قرحلا ىلاعت هللا قلخ ناكمإل ؛ءيشلل فوقوملا جراخلا

 (نمح رلادبع يلايخلا يشحم)و ٠١1[ :يلايخلا] .كلذك هقلخ عنتمال ايقيقح اطرش ناك ولف ؛ءكلذك ىلاعت

 - ام :تلق نإ ءطرشلا فالخب هدوجو يف رثؤي ام ءيشلا ةلع نأ :طرشلاو ةلعلا نيب قرفلاو :لعفلا ءادأل طرش



 ةعاطتسالا يف مالكلا ش ٠" دئاقعلا حرش

 بابسألا ةمالس دعب لعفلا باستكا دصق دنع ىلاعت هللا اهقلخي ةفص ىه ةلمجلابو

 حدملا قحتسيف «ريخلا لعف ةردق ىلاعت هللا قلخ ريخلا لعف دصق نإف «تالآلاو

 عيضملا وه ناكف ءرشلا لعف ةردق ىلاعت هللا قلخ رشلا لعف دصق نإو «باوثلاو

 نوعيطتسي ال مهأب نورفاكلا مذ اذهلو «باقعلاو مذلا قحتسيف ريخلا لعف ةردقل

 ةقباس ال نامزلاب لعفلل ةنراقم نوكت نأ بجو اضرع ةعاطتسالا تناك اذإو «عمسلا

 211 ........ ؛هيلع ةردقو ةعاطتسا الب لعفلا عوقو مزل الإو «هيلع

 اهاهس- ةرئؤم ريغ ةقولخملا ةردقلا نأ :وهو «يرعشألا لوق راثخا نمو «ةلغ ىمسي ةلعلا ءزجو ةلع اهامس-

 ةلع اهلعحجج نمو «رايتخالا ياني بروج ولاو «ل ولعملا بحجج وت ةلعلا ل اطرش اهلعجج نم لدتسا -:لاقن لقو ؛اطرش

 ١[ :ساربتلا | .رايضعالا يئاني ال ب وج ولا اذه نحل ؛لعفلا بخجج و قلعت اذإو «ةردقلا قلعت لبق وق امنا رايتخالا :لاق

 .رشلا ىلإ هتردق فرصلاو ريخلا ةردق هعييضتل :مذلا قحتسيف

 ةعاطتسالا نوعيضي يأ اش لعفلا قلعت قيل ةردقلا ةقيقح مهنخ يفنم امحإو مش ةتباث تناك اهنأل ؛؟تاالألاو

 ام كدضب مهاغتشال ؛مهعييضتب نوحي لئنيح ةردقلا ةقيمح مادعناو عةردقلا ةضيقح مادعناب قحلي مذلا ذإ ؛عمسلل : 00 1 1 تب ىبسإإ تدهس ا هل ا لإ اساس هب كحل ىاقألا د 1

 [؟ :ناضمر] .راكنإلاو دانعلا هحججو ىلع نوعمتسي لب ؛لمأتلا هحججو ىلع ىلاعت هللا مالك .نوعمتسي ال يأ ءمقب رمأ

 مزلي هنأ نم «ةلزتعملا هركذ ام طقس - اضرع افوك ىلع لعفلل ةردقلا ةنراقم بوجو بتر امل :نوكت نأ بجو

 (درو وبال ءروشقملا هردق وأ :ىلاعت هللا ةردق ث ودح

 ةردقلا نذل ؟ع وتم وهو عةيلع هردقو ةعاطتسا الب لعفلا عوقو مز ةشباس 3-0-5 إو يأ :لعفلا عوقو مزْل الإو

 نآل ؛يمازلإ ليلد هنأ نيققحما ضعب معزو .طرشلاو ةلعلا نودب طورشمو لولعم دحوي الو ءطرش وأ ةلع امإ

 اهدوجوف ءالصأ دبعلا ةردقل مهدنع زيثات ال ذإ ؛ةرعاشألا دنع ال «ةلوتعملا دنع لاتغ دبعلا ةردق الب لعفلا عوقو . 5 ع ىلإ ع ٍ تآس هيإ : 2 ا 1 06-007 | ا 3 5 3 2

 ؛ةداع ولع وهو هردق الاب هيعوقو مز الإو فداع لعفلا عم ةردقلا نأ :ليلدلا لصاح نذل ؛ رظن هيف ف عا وس اهمدعو

 ١5[ :ساربنلا| .ايمازلإ ليلدلا لعجي ىح ءايلقع عانتمالا لعج ىلإ ةجاح الو فاك اذهو



 ةعاطتسالا ف مالكلا 0 دئاقعلا حرش

 عازن الف ضارعألا ءاقب ةلاحتسا تملس ول :ليق نإف ءضارعألا ءاقب عانتما نم رم ال

 :انلق ؟ةردقلا نودب لعفلا عوقو مزلي نيآ نمف ؛لاوزلا بيقع لاثمأ ددجت ناكمإ ف
 اذإ امأو .ةقباسلا ةردقلا ىه لعفلا امب ىلا ةردقلا تناك اذإ كلذ موزل يعدن امنإ

 الإ نوكت ال لعفلا امب ىلا ةردقلا نأب «متفرتعا دقف نراقملا ددجتملا لثملا اهومتلعج

 ام لوأب لعفلا نكمي ال ىح «ةقباس لاثمأ نم امل دب ال هنأ متيعدا نإ مث «هل ةنراقم

 .(اسلا مكيلعف .ةردقلا نم ثدح

 ,لاثمألا ددجتب امإ لعفلا نآ ىلإ ةقباسلا ةردقلا ءاقب انضرف ول :لاقي ام امأو

 دف «ىلوألا ةلاحلا يف امب لعفلا دوحو اون اولا نإف ء«ضارعألا ءاقب ةماقتساب امإ
 كل ث اي

 ددجتتو مدعنت ةقباسلا ةردقلا نوكت نأ نكميف :لاثمألا ددجت .لعفلا تقو تمدعنا ةقباس تناك ولف :ضارعألا ءاقب

 راكنإلل ماهفتسالا :مزلي نيأ نمف ١44[ :ساربنلا] .ضارعألا رئاس ٍف يرعشألا بهذم وه امك «نآ لك يف اهلثم

 [؟. ١ :ناضمر].ىلوألا ةردقلا لاوز دعب ةلصاحلا ةردقلاب هنأل ؛ةردقلا نودب لعفلا عوقو مزلي ال :نيعملا نوكيف

 ,نينامز ىقبي ال ضرعلا نأ لاحلاو ؛لعفلا ىلع ةقباسلا ةردقلا تناك اذإ لعفلا امب ىلا ةردقلا نأل :ةقباسلا ةردقلا

 اهب ىلا ةردقلا نأ وه ؛مكبهذم كرت مزليف :الإ نوكت ال [١١١:ناضمر| .لاحم هنإو «ةردق الب لعفلا عوقو مزليف
 [؟7١ :ناضمر] .هايإ ةنراقم ال هيلع ةقباس نوكت لعفلا

 ةردقلل دب الف ب ةرتيعض ان ؛ةردقلا نم فد انم:لوأب لصخي نأ نكم ال لعفلا نأ متيعدا نإ عي :متيعدا نإ مت

 فقوتت لعفلا امي يلا ةردقلا نأ :لصاحلاف ءا لعفلا نكميف ءامب ةردقلا ىوقتي بح «ةقباس لاثمأ نم لعفلا امي لا

 ءامب لعفلا لصحي ال مث ,ثدحي ام لوأ يه تناكل اهيلع فقوتت مل ول اهنأل ؛ةقباس لاثمأ ىلع امي لعفلا لوصح يف

 ءاقب نم دب ال هنأ عدن مل امنإو .ةقباس لاثمأ نم يه نوكيف «لعفلا اب لصحي نيح ,ىرخأ ةردق ىلإ جاتحيف

 [١٠؟ :يدنفآ ناضمر].مهفاف ءاهتيوقت دجوي ال ءاقبلا نأ عم «ىقبي ال ضرع افأ تبث دق هنأل ؛ةردقلا
 ءاقب مدع ريدقت ىلع :لاثمألا ددجتب امإ .ةيافكلا بحاص لئاقلاو ءروكذملا لاؤسلا باوج يف :لاقي ام امأو

 ةردقلا ثودح نامز لاوأ عددجتلا ريدقت 5 مالكلا لوأ ثودح لامز وهو :ىلوألا ةلاجا 6 : ضارعألا

 ١[ 4 +نساوبنلا] .نطارعألا ءاقب ريدقت ناغاةرمعسملا



 ةعاطتسالا يف مالكلا 7 دئاقعلا حرش

 1 هيا عسا ”

 ملف «ضارغألا , "ك5 ةلاجتسال ةنمم اهيف ثدحي لو رغت مل احب ةردقلا

 نأل ؛رظن هيفف ءاعنتمم ىلوألا ةلاخلا قارب كابسبلاو ةيئاثلا ةلاقلل, قف انج لعفلاب راض

 لك نأبو «ةينامزلا ةنراقملا عانتماب نولوقي ال لعفلا لبق ةعاطتسالا نوكب نيلئاقلا

 يف لعفلا ثودح عنتمي ىح (ةتبلأ نامزلاب هيلع ةقباس ةردقب نوكي نأ بجي لعف

 ةلاحلا يف لعفلا عنتمي نأ زوجي هنألو ؛طئارشلا عيمج ةنورقم ةردقلا ثودح نامز

 ةردقلا نأ عم «طئارشلا مامتل ؛ةيناثلا يف بجيو «عنام دوجوو طرش ءافتنال ؛ىلوألا

 .ءاوسلا ىلع نيتلاحلا يف رداقلا ةفص يه ىلا

 ............ ؛ةعمجتسملا ةردقلا ةعاطتسالاب ديرأ نإ هنأ ىلإ مهضعب بهذ انهه نمو
 يزارلا نيدلا رخفلا وهو

 باوحج :رظن هيفف 5 :ساربنلا | .ةيناثلا ةلاحلا يف زاوحلا عم «ىلوألا ةلاحلا يف لعفلا دوحجو ١ أ :هعانتماب

 لوألا قشلا حيحصت ركذف «ديدرتلا يقش نم لك حيحصت ةلزتعملل نكمي هنأ :رظنلا هجوو "لاقي ام امأ" :هلوقل

 ةردقلاب لعفلا دوجو نأ وهو «ديدرتلا نم لوألا مسقلا راتخن انإ :لاقي نأ مالكلا اذه لصاح "نيلئاقلا نأل" :هلوقب

 نولوقي ال- لعفلا لبق ةعاطتسالا نوكب نيلئاقلا نأل ؛يهبهذم كرت مزلي هنأ ملسن ال نكلو «ىلوألا ةلاحلا يف زئاج

 ةردقلا نوكي نأ بجي لعف لك نأب نولوقي الو «ةينامزلا ةنراقملا ع انتماب نولوقي الو «ةينامزلا ةنراقملا ع انتماب

 نأ زوجي ةردقلا نإ :نولوقي لب «ىلؤألا ةلاحلا يف ةردقلاب لعفلا دوجو زاوجل ؛بهذملا كرت مزلي ىح «هيلع ةقباس

 ١٠١٠| :يدنفآ ناضمر]و ١4[ :ساربنلا] .هلبقو لعفلا عم نوكت

 عم ةردقلا نوكي ال ثيحب :ةنراقملا عانتماب .ديدرتلا نم لوألا قشلل باوح اذه :خإ نوكب نيلئاقلا نأل

 .ديدرتلا نه ىناثلا قشلل باوج اذه :خ ! زوجي هنألو .ةنراقمو ةقباس نوكت ةردقلا نأب نولوقي لب ءالصأ لعفلا

 دوجو نإ :لاقي نأ وهو ءديدرتلا نم يناثلا مسقلا راتخن انإ :لاقي نأ مالكلا اذه لصاح :عنتمب نأ زوجي هنألو

 يف لعفلا عنتمي نأ زوجي هنأل ؛ححجرم الب حيجرتلاو ءمكحتلا موزل ملسن ال نكلو «ىلوألا ةلاحلا يف عنتمم لعفلا

 *٠١[ :يدنفآ ناضمر] .خلإ طئارشلا مامتل ةيناثلا ف بجيو ؛عنام دوجوو طرش ءافتنال ىلوألا ةلاحلا

 ١814[ :ساربنلا] .اهئافتنا دنع عنتعو :طئارشلا مامت دنع بجي هنأ لجأ نم يأ :انهه نمو



 ةعاطتسالا يف مالكلا شفق 0 دئاقعلا حرش

 ضارعألا ءاقب ع انتما ا .هلبقف الإو لعفلا عم اهأ قحلاف «ريثأتلا طئارش عيمجل

 هنأو ,هيلع دئاز ققحم رمأ ءيشلا ءاقب نأ يهو «نايبلا ةبعص تامدقم ىلع ئبمف

 2 .لحناب اعم امهمايق عنتمي هنأو ءضرعلاب ضرعلا مايق عنتمب

 ؛لعفلا لبق لصاح فيلكتلا نأب «لعفلا لبق ةعاطتسالا نوكب نولئاقلا لدتسا املو

 ولف «تقولا لوحد دعب امب فلكم ةالصلا كراتو «ناميإلاب فلكم رفاكلا نأ ةرورض
 باوجلا ىلإ راشأ ءلطاب وهو ءزجاعلا فيلكت مزل ذئيح ةققحتم ةعاطتسالا نكت مل

 ةالصلاو نامبإلا لبق يأ

 ؛ةيناويحلا ةفلتخملا لاعفألا أدبم يه ىلا ةوقلا درحب ىلع قلطت ةردقلا :مامإلا لاق "فقاوملا حرش" يف :هلبقف الإو

 طئارشل ةعمجتسملا ةوقلا ىلع قلطت دقو «لعفلا لبق يهو ءءاضعألل تاكرحملا تالضعلا يف ةعدوملا ةوقلا يهو

 ةوفلا ةردقلاب دارأ يرعشألا خيشلا لعلو .ماتلا رثؤملا نع فلختي ال رودقملا دوجو نأل ؛لعفلا عم يهو «ريثأتلا
 همالك ىهتنا .نيبهذملا نيب عمجلا هجو اذهف «ةيلضعلا ةوقلا درحم اودارأ ةلزتعملاو «ريثأتلا طئارشل ةعمجتسملا

 :ةثداحلا ةردقلا ريثأتب لوقي ال يرعشألا نأ هيلع دروي دقو «ةدوحلا ةياغ يف قيقحتلا اذهو .الصفمو اصخلم

 ١/85[ :ساربنلا] .يداعلا ببسلا وه ريثأتلا عم نأب بيج

 ءاقب يأ :هيلع دئاز .ىلوألا ةمدقملا ىلإ ةراشإ اذه :يهو ."هلبقف الإو" :هلوق ىلع دري ام عفد ديري :ع انتما 0

 ىلع ادئاز ارمأ سيلو «يناثلا نامزلا ىلإ ةبسنلاب هدوجو نع ةرابع ءيشلا ءاقب نأل ؛عونمم اذهو «هب مئاق ضرع ءيشلا
 ؛اضيأ عونمم اذهو :عنتمب هنأو .ةيناثلا ةمدقملا ىلإ ةراشإ اذه :ضرعلا مايق عنتمب هنأو ١85[ :ساربنلا| .هدوجو

 ١4825[ :ساربنلا] .تعانلا صاصتخالا وه مايقلا لب ؛هريغ هب زيحتي ال ضرعلا :لاقي يح زيحتلا وه سيل مايقلا نأل

 نامئاق امهالك هئاقبو داوسلا :لوقن انأل ؛اضيأ عونمم اذهو «ةثلاث ةمدقم ىلإ ةراشإ اذه :امهمايق عنتمي هنأو

 ىلع رخآ اليلد هباحصأو خيشلل نأ ملعاو .ضرعلاب ضرعلا مايق مزلي يح «داوسلاب امئاق ءاقبلا سيلو ؛ ةمسيجلاب

 لاخلا نأ كش الو «ةرورضلاب لطاب اذو «لعفلا لبق لعفلا دوجو نكمأ الإو «لاحم لعفلا لبق لعفلا عم ةردقلا نأ
 .(؟ 85 :ةرقبلا) كاَهَعْسُو الإ ًاسفن هللا فلكي الإ :ىلاعت هلوقل :لطاب وهو [١مه نال ول ةردق ال

 - امهيناث ؛لعفلل ةنراقم يهو «ةردقلا امهدحأ :نيينعم ىلع قلطت ةعاطتسالا نأ :باوحلا صخلمو :باوجلا ىلإ راشأ



 ةعاطتسالا يف مالكلا 0 دئاقعلا حرش

 :ىلاعت هلوق يف امك «حراوجلاو تالآلاو بابسألا ةمالس ىلع ةعاطتسالا ظفل ئعي

 ةفص ةعاطتسالا : ليف نإف .4اليبَس هي - | ًعاطَتْسا نم عقلا ٍَّ ساّنلا ىلع سو

 (437 :نارمع لآ)
 :انلق ؟امب اهريسفت حصي فيكف هل ةفص تسيل ثالآلاو بابسألا ةمالسو «شلكملا

 ؛كلذب فصتي ةعاطتسالاب فصتي امك فلكملاو «هل تالآلاو بابسألا ةمالس كارم ا

 لمحي لعاف مسا هنم قتشي ال هبكرتل هنأ الإ «بابسألا ةمالس وذ وه :لاق ثيح

 .ةعاطتسالا فالخب هيلع

 «تالآلاو بابسألا ةمالس يه ىلا ةعاطتسالا هذه 7 دعت: قيلكتلا. ةخيضو

 ملسن الف «لوألا ئعملاب ةعاطتسالا مدع زجعلاب دي هرأ ن نإف . 1 يوعملاب ةعاطتسالا ال

 لصحت نأ زاوحل ؛هموزل ملسن الف يناثلا ىعملاب 5 نإو 8-0 ضشيلكت ةلاحتسا
 زجاعلا فيلكت موزل يأ

 010111001010101 1 1 1 1 9-١ «تالآلاو بابسألا ةمالس لعفلا لبق

 در يف :ةعاطتسالا ليق نإف ١85[ :ساربنلا] يناثلا عملا ىلع عقاو فيلكتلاو «لعفلا لبق يهو «بابسألا ةمالس -

 ةمالسب ةعاطتسالا ريسفت نإ :لاقي نأ لاؤسلا اذه لصاح لإ ةعاطتسالا ةلزتعملا بناج نم باوجلا اذه

 روكذملا باوجلا نوكي الف ءزوجي ال نيابملاب ريسفتلاو ءاهنيابم ةمالسلا نأل ؛زئاجي سيل- حراوجلاو بابسألا

 لمح ظفلب ةرات هنع ربعي ءايفاضإ افصو فلكملل نأ عي :دارملا انلق ٠١[ 5 :ناضمر] .لاحملا همازلتسال ؛اباوج

 لوينلا هريظنو «ليسفتلاو لامع لإن قرف ذاق «ةنعرض' هيلع لاح: لصقم .ظفتي اةزاتوب ءاقطنتت ةفايشاإلا ىلغ لاف
 ١٠١[ 9 :يلايخلا] .لاملا ةرثكو

 ىععملاب يأ :ملسن الف ١87[ :ساربنلا] .زجاعلا فيلكت مزل لعفلا لبق ةعاطتسالا نكي مل ول :مهوق يف يأ :زجعلاب
 زجاعلا قدصل ؛ىيعملا اذهبي زجاعلا فيلكت وهو ؛مزاللا ةلاحتسا ملسن ال نكل ةملسم ةمزالملاف «زوجي لب لوألا
 ,ةلآلاو لعفلا بابسأب هترشابمو «لعافلا دصق اهتلمج نمو ؛لعفلا رودص طئارش نم ءىش مداع ىلع ذئنيح

 زحاعلا فيلكت الإ ء«فيلاكتلا نم عقي مل لب هفيلكت ةحص يف فالح الو ءاذه ىلع زجاع ةرشابملاو دصقلا مداعف

 [؟5١ :يدنفآ ناضمر] .ئعملا اذه



 ةعاطتسالا يف مالكلا 00و دئاقعلا حرش

 نيدضلل ةحلاص ةردقلا نأب باجي دقو .لعفلا امب ىلا ةردقلا ةقيقح لصحت مل نإو

 ىلا ةردقلا اهنيعب يه رفكلا ىلإ ةفورصملا ةردقلا نأ نيخ هي ةفينح يبأ دنع

 سفن يف فالتخالا بجوي ال وهو «قلعتلا يث الإ فالتخا ال «ناميإلا ىلإ فرصت
 عّيضو رفكلا ىلإ هتردق فرص هنأ الإ ءهب فلكملا ناميإلا ىلع رداق رفاكلاف «ةردقلا

 .باقعلاو مذلا قحتساف «نامبإلا ىلإ اهفرص ةرايتخاب

 ىلع ةردقلا نأل ؛لعفلا لبق ةردقلا نوكل اميلست باوجلا اذه يف نأ ىفخي الو
 ةردقلا نأ دارملا نأب بيجأ نإف «ةلاحم ال ناميإلا لبق نوكت رفكلا لاح يف ناميإلا

 بايبتلا عوؤلا نع يأ

 ام نأ يح «هعم الإ نوكت ال امهدحأب قلعتلا ثيح نم اهنكل ,نيدضلل تحلص نإو

 عاد اع عجب سولو داع هاو كرتلل اهتنراقم مزلي امو «لعفلاب ةقلعتملا ةردقلا يه لعفلل اهتنراقم مزلي

 [؟5١ :ناضمر].زحاعلا فيلكت مزل لعفلا لبق نكت مل ول ةردقلا نأب «ةلزتعملا لالدتسا نع يأ :باجي دقو
 ؛لعفلا :بتاينأ نم بيس 13 نأ اذهو ؛ةردقلا ذك 4 ؛نيدضلل ةحلاض هلآ يهو .ةردقلا لح هنأ :«٠ فال د خا ذي

 لتقل ديلاو بذكلاو قدصلل حلصي ناسللاك ؛نيدضلل ةحلاص ةصقانلا ةردقلا ميمتتل ةدعملا تاودألاو تالآلاك

 يهنلاو رمألا ىلإ ةبسنلاب نافلتخت امنإ :ةيصعملا عم ةعاطلا نأ :هقيقحتو «ةيقيقحلا ةردقلا اذكو رافكلاو راربألا

 توافتي الو عةدحجسلا تاذ يف ت وافت الو عةيصعم منصللو ةعاط ىلاعت د ةدحسلا نإف «؛تاذلا ثيح 0

 اًهاذ يف يهو ءانالذحح تيعس ةيصعملاب تنرتقا اذإو ءاقيفوت تيم“ ةعاطلاب تنرتقا اذإ افأ الإ ءاهيلع ةردقلا

 5١5 ٠١07[ :يدنفآ ناضمر] .ضرألا ىلع ةهبجلا عضو األ ؛ةدحاو

 رفكلا ىلإ اهفرض ىلا ةردقلا نأل ؛ناميإلا نع زجاعب سيل هرفك لاح رفاكلا نأ :باوجلا لصاحف :ةرايتخاب عّيضو

 مصخلا ليلدل اعفاد ناك نإو باوجلا اذهف :ةردقلا نوكل اميلست ١87[ :ساربنلا] .ناميإلا ىلإ اهفرصي ني ةكئاض
 لالدتسا نع ةيفنحلا ضعب باوج لصاح :بيجأ نإف .لعفلا لبق ةعاطتسالا دجوف :ناميإلا لبق .هاعدمل ميلست هنكل

 شيلكت مزلي لاف ؛ىلوألا يه ففيلكتلا طانمف «ةنراقم كرت وأ لعفب ةصوصخملاو يةمدقتم ةقلطملا ةردقلا نأ :ةلزتعملا

 ١/5[ :ساربنلا| .مصخلا مالك ميلست مزلي الف «ةقلطملا ال ةيناثلا يه "لعفلا عم ةعاطتسالا" :انلوق نم دارمو «زجاعلا



 فيلكتلا يف مالكلا نس ش دئاقعلا حرش

 :انلق ءنيدضلاب ةقلعتم ةمدقتم رقألا دقت ةليفنقلا سيفا انآ هب ةقلعتملا ةردقلا يه

 .لمأتيلف مالكلا نم وغل وه لب ًالصأ عازن هيف روصتي ال امم اذه
 [فيلكتلا يف مالكلا]

 وأ ؛نيدضلا عمجك هسفن يف ًاعنتمم ناك ًءاوس ؛هعسو يف سيل امه دبعلا فلكي الو
 هقالخت دارا وأ :هقالخ ملغ ىلاعت هللا نأ ىلع ًءانب عضمي ام امأو مسجلا قلخك انكمت

 ارودقم هنوكل ؛هب فيلكتلا عوقو يف عازن الف ءيصاعلا ةعاطو رفاكلا ناميإك
 225201 ءعسولا يف سيل ام. فيلكتلا مدع مث .هسفن ىلإ رظنلاب فلكملل

 .هعم الإ نوكت ال كرتلاب اهقلعت ثيح نمو «هعم الإ نوكت ال لعفلاب اهقلعت ثيح نم ةردقلا نوك يأ :اذه انلق

 مالكلا نم وغل وه لب «ةنراقم الإ نوكت ال ةنراقم يه ثيح نم ةردقلا نأل ؛مصخلا نم عازن هيف روصتي ال امن
 ال هنأ نم ةرعاشألا هيلع ام قلاخي هنأب الوأ "ةردقلا سفن امأو" :هلوق ىلع دروأو ءنراقم نراقملا :كلوق ةلزنمب

 ١[ ما : رياوقلا |. ةلنمو قلل لارا طيبا ف: سلال ايناثو ءالصأ لعفلا لبق لبق ةردق

 "لعفلاب ةقلعتملا ةردقلا يه لعفلل اهتنراقم مزلي ام نأ تح" :هلوق نأل ؛مالكلا نم اوغل ناك امنإو :وغل وه لب

 :لمأتلا هجو :لمأتيلف 7 ب يعدنقا ةاسسر] اعقاب المس تركو ماو نب ا ليلا نراقللا مو ؛ئيعم هل نوكي ال

 |[ يدنا قايفحر] ةابمآأ قلنا نعل دنع ىيدتلاب ةفلم ةساقتم ةركت نأ نوما ةردقلا سفن لأ

 نم نكمي الو هسفن يف نكمي امو «هسفن يف عنتمي ام :بتارم ةثالث ىلع قاطي ال ام نأ :ماقملا ريرحت :دبعلا فلكي الو
 ةيناثلاو ءاقافتا هفيلكت عقي الو زوجي ال ىلوألاو ؛هتدارإو ىلاعت هملع همدعب قلعت نكل هنم نكمي امو ؛ةداع دبعلا

 قاطي ال ام فيلكت :ليق ام هيجوت اذهف .قافتالاب عقيو زوجي ةثلاثلاو «ةلزتعملل افالح اندنع زوجيو ءاقافتا عقي ال

 ديانا ييموو ميد عيوب و او ضيا ناايع دوفلا+

 ءانمؤم نوكي نأ عنتميف نمؤي ال رفاكلا نأ ملع ىلاعت هللا نأ :ةريرقت ءردقم لاؤتم باوخج ةنأك :عنتمي ام امأو

 اعلا فيلكت هفيلكتف نامبإلاب رمآ ىلاعت هللا نأ لاحلاو

 وه امنإ عازنلا نإف ءزاوحلا يف عازنلا امنإو .ءىطسولا ةبترملا ”عسولا ف سيل ام" :هلوقب دارملا :فيلكتلا مدع مث
 ١١١[ :ميكحلادبع].اقافتا عقاوو زئاج ةيناثلا ةبترملابو ءاقافتا زوجي ال ىلوألا ةبترملاب فيلكتلا ذإ ؛هزاوج يف



 فيلكتلا يف مالكلا ت01 دئاقعلا حرش

 هلم وق يف لاو ١ ا تاكل 0 هي هيتع نع

 5-0 :ةرقبلا) 5

 ضراوعلا نم قاطي ال ام لاصبإ ل فينا د ليمحتلاب ذارملا سيل اهل 1077
 (؟م5 :ةرقبلا)

 1 ......«يلقعلا حبقلا ىلع ءانب ةلزتعملا هّيعنمف «زاوحلا يف عازنلا امنإو هذ

 امل زئاج ريغ ناك ول قاطي ال امي فيلكتلا نأ :هريرقت ءردقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ اذه :ىلاعت هلوق ىف رمألاو

 سيل نمم ءابنإلا بلطو «نيملاعب اوسيل مهفأ عم ؛ةكئالملا نم ءابنإلا بلط ىلاعت هنأو «زاوحلا ليلد عوقولاو «عقو
 ابلط رمألا ناك ول افيلكت نو نإ ,مهملع مدع عم ءابنإلا بلط نأ :باوجلا «قاطي ال امي فيلكت ملاعب

 ًءاّمَدلا ُكِفْسَيَو اًهيف دِسفُي ْنَم اهيف ْلَعْجَنَأل :اولاق ثيح ءمهزجع راهظإل لب كلذك سميلو نوال انف
 323 مدآ ىلع مهلضف داقتعال اعفدو مهل اتاكسإ نوكيف ع(٠7 :ةرقبلا) تك ضفتو كِدْمَحب ُحَّبَسن حنو

 كلذ ناك نإو بطاخملا زجع رهظيل ؛ادارم هنايتإ نكي ملو ءيشلا نايتإب رمألا وهو «زئاج زيجعتلا باطخو
 مهعفني الو ؛مدنلا مهل لصحيو مهزجع رهظيل ؛ةمايقلا موي نوروصملا اهلعفي يلا روصلا ءايحإب رمألاك ءالاحم
 [؟5١١ 7٠١ 8:يدنفآ ناضمر] .مدنلا

 زاج امل اعنتمم ناكول قاطي ال ام. فيلكتلا نأ :هريرقتو ءردقم لاؤس باوح ىلإ ةراشإ اذه :ةياكح ىلاعت هلوقو
 فيلكت انل ةقاط ال ام ليمحت نإف :(585 :ةرقبلا) هب انذ ةقاط ل اَعاانليَسَت الو اَنيَر# :ىلاعت هلوق يف هنع ةذاعتسالا

 :باوحلاو ؛عنتمم. سيل فيلكتلا نأ ىلع لدف «قاطي ال ام فيلكت نع ةذاعتسا هنع ةذاعتسالاو «تافيلكتلا نم

 نم ةليقثلا ضراوعلا نع نامألا اولأس مهأ :امهيناثو ءلئاسلا هركذ ام :امهدحأ :نيهجو ةيآلا ريسفت يف نأ

 مالكلا اذه نأ قحلا نكلو ءحراشلا مالك هيجوت اذه «يناثلا ريسفتلا راتخن نحنو ءودعلا ةبلغو ضرملاو طحقلا

 ؛ريسفتلاو لوصألا بتك ةعجارم. رهظي امك «عوقولا ىلع ال زاوجلا ىلع هب اولدتسا امم ةيآلا نإف ءهلحم ف سيل

 ١85[ :ساربنلا]و ١١5[ :يدنفآ ناضمر] .هعوقو ىلع ال هزاوج ىلع لدي ءاعدلا نأل

 دق مهدنع لقعلاو ؛حئابقلا نع هزنم هناحبس هللاو ؛لقعلا رظن ف حيبق زجاعلا فيلكت :اولاق :حبقلا ىلع ءانب

 ضعب نم مولعملاو عرشلاب الإ حبقلاو نسحلا كردي ال :ةيرعشألا لاقو ؛هحبقو ءيشلا نسح ةفرعمب لقتسي
 :لوألا :ناعم ةئالثب الإ ناقلطي ال حبقلاو نسحلا :لاقف ؛مهنم نوققحملا هلصفو قلطم مكحلا اذه نأ مهتارابع

 -.هلوصح الو بولطملا لوصحك «هتفلاخمو ضرغلا ةقفاوم :اهيناثو «لهجلاو ملعلاك ناصقنلاو لامكلا ةفص



 فيلكتلا يف مالكلا ؟/ دئاقعلا حرش

 فلكي ال : اند هوتي لئاعسم فقاو .ءيش ىلاعت هللا نم حبقي ال هلآل «ييرعشألا هزوحو

 نضرف نم .عرل امل ارئاج ناك ول هنأ :هريرعت ه زاوملا يفن ىلع كاهَعْسُو الإ ًاسْفَنهَّلا

 (؟ ثك :ةرقبلا)

 ,مورللا ىنعلمل اقيقحت موزلملا ةلاحجتسا بحجب وت مزاللا ةلاحتسا نأ ة هرورص لاف هعوف و

 لك ةلاحتسا نايب يف ةثكن هذهو .لاحم وهو «ىلاعت هللا مالك بذك مزل عقو ول هنكل

 ام لك نأ ملسن ال انأ :اهلحو ءهعوقو مدعب هرايتحخاو هتدارإو هللا ملع قلعتي ام

 025601010 1 ا 0550001111 ب اك نكي
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 وه ثلاثلاو (ةلزتعملاو ةيرعشألا نيب اقافتا لمعلا امهك فك ردي .كق نال مألاف .الاججا باقعلاو باوثلا قلعت قلعت :اهثلات -

 يف ةلزتعملا اوقفاو ةيديرتاملا ةمئألا نأ ملعاو .يفاني ال نكلو ءامهريغو "حيضوتلا"و "فقاوملا" يف اذك تيرا لحب
 ىلع فق وت ول هنإف ةسلكت ةمرج- و ةزجعملا ةياةر كنع 0 ىيبلا قيدصت بوحججو ِق اهك ,حبقلاو نسا ةيلقع

 نم ىلع هناحبس هللا ىلإ لقعلا رظن يف عينش وه ام هتبسنو هللاب كارشإلا ةمرحك و ءلسلستلاو رودلا مزل عرشلا

 نم قيلي ال هنأب نيلدتسم ؛زئاح ريغ .قاطي ال انت.قيلكتلا نأ ىلإ اوبهذ كللذلو ءهتالامكو .هتاقصب فراع وه

 ١85+ ١3٠[ :ساربنلا] .لوضألا حيضوت يف امك :ميكحلا

 ةيديرتاملا لاقو ءءاش امك هقلح ف فرضتلا هلف كلاملا ةنأب الدتسم ؛«يرعشألا دنع ميظع لصأ اذه :حبقي ال هند

 ةيلقع يف فالخلا ىلع عرفتم فالخلا اذهو «لقعلا هحبقتسي ام هناحبس هللا ىلإ هسسنت نأ زوق ال ةةلوشملاو

 لاقو عههي زنت بجيف تثفاقع حيبق هنأحعبسس هللا نع حيبقلا رودص :ةلزتعملاو ةيدي رتاملا لاقف عهتيعرش و ن :تيل |

 ياسسيع ميضصوي ىلا يا طعس مدص عئشو «حبقلاو نما تيزي 3 لالا بدوي

 انمصع - هجاجوعاو قع ةفاحس ىلع نهرب دقف ميل باذعو ميظع طعس ضوعم ي هنأ ف مل عاش

 ١3.٠[ :ساربنلا| .بابذ نينط وأ باب ريرصك يمك

 ققحت ياني اذهو «مزاللا نودب موزلملا دوجو زاحل- انكمم موزلملاو الاحم ناك ول مزاللا نإف :موزللا ىنعمل اقيقحت
 نم طلغلا عضوم نييعت :راظنلا حالطصا يف لحلاو ةتكنلا هذه عفد يأ :اهلحو .١5٠[ :سا ربدلا | .عوزللا

 ١3٠[ :ساربنلا| .ثنؤيو ركذي ردصم هنأل ؛ريرقتلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ نيشحملا ضعب معزو «ةطلاغملا



 ديلوتلا يف مالكلا آف دئاقعلا حرش

 لا ل ضرع ول كلذ بجي امنإو لاحم هعوقو ضرف نم مزلي ال هسفن يف
 هكمملا كلذل يأ

 هللا نأ قرت هنأ ,ريغلاب عانتمالا نياق عاني لاما موزل ن وكي نأ زاج ذلاو «ريغلاب

 . لاح وهو ,ةماتلا هتلع نع لولعملا 0 هعوقو
 سوس 2 كعع ِ أ

 ىلإ رظنلاب امأو «هتاذ ىلإ رظنلاب لاحم هعوقو ضرف نم مزلي ال نكمملا نأ :لصاحلاو

 .لاحن ا مزلتسي ال هنأ ملسن الف هسفن ىلع دئاز رمأ
 نكمملا سفن ىلع يأ

 [ديلوتلا يف مالكلا]
 بيقع جاحجزلا يف راسكنالاو ءناسنإ برض بيقع بورضملا يف ملألا نم دجوي امو

 هنأ عم ؛هسفن ف نكمم هنإف «لوألا لقعلاب هولثمو «ريغلاب اعنتممو هسفن يف انكمم نوكي نأ زاوحج :ضرف نم مزلي ال
 بجي يأ :كلذ بجي امنإو ١5٠[ :ساربنلا] .لاحم ةماتلا ةلعلا نع لولعملا فلخت نأل ؛ىلاعت بجاولا وهو «ريغلاب عنتم
 ىلع ءانب ال :ريغلاب عانتمالا .ريغلاب عانتمالا هل ضرع نإو يأ :زاجل الإو .نكمملا عوقو نم لاخلا موزل مدع
 .هتاذل دوجولا بجاو سيل ملاعلا نأل :هسفن ىف نكمت .هسفن يف هعانتما

 وهو ,ححرم الب احيجرت تقو نود تقو يف ةلعلا نع لولعملا رودص نوكي نأ مزلي هنأل :لاحم وهو

 ,دبعلا لعف ىلع بترملا رثألا نأ ملعا .ديلوتلا ثحب يف عورش :ملألا نه دجوي امو ١3٠١[ :ساربنلا] .لطاب
 ءاندنع هناحبس هللا قولخم وهو ءاديلوت ىمسي لعفلا اذه رادصإو ءادلوم ىمسي :مهسلا يمر ىلع بترملا لتقلاك
 51١ ١[ :ساربنلا] .ةلزتعملا روهمج دنع دبعللو

 بيقع" :هلوقبو "ناسنإ برض بيقع" :هلوقب ديق مل :لاقي نأ وهو ؛ردقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ :كلذب ديق
 كلذب ديق :هلوقب هنع باجأف ءجاحزلا يف راسكنالاو بورضملا يف ملألا نم دحوي امو :لقي ملو "ناسنإ رسك

 راسكنالا اذكو «ناسنإ برض ىلع بترملا ريغلا ملألا نإف :فالخلل الحم حلصيل 5٠١[ :يدنفآ ناضمر].خلإ

 (درو وبأ) .اقافتا هيف الصأ دبعلل عنص ال ؛هرسك ىلع بترملا ريغلا



 ديلوتلا يف مالكلا 7 4 دئاقعلا حرش

 وه قلاخلا “8 نم رم امل ىلاعت هللا قى ولخم كلذ لك ,لتقلا بيفع تولملاك ةيبشأ امو

 ىلاعت هللا لعف رثا يأ
 اودنسأ امل ةلزتعملاو .ةطساو الب هيلإ ةدنتسم تانكمملا لك نأو ءهدحو ىلاعت هللا

 لعف طسوتب ال لعافلا نع ارداص لعفلا ناك نإ :اولاق هللا ريغ ىلإ لاعفألا ضعب

 العف هلعافل لعف بجوي نأ :هانعمو .ديلوتلا قيرطبف الإو «ةرشابملا قيرطب وهف ءرخأ

 نم راسكنالاو ء«برضلا نم دلوتي ملألاف ؛حاتفملا ةكرح بحجوت ديلا ةكرحك ءرخآ
 .ىلاعت هللا قلخب لكلا اندنعو «ىلاعت هلل نيقولخم اسيلو ءرسكلا

 تادلوتم هنومسي ام نأل ؛قيلختلاب ديقي ال نأ ىلوألاو .هقيلخت يف دبعلل عنص ال

 باستكالا امأو «ءدبعلا نم هتلاحتسالف قيلختلا امأ. ءالصأ هيف دبعلل عنص ال
 تاسيس ه1 1 وااخ ال اباستكا الو اقيلخت ال

 22)2ظ2ظ)2ش1051٠ ت1 520 (ةردقلا لحم. امئاق سيل ام ةتاييقك ١ ةلاحتسالاف

 ُيَلْخَي ٌنَمَفْألم :ىلاعت هلوقو *٠١(. :ماعنألا ِّبِءَْْش اك لاَ :ىلاعت هلوق نم لاعفألا قلخ ثحب يف رم يأ :رم امل
 لعف سيل قارحالاف ؛ةرعاشألا بهذم اذهو :تانكمملا لك نإو ١5١[ :ساربنلا] ١7(. :لحتلا) (ٌقلحي ال مك
 .رانلا ةسامم دنع هئادحإب هتداع ترجح نكلو. ؛ةطساو الب ىلاعت هلعف وه لب. ؛ةطساوب ةتاحبس هللا لعف الو «رانلا
 ادجوم ىلاعت هنوك ححصمو «هناكمإ وه هناحبس هلل ارودقم ءيشلا نوكل ححصملا نأ :هيلع روهشملا مهليلدو
 ,ةطساوب هنع رودصلاب اهضعب صيصختف ءءاوسلا ىلع هناحبس رداقلا ىلإ تانكمملا عيمج ةبسنف ءهتردق وه

 ؛(١٠١ 5 :ماعنألا) أعيش اك يلا ا :وحن قلخلا صوصن هيلع لئالدلا حصأ نمو ؛حجرم الب حيجرت ةطساو الب اهضعبو
 ١5١[ :ساربنلا] .ةرورض الب زوجي ال رهاظلا نع صنلا فرصو «ةطساو الب داجيإلا وه قلخلا نم ردابتملا ذإ
 ةيناثلاو ءةرشابملاب ىلوألاف :ديلا ةكرحك .ةيرارطضالا نود ةدلوتملا ةيرايتخالا لاعفألاك :لاعفألا ضعب

 عنص ال :لاقي لب «قيلختلاب ديقي ال نأ ىلوألاو .دلوملا يأ :هقيلخت يف دبعلل عنص ال ١1١[ :ساربنلا] .ديلوتلاب
 قيلختلاب دييقتلا امأ ؛ةرعاشألا بهذم وه امك ءابساك الو اقلاخخ سيل دبعلا نأ :ىعملا نوكي ىبح «هيف دبعلل
 ١[ 57 :ساربنلا] .قحلا فالخ اذهو ءابوسكم هنوك ال ؛دبعلل اقولخم هنوك نوركني امنإ ةرعاشألا نأ مهويف
 يف تادلوتملا ىلإ ةبسنلاب انلاحك ءانيف تادلوتملا ىلإ ةبسنلاب انلاح نأ ةينادجولا ةرورضلاب ملعن انأ عم :ةلاحتسالاف

 ١١7[ :يلايخلا] .تادلوتملا عيمج يف باستكا الف ءانريغ



 ديلوتلا يف مالكلا نبا 1111 دئاقعلا حرش

 تيم لوتقملاو .ةيرايتخالا هلاعفأ فالخب الوصح مدع نم دبعلا نكمتي ال اذهلو

 عطق دق ىلاعت هللا نأ نم «ةلزتعملا ضعب معز امك ال «هتومل ردقملا تقولا يأ .هلجأب

 ددرت ريغ نم ملع ام ىلع «دابعلا لاجآب مكح دق ىلباعت هللا نأ :انل .لحألا هيلع

 ةلزتعملا تجتحاو ,4َنوُمدَقَتْسَي لَو َةَعاَس َنوُرِجَأََْي ال ْمُهّْلَحَأ َءاَج اَدإَفط هنأبو
 (7 4 :فارعألا)

 22506 10 11 1و دوه هوا مع ووو وردود وم هوس م سس ع مر مممم او أذهل ثيداحألاب

 دوجو لبق دبعلا نكمت مدع نأ "اهوصح مدع نم دبعلا نكمتي ال اذهو" :لوق ىلع دروأ :نكمتي ال اذهو

 لعف ىلإ ةدارإلاو ةردقلا فرص نأ امك «ببسلا ةطساوب ابستكم هنوك يقاني ال هدعبو «عئنتمم - ببسلا ةرشابم

 هب ةدارإلا قلعتت مل ول هنأ لوصحلا مدع نم نكمتلا نأب هعفد نكميو ؛هكرت نم نكمتلا توفيو «هبجوي ةرشابملا
 مدع ةدارإ عم .ءببسلا ققحت دعب ققحتي هنأل ؛كلذ ققحتي ال دلوتملا لعفلا يفو ءلصحي مل لوصحلا لبق

 [؟١١ :ماصعإ .هققحت

 ؟ال مأ شاعل لتقي مل ول هنأ يف فلتخاو «هيف تومي هنأ ىلاعت هللا ملع يذلا نامزلا ناويحلا يف لحألا :هلجأب
 لتقي مل ول هنأ ىلإ ةلزتعملا روهمج بهذو ؛تومي ال نأو تقولا كلذ يف تومي نأ زوجي هنأ ىلإ ةرعاشألا بهذف
 لتقي مل ول هنأ ىلإ مهنم ليذحلا وبأ بهذو ؛هنع يهنملا هبسكل ذخألا نأب بيحأ «هلتاق ذحؤي الف الإو ءشاعل

 لتقلا مدع نأب بيحأ «دبعلا ةبلغ مزليف «هناحبس هللا ةردق لحأل اعطاق لتاقلا ناك تمي مل ول هنأب الدتسم «تامل

 [؟١١ :ماصع ؛547١ :ساربنلا] .لاحم الف «هلتقب ريدقتلاو ملعلا قبسي مل اذإ روصتي امنإ

 امك «لحألا هيلع عطقي دق لتاقلا نأ :باوصلاو ءانيلإ ةلصاولا خسنلا يف هترابع دجو اذكه :ىلاعت هللا نأ نم

 هيلع عطق يذلا وهف «ىلاعت هللا عنص ال ؛ديلوتلا قيرطب لتاقلا لعف مهدنع توملا نأل ؛"دصاقملا حرش" يف عقو

 (درو وبأ).قيرطلا انيلع نالف عطق :لاقي امك .هلك هيفوتسيل كرتي مل يأ «لحألا
 هنألف ؛ددرتلا يفن امأو ؛ةردقم تانئاكلا نأب ةعطاقلا صوصنللف ؛مكحلا تابثإ امأ :ىلاعت هللا نأ انل

 .يشاوحلا ضعب يف اذك ؛هوحنو لتقلا مدعب دييقتلا ريغ نم يأ :ددرت ريغ نم ١57[ :ساربنلا] .لهجلا ةمالع
 "نومدقتسي ال" :ىلاعت هلوق :تلق ؟هيفن يف ةدئاف الف «هئيحم دنع مادقتسالا روصتي ال :تلق نإف :نومدقتسي الو
 نيسحلا وبأ امأو ,.مهضعب يأ :ةلزتعملا تجتحاو ١١[ :يلايخلا| .طرشلاب ديقتي الف «ةيطرشلا ةلمجلا ىلع فطع

 .ةيهيدب ةلأسملا :اولاقف هعابتأو



 ديلونلا ف مالكلا__ ااا 5991# را عرف
 اذ. ناقل قيس 1 هلعحلاب اعيع تاكول هنآيو ,رمعلا يف ديزي تاعاطلا ضعب نأ يف

 دع بارا و هةينكب لو تالفف لوألا تبوس نمل 8[ ةاصاصقأ الو ةيداالو ًاياتتع لو
 ,ةنس نيعبرأ هرمع ناكل ةعاطلا هذه لعفي مل ول هنأ ملعي ناك ىل ماعت هللا ' نأ ةلوألا

 كلت ىلإ ةدايزلا هذه تبسنف «ةنس نيعبس هرمع نوكيو ءاهلعفي نأ هلع نك

 نأ :ئباثلا نعو .ةدايزلا كلت تناك امل اهالول هنأ ىلاعت هللا ملع ىلع ًءانب «ةعاطلا

 2101آآ1 كك .يهنملا هباكترال ؛يدبعت لتاقلا ىلع نامضلاو باقعلا دوجو

 هلل

 ١ " :ةض هللا لور لاق :لاق مف نابوث نعو «قعَم ةدايزلل نكي مل ايعظق لحألا ناك ولف :رمعلا ىف ديزي
 - ري --2 ١

 :ربلاو .امهيحيحص ٌّى م تابح نساو يدذمرتلا ةاور 0 دال الا رمعلا ف 5 ُك اي . :ءاعدلا ايلا 1 : 1

 5 ر ِق كل ايسني ة هق ر 95 لا بصحأ ءيه : ع لوسر لاق كل 6-5 سنا نعو «نيدلاولا ىلإ نا . الل|

 *١3[ :سارينلا| .لجألا رثألاو ب لاسر .(يراخبلا هاور) ."همحر لضيلف
 هرمع نأ عملا سيل هنأب بيجأ ؟ةلزتعلا بهذمك نيردقم نيلحأب فارتعا اذه نأ :هيلع دروأ :هرمع نوكيو

 قوف ام ق قحتسا هنأب ملعلا عم «ددرت الب نيعبس ردق هنأ :نيعملا لب .ةريدقت ىلع .نب عبسو ؛ريدقت ىلع ةنس نيعبرأ

 ١[ 37 :سارينلا] .ةعاطلا ببسب اهنم نيعبرألا

 صضراعت ال داححا رابعا انأ :ايهدحأ :نيرخآ نيهجب وب تيعجأ و ىزاخحم ةدايزلاب اهتيمستف :ةدايزلا فللت خناك

 قحلاو ,مادقألا لازم نم ءاضقلا ريغت نأ ملعا .ةكربلاو ريخلا ةرثك يه رمعلا ةدايز نأ :امهيناث ؛«تايعطقلا

 هيف عقي نأ ريغ نم قبس دق ءيش لك ريدقت نأ وه - ةيعمسلاو ةيلقعلا نم ةيعطقلا ةلدألا هيلع تلد يذلا

 عطاقلا ىلقعلا ليلدلا فلاعش اف نأ :اهنع لمحملا باوجلاو ءرهاوظلاب هيلع صض رتعا و .لهجلا مزل الإو طق لدبت

 «ءاضقلا داري ءاغذلا نأو «ةعاطلاب رمعلا هدايز ثيدح اهدحأ :لوقنف : لصفملا باوحلاو «لوؤم وأ داودرم وهف

 درلاا و ةدايزلا امأ «كشو ددرت اب تيسك اك ردقم ملا بتعسلا نأ :هصخلمو ؛حراشلا ةر اع بيحلأو

 هللا رده ةرت له ىفرلاو ةيودألا لآ لكس نيح 0 ةوبنلا بانج نم دافتسرسم با وجا اذهو .ةييبسلا ع زاجمف

 ١ ه2 ع١ 8 : ساربنلا | . "هللا ردق نم يه" :لاَف ؟ىلاعت



 ةياتارإ ركل ااا اة اا 1
 لعف لتقلا نإف «ةداعلا يرج قيرطب تولملا هبيقع ىلاعت هللا قلخي يذلا لعفلا هبسكو

 .اقلخ نكي مل نإو ًابسك لتاقلا

 قو: .اياستكا هلو اقيلخت هيف دبعلل عنص ال «مىلاعت هللا قولخم تيملاب مئاق توملاو

 .4ةاّيَحْلاَو َتْرَمْلا َقَلَعط :ىلاعت هلوق ليلدب يدوجو توملا نأ ىلع اذه
 0 .هردق توملا قلخ ئيعمو ؛يمدع هنأ ىلع نورثكألاو

 لتقي مل ول هنأو «توملاو لتقلا :نيلجأ لوتقملل نأ ىيعكلا معز امك ال دحاو لجألاو
 ٠ ةلتعملا دحأ ظ

 210011111111111 .توملا وه يذلا هلحأ ىلإ شاعل

 نأ ملعا :مئاق توملاو ١585[ :ساربنلا| .ةبوسكملا بونذلا رئاسب ذحاؤي امك هب ةذخاؤملا زوجيف :اقلخ نكي مل

 :ةتاحبس هللا .قولخم لوقتملا توه.نإ :تولوقي ةرغاشألا نأ ونهو .:ةلرتعملاو ةرعاشألا نيب رقعآ افالعا) انه

 هللا قولخم تيملاب مئاق توملاو :هلوقب مهيلع درف ؛هلعف نم دلوتم هنأل ؛دبعلا قولخم هنإ :نولوقي ةلزتعملاو
 نارمأ امه نيداضتملا نأل ؛داضتلا لباقت ةايحلاو توملا نيب لباقتلا ن وكيف :يدوجو [ 8. :ساربفلا | :ىلاعت

 نيدوجوم نيرمأ ةايحلاو توملا ناك املو ءضايبلاو داوسلاك ءةدحاو ةهج نم دحاو لحم يف ناعمتجي ال نادوجوم

 [؟:14 :يدتفآ نانضمرإ .ةاضتقلا لباتقت امسهبيب ناك

 يدوجولا رمألاب الإ قلعتي ال وهو «قلخلا قلعتم ناك توملا نأ :ةيآلا هذمب لالدتسالا هيجوتو :ىلاعت هلوق ليلدب
 وهو :هنأ ىلع نورثكألاو ١١4[ :يدنفآ ناضمر].جراخلا يف ادوجوم ارمأ توملا نوكيف «جراخلا ف دوجوملا

 مهدنع توملاو ةايحلا نيب لباقتلاف ؛حراشلاو "فقاوملا" بحاصو يواضيبلا يضاقلاك «نيرحخأتملا ةرعاشألا رات

 حراشلا هحجرو «يحلا نع ةايحلا لاوز :مهضعب لاقو «ةايحلا هنأش نم امع ةايحلا مدع وهف ؛ةكلملاو مدعلا لباقت

 اتاَوْمَأ جدتك وَ :نآرقلا يفو ؛ةيح نوكت ال يناثلا ىلع ةفطنلا نأل ؛نسحأ لوألا نأ :يدنعو ءدنسلا ديسلاو

 :«تادامجلا لمتشيف :ةايحلا مدع :ةمذرش لاقو :يناثلا وه ماعلا فرعلل قباطملا !معن «(؟8 :ةرقبلا) كؤك اًيحأف

 ١55[ :ساربنلا].بلسلاو باجيإلا لباقت لباقتلا نوكيو
 ال انأ الإ «ةلزتعملا روهمجو ةرعاشألا قافتاب اذهو ءدحاو دبعلا تومل هللا هردق يذلا تقولا يأ :دحاو لجألاو

 هدنع لوتقملاو :توملا وه ١15[ :ساربنلا].لوتقملا يف امك «هلبق توملا عوقو نوزوجي مهو ؛هيف الإ توملا زوحب
 [ ١56 :ساربنلا] .دبعلا لعف لتقلاو «ىلاعت هللا لعف نم توملا نأ هنم امعز «تي. سيل



 ديلوتلا يف مالكلا قر دئاقعلا حرش

 ىو رآألاو تافاللا تسيح ةيمارتحخا ةاملاو ,نيتيزيرغلا هترارح ءافطناو

 ةايحلل ةعطاق يأ

 دق كلذو «هلكأيف ناويحلا ىلإ ىلاعت هللا هقوسي امل مسا قزرلا نأل ؛قزر مارحلاو

 هولخل تاويل دي.قالعتي امه. ةريسفات قف ىلوأ اذهو .امارح هيجي ءالالح نوكي
 ابورشم وأ الوكأم مانع

 قزرلا ةفاضإ يأ ”

 ١[ 46 :ساربنلا] .ةيناسنإلا ةعيبطلا يضتقم هنأل ؛هب يمسو ,ةنس نورشعو ةئام ناسنإلا يف وهو :ايعيبط الجأ

 نهيرشيو هلك ايف ناويحلا ىلإ هغلييو هلسرن يأ :ىلاعت هللا هقوسي ال .ةرطفلا لضأ نع نييقولحملا يأ :نينيريرغلا

 ."فقاوملا" نم ذوخأم في رعتلا اذهو ءهلمتشي ثيخ قاطيبدق لكألا دلو يزعل هروهظل ؛هنع تكس امنإو

 قفنملا َنأب باجيو (قفني نأ ليحتسي احس لوكأملا ذإ 10 :ةرقبلا) هن وقفني مهانقزر امم :ىلاعت هلوق هيلع دروأو

 ؛ةجاح ال :تلق «مارحلا مكح يف هنأل د ركذي مل :ليق :امارح نوكي دقو ١597[ :ساربنلا] .ازاحجم اقزر ىمسي

 تافيرعتلاب بيسنأ .هنآل ؛فيرعتلا ظفل نع لدعو «قزرلا يأ :ةريسفت نم ١[ :ساربتلا| .رضحملا ددصب سيل هنأل

 ١315[ :ساربنلا] .تايآلا يف قزرلا ظفل نم عقو امل ريسفت هنألو ؛ةيظفللا

 ىذلنا نإوو ةوحم .هسفت ىلإ قزرلا :فايضأ هتاحبس هللا نأ وه: ةلأسملا يف عارنلا ببس نأل كلذو :ربتعم هنأ عم

 هنأ ؛ لطاب مزاللاو عدبعلا ىلإ هللا هقاس امه ناكل اقزر تاك ول عارخلا نأ ةل زتعملا معزف ((هم/ :تايراذلا) 6 قارَكلا

 هزم حبقي 5 انك ءاروذعم مارخلا لكأ نوحي نأ مزلي هنألو ؛ حيبق وهو ؛هتاحبس هلل ىلإ مارخلا قوس ةبسل مرلي

 نآل ؟نيقيرفلا نيب عارت نكي هناحبس ىدللا ىلإ قررلا بسب م ول هنأ رهظت «بسكلاب العوي لقالاو ةينش
 نم ةمولعم ةفاضإلا نأل ؛ةيولوألاب ىفتكا امنإو ءاضيأ ةلزتعملا دنع ىيعملا اذهب قزر وهف ءهب ىذغتي ام مارحلا

 ديسلا لاق ءهريغ وأ يدعتلاب تناك عاوس يح هب عفتنا ام لك هنأ :اهدحأف «ذعب اميف كن فنصملا مالكل مئالملا

 نأ مزلي هنأب ءالوأ هيلع دروأو «يذغتلاب هصخ نمل افالخ دمتعملا وه :يدمآلا لاقو .ةرعاشألا بهذم وه :دنسلا

 رخآلاو ءالوطت نبللاب امهدحأ عفتني نأ زاوحل ؛هريغ قزر صخش لكأي نأ زوجي نأ :ايناثو ءاقزر ةيراعلا نوكي
 لكأي الو" :فنضصملا لوق مثالي ذي نكل ع( :ةرقبلا) 4 نوفي فاَنقَز امم 8 : ىاعت هلوقل ؛همارتلاب بيجأو «ابرش

 - لوألاك وهو :"بيذهتلا" يف حراشلا راتخم وهف هب عفتناف ناويحلا ىلإ هللا هقاس ام :ياثلا ؛"هريغ قزر ناسنإ



 ديلوتلا يف مالكلا في 1 دئاقعلا حرش

 امب ةراتو «كلاملا هلكأي كولممب ةرات هورسف مهفأل ؛قزرب سيل مارحلا ةلزتعملا دنعو

 نوكي ال نأ :لوألا ىلع مزلي نكل ءالالح الإ نوكي ال كلذو «هب عافتنالا نم عنم ال

 هللا هقزري ل هرمع لوط مارحلا لكأ نم نأ :نيهجولا ىلعو ءاقزر باودلا هلكأت ام

 نيعم يف ةربتعم ىللاعت هللا ىلإ ةفاضإلا نأ ىلع فالتخالا اذه نيبمو .ًالصأ ىلاعت

 550561515 1 1111 ذا :ةدحو:هللا الإ قزاو هل ةنأو «قزرلا

 وهو «هب عافتنالا نم ةنكمرو «ناويحلاب ىلاعت هللا هصخ ءيش هنأ :ثلاثلا «ةفاضإلا ىلع هلامتشال ؛هنم لضفأو 2

 الو قزر باودلا لوكأم نأ :هيلع دريو «لعفلاب عافتنالا طارتشا مدعل ؛لوألا نم معأ وهو ؛يواضيبلا راتخم
 ريسفتلاف «ىلاعت هللا وه لعاجلاو ءاكلم لوعجملا يأ :كولممب ةرات هورسف مهنأل ١37: ١517[ :ساربنلا] . صيصخت
 هعقدو «رخآ ائيش كلي نم امهلكأ اذإ قورسملاو بوصغملا :الوأ هيلع دروأ :كلاملا هلكأي .ةفاضإلا ىلع لمتشم

 نم دنع هريزنخخو رفاكلا رمح اذكو ءامهلكأ اذإ هريزنخو ملسملا رمح :ايناثو «لوكأملا كلام دارملا نأب ءرهاظ
 نأ :اهيناث ءيعرشلا نذإلاب اكلم لوعحجملا كولمملاب دارملا نأ :اهدحأ :هوجوب :بيجأو «عورفلاب ابطاخم مهلعجي

 ثيح نم نيكولمم اسيل ريزنخلاو رمخلاو ؛لكألا ثيح نم كلملا وه دارملا نأ :اهثلاث ءاكلم مارحلا نومسي ال ةلزتعملا
 ١[ 4177 :ساربنلا] .لكألا

 اعافتنا سيل هيف هفرصتو «هب عافتنالا نم ال ؛هتعاضإ نم عونمم وه :تلق ءروجحملا لام جرخي :تلق نإ :نوكي ال كلذو

 ؛لكألاب عافتنالا صيصختب بيحأو ءاقزر ىمست ال اهنأ عم ءءارحصلا بطحك تاحابملا لخدي :تلق نإ ؛ةعاضإ لب
 ةغل لطاب نيقوزرم ريغ باودلا نوك نأ عم ءاهل كلم ال هنأل :+ ! نوكي ال نأ ١917| :ساربنلا] .رحبلا كم“ هيلع دريو

 ١91[ :ساربنلا] .( :دوه) كاَهَقرر ِهَّللا ىَلَع اَلِإ ٍضْرَأْلا يف باد ْنِم اًمَوال» :ىلاعت هلوقل ؛اعرشو افرعو
 لطاب مزاللاو :ىلاعت هللا هقزري مل[5١١1 :يدنفآ ناضمر] ةلزتعملل ناثلاو لوألا ريسفتلا يأ :نيهجولا ىلعو

 :ىلاعت هلوق :امهيناث .هحرشو "فقاوملا" يف هجولا اذهو «ةلزتعملا روهت لبق فلسلا عامجإ :امهدحأ :نيهجول

 مكحلا مومع ديفي - ةيقارغتسالا نم عم يفنلا دعب ةركنلا عوقو نأل ؟كاَهقَر رولا ىلع الإ ضْرألا يف ٍةَباَد َنِم اًمَو#

 دنع ال اندنع قزر مارحلا نأ يأ :فالتخالا اذه | يرق 'دصاقملا حرش" يف هحولا اذهو «ةباد لكل

 عئاش هنأل ؛يريسفت فطع هنأ :يدنعو «موزلملا ىلع مزاللا فطع نم :ليق :هللا الإ قزار ال هنأو .ةلزتعملا
 |[ :ساربفلا] .لوآلا فكان نوهشم



 ديلوتلا يف مالكلا 5 دئاقعلا حرش

 ىلاعت هللا ىلإ انف ني امو ؛مارحلا لكأ ىلع باقعلاو ركنا قادم .ااببا نأو

 .هرايتخاب هبابسأ ةرشابم

 وصتي الو ءاعيمج ام يذغتلا لوصحلا ؛مارح دك نا الالف هسنقلا قوت قاوتسي لكو
 6 " ملتسي

 بجي - صخش ءاذغ للاغت هللا هردق ام نأل ؛ةقزر هريغ لكأي وأ فقزر نانسنإ لكاي ألا نأ
 2 ايا

 .عنتمي الف كلملا ىنعمج امأو .هريغ لكأي نأ عنتعو هلكأي نأ

 مزلي الف :هللا ىلإ ادنتسم .احيبق نوكي ال ىلاعت هللا ىلإ ادنتسم نوكي ام نأ ىلعو يأ :هللا ىلإ ادنتسم نوكي امو
 مدلا قحتسي ال هبكترهو .احيبق نوكي هئإف «ىلاعت هللا ىلإ افاضم اقزر نوكي. ال هنأل ؛لثيح اقزر مارحلا نوك

 نوكي الو ءاقزر نوكي ال مارحلا نأ ملعف «باقعلاو مذلل اقحتسم نوكي مارحلا لكأ نم نأ لاحلاو :باقعلاو
 [؟١ ٠ :يدنفآ ناضمر] .ىلاعت هللا ىلإ ادنتسم

 هذه نم وهف «ةعونمملا بابسألاب هبسك دبعلا نأل وه امنإ مارحلا ىلع باقعلاو مذلا نأ :هلصاح :كلذ نأ باوجلاو

 رفاكلا رفك ىلاعت هللا ةدارإ نأ نم ررقت امل «حيبق قوسملاو نسح قوسلا :ةلمجلابو .ىلاعت هللا هقاس نإو حيبق ةيثيحلا
 ؛25 هللا لوسر دنع انك :لاق :ةيمأ نب ناوفص ثيدح - قزر مارحلا نأ ىلع ةحضاولا ةلدألا نمو ؛حيبق دارملاو ؛ةنسح

 نم ءانغلا يف يل نذاف ءيفد نم الإ قزرأ ٍقارأ الف «ةوقشلا يلع بتك هللا نإ !هللا لوسر اي :لاقف ةرق نب ورمع ءاج ذإ

 ةقزر نم كليلع هللا مرح ام ترتحاف ؛ابيظ هللا كقزر دنقل تبذك :ةمارك الو كلل نذآ هل" :325 لاقف :ةشحاف ريغ
 .اقزر مارخلا نوكل ليلعت :يدغتلا لوصحل 1 4 / ساربنلا| .هحام نبا هاور ,"هلذلد نم كلل يلا لحأ اه كاك

 قزرلا رّسف اذإ يأ :كلملا ىنعمب امأو ١978[ :ساربنلا|].كلذ نع ىلاعت زجعلاو لهجلا مزل الإو :هلكأي نأ بجي
 قزرلا نأ :يدنع قحلاو «هقزر هريغ لكأي وأ :هقزر ناسنإ لكأي ال نأ عنتمي الف «ةلزتعملا يأر وه ان“ للاب

 /١5[ :ساربنلا] .ةلزتعملاو ةرعاشألا يريسفت نم لكب لمعتسم



 لالضإللاو ةيادحلا يف مالكلا لاا انااا ظ دئاقعلا حرش

 [لالضإلاو ةيادحلا يف مالكلا]
 هنأل ؛ءادتهالاو ةلالضلا قلخ ىيعمب ؛ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي ىلاعت هللاو

 ةرعاشألا دنع يأ

 ؛قنللا قيرط نايب ةيادهلاب دارملا سيل نأ ىلإ ةراشإ ةئيشملاب دييقتلا فو .هدحو قلاخلا
 ةلزتعملا تسفر انك ةيادهلاو لالضإلا دييقت

 ةثيمستا وأ الاخ كدبعلا :تاذجو» نع اةرابغ لالضإلا الو .لكل قح يف ماع هنأل
 نيدتهملاو نيلاضل

 8 ىف نب ايد فدع هايس .لامت هقيفم كلذ قيل قمع 8 ذ] هةلاَغ

 221101101111 1]1]1]آ1] ]1 111-ا «نارقلا لإ ننسي امك ؛ةييبسعلا قيرطن ازاح

 ْءاَسي ْنَم ّلْضُي هَل نإ :ىلاعت هلوقك :تايآلا نم ريثك يف ةيادهلاب هسفن فصو ىلاغت هللا نأ ملعا :ىلاعت هللاو

 .دبعلا يف ةعاطلا قلخ ةيادحلا :ةرعاشألا لاقف ءامهريسفت يف فلتخاو :50 :دعرل) هَباَنأ ْنَم ِهّيلِإ يِدْهَيَو
 نأ نيمعاز ةلزتعملا مهفلاخو «ىلاعت هللا ىلإ لكلا قلخ دانتسا نم مهلصأ ىلع ءانب ؛هيف ةيصعملا قلخ لالضإلاو
 ةيادحلا اورسفو «حيبق وه اضيأو ؛باقعلا قاقحتسا يقاني ةيصعملا قلخو «باوثلا قاقحتسا ٍقاني ةعاطلا قلخ

 ١95[ :ساربنلا] .ةدرابلا تاليوأتلا نم كلذ ريغ ىلإ ءالاض دبعلا هنادجوب لالضإلاو «,باوصلا قيرط نايبب

 ىلإ فاضم ردصملا :دبعلا نادجو ١93[ :ساربنلا] .ةيصعم وأ ةعاط «ىلاعت هلل ةقولخم دبعلا لاعفأ نوكتف :قلاخلا هنأل
 ةئيشعب ةيمستلاو .نادجولا يأ :كلذ قيلعتل ىنعم ال ذإ .ةلزتعملا هيلإ بهذ امك ءالاض دبعلا هللا نادجو يأ ,لوعفملا
 ام اهنأل ؛رظن اهيفف ةيمستلا امأو ءأشي مل وأ كلذ ءاش ءءيش لكب ملاع هناحبس قحلاو «ملعلا وهف نادجولا امأ : ىلاعت هللا

 ضحم ىلإ ةلوكوم ةيمستلا نأ ديفي لالضلاب ءاشي نم هللا ىمسي :كلوق نأب باوحلا نكميو «ةئيشملاب هقيلعت حصي

 ةيمستلا نأب هجوي دقو ؛لطاب كلذو ءالاض حلاصلا دبعلا ىمسي نأ زوجيف «ءىمسملا فصو ىلإ رظن ريغ نم ؛هنئيشم
 ١[ 395 :ساربنلا] .هناحبس قحلا ةئيشك.ال دبعلا ةئيشع.ةديقم يهف ؛لالضلا دبعلا رايتخا ىلع ةفوقوم

 لالضإلا نأو ؛ءادتهالا قل نع ةرابع ةيادهلا نأ ملسن ال :لاقي نأ وهو ؛لئاس باوج ىلإ ةراشإ هنأك :!معن

 ةفاضإ الو ءداه ةَتلَع يبنلا نإ :لاقي نأب ُدي يننلا ىلإ ةيادهلا ةفاضإ زاح امل الإو :ةلالضلا قلخ نع ةرابع
 هنأل ؛يلاتلا نالطب امأو «قلاخمب سيل ىلاعت هللا ريغ نألف ؛ةمزالملا امأ «لضم هنإ :لاقي نأب ناطيشلا ىلإ لالضإلا

 باجأق ءالاض دبعلا نادجو نع ةرابع لالضإلاو «قحلا قيرط تايب نع ةرابع ةيادهلا نوكيف ءامهيلإ ةفاضإلا زاح

 [7 17 :يدنفآ ناضمر] ."ازاحب دي يبنلا ىلإ ةيادهلا فاضت دق !معن" :هلوقب هنع



 لالضإلاو ةيادهملا يف مالكلا سياف دئاقعلا حرش

 مالك يف روكذملا مث .مانصألا لإ كيسي اه ءازام ناطيشلا ع لالضاإلا دنسي دقو

 ةلالدلا نع زاحب دتهي ملف هللا هاده :لثمو «ءادتهالا قلخ اندنع ةيادحلا نأ :خياشملا

 : ىلاعت 3 تك وهو «باوصلا ني نايب تو دنعو .ءادتهالا لل ةومدلاو

 (ةك ناز

 2000058 ةلصوملا ةلالدلا ةلزتعملا دنع ةيادملا نأ ر ا و .ءادتهالا ىلإ - 1

 رهن: تير مانيلا دين نأ ةينبَو ىنيتخاو , :ةتلع ميهاربإ نع ةياكح ىللاعت هلوقك ءازاحجم :مانصألا ىل |١ كيسي امك

 عءردقم لاؤس نع باوج اذه : هللا ةاده لثهو 71١7| :يدنفأ تايه ] (؟ هيا“ :ميهاربإ) © سانلا نم ريثك نللضأ

 ناك هنأل ؛ئععم دتهي ملف هاده هلوقل نوكي فيكف - ىلاعت هللا قلخب ءادتهالاو لالضالا ناك اذإ هنأ :هريدقت

 موزلملا ركذ ليبق نم ءلسرم زاحب يأ زاحب :هلوقب باحأف «نيعم اذإ هل نوكي الف «قلخي ملف قلخخ ذئنيح هانعم
 |" :ىدنفا ناضمر] .ءادتهالا قلحخ مزالي ءادتهالا ىلإ ةوعدلاو ةلالدلا نأل ؛مزاللا ةدارإو

 ؛«تببحأ نمل باوصلا قيرط نايب ىلع ردقت ال كنإ :لاقي نأ يف يعم ال هنأ :نالطبلا هجو :ىلاعت هلوقل ؛لطاب وهو

  ميقَتَْسُم ٍطاَرِص ىلإ (ه5 :صصقلا) ©يٍدهت ال َكنِإ» :ىلاعت هلوقلو ؛هيلع لزن ام سانلل نيبي ا هيلع هنأ عم

 معي باوثلا قيرط نايبو «كلذك سيل مهضعبو يدهم مهضعبف «ةيادهلا يف فلتخم سانلا نإ اضيأو (7؟:نونمؤملا)
 مزال ريغ ءادتهالا نأ عم ,ىده عواطم ىدتها نإف ؛ةعواطملا ةدعاق تاوف هيف اضيأو ءامب اهريسفت حصي الف ؛لكلا

 ؛قحلا قيرط هل نيبم نالف :هانعم ناكل نايبلا نعم ةيادهلا ناك ولف يدهم نالف :حدملا ماقم يف لاقي اضيأو «نايبلل
 2١١4 5 ١١[ :يلايخو ميكحلا دبع] .همزلتسي ال نايبلاو «ةيادحلا لوصحب الإ حدم ال ذإ ؛هيف حدم الو

 دها مهللا" :ت3ع هلوقل نكي مل باوصلا قيرط نايب نع ةرابع تناك ول ةيادهلا نأ ٍنيعي :قيرطلا نيب هنأ عم

 هنأل ؛2:3 هنم لاحم وهو ؛«لصاحلا بلط ةيادملا بلط نوكيف ؛هموقل باوصلا قيرط نّيب ::3+ هنأل !نيعم "يموت
 يف نيفلاختم نيتياور داريإ وه حراشلا دوصقم :روهشملاو 7١١8| :ناضمرإ .ءادتهالا قلخ ةيادهلا نأ نيعتف تبع

 يف ةدارملا ةيعرشلا هتقيقح نايب خياشملا دارم نإ :لاقي نأ نكمب :ةلزتعملا دنع ةيادحلا (لامك ةرق).ةيادهلا نأش

 ©١١[ :يلايخلا| .ةافانم الف «يفرعلا وأ يوغللا هانعم وه موقلا نيب روهشملاو ؛عراشلا تالامعتسا بلغأ

 نبا هركذ ظفللا اذه نكل " فغا مهللا" لدب " مفغا بر" :هظفلو ؛ظفللا اذه ريغب هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ *

 537/١7[ يرابلا حتف] . 05 انيبن نع ال التل حون نع يرابلا حتف يف رجح



 لوصولا لصح ًءاوس «بولطملا ىلإ لصوي قي ظ ىلع ةلالدلا اندنعو «بولطملا ىلإ
 . لصحي مم وأ ءادتهالاو

 [؟هللا ىلع بجاو دبعلل حلصألا له]
 رفاكلا قلخ امل الإو «ىلاعت هللا ىلع بجاوب كلذ سيلف دبعلل حلصألا وه امو
 ركش قاقحتساو «دابعلا ىلع نانتما هل ناك املو «ةرخآلاو ايندلا ف بذعملا ريقفلا

 ميححلا ران يف دولخلاب -

 ىلع هنانتما ناك اهل و «ينجاولل عادأ اهوكلا ؛سارينطا عاونأ ةضافإو «ةيادحلا يف

 ةياغ امهنم لكب لعف ذإ ؛-ىلاعت هللا هنعل- لهج يبأ ىلع هنانتما قوف 202 يبا

 هنأ ملع ام دبعلا هللا ىطعي نأ بجي :لاق ؛يئابجلل اهدحأ :بهاذم هيف مهلو «ةلزتعملل افالخ :حلصألا وه امو

 نأ ىلاعت هللا ىلع بحي :اولاق :ةرصب ةلزتعم ضعبل اهيناث ءارفاك تام نم يف بحاولا كرت مزليو «هنيد يف هل عفنأ

 اهثلاث ءاريغص تام نم يف بجاولا كرت مهمزليو ءافلكم هنوك دنع رفكي هنأ ملع نإو باوثلا ىلع دبعلا ضرعي
 بحجيف ؛ملاعلا ماظن ريبدتو ,ةمكحلاب قفوألا وه ام نيعمب ءاعم ايندلاو نيدلا ف حلصألا بجي :اولاق ,دادغب ةلزتعمل
 رفاكلا اذه قح يف حلصأ نكي مل نإو ؛ةميظع مكح ىلع المتشم هنوكل ؛نيرادلا ف بذعملا ريقفلا رفاكلا قلخ

 ؛ةيديرتاملا نم ةنسلا لهأ تاملك نم ريثك هقفاويو ؛حراشلا ركذ ىلا دسافملا نم ءيش هيلع دري ال بهذملا اذهو

 بجاو 75 يبنلا ثعب :نولوقيف «ظفللا يف نوقرفي ةيديرتاملا نكل ءلسرلا لاسرإ ثحب ف حراشلا هركذي امك
 لبق هلقع بلس وأ هتتامإ مث ؛هقلخ مدع هل حلصألا ذإ :قلخ امل الإو |[ .وخ تملا + سارعلا] هيل اهل هللا: نم

 ١5 ١[ :يلايخلا] .فيلكتلا

 ثيحب ىلاعت هللا ىلع ابجاو حلصألا ناك اذإو «ةيرايتخالا لاعفألا يف نوكي امنإ ةنملا نأل :هنانتما ناك املو

 هتاذل امزال نوكي ءاولاق ام ىلع ىلاعت هتاذ ىلع لاحملا لهجلاو هفسلاو لخبلا همازلتسال ؛ىلاعت هنع هك رت ليحتسي

 هل نكمي ال ذإ ؛هبلطل نعم الو «لعفلا كلذ لثم يف ةنملل نيعم الف «هيف رايتخا ىلاعت هل نوكي الو «مىلاعت
 ١[ 7 :ميكحلادبع] .هكرت
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 ءاحخرلاو بصخلا يف طسبلاو ءارضلا ضشك و قيفوتلاو ةميععلا لاؤسل ناك املو

 بصخلا يف ةرثكلا لاوس أ ةدشلا يأ تاعاطلا ىلع

 ىلاعت هللا ىلع بجي :هل ةدسفع وهف دحاو لك قع ن لم اهب قلل ١ ؟ئئيعم-

 ىتأ دق ذإ ؛ءيش دابعلا حلاصم ىلإ ةبسنلاب ىلاعت هلل ةردق يف ىقب املو ءاهك رت

 ْف مهرظن روصقل كلذو ؛ىصحي نأ نم رثكأو «ىفخي نأ نم رهظأ - ةلزتعملا
 رار هيرو 0 (ةيهإلا ف راعملا

 حلصألا بوجو ف يأ + ولع

 نقوكي بقاوعلاب هملغو بدو همرك ةيعطقلا ةادألاب تبث دقو ©!
 ةيلاح واولا

 لب «ةمألا عامجإو ةحيحصلا ثيداحألا يف هناحبس هللا نع رومألا هذه لاؤس تبث دق هنأ عم د سيسلاب

 اهكرتي مل ةحلصم تناك ول ذإ :اهكرت ىلاعت هللا ىلع بجي ٠١[ :ساربنلا] .نآرقلا ف اهضعبب لاؤسل "مامن عاج

 ام عيمجب يأ :«بجاولاب | ىتأ دق ذإ ؛اريخ مهنم دحأب لعفي نأ ةهناخبس قحلا ردقي ال يأ :يقب املو . . ىلاعت هللا

 نوكت نأ مزليف ءبجاولل اكرت ناك- هلعفي ملو هتردق يف ايقاب اهنم ءيش ناك ول ذإ ؛مهحلاصم نم هيلع بحي

 [؟ ١7 :سارينلا] .لاحم وهو «ةيهانتم هتارودقم

 رفاكلا دلخي ال نأ مزلي هنأ :اهنمو ءلصألا اذهل ةريثك دسافم "دصاقملا حرش" يف ركذ دقو :لصألا اذه دسافم

 فالآ دعب الإ نسحملا توم ال نأ مزلي هنأ :اهنمو ءلوحدلا مدع لب «دولخلا ال جورخلا حلصألا نأل ؛رانلا يف

 «يصاعملا يف ةدايز هرمع لوط نأل ؛اريثك انامز يصاعلا شيعي ال نأ مزلي هنأ :اهنمو ؛هريخ لامعأ ديزيل ؛ةنس

 رهظأ يأ :ىفخي نأ نم رهظأ *١١[ :ساربنلا] .دابعلا يف حئابقلاو رورشلا أدبم هنأل ؛سيلبإ ريخلا قلخي ال نأ :اهنمو
 .ءاصحاإلا نم افي 261 وقل نع اديب

 ف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق خوسرو .هتافص لامك الو «هناحبس قحلا لالح نوفرعي ال يأ :مهرظن روصقل

 ملسن ال انأ :هلصاح :هباوجو [؟١* :ساربنلا] .هرضي الو هعفني ام هدبعب لعفي نأ ديسلا ىلع بجي :مهوقك :مهعئابط

 نع ايلاخ نوكي ال- رومألا بقاوعب ميلعلا ميكحلا ميركلا هلعفي ام لك نأل ؛اهفس وأ الخب نوكي حلصألا كرت نأ

 دبعلا ىلإ حلصألا امأو .مهتحلصمل ةياغ هل لب ءاهفسو الخب نوكي الف دبعلا ىلإ ةبسنلاب حلصأ نكي مل نإو ؛ةحلصملا
 ١١1[ :ميكحلادبع] .رخآلا ةحلصمل ةياعر «هلعفي ال نأو هلغفي نأ زوجيف :ىلاعت هللا قح ضخم هنأل ؛هيلع بحاو ريغف
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 دإ ؛ىلاعت هللا ىلع ءيشلا بوجو ئبعم ام !يرعش تيل مث .ةمكحو لدع ضحم
 ةيماهفتسا ام ةملك

 ثيحب هنع هرودص موزل الو ,رهاظ وهو 2باقعلاو مدلا هك رات قاقحتسا هانعم سيل

 وأ لخب وأ ثبع وأ لهج وأ هفس نم الاحم همازلتسا ىلع ءانب «كرتلا نم نكمتي ال
 الامم نايب نم كرتلا يع .كمتلا مدعل ةلع هناحيس ردقي ال

 .راوعلا ةرهاظلا ةفسلفلا ىلإ ليمو «رايتخالا ةدعاقل ضفر هنأل ؛كلذ وحن

 نأ وأ مذي نأ نع هزنم ىلاعت هنأل :رهاظ وهو .لصاح يملع تيل ربخو ؛ملعلا حتفلاب رعشلا :يرعش تيل مث
 امك هكلم يف فرصتلا هلف «كلاملا هنألف ؛مذلا امأو ءنيفرطلا قافتاب اذهو ءروصتم ريغ هنألف ؛باقعلا امأ ,بقاعي

 اذه نأ :باوجلاو ءهدبع لتق كلمي ال ديسلا نأب درويو «نايلقع ال نايعرش حبقلاو نسحلا نأ ىلع ٍئبم اذهو ءءاش
 ٠١[ 5 :ساربنلا] .هناحبس قحلا ةيكلامك هتيكلام سيل اضيأو «يعرشلا حبقلل

 روصتم ريغ لوألا «يلقعو يعرش نيم هيوجولل نأ :هصخلمو[نيعملا اذه ىلع بوجولا لمح يأ] :ضفر هنأل
 هنع باوجلا يف ةلزتعملا تريحت دقو «ىلاعت هللا ىلع بوجولل نعم الف ,دساف يفسلف بهذم يناثلاو ؛هناحبس هللا ف

 اذهو :تلق ءثلاث يعم اذهف «كرتلا ىلع ةردقلا عم ةمكحلا ءاضتقا بوجولا ئيعم نأ :اهدحأ :هوجو ىلع
 حلطصم وه يذلا بوجولا هنيعب ةلزتعملا دنع ىععملا اذمب بوحجولا اذه نأب عفدو «ةيديرتاملا هب لوقي امم بوحولا
 ام كرت نوك لاحملا موزل ببسف «ىلاعت هللا ىلع اليحتسم اصقن ةمكحلا هيضتقي امل لالخإلا اولعج مهنأل ؛ةفسالفلا
 هتاذل امزال ةمكحلا هيضتقي ام رودص نوكيف ىلاعت هتاذ ىلإ رظنلاب كرتلا كلذ حص نإو ءاليحتسم ةمكحلا هيضتقي
 نكل «ىلاعت هتاذ ىلإ رظنلاب هكرتو ملاعلا رودص حصي :اولاق ثيح ةفسالفلا بهذم هنيعب اذهو «ةمكحلا ءاضتقال

 .ةمكحلا هئاضتقاو حلاصملا ىلع هلامتشال ؛ىلاعت هتاذل مزال لعفلا فرط

 يف نوكي نأ زاوحل ءاصقن همازلتساب الو ةمكحلا هيضتقي ام كرت ةلاحتساب لوقن الف -ةنسلا لهأ رشاعم- نحن امأو

 نسحلاب :هلوق ىلع ءانب هلك اذهو .ةمكحلا قلطمل ةياعر هيلع بجي ناك نإو ءاهيلع علطن ال حلاصمو مكح اهك رت

 هللا ىلع زوحي ال القع حيبق عيطملا باوثو يصاعلا باقعو فطللاو حلصألا كرت نإ :اولاق امل مهفإف ؛نييلقعلا حبقلاو

 مزل ام مهمزلف «ىلاعت هللا ىلع ليحتسم صقن هب لالتخالا نإ :اولاقو «تايصوصخلا كلت بوحول اومكح «مىلاعت
 عطقن انإف ؛تايداعلا يف امك كرتلا زاج نإو ءهكرتي الو ةتبلأ هلعفي هنأ عملا نأ :اهيناث «رايتخالا يفن نم ةفسالفلا

 نم ءيش سيل اذه ىلعف «ةلزتعملا يرخأتم ليوأت اذهو ءزئاج هنأ عم «نآلا اذه يف ابهذ بلقني مل دحأ لبج نأب

 مسالا الإ بوجولا نم قبي مل هنأبو «ةفسالفلا هلوقي امك رخآلا فرطلا ليحتسي يح ءابحاو كرتلا وأ لعفلا
 ضعب نع لقن ام :اهثلاث ءامهعوقوب لقعلا مزج يف امهكارتشال ؛بوجولا ىلإ تانكمملا برقأ يداعلا نكل :تلق
 ١١1[ :ميكحلادبع 27١4 :ساربنلا] .لقعلا دنع مذلا هكرات قاقحتسا بوجولا ئععم نأ وهو «ةلزتعملا
 .ناصقنلاو بيعلاو داسفلا يأ :راوعلا ةرهاظلا
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 [هيف باوثلاو ربقلا باذع]
 ديري ال نم مهنم نأل ؛ضعبلا صح «نينمؤملا ةصع ضعبلو ؛نيرفاكلل ربقلا باذعو
 «باذعي ذلق هيد لامع كلا

 ةماع ف عقو امم ىلوأ اذهو «هديريو ىلاعت هللا هملعي امج «ربقلا يف ةعاطلا لهأ ميعنتو

 صوصنلا نأ ىلع ءانب «هميعنت نود ربقلا باذع تابثإ ىلع راصتقالا نم بتكلا

 .ردحجأ ركذلاب بيذعتلاف ةاصعو رافك روبقلا لهأ ةماع نأ ىلعو ءرثكأ هيف ةدراولا

 دارملاو .ءفاضملا فذح ىلع .ربقلا لهأ باذع :ليقو ل ىئعمن ةفاضإإلاو «تباث ربخلاو ًأدتبم :ربقلا باذعو

 ىلع ارظن ربقلا ىلإ يا امغإو ال عأ ار وبقم تيما تاك عاوس «ثعبلا لبق «توملا دعب نوكي بادذدع هب

 ؛ثيداحألاب قطن امك «ةمايقلا موي ىلإ عطقنم ريغ مهياذع نأ :حيحصلا :نيرفاكلل ٠١5[ :ساربنلا] .بلاغلا

 ضعبلو .ناضمر رهش عيمجو ءاهمويو ةعمجلا ةليل باذعلا هنع عفري رفاكلا نإ :"مالكلا رحب" يف يفسنلا ركذو

 ءاهليلو ةعمجلا موي هنع عطقني نكل «هربق يف بذعي يصاعلا نمؤملا :"مالكلا رحب" يف يفسنلا لاق :نيئمؤملا ةاصعلا

 يفسنلا نم فرعأ يطويسلا :تلق ؛ليلذ ىلإ جاتحي اذه :يطويسلا لاقو .ىهتنا «ةمايقلا موي ىلإ هيلإ دوعي ال مث

 ؟رجح هسأر قدي لجر نع ايؤرلا ِي ليئاكيمو ليئربح+ لاس 32تاع يببلا نأ *:ثيدحلا سو ءراثآلاو ثيداحألاب

 هأور «ةمايقلا موي ىلإ اذه هب لعفي :ةيرونكملا ةالصلا نع مانيو هضفريف نآرقلا لحغأي لجرلا هنإ :الاقف

 [؟.ه :ساربتلا] -يراعبلا

 نع ثحبلا امأو .فاك لمحملا داقتعالا اذه نأ ىلإ ةراشإ ميعنتلاو «باذعلاب قلعتم راحلا :ةعاطلا لهأ ميعنتو

 نم دعبتسي دق مهولا نإف ءداعبتسالل اعفر طقف ميعنتلاب قلعتي نأ لمتحيو «هتقدو هضومغل مزال ريغف امهتيفيك

 [؟ ١5 :ساربنلا] .امهوحنو برشلاو لكلا يف ميعبتلا رصحي هنأك ءاهملأت نم دعبتسي ال ام ءتيملا ءازحأ ميعنت

 نود ربقلا باذع تابثإ ىلع راصتقالا نم بتكلا ةماع يف عقو امث ىلوأ اعم ميعنتلاو باذعلا ركذ يأ :ىلوأ اذهو

 ىلعو ءرجرلاو ةوعدلا يف غلبأ ديعولا نأل كلذو ؛رثكأ هيف ةدراولا صوصنلا نأ ىلع (راصتقالل ةلع) ءانب ءهميعنت

 هلعف ام ناك اغإو «نيرصتقملا ليلد اذه (قيلأ يأ) ردجأ ركذلاب بيذعتلاف .ةاصعو رافك روبقلا لهأ ةماع نأ
 وه ع ورشملا نألو ؛رخآلا مسقلا يفن مهوي دق - نايبلا عقاوم يف نيمسقلا دحأ ىلع راصتقالا نأل ؛ىلوأ فنصملا

 ءايبنألا لاح ميعنتلا نألو ؛راذنإلاو ةراشبلا عمج ابلاغ عرشلا فرع نألو ؛اعم ميعنتلاو باذعلا داقتعا

 [؟5١ 25٠١8 :ساربنلا] .هركذ كرت يغبني الف «نيحلاصلاو
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 هنيد نعو هبر نع دبعلا نالأسيف ربقلا نالخدي ناكلم امهو ءريكنو ركنم لاؤسو

 مهيلع ءايبنألل اذكو ءالاؤس نايبصلل نإ :عاجشلا وبأ ديسلا لاق «هيبن نعو

 ,ةنكمم رومأ اهنأل ؛ةيعمسلا لئالدلاب ءرومألا هذه نم لك تباث «ضعبلا دنع مالسلا

 ا .......0..................... «ضوصتلا هب تقطن ام ىلع قداصلا امب ربخأ

 ءاملع لوق اذهو :؛ةيضاملا ممألا رئاسلو اهل لب «ةمألا هذي صتخي ال لاؤسلاو :ريكنو ركنم لاؤسو
 (ناخ يضاق).ةصاخ ةمألا هذي ربقلا يف لاؤسلا نإ :يذمرتلا ىلع نب دمحم مامإلا خيشلا لاقو «نيمدقتملا
 ءامايأ نفدي ملو لحجر تام اذإ لوقت ام :ليق نإف :نيعبرألاو سداسلا باوبأ يف ةضورلا يف :ريكنو ركنم لاؤسو

 كلذبو «ربقلا يف نفدي مل ام لأسي ال :مهضعب لاق «هيف خياشملا فلتحا :لوقنف ؟تيبلا يف لأسي له «نفدي مث
 :رابألا يف يور هنألو ؛لأسيو ربقلاك ريصيف ؛هلوح ضرألا دعصي ةليل يف تيبلا ف لأسي :مهضعب لاقو ,ذخأت
 هولمحيل توباتلا يف هولعجف ةيرقلا يف لحر تام ولو ؛لوألا لوقلا وهو ؛لصف الب توملا دعب تيملا لأسي هنأ
 «ربقلاك هنأل ؛توباتلا ف لأسي :يحلبلا رفعج وبأ هيقفلا لاق ؟توباتلا يف مأ ربقلا يف لأسي بم ءرخآ دلب ىلإ

 (دابعلا زنك).ربقلا ف ريكنلاو ركنملا لاؤس ف تدرو راثآلا نأل ؛نفدي مل ام لأسي ال :شمعألا ركب وبأ لاقو
 «باوحلا نومهليو ؛لقعلا مهل لمكي :يبطرقلا لاق :الاؤس نايبصلل نإ .ةيفنحلا ءاملع مظاعأ دحأ وه :عاجش وبأ

 ىلص د5 يبنلا نأب ءالؤه لدتساو «التفع مدآ بلص يف قبس يذلا قاثيملا نع نولأسي :محازم نب كاحضلا لاقو
 لاق ؛ربقلا ةشحوب ثيدحلا اورسفو ءفلكم ريغ يبضلا نأل ؛موق هركنأو ؛"باذعلا هق مهللا" :لاقو :يببص ىلع
 :"مالكلا رحب" يف يفسنلا لاقو «ينالقسعلا رجح نبا مالسإلا خيش ىفأ هبو ءباوصلاو حيحصلا وه :يطويسلا

 [507 :ساربنلا] .ريكنو ركنم لاؤس الو ءربقلا باذع مهيلع سيل نينمؤملا لافطأ
 ءاحلص ضعبل لاؤس ال هنأ حص دق هنأل ؛هفالخ حيحصلاو :ءايبنألل اذكو .نيرفاكلل ربقلا باذعو هلوقل ربح :تباث
 ؛(ياربطلا هاور) "ربقلا ةنتف هللا هنمآ هللا ليبس يف طبار نم" :لاق 2 يبلا نأ هنو ةمامأ يبأ نعف ؛ىلوأ يببلاف ةمألا

 ةنتف نم هللا هاقو الإ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تومي ملسم نم ام" :للي هللا لوسر لاق :لاق ورمع يبأ نعو
 هنأل ؛ديعب ريغ اذهو «هتّمأ لاح نع لب «هنيدو هبر نع التل يبلا لأسي ال :مهضعب لاقو «(يذمرتلا هاور) "ربقلا
 [” ١5 :ساربنلا] .ةنتف سيل
 كلت نوكيف «عقاوو تباث وهف نكمم وه ام لكو ءاهسفن يف ةنكمم رومأ اهنأل :هريرقت «يلقع ليلد اذه :اهنأل
 يف ةنكمم ارومأ ءايشألا كلت تناك اذإو :يأ ءاهتوبثت ىلع ةلادلا ةيلقنلا لئالدلل ةتطوت نوكي نأ زوجيو «ةعقاو ءايشألا

 -20.:حتفلا) (ْمِهيِدْيَأ َقْوَ هللا دي :ىلاعت هلوق لثم فالخب ةرهاظاا اهيناعم ىلع تايآلا لمحي نأ بجو- اهسفن



 هيف باوثلاو ربقلا باذع 0 " ؛ _ دئاقعلا حرش

 طل وذ ةطاشل م[ تعم اهئ دوط ري الا» : ىلاعت هللا لاق

 اوهزنتس " :ةكع يببا لاق .ًاران اوُلَجْذََف اوقرغأ» :ىلاعت هللا لاقو .4باذَعْل َدَشَأ
 0 تثرح .حوت) 2( :رفاغ)

 لؤقلاب اونمآ بيلا هلا تبث و : ىلاعتا هللا لاقو "هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نع

 ؟كلست نمو «كنيد امو هشلبز نع هك بق اقل ربقلا باذع يف لو 4 ِتباَعلا

 هدقلا بنات نم.كالب (117 :ميهاربإ)
 هاتأ تيملا ربقأ اذإ" :الكلع لاقو ص لمحت ينو (مالسإلا ئيدو هللا يىبر :لوقيف

 «ثيدحلا رخآ ىلإ * :'ريكبلا رحاللو ركدملا اهلى لاقي «ناقرزأ ثادروسأ ل

 مجبل د رفح نم ةرفح وأ «ةنحلا ضاير نم ةضور ربقلا" :#تع لاقو

 طورش نم نأل ؛هب حرص امنإ :ةنكمم رومأ (يمور).ةرهاظلا ريغلا اهيناعم ىلع لمحي نأ دب الف «عنتمم كلذ نإف -
 يف نيب امك :لقنلا لصأ لقعلا نأل ؛ليلدلا ليوأت بجول القع لولدملا عنتما ول ذإ ؛لولدملا ناكمإ ةيعمسلا ةلدألا

 يأ «فيسلا ىلع مهتضرع :مهوق نم مهل بيذعت رانلا ىلع مهضرع نأ :مولعمو :رانلا (دمحم الم).هعضوم
 (درو وبأ).هب مهتلتق

 (دصاقملا حرش).ةرياغملا ىلع لدي فطعلا فرح نأل كلذو ؛ربقلا يف كلذو «ةمايقلا موي لبق يأ :نوضرعي
 :نيهجو نم امي لالدتسالاو :اران اولخداف (يواضيب).هيف اوناك امم دشأ هنإف منهج باذع يأ :باذعلا دشأ

 هنع خارتم ةمايقلا باذع نأ مولعمو «ةلهم الب ققحتم قارغإلا بيقع رانلا لاعدإ نأ ىلع لدت ءافلا نأ :امهدحأ

 يضاملا ظفل نأ :امهيناث ربقلا باذعب دارملا وهو ؛ةمايقلا باذع لبق توملا دعب باذع تبث دقف ءاليوط انامز

 | ه7 :سارتنلا].ةيآلا لوزن ىلع لاقعدإلا قبس ىلع لدن

 صخش يفي باذعلا ةيمك رابتغاب 43 ببذعملا رابتعاب امإ ةرثكلاو ةرقكأ ةديدتشتلاب ح ءيشلا ةماع :ةماع نإف

 ةهدتيال ناك امدح انأ ءريبك قف تابدعي امو هتايدعي امقإ :لاقف :نيربقب رم 5 هنأ ناورو ةهته نيقلا تادلغ

 مالسإلا رثأ تيملا نع رهظ نإفا : رف امهدحأل لاقي (تمصع)."ةميمنلا نع زرتحي ال ناك ىناثلاو «لوبلا نم

 (عمج) .ريكنلا هنع لأس رفكلا هنع رهظ نإو ركنملا هنع لأس
 ٠١1١. :ثيدحلا مقر «ربقلا باذع ف ءاج ام باب :هننس يف يذمرتلا هجرحأ *

 يف ,نكلو 8045 ةقيدللا مقار «تاذنللا ملغ ركذن نم اورتكأ قيدح يابا بع 3 يلسزتلا هيج **

 . نارينلا رفح" لدب "رابلا رفح" :هجيرخت



 هيف باوثلاو ربقلا باذع 0" دئاقعلا حرش

 إو ئيعملا ةرتاوتم- ةرخآلا لاوخحأ نم ريتك قو (,ئيعملا اذه ُق ثيداحألا ةلمجلاب و
 بيدذعت و ميعنت يأ

 .رتاوتلا دح اهداحا غلبي م

 ؛كاردإ الو هل ةايح ال دامج تيملا نأل ؛ضفاورلاو ةلزتعملا ضعب ربقلا باذع ركنأو

 روكذملا لالدتسالا نع مون ايهم ي وأ ءازجألا عيمج يف ىلاعت هلل قلخي نأ زوجي هنأ :باوجلاو «لاحم هبيذعتف
 حورلا ةداعإ مزلتسي ال اذهو .ميعنتلا ةذل وأ .باذعلا ملأ كردي ام ردق ةايحلا نم

 ةذللاو ملألا كاردإ يأ

 نيدباعلا نيز نب ديز نأل ؛كلذب اومسو «ةثالثلا ءافلخلا نوضغبي موق مهو «ةلزتعملا ىلع فطع رجلاب :ضفاورلاو
 بح نم أربت :موق هل لاقف «هنوبراحي ةيمأ نيب ركاسع تءاجف «سانلا هعيابو «ةفالخلل بصتتنا :و نيسحلا نب

 هتذحأ يح هوكرت يأ هوضفرف د هللا لوسر يريزو نم أربتأ ال :لاقف ءكرصنن يح ىكرمعو ركب يبأ
 [؟5١ :ساربنلا] .قحلا نيد اوضفر مهنأل ؛كلذب اومس :ليقو «هولتقو ءادعألا

 ءازجأ لكب موقي وأ ؛ةدحيلع ندبلا نم ءزج لكب موقي نأ امإ ةايحلا نم عونلا كلذ نإ :تلق نإف :اهضعب يف وأ

 هنألف ؛ياثلا امأو «ةريثك ةايح دحاو صخشل نوكي نأ مزلي هنألف ؛لوألا امأ .نالطاب امهالكو :ةدحاو ةايح
 ءزج لكو «هئازجأ يف هراثآو ءدحاو لحم. موقي حورلا نإ :تلق «ةريثك لاحمب. ةمئاق ةدحاو ةايح نوكي نأ مزلي

 اذه سيلو :باذعلا ملأ كردي ام (يشاوحلا ضعب يف اذك).انهه كلذكف ءكرديو سحي رثألا كلذب هئازجأ نم

 (44 :ءارسالا) ؟وِدْمَحبحّجَسُياَلإ ءَْش نم نوم :ى اعت هللا لاق ءادامج هيمسن ام ةايحب صوصنلا تدهش دق لب «بحعب

 ٠١5[ :ساربنلا] .انل ةلصاحلا ةايحلا ىلإ ةبسنلاب يه امنإف :اتاومأو ادامج اهتيمست امأو

 ةئاوملا الإ توما اهيف نوف ال4 :ىلاعت .هلوقب نيلدتسم ةةلزتعملا هذروأ لاكشإ باوح اذه :مرلتسي ال اذهو

 نأ :باوجلا لصاحو «ثعبلا لبق ايناث اتوم اوقوذي نأ بجول ربقلا يف حورلا ديعأ ول ذإ 4؛(55 :ناخدلا) 4 ىلوألا

 ,ندبلاب حورلل قلعت ندأب لصحي نأ نكميف ةذللاو ملألا كاردإ امأو ةلماكلا ةايحلا وه امنإ حورلا ةداعإل مزلتسملا

 نم سمشلا عاعش عوقوب قلعتلا اذه اوهبشو .نيجس يف اسوبحم وأ «ةعباسلا ءامسلا قوف حورلا ناك ءاوس

 داعي حورلا نأب ةقطان ةحيحصلا ثيداحألا نأ :وهو «ثحب باوجلا اذه ف يدنعو ؛ضرألا ىلع ةعبارلا ءامسلا
 :رخخأ هوجوب ةيآلا هذه نم خياشملا باجأ دقو ءهجوم ريغ ةداعإلا راكنإب باوجلاف ءلاؤسلا دنع دسجلا يف

 ءاتوم الاوز ىمسي ال نأ زاجف «ةفيعض ةايح يهف حورلا ةداعإب لاؤسلا دنع تناك نإو ربقلا ةايح نأ :اهدحأ

 - توملا نأ :اهيناث ءىلعألا دسحلا فصن يف لخدت حورلا نأ ىلع لدي ربخلا رهاظ :رجح نبا مالسإلا خيش لاقو



 هيف باوغلاو ربقلا باذع ك5 دئاقعلا حرش

 عاملا ف قيرغلا نأ تين هيلع باذعلا رثأ كرف وأ «برطضي وأ كرحتي نأ الو
 برض وأ قارحإ نم لالا نم يأ

 نمو .هيلع علطن مل نإو بذعي - ءاوحلا يف بولصملاو «تاناويحلا نوطب يف لوكأملاو

 ءكلذ لاثمأ دعبتسي مل- هتوربجو هتردق بئارغو ؛هتوكلمو هكلم بئاجع يف لمأت
 ,ةلاحتساإلا نع الضف

 قوذلا مدعل ديكأت ءانثتسالاو «ةنجلل ريمضلا نأ :اهثلاث «ىلوألا توملا ف جردنم حورلا ةداعإ دعب لصاحلا -

 يف توم الف ؛نكمم ريغ هنكل ءاهوقاذل ةنحلا يف لوألا توملا مهقوذ نكمأ ول :نيعملاف «لاخم اب قيلعتلا ليبس ىلع

 :وهو «ةلزتعملل رخآ لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ "ندبلا يف حورلا ةداعإ مزلتسي ال اذهو" :هلوق نوكي نأ زوجيو «ةنجلا

 تسيل تيملل يلا ةايحلا نأ :باوجلا لصاحو ؛هنيبو يحلا نيب يهيدبلا قرفلل ؛ةطسفس تيملا ةايحب لوقلا نأ

 5١5« 1٠١٠١[ :سارينلا| .ةلماك ةداعإ دسجلا يف حورلا ةداعإب هريغ ةايحك

 ال ,.ةطسفس هباذعب مكحلاف ءابذعم تيملا ىرن ال انأ :هلصاحو ؛«ةلزتعملل لاكشإ نع باوج :ءاملا يف قيرغلا نأ

 ول ذإ ؛عابسلا هتلكأ نم :يفاثلا ءلوقعم ريغ درابلا ءاملا يف قارحإلا نأل ؛قيرغلا مهدحأ :صاخشأ ةئثالث يف اميس

 ناكم قيضو لاؤس الب نورظاتلا هدهشيو هاري ءاوملا ف لازي ال بولصملا نأ :ثلاثلا ءافوطب قرتحال بذع

 ءانيف هكاردإ هناحبس هللا قلح اه الإ كردنال انأو (ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نأ :باوجحللا لصاحو «باذعو

 رعشي الو «هملكيو ة# يبلا ىلع لزني اهتلع ليربج ناك امك ءانساوح نع لاوحألا هذه رتسي نأ زوجيف
 [؟١١١ :ساربنلا| .هتايح كردن الو يح ةتكسلا بحاص نأ امكو ؛كلذب نورضاحلا

 :مهضعب لاقو .حدملا يف ايقرت كلملا دعب هركذو «ةغلابملل ءاتلاو واولاو «ميظعلا كلملا وه نيتحتفب :هتوكلمو
 «سحلا نع باغ ام :توكلملاو ءتاسوسحملا :كلملا :ليقو ؛يولعلا :توكلملاو «ىلفسلا ملاعلا وه :كلملا

 فو «ةمظعلا وهو ؛ةغل دحاو ئيعمب تومظعلاو توربجلا :هتوربجو [؟١١٠ :ساربنلا].نجلاو حاورألاو ةكئالملاك
 (يشاوحلا ضعب يف اذك ).ةيرهقلا تافصلا نع ةرابع :حالطصالا



 قح ثعبلا "ل ظ دئاقعلا حرش

 [قح ثعبلا]
 اهدرفأ ةرخآلاو ايندلا رومأ نيب طسوتم وه امم ربقلا لاوحأ ناك امل هنأ  ملعاو

 ليلدو .ةرخالا روسأب قلعتي ام ليصافتو رشحلا ةيقمح لايبب ا|غتشا 3 50

 .ةتباث نوكتف (ةنسلاو باتكلا اب قطنو «قذابصلا ان ربخخأ ةنكمم روما اهنأ : لكلا
 ةرخآلا لاوحأب قلعتي ام

 نأ ةوعو فسبلاو ؛لاقف «ةنأشب ةاقتعاو اديكأتو اقيقبس اهعم لك ةيقخ حرصو

 «جاورألا ديعيو ,ةيلصألا مهءازجأ عمجي نأب روبقلا نم ىتولا ىلاعت هللا ثعبي

 يِذْلا اًهيبْسَب لك :ىلاعت هلوقو 4ك َنوُدَعْت ةَماَيقلا ميكن 1 : ىلاعت هلوقل ؛قح

 ١5( :نونمؤملا) د
 020351151157151 010111111112120 هرم لو مة هاش

 2/075 :سي)و

 يف جردي ملو ءركذلاب ربقلا لاوحأ كي فنصملا درفأ مِل:لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوح هنأك :هنأ 0
 [؟؟ :يدنفآ ناضمر].ملعاو :هلوقب باجأف ؟ةرخآلاو ايندلا لاوحأ نيب طسوتم وه لب .ثعبلا لاوح

 ام :ةرحآلا نعو ,؛فيلكتلا ملاع وأ ؛هرخآ ىلإ رمعلا لوأ نم نوكي ام :ايندلاب دارملا :ةرخآلاو ايندلا رومأ
 يف اذك).باجحلا ملاع :حاورألا ملاع لاوحأ نم دارملاو ؛فيلكتلا ريغ ملاع وأ ؛هرخآ ىلإ رشحلا لوأ نم نوكي
 وهف ليربج ناك نإو ءديكأت لوقلا اذهف هلوسرو هللا ناك نإ قداضلاب دارملا :انق قطنو (يشاوحلا ضعب

 (نيدلا دحم) .سيسأت
 (.يشاوحلا ضعب يف اذك).اقداص قداصلا نكي مل الإو ءاقح اهعوقوو ءابجاو امب قيدصتلا نوكي يأ :ةتباث
 يذلا بارتلا :ليقو «نملا نم ةنوكتملا يه :ليقو ءالوأ حورلا امب قلعت ىلا ءازجألا يه :ليقف :ةيلصألا مهءازجأ

 لاقو «(ميعن وبأ هاور) ,"هترفح بارت نم هيلع رذ دقو الإ دولوم نم ام" :ثيدحلا يفو ئملاب كلملا هنجعي

 ميكحلا هاور) ؛ةفطنلا هب نحعيف «هيف نفدي يذلا بارتلا ذأي محرلاب لكوملا كلملا نإ :هبو دوعسم نب هللادبع
 ءاذغلاب ةلصاحلا ةيلضفلا ءازجألا اهلباقيو ,ىذتغي نأ لبق صخشلا يف ةدوجوم تناك ىلا يه :ليقو ؛(يذمرتلا

 عم «لوبذلاب صقنيو «نمسلاب .ديزي اندهلا تس ىرن انآ :ماقملا اذه قيقحت و .حراشلا مالك نم رهاظلا وهو

 تيا رع ةظوفحم ءنيلاحلا يف ةيقاب ءازجأ هندب .يف هنأ ىلع لدي اذهف «نيلاحلا يف قاب ضحشلا نأب عطقن

 [؟١٠ :ساربنلا] .اهتيهام فيرعتو اهصيخلت نع انزجع نإو ؛ةيلصألا ءازجألا يهف ندبلا اذه ةقيقحل ةظفاح ناصقنلاو



 ءانب «ءةفساللفلا ةركنأو .ةاسحألا رشح ةقطانلا ةعطاقلا صوصتلا نم كلذ ريغ ىلإ
 ليوأتلل ةلمتحما ريغ

 .ةنيعب نال ةهداعإ عانتما ىلع

 :بهاذم ةثالث ىلع ةداعإلاو ءانفإلا ةيفيك يف اوفلتحا ةمئألا نأ :يهو «ةفيرش ةلأسم انههو :داسجألا رشخب

 ينرأ ٌبَر» :لاق لع ميهاربإ ةصقب 1 نيلدتسم ءاهعمج ةداعإلاو ؛ماسجألل ءازجألا قيرفت اناا نأ ضب
 مث لابحلا ىلع اهقرفيو اهءازجأ عطقيو «ريطلا نم ةعبرأ ذخأي نأ هرمأف 257٠0 :ةرقبلا) م ىَتْوَمْلا يبخت فيك
 فيك :لاقو ؛ةكلاه ةيرق ىلع رم «323ع ريزع ةصقب ايناثو ءارويط تداعو ءازحألا تعمتجاف «لعفف ءاهوعدي

 لصتيو ؛محللا اهيلع قلخي هرامح ماظع ىأرف «ماع ةئام دعب هثعب مث ؛هرامحو ىلاعت هللا هتامأف ؟اهلهأ هللا يحي

 ءال ءايحإ اهيلع ثابنلا تاينإ ىف و ءاتيم ةسبايلا ضرألا ىم# ىلاعت هللا نأب افلاثو ءايح ماقا قح :ءضعبب انهضعب

 مادعإ ا نأ يق ,مودعملل ةداعإ بعتلا اذه 07 رشحلا نوكي الو :(8 :رطاف) ير وشنلا كلذك © :لاق مث

 لالخسلا وك كير هلو كيو ناغ اًهيلَع ما قات هلوقب الوأ نيلدتسم ءاهداجيإ ثعبلاو ءماسجألا

 لالدتسالا ريرقت و ((88 :صصقلا) د كلاه ء' ئش لك 8 :ىلاعت هلوقب ايناث و 2(؟ 7:11: :نمحرلا) كما رك لاو

 تيقب ول ذإ ؟(”:ديدحلا) 4 لح آلاَو ا رهاظ :ىلاعت هلوقب اثلاثو «ةيلكلا قدصي مل ءازجألا تيقب ول نأ :اممك

 َلَدَأ اند اًمك 8 :ىلاعت هلوقب اعبارو «ةيلوألاك ةيرخآلا نوكي نأ يغبني هنألو ؛؟ءيش لك رخآ نكي مل ءازحألا

 لاق ؛ماسجألا مادعإ ةيفيك يف ءالؤه فلتخا مث .ةداعإلا اذكف مدعلا نم ءادبإلا ناكو ٠١( ؛ :ءايبنألا) هديُ قْلَخ

 :يبعكلا لاقو ؛مدعنا اهنم اعون هيف هللا قلخي مل اذإف ؛«ضارعألا عاونأ ىلإ هدوجو يف جاتحي رهوجلا :نيمرحلا مامإ
 امك :فالعلا ليذه وبأ لاقو «مدعنيف نوكلا هيف قلخي ال :ةرعاشألا ضعب لاقو ءضرع وهو ءاقبلا هيف قلخي ال

 ؛نفيف ءضرع وهو «ءانفلا هللا قلخي :يئابحلا ىلع وبأ لاقو «ئيفيف "نفا" :لوقي اذكف ءناكف "نك" :هل لاق هنأ

 فقوتلا :ثلاثلا ؛هقلخ مدع وأ ضرع قلخ ةطساو الب ةاوماسولالا يف راتخملا قلاخلا :.ك ركب وبأ يضاقلا لاقو

 ؛لوألا بهذملا باتكلا اذه يف راتحاو .هتافنصم ضعب يف ءل» حراشلا راتخم وهو «نيمرحلا مامإ نع يورم وهو
 [؟١١ :ساربنلا] .مودعملا ةداعإ زاوج ىلإ هجايتحا مدعل

 مودعملا كلذ نوكيف ءثودحلا تقو يهو ءاضيأ لوألا هتقو ديعأ نإف ديعأ ول هنأ :مهليلدو :غابتما ىلع ءانب

 نوكيف ثودحلا تقو يف دجو دق اذهو .ثودحلا تقو نم يناثلا تقولا يف عقاولا وه داعملا 5 ءاداعم ال أدبم

 ؛«ءيشلل ةصخشملا ضراوعلا ةلمج نم تقولا نأل ؛هنيعب مودعملل ةداعإ نوكي الف لوألا تقولا دعي مل نإو ءأدبم

 - بيجأ «نامزلا اذه لبق هنوك ديق عم دوجوملا ريغ - نامزلا اذه يف هنوك ديق عم دوجوملا نأ ةرورضلاب ملعن انإف
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 "هنيعب مودعملا ةداعإ نوكي الف" :كلوقو «لوألا تقولا داعي ال هنأ راتخن انأ نيعي ؛يناثلا قشلا رايتحاب الوأ -

 ملسن الو .يجراخلا دوحو يف ةربتعملا تاصخشملاب نيعلا ةداعإ هنيعب مودعملا ةداعإ ئيعملا تأل ؛كلذ ملسن ال :انلق

 ءاهلبق دوحوملا وه هنيعب ةعاسلا هذه يف دوحجوملا اديز نإف «يحراخلا دوحولا يف ةربتعملا تاصخشملا نم تقولا نأ
 اذه لبق هنوك ديق عم دوحولا ريغ نامزلا اذه يف هنوك ديق عم دوجوملا نأ ةرورضلاب ملعن انأ نم تركذ اهو

 نإو ؛جراخلا نود رابتعالاو نهذلا بسحب وه امنإ ةرورضلا هب مكحي يذلا رياغتلاو ؛يمهو رمأ وهف - نامزلا
 مزلتسي تاصخشملا لدبت نأ ةرورض «تاقوألا لدبت بسحب صاخشألا لدبت مزلي تاصخشملا نم تقولا تناك

 هقبس امل رياغم صخشتل ةلغ تاصحخشملا يقاب عم تقو لك ناك ول لدبتلا مزلي امنإ :لاقي ال ءصاخشألا لديت

 قباسلا تقولا يف الصاح ناك صخشتل ةلع تاصخشملا ىقاب عم تقو لك نوكي نأ زوجي ال مل ءعونمث وهو
 مودعملا ةداعإ لصحي ذئنيحف :لوقن انأل ؛رئاج لدبلا ليبس ىلع ةلقتسملا للعلا دراوتو ءرخآلا تاصخشملا عم

 «توافت الب لوألا ف لصاحلا وه ىناثلا تقولا يف لصاحلا صخشلا نأل ؛لوألا تقولا ةداعإ ريغ نم هتيعب

 ال أدبم نوكي نأ مزل اداعم ناك ول هنأ ملسن الو ءاضيأ داعم تقولا نأ وهو ؛لوألا قشلا رايتخاب ايناث بيحأو

 انهه تقولا نأ :ضورفملاو ءرحخآ ثودح هقبسي مل يذلا وهو ءأدبملا تقولا ف دوحوملا وه أدبملا نأل ؛اداعم

 ريغ هنوك ربتعا ول ضرعي امنإ أدبم ءيشلا نوك نأل ؛اداعم لب أدبم نوكي الف ءرخآ ثولحب قوبسمو ؛داعم

 :لاق امنإو .لوألا هثودحب قوبسم هتقو عم هنأ ةرورض «داعملا يف ققحتم ريغ رمألا اذهو ءرحخآ ثودحب قويسم

 اهئادبإ تاقوأ نأ عم دحاو تقو ف تاومألا عيمج رشح نإف «عقاو ريغ ثعبلا نيح تقولا ةداعإ نأل ؛"اضرف"
 قباسلا تقولا نأ ةرورض ؛هسفنو ءيشلا نيب مدعلا للخت مرلتسي هنأل ؛لاحم هنيعب تقولا ةداعإ نألو ؛ةفلاحختم

 نوكي نأ مزلتسي هنأل ؛دوجولا قنامز نيب مدعلا للخت ةقيقحلا يق هنأب باوللا نكمي الو «قحاللا تقولا هنيعب

 :ضورفملا نأل ؛ًاديم نوكي نأ موزل تقولا ةداعإ ريدقت ىلع ملسن ال انأ :ياثلا باوجلا ةصالخف .نامز نامزلل

 .لاحم وهو لوألا تقولا داعي نأ امإ هنأب مودعملا ةداعإ عانتما ليلد ررق ول هنأ ىفخي الو .داعم اضيأ تقولا نأ

 هنأ :هنيعب مودعملا ةداعإ عانتما ىلع يناثلا مهليلدو «يناثلا باوحلا متي مل لاحم هنيعب مودعملل ةداعإ الف داعي الوأ

 الب اقحال دوجوملا هتيعب اقباس دوجوملا نأ ةرورض ؛هسفنو ءيشلا نيب مدعلا للخت مزلتسي هنأل ؛لاحما هب مزلي

 ىلع دوجولاب ءيشلا مدقت مزل الإو «نيرياغتم نيفرط يعدتسي هنأل ؟لاحم هسفنو ءيشلا نيب مدعلا للختو «توافت

 وه داعملا نوكي الف ءامهنيب للختلا روصتي يح «هلبق دوجوملا ريغ مدعلا دعب دوحوملا نوكي نأ دي الق ءهسفن
 يف دوحولا هنع لاز مث ادوصوم ناك هنأ :للختلا نيعم نأل ؛لاحم انهه للختلا نأ ملسن ال انأ :بيحأ :هنيعب أدبملا

 - .دوجولا نامز نيب لاصتالا عطقو مدعلا للخت | ةقيقحلا يف وهو ءثلاثلا نامزلا يف دوحولاب فصتا مث ءرخآ نامز
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 ىلاعت هللا نأ اندارم نأل ؛دوصقملاب رضم ريغ هب دتعي هيلع مه ليلد هل هنأ عم وهو
 ةفسالفلل يأ مودعملا ةداعإ عانتما يأ

 مودعملا ةداعإ كلذ يم ءاوس ؛هيلإ هحور ديعيو «ناسنالل ةيلصألا ءازحجج ا عمجبي

' : , , 
 اءزج راص ثيحب ءاناسنإ ناسنإ لكأ ول نإ ءارلاق ام طقسي اذههو .مسي مل وأ هنيعب

 ةفسالفلا ي
 55-5 ...........................«لات وهو امهيف داعت نأ امإ ءازجألا كلتف هنم

 لوكأملاو لكآلا يف يأ

 عمم ؛هسفنو ءيشلا تاذ نيب مدعلا للخت [لاحملا امنإو «تاذلاب نيرياغتملا نيفرطلا دوحول ؛هيف ةلاحتسا الو -

 سيل انههو ؛هسفن دجوي مث ءادوجوم هسفن نكي ملو ادوجوم ءيشلا نوكي نأب هسفنو ءيشلا نيب لاصتالا عطق
 عم فصتا مث «رخآلا نامزلا يف مدعلاب هسفن عم فصتا مث ؛لوألا نامزلا يف هسفن عم دجو ءيشلا نإف ءكلذك
 الإ اذه لهو «ةنمزألا نم نامز يف هسفنو ءيشلا نيب لاصتالا عطق ققحتي ملف «ثلاثلا نامزلا يف دوجولاب هسفن

 نم سيل تقولا نأ ىلع ٍنبم باوجلا اذه نأ ىفخي الو .هسبل مث هعلخ مث ءانيعم ابوث صخش سبلك
 نيب مدعلا للخت ةلاحتسا عنم. باجي دقو «نامزلا دجوي الف هتداعإ نم دب الف الإو ؛دوجولا يف ةربتعملا تاصخشملا

 ربغ وهو ؛هسفنو دوحولا عيمج نم دحاولا ءيشلا نيب نوكي نأ وه لاحما للختلا نأل ؛هسفنو داعملا صخشلا

 ريغلا ضراوعلاب ةداعإلاو ءادبإلا تقو يأ :نيتقولا يف هسفن نع ازيمتم داعملا صخشلا نوكي نأ زاوحل ؛مزال
 للختلاو ,تاصخشلملا ءاقبل ؛هنيعب مودعملا ةداعإ نوكيف «نيلاحلا الك يف هتاصخشم ءاقب عم ءههصخشت يف ةلخادلا

 عم ذوخأملا ريغ - ءادبإلا تقو يف هل ةضراعلا رومألا عم ذوحأملا صخخشلا نإف ؛هجو نم نيرياغتملا نيرمألا نيب

 ةلاحتسا عنم امهيلك ف ناك نإو ؛قباسلا باوجلاو باوجلا اذه نيب قرفلاو ؛ةداعإلا تقو يف هل ةضراعلا رومألا

 سيل وهو «نيفلتخم نيرابتعاب نكل ؛هسفنو صخشلا نيب لصاح للختلا نأ :باوجلا اذه لصاح نأ - للختلا
 .تاذلاب نيرياغتملا نيئامزلا نيب لب ؛هسفنو صخشلا نيب سيل للختلا نأ :قباسلا باوجلا لصاحو «لاحمب

 :١1١35[ 2114 :ميكحلا دبع ]

 ف مكل داحن الف مودعملا ةداعإ اهومتيمس نإو ,مودعملا ةداعإ ليبق نم ةداعإلاو عمجلا اذه سيل يأ :ءاوس

 ىطعنو ةيزحلا ىطعن ال اولاقف «بلغت ئب نم ةيزجلا بلط ءؤ رمع نأ :كلذ ريظنو .متكش ام اهومسف ,ةيمستلا
 نأ نم انركذ ام. يأ :طقسي اذهيو ١١7[ :ساربنلا| .متئتش ام اهومسف مكتيزج هذه :لاقف «ةفعاضم ةقدصلا

 تراص لا يأ :ءازجألا كلتف .لوكأملا نم اءزج لكآلا راص يأ :هنم ءزج .ةيلصألا ءازجألا عيمج وه ثعبلا

 [هنيعب | دحاولا ءزجلا نأل :لاحم وهو [؟١* :ساربنلا|] .[امح بلقني مدلاو امد بلقني ءاذغلا نإف] لكآلا نم أزج

 [؟7١ :ساربنلا] .ةهادبلاب نيناكم يف ادوجوم دخاو نآ يف نوكي ال
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 تاور لم يأ رمال ل حو ارح يعم رع وكي ياو ءادحألا نه اننا داعملا نأل قللذو ةةئارعأ مسج افاعم مكذلا نوكي الف ايهديسأ ف وأ
 .ةيلصأ ال لكألا يف ةلضف ةلوكأملا ءازجألاو ءهرخآ ىلإ رمعلا لوأ نم ةيقابلا ةيلصألا

 نأ" نم ثيدحلا يف درو امل ؛لوألا وه سيل يناثلا نأل ؛خسانتلاب لوق اذه :ليق نإف
 .١ يورحألا ثعبلاب لوقلا يأ يويندلا 0

 ** ."دحا لثم همرض يمدهجلا نأ"و *."درم درج ةنحلا لهأ

 مزلي امنإ :انلق ,خسار مدق هيف خسانتللو الإ بهذم نم ام :لاق نم لاق انهه نمو

 يمس نإو «لوألا ندبلل ةيلصألا ءازجألا نم اقولخم يناثلا ندبلا نكي مل ول خسانتلا

 ...حورلا ةداعإ ةلاحتسا ىلع ليلد الو ءمسالا درحب يف اعازن ناك اخسانت كلذ لثم
 ايظفل نوكي عارنلا يأ

 لوكأملا يف داعت امنإ لب ؛لكآلا يف امتداعإ مزلي الف :ةيلصأ ال .اهمومع ىلع ءازحألا عيمج ال :ةيلصألا ءازجألا
 قفتا دقو ءرخآ مسج ىلإ مسج نم حورلا لاقتنا وه :خسانتلاب ١١7[ :ساربنلا] .اهنم ةيلصأ ءازجأ تناك نإ
 فلأ ةئام يف لقني حور لك نأ :مهضعب معزف «لالضلا نم موق هتيقحب لاقو «هنالطب ىلع ةنسلا لهأو ةفسالفلا
 لامعألا ءازج بسح ىلع راجحألاو راجشألا لب «مئاهبلا نادبأب هقلعت مهضعب زوجو «نادبألا نم نينامثو ةعبرأو

 [؟١ :ساربنلا] .ثعبلا مهراكنإل ريفكتلا ىلع نوققحماو «خسانتلاب نيلئاقلا رفكب قحلا لهأ مكح دقو «ةئيسلا
 .ةنيزلا رعش الإ هندب ىلع رعش ال نم وهو درحأ عمج :درج

 ةديعب رئب :هلصأو «رانلا وهو منهج ىلإ بوسنم :يمدهجلا | :ساربنلا] .هل ةيحل ال نم وهو ءدرمأ عمج :درم
 وه لئاقلا :ليق :لاق [١7:ساربنلا] .يويندلا ندبلا ريغ يورخألا ندبلا نأ لجأ نم يأ :انهه نمو .رعقلا
 هذه نع ثحبي نم ىلع اضارتعا كلذ لاق هنكلو «خسانتلاب ىضري نأ هاشاحو «يمورلا نيدلا لالج فراعلا

 [؟ 18 :ساربنلا] .هناححبس قحلا ىلإ رمألا ةقيقح لكي الو قئاقدلا

 نأل ؛اخسانت اذه سيلو «بيكرتلاو ةئيحلا يف الإ نيندبلا نيب قرف نكي مل هئازجأ نم اقولخم ناك اذإ امأو :خلإ انلق
 [1١5:ساربنلا] .اعامجإ خسانت الو ءىصحت ال تاريغت ةئيهلا يق ريغتي - هرخآ ىلإ هرمع لوأ نم صحخشلا

 [؟؟/ :يدنفآ ناضمر] .لوألا ندبلل ةيلصألا ءازجألا نم قولحملا وه يذلا يناثلا ندبلل سفنلا قلعت يأ :كلذ لثم

 درج ةنجلا لهأ" :ُلي هللا لوسر لاق :لاق مؤ ةريره يبأ نع 3018 :ثيدحلا مقر ءهننس ف يذمرتلا هجرخأ*

 . مهبايث ىلبت الو ؛مهبابش نفي ال لحك درم
 .؟ هالال :ثيدحلا مقر «رانلا لهأ مظع يف ءاج ام باب «هننس يف يذمرتلا هجرخأ **



 لاؤسلاو باتكلاو نزولا ثحبم ١6 دئاقعلا حرش

 0 مأ اخسانت يما ءاوس «هتيقح ىلع ةمئاق ةلدألا لب «ندبلا اذه لثم ىلإ

 [لاؤسلاو باتكلاو كو هلا عةصحيبم |

 ريداقم هب فرعي امع ةرابع نازيملاو .ك(ّقَحْلا ٍذئَمْوَي َنْرَوْلاَو : ىلاعت هل وقل ؛ قح ل نزولاو

 (/ :فارعألا)
 و مج وو وقوو حوت عج وعم :..-....م ةةقيفيك كاردإ نع رضاق لقعلاو «لامعألا

 تماق دققف ةداعإلا هذه امأ ؛هنالطب ىلع ةلدألا مايق وه خسانتلا راكنإ ببس نأ :لصاحلاف :انخسانت يمس ءاوس

 اذه يفو .اهيف مكعزانن الو «ةيمستلا انرضي الف اخسانت اهومتيمس نإو خسانتلا نم تسيلف ءاهتحص ىلع ةلدألا

 رشي" :ثيدحلا فو «ةيلصألا ءازجألا عمج وه ثعبلا نأ نوملكتملا ركذ :لوألا ثحبلا :ةمهم ثاحبأ ماقملا

 فو ةيلصألا ءازجألا نم لقأ يهو «ةريغصلا ةلمنلا :رذلاو «(يذمرتلا هاور) «'ةمايقلا موي رذلا لاثمأ نوربكتملا
 امظع رفاكلا دسج مظع حص دقو .(يراخبلا حيحص يف امك ) «"اعارذ نيتس مدا ةروص ىلع ةنجلا لهأ" :ثيدحلا

 ةريسم هقئاع ىلا وهدحأ نذأ ةمكشا ندع اع نأ نوع عرابلا لف( راذلا لهأ مظعي' :ثيدحلا يف ءاج ئيح ءاشحاف

 ؛نيربكتملا نع امأ :باوجلاو ؛ةفعاضم افاعضأ ةيلصألا] ءازجألا نم رثكأ اذهو .(ةاكشملا يف امك) "ماع ةئامعبس

 الب اهميعنت يف لاكشإ الو ةديدج [ءازجأ مهيلإ مض هنإف ةنحلا لهأ نع امأو مهل اريقحت مهئازجأ ضعبب نوثعبي مهفإف
 الب اهبيذعت مزلي هنأل ؛ةديدجلا ءازجألا مض اولكشتسا دقف رانلا لهأ نع امأو .عيسو هناحبس هللا لضف نإف ؛لمع

 1١[ 4 :ساربنلا] .ةيلصألا ءازجألا خافتناب وه امنإ مهمظع نأ :اهدحأ :هوجو هنع صلختلا يف مهو «بنذ
 ممألا لأسن ذإ موي نئاك قحلا نزولا يأ ءنزولا ةفض قحلاو «هربخ ذئمويو ءأدتبم نزولا :ذئموي نزولاو

 ةلا ديفي ربخلا فيرعت نأ نيمعاز ءاربخ قحلاو «نزولاب اقلعتم فرظلا نوك نوققحملا ضري ملو ؛لسرلاو
 ريغ لوألاو ؛لطاب ال قح وه مويلا كلذ يف نزولا وأ «نزولا ريغ ال قحلا وه مويلا كلذ يف نزولا :ىععملا نوكيف
 َنيِزاَوَمْلا ْعَضَنَوَم :ىلاعت هلوقك «ةرخآلا 3 قحلا نزولا نأب رابخإلا وه دارملا لب ء«دارم ريغ ىيناثلاو ب

 لاقو «قحلا وه يأ ,فوذحمل ربخ قحلا :مهضعب لاقو .مهمالك صخلم اذه ؛(٠4 :ءايبنألا) 4 ةَماّيقلا مْوَيِل طْسقلا

 ١![ 115 «نيرتقإ ف فرظلا يف ريمضلا نم لدب قحلا :"بايللا" بحاصو يكم
 تائيسلاو ءامهدحأ يف تانسحلا عضوت «ناتفكو ناسل هل ؛نازيم وهف ءاهتع ثيداحألا فشك دق نكلو :رصاق

 نيسمح ةريسم فازيملا دومع :لاق 5# سابع نبا نعو ءكله تفخ نإو ءاحب تانسحلا تلقث نإف ؛ىرخألا يف
 - رشحملا لهأ ىلع نيتفكلا فاشكنا سيلف هدنس حص نإ اذهو ؛ةملظ نم ىرخألاو رون نم هيتفك ىدحإو ةنس فلأ



 لاؤسلاو باتكلاو نزولا ثحبم كيو دئاقعلا حرش

 اهنألو ؛افزو نكمي مل امداعإ نكمأ نإو ءضارعأ لامعألا نأل ؛ةلزتعملا هتركنأو
 لاحم

 بفك نأ", :قييدعا 2 درو لق هنأ, يواو (ثسع اًهزوف «ىلاعت هلل ةمولعم

 ك0 21111 1 ا ] ]1 ]1 ]7 ؛لاكشإ الف "نزوت ىلا يه لامعألا

 تطبح دق رافكلا نأل ؛نينمؤملاب صاخ نازيمل :مهضعب لاق :ىلوألا ءلئاسم انههو «ةردقلا نع ديعبب -

 نزوي :موق لاقو ٠١١(« :فهكلا) كانْرَو ٍةَماّيِقْلا َمْوي ْمُهَل مين الفإ» :ىلاعت هلوق مهضعب رسف اذهيو ؛مهتانسح
 لديو بلاط يبأ فيفختك «ةنحلا لوخد قح يف ةطبحم امهأ د وو بسح ىلع مهباذع ففخيو مهامعأ

 :ةيناثلا 00١١8 :نونموملا) 4«َنوُدِلاَح هتَهَح ىف ْهَسْفنأ ١ رويت َنيِذلا قليلوأف هئيراَوم فعن نمو :ىلاعت هلوق هيلع

 نوُرَحآَو :ىلاعت هلوقل جان :ليقو .فارعألا ىلع فقوي :ليقف «هتائيسو هتانسح توتسا نم لاح يف فلتخا
 نأ يف فلتخا :ةثلاثلا ”60١٠١ :ةبوتلا) 4مِهِبلَع َبوتُي نأ كلا ىَنَسَع انيس ت15 سلاسة طلت اهيولذي اوكا

 عمجلا نإو ؛«لوألا ىلع روهمجلاو يينولا مثو طسِقْلا ةوزامملا ْعَضنَو# :ىلاعت هلوقل ؛نيزاوم أ دحاو نازيملا

 هئيِزاَوَم ْتَلَقَن ْنَمَفط :ىلاعت هلوقل ؛رشحملا عئاقو رخخآ نزولا :اولاق :ةعبارلا ؛نازيم ال ةدديم قع ره وأ ؛ميظعتلل

 تفحخ نمو ءاحب هتانسح تلقث نمف «طارصلا ىلع وه :نيعملا وبأ لاقو :(8 :فارعألا) ِيَنوُحِلُِملا ف َكدَلوُأف
 نمحرلا ديب نازيملا" :اعوفرم ناعمسم نب ساون ثيدحل ؛نمحرلا ديب نازيملا :ليق :ةسماخلا الا ف طقس هتانسح

 "نازيملا بحاص ليئربج نأ" :نامي نب ةفيذح ثيدحلا ؛ليربج ديب :ليقو :"ةمايقلا موي نيرحآ عضيو اماوقأ عفري
 [؟8١ :ساربنلا] .هيف مالكلا نع توكسلا يغبني هباشتم ثيدحلاو ؛نمحرلا ديب ءيش لك ذإ ؛ةافانم الو

 تاوصألاو ءرصبلا و ناولألا نازيمف كاردإلا وأ لدعلا وه ةيآلا يف نزولاب دارملا نأ ىلإ نيبهاذ :ةلزتعملا هتركنأو

 «َنوُحِْفُمْلا مه َكلوُأَف ُهُئيِزاَوَم ْتَلقَن ْنَمَفأ» :ىلاعت هللا لاق ءعمجلا ظفلب هركذ اذهلف «لقعلا تالوقعملاو ؛عمسلا

 ربتعن نأ رهاظلا :ليق «نازيم فلكم لكل :ليقو ؛ميظعتلل عمجلا نأب بيجأ ءدحاو نازيملا نأ روهشملاف الإو

 [؟؟5 :يددفآ ناضمر] .هتاذ دحتا نإو ءصاخشألا ىلإ رظنلاب هددعت

 .ةليقثلا ماسجألا صاوحخ نم نزولا نأل :اههزو نكمي مل .لاحم مودعملا ةداعإو نينامز ىقبي ال ضرعلاو :ضارعأ

 ةعست هيلع رشني نيمأ نم الحر نإ" :لاق هي يبلا نع ءاد صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدحل :لامعألا بتك
 هبر اي ال :لوقيف يف ؟نوظقفاحلا ىبتك كملظأ اقيش اذنه نم ركنتأ :لوقي مث ربضبلا دن لحس لك ءالحتس نوعستو

 عضويف "هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :اهيف ةقاطب جرحختف «ةنسح اندتع كل نإ :لوقيف
 [؟ا :ساربنلا | .(يذمرتلا هاور) "ةقاطبلا تلقثو «تالجسلا تشاطف ةفك يف ةقاطبلاو ؛ةفك يف تالجسلا



 لاؤسلاو باتكلاو نزولا ثحبم ١ ه دئاقعلا حرش

 علطن ال ةمكح نزولا يف لعل «ضارغألاب ةللعم ىلاعت هللا لاعفأ نوك ميلست ريدقت ىلعو

 تاعاط هيف تيبكملا باتكلاو :ةةيسعلا بج هي آل ةمكحلا باع انعالطا مدعو ءاهيلع

 هاف .مهروهظ ءارؤو مهلئامشب رافكلاو ,مهفاعأب نينم ؤملل ىؤي (مهيصاعمو دابعلا

 ىلعف «ضارغألل هناحبس قحلا لاعفأ نأ ملسن ال :امهدحأ :نيهجوب ثبع اًهزو :مهوق نع باوحج :ريدقت ىلعو

 الإ لعفي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةلزتعملا نأ ملعاو .امتاذل ةنسح هلاعفأ لب ؛هلاعفأ ضارغأ نع لأسي نأ زوجي ال اذه

 نيع وهف ضرغلا نع ىلاخلا وه ناك نإ :ثبعلا عم نأب :بيجأو «ثبع ضرغ الب لعفلا نأب نيلدتسم «ءضرغل

 اللعم هلعف نوك عنم ىلع ةيرعشألا مث ةنسلا لهأو ءامكحلا مهفلاخو «هنايب نم دب الف هريغ ناك نإو ءىعدملا

 ىلع رداق هنأب ايناثو «ضرغلا اذمي المكتسمو هتاذ يف اصقان ناك ضرغل لعف ول نأب الوأ نيلدتسم «ضرغلاب

 ضرغلاب ليلعتلا نأ ىلع ةيديرتاملاو «هنم متررف يذلا ثبعلا مكمزليف «ةياغ هلعح ئععم الف ءءادتبا ضرغلا ليصحت

 بجوف «لسلستلا مزل ضرغل لعف لك ناك ول هنأب نيلدتسم ,"بيذهتلا" يف حراشلا راتخم وهو «مزالب سيل

 تباث ضعبلا ليلعت نأ مهمعزل ؛اقلطم ضرغلا يفنب ال ضرغلا موزل مدعب اولاق امنإو ؛هيف ضرغ ال ام ىلإ ءاهتنالا
 نأب ةلزتعملا نوقرافيو «يصاعملا نع رجزلل دودحلا باجيإو ؛قيدصتلل تازجعملاب ءايبنألا دييأتك :عامجإلاو صنلاب

 سيل رجزلاو قيدصتلا نأب بيجأو ؛ءبحاو ةلزتعملا دنعو ءمهحلاصمل دابعلا ىلع ناسحإو لضفت مهدنع ليلعتلا
 [؟5١ :ساربنلا] .هل ةعبات ةعفنم وه لب ؛لعفلا ىلإ ايعاد اضرغ

 ١١5[ :ساربنلا] .ةاصعلا ةرذعم عطقو «قئالخلا ىلع لدعلا راهظإ هيف ةمكحلا :نيققحملا ضعب لاق :ةمكحلا

 ىلع امإو ءطقف تاعاطلا ىلع ةلمتشم امإ ةفيحصلا نأل ؛واولا لدب ولخلا عنمل وأ ةملك رهاظلا :ليق :هيف تبغملا

 لكب لكو هناحبس قحلا نأ ملعاو .اعم نيمسقلا ىلع لمتشم وهو ؛«سنجلا باتكلاب دارملا :لوقأو ء«طقف يصاعملا
 بناك" :28 هللا لوسر. لاق :لاق ههه ةمامآ يأ نعو. .هتافيس ريعآلاو فتانسح انقيحلا بيكي ءنيكلم قلكم

 لمع اذإف «تائيسلا بتاك ىلع ريمأ تائسحلا بتاكو هراسي ىلع تائيسلا بتاكو «لجرلا نيمي ىلع تانسحلا
 «تاعاس عبس هعد :لامشلا بحاصل .نيميلا بحاص لاق ةئيس لمع اذإو-ءارشع نيميلا بحاص اهبتك ةنسح

 لاقو ءرزو وأ رحأ هيف ام الإ نابتكي ال :ةمركع لاقو «("ملاعملا" يف ةنسلا يحم هاور) "رفغتسي وأ حبسي هلعل

 عم و :تلق نإ «تانسحلا عم لعجتف «تاحايملا بنكي :مهضعب لاقو ءهضرم يف هنيلأ نح نابتكي :دهاخي

 لعجيو .هقنع ىلإ رحافلا مي لعجي نأب اذهو ءاهفلخ يأ :مهروهظ ءارو [؟١ :ساربنلا] .تبلغ نإ تائيسلا

 [؟7١ :ساربنلا| .باتكلا اهيف لعجيف «هرهظ ىلإ هراسي



 لاؤسلاو باتكلاو نزولا ثحبم ظ "هو ظ دئاقعلا حرش

 أف :ىلاعت هلوقو :جأروُشْم هَ اخ همي مويا حرز : ىلاعت هل وقل قح

 ناين ق6 نع فاسو 4 بت انانع# هدقاعت فزت دين هلاك 13

 .رم ام باوجلاو 7 اس ةلوعلا درو «باتكلاب ءافتكا

 :لوقيف «هرتسيو هفنك هيلع عضيف «نمؤملا يدي هللا نإ" :التلء هلوقل ؛قح لاؤسلاو
 .هبونذب هررق اذإ يح «بر يأ معن :لوقيف ؟اذك بنذ فرعتأ ؟اذك بنذ فرعتأ

 ,مويلا كل اهرفغأ انأو ءايندلا ١ ف كيلع اًهرتس :لاق .كله دق هنأ هسفن ف ىأرو
 هسفن يف لجرلا نظ ي

 ؛قئالخلا سوؤر سا ىدانيف :نوقفانملاو رافكلا امأو «هتانسسح تاك يطعيف
 يد

 عال كج اه 2121 7 2ت8 هاار | ه4 11 هسا ه1: ه1 15 فكك دوج وج هخاواو وس جرم 20507577077751 ]كك ] .مهر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 نع :اًريسي اًباسح .بوصنملا ريمضلا نم لاح ىناثلا وأ باتكل ناقفنبع انهاو روقسم ريغ اقفوشكم يأ :اروشنم

 باسحلا يف شقون نمو ءهنع زواجتيف هباتك يف رظني نأ" :لاق ؟ريسيلا باسحلا ام هللا ين اي :تلاق عت ةشئاع

 لهأ باذعو نيميلا باحصأ ةاجنب ةقطان صوصنلا نأ وهو :ثحب انههو (دمحأ هاور) "كله ذئموي ةشئاع اي

 ىلإ مهلآمف اوبذع نإو نيميلا باحصأ نم مهأب بيحأو ؟نيبذعملا نينمؤملا ةاصع نيقيرفلا يأ نمف «لامشلا

 نوتوي نيبذعملا ةصع نأب مهضعب باجأو ءضعبلا فصوب لكلا فصو باب نمف ريسيلا باسحلا امأو ماجنلا
 [؟137 075١5 :ساربئلا] .رانلا نم جورخلا دعب مهفاميأب باتكلا

 يف لعلف ملس ولو ء«ضارغألل ىلاعت هلاعفأ نأ ملسن ال انأ وهو :ّرم ام .مهلامعأب ملاع هناحبس قحلا نأل :ثبع هنأ

 :ىلاعت هللا لاق رقاب نرخ دابعلا لآسي نأ وخ :قح لاؤسلاو [؟17١1 :ساربلا] :اهقرعن ال ةمكح باتكلا

 4َنوُلوُوْسَم ْمُهْنِإ هوفتو# :ىلاعت هللا لاقو (:فارعألا) َنيِلَسْْمْلا َنْلأسََلَو مهبل لِسزُأ َنيِذْلا َّنلاْسلم9
 دعب اذه :انلق :(85:نمحرلا) يناَح الَوَمنِدنَدُ ع َلأَسُيال ٍذِئمْوَيَفط :ىلاعت هلوق ئيعم امف :تلق نإ ؛(؟ 4 :تافاصلا)

 |7917 :ساربنلا] .رانلا لاغغدإب نيمرحملا رمآو ؛باسحلاو:«لاؤسلا مت ام

 .هحانج وهو رئاطلا فنك نم راعتسم :هفنك .هتقيقح فرعي ال ايرق سدقألا هبانج نم هبرقي يأ :يبدي هللا نإ

 هلعج يح هبونذ هناحبس هللا هركذي يأ :هبونذب هررق اذإ 1١17[ :ساربنلا] .حانجلاب خارفلا رتس ريطلا ةداع نمو
 .ةكئالملا مه يدانملاو لوهجم :مهي ىدانيف .هبونذ نم رهظأ امب. ىلاعت هللا هبذعي يأ :كله دق هنأ .ارقم



 طارصلاو ضوحلا ثحبم "6 دئاقعلا حرش

 * "نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ

 | طارصلاو ظ ضوخحلا ثحبم ]|

 هريسمه يضوح" .٠ تاع هلوقلو ؛كَرتْوكْلا د كانط نإ : ىلاعت هل وقل ؟قحح ضوخحلاو

 رك هع «كلسلا نفا بيطأ هحيرو ,نبللا نم ضيبأ هؤام عءاوس هاياوزو ع رهش

 زو ةيواز عب

 .ةريثكأ هيف ثيداسألاو راتب يفي اق اين برقي نع هيامسملا عوق نم

 ضوخحلا تابثإ يف

 و دحأو ءرعشلا نم قدأ ءمنهجج نام ىلع دودمم رسجج وهو «قح طارصلاو
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 ءادج ريثكلا ءيشلا هلصأو ؛ةرثكلا نم لعوف :رثوكلا (ماصع).رهاجب ريغ وأ ناك ارهاجم «نيرفاكلا يأ :نيملاظلا
 نأ ىلع ٍئبم حراشلا مالكو .ةمايقلا موي نونمؤملا هبرشي ءاكرابم ءام هب عراشلا ىمسو «ريثكلا ريخلا يف عاش مث
 :روهمجلا لاقو «هيدراو ةرثكل ؛هضوح رثوكلا ةيآلا يف :ءاطع لاق «ءاملعلا فالخ هيف نكلو ءرثوكلا وه ضوحلا

 (ملسم هاور) ؛"هضوح نع سانلا لب لجرلا دصي امك هنع سانلا دصأل ينإ" :ثيدحلل ؛رشحلا يف ضوحلاف «نارياغتم
 ءرهنب انأ ذإ ةنحلا يف ريسأ انأ انيب" :ثيدحلل «ةنحلا يفف رثوكلا امأ .ةنجلا ىلإ مهل ليبس الو «رافكلا سانلا نم دارأ

 «ضوحلا وه رثوكلا عبنم نأب مهضعب عمجو (يراخبلا هاور) ءكبر كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :::0- ليربج لاقف
 - ةنحلا نم رف - رثوكلا يناطعأ" :ثيدحلا يفف ءسكعلاب رمألا نكلو .ديج عمج اذهو داحتالاب مكحلا زوجيف
 "ةنخلا نم هنادمي نابازيم ضوحلا يف يرجي" :رخآ ثيدح فو ؛ءافشلا يف ضايع ىضاقلا هركذ ؛"يضوح يف ليسي

 ينأي «كلملا رهظ ىلع ضوحلا رثوكلا نأ :هريسفت يف دهازلا مامإلا ركذو .حيحصلا عمجلا وه اذهف ؛(ملسم هاور)
 [7 117 :ساربنلا].تاعوضوملا ركذب يلابي ال دهازلا مامإلا نكلو ؛ةنحلا يف وأ رشحلا يف اك يبنلا ناك ثيح هب
 :«بيع الو نولي سيل «درحجم يئالث نم ىئبي امنإ ليضفتلا لعفأ نأ :روهشملاو «هنم اضايب دشأ يأ :نبللا نم ضيبأ
 (ثايغ).ناذاش نييرصبلا دنع امهو ناولألا لصأ امهنأل اولاق ءضايبلاو داوسلا يظفل نم هءانب نويفوكلا زاجأو

 .1 44١ :ثيدحلا مقر 414 :دوه)#َنيِملاظلا ىَلَع هلل ةَْعَل الآ9 :ىلاعت هللا لوق باب .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ *
 091/١. :ثيدحلا مقر يي انيبن ضوح تابثإ باب :هحيحص يف ملسم هحرخأ **



 رانلاو ةنجلا ثحبم "هال | دئاقعلا حرش

 نم نكي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ :باوجلاو «نينمؤملل بيذعت وهف نكمأ نإو

 ,فطاخلا قربلاك هزوجي نم مهنم نأ ىح «نينمؤملا ىلع هلهسيو ءهيلع روبعلا

 .ثيدحلا يف درو امم كلذ ريغ ىلإ عربا 2 مهنمو (ةباغلا حيرلاك مهنمو

 [رانلاو ةنحلا ثحبم]
 ,ىفخت نأ نم رهشأ امَهابُتإ يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا نأل ؛قح رانلاو ءقح ةنجلاو

 تاوامسلا ضرعك اهضرع نأب ةفوصوم ةنجلا نأب نوركنملا كسمت .ىصحت نأ نم رثكأو

 2كطظ21111 لاحم رصانعلا ملاع يف اذهو ءضرألاو
 يسيل ةنحلا دوجو يأ

 نوركنملا مث .بونذلا نع مهريهطت نوكي نأ زوجي نيئموملل ابيذعت هنوك ميلست ريدقت ىلع هنأ :هيف :بيذعت
 دارملا :ليقو «(58 :تافاصلا) #ميحجل لا ظارص ىَلِإ ههودهافإ :هلوقب هيلإ راشملا رانلا قيرط هب دارملا نإ :اولاق
 ءامي ذخاؤتو اهنع لأست ىلا ا لامعألا :ليقو ءامهوحنو موصلاو ةالصلاك «تادابعلا :ليقو ؛ةحضاولا ةلدألا

 (تمصع)."دصاقملا حرش" يف اذك ءاهتلقل رصقيو ءاهترثكب رورملا لوطيو ءاهيلع رمي هنأك
 ةياغ ؛ءاوحلا ىلع ناريطلاو «ءاملا ىلع يشملاك :هيلع ووبقلا انواق مهلعجي يأ رادقإلا وهو نيكمتلا نم : نكمب نأ

 :ةباهلا .هبلسي امئنأكف رصبلا بلغي ديدشلا قربلاو بلسلا فطخلا :فطاخلا قربلاك (تمصع).ةداعلل ةفلاخم رمألا

 دوجأك مهنمو ريطلاك مهنمو :كلذ ريغ [؟5١ :ساربنلا].حيرلا ةعرس. وهو ءمضلاب بوبحلا نم «ةعيرسلا يأ
 تحت و عبسلا تاومسلا قوف ةنحلا نأ ىلع نورثكألا و ءافاكم يف حيرص عن دري مل :خلا قح ةنجلاو .لبإلا
 شرع ةنجللا فقس" : تقع هلوقلو ؛(6١ ١ 4:محنلا) #ىَوأَمْلا ةَنَج اَهَدْنَع ىهتنملا ٍةردس دنع ىلاعت هلوقل ؛شرعلا
 .دصاقملا حرش يف اذك «ريبخلا ميلعلا ىلإ هملع ضيوفت :قحلاو ".عبسلا نيضرألا تحت رانلا و.«نضعرلا

 ملألاو ةذللاب لوؤم وهف - رانلاو ةنحلا ركذ نم صوصنلا يف ءاج ام لك نأ اومعز «ةفسالفلا مهو :نوركنملا
 [؟34١ :ساربتلا] .صوصنلا راكنإك األ ؛مهرفكي ليوأتلا اذهو ءاهتاناصقنو اهتالامك روصت نم ؛حورلل نيضراعلا
 تاقبطك ضعبب اهضعب طيحي «تارك رصانعلاو كالفألا نأ اومعز مهِإف ؛رمقلا كلف وج ف ام وه :رصانعلا

 [؟5١ :ساربنلا] .لكلا طسوأ ضرألا نأو ءرمقلا كلف امي طيحي تارك ةعبرألا رصانعلا نأو «لصبلا

 [؟5١ :ساربنلا] .تاومسلا رغصأ وه يذلا رمقلا كلف نم رغصأ رصانعلا حلاع نأل :لاحت



 رانلاو ةنجلا ثحبم "تب دئاقعلا حرش

 وهو :ماعتلالاو فرخ راوخ 0 «هنع 1 رخآ ماع يف وأ كالفألا ماع فو
 كوافألا ما نع يأ

 ةلزتعملا ركأ معزو 0. ريركت «ناثدوحوم «نآلا ناتقولخم راقلاو ةنحلا يأ امهو
 نائق ولفم هلوفل

 فق ةرهاظلا اا ةنحلا اهفاكماو .عاوحو مدأ ةصق :انلو عءازجلا موي ناقلخت امنا

 لودعلا يف ةرورض ال ذإ ؛«َنيِفاكلل ثَدِعأل ؛(نيِقّتمْلِل ْثَدِعَأل :لثم ءامه دادعإ
 (6 4 :ةرقبل *١7( :نارمع لآ)

 كالفألا ضعب قرخل مزلتسم اهيلإ مهوصوف ؛هنع ةجراخ ةنجلاو ءرمقلا كلف فوج قب به. نفل نأل :قرخلا

 [؟5١1 :ساربنلا] .كالفألا نع ةجراخ تناك نإ كالفألا عيمج قرخلو ؛كالفألا يف ةنجلا تناك نإ

 قرخلا عانتما ىلع اولدتسا ةفسالفلا نأ :تحبلا اذه ليصفتو .ةطوسبملا بتكلا 3 هانلطبأ يأ :هيلع انملكت

 ةميقتسم ةكرحم الإ نكمي ال قرخعاو «ةريدعسم ةكرح أدبه ةيفف «ةرادتمالاب كرختم كللفلا نأ ةاغدحأ :ةوجوب

 داجيإو ةريدتسملا أدبم مادعإ ىلع رداق راتخملاف أدبم هيف نأ ملس ولو «هتدارإب هكرخي راتخملا رداقلا لب «ةكرح

 يحلا بيذعتف «يذؤي يحلا ندب يف قرخلاو «هيلإ ىلاعت هللا يحوأ امل عيطم ءيش كلفلا نأ :اهيناث ؛ةميقتسملا أدبم

 نأ :هيلع لديو .هناحبس قحلا ةدارإب عاجيإلا لب ءعجوي قرح لك نأ علسن ال انأي:بيحأو .ةمكحلا فاني عيطملا

 :اهئلات ءاشوم دعب اهقرحن نوكي نأ زوجيف ملس ولو ىعاجيإ الب ىصضخت ا تاقيرخن نادبلا ِى هذوفنب ثدحي عاذغلا

 نع ارخأتم همدع ناكل الإو «لاحم هعاطقناو «نامزلا عطقنا كلفلا قرح ولف ؛كلفلا ةكرح رادقم نامزلا نأ

 موهوم نامزلا نأب بيجأ .همدع ضرف نم نامزلا دوجو مزليف «نامزلاب الإ روصتي ال رخأتلا اذهو ءهدوجو
 رادقم مكدنع وهف ملس ولو درج رهوج هنأ ىلإ بهذ نوطالفأ مكمامإ نإف ةكرحلا رادقم هنأ ملس ولو ءاندنع

 هلظفمت اكلف دج ويو هتك رح نام زلل طظفاحلا كلفلا راثخملا رداقلا مدعي نأ زوجي اضيأو «كلفلا ةكررح عنمب 1

 77٠١[ 291:8 :سارينلا] .هنيعب نآلا اذه ىف هنكرح

 لبصاعحو تلون با وج در :ةرورض هي ذإ 0 قرفلاب لئاق ال ذإ . ؛ رانلا دوحجو تبثي اكو :ةا امفاكسإو

 «روصلا يف خفن اذإفإ» :هلوقك ؛ديعولاو دعولا ةيقح ىلع هيبنتلل يضاملا ظفلب ل ابقتسملا نع نع ربعي هنأ :باوجلا

 روصل مصلا يف َحِفَن اذإف# :هلوق ف رهاظلا نع انلدع امغإو ؛ليوأتلا يف ةرورض ال هنأ :درلا لصاحو ٠١١(« :نونمؤملا)

 57١[ :ساربنلا] .ةرورضلل



 رانلاو ةنجلا ثحبم ظ "و دئاقعلا حرش

 َنوديرُي ال َنيِذَلِل اهَلَعَجَن ُهَرِحآلا ٌراَدلا كلت :ىلاعت هلوق لثك. ضروع نإف ءرهاظلا نع

 ةكلع مدآ ةصقف ملس ولو «رارمتسالاو لاحلا لمتحي :انلق ,كاداَسَف الو ِضْرَأْلا يف ذًاًولع

 0م نعيصتلا)
 ةضراعملا نع ةملاس ىقبت

 45 اد الكاف :ىلاعت هلوقل ؛ةنحلا لكأ كاله زاج امل نآلا نيتدوحوم اتناك ول  :اولاق
 قا 0 نوركنملا يأ

 .موزلملا اذكف ( :هَهْحَو دل كلاَه عش لك : ىلاعت هلوقل ؛لطاب مزاللا نكل
 84 ا

 ئف اذإ هنأ :ماودلاب دارملا امنإو «هنيعب ةنحلا لكأ ماود نكمي ال هنأ يف ءافخ ال :انلق

 هو 311011111 ]100000909020221 ء يحج ءيش هنم

 نآلا ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ىلع مكليلد لد نإو :لاقي نأب «ةلزتعملا بتاج نه ضروع نإ يأ :ضروع نإف

 © ًاداّسف الو ٍضْرأأْلا يف واوا لويديرت آل ةيفلل اهلهست ةرعألا» ”ادلا كلت: ىلاعت هلوق وهو هيفني ام اندنع نكلو ناتدوحوم

 لاخلا لمتحي :ةضراعملا نع بارشلا يف يأ :انلق 4*١[ :يدنفآ ناضمر].نآلا ناتقولخم ريغ امُنأ ىلع لدت
 مكدوصقمو «رارمتسالاو لاحلل نوكت نأ لمتحيو «لابقتسالل نوكت نأ لمتحي ةيآلا هذه نأ نعي «رارمتسالاو
 نوكي نأ لمتحيو ءدوصقملا متي ال لامتحالابو «رارمتسالا و لاحلا نود لابقتسالا دارملا ناك ول نأ مزلي امنإ

 [؟*4 :يدنفآ ناضمر] .مه ةجح حلصي الف ,قلخلا ال صيصختلاو كيلمتلا نيعم. لعمل
 نكلو ؛َنيِرفاَكْلِل ْتَدِعْأطو 4َنيِقَتمْلِب ْتّدِعَأإل :ىلاعت هلوقل ضراعم هنأو «لابقتسالل هنأ ملس ول يأ :ملس ولو
 قلخت مل ةنحلا نأ معز نمو .نآلا نيتقولخم رانلاو ةنحلا نوكتف «ةضراعملا نع ةملاس ىقبت مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ ةصق

 ىلع طابهإلا لمحو «التلع مدآل ااندنبا قاتلا ةقله قاسيون نعد ءنيطسلف ضرأ يف ناتسب هنإ :لاق دعب

 دق طوبهلا نأل ؛ةكاكرو رظن هيفو 3١(2 :ةرقبلا) ارصم « اوطبها# :ىلاعت هلوق يف امك ءدنهلا ضرأ ىلإ هنم لاقتنالا

 [؟"ه 384 :يدنفآ ناضمر] .كلذك سيل كانهو ءاهداعبتسا وأ هتقيقح عانتما رهظ اذإ لاقتنالل راعتسي

 يف اذك) .ةديدملا ةدملا ىلع الومحم ماودلا نوكي نأ زوجي ال مل هتأ :ةلزتعملا لوق نع باوجلا نكمبي :موزلملا اذكف

 دعلا نايرط مدع وهو «يفرعلا مودلا ماودلاب دارملا نأ :حراشلا باوج لصاح :ءافخ ال انلق (يشاوحلا ضعب

 دارملا نأ يعي :دارملا امنإو ١١7[ :ميكحلادبع] .ةظحل هعاطقناو «هيلع مدعلا نايرط يقاني ال اذهو «هب دتعي انامز

 (يلتسك).لاكشإ الف ؛.هصخش ماود ال ؛هدارفأ نمض يف هعون ماود



 رانلاو ةنجلا ثحبم 5 1 دئاقعلا حرش

 نات د روك ذملا ماودلا يب أ نع جورخلا يثكي لب هان مزلتسي ال كالهلا نأ ىلع «ةظحل كالهلا يفاني ال اذهو

 فتاذ دح يف كلاه وهف نكمم لك نأ :دارملا نوكي نأ زوجيف ملس ولو «هب عافتنالا

 «ناينفت ال ناتيقاب ,مدعلا ةلزنمب يبحاولا دوجولا ىلإ رظنلاب يناكمإلا دوجولا نأ نيعك

 قح يف ىلاعت هلوقل ؛رمتسم مدع امهيلع أرطي ال ناتمئاد يأ ءامهلهأ يفي الو
 درب وقل ىلاو قاكلق اسلقأ قيد ليق ام امأو ادب ا هين يدِلَع :نيقيرفلا

 ىف ؛ءاسنلا)

 ةروص دسفي نأ زوجي هنأ :لصاحلاو ؛لكألل حلصي مل اذإ ؛ماعطلا كله :مهوقك ءلكألا وهو :هب عافتنالا
 عم هتدامم امئاد لكألا نوكيف ءهتدام دسفي الو ءلكألل حلصي ال ثيحب ؛همعط ريغتب وأ هئازجأ قيرفتب لكألا

 ءاقبب ايقابو :هتروص لاوزب اكلاه نوكيف ءريرسلا بيكرت انقرف اذإ امك «تاقوألا ضعب يف هتروص كاله
 [؟؟ ١ :ساربنلا] .هتدانع

 نم دارملا نإف «نيتيآلا نيذه نيب يقانت ال هنأل ؛لطاب مزاللا نأ ملسن ال :لاقي نأ ماقملا اذه لصاح :ملس ولو

 هلوق يف كالهلاب دارملاو .ءىصخشلا ماودلا ال يعونلا ماودلا وه «كئاد هلك :ىلاعت هلوق يف ةنحلا لكأ ماود

 ماودلا نيب يفانت الف «يمئادلا كالهلا ال ىظحللا كالهلا وه (م8 :ضصقلا» ؟ُهَّهْجَو الإ ُكِلاَه ِءَْش لك :ىلاعت

 ماودلا هب ذارملا نأ ملس ولو .يمئادلا كالهلاو يصخشلا ماودلا نيب يقانتلا امنإو ءيظحللا كالهلاو يعونبلا

 مادعنالا سيل كالهلا نم دارملا نأل ؛ك؟َهَهْجَو اَلِإ ٌكِلاَه ٍءْيَش لك 9 :ىلاعت هلوق فاني هنأ ملسن ال نكل ءيصخشلا

 كالهلاب ةاررملا نأ ملس ولو .ءافتنالاو مادعنالا ءزاتسي ال وهو هب عافتنالا نع جورخلا وه هب دارملا لب عافتنالاو

 «هَهْجَو ال ُكِلاَه ءْيَش لك :هلوق نم دارملا نأل ؛:؟ةئاَد اهلكأ# :ىلاعت هلوق يفاني ال نكل «ءافتنالاو مادعنالا وه
 [؟85 ؛ 8 :يدنفآ ناضمر] .هتاذ دح يف كلاه وهف نكمم لك نأ

 «ةنكمملا تايهاملا ايارم ف هلظ سكعني نكل «بحاولل الإ دوجو ال :ةفشاكملا بابرأ ضعب لاق :مدعلا ةلزنمب

 لوق اذهو ناك امك نآلاو ءءيش هعم نكي ملو هللا ناك :لاقو ءهسفن ف كلاه نكمم لكف «ةدوجوم اهنأ نظيف

 .هب دتعي انامز الو امئاد ال :رمتسم مدع [؟١ 5 :يدنفآ ناضمر| .لقعلا روط نع ج راخ

 [577 :ساربنلا] .امهدولخب الإ ققحتي ال امهيف دولخلاو ءرانلا يف وأ ةنجلا يف يأ :ادبأ اهيف



 ةريبكلاو ةريغصلا ثحبم ذأ دئاقعلا حرش

 كنأل ؛ىنعملا اذهب ءاقبلا يفاني الف 4ُهَهْحَو اّلِإ ٌكِلاَم ِءْيَش لك :ىلاعت هلوقل اقيقحت
 .ءانفلا ىلع ةيآلا يف ةلالد ال هنأ تفرع دق

 ةنسلاو باتكلل فلاخم لوق وهو ءامهلهأ ىنفيو ,ناينفت امهأ ىلإ ةيمهجلا تبهذو

 .ةجح نع الضف ةهبش هيلع سيلو «عامجإلاو

 | ةريبكلاو ةريغصلا ثحبم]
 .. هاب كرشلا :ةعست اههأ فذ رمع نبا ىورف اهيف تاياورلا تفلبدعا دق ةريبكلاو

 نأ زاوحل :ةلالد ال .رمتسملا مدعلا ضورع مدع وهو :ىنعملا اذهب .ازاحب ناكلمت هلوقل وأ ليق «هلوقل ةلع :اقيقحت
 باحصأ مه ءءاحلا حتفو ميملا مضب :ةيمهجلا [١١؟؟ :ساربنلا| .ناكمإلا دوجولاب دادتعالا مدع كالهلاب داري

 وه لب «ةبساك الو ةرثؤم ال ؛دبعلل ةردق ال نأب ةلئاقلا «ةصلاخلا ةيربحلا نم وهو «يذمرتلا ناوفص نب مهح

 (ماصع).تادامجلا ةلزنمب

 مزلتسي ال اهماود نأب بيحأ لاحم ىهانتي ال ام دوجو نأ :اهدحأ :هوجوب كلذ ىلع لدتسي دقو :خل ! ناينفت امهنأ

 ةينامسجلا ىوقلا لاعفأ :امهيناث وانتم وهف - ثعبلا دعي دوجولا تحت لحدي ام لك لب «ىهانتي ال ام دوحو
 هوق لاعفأ تقانت هته فضن هوق لاعفأ تهانت اذإف (هعومججم نم الاعفأ لقأ مسجلا شيصنا ةوق ْنَأل ؛ةيهانتم

 هناحبس ىوقلا ضايف نأ :اهحضوأو «ةريثك هوجوب بيحأو ءعومجملا ةوق لاعفأ يهانت مزليف ءاضيأ رخآلا فصنلا
 ليلد يأ :ةهبش هيلع سيلو ١77[ :ساربنلا].اهاعفأ عطقنت ال ةوق مسجلا يف قلخي نأ ىلع رداق وهف ءراتخم

 [؟77 :ساربنلا] .ىوق ليلد نع يأ ةجح نع الضف «فيعض

 رارصإلا :ةيناثلاو «هللاب كرشلا :اهدحأ :بلقلا ف ةعبرأ :رشع ةعبس ةريبكلا :يكملا بلاط وبأ ىورو :ةعست اهنأ

 فذقو «روزلا ةداهش :ناسللا ف ةعبرأو .هركم نم نمألا :ةعبارلاو هللا ةمحر نم طونقلا :ةثلاثلاو ؛ةيصعملا ىلع

 ,رمخلا برش :نطبلا ِْ ةثالثو ءرحسلا ةعبارلاو ءادمع كرتو لعف ىلع فلحلا وهو «سومغلا نيميلاو «ةنصحما
 يف دحاوو «ةقرسلاو «لتقلا :ندبلا يف نانثاو «ةطاوللاو ءانزلا :جرفلا يف نانثاو ءابرلا لكأو ءاملظ ميتيلا لام لكأو

 .دئاقعلا حرش يشاوح ضعب يف اذك «نيدلاولا قوقع وهو :ندبلا عيمج يف دحاوو ؛ءفحزلا نع رارفلا :لحرلا
 ىقبت رفكلا عاونأ رئاسف الإو «قافتالاب رفك هنأل ؛هيف جردنم رحسلاف رفكلا قلطم ديرأ نإ :هللاب كرشلا

 :يللايخلا| .ةجراخ ١17 77 ١[



 ةريبكلاو ةريغصلا ثحبم لالا  كئاقعلا حرش

 ,رحسلاو «فحرلا نع رارفلاو ءانزلاو ةنصخا فذدقو .قح ريعب سفنلا لتفو

 .................«هرخا يف داحلإلاو ,نيملسملا نيدلاولا قوقعو «ميتيلا لام لكأو

 اي قيبادك ةاينا لك ضاتيفلا نيل هيسيو ان قس نيلي لقلاو هاقطس دوقم هرب لأ نبت لا ءاوس :سفنلا لتقو
 وه :فذقلا :ةنصخما فذقو (حالص).بلطلا رذعتل ايندلا يف طقس امنإو ءصاصقلا بجوي هسفنل لتقلاو :ع ورفلا

 عءظفحلا وهو ناصحإلا نم ءانزلا نع ةفيفعلا ةغلابلا ةرخلا ةلقاعلا ةنمؤملا -حتفلا وأ رسكلاب - :ةنضخملاو ءائزلا ىلإ ةبسنلا

 وه نوكسف حتفب :فحزلا [17 :ساربنلا] .اهظفح هناحبس هللا نأ ىلع حتفلاو ءاهسفن تنصحأ اهنأ ىلع رسكلاف
 ديعب نم ىري هعباتت و هترثكل ركسعلا نأل ؛اليلق اليلق هيتبكر وأ ؛هتسا ىلع كرحت اذإ يبصلا فحز نم ءركسعلا

 فعض نم لقأ رافكلا ناك اذإ اذهو ءرافكلا برح نم رارفلا وه :دارملاو ء«فقاو هنأك لب ءاليلق كرحتي هنأك

 |[ يناثلا | : راح. الإ و خيسلسلا

 نيب قيرفت وأ كاله وأ ضيرمتك «قح الب رارضإلا ف ةيصاخ تاذ ةعورشم ريغ بابسأ لامعتسا وه :رحسلاو
 فلتحاو «نيطايشلا ةناعإب الإ متي ال :مهضعب لاقو ,.حالص اهيف سيل ةريرش سفن الإ هيلع ردقي الو «نيجوز

 لاقو ءطقف هلماع رفكي :ليقو «هلماعو هملعتمو هملعم رفكي :ليقف ؛ةريبك هنأ ىلع قافتالا دعب همكح يف ءاملعلا

 قيدصتلا در هيف ناك ام هنم رفكلا لب «لطاب - رفك اقلطم رحسلا نأب لوقلا :يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا خيشلا
 لتقي «قيرطلا عطاقك وهف لتق اذإ رحاسلا نأ ةيفنحلا دنع راتخملاو ءنمؤم وهف هسفن ظفحل هملعت نم امأ «رارقإلاو

 خياشملا هلمعتسي ام امأو ؛طقف روكذلا هيلع لتق رفك ىلع المتشم هرحس ناكو لتقي مل نإو ثانإلاو روكذلا هيلع
 [5 7 :ساربنلا] .رحسب سيلف - نيجوزلا فيلأتل وأ نيملاظلا عفدل «ةيهلإلا ءامسألاو ,نآرقلا تايآ ةءارق نم

 يف ليق لب «ةعورشملا رومألا يف نيدلاولا ةعاط كرت وه -نيعلا مضب- قوقعلا :نيملسملا نيدلاولا قوقعو
 ءاممل ةعاط ال هنإف ءنيرفاكلا نع زارتحا :نيملسملا .قولخمل ةعاطاالف هتاحبس هللا ةيضعم يف امأ ءاضيأ تاهيشلا

 [؟77 :ساربنلا] .ثيداحألا هيلع لد امك ءامهيلإ ناسحإلا ىلع باثي نكلو

 ىلإ قحلا نع ليملا ىلع بلغ مث «هنم بناجي لئام هنأل ؛ربقلا دحل هنمو «ليملا هلصأ :داحلإلا :مرحلا يف داحلإلاو

 ؛كرشلاب ةرات مرحلا يف داحلإلا رسفيو ؛فارطألا نم ةمولعم خسارف ىلع اهوح امو ةكم نيتحتفب :عرحلا .لطابلا

 مرحلا يف ةريغصلا :ليق اذلو ءاقلطم ةيصعملاب ةراتو ءملظلاب ةراتو ؛ناك ام ثيح رئابكلا ربكأ هنأل ؛ثحب هيفو

 «فئاطلا نطوتساو ؛ةكم نع يباحصلا سابع نب هللادبع جرخو ؛ةكم. ةماقإلا فلسلا ضعب هرك كلذ نمو «ةريبك

 برضي باطنخلا نب رمع ناكو «ةكم الإ لمعلا لبق ةدارإلاب هيف دبعلا ذحاوي دلب نم ام :دوعسم نب هللادبع لاقو

 [؟؟ 4 «75؟8 :ساربنلا] .مكماش ماشلا لهأ ايو ءمكنمي نميلا لهأ اي :لوقيو «جحلا نم اوغرف اذإ سانلا



 ةريبكلاو ةريغصلا ثحبم مم ظ دئاقعلا حرش

 ل :ليقو :نمباف برغي فقرسلا مم للاخ زو ءايزلا لآ دلو ةريرس ربأ ةازز

 هيلع دعوت ام لك :ليقو «هنم رثكأ وأ ركذ امم ءيش ةدسفم لثم هتدسفم ناك ام

 ريغص جالا يبوتللا نم

 رفغتسا ام لكو «ةريبك يهف دبعلا اهيلع رصأ ةيصعم لك :ليقو .هصوصخب عراشلا
 نافّرعي ال «نايفاضإ نامسا امهأ قحلاو :ةيافكلا بحاص لاقو «ةريغص يهف اهنع

 اود ام ىلإ تفيضأ نإو «ةريغص يهف اهقوف ام ىلإ تفيضأ ةيصعم لكف ءامهيتاذب
 .هنم ربكأ بنذ ال ذإ ؛رفكلا يه ةقلطملا ةريبكلاو «ةريبك يهف

 نم ابرلا لكأ داز ةريره ابأ نأ ال ءابرلا لكأ 3ع يبلا نع ةريره وبأ اهاور ةياور يف عقو عي :ةريره وبأ دازو

 يف ةدراولا تاياورلا يف ضقانت ال هنأ :ثيداحألا حرش يف روكذملا مث .يلع داز :هلوق نم دارملا اذكو «هسفن دنع

 امو ءالثم عامجإلاك رخآ ليلدب رخآ ءيش امي قحلي نأ دعبي الف ءرصحلاب نذؤي ام اهنم ءيش ف سيل هنأ باتكلا
 (درو وبأ).يوارلا ظفل نم دحوي ملف ةعست امنأ نم هركذ
 برقيو :ليقو (حالص).ةهبش ليوأت الب ظفاح وأ ناكمي زرحم باصن ردق ريغلا لام ةيفح ذحألا وهو :ةقرسلا

 (تمصع).ةريبك وهف - باذع وأ «ةنعل وأ ءبضغ وأ «رأثب هللا همتخ بنذ لك نأ :ه# يلع نع يور ام هنم

 هنأ الإ «ةئام عبس ىلإ يه :لاق رئابكلا نع ىُّح سابع نبا لأس الجر نأ يور ام كلذ نم برقيو :ةيصعم لك

 (تمصع).رارصإلا عم ةريغص الو «رافغتسالا عم ةريبك ال
 ةريغصلا نود ةداهشلا ف ةلادعلا طقست ةريبكلا نأل ؛امهنيب اوقرف ءاهقفلا نأل ؛ثحب هيف :امهيتاذب نافرعي ال

 نإ" :ثيدحلا يف درو امك «ةريبكلا نود تانسحلاب رفكي ةريغصلا نأب ءامهنيب اوقرف ثيدحلا ةمئأ اذكو

 اولمحو ."رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب امل تارفكم . ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولضلا

 (حالص).ةيافكلا بحاص هركذ ام ىلع ١١4( :دوه) 4 ٍتاَنّيَّسلا َنْبِهَذُي ِتاَنَسَحلا نإ :ىلاعت هلوق هيلع

 قلطي ال نكل «بتارم هفانصأو رفكلا دارفأ نيب ناك نإو ءرفكلا نم ربكأ رخآ عون نم بنذ ال يأ :بنذ ال ذإ
 (تمصع).ةريغصلا مسا ءرخآ رفك نود وه يذلا رفكلا ىلع



 ناميإلا نع جرخت ال ةريبكلا ١4 دئاقعلا حرش

 [نامبإلا نع جرفت ال ةريبكلا]
 ؛نامبإلا نم نمؤملا دبعلا جرخت ال رفكلا ريغ يه ىلا ةريبكلا نأ انهه دارملا ةلمجلابو

 بكترم نأ اودعر :ةيح ةلربعملل افالاخخ :ناعألا .ةقيقح- وه ئدذلا قيدضتلا ءاقبل

 لامعألا نأ اع عانب ؛نيتلزنملا نيب ةلزنملا وه اذهو ءرفاك ال و نموؤمب. سيل ةريبكلا
 افالخس ءرفكلا يف نمؤملا دبعلا يأ هلخدت الو .ناإلا ةقيقح نم ءزج مهدنع

 ةطساو ال هنأو «رفاك اضيأ ةريغصلا لب ةريبكلا بكترم نأ ىلإ اوبهذ مهفإف ,جراوخلل
 .رفكلاو ناعإلا نيب

 جرخي الف «يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا ةقيقح نأ نم ءيجيس ام :لوألا :هوجو انل
 كي

 0 1 زا انا 0 ع ؛هيفاني امت الإ هب فاصتالا نع نمؤملا

 ظفل كرتي نأ ىلوألا لب «قبس امل المحم سيل هدعب ام نأل ؛"ةلمحلاب" ةملك يضتقي ال ماقملا نأ ىفخي ال :ةلمجلابو
 بهذ ََح «تانسحلا نبهذي تائيسلا نإ :اولاق مإف :ةلزتعملل افدذاوخ (تمصع).انهه دارملا :لاقيو "ةلمجل اب"

 انك مهدنع نيقاقحتسالا نب يقادلل «تاعاطلا عيم“ باوث طرحت ةدحا ولا ةريبكلا ْنأ ىلإ مهنم روهمجلا

 [؟7 :ساربنلا] .ةبوت الب تام نإ رانلا يفو ءابئات تام نإ ةنجلا يف هدولخب نولوقي مهغأل كلذو

 ريمأ ىلع اوجرخ «ةلبقلا لهأ نم ةقرف مه :ج راوخلل .يصاعملا نع زرحتلاو تاعاطلا ءادأ يأ :مهدنع لامعألا

 نكسيل يقف ضصاعلا نب ورمعو يرعشألا .ىس وم ابأ امهنيب ابك رك ةيواعمو ايلع نأ كلذو ؛ كو ىلع نينم وما

 هللا ريغ مكحب ايضر امهأل ؛نارفاك نيقيرفلا نإ :(ةفوكلا دنع ةيرق) ءارورح لهأ نم ةفئاط تلاقف ؛برحلا
 لسرأف ؛لطابلا اهب ديرأ قح ةملك :د#ن ىلع لاقف (ه+ :ماعنألا) يهب اَلِإ كحل نإ :ىلاعت هللا لاقو ؛«هناحبس

 ىثا اوناكو ؛مهرثكأ لتق يح مهيراحف هيلع جورخلا الإ اوبأف ,مهتهبش فشكيل مهيلإ ن## سابع نب هللادبع

 ,رانلا لهأ نم مهنأو :مهعفنت ال مقاعاط نكلو «ةريثكلا تاعاطلا لهأ مغأب 1 يببلا ربحأ دقو .250 ةيواعمو ريبزو

 .نمؤم ةريبكلا بحاص نأ 06 ةلاد هوحجو يأ :ةوجو امل 895 :ساربنلا] .مهلتقيو مهلتاقي كو ايلع نأو



 هك حب م ظ  دئاقعلا حرش

 9 ايهوضيخ ؛ءلّسك" وأ ةفنأ وأ ةيمح وأ ةوهش ةبلغل ةريبكلا ىلع مادقإلا درجنو
 انزلا يف امك أدتبم

 ناك اذإ !معن هيفاني ال - ةبوتلا ىلع مزعلاو وفعلا ءاجرو «باقعلا فو هب نرتقا
 , مادقإلا درجتهل يو

 .بيذكتلل ةمالع هنوكل ؛اًرفك ناك فافختسالاو لالحتسالا قيرطب

 كلذك هنوك ملعو «بيذكتلل ةرامأ عراشلا هلعج ام يصاعملا نم نأ يف عارن الو

 تاملكب ظفلتلاو ؛تاروذاقلا يف فحصملا ءاقلإو ملا ةوحسل# قيعرشلا ةلدألاب

 اا .رفك هنأ ةلدألاب تبث امم كلذ وحنو ءرفكلا

 نأ دقتعا نم نإف ؛ديعولا يف عراشلل بيذكت ةريبكلا باكترا نأ :يهو ؛جراوخلل ةهبش باوحج :مادقإلا درجمو

 :هلوقب اهنع باحجأف «هل داقتعا ال هنأ اعطق انملع اهلحدأ نإف «ةتبلأ هيف هدي لخدي مل- ةلاتق ىعفأ ءانإلا اذه يف

 وه :نيشحملا ضعب لاق اذلو «ءملع باب نم «ةيمحلا نعم. نيتحتفب :ةفنأ ١١7[ :ساربنلا| .خلإ مادقإلا درحبو
 «تانبلا دأو ك هطلاخي ال مسقو «متاشلا لتقك بضغلا طلاخي مسق :نامسق راعلا نأ :يدنعو ؛كردتسم

 [؟77 :ساربنلا] .ةفنأ يىناثلاو «ةيمح لوألاو

 ؛ديعولا راكنإل ال «يوقلا ثعابلل وه امنإ مادقإلا نأل كلذو ؛ديعولاب قيدصتلا فاني ال يأ ءربحخ :هيفاني ال

 نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج :معن ١١5[ :ساربنلا] .هب قيدصتلا دوجو ىلع لئالد مزعلاو ءاجرلاو فونلاو
 (يشاوحلا ضعب يف اذك) .معن هلوقب باجأف ؟الصأ ارفك ةريبكلا ىلع مادقإلا سيلأ :لاقي

 نأل ؛نوققحملا امهرسف اذك ءافيفحخ وأ الالح اهدقتعي هنأ ىلع لدي هجوب يأ :فافختسالاو لالحتسالا

 [7؟717 :ساربنلا] .هتارامأ يف مالكلاو ءبيذكتلا نيع امهف امهرهاظ ىلع المح نإ فافختسالا وأ لالحتسالا

 :عرشلا ةيقحب فرتعا نم نأل ؛عرشلا رهاظب رفك وهف فافختسالا امأو ؛رهاظف لالحتسالا امأ :ارفك ناك

 مث .رهاظ اضيأ هرفكف «ةعيرشلا فافختسا :فافختسالا نم داري نأ زوجيو ؟ةبوقعلا بجوي ام فختسي فيك

 اذه ىضتقمب ارفك نوكي نأ مزلي - اهنارتقا ىلع اثعاب ناكو «ةريغصلا يف عقو اذإ ةيصعملا فافختسا نأ ملعا

 (تمصع).ارفك فيكلا اذه ةريغصلا ىلع رارصاإلا نوكي نأ مزليف «نايبلا

 ميلستب باجأف «رئابكلا ضعب بكترم رفكب نومكحي عرشلا لهأ دحن انأ وهو «لاؤس نع باوج اذهو :ةمالع هن وكل

 ءازهتسالاك :كلذ وحنو [77177:ساربنلا].بيذكتلل وه امنإ رفكلاب مكحلاف ؛بيذكتلا ةمالعب ةنورقم رئابكلا كلت نأ

 [7171 :ساربنلا] .ةيعرشلا ماكحألا نم مكح وأ ؛ةيهلإلا ءامسألا نم مساب



 ب نأ يغبني - رارقإلاو قيدصتلا نع ةرابع ناك اذإ نامبإلا نإ :لاقي ام لحني اذيو

 هنم ققحتي من ام ,هظافلأو رفكلا لاعفأ نم ءيشب ارفاك قدصملا رقملا نمؤملا ريصي

 .ثاشلا نأ ةيينكعلا

 هيأ ايد :ىلاعت هلومك ؛«يصاعلا ىلع نمؤملا قاللطإب ةقطانلا ثيداحألاو تايألا : يناثلا

 اوُبوت اوُنَمآ َنيِذَلا اَهّيأايإ> : ىلاعت هلوقو :4ىَلْتَْلا يف : ةياسفلا 02 جر رثفآ ةيزللا
 عي ١ الرا :ةرقبلا

 (ةريثك ىهو :4 وتلا َنيِنمْومْل نم ِاَفئاط نو :ىلاعت هلوقو ؛ ؛ كح وْ ةَيَتهّلا ىلإ

 ؛هرفكب مكح عراشلا نأل لب ؛تلق ام دري ىح «يلقع ليلدل هددت تنل انآ ا :لحني اذهكو

 رفاك نم الإ ردصي ال هنأ ىلع نوملسملا عمجأ لعف لكب رفكن :ءكلي ضايع يضاقلا لاق .ءاش ام. مكحي نأ هلو

 :ققحي نأ بجي امثو .يهتنا «رانلاو ءرمقلاو ءسمشلا وأ «منصلل دوجسلاك «مالسإلاب احرصم هبحاص ناك نإو
 وأ ءطقف ةيويندلا ماكحألا يف ارفاك نوكي - بيذكتلا تامالعل رشابملا رقملا قدصملا نأ يف اوفلتخا ءاملعلا نأ

 ضعب بهذو «يناثلا [وه هتافلؤم يف حراشلا مالكو روهمجلا تارابع نم] رهاظلاف ءاضيأ هللا دنع رفاك وه
 لبر ةةيسرلالا داعاو ةيظعتلا: ليس ىلع ال معمللا دهس نع :هحركاو "اولا" يف لاق لوألا لإ ءانلعلا
 ,رهاظلا يف رفكلا ماكحأ هيلع يرحأ نإو ؛هللا نيبو هنيب اميف هرفكب مكحن مل - قيدصتلاب نئمطم هبلقو اهل دجس

 [؟ 117 :ساربدلا] .نقنلا

 نوكيف .«قتح ريفي نيت لئاق ورع ضصاصققلا هيلع بح يذلا لئاقلا 31:لالدتسالا ةحوو + اوت نينا هنأ
 عوجرلا عرشلا يفو عوجرلا ةغللا يق ةبوتلا :اوبوت | 817 :ساربنلا] .نامعالاب بطوخ كلذ عمو ؛ةريبك بحاص

 ةغيص وهو «ةصلاخ يأ .روهمجلا ةءارق نونلا حتفب احوصنو «لالدتسالا ذخأم وه اذهو «ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نع

 يهو «بوثلا ةحاصن نم :ليقو ؛عمشلا نم صلح اذإ حصان لسع :لاقي هنمو ءصولخلا وهو ءحصنلا نم ةغلابم

 رفغتسا نمو ؛قرخ باتغا نم" :ثيدحلا يف يور ام هنمو ءبونذلا نم نيدلا قرخ وفرت ةبوت يأ وفرلاو ةطايخلا

 حالص نم نوري امل «ريخلا ىلإ مهوعدتو ؛سانلا حصني ةبوت يأ «ريغلل ريخلا بلط وهو ؛ةحيصنلا نم :ليقو :"افر
 نيقيرفلا نم الك يمس دقو ؛ةيصعم املظ نينمؤملا عم لاتقلا :لالدتسالا هجوو :ناَتَفئاَط ْنِإَو [171 :ساربنلا] .اهبحاص

 [ 537/8 :ساربنلا] .نينمؤم



 نم تام نم ىلع ةالصلاب- اذه انموي ىلإ 2 يببلا رصع نم ةمألا عامجإ :ثلاثلا

 دعب «رئابكلا مهباكتراب ملعلا عم ؛مهل رافغتسالاو «ءاعدلاو «ةبوت ريغ نم ةلبقلا لهأ

 .نمّوملا ريغل زوجي ال كلذ نأ ىلع قافتالا

 ةريبكلا بكترم نأ ىلع مهقافتا دعب ةمألا نأ :لوألا :نيهجوب ةلزتعملا تجتحاو

 لوق وهو رفاك وأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو نمؤم هنأ يف اوفلتخا - قساف

 انكرتو «هيلع قفتملاب انذخأف .كيرصبلا نسحلا لوق وهو قفانم وأ «جراوخلا

 .قفانم الو رفاك الو نمؤم. سيل قساف وه :انلقو هيف فلتحملا
 نيب ةلزنملا مدع نم فلسلا هيلع عمجأ امل ءفلاخملا لوقلل ثادحإ اذه نأ :باوجلاو

 نأل ؛ةيبلاب قدصم دحوم لكل مسا :فلسلا حالطصا يف وهو «ةالصلل ةلبق ةبعكلا دقتعي نم يأ :ةلبقلا لهأ
 نورضحي ال اوناك مهفنأ فلسلا ضعب نع يكح :تلق نإ :نمؤملا ريغل [78١:ساربنلا] .نيدلا رئاعش , مظعأ ةالصلا
 2 ىبنلا نأ امك :ههابشأ خيبوت اودصق وأ يرفكلا تامالع ضعب هنم اودهاش مهلعل :تلق ءقاسفلا ضعب ةزانج

 ءادأ ىلع سانلل اضيرحت "يكبحاص ىلع اولص" :ةباحصلل لوقيو «نيد هيلعو تام نم ىلع ىلصي ال ناك

 نع ال ؛ةعاطلا نع جراخ هنأ ئعمب ؛ةنسلا لهأ دنع ةريبكلا بكترم ىلع قسافلا قالطإ :هيلع قفتملاب
 (يشاوحلا ضعب يف اذك).هيلع قفتملاب اوذخأي ملف ؛ناإلا نع جراح هنأ رابتعاب ةلزتعملا دنع هقالطإو .نامبإلا
 «قافنلا بلس اذكو ؛رفكلا بلس اذكو ؛هيف فلتخم - نمؤمم. سيل هنأب لوقلا نأ يف ءافح ال :قساف وه انلقو

 مهبهذم سيل نكل «فقوتلل اببس ريصي ةمألا فالتخا !معن ؛هيف فلتخملا كرت ىوعدل لصحم الف
 يا :ماصع] .فقوتلا

 «قفانم لب رفاك الو نمؤمم سيل ةريبكلا بكترم :لاق هنإف ءنسحلا ةفلاخم عم عامجإ ال :لاقي ال :نيتلزنملا نيب
 مزلي الف ءاضيأ نسحلا دنع نيتلزنملا توبث تبثي الف ءرمضم رفك قافنلا :لوقن انأل ؛نيتلزنملا نيب ةلزنملا تبثأ دقف
 (دئاقعلا حرش يشاوح ضعب يف اذك ) .الصأ عامجإلل هتفلاخم



 ناميإلا نع جرخت ال ةريبكلا 8 دئاقعلا حرش

 اقساف ناك دك اسذك ناك 1 ةنآلع ةلاف هلوقل ( موف بل هنآ جىافلا
 لعج ؛هاقساف ؛ مك مو نمفأوي : وقل نم سيل و

 ناميإ ال" :تفع هلوقو *,"نمؤم وهو ينازلا في ال" :اكتلع هلوقو «قسافلل الباقم نموملا
 ةرياغملا ىلع ل آد ةلباقملاو

 هيلع نوري الو «هنولتقي ال اوناك ةمألا نجح ؛رقاك هيلو ** كةنانأ نإ
 ؛ سيل يمين

 يلا ليبس ىلع دراو ثيدحلاو :«قوسفلا لأ وم , نإف يق وه

 100000 0 . . . .ةلادلا ثيداحألاو تايالا ليلدب « يصاعملا نع ركمؤولا ُْق ةغلابملاو

 يأ "ينازلا ٍنزي ال" :هلوق نم الاح عقو "نمؤم وهو" :هلوق نإ :لاقي نأ وه ؛ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو :يري ال

 نمع ناميإلا بلس التإع هنأ :ثيدحلا اذمي لالدتسالا هجو :نامعإ ال ١[ 47 :ناضمر].انمؤم هنوك لاح يازلا ئزي ال

 | 6 7؟:ناضمر] .رئابكلا نم ةنامألا ظافح مدعو ,ةنامألا ظفحي ال

 :ىلاعت هلوق وهو «كلذ ىلع لدي ةيآلا دعب ام اضيأو ءلماكلا ىلإ فرصني قلطملاو :خلإ دارملا نأ باوجلاو

 5 امال ىَوَأَمْلا ُتاَنَج ْمُهَلَف ِتاَحِلاَّضلا اوُِمَحَو اوُنمآ نيا ام نوُوَتْسَي ال اقساف ناك ْنَمَك انمؤم ناك ْنَمفأَ

 ومو ”واهيفاوسعا اهتماوع شي نأ اوقارأ املك 010 يلا امو (9618١:ةدحسلا) «(َنولَمْعب

 ؛هيلع لدي لوزنلا ببس اضيأو ءرفاكلا وه باذعب بذكملا نإف (٠.:ةدحسلا) 4 ن وبيدك هب شك يذلا راثلا َباذَع

 [؟ 15 :ساربنلا] .تلزنف ءقساف كنإف ءتكسا :د#ذ يلع لاقف ءردب موي هو ايلع رخاف ةبقع نب ديلولا نأ وهو
 لومحم وه وأ .هعماجت الو ناعيإلا يفانت اهأك :نموملا نأش نم تسيل لاعفألا هذه نأ نعم ىلع :ظيلغتلا ليبس

 ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛هل ةنامأ ال نمل الماك ناميإ الو .نامبإلا لامك عم يتازلا زي ال يأ ؛لماكلا ناميإلا ىلع

 (دئاقعلا حرش يشاوح ضعب يف اذك) .لماكلا درفلا
 ناميإلا وه نامبإلاب دارملا نأل ؛عرشلا ماكحأ يف بذكلا هنم مزلي ديدهتلا ىلع ادراو نكي مل نإو :ةغلابملاو

 هنأ ىلإ ةراشإو ءرحزلا يف ةغلابمو :ظيلغتلا ديقل اراهظإ كرت نكل «هدارفأ نم لماكلا ىلإ قلطملا فرصل ؛لماكلا
 نأش نم تسيل لاعفألا هذه نأ ئععم ىلع :ةلادلا (يدابآ رحب).هلثم ناميإلا ةفصب فصتا نمم ردصي ال نأ يغبني

 (يشاوحلا ضعب يف اذك).هعماجت الو ناميإلا يفانت اههأك ءنموؤملا

 ."87//17 :ثيدحلا مقر «قرسي نيح راسلا باب :هحيحص يف يراخبلا هحرحخأ *

 :لاق الإ هو هللا يبن انبطخخ ام :اذكه همامتو ء1781 :ثيدحلا مقر ؛هدئسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا هجرخأ ”*

 "هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل ناعإ ال"



 ناميإلا نع جرخت ال ةريبكلا فذ > دئاقعلا حرش
 نإو نز نإو' :لاؤسلا يف غلاب امل هد رذ يبأل الع لاق تح «نمؤم قسافلا نأ ىلع

 قسافلا نأ يف ةرهاظلا صوصنلاب جراوخلا تجتحاو "رذ يبأ فنأ مغر ىلع قرس
 : ىلاعت هلوقو 4َنوُرْفاكَل | مه كولا لَ امي ْمكَحَيْمَل ْنَمَول :ىلاعت هلوقك ءرفاك
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 ادمعتم ةالصلا كك نم" : ةكلع هلوقكو ,«ن وسال مه َكِكوأَد كِل دَْب فك ْنَمَو مَ
 (58 :ٌرون)

 ام" :لاقف :ظقيتسا دقو ةتينأ مث مكان وهو ءضيبأ ٍبوثهيلغو لك يبلا ثينأ :لاق قص رذ يأ نع :لاق قتح
 نإو نز نإو" :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :تلق :؛"ةنجلا لحد الإ «كلذ ىلع تام مث «هللا الإ هلا ال :لاق دبع نم

 نإو قز نإو" :لاق ؟قرس نإو نز نإو :تلق "قرس نإو ىز نإو" :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :تلق 2 فرس
 [.34171 :ثيدحلا مقر :يراخبلا] ."رذ يبأ فنأ مغر ىلع قرس
 مدع :مكحلا مدعب دارملا نأ :اهدحأ .هوجوب بيجأو ؛لمعلا مدع مكحلا مدع نأ :لالدتسالا هجوو :مكحي مل
 عيمجب مكحي مل نم :ىيعملا نأ :اهثلا ؛ةناهتسالا ليبس ىلع مكحلا مدع دارملا نأ :اهيناث ءلمعلا مدع ال قيدصتلا
 0 : سا ريفلا |. نامبإلا ةلمج نم هنأل ؛رفاك هنأ كش الو هللا لزنأ ام

 لك يأ «رفاكلا ىوس قساف ال هنأ ديفيف ءأدتبملا ىلع ريخخلا رضقي ةب لصفلا ريمض نأ :لالدتسالا هجو :رفك نمو
 تالا فلا ادعو يكس اوقف | نيل هلل َدَعَو :هناحبس 3 لاق عةيآلا مامي ىلع فقوتي باوجلاو ءرفاك قساف
 مِهفْوَح ِدْعَب ْنِم ْمُهَلَدَييَلَو ْمُهَل ىضَتْرا يلا ٌمِهَيِد مهل نَتكَمِي 5 َكَميِلَو مهلْيق ب ةوللا قلعشألا امك" ضر "كا | يف ْمُهَفِلَْحْيل
 هللا نأ هريسفتو :لوقن مث «(ه ه:رونلا) «َنوُِساَفْلا هه َكِلوأَف كِل دََْرَفَك نموا ىب دوك رف ال يبنون نأ

 يذلا مهنيد تبثي نأو ؛ليئارسإ نيب لعج امك ؛ضرألا ءافلخ مهلعجي نأ مهدعب نمو ةباحصلا دعو هناحبس

 نامبإلا لبق رفاكلا نكي مل الإو ءايقيقح سيلو ةغلابملل رصحلا نأ :اهدحأ .هوجوب بيجأ :لوقن مث مهل هراتخا
 :رباكألا ضعب لاق اذلو «ةمعنلا نارفك دارملا نأ :اهيناث ءعامجإلا فالخ وهو «دترملا يف قسفلا رصحتاو ءاقساف
 رفاكلا نأ ف كش الو .ءقوسفلا يف نولماكلا مه :نيعملا نأ :اهثلاث #ذ نامثع ةلتق ةمعنلا هذهي رفك نم لوأ

 537١[ :ساربنلا] .قسسفلا لماك
 ؛ةمعنلا نارفك هب دارملا وأ ءلالحتسالا ىلع لومحم وه وأ ؛ةناهتسالا ىلع لومحم هنأ :باوجلاو :رفك دقف

 - دارملا وأ «يلازغلا ةنايابمو اذهو «هبراق اذإ دلبلا لخد :لاقي امك ءرفكلا براق هنأ هب دارملا وأ «نامبإلا لباقم ال

 دقف ادمعتم ةالصلا كرت نم" :همامتو 44*28 :ثيدحلا مقر :ميحلا باب ؛:طسوألا مجعملا يف يناربطلا هدم"

 .ةراهنج رت



 نامبإلا نع جرخت ال ةريبكلا هل ش دئاقعلا حرش

 تيد نم ىَلَع َباْذَعْلا أجا: : ىلاعت هلوقك ىقاكلاب صتخم باذعلا نأ يفو

 َيِزِحْلا نإ :ىلاعت هلوقو كلوز ثذك يذلا ىف ىَقْشَأْلا الإ امالي الف 0 ٠
 ١8 ١5( :ليللا) 4, :هط)

 صوصنلل ؛رهاظلا ةكورتم اهنأ :باوجاو ,«كلذ ريغ ىلإ «نيرفاكلا ىَلَع َءوّسلاَو مويا
 :لحتلا) 37١17

 + ويكتا ا كلذ 5 دقعنملا عامجإلاو رفاكب سيل ةريبكلا ياو نأ ىلع ةعطاقلا

 .مهب دادتعا الف عامجألا هيلع دقعنا امع جراوحخ جراوخلاو

 8 بولطملا عطقلا ديقي "للف لحاو ربخ هنأ وأ «ةيعفاشلا لوق اذهو «لاملاو مدلا ةحابإ ِّق رافكلا كراش لأ هب د

 هجوو «رفاك قسافلا نأ يف :هلوق ىلع فطع :باذعلا نأ يفو [570 :ساربنلا].عامجإلا ةضراعم عم «دئاقعلا

 :لالدتسالا هجو :خلإ باذعلا نأ 57١[ :ساربنلا].بذعم قاسفلا ضعب نأ ىلع عامجإلا :صوصنلا هذمي جاجتحالا

 نأ ؛يئاعدا هنأ :باوحلاو «شيرف نم مامالا و «ىروقتلا وه مركلا : وحن كتسملا ىلع هرصخي ةيلإ كتسلملا في رعت نأ

 (لامكك ةرقلو:[375١ :يلايخلا] .بذكمب سيلو :بذعم رمخلا براش

 درفملا نأ ء:اهدحأ : : هروجج وب بيحجأو ؛رافكلا ِق باذعلاو يرخلا تارصح ةيآلا نأ :لالدتسألا ري رقت :يزخلا نإ

 دا رملا نأ :اهينات ءرفكلا ْق اقلطم يرخلا راصخا مرلي مق ءلوصألاو نايبلا ءاملغ دنع هل مومع ال ماللاب ىلحلا

 مكح يف دبألا ميعن ةزع هبقعي يذلا باذعلاو يزخلا نأ :اهثلاث ,يدبألا باذعلا يأ ؛لماكلا وه يرزخلاب

 [؟١7 :ساربنلا] .مدعلا

 [؟عا :ساربنلا] .اهتاليوأت نم انركذ امك ءرهاظلا ةكاورتم صوصنلا هذه نأ لكلا نع باوجلا يأ :باوججاو

 جراوخملا نأ :عفدلا لصاحو ؟مهتفلاخم عم عامجإلا دقعني فيك :ليق هنأك ءردقم لاوس نع باوج :جراوخلاو

 (ماصع).مهفالخب دادتعا الف «عامجإلا لهأ نم اوسيل - ةعدبلا قيرط مهكولسو (ةعامجلا نع مهجورخل



 كلذ نود امو هللاب كرشلا مكح ”اأ > دئاقعلا حرش

 [كلذ نود امو هللاب كرشلا مكح]
 زوجي له هنأ يف اوفلتخا مهنكل «نيملسملا ماب يل نأ رفغي ال ىلاعت هللاو

 ؛عمسلا ليلدب همدع ملع امإو ءالقع زوجي هنأ ىلإ مهضعب بهذف ؟ال مأ القع
 5  «نسحملاو ءيسملا نيب ةقرفتلا ةمكحلا ةيضق نأل اقع عنسم هنأ ىلإ مهضع

 كرشلا نم بات نم نأل ؛هب حيرصتلا ىلإ ةحاح الو 7 :رفغي ال

 ءاقلطم رفكلا كرشلاب دارملا :هب كرشي نأ (تمصع).بذعم رفاكلا نأ دوصقملاو رفاك ال ملسم وهف «تام مث ملسأو

 نإو ؛كرشمف نيهلإي لاق نإو .دترمف ناميإلا دعب رفك نإو «قفانم وهف ناميإلا رهظي نإف هل ناميإ ال اقلطم رفاكلا نإف
 تبثي ال ناك نإف ؛يرهدف هيلإ ثداوحلا دانتساو رهدلا مدقب لاق نإو «نارصنلاو يدوهيلاك «يباتكف نيدب نيدت

 (دصاقملا حرش يف اذك) .قيدنزف عرشلا راهظإو ةوبنلا فارتعا هعم ناك نإو ؛لطعملا وهف ىلاعت ئرابلا

 نأ عم .هطاقسإ نسحيف هقح باقعلا نأل ءالقع كرشلا نارفغ زاوج ىلإ بهذ ؛يرعشألا وهو :مهضعب بهذف
 مهدنع اذكو ؛يرعشألا بهذم اذه :عمسلا ليلدب ١[ 44 :يدنفآ ناضمر] .دحأل ررض ريغ نم «دبعلل اعفن هيف
 (ةيافك).لعفي ال هنأ درو عمسلا نأ الإ «ةنحلا يف نيرفاكلا ديلختو ءرانلا يف نينمؤملا ديلخت زوجي
 همالك رهاظ نإف ءسابتلالل اعفر ةعبرألا مهلئالد فيزيو ءمهب حرصي نأ حراشلا ىلع ناكو :هنأ ىلإ مهضعبو

 ؛اضيأ ةيديرتاملا ضعب بهذم هنأ نظأ نيكلو «ةلدألاب حجرم يناثلا نأو «ةنسلا لهأل نيلوقلا الك نأ ىلع لدي

 قحلا نع ردصي ال لقعلا هحبقتسي ام نأو «حبقلاو نسحلا ةفرعم. لقتسي دق لقعلا نأ يف ةلزتعملا نوقفاوي مهنأل
 ظ [ 7519 ؛ساربنلا] : 1 تكس اذلف ؛هناحبس

 ةنحجلا لخخدأ مث ةدم بذع وأ ءرفاكلا بذعي مل ولو ءامهنيب قرفلا وه ةيهإلا ةمكحلا ىضتقم يأ :ةمكحلا ةيضق

 نحنو «هناحبس هللا ىلع ةبحاو ةقرفتلا نأ ىلع ئيبم هنأ :اهدحأ :هوجوب بيجأو «نموملاو رفاكلا نيب قرف نكي م

 ةباثإك «ةروصحم ريغ هوجو اهل لب «ءيسملا بيذعت يف ةروصحم ةقرفتلا سيل هنأ :اهيناث «ءيش هيلع بجي ال :لوقن

 لبق رانلا هلوخخدكو «ةنحلا ميعن ضعب نع وأ «ةنجلا يف هناحبس هللا ةيؤر نع ءيسملا عنمكو «ءيسملا نود نسحما
 ؛هقاقرتساو هلام ذخأو ءرفاكلا لتق زاوج نم «ةيفاك ةيويندلا ةقرفتلا نأ :اهثلاث ءهدعب هجورخو «يصاعلا نمؤملا

 هلعجت ةيفح ةمكدس اعيضتم نوكي نأ زاوجب لوقن نحنو «ةمكحلا اهتفلاخمو ةقرفتلا مدع حبق ىلع ىئببم هنأ :اهعبار

 ْمكَل ام َنيِمِرْحُمْلاَك َنيِمِلْسُمْلا لَعْجَتفْأل) :هلوقب قرفي مل نم ىلع هناحبس هللا عنش دق :لاقي ال .اهفرعن الو انسح

 [717 7 :ساربنلا| .ةيلقعلا ةلدألا يف مالكلاو «يعمس ليلد اذه :لوقن انأل 4مم +:ملقلا) «نرتكشت تك



 كلذ نود امو هللاب كرشلا مكح "0 دئاقعلا حرش

 عفرو وفعلا لمتحي الف ءالصأ ةمرحلا عفرو ةحابإلا لمتحي ال ةيانحلا يف ةياف رفكلاو
 7 نأ لاحلاو يأ

 هنع وفعلا نكي ملف «ةرفغمو اوفع هل بلطي الو اقح امح هدقتعي رفاكلا ًاضي ةمارغلا
 ثلا 2 2 حتملاب

 .بونذلا رئاس فالق اذهو :«دبألا ءاردج بحويف:دبألا قاقغغا ره اضيأو بك
 عبار ليلد

 م
 . 5 : 3 5 7 5 نيب 0-1 9

 افدلئخ ءاك ودب وأ ةبوتلا خا «رئابكلاو رئاغصلا نيم ءاشي نش كلذ نو ودام رفعي و

 50011 هتوبث ىلع ةلادلا ةيآلل ةظحالم مكحلا ريرقت يفو .ةلزتعملل

 ءءاودلل رمخلا برشو «ءصاصقلل نمؤملا لتق زوجي دقو ؛هاركالل حابت دق اُهإف ,بونذلا نم هريغ فالخب :رفكلاو

 ىلع يبم هنأب ليلدلا اذه نع بيحأو :وفعلا لمتحي الف [؟١” :ساربنلا] .رفكب سيلف رفكلاب هركملا ملكت امأو

 |7587 :ساربنلا] .ةيانحلا ةياغ نع وفعلا اهبساني دق مركلا ةياف :لوقنف ملس ولو ؛هملسن ال نحنو «يلقعلا حبقلا

 ءاطعإ مركلاب بسنألا لعلو «ليلد الب ىوعد - ةمكح هنوك مدع نأ :باوجلاو ءثلاث ليلد اذه :رفاكلا اضيأو

 ول هيلع ماودلا ديري رفاكلا نأل ؛دبألا داقتعا رفكلا يأ «عبار ليلد :دبألا داقتعا [717؟ :ساربنلا] .لأسي ال نم

 لب «نايصعلا ىلع ةموادملا ديري ال ىضاعلا نمؤملا نإف ؛بونذلا رئاس فالخب «دبألا ءازج بجويف ءادبأ شاع

 :هلوق نأب :ايناثو «توملاب عطقتم وه لب «دبألا داقتعا هنأ ملسن ال انأب الرآ بيعاو هقيرقل قوي نأ للطي

 [7177 :ساربنلا] .مكحت "دبألا ءازج بجويف"

 ةرابعلا هذهي ةلأسملا هذه ركذ ف يأ :مكحلا ريرقت فو .ةبوت الب ةريبكلا رفغي ال هنأ اومعز مهفإف :ةلزتعملل افالخ

 (4+ :ءاسنلا) فْءاشَي نمل كلذ نود ام ففي وهب كرشي نأ هفشي ال هللا نإ :ىلاعت هلوق :يهو «ةفيرشلا ةيالا نم ةسبتقملا

 :هلوق نأل ؛نيمكحلا ريرقت يفو :لوقي نأ هيلع ناك :نيشحما ضعب لاقو ؛نآرقلاب تباث مكحلا اذه نأ ىلإ ةراشإ

 قباسلا مكحلا ريرقت يف ةفلتخم نتملا خسن نأل ؛كلذ لعفي مل هنأب بيحجأو «سابتقا اضيأ هب كرشي نأ رفغي ال هللاو

 ةرفغمو ؛كرشلا ةرفغم مدع عومجم مكحلاب دارأ هنإ :لاقي نأ دعبي الو "كرشلا رفغي ال هللاو" :اهضعب ف عقو دقف

 نيب ةقرفتلا يف صن اهنأل ؛بتي مل نم ةرفغم زاوج ىلع ةنسلا لهأ لئالد ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ !ملعا مث .هنود ام

 عم امهنيب قرف ال هنأ نيفرطلا عامجإو صوصنلاب تبث دق مث ءرفغي يناثلاو ءرفغي ال لوألا نأب «هنود امو كرشلا

 «ةبوتلاب ةديقم ةيناثلا ةلمحلا نأب ةلزتعملا هنع باحأو «ةبوتلا مدع دنع قرفلا اذه نأ تبثف «ناروفغم امهنأل ؛ةبوتلا

 عع ارتخا هلآ ءاهدحاأ :هوجوب مهيلع ضرتعاو ؛ءاشي نمل ةبوت عم هنود ام رفغيو (ةبوت الب كرشلا رفغي ال :ئيعملاف
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 رئابكلابو «رئاغصلاب اهفوصّصخي ةلزتعملاو «ةريثك ىئععملا اذه يف ثيداحألاو تايآلاو
 ثيداحألا "ه تايآلا

 ديعو يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا :لوألا :نيهجوب اوكسمتو «ةبوتلاب ةنورقملا

 ...بوحولا نود عوقولا ىلع لدت امنإ اهمومع ريدقت ىلع امنأ :باوجاو .ةاصعلا

 "فاشكلا" بحاص فلكتف ؛مالكلا ةغالبب لخي ام اذهو ءامهيلع ظفللا يف ةلالد ريغ نم نيداضتم نيديقل -
 نمل كارشإلا رفغي ال هللا نأ :نيعملاف «عزانتلا ليبس ىلع نيتلمجلا نم لكل ديق "ءاشي نمل" :هلوق نأ معزو .هعفدل
 رفغي" :مهوق نأ :اهيناث ءبئاتلا وهو هل رفغي نأ ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو .بئاتلا ريغ وهو هل رفغي ال نأ ءاشي
 قاني ةئيشملاب قيلعتلا نأل ؛بئاتلا نع وفعلا بوجو وهو «مهبهذم يفاني 'ءاشي نمل ةبوت عم كرشلا نود ام
 ,ديقملا ريغ نع مكحلا يفني ةئيشملاب دييقتلا نأب عفدو «هيفاني فيكف ةئيشملا دكؤي بوجولا نأب بيجأو ؛بوحولا

 مكمزليف ؛مكدنع امهيف ةرفغملا مدع بجوي ةبوتلا كرتو ءاعامجإ هنود امو كرشلا ةرفغم بحوت ةبوتلا نأ :اهثلا
 نأ مهضعب فلكت يح «ةلزتعملا ىلع ةديدش ةيآلا هذه ةلمجلابو .ةاواسملا مدع يف صن ةيالا نأ عم ءامهنيب ةاواسملا

 ةميظع ةأرج هذهو ءامهقرفت ال امهتاواسم نايبل ةقوسم ةيآلاو «يفنم امهالكف ."رفغي" ىلع فطع "رفغيو' :هلوق
 [؟4 6*٠ :ساربنلا] .هناحبس هللا ىلع
 ةلماش يهف ,(5 :رمزلا) كأم يبج تونا فَي نإ هللا ِةَمْحَرْن ف اوطَنقَت الإ :ىلاعت هلوقك :ثيداحألاو تايآلاو

 سابع نبا نعو «(* :دعرلا) ْحِهِمْلَظ ىَلَع سانلل ٍةَرِفْعُم وذل كبر َنإَو) و :هلوقو ءاهودبو سا «رئابكلاو رئاغصلل
 . ائيش يب كرشي مم ام لادا ألو هل ترقلا يوتذلا ةرتقب ىلع ارفق وذلا نإ: ولع ن .نمآ ؛ هللا لوسر نغع انك

 ؛(و+ :ءاسنلا) ك(ُحَنَهَج ُهُواَرَجَفًادّمَحَتم انِمْؤُم لدي ْنَمَوِإِ» :ىلاعت هلوق وهو :لوألا [574:ساربنلا] . 0 جوش يل هاذيإ
 قاعلاو رمخلا نمدم ةنحلا مهيلع هللا مرح دق ةثالث" :التلع هلوقو ١( 6:راطفنال) (#ميحَح يف راجتفلا نوف :هلوقو
 [؟7 15 :ساربنلا] .اههذك مزلتست ةرفغملا نأ :كسمتلا هجوو «(دمحأ هاور) "ثويدلاو

 رافكلا مهو .ةاصعلا ضعب اهنم دارملا لب ؛ثيداحألاو تايآلا هذه مومع ملسن ال انأ :باوحلا لصاح :باوجلاو
 اوكسمت ةلزتعملا نأل كلذو ؛ادارطتسا عقو بوحجولا نود عوقولا ىلع لدت امنإ :هلوقو «نينمؤملا قاسف ضعبو
 هناحبس هللا ىلع بحي ال هنأ :ةنسلا لهأ بهذمو «ىلاعت هللا ىلع يصاعلا باقع بجي هنأ ىلع ديعولا صوصنب

 اذهي مالكلا اذهل قلعت الف الإو هبوجو ىلع ال باذعلا عوقو ىلع لدت صوصنلا نأب حراشلا هنع باجأف «ءيش
 عيمج بحجوأ :اذكه يهو ؛"فقاوملا" ةرابع ذخأ ف لهاستلا هركذ ببس نأ :يدنعو ءهكرت ىلوألاو «باوجلا
 يف فلخلا مزل بقاعي مل ولف ؛باقعلاب دعوأ ىلاعت هنأ :لوألا :نيهجوب ةريبكلا بحاص باقع جراوخلاو ةلزتعملا

 [174 2778 :ساربنلا] .؟هبوجو نيأف «باقعلا عوقو هتياغ نأ :باوجلاو «لاخحم هنأو ؛هربح يف بذكلاو هديعو
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 ؛ديعولا تامومع نع روفغملا بنذملا صصخيف وفعلا ف صوصنلا ترثك دقو

 ا نوققحماو (ىلاعت هللا نم زوجيف مرا ديع ولا َْق فلخلا نأ ومتعب معزو
 ةنسلا لهأ يا

 أ :ياثلا .4(َيَدَل لوقا َلَديامِ :كاعع هللا لاق .دقاوةلرقلل ليدبت وهو فيك «هفالخ 7” مج ع
 (55 :ق)

 ءارعإو ؛« ىلع هل اريرقت كلذ ن هبنذ ىلع بق ال هنأ ملع اذإ بن ءا مغإ بنذلا هل | اك - ظ اعي | اذإ يشل

 .لسرلا لاسرإ ةمكح يفاني اذهو هيلع ريغلل
 بنذملا ريغل ي

 فيك ملعلا نع اضف «باقعلا مدع نَظ بج وي ا وفعلا زاوج درحم نأ :باوجلاو

 اصل اعل لاول يق لإ وز اهو جتا هراحرع هودصاب هوو و 0716 7 ةنورقملا ديعولا ىف ةدراولا تامومعلاو
 ظ ١ ةماعلا صوصنلا

 هنم صخ يذلا ماعلا نم يه :لوقنف «ديعولا صوصن مومع انملس ول هنأ :هلصاحو «ناث باوج :ترثك دقو
 عنم وه يذلا لوألا باوجلاو «باوجلا اذه نيب قرفلا ام :تلق نإ وفعلا صوصن :صيصختلا ةئيرقو «ضعبلا

 [7929: :سارونلا] ,ةيلك قاقلا ىلحو عةيفرح ايانطق لوألا باوحجا اع ضرصتلا :تلق ةمومعلا
 نإف .دومحم فطل ديعولا فو «حيبق بذك دعولا ف فلخلا نأ :هلصاحو «؛ثلاث باوج اذه :مهضعب معزو

 ةيفوصلا بهذم اذهو وفعلا ىلع ادومحم ناك افع مث لتقلاب هدعوأو مرحملا ىلع بضغ اذإ ناطلسلا

 [١؟ه :شارتبلا] .اشيأ

 مالظب نأ اند دل َلّوَقْلا 1 م ٍديَعْولاب ؛ كيلا تدق دقو ّىدل اومَصَتحَت ل لاقؤ# :ةيالا مو لوقلا لدبي اه

 دعبي الف ديعولاب ربخا اذإ ميركلا نأ : ا ديعولا يف فلخلا" مهوق نيعم نأب ال وأ بيحأو 0 ق) ؟ِديِبعل

 ءاقبإلا هلاحب قئاللاف دعولاب ربخأ اذإ امأ ءيصاعلا امب رتغي الثل ؛اه حرصي مل نإو «ةئيشملاب هقلعي نأ همرك نم

 هل هزجنم وهف اباوث لمع ىلع هللا هدعو 3-5 :لاق 2 هللا لوسر نع انيور :"بولقلا ةوقآ يف لاقو ءزاحنبإلاو

 لمتحي ال ءاشنإلاو ءارابخإ ال فيوختلل ءاشنإ نوكي دق ديعولا نأب ايناثو «"رايخلاب هيف وهف هلمع ىلع هدعوأ نمو

 فلخ يصاعلا باقع كرت نأ متمعز مكنأ :وهو «ةلزتعمللا كسمت نع عبار باوج انهه يقب .بذكلاو قدصلا

 «ةنجلا لاخدإو باوثلا يف ةدراولا صوصنلا مومع يف هلوخدل ؛كلذك اضيأ ةنجلاب هباوث كرت :لوقنف ءمومذم

 [؟7 5 :ساربنلا| .لطاب هتانسح طبحب لوقلاو ءمكحت يناثلا ال افلخ لوألا لعجف

 نإف :وفعلا زاوج 5*١[ :ساربنلا] .يصاعملا نع رجزلاو ةعاطلا ىلإ ةوعدلا مهلاسرإ يف ةمكحلا نأل :يفاني اذهو
 مدعب ملعلاو ؛نظلا بجحوي فيك يأ :فيك .هزاوج درجمم وفعلا حجرتي الو «ححارلا كاردإلا وه نظلا

 |7178 :ساربنلا] .؟باقعلا



 لإ ةريغصلا ىلع باقعلا زاوج 0 الق دئاقعلا حرش

 .ارجز هب ىفكو .دحإو لك ىلإ ةبيسنلاب عوقولا بئناجب حج رت- ديدوتلا نيم ةياعي
 باقعلا عوقو يا

 | ةريبكلا نع وفعلاو ةريغصلا ىلع باّقعلا زاوجا

 نع ؛ال مأ ةريبكلا اهبكترم بنتجا ءاوس «ةريغصلا ىلع باقعلا زوخيو
 3 عنتم الو ملي ال يأ

 لة ةَريِغَص ُرِداَعُي الف :هلوقلو 2؟ُءاَشَي ْنَمِل كِلذ َنوُد ام ٌرِفْعَيَولل :ىلاعت
 (غم/ :ءاسلا)

 تايآلا نه كلذ ريغ ىلإ «ةازاجملاو لاؤسلل نوكي امنإ ءاصحإلاو 2
 (454 :فهكلا)

 .عقي ال هنأ ىلع ةيعمسلا ةلدألا مايقل ؛عقي نأ زوجي ال هنأ نيعع. لب ءالقع عنتمي هنأ

 7 +...« .-.65كناكيَس كلغ دكت هلع َنْوَهْتكاَمَدِل ابك اوُبْنَتَحَت نإ : ىلاعت هل وقك
 (8 ١ :ءاسنلا)

 نإو ؛عابسلا هيلع يذلا قيرطلا نع زرتحي لقاعلا نإف «بنذملل ارجز عوقولا حيجرت ىفك يأ :ارجز هب ىفكو
 زاوج ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ عم :لالدتسالا هجو :ىلاعت هلوق تحت [؟75 :ساربنلا] .ةزئاحج ةمالسلا تناك

 نم ضعبلا نأ كلذ نم مهفي «ءاشي نم ىلع رفكلا نود ام ةرفغم رصح هنأ وه «باقعلا زاوح ىلع ال ءوفعلا

 ىلع باقعلا زاوج مزليف «ةريغص كلذ ةيصعم نوكي نأ زوجيو «بقاعمو روفغم ريغ رفكلا نود ام يبكترم

 (تمصع) .ةريغصلا

 نمو «( .:ةلزلزلا) هرب رش ٍةَّرْذ َلاَقِْم ٌلَمْعَي نَمَوؤؤو ١17( :ءاسنلا) بهي َرِجُي رجب اءوُس ٌلَمْعَي ْنَمإ» :ىلاعت هلوقك :تايآلا نم

 هبقانمو هحالص ةياغ عم «لوبلا تارطق نم 6٠# يراصنألا ذاعم نب دعسل ربقلا طغض هيلع لدي ام حضوأ

 ؛اقلطم ةريغصلا ىلع باقعلا زوجي ال هنأ ىلع مهروهمج نأل ؛ضعبلاب ديق :ةلزتعملا ضعب [771:ساربنلا] .ةميظعلا

 [7719:سارينلا] .باذغع الب ةنجلا يف دلخم امهريغو :ةريبكلاو رفكلا ببسب رانلا يف نادلفم ةريبكلا بحاصو رفاكلا نأل

 نم دارملا نوكي ذقيحو «؛رئابكلا نع يقاس دقت لام يرانا داود لق نودبلا لاس نأ :مكتائيس

 ريدقت ىلع ةريغضلا ىلع 'باقعلا زاوج مدع مهاوعد نأل (؛ةلزتعملا ىوعد مزليف «ةريغصلا تائيسلا

 [؟ 4/8 :يدنفآ ناضمرإ .بانتحالا



 .لماكلا هنأل ؛رفكلا يه ةقلطملا ةريبكلا نأب بيحأو

 ىلإ وأ مكحلا يف ةدحاو ةلم لكلا ناك نإو ءرفكلا عاونأ ىلإ رظنلاب ربا عمجو

 عمجلاب عمجلا ةلباقم نأ ةدعاق نم دهمت ام ىلع «نيبطاخملا دارفأب ةمئاقلا هدارفأ

 .مهبايث اوسبلو ,مهياود موقلا بكر :انلوقك ءداحالاب داحالا ماسقنا يضتقي

 عاونأ اوبنتحت نإ :ئيعملاف ءلماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛رفكلا اهنم دارملا نوكي نأ مزليف :خ! ةريبكلا نأب

 وهو «مالسإلا ببسب رفكلا ةلاح يف مكنم تقبس ىلا مكتائيس مكنع رفكن -هنع نوهنت امك- كرشلاو رفكلا

 (يدهاز ريسفت).(78 :لافتألا) م َفلَس دقاَم ْيِهْل ٌرفْغَي وهني نإ اوُرفك نيدلل ذل لل 'لق :ىلاعت هلوق

 اهدارفإ بسانملاف ءرفكلا ةيآلا يف ةروكذملا رئابكلا نم دارملا ناك اذإ هنأ وهو ءردقم لاؤس باوج :مسالا عمجو

 رفكك «عاونأ رفكلا نأ :باوحلا لصاحو ءةروكذملا ةدودعملا رئابكلا نم ةدحاو ةريبك رفكلا نأل ؛اهعمج ال

 .ةيثيحلا هذه نم رئابك نوكيف «ةقدانزلا رفك «منصلا ةدبع رفكو «ىراصنلا رفكو «دوهيلا رفكو «سوحبا
 (تيمصع)وو [؟97:ساربلا]

 هيخخأ نم ئارصنلا ثري اذلو .ةدحاو ةلم رفكلا :اولاق مهنإف ءءاهقفلا ةفلاخم نع راذتعا :لكلا ناك نإو

 كارتشاو «ةقيقحلا يف ةفلتخم عاونأ رفكلا نأ :راذتعالا لصاحو «ثراوتلا عنمي نيدلا فالتحا نأ عم ؛يدوهيلا

 ل يعم يقرع قيزوتتو وللا يِلَو هللاوط :ىلاعت هلوق يف ةملظلا عمج اذلو ءاهددعت يئاني ال مكحلا يف ةغاولا

 3 :ىارعتلا |: (؟ هال :ةرقبلا) 4« ِتاَمْلَظلا ى !! رولا َنِم هنو رْخُي ٌتوغاطلا ُمُه ٌَهْواَيل وا رك ن 'يللاو رولا

 مهنم دحاو لك نأ :هانعم نإف :موقلا بكر .الثم بحل يأ رفكو ةّيمأ رفكو لهج يبأ رفكك :نيبطاخملا دارفأب
 نأ مزلي اذه ىلعف :تلق نإ .هتئيس رفكن هرفك مكنم دحاو لك بنتجي نإ :ةيآلا نيعمف ءهبوث سبلو هتباد بكر
 مظعأ اذهو ءةيصعم نامعإلا عم رضي ال هنأب نيلئاقلا ةتحرملا بهذم اذهو ءاهلك بونذلا روفغم نموملا نوكي

 مالسإلا" :ثيدحلا يفو ءرفكلا لبق يلا تائيسلا يه دارملا نأ :اهدحأ :هوجوب بيحأ «ةلزتعملا بهذم نم اداسف

 هب َكَرْشُي ْنَأ دِفْغَي ال هللا نإ :ىلاعت ةلوقك «ةئيشملاب ديقم ريفكتلا نأ :اهيناث «(ملسم هاور) «"هلبق ناك ام مدهي
 ىلع رئابكلا لمح ىلإ ةجاح الف ةئيشملاب تديق اذإ كنأ :هيلع دروأو «(44 :ءاسنلا) حاشي ْنَمِل كلذ نوُداَم ُرِفْعَيَو

 ءاضيأ بانتجالا نودب رئاغصلا ةرفغم زوجي ذإ ؛باسحالاب ريفكتلا قيلعت يف دئنيح ةدئاف ال هنأب بيحجا ءرفكلا

 - انلو «رفاكلا ال نمؤملا بونذ رفكت امنإ ةبوتلا نأ ف كش الو «ةبوتلاب كتائيس مكنع رفكن :ئعملا نأ :اهثلا



 خلإ ةريغصلا ىلع باقعلا زاوج ١ دئاقعلا حرش

 ةدحاا ْوملا كرت نأ ملعيل هداعأ ةنأ الإ ( قبس اميف روكذم اذه ,ةريبكلا نع وفعلاو

 اذإ :هلوق هب قلعتيلو .ةرفغملا ظفل هيلع قلطي امك ءوفعلا ظفل هيلع قلطي بنذلا ىلع
 وفعلا زوجيو :هلوقب يأ

 مهنع ناميإلا مسا ب ىلع وأ «رانلا يف اخ ىلع صوصنأ لوؤي اذهيو .عهدغ نافألا يشأ بلس أ عرانلا قف ةاضعلا ديلخت , لع ةلاذلا .ضوصنلا لو ةي اذه

 نأ :وه راثآلل قباطملا نسحألاو ءفلكت حراشلا هركذ امع ةيآلا ريسفت نأ :وهو :لقيرا نال“ ماقللا نقب رون -

 لاق :لاق هذ ةريره يبأ نعف «تاعاطلاب رئاغصلا طاقسإ وه تائيسلا ريفكتو ءرئاغصلا دض رئابكلاب درملا

 بنتحجا اذإ نهنيب ال تارفكم ؛ ناضمر ىل ! ناضمرو ؛ةعمجلا ىلإ ةصئاناو يسيل تياوطعلا 5 هللا لوسر

 ةالص هرضحي ملسم ْئرما نم ام ' :لوقي لق كلا لوسر, قي :لاق ء#ذ نامثع نعو ؛(ملسم هاور) :" رئابكلا

 "ةريبك تؤت مل ام ء«بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك الإ ءاهعوكرو اهعوشحخو اهءوضو نسحي «ةبوتكم
 :ىلاعت هللا لزنأف .هربخأف يي يبلا ىتأف «ةلبق ةأرما نم باصأ الجر نأ :هد دوعسم نبا نعو ؛(ملسم هاور)

 !هللا لوسر اي :لحرلا لاف ١١4(« : :دوه) 4و ِتاَعّيَسلا َّن :نكسل اَيَسسْلا نإ ليلا َنِماَلوَو راَهَنلا يفرط اصلا مِقأَو

 اذه نيب قرفلاو .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو .(ملسمو يراخبلا هاور) "مهلك ىمأ عيمجل" :لاق ؟اذه ىلأ

 ةبوقعلا زئاج ناك ةرفكم ةعاط اهدعب لمعيو «رئاغص لمع اذإ رئابكلا بنتحم نأل ؛رهاظ ةلزتعملا ريسفتو ريسفتلا

 [؟11 :ساربنلا] .مهدنع ال ءاندنع

 وهو «نمؤملا بيذعت زوجي ال :اولاق ىح «ءةئثحرملا ىلع در لوألاو ؛عنتمي الو مزلي ال يأ :ةريبكلا نع وفعلاو
 نأ رهاظلاو «رانلا يف ةريبكلا بحاص دلخي :اولاق ثيح «ةلزتعملا ىلع در يناثلاو ءرسفملا ناميلس نب لتاقم بهذم

 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو :هلوق يف يأ :قبس اميف [7778 2771077 :ساربنلا] .هعانتما مدع - وفعلا زاوحب دارملا

 ؛َنَهَح هُواَرَحَف ًادّمَعَتم ًانمْوُم ْلثقَي ْنَمَوطي :ىلاعت هلوقك :صوصنلا (يشاوحلا ضعب يف اذك) .رئابكلاو رئاغصلا نم
 [5377 :ساربنلا]."نمؤم وهو زي نيح يازلا ينزي ال" الكلم هلوقكو :(4* :ءاسنلا) ايف ًادِلاَح



 | ؟نمل ةعافشلا]

 رابخألا نم ضيفتسملاب ءرئابكلا لهأ قح يف رايخألاو لسرلل ةتباث ةعافشلاو
 ثيداحألا نم روهشملاب يببلاو لسرلا معي ام دارأ

 .ةلرتعملل افالخ

 ةعافشلا تيمسو «بنذلا نع زواحجتلا بلطو ةبوقعلا عفر :حالطصالا كو «ةن وعملا :ةغللا ُق يه :ةعافشلاو

 [؟ م :ساربتلا | ةرقلا كن عفشلاو هيلإ مامضنالاب اجوز عيفشلا هلعجف ؛ءادرف ناك مرج أ 3 ةعافش

 (داروأ حرش)و

 :305 هللا لوسر لاق :لاق د نامثع نعو ؛ءادهشلاو ءاحلصلاو ةكئالملا مهو «ءايلا ديدشتب ريخ عمج :رايخألاو
 ةعافش ركذ دعب ثيدحلا يف ءاحو (هحام نبا هاور) ؛"ءادهشلا مث ؛ءاملعلا مث ؛ئايبنألا :ةثالث ةمايقلا هوي عفشيا |

 قبي مو ءنوبمؤملا عفشو «نويبنلا عفشو :ةكئالملا تعفش هللا لوقي ةوفرغ نم لك" :رانلا نع مهجارعخخإو نينمؤملا

 يراخبلا هاور)."طق اريج اولمعي مل اموق اهنم جرخيف ءرانلا نم ةضبق ضبقيف «نيمحارلا محرأ الإ

 [777 :ساربنلا| .(ملسمو
 ف حراشلا ركذ :تلق نإ «ىلوألا قيرطلاب هنم فرعي رئاغصلا لهأ ةعافش نأل ؛ركذلاب مهصخ :رئابكلا لهأ

 «ةعافشلا نامرحك «رانلاب ةبوقعلا نود اروذحم قحتسي اهلعافو برقأ مارحلا ىلإ ميرحتلا ةهارك نأ :"حيولتلا"
 ةنسلا كراتو هؤركملا بكترم ناك اذإف. .ىهقنا ؛ةغافتشلا نامرح. قحتسمي ةئنسلا كرات :ةرخآ عضوم ف لاقو

 نأ مزلي ال ةريغصلل ءازج وهام نأ :اهدحأ :هوجوب بيجأ ؟ةريبكلا بحاضب كنظ امف :ةعافشلا نع نيم ورحم

 هن وك يأ .ةعافشلا نع نامرحلا دارملا نأ :يناثلا ءرانلاك مظعأو دشأ قعآ ءازج اه يلا ةريبكلل ءازج نوكي

 هركذ "نعافش لني ملا ننس كرت نم" :ةت3ء هلوقل ؛هجوب سيلو «باوجلا اذه سانلا ىضتراو ءرخآلا اعيفش

 هنأ ىفخي الو .نامرحلا عوقو هنم مزلي الو «نامرحلا قحتسي هنأ :ثلاثلا ؛"”حيولتلا" نم مكحلا ثحب يف حراشلا
 عفرل ةعافشلا نع نامرحلا هنأ :عبارلا هب ثيدحلا لوأت نأ كلو :«ثيدحلا نع ال ؛حراشلا ةرابع نع باوح

 ةعافشلا يقاني الف «رانلا لوحد مدعل اعوفشم نوكي ال هنأ :سماخلا «رانلا نع صيلختلا ةعافش نع ال «تاجردلا

 ءلعفي مل ول هلاني يذلا باوثلا كاردإل ةعافشلا مرحي هنأ :سداسلا «باذعلا ةدم ءافيتسا لبق اهنع جارحإلل

 وه امبب ملعأ هّللاو ءضارتعالا عطقت تالامتحالا هذهو ءفقوملا لاوهأ ضعب يف ةعافشلا نع مرحي هنأ :عباسلا

 |7378. :سارينلا] .ةيدنللا نم ةدارملا

 |[ 8 :ساربنلا] .طقف نسحملا باوث ةدايزل ةعافشلا لب مرحبا صيلختل ةعافش ال :اولاق مهإف :ةلرتعملل افالخ



 ؟نمل ةعافشلا م دئاقعلا حرش

 ىلوأ ةعافشلابف «ةعافشلا نودب ةرفغملاو وفعلا زاوج نم قبس ام ىلع ئبم اذهو
 ىلوأ ةعافشلاب وفعلا ش ١

 ؛ ال: َهِدَتَع
 باذعلا ا ن١ زجي د ر

 اًمفظ ٠ :ىلاعت هلوقو 4 ِتاَنِمْؤُمْلاَو نينم ْؤُملِلَو كبنذل : ْرِفَْغَتْس وو :ىلاعت هلوق :انل
 :دمحم) ١5(

 ,ةلمحللا يف ةعافشلا توبث ىلع لدي م كاك اذه بولسأ نإف ١ هيلا اشبال
 (4/8. :رثدملا)

 يعم مهسأي قيقحتو مهلاخ حيبقت ىلإ دصقلا دنع نيرفاكلا نع اهعفن يفنل ناك امل الإو
 0 مسا مهئاجر عطق 2

 سبيلو .مهريغو مهمعي امب ال ميبق#ا اني ابسوو الأ يطا باقأل اذيب للم 1

 و حيقتلا ماقع. يي
 موقي امنإ هنأ هيلع دري ىح «هادع امع هيفن ىلع لدي رفاكلاب كحل قيلعت نأ داوملا

 00000020 0 ةفلاخملا موهفم. لوقي نم ىلع ةجح

 ؛ابنذ ءايبنألا يف دعي هنإف ءلضفأ كرت :ليقو ءاهنع نيموصعم ريغ ءايبنألا نإف ءاوهس رئاغصلا ديرأ :ليق :كبنذل
 ؛موصعم هنأ عم رافغتسالاب رمأ :ليقو ءاهءاقب بلطا :ىيعملاو «كسفنل ةمصعلا بلطا :ليقو ؛مهتلزنم مظعل

 [؟75 :ساربنلا] .كتمأ بنذل يأ :ليقو .ةمألل اميلعت
 تبث - رئابكلاو رئاغصلا معت بونذلا ناك امل مث ءمهل ةعافشلا وه مهيونذل رافغتسالاو :تانمؤملاو نينمهؤمللو
 نأل ؛يمازلإ ليلدلاف «ةريغص هي يبلا بنذ نأل ؛هلبق ام ةنيرقب مهرئاغص دارملا نأ معزي دقو «لكلا يف ةعافشلا
 4 َكبنذل هيفغتْسا :هلوق يف مومعلا نع فرراصلا نأ ؛رظن هيفو ءاقلطم بنذملل ةعافشلا نوركني ةل زتعملا

 ىلع لمحلا بجيف ((8 :دمع) يِتاَنِمْوُمْلاَو نينم ْوَمللَو :هلوق ف فراص الو .ةمصعلا ليلد وه امنإ ١5( :دمخ)

 [588 :ساوبنلا] .لك يبنلا بنذ سنج نم سيل مهونذ نأ ىلإ ةراشإ راحلا ةداعإ فو .مومعلا
 ىلع فقوتي لاؤس نع باوج :داوملا سيلو |( ة :ساربنلا | .ممي اصاخ عفنلا نوكي نأ بجوف :مهمعي امج ال

 منغ ىف" :823ع هلوقك ءروكذملل تبث امل افلاخم ءهنع توكسملل تبثي مكح ةفلاخملا موهفم نأ :يهو ءةمدقم

 هكح :اولاقو «ةلزتعملاو ةيفنحلا هركنأو «يعفاشلا دنع اذهو «ةمئاسلا ريغ يف ةاكز ال هنأ :هنم مهفيو "ةاكز ةمئاسلا
 ؛ةفلاخملا موهفمت لوق ةيآلاب لالدتسالا نأ :لاؤسلا ريرقت مث .ثيدحلا اذه نم ال ءرخآ صن نم مولعم ةمئاسلا ريغ
 نوركني ةلزتعملاو «نينمؤملل ةعافشلا توبث ىلع اهب نولدتست متنأو «رافكلا نع ةعافشلا يفنب ةقطان ةيآلا نأل
 ىلع ىفخي ال امك «ةيآلا قايس نم تباث انبولطم نأ :باوجلا لصاحو ؟مهيلع ةجحلا متي فيكف ؛ةفلاخملا موهفم
 [؟178 :ساربنلا] .ةفلاخخملا موهفم نم ال ؛مالكلا بيلاسأب فراعلا



 ؟نمل ةعافشلا 8٠" دئاقعلا حرش

 باب يف ثيداحألا لب روهشم وهو ”."قمأ نم رئابكلا لهأل ّيعافش' :كجاع هلوقو
 روهشم ثيدح وه يا

 .ىنعملا ةرتاوتم ةعافشلا

 بقي الَو ايش سفن ْنَع سفن يِرَجَن ال أمْوَي اوقتاَو» :ىلاعت هلوق لثم. ةلزتعملا تجتحاو

 دعب باوجلاو .4غعاطُي عيِفَش الو ميِمَح ْنِم َنيِمِلاظلِل ام :ىلاعت هلوقو أ ةَعاَفَش اًهْنِم
 ١م :رفاغ) * (4/م :ةرقبلا)

 211 . :لاوحألاو نامزألاو صاخشألا يف مومعلا ىلع اهتلالد ميلست

 امإو ئيعملا و 'ظقللا امإ. وهف «بذكلا يلع مييقئاوت لقعلا ليست : رق ريع نع تينا زج :رتاوتملا :ىنعملا ةرتاوتم

 :ئععملا امأو ٠١( :حتفلا) هُْرِهيِدب َقْؤَف هللا دي :ىلاعت هلوقك ءالثم نآرقلا تامباشتم يف امك :ظفللا امأ ءامهالك

 اوتآو ةالصلا اوميقأ م :ىلاعت هلوقك ءنيعمو اظفل رتاوتملا امأو «ليبقلا اذه نم ربقلا باذع ةصقو ءاذه لثم

 ىلع اهتلالد ملسن ال نأ :لوألا باوجلا يأ :ميلست دعب باوجلاو (يشاوحلا ضعب يف اذك).(4*:ةرقبلا) «ةاَكلا

 ةعافش اهنم لبقي الو ءائيش رفاك نع سفن يرحب ال :نعملاف ءرافكلا امي دارملا :لوقن لب ءصخش لك نع يفنلا
 [7 5٠ :ساربنلا] .ميمح نم نيرفاكلل امو ءرفاكل
 نمز ةعافشلا لوبق مدعل نوكي نأ زوجي لب ءنامز لك يف يفنلا ىلع اهتلالد ملسن ال يأ «ناث باوج :نامزألاو
 (؟ 56 :ةرقبلا) ا هنذإب الإ ةدنع عفشي يذلا اذ نم :ىلاعت هلوقل ؛ةعافشلاب هيف نذؤي ال يذلا تقولاك ءصوصخم

 اندنعو ءاهنم موي وه (4م :ةرقبلا) كامْؤَي اوقَناَو :ىلاعت هلوق يف روكذملاو «ةريثك مايأ ةمايقلا نأب مهضعب هّجوو

 الإ مهللا ءدحاو موي يف رانلاو ةنحجلا لوخدو «ةعافشلاو باسحلا نأ :صوصنلا رهاوظ نم مولعملا نأل ؛ثحب هيف

 اليل مدق ولو قتعي هنأ ديز مدقي موي رح يدبع :لئاقلا لوق ف ليق اذلو ءتقولاب رسفي دق مويلا نأب باجي نأ
 [؟ 1٠ :ساربنلا] .اذهي ةيآلا ريسفت دارأ هّحوُملا لعلق

 اصاخن ةعافشلا عفن مدع نأ زوجي لب ءلاح لك يف يفنلا ىلع اهتلالد ملسن ال انأ وهو ؛ءثلاث باوج :لاوحألاو

 نوركذت له !هللا لوسر اي :تلاق هاني ةشئاع نعو «رانلا لاخدإب يعطقلا مكحلا ردص اذإ امك ؛لاوحألا ضعبب

 . طارصلا دنعو «باتكلا دنعو ؛نازيملا دنع :ادحأ دحأ ركذي الف نطاوم ةثالث يف امأ" :لاق ؟ةمايقلا موي مكيلهأ

 هقارتغيمالا 01 ةرظتا هلق انلو. همبع ىغي ةاسرزألا رقت 80 هدكرسسم لاوخألا زكاذ.نأ معزي دقو: «مواد ولأ هاوز)
 ةفلتخم لاوحأ دحاو نمز يف عقي نأ زوجي هنكل ءدحاو نمز يف فلكم لك ىلع لاوحألا هذه تعقو ول متي امنإ
 [5 4٠ :ساربنلا] .ملعأ هللاو هباتك نزوي مهضعبو :باتكلا أرقي مهضعبو ءبساحي مهضعبف «نيفلكملا ىلع

 .؟ 1175 :ثيدحلا مقر «ةعافشلا يف ءاج ام باب ؛هننس يف يذمرتلا هجرحأ *



 ؟نمل ةعافشلا ضي دئاقعلا حرش

 اتباث ةعافشلاو وفعلا لصأ ناك املو .ةلدألا نيب اعمج ءرافكلاب اهصيصخت بجي هنأ

 رئاغصلا نع وفعلاب ةلزتعملا تلاق ؛ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةلدألاب

 ؛لوألا امأ ءدساف امهالكو «باوثلا ةدايزل ةعافشلابو ةبوتلا دعب رئابكلا نعو ءاقلطم
 او ةعافشل ١

 ءمهدنع باذعلا ناقحتسي ال ةريبكلا نع بنتحملا ةريغصلا بكترمو بئاتلا نألف

 يف ء«صخش لك نع «يفنلا ىلع اهتلالد انملس انأ نيعي عبار باوج وهو «باوحلا نع ربح :اهصيصخت بجي هنأ

 مومع ميلست :تلق نإ ؛مهل عوفشملا مهو «ءضعبلا هنم صح يذلا ماعلا نم يه :لوقنف ؛ءلاح لكو ءتقو لك
 وه ماعلا نم ضعبلا صيصخت نأ :باوجلاف ؟ضعبلل ةعافشلا توبث يفاني - لاوحألاو تاقوألاو صاخشألا

 عيمج :كلوقك «همزلتسي لب «مومعلا ياني ال صيصختلا اذهف «يلك مكح نم الإ ءانثتسالا زوجي الو ؛ءانشتسالاك
 حيضوت فلس دقو «مومعلا ةدارإ ال ؛مومعلا ىلع اهتلالد ملسملا نإ :ليق ام نيعم اذهو «ديز الإ رارحأ يديبع
 [؟ 21 14٠ :سارببلا| :كللذ

 نأ نم لاقي ام باوج اذهو هل ةتبثملاو ةعافشلل ةيفانلا ةلدألا يأ ءبوحولل وأ صيصختلل ةلع :ةلدألا نيب اعنج

 عفدف ءاهضراعت زوجي ال صوصنلا نأ :باوجلا لصاحو ؟ةرورضل الإ بكتري ال «رهاظلا فالخ ماعلا صيصخت

 وفعلا راكنإ اوعيطتسي مل يأ ءامل ءازج :ةلزتعملا تلاق [؟ 4١ :ساربنلا| .صيصختلا ىلإ ةيعاد ةرورض ضراعتلا

 .ضعبلا يف امهوتبثأو ضعبلا يف امهوركنأ لب ءامهلصأ نم ةعافشلاو
 بحاص الو ارفاك الو انمؤم ال ءالصأ ةريغصلا ىلع بقاعي ال ىلاعت هللا نأ :مهروهمج بهذمف :ةلزتعملا تلاق

 ؛ةريغصلا ىلع بقاعي ال ةريبكلا بحاصو رفاكلاو ءرئابكلا نع بانتحالاب ةرفكم هرئاغص نمؤملا نأل ؛ةريبك
 نيب فعضلاو ةدشلاب باذعلا يف توافت الب رانلا يف نادلخمو «ةريبكلاو رفكلا باذعب نالوغشم امغأل

 ىلع اممباقع نكمب ملف «نكمي ام ىصقأ هغولبل هتوافت نكمي ال ؛:ةصلاخ ةرضم باقعلا نأ مهمعزل ءصاخشألا

 لمح نإف رئابكلا نع بانتجالا طرشب رئاغصلا نع وفعلا ىلإ مهضعب بهذو ؛مهليلد داسف ىفخي الو .ةريغصلا

 ةبوتلا عم هانعمف مهضعب بهذم ىلع لمح نإو هقالطإ ىلع اقلطم هلوقف ؛مهروهمج بهذم ىلع حراشلا مالك
 [؟ 4١ :ساربنلا] .باذعلا قحتسم نع زواجتلا وه وفعلا نأل :وفعلل ىنعم الف [؟ 54١ :ساربنلا] .بانتحا طرشب اهنودبو

 .صوصنلا فلاخي باوثلا ةدايز ىلع اهلمحف :وفعلل ىتعم الف



 رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم 21 دئاقعلا حرش

 .ةيانحلا نم وفعلا بنلط وعم. «ةعافشلا ىلع ةلاد صوصنلا نلف

 :ىلاعت هلوقل :؛ةبوق ريغ نع اوتام نإو ءرانلا يق نوبدلخي الل نيسؤملا نم رئابكلا لهأو
 ءازج ىري 0 سيل ردن ري لمن زو

1 

 ةفتعافشت باجتسيف عرانلا لهأل عفشيو ؛ةمايقلا موي دجسي 0 يببلا نأ :روهشملا ثيدحلا ف حص دق :ةلاد

 حيحص" يف هليصفتو «دولخلاب هيلع نآرقلا مكح نم الإ اهيف ىقبي ال ىنح مهجرخيف «رانلا نم مهجارخإب رمؤيو
 .ةنحلا لهأ نه ىل هحرلا مك رهف“ راثلا لهأ فصبي" :525 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو ؛"ملسم"و "يراخبلا

 ؛عوضو عاف كل تبهو يذلا انآ :يفظقي لاق «ةيرش كتيقس نيدلا انأ ف رعت انآ !1نالف اي: :مهنم لجرلا لوَقيف

 [؟ 4١ :ساربنلا] .(ةجام نبا هاور) «"ةنحلا هلخديف هل عفشيف

 :ةرذلاو «لقثلا يف هيواسي ام :ءيشلا لاقثم :لاقثم .صوصنلا فلاخي باوثلا ةدايز ىلع اهلمحف :وفعلا بلط
 :ةيآلا نم ردابتملا .ةوكلا نم هيف عاعشلا عقو اذإ تيبلا يف ىريو «ءاوحلا يف رودي يذلا ءابحلا وأ «ةريغصلا ةلمنلا

 :يه «ةيلك ةبلاس انهه ىعدملا نأ نم ليق ام دري الف «ءازجلا موي هءازج هري اريح ةرذ لاقثم لمعي نمؤم لك نأ

 ةبلاس ديفت الف «ةيزجلا ةوق يف ةروسم ريغ ةيضق ةيآلاو «رانلا يف نودلخي رئابكلا نيبكترملا نينمؤملا نم ءيش ال نأ
 [؟١5 :سارينلا] .لمأت ؛ةيلك

 ءازج مث ءالوأ مهنامإ باوث نوصاعلا ىري نأ نكمب' :لاقي نأ وهو :لاقي ام باوج اذه :نامبإلا سفنو

 لبق ريخلا لمع ءازج ةيؤر يأ :ءازج ىري نأ “١5[ :يدنفآ ناضمر].ناميإلا سفنو :هلوقب باحأ "مفايصع
 .رانلا لوخد

 :ةنجلا يف الإ نوكي ال ةحلاصلا لامعألا ءازج نأل ؛ةنجلا يف هلوخد مزل يزوج ول هنأل :عامجإلاب لطاب هنأل

 نأل ؛اهيف ادلاخ نوكي نأ رانلا يف هلوخد نم مزلي ال نكل ءرانلا لخدي ملف ءاهيف ادلاخ ناك ةنجلا ف لخد ولو

 نأ زاوحل ؛عنم لحم وهو «ةنجلا وه ناميإلا ءازج نأ ىلع نبم هنأ :هيلع دروأ .نيرفاكلاب صتخم رانلا يف دولخلا
 :ثيدحل ؛ىعدملا ىلع ةلاد صوصنلا نأب بيجأو «باذعلا .فيفختب ةرخآلا يف وأ ؛ةمعنب ايندلا يف هءازج ىري

 [:419 :ساربتلا 10087 ةيدنقا ناضمر] .(ملسم هاور) «"ةنحلا لحد هللا الإ .هلإ ال هنأ ملعي وهو تام نم"

 اعامجإ لطاب رانلا ىلإ دوعلا نأل ؛ةنجلا يف دولخلا مث :جورخلا



 رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم ل دئاقعلا حرش

 اوُنَمآ َنيِذَلا نإ :نلاعت .هلوقو تن انما او َنيِنِمْؤُمْلاُهَّللا َدَعَوِلَم :ىملاعت هلوقلو

 ةلادلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ أل, سودا ُتاّنحُْهَل ناك ٍتاَحِلاَّصلااوُِمَعَو
 ١٠١07( :ٌفهكلا)

 دبعلا نأ ىلع ةلادلا ةعطاقلا ةلدألا نم قبس ام عم «ةنحلا لهأ نم نمؤملا نوك ىلع

 .ناميإلا نع ةيصعملاب جرخي ال

 مظعأ وه يذلا رفكلل ًءازج لعج دقو «تابوقعلا مظعأ نم رانلا يف دولخلا اضيأو

 00 نوكي الف (ةيانحلا ردق ىلع ةدايز تناكل رفاكلا ريغ هب يزوج ولف «تايانجلا

 57 بحاص وأ رفاك امإ هنأل ؛اهيف دلاحخن وهف رانلا لخدأ نم نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذو

 ىلغ ةلزتعملا ىلع ةجححلا نوكي نأ زوجي ال نكلو ءانلصأ ىلع انبلطم تبثي اهدعب امو ةيآلا هذه :هللا دعو

 (تمصع).نيصنلا نيذه تحت لحدي ملف ءانمؤم نوكي نأ نع اهبحاص جرحأ مهدنع ةريبكلا نإف ؛مهلصأ

 كرت طرتشي ملو «حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلع ةنحلا دعو هناحبس هللا نأ :لالدتسالا هجو :اوُنَمآ َنيذلا نإ

 ىهْنَو ِهّبَر َماَقَم فاح نم اَمْأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛حلاص لمع ةيصعملا كرت نأ :امهدحأ :نيهحو نم تعض ةريبكلا

 ءاعرشا الو ةغل. ال السمع سيل كرقلا نأ :تاوحلاو .(غ٠ :١4:تاعزانلا) ىَوْأَمْلا ئه َةّنَجْلا َنإَف ىَوَه ١ نرخ رضا

 تأيق اذإ لب ؛لطاب اذهو «مونلا يف يح «نآ لك يف ريخلا لامعأ هل ددجتي تاحابملاب لغاشلا نوكي نأ مزل الإو
 :ياثلا ءاحلاص المع فونخلاو ركذلا اذه ناك- اهنع ىهتناو ىلاعت هللا ركذف ءاهلعفي نأ داك بح ةيصعملا بابسأ

 ءاقبلا نأب بيجأو ؛حلاصلا لمعلا عم انورقم لب «هيلع لدت ال ةيآلاو «ةنحلا لخدي نامبإلا درحب نأ وه بولطملا نأ

 [5 57 :ساربنلا] .حلاص ل لمع نامبإلا ىلع
 بحاص :نولوقي مهنأل ؛ةلزتعملا ىلع ةجح موقت ال صوصنلا هذه نأ وهو ءردقم لاؤس باوج :قبس ام عم
 دولخملا نوك نأل ؛ةلزتعملا ىلإ ةبسنلاب يمازلإ ليلد اذه :دولخلا اضيأو [؟ 47 :ساربنلا] .انمؤم سيل ةريبكلا
 (ةومنح)» املظ هكلما قف فرصعلا .نوكي الق انددع انآو (ةلوتعملا دبع وه انإ تايوقلا مظعأ نم رانلا يف

 نم حبقي ال هنأ ىلع ةيرعشألاف الإو ءايمازلإ نوكيف يلقعلا حبقلا ىلع ئبم ليلدلا اذه :ءازج لعج دقو

 5 نأ :امهدحأ :نيهجوب بيجأ .دشأ رفاكلا باذع نوكي نأ زوجي هنأب هيلع ضرتعاو «ءيش هناحبس

 قلطأ عراشلا نأ :امهيناث ءنوكي ام ىصقأ ةرضملا وه :نولوقي لب ءافعضو ةدش باقعلا توافتب نولوقي ال

 [؟ 47 :ساربنلا] .قالطإلا يفاني دييقتلاف «ةدشلاب ديق ريغ نم ءرفاكلا ءازج دولخلا



 رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم ' ظ "84 دئاقعلا حرش

 | وسيل يافا بنتجا ادإ ةريغصلا بحاصو بئاتلاو نسر دإ ؛ةبوت لان تام و

00 

 ةصلاخ ةرضم وهو «باذعلا قحتسي هنأ 0 :نيهجوب «ةبوت الب تام ف
 هن هه راع

 .ةمئاد ةصلاخس ةعفنم وه يذلا باوثلا قاقحتسا لاني عةمئاد
 باذعلا قاقحتسا نع

 وهو .هولدصق يذلا ئيعملاب قاقحتسالاا عنم " ,ماودلا كيق عنم ياركنب

 هبذع ءاش نإو ءافع ءاش نإف .لدع باذعلاو هنم اضف باوثلا امنإو .باجيتسالا
 اهتم امهنت ءىش بصضاالو

 :ةندأسا هلحغلي 5 قدم

 ءرخآ نود هجو نم راضم اهِإف ءايندلا راضم نع لصفني مل عفنلا بئاوش نع صولخلا الول :اولاق :ةصلاخ ةرضم

 «ناعمتجي ال نايفانتملاو :هل! يفانيف ١١5[ :ميكحلادبع] .ريغلا نع نيتصلاح اهراضمو ةرخآلا عفانم نوكي نأ بجيف

 :ىكلاعت هلوقك +نيكعلا قم: لوا هيلا ةفيسلا لاطبإ نأ ةةيلغ هيا ةرفكلاب ظبي امك 0 لامعألا ظبحيف

 ١5٠( :ماعتألا) كف اهلاغمأ شع ُهلف يلا ءاجج ٠ َنَم# :ىلاعت هلوقلو ؟(4١١ :دوه) 4# تانئّيسل || ل تانَسحل كيا 37

 تطبحأ تاعاطلا تداز اذإو ءاهيلع تداز اذإ تاعاطلا طبحن يصاعملا نإ :مشاه وبأو يلع وب

 [؟ ه4 :يدنفآ 0

 باوثلا نيب يقانت الف «ةصلاخ ةرضم وه لب «ةمئاد ةصلاخ ةرضم باذعلا نأ ملسن ال :لاقي نأب :باوجلاو

 نم ةمئادلا ةعفنملا قحتسي نأب «نيقاقحتسالا يقانت هنم مزلي الف امهيفانت ملس ولو «بائثي مث بقاعي لب .«باقعلاو

 ناضمر].ره امك «ىلوأ ةنسحلاب ةئيسلا لاطبإف ملس ولو «ةيصعملا ةهج نم ةمئادلا ةرضملاو «تاعاطلا ةهج

 بج آل هنأ :اندنع حيحصلا إف «ىلاعت هللا ىلع باقعلاو باوثلا بوحجو يأ :باجيتسالا وهو ١[ 4 :يدنفأ

 .هلضفل لهأ لوألا نأ :هانعمف «رانلا قحتسي رفاكلاو «ةنحلا قحتسي عيطملا نإ :انلق اذإو «ءيش هناحبس هللا ىلع

 [؟ 47 :ساربنلا] .هلدعل لهأ ياثلاو

 مهضعبو ؛ةنس مهضعبو «موي مهضعبو «ةعاس رانلا يف ةاصعلا ضعب ثكم نأ" :ثيدحلا يف نءاجو :ةدم هبذع

 ماقملا اذه فو ("لوصألا رداون" يف يذمرتلا ميكحلا هاور اذك) ؛ةنس فالآ ةعبس ايندلا ةدم مهثكم لوطأو ءرهش

 - ءةناحبس هللا ىلع نابجاو ةريبكلا بحاص باقعو ؛عيطملا باو نأ ةلزتغملا تمقغز لوألا كحبلا :نات



 رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم "مه دئاقعلا حرش

 نهج وارحم دكهم نِْؤُم لكَ ْنَمَوإ :هلوقك «دولخلا ىلع ةلادلا صوصنلا :ياثلا

 ًادلاَح وأ هلخدب هذال ا 0 هللا ٍصْعَي ْنَمَو : ىلاعت هلوقو ,اهيف ادِلاَخ

 مه راَّثلا ُباَحْصَأ َكِلوُأَف ُهيَئيِطَح هب ْتطاَحَأَو هيَ بسك ْنَمِله :ىلاعت هلوقو «هاهيف
 وى( :ءاسنلا)

 ........«ارفاك الإ نوكي ال انمؤم هنوكل نمؤملا لتاق نأ ايكو .4َنودِلاَح اًهيف
 نش :ةرقبلا)

 نع هرنم وهو هئاجيس هللا ضرغل امإو «ثبع ؤهو ضرغل ال امإ تافيلكتلا نأ :اهدحأ :هوجولف باوثلا امأ ك

 ,بولطملا وهو ةرخآلا يف امإو ؛تارودكلاو بئاصملا تيب يهو ءايندلا يف دبعلا ضرغل امإو ءاهيلإ ةجاحلا
 يفاكت ال اهنأ :باوجلاو «ةرجألا بجي ةقاش ةمدخ تادابعلا نأ :اهيناثو ءاندنع ىلاعت هلعفل ضرغ ال هنأ :باوجلاو

 «تاعاطلا ف لسكلا ىلإ يضفي هبوجو مدع :اهثلاثو ؟اهيلع ضوعلا بجي فيكف «ىصحت ال ىلا همعن ىدحإ

 صوصن بذك مزل عقي مل ول :اهعبار ءلسكلا عفاد - اهكرت ىلع باقع نظو ءاهيلع باوثلا نظ نأ :باوجلاو
 سانلا أرتجال بجي مل ول هنأ :اهدحأ :هوجولف باقعلا امأو .بوجولا ال ؛عوقولا اهولدم نأ :باوحلاو «دعولا

 مزل بقاعي مل ول :اهثلاث قبس امم رهاظ اهاوجو ءديعولا صوصن بذك مزل بجي مل ول :اهيناث ءيصاعملا ىلع
 ىلع «ميعنلا ةرثكو «تاحجردلا ةعفرو «ةنخلا ىلإ قبسلاب قرفلا نكمي هنأ :باوجلاو «ءيصاعلاو عيطملا نيب ةيوستلا

 يف ةريبكلا بحاص دولخ هيلع اونبو «طابحإلا ىلإ ةلزتعملا تبهذ :يناثلا ثحبلا ؛ءيش هناحبس هللا نم حبقي ال هنأ

 تداز اذإف ؛ليلقلا طبحي ريثكلا نأ ىلإ يئابحلا بهذو «ةدحاو ةريبكب رمعلا تاعاط طبخي :مهروهمج لاقف ؛رانلا

 نم تاعاطلا تطبحأ تاعاطلا ىلع يصاعملا تداز اذإ امأو ءاهاوث صقني نأ ريغ نم يصاعملا تطبحأ تاعاطلا

 ةئجرملا تبهذو «باقعلا وأ باوثلل «دئازلا ىقبيو نايواستملا طقاستي :مشاه وبأ هنبا لاقو ءاباقع صقني نأ ريغ

 نمؤملا يف عمتجا اذإ :ةرعاشألا تلاقو رسل ناميلس نب لتاقم بهذم وهو ءاهلك يصاعملا طبخي ناميإلا نأ ىلإ

 [؟ 47 :ساربنلا] .هلدعبف هبقاع نإو «هلضفبف هنع افع نإ «هناحبس هللا ىلإ هرمأف يصاعمو تاعاط

 اذه نأ كش الو ءانمؤم هنوكل انمؤم لتقي نم :نيعملا يأ «ىلوألا ةيآلا نع باوجلا يأ :لتاق نأ باوجلاو

 لدي قتشملاب مكحلا قيلعت هن نم ؛ةروهشملا ةلغاقلاب هيلع يت قو ءرفك وهو «ناميإلا حابقتسا عم الإ نوكي ال

 نع بيحأو «(4 :ةدئاملا) 4اَمِهَيِدَي اوُمطقاف ةقراّسلاَو َقراَسلاَو :وحن ءمكحلل ةلغ قاقتشالا ذحخأم نوك ىلع
 ؛ةنحلاب نينمؤملا هدعول ءافيإ هءازج لمكي ال هنكلو هيلع يزوج نإ هءازج اذه نأ :اهدحأ ءرخأ هوجوب ةيآلا

 نإ" :لاق (4+ :ءاسنل) 4«ُمَنْهَج ُهٌواَرَجف ًادّمَعَتم ًانمْؤُم ْلُثََي نمو :هلوق يف كي ينلا نع هذ ةريره يبأ نعو
 - دجو «ةبابض نب سيقم يف تلزن اهفأ :اهثلاث ءالحتسم يأ ادمعتم :اهيناث .(فيعض دنسب قاربطلا هاور) ؛"هازاج



 رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم 0 "0 دئاقعلا حرش

 «بناج لك نم هتلمشو هتئيطخ هب تطاحأ نم اذكو .دودحلا عيمج ىدعت نم اذكو

 ملس ولو ."دلخُم نجس" :مهوقك ؛ليوطلا ثكملا يف لمعتسي دق دولخلاف ملس ولو
 .رم امك «دولخلا مدع ىلع ةلادلا صوصنلاب ضراعمف

 عحجرو انمؤم لتق مث «ةيدلا ذخأف ؛ةيدلا هيلإ اوعفدي نأب 35 هللا لوسر مهرمأف ءراجنلا ئب يف ةنيدملاب الوتقم هاحأ-

 نع :باوح :قادغت نع اذكو [؟4+ :سارببلا] دقن سابع حبا ديملت ةمركع نع ريرح نبا هاؤرؤ ءادنعرع ةكم ىلإ

 نأل ؛رفاك هنأ يف كش الف اهعيمج ىدعت نمو ,دودحلا عيمج دودحلاب دارملا يأ "هلوسرو هللا صعي نم" :هلوق

 ىلاعت هللا مسق ام يرازفلا نصح نب ةنييع ركنأ نيح تلزن امنأ هيلع لدي اممو عي هلوسرو هللاب نامبإلا اهمظعأ
 [؟ 114 :ساربنلا] .نادلولاو ءاسنلا مرحأو ؛ليخلا رهظ ىلع لتاق نم الإ ثراو ال :لاقو «ثيراوملا نم
 يف ىقبي ال ذئنيحف «هنطابو هرهاظ ةئيطخلا معي نأ :ةطاحإلا نيعم يأ «ةثلاثلا ةيآلا نع باوج :هب تطاحأ نم

 [؟ 45 :ساربنلا] .رفاكلا يف الإ نوكي ال اذهو «رارقإ هناسل يف الو ؛قيدصت هبلق
 ثكملا يف لمعتسي دولخلاف «نيرفاكلاو نيقسافلا قح يف ثالثلا تايآلا نأ ملس ول يأ :دولخلاف ملس ولو

 سيل نحسلا يف ثكملا نأ :رهاظلا نمو «ديلختلا نم لوعفم مسا "دّلخم نجس" :مهوقك ؛ماود ريغ نم ليوطلا

 هلوق ليلدب ؛ليوطلا ثكحملا يف زاحبو ؛ماودلا يف ةقيقح دولخلا نأب هيلع ضرتعاو ؛توملاب ولو هعاطقتنال امئاد
 نأ عم ءاهيفن زوجي ال ةقيقحلا ذإ ؟(64 :ءايبنألا) َنوِدلاَحْلا ُهُهَف ثم نإفأ دلخلا َكِلْيق هرم رَشَبل انَلَعَج اًمَّوَظ :ىلاعت

 نأب بيحجأو «ةقيقحلا وه لامعتسالا يف لصألا نأ ررقت دقو ءليوط ثكم وهو 59 ِففلأ رمع 3# احون

 لوقلا نم امإ دب الف ءزوجتلا يفني اذهو «ءةنيرق الب اعئاش الامعتسا ءليوطلا ثكملا يف لمعتسي هاندحو

 .لصألا فالخ كارتشالا نأل ؛لضفأ يناثلاو ؛هنودب وأ ماود عم ليوطلا ثكملل عوضوم هنأب امإو «كارتشالاب

 ةلقل ؛ايندلاب ملاعلا اذه ىمسي اذلو «يفاضإ رمأ ليوطلا لب «قالطإلا ىلع ليوط ثكم ةنس فلأ نأ ملسن ال مث

 ظفللا نأل ال ؛لاحلا ةنيرقب ليوطلا ثكملا ىيمسق دحأ ىلع لومحم ةيآلا يف دولخلا :لوقنف ملس ولو «هتدم

 [؟ 15 :ساربنلا] .هل عوضوم
 ىلع ةلادلا صوصنلاب تايآلا نم متركذ ام يأ ضراعمف ؛ماودلا يف الإ لمعتسي ال دولخلا نأ يأ :ملس ولو

 (7؟ :ةيوتلا) هت اَنمْوُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْا هللا َدَعَوإَ) :ىلاعت هلوقك ءرم امك «نينمؤملا قاسف دولخ مدع يأ :دولخلا مدع

 |[ ؛يسارببلا] "قوس إو ىنز نإ" :دفقح نذ أ كنيدحتو
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 [ناميإلا ثحبم]
 نم لاعفإ ءاقداص هلعجو هلوبقو ربخملا مكح ناعذإ يأ ,قيدصتلا ةغللا يف نامتإلاو

 هلوق يف امك ماللاب ىّدعي «ةفلاحملاو بيذكتلا هنمآ "هب نمآ" هقيقح نأك «نمألا
 يقيقحلا هانعم يأ

 520 556 2ظ2ش*ش**8-717 205058 :كلع فس وي ةوخإ نع ةياكح : ىلاعت

 لعج :هاعنمف ةغللا يف امأ ؛عراشلا عضو نم يعرشلا هانعم قيدصتلا نأ ىلإ بهذ نمل افالخ :قيدصتلا ةغللا يف

 ؛ةروريصلل ةزمهلا نأ ىلع دامتعاو قوثو يأ نمأ اذ صخشلا ةروريص وأ «ةيدعتلل ةزمهلا نأ ىلع انمآ ريغلا

 نأ :يناثلا ءقدصم يأ 1١( :فسوي) كن ِمْؤُمِب ّتْنَأ امو :ىلاعت هلوق :اهدحأ :هوجو حراشلا هراتحا ام ليلدو

 عمه. ةغللا يف ناميإلا نكي ١ ولف .ثيدحلا :"هتكئالمو هللاب نمت نأ :نامبإلا" :لاقف «ناميإلا نع لئثس 9 يبلا

 نأ :ثلاثلا «هنوفرعي امت ةغللا لهأ ىلع يعرشلا موهفملا فشك هب دوصقملا ذإ ؛ريسفتلا اذه حصي مل- قيدصتلا

 حلطصم ىلإ يوغللا ئيعملا نع الوقنم ناميإلا ناك ولف هلوسرو هللاب اونمؤي نأ ىلإ بارعألا وعدي ناك 55 يبا
 ءاوعاطأ هلوسرو هللاب ناميإلاب اورمأ اذإ اوناك بارعألا نأ :عبارلا ,مهفي ال امم اباطح كلذ ناك «يعرش

 هيلإ راصي الف ءلصألا فالح لقنلا نأ :سماخلا ؛عرشلا تاحلطصمت. مهلهج عم «ناميإلا ئعم نع اولأسي ملو

 [؟ 45 :ساربنلا] .ةرورض الب

 [؟ 145 :ساربنلا] .هب داقتعالاو مكحلا ميلست :انهه دارملاو «دايقنالاو ةعاطلاو عوضخلا :ةغللا يف ناعذإلا :ناعذإ

 ةبسانملل نايب اذهو «ناث لوعفم بيذكتلاو ؛لوأ لوعفم ريمضلاف «بيذكتلا نع انمآ هلعج يأ :بيذكتلا هنمآ

 بسحب هانعم امهيناث ءانمآ ريغلا لعج وهو «نمألا نم هقاقتشا بسحب ىلصألا هانعم امهوأ «ناميإلل نيينعملا نيب

 .يزاحبلا هباشي يناثلاو «يقيقحلا هباشي لوألا نكلو ؛يقيقحو يوغل نيينعملا الكو ؛قيدصتلا وهو يناثلا عضولا

 يف ةباتكلا نأ امك .يلصألا هانعل بسانمو «ناث نعمل ظفللا نوعضي ام اريثك ةغللا لهأ نأ :كلذ حيضوتو

 يف داؤفلا نأ امكو ,«فورحلا عمج اهأل ؛ةعانصلا هذهل اهوعضو مث ؛ةبيتك ركسعلا نومسي اذلو «عمجلا لصألا

 لوألا نكل «يقيقح نيينعملا الكو «ةريثك اذه لاثمأو ءهنول داوسل بلقلل عضو مث ءيوشملا محللا لصألا

 ءانمآ ريغلا لعج لصألا يف ناميإلا نأ ديري ؛هيبشتلا ظفلب "نأك" :حراشلا لاق اذلو «يزاجملاك يناثلاو يقيقحلاك

 [؟ 45 :ساربنلا] .ةفلاخملاو بيذكتلا نم انمآ ربخملا لعجي هنأك قدصملا نأل ؛قيدصتلل عضو مث

 .ماللاب هلوعفم ىلإ قيدصتلا نيعمب ناميإلا ىدعي يأ :ماللاب ىدعُي



 تاميإلا ثحبم "مم دئاقعلا 9 ع

 © نمؤي نأ ناميإلا" :تلم هلوق قف امك ءابلابو ءقدصم. يأ هُياَنَل نمْؤُمِب َتْنَأ امو

 0007 معو)

 ىلإ قدصلا ةبسن بلقلا يف عقت نأ قيدصتلا ةقيقح تسيلو ءقدصت يأ ثيدحلا

 ا «لوبقو ناعذإ ريغ نم ربخملا وأ ربخلا

 ,كلي ىلازغلا مامإلا هب حرص ام ىلع « «ميلستلا

 .قيدصتلا ةغللا يف ناميإلا نأ تابثإ ىلإ ةراشإ قدصملاب ريسفتلاو «بئذلا هلكأ فسوي نأ يف قدصمب, يأ :نمؤمج

 ؛لمعلا ةيوقتل نوكت نأ لمتحي "انل" يف ماللا ذإ ؛(١١١ :ءارعشلا) # كل نمل :ىلاعت هلوقب ليثمتلا ىلوألا : ليق

 ماللاب لعفلا يوق (4* :فسوي) «نوزبعت ايو دلل كنك ن !1 :ىلاعت هلوق ف امك لمعلا ف لعافلا مسالا فعضل

 ريظنتلا دارأ :لوقت نأ كلو .داهشتسالا فاني ال فيعضلا لامتحالا نأ :بيجأو ؛ةيدعتلل ال لومعملا نع هرخأتل

 [؟ 45 :ساربنلا] .داهشإلا ال

 هبتكو .هتكئالمو ؛هللاب نمؤت نأ" :لاقف :نامبإلا نع ىئربخأ :لاق الئاس نأ وهو «ثيدحلا ممت يأ :ثيدحلا

 يف ناميإلا يعم. نأ حراشلا راتخم نأ !ملعا .(ملسم هاور) «"هرشو هري ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو ءهلسرو

 هب ءاج ام وهو صاخ عرشلا يفو «قلطم ةغللا يف هقلعتم نأب الإ ءقرف الو قيدصتلا وهو ءدحاو عرشلاو ةغللا
 ناميإلا ريسفت نأل ؛ثيدحلا اذمي الوأ كلذ ىلع لدتساو .يعرش ىععم ىلإ يوغل ئععم نم الوقنم سيلف «عراشلا
 الب هلوسرو هللاب ناميإلا ىلإ بارعألا دي يبنلا ةوعدب :ايناثو ؛لقنلا مدعو امهداحتا ليلد يوغللا نامبإلاب يعرشلا
 لوق فيعضت لصألا اذه ىلع حراشلا عرف مث .ةيعرشلا تالوقنملاب مهلهج عم ءراسفتسا الب مهتباحإو «ريسفت

 صخلم اذه ."لمعو رارقإو قيدصت هنإ" :ةلزتعملا لوق لاطبإو "رارقإو قيدصت ناميإلا نإ" :ةنسلا لهأ ضعب
 [؟ 407 :ساربنلا] .هتافنصم ضعب ف همالك

 25 يبلا نأ نوملعي اوناك رافكلا ضعب نأ :وهو ءروهشم لاكشإ نع باوح :قيدصتلا ةقيقح تسيلو
 عرشلا مكحي مل كلذ عمو «قيدصتلا مهنم دجوف ءمهئانبأ نوفرعي امك هنوفرعي اوناك باتكلا لهأ ك «قداص

 [7 47 :ساربنلا| .حلا قيدصتلا ةقيقح تسيلو :هلوقب هنع باحأف «ناميإب سيل هدحو قيدصتلا نأ ملعف ءمفاعإب

 25 يبلا قدصب مهملع ناك لب ءمهل الصاح ميلستلا نكي ملو ؛ميلستلا وه قيدصتلا نأ :هلصاحو :هيلع عقي

 هنكل ؛يئاطسفوسلل لصاح وهف «لقاع هنع ولخي ال يرورض ملعلا اذه نإف «ملاعلا دوجوب يئاطسفوسلا ملعك
 |7219 سانا ]| :هذوحجو ملسي الو نعذي ال

 ٠ :ثيدحلا مقر .خلإ 5 5 يببلا ليربح لاوس باب :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ "



 ناميإلا ثحبم 0 ظ هنافعلا جرش

 لباقملا قيدصتلا ىنعم وهو "نديورك"ب ةيسرافلاب هنع ربعي يذلا ئعملا :ةلمجلابو
 حرص «قيدصت امإو ءروصت امإ ملعلا نإ :نازيملا ملع لئاوأ يف لاقي ثيح ءروصتلل

 .انيس نبا مهسيئر كلذدب

 هيلع نأ ةهج نم هيلع رفاكلا مسا قالطإ ناك رافكلا ضعبل ئعملا اذه لصح ولف

 هب ءاج ام عيمجب قدص ادحأ نأ انضرف امك «راكنإلاو بيذكتلا تارامأ نم ائيش

 لجعس وأ نايتع داي رانزلا كش كلذ عمو هب لمعو كب رقأو هملسو تع يبلا
 ربحم الاب يا 5 ٠

 بيذكتلا ةمالع كلذ لعج ةتثءع يبنلا نأ امل ؛ارفاك هلعجن «رايتخالاب منصلل

 نم ريثك لح ىلإ قيرطلا كل لهسي تركذ ام ىلع ماقملا اذه قيقحتو «راكنإلاو
 .ناعذلا ةلأسه ق ةدروملا :تالاكشإلا

 هنع ربعي يذلا ئعملا يأ :قيدصتلا ىنعم [؟ 14177 :ساربنلا] .راكنإو دانعو رابكتسا الب ميلستلا وهو :نديورك

 «تسا هنوك ود رب نتسناد :"همان شنادب" ىمسملا هباتك يف لاق ثيح :كلذب حرص .قيدصتلا عم نديوركب

 هدوصقم نأ رهاظلاو .دنناوخ قيدصت ارنآو نديورك مود «دنناوخ روصت يزاتب ارنآو ؛ءنديسرردو نتفايرد يكي
 وأ فدارم هنأ دارملا سيلو «لعفلا ةلوقم نم ال .فيكلا ةلوقم نم وه يذلا ملعلا نم مسق هنأ :لقنلا اذه نم

 (تمصع).يعطقلا ملعلا نع ةرابع هنأ نم تفرع امل «ينازيملا قيدصتلل واسم

 هللا نيبو هنيب اميف ال ؛ماكحألا ءارجإ قح يفو ءرهاظلا يف ةروصلا هذه لثم يف رفكلا نأ ىلإ ةراشإ :اذه لصح ولف
 يأ :ارفاك هلعجن .ممل ةمالع مهقانعأ يف رافكلا هلعجي طيخ ديدشتلاو مضلاب :رانزلا ١ ١7١١١[ :يلايخلا] .ىلاعت
 قيدصتلا نأب :"ناميإلا هتلاسر"و "دصاقملا حرش" يف صن دقف «حراشلا راتخم وهو ءانطابو ارهاظ هرفكب مكحن
 دنع نمؤمو «ايندلا ماكحأ ف رفاك ةثأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو «هب دتعي ال مدعلاك بيذكتلا تارامأب نراقملا

 [7؟5/ :ساربنلا] .رافكلاب هبشتلاب صاع هنكلو «ىلاعت هللا

 [؟47 :ساربنلا].ثيدحلاب ةجح عامجإلاو ,عامجإلاب تباث بيذكتلل ةمالع هنوك نأل :بيذكتلا ةمالع
 ناعذإلا مدعل اقدصم نكي مل هنأ :لحلاو ءانمؤم لهج وبأ ناكل انامي قيدصتلا ناك ول هنأ :اهدحأف :تالاكشإلا

 -ِ اقدصم ناك ولو ءمنصلل دجس نم رفكب نومكحي ءاهقفلا نأ :اهيناث ءقيدصتلا ةقيقح وه يذلا ميلستلاو



 ع رشلا يف ناميإلا ىنعم 4.٠" دئاقعلا حرش

 [عرشلا يف نامبإلا نيعم]
 هب ءاج امب قيدصتلا وه عرشلا يف ناميإلا نأ ملعاف قيدصتلا ئيعم ةقيقح تفرع اذإو

 نع هتجرد طحنت الو «ناميإلا ةدهع نع جورخلا يف فاك هنإف ءالامجإ ىلاعت هللا دنع
 يلامجإلا نامبإلا

 .يليصفتلا ناميإلا

 وأ ؛هدحو قيدصتلا وه ناميإلا نإ :انلق ءاوس ءلكشم اذهو .يعرش مكحب أزهتسا نم اذكو ءامئاص ايلصم ارقم -

 قدصملا نأ :اهثلاث «مدعلا مكح يف بيذكتلا ثامالعب نراقملا نامبإلا نأ :لاحلاو ءاضيأ لمعلا عم وأ «رارقإلا عم

 سيل اذه نأ :لاحلاو .مكحت مدعلا مكح يف امهلعجف ؛هرارقإ الو هقيدصت لوزي ال بيذكتلا تامالعل رشابملا رقملا

 [؟ 43 2514/8 :ساربنلا] .ءاشي ام لعفي هللاو ؛مودعملاك هناعإ لعح عراشلا نكلو ؛ىلقعلا ليلدلاو يأرلاب

 ال قدصي ملو «ليلدلاب هللا ةينادحوب قدص نم نأ يح هللا دنع نم لوسرلا هب ءاج ام هنإ ثيح نم نعي :عاجح امج

 هللا دنع نم ءاح ةثأي هللا دتتع نم هك دمت هي ءاج انين قدص نمو ءانمؤم قيدصتلا اذني نكي مل هللا دنع نم هب ءاح

 هش :ماصع] ص دمحم انمؤم نكي مل- هللا كتَع نم ةق دمحم ءاحج هنأب قيدصت ريغ نم

 / + دللزص نب : : ا 1 ْ 57

 ؛عناصلا ةدح وك :يلالدتساللاو ءانزلاو رمخلا ةمرح و «ناضمر موص و «سمخلا تاولصلاو «نارقلاك «رتاوتلاب ةنع

 ناك ايرورض «ةماعلاو ةصاخلا نيب راهتشالا ةرورضلاب دارأ :ليقو ءاهوحنو ءرمخلا ةمرحو «ةالصلا بوجوو

 [؟ 145 :ساربنلا] .ايلالدتسا وأ مكحلا

 0 يبلا ناكو :قرويل وصلا هم امك ءاطخ نوكيف دهتجحي دق 0 يببلا نأ ؛كلذب كيف :ىلاعت هللا دلع نم

 .ههايم برقأ ىلع لزن ردب ىلإ دع يبلا جرخ املو ءكلذ ف هنوعجاري مهو ؛هيلإ حوي مل اميف ةباحصلا رواشي

 لزنو ماقف عودعلا بارشي "لعل ةهايم كيعبأ ىلع لرفت :لاق "أر" *لاقف ؟يأر مأ ىتحو ا :ةباحصلا صعب لاقف

 لاقف «ةنيدملا رامث فصن ىلع حلصلاب ودعلا ىلإ 25 يبلا لسرأ -افرش هللا اهدا ع اةييبلملا رصوح املو .اهدعبأ

 يفو «ءةريثك هلاثمأو .مهحلاصي ملف ,فيسلا الإ مهيطعن الف ايأر ناك نإو ءانملس ايحو ناك نإ :راصنألا

 طحنت ال يأ :يليصفتلا ناميإلا .هظفل ريغ نم قيدصتلل قلطم لوعفم :الامجإ |7435 :ساربنلا] .ضايع يضاقلا هركذ

 -لمكأ يليصفتلا نأ يف كش ال ذإ ؛ناميإلا لصأب فاصتالا يف يليصفتلا نامبإلا ةجرد نع يلامجإلا نامبإلا ةحرد



 عرشلا يف ناميإلا ىنعم ْ "04 دئاقعلا حرش

 نود ةغللا بسحب الإ انزم وم نوكي ال- هتافصو عناصلا دوجوب قدصملا كرشملاف

 مَ اإل اب هوك نِم ي وي اموت :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو ,ديحوتلاب هلالخإل ؛عرشلا

 ةلصأ طوقسلا لمتحي ال نكر قيدصتعلا نأ الإ «ناسللاب يأ هب رارقإلاو (4ن وكر شم
 4 5 :فس وي

 ةلاح ىف امك قيدصتلا ىقبي ال دق :ليق نإف .هاركإلا ةلاح يف امك «هلمتحي دق رارقإلاو

 .هلوصح نع وه امنإ لوهذلاو ءبلقلا ف قاب قيدصتلا :انلق ؟ةلفغلاو مونلا

 .ملع ام عيمج يف هلوق ىلع عيرفت :قدصملا كرشملاف 4 :ساربنلا] .دعب اميف حراشلا هراتخا ام ىلع -
 1 لوسرلا هب ءاج ام مظعأ وه يذلا :ديحوتلاب هلالخإل .هتافصو عناصلا دوجوب هقيدصتل كذو :ةغللا بسحب

 .يعرشلا ناميإلا هنم دجوي ملف
 هيلع ضرتعاو «طوقسلا لمتحي ال نكر قيدصتلا نأ الإ «نامبإلل نانكر رارقإلاو قيدصتلا يأ :قيدصتلا نأ لإ
 ينيقش دال 57 نأب انبحأ مش قيدصت 0 اعامجا لونمؤم بن لافطأ ْنأ : اقل حأ :نيهجج وب

 قيدصتلا نأ :ئاثلا ءرهاظ نيباوحلا نيب قرفلاو .رفكلا أرطي ملام نامبإلا اذه ىلع مهف «قاثيملا موي ةمسن لك
 ليوحتلا دعب طقس هنإف (حابم رمخلا نأو «سدقملا تيب ةلبقلا نأب ةباحصلا قيدصتك ,خسن ام دعب لوزي مكحلاب

 هدعبو «سدقملا تيب وه خسنلا لبق ةلبقلا نأب نيقدصم اوناك ليوحتلا دعب مهفإف ءطوقسلا عنك, بيحجأ «ميرحتلاو
 5١ ١[ ؛5845 :ساربنلا] .ةبعكلا

 انمؤم لب ءارفاك نكي مل- ناميإلاب تباث هبلق نكلو .هناسل ىلع رفكلا ةملك دجو ول ىح :هاركإلا ةلاح يف امك
 ناك رارقإلا طقس اذإو «ةيرابتعالا ال ةقيقحلا ةيهاملا يف وه امنإ "لكلا ءافتنا مزلتسي ءزحجلا ءافتنا' موتو (ةتبلأ

 يف ردقي طقاسلا ءزحللا نأ عم «ةيرابتعالا ةيهاملا يف زئاج «نيلاحلا يف اءزج وأ اسفن هنوكو «ناميإلا سفن قيدصتلا
 |” هاب :يدنفأ ناضمر] .هرارقإ بائم هتراشإ ت اوس ” نكل «سرحألا ف امكو ماركإللا ةلاح ف امك ةتسباكلا مكح

 .هريغب بلقلا لاغتشا دنع :ةلفغلاو مونلا ةلاح .طوقسلا لمتحي ال :هلوق ىلع ضقن :ليف نإف

 ايؤرلا نأب اوحرص اذلو :نيملكتملا كنع كاردإإلا كدض مونلاو كاردإ قيدصتلا نب هيلع ص رتعا : قاب قيدصتلا

 ناك يذلا يقابلا كاردإلا دض ال ؛هيف ثداحلا كاردإلا دض مونلا نأ :نيملكتملا داره نأب الوأ بيحأ :لطاب لايخ

 ::ل ع هلوق هيلع لديو فاتسألا هيلإ هد ام ىلع ,ع ونمت امهيلحم داحتاف ميلستلا ريدقت ىلعو ,ةلظظقيلا يف داصاح

 يف هلوصح ملع نع يأ :هلوصح نع (ميكحلا دبع ةيشاح)و 5٠[ :ساربنلا] .لمأتف ء"يبلق ماني الو نييع مانت"
 .بلقلا يف امع لوهذ الف ركذتلا لاح امأو «بلقلا



 عرشلا يف نامبإلا ىنعم قارب - كئاقعلا حرش

 ىتح «يقابلا 10 8 كليم اهنا( وك قالا اس عاطل وعول

 ا يأ

 ضعب بهذم- رارقإلاو قيدصتلا وه نامتإلا نأ نم هركذ يذلا اذه .بيذكتلا

 ىلإ نيققحما روهمج بهذو ,مالساإلا رخف رخفو ةمئألا سم - مامإإلا رايتختا وهو ةةءاَملَعلا

 قيدصت نأ امل ءايندلا يف ماكحألا ءارجاإل طرش رارقإلا امنإو ءبلقلاب قيدصتلا وه هنأ

 نمؤم وهف «هناسلب رقي ملو هيلقب قدص نمف «ةمالع نم هل دب ال نطاب رمأ بلقلا

 .ايندلا ماكحأ يف انمؤم نكي مل نإو هللا دنع

 خيشلا رايتخا وه اذهو ,سكعلابف -قفانملاك- هبلقب قدصي ملو هناسلب رقأ نمو

 مهبولق يف بنك َكئلوأإ» :ىلاعت هللا لاق .كلذلا ,ةدضاعم صوصنلاو روصنم يبأ
 2200101111 . نايا يم قرٍ :ىىاعت هللا لاقو :ناَميإلا
 ماا :لحنلا) (؟؟ :ةلداخغلا)

 ىقبي كلذلو :نمؤملا ناك ىتح [؟٠5 :ساربنلا] .لفاغلاو مئانلا يف ىقبي ال قيدصتلا نأ ملس ول 7 :يبلضا ولو

 مامإلا مهنمو :ليق :نيققحما روهمج ١١[ :يلايخلا] .ناميإلا (موهفم) نم ءزج هنأ عم ءرمعلا يف ةرم رارقإلا عم
 بهلذم د .قيماسلا راق 2 " راق ةالصو ؛ويلشاو 2 اليا رم وع 500 كنب عقلا

 هللا دنع "3 وهف 5 «ىيناكتلا تاسمكالعل ارشابم 5 1 اذإ اذهو : هللا دنع نم وم 5 ضدنا فاطم

 [؟١51 .”5 ٠ :ساربنلا] .مهضعبل افالخ ءاضيأ

 .طقف قيدصتلا وه ناعإلا نوك يأ :اذهو [؟51 :ساربنلا] .ىلاعت هللا دنع رفاك .«قلخلا دنع نمؤم .يأ : سكعلابف

 سيئر.هنآل ا4ركذلاب .بلقلا سصيصخت م2 نوكي نأ لمتحي هنأ امل هيلع اججح ال :ةدضاعم اهلعج امنإ :صوصنلاو

 اذإو ءهلك دسجلا حلص تحلص اذإ ؛ةغضم دسجلا يف نإ" :ت3ع هلوق هيلع لد ام ىلع هادع امل عبتتسمو ءءاضعألا

 لمع رابتعا مدع ال «بلقلا لمع رابتعا ديفي اضيأ ثيدحلاو ."بلقلا يهو ا تلك كسلا كلغ :تادسف

 [؟ 5١ :ساربنلا] .نامبإلا لحم وه بلقلا نأ ىلع اهتلالدل :كلذل ةدضاعم (درو وبأ).ناسللا



 عرشلا يف ناميإلا ىنعم 81 دئاقعلا حرش

 يلق تبث مهلا" :كتان يبا لاقو يبكي يفذانبإلا لعدم : ىاعت هللا لاقو
 تارجحلا)

 نإف ,*"هبلق تققش اله" :هللا الإ هل ال :لاق نم لتق نيح ةماسأل التيلع لاقو "كنيد ىلع

 «ناسللاب قياطضتلا الإ هنم نوفرعي ال ةغللا لهأ نكل «قيدصتلا وه :ناميإلا !معن :تلق

 نم هناعإب نومكحيو .ةداهشلا ةملكب نمزملا نم نوعنقي اوناك هباحصأو )ع يبلاو

 ....بلقلا لمع قيدصتلا يف ربتعملا نأ يف ءافح ال :تلق ؟هبلق يف امع راسفتسا ريغ
 ةغللا 8 دنع يأ

 (دصاقملا حرش).بلقلاب اقدصم نكي مل هنأ ىلإ اباهذ :لتق نيح .ةيماركلل ىلوأ ةهبش هذه :كيلع يبنلا لاقو
 تققش اله :يأ ؛ناميإلا ءازج لخم هنوكل بلقلا ركذ نوكي نأ لمتخي هنأ :هب لالدتسالا ىلع دروأ :هبلق

 صوصنلاو" :هلوق نأب بيحأ «لتقلا ةحابإو ناميإلا ءافتنا هنم مزليل «قيدصتلا وه يذلا ءزجلا ءافتنا تملعو
 ةعبرألا صوصنلاف ؛ماكحألا ءارجإل طرش رارقإلا نأو «قيدصتلا وه نامبإلا نأ ىلإ ةراشإ - "كلذل ةدضاعم
 ١[ ه١ :ساربنلا | . ناثلل سماخلاو ؛«لوأذلل

 قيدصتلا نَح ةرايغ امبالا نأ :هن هنع موهقلا ١ نأل ؛نيقباسلا نيبهذملا ىلع دورولا ماع لاؤسلا اذه :تلق نإف

 ءطقف يبلقلا قيدصتلا نع وأ «رارقإلاو يبلقلا قيدصتلا نم بكرملا عومجا نع ال ءرارقإلا وهو ناسللاب
 [؟55 :يدنفآ ناضمرإ .يبلقلا قيدصتلا نع و نامبإلا نوكي .نأ وه. يذلا بهذملا ىلع هداريإ رهاظلا نكلو

 .طقف رارقإلا وه ناميإلا نأب نولوقي يذلا ةيماركلا لبق نم ضارتعا :تلق نإف
 نأ مكمزلف ؛هقلعتم صصحخ امنإ لب ؛يوغللا ىعملا نم ناميإلا لقني مل عرشلا نأ متققح دقو :قيدصتلا الإ
 .ةيماركلل ةيناث ةهبش هذه :اَكَكلَع يببلاو ١57[ :ساربنلا] .بلقلا لعف ال «رارقإلا وه يعرشلا ناميإلا نوكي

 .بلقلا ال ناسللا لعف نامبإلا نأ تبثف :راسفتسا ريغ نم

 وهو «نيققحملا روهمجو يديرتاملا روصنم يبأ خيشلل اهدحأ :ةينامث ناميإلا ف بهذملا نأ !ملعاو :بلقلا لمع
 سمشل اهيناثو ءايندلا يف ماكحألا ءارجإل طرش رارقإلا امنإو .طقف يبلقلا قيدصتلا هنأ :كلي ةفينح يبأ نع يورملا

 ؛يناسللا رارقإلاو يبلقلا قيدصتلا هنأ :كلي فنصملا بهذ هيلإو «يودزبلا مالسإلا رخفو .يسحرسلا ةمئألا
 .ناكرألاب لمعو .«ناسللاب رارقإو ؛نانجلاب قيدصت نامتإلا نأ :ءاهقفلاو نيملكتملاو نيثدحملا روهمجل اهئلاثو

 ءكورتلاو لاعفألا نم اقلطم حراوجلا لامعأ هنأ :اهسماخو «ةداهشلا يملك درحب هنأ :ةيماركلل اهعبارو

 ىرخأ ةفئاطل اهنماثو ءطقق ىلاعت هللا ةفرعم هنأ :ةيردقلا نم ةفئاطل اهعباسو ءطقف ةضرتفملا لامعألا :اهسداسو

 (قداص الم).225 لوسرلا هب ءاج امو «ىلاعت هللا ةفرعم وه هنأ :ىهنم
 ."ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرحأ *



 .يبلقلا قيدصتلا ريغ ئعمل هعضو وأ «َئعمل قيدصتلا ظفل عضو مدع انضرف ول ىتح

 َنِمَو© :ىلاعت هللا لاق ,ناسللاب نيرقملا ضعب نع ناميإلا يفن حص اذهلو «هب نمؤم

 تلق :ىلاعت هللا لاقو ؛4َنيِمْؤُمِب مه اَمَو رجآلا مْويلابَو هللا مآ لوقي ْنَم سال

 يف عازن الف هدحو ناسللاب رقملا 5 .كانملشأ وو نكَلو اوم اَنمآ تَرَ

 انمؤم هنوك يف عازنلا امعإو ها ها ناميإلا ماكحأ هيلع يرحتو غةعل امم ىمسي هنأ

 ل 1 1 10 131311 130119 1 1 1 وس جرط م :لاعت هللا قبب و ةيزي انميف

 نأ مزل ناسللا لعف قيدصتلا ناك ول هنأ :هلصاحو «ةيماركلل ىلوألا ةهبشلا نع باوج اذه :انضرف ول ىتح

 اقدصم - ىبلقلا ناعذإلا ريغ رخخأ نعل ةعوضوم وأ :ةلمهم تناك عاوس - "تقدص" ةملكب ظفلتملا نوكي

 ةملكب ظفلتلا وه سيل يقيقحلا قيدصتلا نأ ملعف .اعامجإ لطاب مزاللاو ,عرشلا بسحب انمؤمو ؛ةغللا بسحب

 وهو «رارقإلا ىوس ئيعم قيدضتلل نوفرعي ةغللا لهأ نأ تبثف «ةملكلا هذه لولدم وه لب :"تقدص"

 ,دجوي مل وأ هلولدم دجو ءاوس «لادلا ظفللا لب ءظفلتلا درحم سيل مهدنع ربتعملا نأب هيلع ضرتعاو .ناعذإلا

 ناميإلا نأ لجأل يأ :اذهلو ١57[ :ساربنلا| .لولدملا دوجو الب لادلا ظفللا ةلالد رابتعال نعم ال هنأب عفدو

 باوجلل اديان نروكي نا زوو «ايناث ابا وحج اوكي نا حصي اذهو ءنامعإلا يفن حص عىطقف رارقإلا ذي ؛سلقلا لعف

 |1945 +سارقلا] لوألا
 25 يبلا نأ :هلصاحو «"فقاوملا" يف امك «ةيماركلل ةيناثلا ةهبشلا نع باوحلا ف عورش اذه :ناسللاب رقملا امأو للوبح ١ 0 : 5 1 حس 1 5 ي ءماولا ع 5 ' : 5 . 0 5 1

 باذعلا نع يجنملا يقيقحلا نامجإلاب ال «فيسلا نع يجنملا رهاظلا ناميإلاب رقملا ىلع نومك اوناك هباحصأو

 ال رشبلا نأل كلذو ؛ناغذإلا ىلع ةرارقإ ةلالذ تيح نم تسيل ةيمستلا هذه نأب بيحأ «بلقلاب قيدصت ةغللا

 هاحججر ىأر نمف ع ةنع ةرداصلا راثالاب ؟لكلنخنا عهربغ ُِق تارمضملا داوحج وب مكحي امغإو عهريغ ريمض ىلع علطي

 ىلع ليلو برِضلا نأل ؟لب بِضغلا وه سيل نينا ريقلا نأ ؛؟بنرمضلا شيع ننغاأل «كابضع ةهاعم - ةدبع برضي

 [رييغتب 557 :سارينلا] .هيف بضغلا لوصح



 عرشلا يف ناميإلا ىنعم م١ دئاقعلا حرش

 اوناك درعا يقل ا نومك اولا اد منسي نمو 3ع يبنلاو

 عامجإلا اضيأو «ناسللا لعف ناميإلا يف يفكي ال هنأ ىلع لدف .قفانملا رفكب نومكحي
 ةيماركلا ىلع رخخآ در

 سرح رح عنام هنم هعنمو «ناسللاب رارقإلا دصقو «هبلقب قدص نم ناعإ ىلع دقعنم

 .ةيماركلا تمعز ام ىلع «ةداهشلا ملك درب ناميإلا ةقيقح تسيل نأ رهظف .هوحنو

 «نانجلاب قيدصت ناعإلا نأ :ءاهقفلاو نيملكتملاو نيثدحملا روهجج بهذم ناك املو
 بلقلا حتفلاب ةيفنحلا ىوس

 يأ لامعألا امأف :هلوقب كلذ يفن ىلإ راشأ «ناكرألاب لمعو «ناسللاب رارقإو
 ءاضعألا يأ

 .صقني الو ديزي ال نامبإلاو ءاهسفن ف ديازتت يهف «تاعاطلا

 نايإلا ةقيقح نأ نم رم امل «نايإلا يف ةلخاد ريغ لامعألا نأ :لوألا :ناماقم انههف

 هلوقك «ناميإلا ىلع لامعألا فطع ةنسلاو باتكلا ف درو دق هنألو ؛قيدصتلا وه

 ,ةرياغملا يضتقي فطعلا نأب عطقلا عم تاحلاصلا اولِمْغَو اومآ يذلا نإ : ىلاعت
 1 ؛ةرقبلا)

 32 :تاسنلا) عم «4ىَتنأ و 1 بيس نب لنقل :ىلاعت هلوق يف امك «لامعألا

 ةرعاشألا ىوس :نيملكتملاو [؟ 57 :ساربنلا| .ةضراعملا قيرطب ةيناثلا ةهبشلا نع ناث باوج اذه :1ل !3#- يبنلاو

 [؟5* :ساربنلا| .املكتم ىمسي الاض ناك نإو فلاخملاو «ريفغ مج مهو «ةلزتعملاو جراوخلا مهو

 نأ :باوحلاو ءاضيأ ناميإلا ءزج لمعلا نوك ريدقت ىلع فطعلا زوجيف ؛لكلا ريغ ءزجلا :ليق :ةرياغملا يضتقي
 [؟ 5 5 :ساربنلا| .امهرياغتب نومكحي الف ناسللا لهأ امأ ءيفسلف قيقدت اذه

 َليِرْبَجَو ِهِلْسُرَو هتكئالَمَو هلل اَودَع ناك ْنَمإ» :وحن ؛عئاش صاخلا ىلع ماعلا فطع :ليق :فوطعملا لوخد مدعو
 الإ ةقيقحلا كرتي الف ءازاجم الإ لوحدلا مدع لصألا نأب بيحجأ «(94:ةرقبلا) © ؟نيرفاكلل د دع للا نإف لاكيم»

 [7؟ 514 :ساربنلا] .ةرورضلل



 عرشلا يف ناميإلا ىنعم ١9 دئاقعلا حرش

 ؛لامعألا ضعب كرت نع ناميإلا تابثإ اضيأ دروو «؛هسفنل ءيشلا طارتشا عانتمال

 هنأ عطقلا عم ءرم اه ىلع وُ َنيِنمْوُمْلاَنِم ٍناتفئاط نِإَوإ قاعي هلرق ف انك
 (4 :تارجحلا) :هنكر قودب ءىشلل قفحت ال

 ةقيقح نم انكر تاعاطلا لعجي نم ىلع ةجح موقت امنإ هوجولا هذه نأ ىفخي الو

 ىلإ بهذ نم ىلع ال ةلزتعملا يأر وه امك ءانمؤم نوكي ال اهكرات نأ ثيحب «نامإلا

 وه امك «ناميإلا ةقيقح نع اهكرات جرخب ال ثيحب لماكلا نامبإلا نم نكر امهأ
 .قبس اميف اهتبوحأب ةلزتعملا تاكسمت تقبس دقو ..كلر يعفاشلا بهذم
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 نأل ؛هسفنل اطرش ءىشلا نوكي نأ مزرَل طورشملا .يف الخناذ ناك ول طرشلا نآل ؛كلذو :طظارتشا عادتمال

 فنصملا لوق حرش يف :رم ام ىلع [؟137 255١ :يدنفآ ناضمر] .هئازجأ نم ءزج لكل طرش لكلا طرش

 ناك ناميإلا نكر لمعلا ناك ولف :عطقلا عم [؟ 584 :ساربنلا] ."نامهيإلا نم نمؤملا دبغلا جرخت ال ةريبكلا" :كني

 .نمؤم ريغ هك رات

 لدتساو «ناعيإلا رج لمعلا ا ولعج ثيدحلا لهأو قلتتلا نأ :ماقملا قيقحت و «ثيدحلا لهأو :يعفاشلا صدم

 "ناكرألاب لمعو ءناسللاب رارقإو ءبلقلاب .دقع نامبإلا" 25 هللا لوسر لاق :لاق ءك#ذ ىلع ثيدحب مهضعب

 عال ؤه نعل (نيعباتلا و ةباحصلا نم ريثك عمج بهذم وه :ةلمجلابو .مالك هتححص قو «(هحام نبا هاور)

 بحاصضص يراخبلا ناكو ءلكلا ءاقتنا مزاتسي 7 عزجلا عءاقتنا نذل ؛ لكشف م اذهو («نمؤم لمعلا كرات نأ اوحرص

 را 1 هن اج 0 ١ .َ ا نا ولا ها لسع : 18 اا تم وع
 بك مو اسفن نينامتو فلا نع فثيدحملا 1-5 :لاف يح عنامبإلا نم لمعلا للا 5 غلابي يشل حيحصلا

 نوكي 3 : نمؤم وهو نزي نيح يئازلا يني ءل" هني هل وق ف لاق كلذ عمو «لمعو لوق ناغإلا :لاق نمع الإ

 هراتخا ام :لوألا :ناهجو مهمالك هيجوت يف ءاملعللو .ىهتنا :"ناميإلا رون هل نوكي الو ءامات انمؤم اذه
 عةدحع و قيدصتلا وهو عدلخملا باذعلا نع ةاجنلا ساسأ وش اه ىلع قلطي ناميألا نأ . وهو ةتافنصم ّق حراشلا

 رفكلا لباقم لوألاف .لمعلاو رارقإلاو قيدصتلا وهو «باذع لك نع يجنملا لماكلا ىلعو هرارقإلا عم وأ

 بيحأو «روهشم ع ازنلا نأ عم ؛لئنيح نيملكتملا عم عارن مش ىقبي أل هنأ : هيلع هر «نايصعلا لباقم يباثلاو

 - «ثيدحلا لهأ دنع يناثلا ىلإو ؛نيملكتملا دنع لوألا ىلإ فرصني قالطإلا دنع ناميإلا نأ يف عازنلا نأب



 هناصقنو ناميإلا ةدايز ظ ١1 -  دئاقعلا حرش

 [هناصقنو نامبإلا ةدايزإ

 يبلقلا قيدصتلا امنأ نم رم امل ءصقنت الو ديزت ال ناميإلا ةقيقح نأ :يناثلا ماقملا

 15508 2/17 5 7 ومحو واع عدس ووعد وع ع ع سس دس مو مزحلا دح غلب يذلا

 ةلخاد «ناععإلا ةقيقح نم ءزج لامعألا اولعج ةلزتعملا نأ :وهو ؛ياودلا نيدلا لالج ةمالعلا هراتخا ام :يناثلا <

 رفظلاو رعشلاك ؛همدع اهمدع نم مزلي ال ؛ةيفرع ءزج اهولعجف فلسلا امأ ؛همدع اهمدع نم مزليف ؛هماوق يف

 ناسنإلا مادعنا ءازجألا هذه مادعنا نم مزلي الو «:ةرحشلل ناصغألاو قاروألاكو «ناسنإلل لحرلاو ديلاو

 ةرحشلا يف ربتعملا نأ امك «لامعألا نيبو قيدصتلا نيب كرتشملا ردقلل عوضوم مهدنع ناميإلا ظفلف .ةرجشلاو

 ناميإلا مادعناب مكحي الف «قاروألاو بعشلا عم اهقاس عومجمو اهقاس نيب كرتشملا ردقلا وه فرعلا يف ةنيعملا
 [؟ 55 7554 :ساربنلا] .اهقاس ىقب ام ةرجشلا مادعناب مكحي ال امك ؛قيدصتلا يقب ام

 ريثك بهذم :لوألا ,ءبهاذم ةعبرأ ىلع هناصقنو نامبإلا ةدايز يف اوفلتخا ءاملعلا نأ !ملعا :ناميإلا ةقيقح نأ

 نب يلعو ؛باطخلا نب رمع نع يورم وهو ءهنم ءزج لمعلا نأ ىلع ءانب ءصقنيو ديزي هنأ :وهو «فلسلا نم
 يبأو ءورمع نب هللا دبعو ءسابع نب هللا دبعو ءءادردلا يبأو ؛دوعسم نب هللا دبعو «لبح نب ذاعمو ؛بلاط يبأ

 ؛ةورعو «رابحألا بعكو «زيزعلا دبع نب رمع :مهدعب نمو نيعباتلا نمو هنمْثَو ةشئاعو «ةفيذحو «ةريره
 هللا لوسر لاق :لاق هذ لبح نب ذاعم نعف ؛ثيداحأ كلذ يف نيثدحما ضعب ىورو «لبنح نب دمحأو ءيعفاشلاو

 هعفر يف حصي مل :يوغللا نيدلا دحب مامإلا لاق نكلو :نسح لاقو (يناقزوجلا هاور) "صقنيو ديزي ناميإلا" :ٌدك
 ةفينح يبأ مامإلا بهذم :يناثلا ,هفالخ عوفرملا يفو «ةريثك هيف فلسلاو ةباحصلا تالاقم :ةلمحلابو .ثيدح

 ىوري دقو «توافتلل لباقلا ريغ ٍئيقيلا قيدصتلا هنأ ىلع ءانب ء«صقني الو ديزي ال هنأ :ةنسلا لهأ نم نيملكتملاو

 ناميإلا نع اولأس فيقث دفو نأ :ه#ذ ةريره يىبلأ ثيدحك «ةعوضوم اهأ ىلع اوعمجأ نيثدحما نكلو «ثيداحأ هيف

 .سبحو برض هب ثدح نم :يراخبلا لاق «"كرش هناضقنو رفك هتدايز" 2 يببلا لاق ؟صقنيو ديزي له

 :ثلاثلا ؛هبهذم نالطب ثيدحلا نالطب نم عزلي الف «توافتلا لبقي ال ناعذإلا نأب لدتسي امغإ مظعألا مامإلا مث

 ولو ءاقيدصت يفكي نظلا نأب لوقي وهو «قيدصتلا هنأ عم صقنيو ديزي هنأ :وهو «نيدلا دضع يضاقلا بهذم
 :عبارلا ءروهمجلل فلاخم بيرغ لوق وهو «توافتلا لبقي ال نيقيلا نأ ملسن الف «نيقيلا وه قيدصتلا نأ ملس

 :بحجعلا نمو «ليصفتلاب هقيدصت ديزي مث ءالامجإ نمؤم صخشلا نأ ىلع ءانب ءصقني الو ديزي هنأ موق بهذم
 - نم رفاكلا ثروي الو ءرفاكلا نم ملسملا ثروي ناك هنأ :هدو لبح نب ذاعم نع يور ام لدتسا مهضعب نأ



 هناصقنو نامإلا ةدايز "4 دئاقعلا حرش

 - قيدصتلا ةقيقح 7 لي نعال وبس افاد هب الا 1 لزاما #11

 هيف ريغت ال هلاح ىلع ٍقاب هقيدصتف -يصاعملا بكترا وأ تاعاطلاب ىتأ ءاوسف

 وهنأ :كلةفينح وبأ هركذ ام ىلع ةلومحم ناميإلا ةدايز ىلع ةلادلا تايألاو .الصأ
 ةباحضلا

 .ةلمجلا يف اونمآ اوناك
 ايلامجإ ًاناميإ يأ

 ديزي ناك هنأ :هلصاحو ءصاخ ضرف لكب نونمؤي اوناكو ءضرف دعب ضرف بأي مث

 نأل ؛رظن هيفو .320ع يبلا رصع ريغ يف روصتي ال اذهو «ناعإلا هب بحي ام ةدايزب

 الامجإ بجاو ناميإلاو .إلتلع يبنلا رصع ريغ يف نكمم ضئارفلا ليصافت ىلع عالطالا

 0 0 م اااه مله ايو زايصغتو ءالاتجإ ملعب

 ةدايزلا هذهل نأ مهيلع ,ىفحو ."صضقني الو ديزي .نانيإلا" :لوقي 6 هللا لوسر تعمس :لوقيو ؛ملسملا -
 اا سا ع علا 'ىلعي الو ولعي مالسإلا" :وهطوق وحن ىلع ءرخآ ئععم ناصقنلاو

 ال نظلا وه صقانلاو دئازلا نأل :هيف روصتي ال[؟ 55 :ساربنلا] .نابإلا فيرعت

 يف ةنيكعسلا ل لَن أ يذلا ره ا هلوقب ناصقنلاو ةدايزلاب نيلئاقلا لالدتسا نع باوج اذه :ةلادلا تايالاو

 اناّميإ بهنذاز هنايآ هيلع ثيل اذإًوظ :ىلاعت هلوقو :(4 :حئفلا) 4 مهَناَميِإ عم اناّميإ اوُداَدْرَيِ نهتم املا كولا

 [رييغتب 555 2788 :ساربنلا] (ع١ :رثدمل» «ًاناَميِإ اوُنَمآ َنيِذلا َداَدْرَيَوإ» :ىلاعت هلوقو (؟:لافنألا)
 لزنأ هدحو هللاب اونمآ املف ؛ديحوتلا هي يبلا مهاتأ ام لوأ نإ :مييذ سابع نبا نع فاشكلا يف لاق :ّيأي مث

 لعك' دق نيدلا نآل :روصتي ال اذهو (يدابآ رحب).مهاعإ ىلإ انامإ اودادزاف ءداهجلا مث .جحلا مث ,ةاكزلاو ةالصلا

 ىلع علطي لب «ةعفد ضئارفلا عيمج ىلع علطي ال اندحأ نإف :نكمم [؟5* :ساربنلا].متخ دق يحولاو متو

 |7557 :ساربنلا] .هب نمؤيف رخآ ضعب ىلع مث ؛هب نمؤيف اهضعب

 لك يف قداص 25 يببلا نأ دقتعا اذإ اندحأ نأ :لاؤسلا ريرقتو ءرظنلا ىلع دري لاؤس باوح :بجاو ناميإلاو

 نمؤملا نأ :باودلا ريرقتو هيلع ةدايزلا نكمي الف «ةلزنملا ضئارفلا عيمج ىلع المتشم هناكإ راص - غلب ام
 ةدايز اذهو .اليصفت دحاو لكب نمؤي نأ بجو - ةضيرف مايصلاو «ةضيرف ةالصلا نأ كلذ دعب ملع اذإ لامح الاب

 [؟3 :ساربنلا] .نامبإلا يف



 نسيت :فسع-...:ايفصسسم .. 100 ا را سسال# ع هناصقنو نامإلا ةدايز 6 دئاقعلا حرش

 نع طحني ال يلامجإلا نأ نم ركذ امو «ءلمكأ لب ديزأ يليصفتلا نأ يف ءافح الو

 ناميإلا ىلع ماودلاو تابثلا نإ :ليقو .ناميإلا لصأب فاصتالا يف وه امنإف هتجرد
 نئقبي ال ضرغ هنأ امل «نامزألا ةدايزب ديزي هنأ :هلصاحو «ةعاس لك يف هيلع ةدايز

 .لاثمألا ددجتب الإ

 امك ءءيش يف ةدايزلا نم نوكي ال ءيشلا مادعنا دعب لثملا لوصح نأل ؛رظن هيفو

 هنإف «ءبلقلا يف هئايضو هرون قارشإو هترمث ةدايز دارملا :ليقو .الثم مسجلا داوس يف
 ١ تايآلا نع ثلاث باوح

 .يصاعملاب صقنيو «لامعألاب ديزي

 هب قلعتي امو ؛ع راشلا هب عاج ام وهو ىلحاو رمأ يلامجإللا هب قلعتي اه نأل ؛يلامجإلا نم كي يليصفتلا يأ :ديزأ

 ةاواسملاو :فاصتالا يف وه [؟557١ :ساربنلا|.تاقيدصت يليصفتلاو ءدحاو قيدصت يللامجإلاف «ةريثك رومأ يليصفتلا
 امهدحأ نوك عنمي ال ةعاجشلاب نيلحر فاصتا نأ امك «لامكلا يف توافتلا عنمي ال ناميإلا لصأ .يف

 :لوقي ايعفاش هنوك عم وهو «نيمرحلا مامإ بيحلاو «تايآلا نع ناث باوج :ليقو ١57[ :ساربنلا] .عجشأ
 ١157| :ساربنلا] .صقني الو ديزي ال ناعإلا

 هدادعأ ةدايز لب ؛هسفن يف قيدصتلا ةقيقح ةدايز تايآلا يف ةدايزلاب دارملا سيل هنأ :باوحلا ريرحت :ديزي هنأ
 نم ةريثك دادغأ لوصحو لاثمألا ددحت بج وي رارمتسالا إف فنع لوهذلا مدعو هيلع رارمتسالاب اذهو

 ءزا - صقتنلاو ةدايزلا نامبإلا لبقي مل ول هنأ نه ليق ام لحني اذهبو :نيمرحلا مامإ لاق ءتقو لك يف قيدصتلا
 قيدصتو ةلفغلا نع مهتمصعل رمتسم دانبتألا قيدصت نأ :لالخن الا هججوو «ناميإلا ّق مهريغو ءايتنألا ها واسم

 «توافتلا لبقي ال هسفن ف نامبإلا نأ عم ءمهريغ نامي نم ديزأو رثكأ ءايبنألا ناعبإف ؛تارتفلا ىلع عقي مهريغ
 هنإف حيضوتلا اذه ظفحاف ءمهاردلا ةاواسم عم ءمهرد ففلأ ةئام رخآلاو ءامهرد اههدحأ كلمي نيلجرك اذهو

 [1 55 :ساربنلا] .مهم
 ةيفاب تانسح اهنكل «يجراخلا اهد وجو بسحب ةمرصنم تناك نإو ةددجتملا تاقيدصتلا نأ :هباوحجو :رظن هيفو

 ةلقلاب فصوت اذه عمو ؛ددجتتو مدعنت ضارعأ اهإف «تائيسلاو تانسحلا رئاس لاح اذكهو .ءيعرشلا مكحلا يف
 انمالك نأل ؛دساف مسجلا داوس ىلع سايقلاف ءورمع مراكم نم رثكأ ديز مراكم :لاقيف ءافرع لب اعرش ةرثكلاو
 عم لاثمألا ددجتب وه امنإ هئاقب نإف :مسجلا داوس يف امك [1517 :ساربنلا] .يفسلف ثحب يف ال ءيعرش ريمآ ف
 [؟ 55 :ساربنلا] .ةعاسف ةعاس داوسلا دتشي ال هنأ



 هناصقنو ناميإلا ةدايز ٠ دئاقعلا حرش

 اذهلو ءرهاظ ناصقنلاو ةدايزلا هلوبقف ءنامبإلا نم ءزج لامعألا نأ ىلإ بهذ نمو
 ضعب لاقو .نامبإلا نم ءزج تاعاطلا نوك ةلأسم عرف ةلأسملا هذه نإ :ليق

 ةوق توافتت لب «ناصقنلاو ةدايزلا لبقت ال قيدصتلا ةقيقح نأ ملسن ال :نيققحملا

 35757 ........ كاع يبلا قيدصتك سيل ةمألا داحآ قيدصت نأب عطقلل ءافعضو

 الف ”قيدصتلا وه ناميإلا" :انلق نإف .نامعإلا ريسفت عرف هنأل ؛يظفل عازنلا نأ :مهمالك صخلمو :ليق اذهلو

 هلبقي وهف هيف ةلخاد لامعألا نإ :انلق نإو ءنظلا يث وه امنإ توافتلاو «نيقيلا وه بحاولا نأل ؛توافتلا لبقي

 ."فقاوملا" بحاص نيدلا دضع يضاقلا وه :نيققحملا ضعب [؟ 51 :ساربنلا] .ىهتنا

 ةلقلا ٍينعأ ؛ةيمكلا بسحب ناميإلا توافت يف وه امثإ عازنلا ذإ ؛هتحت لئاط ال نكل ءملسم اذه :افعضو ةوق

 «فعضلاو ةوقلا نيعأ ؛ةيفيكلا يف توافتلا امأو .دادعألا يف لمعتسي ام رثكأ ناصقنلاو ةدايزلا نإف «ةرثكلاو

 ريسفت ىلإ عجار «يظفل عازنلا اذه نأ ىلإ نيملكتملا نم ريثكو يزارلا مامإلا بهذ اذهلو ؛عازنلا لحم نع لاخف

 (درو وبأ).هيلع لوعي نأ يغبني يذلا قيقحتلا وهو «نامبإلا

 مهولا هرخأ نيملاعلا بر هللا نأب نقيت نإو لقعلاف ؛ةيناويحلا ةوقلل ةرخسم ةيلقعلا ةوقلا نأ :هيف ّرسلاو :عطقلل
 تاملظلا نع حورلا رهطت اذإ نكل ءمهوب هنم فاخي مث دامح تيملا نأب نقيت نمك «هشياعم مومه هيلع يلوتسيف

 نألو ؛نونرحي مهو مهيلع فوخ ال نيذلا كئلوأف .همهو ىلع هلقع ىلوتسا - ةيكلملا راونأب رونو «ةيناويحلا

 مهوقعو نيفشاكلا نيقيدصلا بولق نإف .ءفعضلاو ةدشلاب - تاداقتعالاو بولقلا اذكو «ةتوافتم لوقعلا
 ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلاب نيدهتحملا بولق اذكو ءمهتاماقمو مهلزانم نع نيلفاغلا نم مهريغ لثامت ال - مقاداقتعاو

 .اهفضو نكمي ال تاجردو تاقبطب نيدلقملا لاهجلا بولق رياغتت - نيقيلا ليصحتل مولعلا نم ءيش قيقحت ىلع

 رسف نإو نيب توافتلاف -ضعبلا هيلإ بهذ امك- بلاغلا نظلاو ديلقتلا معي امم رسف نإ قيدصتلا نأ :قحلاو

 نيقيلاك سيل ملاعلا ثودحب نيقيلا نإف «توافتي هنأ :قحلاو ءضيقنلا لامتحا مدعل توافت ال هنإ :ليق دقف نيقيلاب

 ءلكلا مظع لوح رودي ال كيكشتلا نألف ؛ةوقلا يف امأو ءرهاظف ءالخلا يف امأ ءءزجلا نم مظعأ لكلا نأب

 :ةحفصلا مقر] يدنفآ ناضمر يف اذك نيضخش ىلإ رظنلاب دحاولا قيدصتلا يف اذكو ءملاعلا ثودح فالخب

 لب «قيدصتلا سفن يف سيل توافتلا اذه نأ ىلغ روهمجلا نكلو :|[؟١ 519 :ةحفصلا مقرإ نيارينلا .قو 4|

 ديزي ال دحاو ضرألاو ءامسلا لهأ ناميإ :عيطم وبأ لاق اذلو «قيدصتلا ىلع ةبترملا تالامكلا نم اهاوس اميف

 .اضيأ ءكني مظعألا انمامإ نع اذه ىكحيو «صقني الو



 هناصقنو ناميإلا ةدايز ١ .٠ دئاقعلا حرش

 :وهو ءرخآ ثحب انهه يقب يب َنيمطَيِل نكلَوِ» ::ت3 ميهاربإ لاق اذهلو
 هيك قيدصتلا ةدايز لحأل

 لهأ نأل ؛هداسف ىلع انؤاملع قبطأو دق علل بع اعلا نأ ىلإ بهذ ةيردقلا ضعب

 عطقلا عم .مهءانبأ نوفرعي اوناك امك «لتلع دمحم ةوبن نوفرعي اوناك باتكلا

 ركدي ناك“ انو ءنيقي قفا فرعي ناك ني رافكلا نم ألو ةقيدصملا منعت مهرتكم

 نايب نم دب الف «#نُهَسْفْنَأ اَْتقْيَتْساَو اَهِباودَحَحَّوظ :ىلاعت هللا لاق ءارابكتساو ادانع
 ١4( :لمنلا)

 اثلا نوك حصيل ؛اهداقتعاو امي : قيدصتلا نيبو ءاهفاقيتساو ماكحألا ةفرعم نيب قرفلا

 .لوألا نود اناعإ

 قيدصتلا لوصح دعب ثعبلاب قيدصتلا ةدايز بلط ةتِفع ميهاربإ نأ :هريرقتو ءناث ليلد اذه :ميهاربإ لاق اذهو

 عامجإب ءايبنألا ىلع رفكلا زوجي الو ءالسرم ايبن لب كلذ لبق انمؤم ناك هنأل ؛قيدصتلا بلطي نأ زوجي الو هب
 :ليواقأ ةيآلا يف مهلف ءرفك هتحت ام نأو هيلع ديزم ال يذلا نيقيلا وه ناميإلا نأب نولئاقلا امأو ءةنسلا لهأ
 نيقيلا فالخب ءسواسولا ضورع نم هغم نمأ ال هنكل ؛هيلع ديرم ال ثيحم ناك نإو يلالدتسالا نيقيلا نأ :لوألا

 هنأ ملعي نأ لَ ميهاربإ دارأف «ىتوملا هئاعدب يبحأ نأ :هتمالعو ءاليلخ تذختا نأ هيلإ ىحوأ هنأ :يناثلا ءيسحلا

 هردقو هتلزنم فرعي نأ دارأ هنأ :ثلاثلا ءقداصلا رفعج نع ىكحي اذهو ءراظتنالا نع هبلق نكسيل ؛ال مأ وه
 نم الجر هبلقب دارأ هنأ :عبارلا ,ميظع رمأ نع ناك ولو «هلاؤس دري مل ىلاعت هللا نأب نئمطيف ؛هناحبس هللا دنع

 :دوصقملاو «بدألا قيرط ىلع لاؤس هنأ :سماخلا ؛هدعب ىفخي الو ,كروف نب مامإلا نع لوقنم اذهو «هبابحأ
 [7؟ 5/8 :ساربنلا] .ةينمألا هذه نع يبلق نئمطيل ؛ىتوملا ءايحإ ىلع ينردقأ بر

 0+. :ةردي) يلق نيمْطَيْنكلو ىلم لف نو لاق ىقؤتلا يبت ني ينرأ تر :ةنآلا ماهو :نئمطيل نكلو
 لاعفألا فوبسني مهنأل ؛تيمس ,ةعدتبملا نم ةقرف ءاهحتفو لادلا نوكسب :ةيردقلا .ناميإلا ةقيقح ثحب يف يأ :انهه

 [؟ 58 :ساربنلا] .لزألا يف رومألا هناحبس قحلا ريدقت يأ ءردقلا نوركني مهنأل وأ ؛دابعلا ةردق ىلإ
 ةنوفرعي يأ 004+ ؛ةرقبلا) 4 ْمهَءاَنبأ نوف رعي امك هنوف رْعي ٌباّتكْلا هاتين َنيِذَلاَل :ىلاعت هلوقل :نوفرعي اوناك

 هب ملعأ انأ :لاقف 2ع هللا لوسر نع ءاللس نب هللا يع لأس هنأ :هن#و رمع نعو .مهئانبأب مهتفرعمك هفاصوأب

 (يدابآ رحب).تناخ هتدلاو لعلف يدلو امأو «ين هنأ دمحم يف كشأ تسل ينأل ؛نبا نم



 هناصقنو ناميإلا ةدايز 51 ش - كئاقعلا حرش

 ملع ام ىلع بلقلا طبر نع ةرابع قيدصتلا نأ :خياشملا ضعب مالك يف روكذملاو

 لعجيو «هيلع بائثي اذلو «قدصملا رايتخاب تبثي يبسك رمأ وهو «ربخملا رابخإ نم

 ىلع هرصب عقو نمك «بسك الب لصحي امر اهِإف «ةفرعملا فالخب «تادابعلا سأر

 .رجح وأ رادج هنأ ةفرعم هل لصحف «

 نإ .قادضلا كرايفتتاب «هبسنت نأ وبس .قيدضتلا نأ نم نيققحلا ضعي يق ام اذهو
 نيدلاو رشلا ردص

 داك هإو ةةقيلصتا نكي مس نايا رب عم بلقلا كلف عقو ولا وح «ربحملا

 ةناسغفتلا تايفيكلا نم وهو ,ملعلا ماسقأ نم سكبس نأ ؛لكشم اذهو عةفرعم
 ايرايتخا قيدصتلا نوك يأ

 تابثإلاب اهأ يف انككشو «نيئيش نيب ةبسنلا انروصت اذإ انأل ؛ةيرايتحخالا لاعفألا نود

 22353010101 1 ]1 ]1 1 119 ءاموبت ىلع ناهربلا ميقأ مث «ىفنلا وأ

 راكنإلاو درلاب قلغتي نأ نع اهفكو ءهاضتقمي لمعلا ىلع اهتيطوتو ءاهيلع سفنلا نيكست يأ :بلقلا طبر

 هلوقل ؛ناسللاب رارقإلا نم دب ال لب ءفاك ريغ ىبلقلا قيدصتلا نأ نم ليق ام هنم برقيو ءرابكتسالاو دانعلاو

 (درو وبأ) ١4(. :لمتلا) © ْمهَسفنَأ اَهْتنمْيَتْساَو اهب اودَحَحَو9 :لاعت

 بولق يف عقي ناك امنإف ناقيتسالاو ةفرعملا امأو «يرايتخا يبسك ينامبإلا قيدصتلا نأ :لصاحلا :بسك الب

 مهنمو «نوققخا حرص امل :ملعلا ماسقأ نم 0 نا :ساربنلا] .اناعإ نوكي اف (مهبسك و مهرايتحا مدع نم رافكلا

 [١؟ :ساربنلا| .ملعلا ىمسف 5 وه يذلا يقطنملا قيدصلا وه يبامعإلا قيدصتلا أب حراشلا

 :ةيناسفنلا ةيفيكلا :اهنمف ءماسقأ يهو :فقكي ةنع لاست ةثآل انك يمس «ضرعلا نم عون :ةيفيكلا :تايفيكلا نم

 «ضرعلا نم رخآ معو لعفلاو ,حرفلاو مغلاو ةدارإلاو ملعلاو ةردقلاو ةايحلاك ؛حور يأ سشن هل ام ةمئاقلا يأ

 | ؟ 59 :ساربنلا] .لاحم العف ةيناسفنلا تايفيكلا نوكف ءضعب ىلع اهضعب قدصي ال ةنيابتم ضرعلا عاونأ نأ ررقت دقو

 ةماقإ يأ بسكلاب دماج ها ولو «يرايتخاب سيل قيدصتلا نأ ىلع لالدتسالا ف عورش :انروصت اذإ انأل

 | :ساربنلا | .ناهربلا
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 مكحلاو قيدصتلا ىنعم وهو «ةبسنلا كلتل لوبقلاو ناعذإلا وه انل لصحي يذلاف

 «بابسألا ةرشابم يف رايتخالاب نوكي تايفيكلا كلت ليصحت !معن .عاقيإلاو تابثإلاو

 نأكو «نامبإلاب فيكتلا عقي رابتعالا اذميو .كلذ وحنو «عناوملا عفرو ءرظنلا فرصو
 هس وكما ةفرعملا قيدصتلا لوصح يف يفكي ال و ءايرايتخا ايبسك هنوكب دارملا وه

 ناهربلا ةماقإ ناك نإو «دبعلا رايتخا ف سيل ناهربلاب لصاحلا ملعلا نأ ىلع ءالقعلا عمجأ دقو :لصحي يذلاف

 :مالكلا ليصفتو «هرايتخاب اهكيرحتو نيعلا حتف ناك نإو «دبعلا رايتخا ف سيل رصبلاب ةيؤرلا نأ امك «هرايتحاب
 داجيإك ؛ناهربلا بقع ملعلا اذه داجيإب ةيهلإلا ةداعلا ترج :يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاقف اوفلتخا مهأ
 دنع الّقع لوصحلا بحجاو ةجيتنلاب ملعلا نإ :ةرعاشألا نم ريثكو يزارلا مامإلا لاقو ءرانلا ةسامم بقع قارحإلا

 :ةلزتعملا لاقو ءثداح ملاعلا نأ ملعي ال نأ لاحتسا ,ءثداح ريغتم لك و «ريغتم ملاعلا نأ ملع نم نإف «ناهربلا

 مهسلاب لتقلاك «لعافلا رايتخا الب رخآ العف لعفلا بجوي نأ :ديلوتلا ئئعمو «ناهربلا نم دلوتم ملعلا اذه

 نم ملعلا ناضيفل ادعتسم نهذلا لعجي ناهربلا :ةفسالفلا تلاقو .هلوصو لبق تومي دق يمارلا نإف «يمرملا

 ريغ يرارطضا ناهربلاب لصاحلا ملعلا نأ ىلع ةقفتم لكلا ةملكف ءفلختي ال ابجاو اناضيف ضايفلا بحاولا
 وهو «ةيرايتخالا لاعفألا نم سيل ناعذإلا نأ تبث - ناعذإلا وه ناهربلاب لصاحلا نأ تبث امل مث .يرايتخا

 [5 7٠0 :ساربنلا] .بولطملا
 ىلع لدت ظافلأ عاقيإلاو تابثإلاو مكحلاو قيدصتلا نأ نم نظي دق امل باوح ىلإ ةراشإ :قيدصتلا ىنعم وهو

 ناعذإلاب اهنع ربعملا ةيفيكلا وهو «ىمسملاب لب يماسألاب ةربع ال هنأ :باوحلا لصاحو «يرايتخا لعف اهامسم نأ
 قيدصتلا نوكب دارملا سيل هنأ :باوجلا لصاحو «لاكشإلا نع باوجلا يف عورش :معن ١١[ :ساربنلا| .لوبقلاو

 يفاني ال اذهو ءايرايتخا العف هبسك قيرط نوكي نأ لب ؛"لعفلا ةلوقم"ب ىمسملا ضرعلا عون نم نوكي نأ ايرايتخا
 بوسكملا نوك فاني ال هنأ امك «تامدقملا بيترت نم لصاحلا قيدضتلاك ؛"فيكلا ةلوقم" نم بنوسكملا نوك

 [5 7٠ :ساربنلا] .دربتلاو نخستلاك "لاعفنالا ةلوقم" نم وأ دوعقلاو مايقلاك "عضولا ةلوقم" نم
 هنأ نم ليق ام عفد ىلإ ةراشإ :رابتعالا اذمّيو .يرايتخا لعف ناميإلا بسك قيرط نأ رابتعاب يأ :رابتعالا ١ دو
 هدافأ ام عفدلا حيضوتو ؛يرايتخالا لعفلاب الإ فلكي ال عراشلا ذإ ؛هب فيلكتلا حصي مل افيك قيدصتلا ناك ول

 ةلوقم" نم هسفن يف نوكي نأ ءارودقمو ايرايتخا هب رومأملا نوكب دارملا سيل هنأ نم "ناميإلا ةلاسر" يف حراشلا

 - عوكرلاو مايقلاك ءكلذك عرشلا تابحاو نم ريثكو ؛هليصحت ىلع فلكملا ردقي نأ لب ؛مهوت امك 'لعفلا



 هناصقنو ناميإلا ةدايز 0 دئاقعلا حرش

 رايتخالاب ةبستكملا ةينيقيلا ةفرعملا نوكت نأ مزلي !معن .كلذ نودب نوكت دق امكأل

 ةيسرافلاب هنع ربعي يذلا نععملا لصحي ذئيح هنأل ؛كلذب سأب الو ءاقيدصت

 نيدناعملا رافكلل هلوصحو .كلذ ىوس قيدصتلاو نامألا سيلو 4" قديورك" دب

 .ناسللاب مهراكنإب نوكي مهريفكتف :لوصحلا ريدقت ىلعو «عونمم نيركنملا

 .راكنإلاو بيذكتلا تامالع نم وه امو «رابكتسالاو دانعلا ىلع مهرارصإو

 فيلكت هنأ :لصاحلاو ءاهليصحت ىلع رداق هنأل ؛امب دبعلا رمأ نكلو ؛"عضولا ةلوقم" نم يهف :دوجسلاو -

 ةلوقم" يف الإ روصتي ال لوألاو «هليصحت بسحب فيلكتلا ريغ هسفن بسحب ءيشلاب فيلكتلاو ؛ءليصحتلا رابتعاب
 ةكئالملا قيدصت نوكي نأ مزلي هنأ :هيلع دروأو :كلذ نودب 14*2١ ١5[ :يىلايخلا]و [؟٠ :ساربنلا] ."لعفل

 اجرا - ةزجعملا ةدهاشم نم مهبولق يف عقو امو يلي يبنلا نم اوعمس امب قيدصتلاو مهيلإ يحوأ امب. ءايبنألاو

 نوفلكم مهنأ امإو «يببسك هنأ امإ :نيرمألا دحأ مازتلاب هتافلؤم ضعب يف هنع حراشلا باجأو «ناميإلا نع
 | :نساوبتلا] :هسسكلاب اناث ةليضحف

 نأب قيدصتلا نيبو «نيقيلاو ةفرعملا نيب قرفلا ققح امل حراشلا نأ :هحيضوتو ءضارتعا باوج اذه :مزلي !معن

 عم نيقيلاو ةفرعملا نوكي نأ اذه ىلع مزلي :لوقي نأ لئاسل ناك- ناميإلا يف هب ةربع الف رايتخا الب نوكي لوألا

 لصاح « معن" :هلوقب هنع باجأف ("ةفرعملا وه ناميإلا" :لوقي نم ىلع متركنأ مكنإ :لاحلاو ءاناميإ رايتخالا

 ةفرعم لاب مهئافتك ال ةيردقلا ىلع انركنأ امعإو ءاقيدصت ةفرعملا لعجي رايتخالا نإف ءانرضي ال موزللا اذه نأ :باوجلا

 [؟31 75٠ :ساربنلا] .رايتح الا طارتشا الب ءطقف

 ىعملا اذه :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ هنأك «ةبستككملا ةينيقيلا ةفرعملا لوصح يأ :هلوصحو

 ناميإلا وه روكذملا قيدصتلا نوكي الو ءنمؤمم سيل هنأ عم «نيربكتسملا نيدناعملا رافكلا ضعبل لصاح قيدصتلل

 .ةيرارطضالا ةفرعملا وه مهل لصاحلا لب "ع ونمم نيربكتسملا نيدناعملا رافكلل هلوصحو" :هلوقب هنع باحأف «هنيعب

 ناضمر] .نينمؤملل لصاحلا قيدصتلاو «رافكلل ةلصاحلا ةفرعملا نيب قرفلا نايب ىهتنا انهه ىلإو ءانامإ دعت م اذلف

 [151 :ساربنلا (5 5. :يدتفا

 قرف ال هنأ انملس ول انأ :هلصاحو «نينمؤملا قيدصتو نيدناعملا ةفرعم نيب يعرش ناث قرف اذه :لوصحلا ريدقت

 مهقيدصت نأل ؛اورفك امنإ :لوقنف «نيدناعملا ءالؤهل الضاح ناك قيدصتلا نأو «قيدصتلاو نيقيلاو ةفرعملا نيب

 نم ايش ناسللاب ركنا اذإ مئانعلا ىلسلا نمولف هنآ عرشلا نم .ملعدق ا. «بيذكتلا تامالعب انزاقم ناك

 ١71١[ :سارينلا]. نسحأو لوألا نم زجوأ باوجلا اذهو ءايقاب هقيدصت ناك ولو ءرفك- نيدلا تايرورض



 مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا ل ا دئاقعلا حرش

 [مالسإلاو نامبإلا نيب قرفلا]
 ءاكحألا لوبق وعم. ,دايقنالاو عوضخلا وه ١ مالسإإلا نأ ؛لحاو مالسإإلاو نامبإلاو

 نم انحراف : ىلاعت هلوق هدي يو رم ام ىلع قيدصتلا ةقيقح ةّشِص ةقيقح كلذو ءاهك ناعذإلاو
 ناعذإلاو لوبتلا يأ

 .4نيِمِلْسُمْلا َنِم ِتْبََرْيَغ اهيف اَنَدَجَو اَمف َنيِنِمْوُمْلا َنِم ايف َناَك
 5 5 :تايراذلا) ظ

 ملسم وأ ءملسم, سيلو نمؤم هنأب دحأ ىلع مكحي نأ عرشلا يف حصي ال ةلمجلابو
 1 :خياشملا مالك رهاظو .كلذ ىوس امهقدحوب ئعن الو ,نمؤم. سيلو

 وه نامبإلا نأ ىلإ اوبهذ مهإف ؛ثيدحلا ءاملع ضعبل افالخ «نمؤم ملسم لكو ؛ءملسم نمؤم لك يأ :دحاو
 نع زرحتلاو ءاهريغو موصلاو ةالصلاو رارقإلاو قيدصتلا نه تاعاطلا ءادأ مالسإلاو ءرارقإلاو قيدصتلا

 دقو «ناميإلا ريسفت ثحب يف :رم ام [157 2571١ :ساربنلا| .املسم نمؤم لك سيلو ؛نمؤم ملسم لكف «تايهنملا
 نايواستم امهنأ هققحيس امك راتخملاو «نامبإلاو مالسإلا فدارتب حيرصت اذه :تلق نإ «نامبإلا وه قيدصتلا نأ :ررقت

 [؟57 :ساربنلا] .قيدصتلا ةقيقح مزلتسي كلذو ئعملا نأب بيجأ .فدارت الب

 ,نينمؤملا نم ادحأ ىرقلا يف دحن مل اهانعم نأ :اههدحأ :نيهجو ىلع ةيآلاب لالدتسالا ريرقتو :ىلاعت هلوق هديؤيو

 اندجو ام" :كلوق نأل ؛ةفصلا ىلع ريغ لمح زوجي الو «لاصتالا ءانثتسالا يف لصألاو ؛نيملسملا نم تيب لهأ الإ

 ةملك نأ :رهاظلا نأل ؛لهأ ريدقت نم دب الو ءمهارق يف تويبلا ةرثكل ؛بذكلا مزلتسي "نيملسملا نم تيب ريغ انيب

 اهف" :هلوقل ةلص "نيملسلا نم" ةدلوق نأ : يناثلا ءدحاو سنج نم نّبملاو نّيبملا نوكي نأ بحجيو «ةينايب "نم"

 :ىلاعت هلوقل ؛نينمؤملا جارخإب ناك مكحلا نأ كش الو «تيب ريغ نيملسملا نم اندجو ام :ئعملاف «"اندجو

 نم اندجو ام :هلوق حصي مل صخأ وأ معأ ملسملا ناك ولف (*5:تايرانلا» َنيِنِمْوُمْلا نم اًهيف َناَك ْنَم اَنْجَرْحَأْفإل
 [5 51 :ساربنلا] .دحاو سنج ىلع نادجولا مدعو «جارخإلاب مكحلا نوك مدعل ؛تيب ريغ نيملسملا
 اههدحأ بلس ةحص مدع ةدحولاب دارملا نأ :ئعي ءىعدملل ريوصت :ةلمجلابو .3#ع طول موق نئادم يف يأ :اهيف

 نع امهدحأ بلس ةحص مدع يأ :كلذ ىوس ١75[ :يلايخلا] .يواستلاو فدارتلا نم معأ وهو ءرخآلا نع

 نأ :وهو «؛لاؤس عفد ىلإ ةراشإو "اذه ىوس امهتدحوب يعن ال" :هلوقل ديبأت :خياشملا مالك رهاظو .رحآلا
 دنع ةحلطصملا ةرياغملا يفن داحتالاب اودارأ مهأ :عفدلا هجوو ءامهفدارتب لوق مالسإلاو ناميإلا داحتاب مهلوق

 [7 717 75017 :ساربنلا] .يفرعلا داحتالا ال ءرخآلا نع امهدحأ كفني ام :مهدنع نيريغلا نإف ءنيملكتملا



 مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا م”.كا 0 دئاقعلا حرش

 موهفملا بسحب داحتالا ال رخآلا نع امهدحأ كفني ال هنأ ىيعمب امهرياغت مدع اودارأ مهنأ
 هرماوأ نم ربخأ اميف ىلاعت هللا قيدصت وه نامبإلا نأ نم ةيافكلا يف ركذ امك

 رمألا لربقي الإ ققحمي هل اكو هتيهولإل عوضخلاو دايقنالا وه :مالسإلاو «هيهاونو
 دايقنالاو عروضنا ي

 لاقي رياغتلا تبثأ نمو «نارياغتي الف ءامكح مالسإلا نع كفني ال ناميإلاف ,يهنلاو
 امهتيقحب قيدصتلا يأ

 نسيل امكيس انعحال تيثأ تاغ ؟نموي ,و ىلسأ وأ ملنمي لو نمآ نم مكس انع نعل

 ُباَرْعَأْلا ِتَلاَقط :ىلاعت هلوق :ليق نإف .هلوق نالطب رهظ دقف الإو ءاهبف رحآلل تباثب

 5059 .ناميإلا نودب مالسإلا ققحت ف حيرص يللا نو اوم ممل لق انَمآ
 .امهنيب رياغتلا تبثق تك

 «ةصاخ ةيدابلا ناكس :بارعألا (دومحم).رهاظ وهو «ناعإلا نم مالسإلا كاكفنال ةنيبم ةضراعم لاؤسلا اذه :ليق نإف

 (حاحص).طبسل طابسألا ناك امك «برعل اعمج بارعألا سيلو ءهل دحاو ال هنأل ؛يبارعأ بارعألا ىلإ ةبسنلاو

 ةفاخم «دايقنالا يف انلخد نعي ءانملسأ ميج كلو «ةينالعلا يف متقدص امك ءرسلا يف اوقدصت مل يأ :اونمؤت مل

 .هنع مهي ةوق يف وهو «بذك هنأب "انمآ" :مهوق در هنأل كلذو :حيرص (يشاوحلا ضعب يف اذك).يبسلاو لتقلا
 (درو وبأ).مهيهف حص امل اقدص اذه نكي مل ولو ل :اولوقي نأب مهرمأف ؛مهيلع كردتسا اذهو

 «نارياغتم امهنأ ىلإ نوققحما بهذف ؟نارياغتم مأ نادحتم مالسإلاو نامعإلا نأ يف ءاملعلا فلتحا :نامبإلا نودب

 نافدارتم نامسالاو «مالسإلا وه ناميإلا نأ ىلإ ةلزتعملا روهمجو نيملكتملاو نيثدحملا ضعب بهذو ؛حيحصلا وهو

 عيمج يف ملسم نمؤملاو ءضعب نود لاوحألا ضعب يف انمؤم نوكي دق ملسملا نأ :حيحصلاو :يباطخلا لاق ءاعرش
 «تايآلا ليوأت كل ماقتسا اذه ىلع رمألا تلمح اذإو .انمؤم ملسم لك سيلو ءملسم نمؤم لكف «لاوحألا

 يف املسم ءرملا نوكي دقف «دايقنالاو مالستسالا مالسإلا لصأو ؛قيدصتلا نامبإلا لصأو ءاهنم ءيش .فلتخي ملو

 امهنيب نأ ىلإ ةراشإ اذه :تلق ؛رهاظلا يف داقنم ريغ ءنطابلا يف اقداص نوكي دقو «نطابلا يف داقنم ريغ ءرهاظلا

 نأل ؛هجو نم اصوصخو امومع امهنيب نأ :قحلاو .«ءالضفلا ضعب هب حرص امك ءاقلطم اصوصخو امومع
 رفاكلا يف اذكو ؛هتدحوب قدصو هلقعب هللا فرع اذإ لبحلا قهاش ف نمك .مالسإلا نودب دجوي دق اضيأ نامبإلا

 مالسإلا نيب ةبسنلا نايب نأ :لصاحلاو ؛لمعلاو رارقإلا لبق ةأجف تامو «ناميإلا هب بجي ام عيمج دقتعا اذإ

 ٠١5/١[ :اصخلم يراخبلا حرش نيع].ناميإلا ريسفت ىلع فوقوم صوصخملاو مومعلاب وأ ةاواسملاب ناممإلاو



 مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا ا دئاقعلا حرش
 ىعمب. ةيآلا يف وهو «ناميإلا نودب دجوي ال عرشلا يف ربتعملا مالسإلا نأ دارملا :انلق

 قيدصت ريغ نم ةداهشلا ةملكب ظفلتلا ةلزنمب «نطابلا دايقنا ريغ نم رهاظلا دايقنالا

 نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ :مالسإلا" :الكلع هلوق :ليق نإف .نامبإلا باب يف

 نإ تيبلا جحتو ءناضمر موصتو «ةاكزلا ٍيؤتو «ةالصلا ميقتو هللا لوسر ادمحم
 :انلق ءيبلقلا قيدصتلا ال ءلامعألا وه مالسإلا نأ ىلع ليلد *”اليبس هيلإ تعطتسا

 ام نوردتأ" :هيلع اودفو موقل الكل لاق امك ,كلذ هتامالعو مالسإلا تارمث نأ دارملا

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش" :التلع لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاقف ؟هدحو هللاب ناميإلا

 منغملا نم اوطعت نأو «ناضمر مايصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم

 هلوسرو هللا قيدصت وهو :يعرشو «قيدصتلا وهو :يوغل :ناينعم هل ناعإلا نأ :باوجلا اذه لصاح :هارملا انلق

 :يعرشو «نطابلا دايقنا ريغ نم رهاظلا دايقنالا وهو :يوغل :ناينعم هل مالسإلا اذكو «هاونو رماوأ نم ربخأ اميف
 - مهنع يفن يذلا ناميإلاو ءيوغللا مالسإلا وه - بارعألل تبثأ يذلا مالسإلا نم دارملاف «نطابلا دايقنالا وهو

 مالسإلا نأ :خياشملا دارمو ءيعرشلا ناميإلل يوغللا مالسإلا رياغت ىلع ةلاد ةيآلا نوكيف ءيعرشلا ناميإلا وه
 [رييغتب 707١ :يدنفآ ناضمر] .يعرشلا ناميإلا رياغي ال يعرشلا

 قيدصتلا نأ امك ؛عرشلا يف امالسإ ىمسي ال - نطابلا دايقنالا ريغ نم رهاظلا دايقنالا نأ ديري :ظفلتلا ةلزنمب

 لوألاو «ةمدقملا يف ةضراعم اذه :ليق نإف [7؟ 7 :ساربنلا] .عرشلا يف اناميإ ىمسي ال - نطاب قيدصت الب يناسللا
 .امهنيب رياغتلا تبثأ نم بناحج نم :ليق نإف (يدابا رخال. رخأتملا متلقت ىلوألاف داحتالا ئعأ «بولطملا يف ةضراعم

 [؟١17 :ناضمر] .تاذلا بسحب الو .موهفملا بسحب ال ءادحاو مالسإلاو نامبإلا نوكي الف :يبلقلا قيدصتلا ال

 .اهرخآ ىلإ ةماقإلاو ةداهشلا يأ :كلذ هتامالععو .نارياغتيف يبلقلا قيدصتلا وه نامبإلا نأ ررقت دقو :يبلقلا قيدصتلا ال

 نأ دب الف :نامعإلا نم ءرح تسيل ةروكذملا لامعألا هذه. نأ :ثيدحلا اذهبي لالدتسالا هححوو :الفع لاق املك

 [؟514 :ساربنلا] .ىناثلا ثيدحلا يف اذكو «هتامالعو نامبإلا تارمث اهأ :ثيدحلا ئعم نوكي

 .357 :ثيدحلا مقر «خلإ ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب ؛.هحيحص يف ملسم هجرخأ *

 .ه17 :ثيدحلا مقر «ناميإلا نم سمخلا ءادأ باب .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ **



 مالسإلاو نامبإلا نيب قرفلا ما دئاقعلا حرش

 اهانذأو هللا الإ هلإ ال لوق اهالعأ .«ةبعش نوعبسو 3 نامبإلا" :الكلع لاق امكو

 :لوقي نأ هل حص رارقإلاو .ةيدعصعلا دبعلا نم دجو ادإو *."قيرطلا نع نئذألا ةطامإ
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 ؛ىلاعت' هللا ءاش :نإ نمؤم انأ :لوقي نأ يغبني الو ءهنع نامبإلا ققحتل ؛اقح نمؤم انأ

 ةئيشم ىلإ رومألا ةلاحإو بدأعلل ناك نإو «ةلاحم ال رفك وهف كشلل ناك نإ هنأل

 ل ..هسسم سم اهعاوثآلا قف آل ءلالاو ةبقاعلا ف كلشلل وأ «يلاعت' هللا

 «ةبعش نيعبسو اعضب هسفن نامبإلا ناك ول هنأل ؛ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا بعش نأ ؛ثيدحلا ئيععم :ناميإلا

 عضبلا :عضب (علاوط حرش).قافتالاب ةلخاد ريغ ىذألا ةطامإ نإف ؛كلذك سيلو «هيف ةلخاد ىذألا ةطامإ ناكل

 (برغم) .عستلا ىلإ هد ةداتق نعو «ةرشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام رسكلاب
 :هوجوب نيلدتسم .هكرتو هنع عنملا ىلع ةيفنحلاف «نايإلا يف ءانثتسالا زاوج يف اوفلتخا ةمئألا نأ ملعا :يغبني الو

 نحن :نولوقي ةباحصلا تكردأ :لاق هي ءاطع نع :اهيناث «ناَعإلا اذكف دوقعلا لطبي ءانثتسالا نأ :اهدحأ

 لاق ؟ةلوسرو هللاب نمؤتأ :افهض. سابع نبا لاق «ىلاعت هللا ءاش نإ نسؤم انأ :لجر لاقو «نوسؤملاو توملسملا

 اهو ةيبلاو هلل ليبس يف اوُدَهاَحَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَلاَوظ :ىلاعت هلوق أرق مث ءاقح نمؤم انأ لق :لاق !معن

 نيئمّوملا ىلع ايلا تاولصلا ضرف هناحبس هللا نأ :اهثلات «(/4 :لافنأل) اَتَح نوُموُملا مه كِل وأ اورَصَنَو

 عبتأ لاق «ءءانثتسالا ليلد نع الجر ةفينح وبأ مامإلا لابس ءاهدم عيش بازل ْ هناعيإ 5 كش نمف «ةصاخ

 عل 10 :هلوق ف هتعبتا اله :لاق «(85؟ :ءارعشلا) 8 يذلا ءوب نتتيطتع يبل َر رفْعَي نأ عمطأ أ يِذّلاَول :هلوق يف ميهاربإ

 اكرت ءاتشسالا تحتسيو ءاقح نمؤم انأ *لانقن نأ هركي هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو 7٠(« :ةرقبلا) 4 ىلَب لاق نموت

 نيدلا نوئسؤملا اسنإول قات ةلوق مهسحس نمو «فللق ريغ ىلإ ,ةقاثلا نمافوس وأ !اهنادثا عيب ايداتو هع ىسدعتلا

 |[ :نيناوجفلا | #4 : 1 لافنألا)اناّميِإ ْمِهَنَداَر هتايآ ْمهْيِلَع تيلت اذإَو مهب قالو للا َك < ْداَذِإ

 ءوس نم ميظع رطخ يف دبعلا نأل كلذو :ةبقاعلا يف .هناحبس هللا عم بدألاب فاصتالا يأ :بدأتلل ناك نإو

 :ةدابعلا نم ةيلاع ةبترم يف اوناك اه دعب «تلصلا نب ةيمأو وعاب نب معلبو «سيلبإ دادترا نم ىرت امك «ةمتاخلا

 نم ةنئبت عفرف ؟يبونذلا نم حبلا :تلقف ءاهلك ةليللا ىك بف يروقلا قايقس ىلع تلحد : :طابيسألا فس اوي لاق

 [ارضتتقتع 5545180 *نيئاربنلا] :ةالسإلا بلس ىشخأ اتإو ءاذه نم.هللا ىلع نوهأ يوتذلا :لاقو ءضرألا

 .8 :ثيدحلا مقر :ناميإلا رومأ باب ؛:هحيحص يف يراخبلا هجرخأ *



 مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا م. 0 دئاقعلا حرش

 هنأ ال :هكرت ىلوألاف هلاحب باجعإلاو هسفن ةيكزت نع ؤربتلل وأ هللا ركذب كربتلل وأ

 كشلل نكي مل اذإ هنأل ؛زوجي ال لوقي نأ نود يغبني ال :لاق اذهو .كسشلاب مهوي

 ةباحصلا يح «فلسلا نم ريثك هيلإ بهذ دقو فيك «زاوجلا يفنل ئبعم الف
 زاوحلا ىلإ يأ

 نم سيل بابشلا نأل ؟ىلاعت هللا ءاش نإ باش انأ :كلوق لثم اذه سيلو :نيغباتلاو
 ةيكزت هب لصحي امم الو «لآملاو ةبقاعلا يف هيلع ءاقبلا روصتي امم الو «ةبستكملا هلاعفأ

 .ىللاعت هللا ءاش نإ قتم دهاز انأ :كلوق لثم لب ؛ءباجعإلاو سفنلا

 كشلا امأو «ىلوألا كرت ريغ ءيش الف ظفللا تالمتحم نم كشلا ريغ هب اوون اذإ نيلئاقلا نأ ديري :هكرت ىلوألاف

 رمع نبا نع يور بح «لوؤي مل نإ رفكي هلئاق نأ :ىوتفلا يف ركذ اذهلو «ةينلا ىلإ جاتحي ال هيف ظفللا روهظلف
 نم حبذي ال :لاق «ىلاعت هللا ءاش نإ !معن لاق ؟تنأ نمؤمأ :لاقف «لجر هب رمف ,حبذيل ةاش ج رخأ هنأ :نض

 ىلإ ءانثتسالا رهاظ فرصف «هتاش حبذب هرمأف !معن :لاق ؟تنأ نمؤم لاقف ءرخآ لحجر هب رم مث «هناعإ يف كشي

 (درو وبأ).ىرت امك ءانمؤم هلئاق لعجي ملو ءكشلا

 نأ :جاجتحالا حيضوتو ءاقلطم ءانثتسالا ىلع عتملا ىلع ةيافكلا بحاص جاجتحا نع باوج اذه :اذه سيلو

 وأ لمهم مالك يناثلا نأ كلش الو «ىلاعت هللا ءاش نإ باش انأ :باشلا لوقك ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ :مكلوق

 ةثالث ناميإلا يف نأل ؛نيمالكلا ءاوتسا عنم :باوحلا لصاح ءاذه سيلو :هلوقب هنع باجأف ؛لوألا اذكف ءبذك
 روصتي الف ؛ةيرايتخالا لاعفألا نم سيل بابشلا نأ :اهدحأ «بابشلا يف ةدوحوم ريغ «ءانثتسالل ةححصم رومأ
 يبسك هنإف ,ناميإلا فالخب ءامهدوجو عم بسكلاو ةردقلا ىوعد كرت وه انهه بدأتلا نأل ؛بدأت هئانثتسا يف

 ةداعلا هب ترج ام ىلع هرارمتسا روصتي ال بابشلا نأ :امهيناث ,ىوعدلا كرتب بدأتلا هيف زوحيف «يرايتخا

 ,ةبقاعلا ماقإ ليبس ىلع هيف ءانثتسالا نسحي مل رمألا ةبقاع اهءاقب يف كشت لا رومألا نم نكي مل املف «ةيغإلا
 راختفالا هيف روصتي الف ؛ةحلاضلا لامعألا نم سيل بابشلا نأ :اهثلاث ,ةمهبم هيف ةبقاعلا نأل ؛نامإلا فالخب

 لامعألا سيئر هنإف .نامبإلا فالخب ءراختفالل عفادلا ءانثتسالا هيف حصي الف حلاصلا لمعلا يف روصتي يذلا

 [؟75 :ساربنلا] .ةحلاصلا

 «باجعإو رخف ةنظم اهاوعد نوكيو ءاهءاقب روصتي ةيبسك لامعأ ىوقتلاو دهزلاو نامبإلا نأل :كلوق لغم لب

 [7؟7< :ساربنلا] .نامبإلا ف اذكف ءاعامجإ ىوقتلاو دهزلا يف زوجي ءانثتسالا نأ امكف



 مالسإلاو نامبإلا نيب قرفلا 0 0 دئاقعلا حرش

 نع جرخي هب يذلا قيدصتلا ةقيقح وه دبعلل لصاحلا نأ ىلإ نيققحلا ضعب بهذو

 لماكلا قيدصتلا لوصحو .«فعضلاو ةدشلل لباق هسفن يف قيدصتلا نكل «رفكلا
 مهب َدْنِع ٌتاَحَرَد ْمُهَل ًاَقَح َنوُنِمْوُمْلا ٌمُه كِيلوُألل :ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا يحنملا

 .ىلاعت هللا ةئيشم يف وه امن .(جيرك ٍقْزِرَو ُةرِفغَمَو
 لع عانس ءىلاغت هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لاقي نأ حصي هنأ ةرعاشألا مديل لقن املو

 نم :ديعسلا نمؤملا نأ يح ,ةمتاخلاب- ةواقشلاو ةداعسلاو رفكلاو نامإلا يف ةربعلا نأ

 نم :يقشلا رفاكلاو «نايصعلاو رفكلا ىلع هرمع لوط ناك نإو نامبإلا ىلع تام
 ةيفرظلا ىلع بوصنم

 «ةعاطلاو قيدصتلا ىلع هرمع لوط ناك نإو -امهنم هللاب ذوعن- رفكلا ىلع تام

 التل هلوقبو .©نيرفاكلا َنِم ناكَوإ» :سيلبإ قح يف ىلاعت هلوقب هيلإ ريشأ ام ىلع
 :كلذ لاطبإ ىلإ راشأ *"همأ نطب ف يقش نم يقشلاو همأ نطب ف دعس نم ديعسلا'

 نمؤم انأ :لئنيح ءاتتعبالا ئيعمف : هللا ةشم قف .نيمرحلا مامإ وه و عيانتعسالا زاوحج ةيحج ون 5 يأ :نيققحا صعب

 لوقل ديهمت :خ2 ! لقن املو [37*7/+ساربتلا] .ءانككسالا كرت زوقك الا لب هزاوعح ىفقع الو. عىلاعت هللا ءاش نإ جان لماك

 . ىقشي ديعسلاو :فنصملا

 لبق هتعاط ةرثكو هناعإ هدم ءارفاك لزي 5 ةنعللا هيلع - سيلبإ نأ ىلع ةيآلا تلذ :نيرفاكلا نم ناكو

 ءدال اودجسا ةكئالملل انلق ذإو# : ىلاعت هل وق تنم الضتم هةياتكسا حصو قكئذلملا نم دع يح مدآ قلح

 (ةرخآلا لزانم لوأو ؛ةايحلا رخآ ىلا لوصضولا يأ .ناعإلا وه ربتعملا : رهظف 04 :ةرقبلا) 44 سيل! كااودحمف

 عوطقم ريغ ربتعملا ناميإلاف هب دتعي مل- نامبإلا تارمث هيلع بترتي مل امل هنكل :ةقيقح اناميإ ناك نإو لاحلا نامعإو

 (درو وبأ).لوصحلا
 : رفاكلا اذكو ؛ملعلا هب عاف نم :ملاعلا نأ امك .ناميإلا هب معاق نه نمؤملا نأ :لاظبإلا انه لصاح :لوقأ :كلذ لاطبا

 هتححصو هتايح لاح يف هناعإ ربتعي م ولف ؛ة واقشلا هب ماق نم :يقشلاو ,ةداعسلا هب ماق نم :ديعسلاو ءرفكلا 5 ماق نم

 ىلإ ناميإلا نم ريغتي دق ناسنإلا لاح لب «ةمتاخلاب صتخي ال نأ دب الف ؛لطاب مزاللاو ؛نيرفاكلا ماكحأ هيلع يرحت
 (ةداز الم) .كلذ ريغ و .لهجلا ىلإ مدعلا نمو .ءسكعلابو «ةداعسلا ىلإ ةواقشلا نمو «كاعإلا ىلإ رفكلا نمو ءرفكلا

 .5517 :ثيدحلا مقر «ريبكلا مجعملا يف يئاربطلا هج رخأ *



 مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا 00 كك دئاقعلا حرش

 أَي دعسي دق ىقشلاو -كلذ نم هللاب ذوعن- «ناعإلا دعب دتري نب ىقشي دق ديعسلاو

 .رفكلا دعب نمؤي

 هللا تافص نم امهو ءءاقشإلاو داعسإلا نود «ةواقشلاو ةداعسلا ىلع نوكي ريغتلاو
 ,. | .ءاقشإلاو داعسإلا يأ

 هللا ىلع ريغت الو «ةواقشلا نيوكت ءاقشإلاو «ةداعسلا نيوكت داعسإلا نأ امل «ىلاعت

 .ثداوحلل الحم نوكي ال مدقلا نأ نم رم امل ؛هتافص ىلع الو

 | لوصح درحجم ةداعسلاو نامبإلاب ديرأ نإ هنأل ؛ ىنعملا يف فاللائخ هال هنأ :قحلاو
 رارق 1 هبط

 «ىلاعت هللا ةئيشم يف وهف- تارمنشلاو ةاجنلا هيلع بترتي ام ديرأ نإو «لاحخلا يف لصاح

 .يناثلا دارأ ةئيشملا ىلإ ضوف نمو«لوألا دارأ لوصحلاب عطق نمف.لاحلا يف هلوصحب عطق ال
 عملا لوصح درخب يأ ملا خمول

 ىلاعت هللا ملع نمل ءامي دتعملا ةداعسلا يه "همأ نطب يف دعس نم ديعسلا" :اكفع هلوق يف ةداعسلاب دارملاو :ديعسلاو
 ةداعسلا ريغت نأ :وهو «ردقم لاؤس باوج :ريغتلاو (يدابآ رحبر).ةواقشلا يف مالكلا اذكو «ةداعسلاب هل متخي نأ

 باجأف لاحم اهريغتو «ىلاعتا هللا تافص نم امهو ءاقشاإلاو داعسإلا ىف ريغتلا بجوي ةنأل ؛لاخم ةواقشلاو

 |[ + ساربفلا] .ريغقلاو هل

 لدبت الو :هتواقش تقو هئاقشإو :هتداعس تقو ءرملا داعسإب ادبأو الزأ فوصوم ىلاعت هللا .نإف :داعسإلا نود

 ام نأل ؛ثداح وهف ريغتلا لبقي ام لكو :ثداوحلل الحم (درو وبأ).هتواقشو هتداعس يف لدبتلا امنإو ءالصأ هيف

 ىلع ىفخي الو .لاخم .هتافصو ىلاعت هللا تاذ ريغت نأ ىلع للم . حراشلا نم ليلد اذهف ؛همدع عنتما همدق تبث

 بجوي ةواقشلاو ةداعسلا ريغت نأ كلي فنصملا دوصقم نأل ؛فنصملا ىعدمل قباطم ريغ حراشلا ليلد نأ لمأتملا

 [1 5176557 :ساربنلا] .مهفاف «لاحم هتافصو هتاذ يف ريغتلا نأ :هبولطم سيلو ا هتافضو هتاذ ف اريغت

 سيل-ىللاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ :هلوقو ءاقح نمؤم انأ :هلوق يف اننيبو ةرعاشألا نيب عازنلا يأ :ىنعملا ف فالخ ال

 ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ نوكي ال ذفتيحف :لاخلا يف [؟974 :يدنفآ ناضمر] .يظنفل عازن لب. ءايونعم ًاغاَزن
 لوألا نأ :قرفلاو «ةبقاعلا ناميإو «ءلماكلا نامبإلا وهو :ةاجنلا هيلع [؟14 :يدنفآ ناضمر] .رابتعالا اذمي ازئاح

 نإ نمؤم انأ :لوقي نأ زوجي ذئنيحف :هلوصحب عطق ال .ةبقاعلا يف ربتعي يناثلاو ؛هلامك مولعم ريغو ؛لعفلاب لصاح

 [؟ا/4 :يدنفآ ناضمر].لوقلا اذه نوربتعي ةرغاشألاو «ىلاعت هللا ءاش



 لسرلا لاسرإ يف مالكلا 1 #00 دئاقعلا حرش

 |لسرلا لاسرإ يف مالكلا]
 هللا نيب دبعلا ةرافس يهد تاسلا نس لو ىلع لير عع ءلسرلا لاسرإ قو

 يأ ف باتكلا دهس قيقا سر يفر لقو ةرخالاو ايندلا -

 ئدبألا ٍباوثك لدعلا نينا وقك

 .ةليمت ةبقاعو :ةحلصضو

 ىيعمب لب «ىلاعت هللا ىلع بوجولا ىنعمب ال ءبحاو لاسرإلا نأ ىلإ ةراشإ اذه تو
 تمعز امك «عنتمع. سيلو ؛حلاصملاو مكحلا نم هيف امل «هيضتقت ةهكمللا ةيضق نأ

 0 2 ا 2 2 0 1 10 2 2 22 مج هو هدم هدوم هوو وره ةماربلاو ةيففسلا

 لاسرإب ةقلعتملا لاوحألاو «ةوبنلا يف نآلا عرش «ةرحآلا لاوحأو ؛تايحلإلا نه غرف امل :لسرلا لاسرإ

 يوذ يأ :بابلألا يوذ .دبعلا ىلإ ىلاعت هللا نم ربخلا لاصيإ وهو :دبعلا ةرافس [1؟174 :يدنفآ ناضمر] .لسرلا
 درلا ىلإ ةراشإ هيفو ؛مجعلا تاناويحلاو نيناحملا ىلإ لوسرلا ثعبي ال هنأل ؛مهصخ امغإو ءمضلاب بل عمج «لوقعلا

 لإ هم نع نإَو# » :ىلاعت هلوقل ؛ ؛مهسنحج نم الوسر تاناويحلا نم ون لكل نأ متعز نم :امهدحأ :نيقيرف ىلع

 امأ «ةوبنلاب سلا بلكلا فاصتا مزلي هنأل ؛هيلع راكنإلا ضايع ىضاقلا ددشو «(؟4 :رطاف) 4 ئيِذن اهيف الخ

 نع ىكحيو ؛يبنلا ىلإ جاتحي الف هلقع لمك نم نأ اومعز «ةفسالفلا ةلهج :امهيناث ءرشبلا ممأ امي دارملاف ةيآل
 بيذمت ىلإ انب ةجاح ال نانويلا رشاعم نحن :لاقف ءاريع ناكل هنلي ىسوم ىلإ ترحاه ول :هل ليق هنأ :طارقس
 [؟54 :ساربنلا| .انريغ

 :بوجولا ىنعمب ال [17/8:ساربنلا] .تاهبشلاو ءكوكشلاو ءلهجلا نم مهضارمأ يأ ءرسكلاب ةلع عمج :مهللع
 بهذمو ؛هكرت ليحتسي ثيحب «هناحبس هللا ىلع بجاو لسرلا ثعب نأ :ةلزتعملا بهذم ناك امل هنأ :هحسطوت

 ال" :هلوقب مالكلا حلصأ- الضفت هب ةيراج ةيهلإلا ةداعلاو ؛هنم لضف ثعبلاو ؛«ءيش هيلع بجي ال هنأ :ةرعاشألا

 [؟ + :ساربنلا] ."لظاب هنإف ةلزتعملا تمعز امك ىلاعت هللا ىلع بوحجولا ىعم
 دنا رافك ءامدق نم موق :ةمعاربلا ءدنهلاب ةدلب يهو «تانموس رافك -ميملا حتفو نيسلا مضب- :ةينمسلا

 هعفدو ؛مالسلا امهيلع مدآو ءميهاربإ ةوبنب نولوقي ةمهاربلا ضعب نأب هيلع ضرتعاو :يدنهلا نمهرب ىلإ نوبسني
 - نأ :اهدحأ :هوجوب عانتمالا ىلع ءالؤه لدتساو ءاولتق نالف ونب :كلوقك ,يفكي ءهضعب راكنإ نأل ؛رهاظ



 لسرلا لاسرإ يف مالكلا 00 دئاقعلا حرش

 عوقو ىلإ راش م .نيملكتملا ضعب هيلإ بهذ امك " داق يوتسي نكمع الو

 ر نم ضعب نبي 2 وبث . 3 1 لسرأ دقو : :لاققف ءهتلاسر تشبك نييعت هت قير اللا لاس |

 «باوثلاو ةنحلاب ةعاطلاو ناميإلا لهأل نيرشبم .رشبلا ىلإ رشبلا نم الاسر ىلاعت هلل
 ؛هيلإ لقعلل قيرط ال امم كلذ نإف «باقعلاو رانلاب نايصعلاو رفكلا لهأل نيرذنمو

 يبلا رابحإ ريغ نم

 2 د احل 2 قاع ا كا تال هاد ها هاج مه ل قل ا دم قرا 22 لا نب حان 00 ةقيقد راظنأبف ناك نإو

 لقعلل قيرط لصح نإ يأ

 ؛نجللا مالك نم نوكي نأ زاوحل ؛نيقيلا بجوي ال وهو "كتلسرأ" :ةناحبس هللا لوقي الإ نكمي ال لاسرإلا -

 نإ ليئربج نأ :اهيناث ءايرورض املع لوسرلا يف قلخي وأ ءاليلد هيلع هناحبس قحلا بصني نأ زوجي هنأب بيحأو
 ةيؤرلا قلاخ نأب بيحأو ءالاحم هتيؤر ناك ادرحم ناك نإو ؛نيرضاحلا نم دحأ لك هاري نأ بجو ءامسج ناك
 دابعلل ةرضم فيلكتلا :نأ :اهنلاث ءهريغ نع هبححيو «لوسرلا ىلع كلملا فشكي نأ زوجيف ؛هناحبس قحلا وه

 [559 :ساربنلا] .ةمئاد ةميظع عفانمل ةبجوم ؛ةليلق ةقشم هنأب بيحأو مهل ةحلصم نوكيالف

 لعفي هناحبس هللا نأو «حبقلاو نسحلاب مكحي ال لقعلا نأب نيلئاقلا ةرعاشألا روهمج مهو :نيملكتملا ضعب
 [؟59 :ساربنلا] .ةيديرتاملا ىأر ىلع ماقملا اذه يف ىرح دق حراشلاو ؛عاد ضرغ الب ءهتدارإ ضحمع. ءاشي ام

 .ه2) دمحم مهرخآو ل مدآ ءايبنألا لوأ :هلوقب :خلإ ضعب نييعتو
 مالك نأ ملعا مث .ةكئالملا ىري نأ سانلا نم دحاو لك عيطتسي ال هنألو ؛اهوسرب ةمألا سنأتسيل :رشبلا ىلإ

 ؛نيلقثلا ىلإ ثوعبم هي ادمحم نأ :بهذملاف الإو «نايبلاب مهألاو ,عوقولا يف بلاغلا ركذ ىلع نيبم .د  فنصملا

 (75 :جحلا) ساّنلا َنِمَو السر ةكئالملا نم يِفَطْصِي امي ثلبا3» :ىلاعت هللا لاق ؛السر ةكئالملا نم نأ :لوألا :نافحب انههو

 اير مقل نه نفلتخا : يناثلا ءرشبلا ٠ ءايبنأ 006 ةكئالملا ماوع ىلإ ىهنلاو رمألا نوغلبي نيذلا نوبرقملا مهو

 ١٠١( :ماعنألا) #4 يتايآ | 51ج نرصتيا 7-1 هلا ضنا نجلا َرْشْعَم ايف :ىلاعت هلوقل ؛معن :ليقف ؟ال مأ

 اوعمس نيذلا نبللاك ءمهموق ىلإ برغأيو ؛ .يبنلا نم عرشلا نوعمسي نيذلا مه ةيآلا يف نحلا لسرو ءال :ليقو
 [5+5 :ساربنلا] .ةلخن نطبب نآرقلا
 يأر وه امك «لاعفألا ضعب نسح ىلإ يدتهي لقعلا نأب راعشإ هيف ءامهبابسأو باقعلاو باوثلاب ملعلا يأ :كلذ
 اذه يف دلل حراشلا ئب دقو ءاسأر كانه لوزعم لقعلا نأ نم ؛ةيرعشألا هيلإ بهذ امك ال ؛رهنلا ءارو ام ءاملع

 (درو وبأ)و [5553 :ساربنلا] .ل_ فنصملا هعباتف ءعضاوملا نم ريثك ف مهبهذم ىلع همالك باتكلا



 لسرلا لاسرإ يلف مالكلا_ ضخ ظ دئاقعلا حرش

 .دحاو دعب دحاول الإ رسيتي ال

 ةنحللا قلخ ىلاعت هنإف «نيدلاو ايندلا رومأ نم .هيلإ نوحاتحي اميف سانلل نينيبمو

 ىلإ لوصولا قيرطو ءامهلاوحأ ليصافتو .باقعلاو باوثلا امهيف دعأو «رانلاو

 ةعفانلا ماسجألا قلخ اذكو «لقعلا هب لقتسي ال امم ىاثلا نع زارتحالاو «لوألا

 ءاياضقلا لعج اذكو ءامهتفرعمب لالقتسالا ساوحلاو لوقعلل لعجي ملو ؛ةّراضلاو
 0007 زي ءاهيبناج دحأب مزجلا ىلإ قيرط ال تانكمث يه ام :اهنم

 .دحاو نرق يف نانثا دجوي الف ؛دوجولا ليلق راظنألا هذهل دعتسملا يوقلا لقعلا بحاص يأ :دحاو دعب دحاول

 ورمع نب ديز مهنمف ءمهوقعب ةعيرشلا رومألا ضعب ىلإ اودتهاو «ءايبنألا ةرتف يف اوئشن نيذلا مه ءالؤهو «ةغلابم هذهو
 لزنأو «ةاشلا هللا قلخ :لوقي ناكو ءمانصألا ىلع حبذي ام لكأي الو ؛هناحبس هللا دحوي ناك ءيشرقلا ليفن نب

 هذ قيدصلا ركب وبأ مهنمو ءحصي ملو يبن هنأ معزي دقو همسا ريغ ىلع اهوحبذت متنأ مث ءاقزر ءامسلا نم اهل

 تنمآ نأ لبق تيلص :لاق هند يباحصلا يرافغلا رذ وبأ مهنمو ؛لطاب رفكلا نأ دقتعي ناكو ءطق امنص دبعي مل

 717٠١[ 6555 :ساربنلا] .ملسم حيحص يف امك ءاماوعأ دي يباب

 هلوقب قفوأ لوألاو «رانلاو ةنحلا وأ ,باقعلاو باوثلا :امهاوحأ .لقعلا هب لقتسي ال امم ربخلاو ءأدتبم :ليصافتو

 ةيودألا عفانمو ءبطلا ملع نأ تبث دقو «تايمسلاو ةيودألا نم :ماسجألا قلخ 707٠١[ :ساربنلا] .يناثلاو لوألا
 ةدعسلا بكاوكلا دعي نأ زوجيو ءاهوطسبو «ءايبنألا نع ءامكحلا اهذخأ مث ءيحولاب تفرع امنإ ءاهراضمو

 هيف طلخف ءروهد دعب سردنا مث ,لتلع سيردإ ىلع اهملع لزن دقو «ةراضلاو ةعفانلا ماسجألا ةلمج نم ةسحنلاو

 هلوزنو ؛لمرلا ملع يف لاحلا اذكهو ءاهريغ ىلع مكح اذإ ئطخيو «ةيوبن ةدعاق ىلع مكح اذإ بيصي مجنملاو .سانلا

 اندنع ةمرحلاو لحلا نأل ؛ثحب هيفو «مارحلاو لالحلاب ةراضلاو ةعفانلا ماسالا نيا ضعب ريسفو ..هكقي لايئاد ىلع

 517٠١[ :ساربنلا| .ةلزتعملا معز امك ؛ماسجألا تايفيك عباوت نم ال ءطقف عرشلاب ةتباثلا ماكحألا نم

 ىيعمب لعجلاو ًالاح نوكي نأ زوجيو ءناث لوعفم :اهنم .لوأ لوعفم وهو اهيف ةعقاولا ماكحألا يأ :اياضقلا
 ؛داسجألا رشحو «هناحبس قحلل رصبلاو عمسلا ةفصك ؛بلسلاو باجيإلا نم :خلإ قيرط ال تانكمت .قلخلا
 عاطقناو 2:32 ىسيع لوزنو «لاجدلاو ؛يدهملا روهظو ءءامسلا ىلع ظوفحملا حوللاو «ىهتنملا ةردس دوجوو

 نيدلا يف امي عافتنالا عم ءىصحي ال امث كلذ ريغ ىلإ ,.محرلا ةلص نم قزرلاو ءرمعلا يف ةكربلاو ءىرسكلا ةكلمم

 [؟171 :ساربنلا] .ايندلاو



 قراوخلا ماسقأو تازجعملا ثحبم ماله دئاقعلا حرش

 .لماك ثحنبو مئاد رظن دعب الإ لقعلل رهظت ال تاعنتمم وأ ءتابحاو يه ام :اهنمو
 ملاعلا ثودحك ل اعلا رظنب

 لاسرإ هتمحرو هللا لضف نم ناكف .هحلاصم رثكأ لطعتل هب ناسنإلا لغتشا ول ثيخي

 .4َنيِمَلاَعْلِل ةّمْح يسال اس اًمَوْلِم :ىللاعت هللا لاق امك ,كلذ نايبل لسرلا

 أقرا وخلا ماسقأو تازجعملا ثحبيبمأ

 رهظي لعأ :يهو (ةزجعم عمج «تاداعلل تاضتقانلا تازجعلملاب ءايبنألا نت أ مهديأو

 ءاياضقلا ىلإ ةراشإ :كلذ نايبل [؟١7 :ساربنلا] .ناكمو ةهج ف هنوكو «هناحبس دحاولا كيرشك :تاعنتمت وأ

 نأب باجيو «نيرفاكلل ةمحر هنوك لكشتسي دق :نيملاعلل .امهدعب امو رانلاو ةنخلا نم ركذ ام عيمج ىلإ وأ
 هتمأ فالخب ,خسمتو فسخت تناك ةقباسلا ممألا نأب مهضعب باجأو «ةمحرلا مهوبق مدعو ؛مهروصقل مهفامرح

 رأ هنألو ؛ةمحر مهلك لسرلا لاسرإ نأ ىلع ةيآلاب دهشتسا هنأل ؛حراشلا مالك قايس مئالي ال هنأب هيلع دروأو

 :ةوبنلا يركنم ةهبشل لاطبإ ءكلي حراشلاو ءكلي فنصملا هركذ ام نأ !ملعاو ءايندلاو نيدلا عفانم نايب ةمحرلاب

 [؟ ١ : ساربتلا] :عايبتألا ىلإ ةجاح الف ,رومألا ةفرعمم. لقتسم لقعلا نأ يهو

 رهظ نإ مث «ةداعلا ىلإ بوسنم وهف - هناحبس #0 نع هرودص رركت لعف لك و «ةيهلإلا ةداعلا يأ :ةداعلا

 تاملكل فلاخم وهو «ةيرشبلا ةداعلا يه :دارملا نأ سانلا ضعب معزو «ةداعلل قراخ وهف هفالخ ىلع لعف

 ةماركلاا هانييناخ فاييلألا .نما ةردسعلا ةاعبعلا عيبا قراوتلا مكاسقأ ذآ كعا .هيصصت نكمأ قو سيانغلا

 ميلستك «ثعبي نأ لبق يببلل صاهرإلا :اهعبار ءايلو الو اقساف سيل نمم نينمؤملا ماوعل ةنوعملا :اهثلاث «ءايلوألل
 رفاكلل جاردتسالا :اهسماح ءازاحجب ةزجعملا يف مهضعبو «ةماركلا يف مهضعب هجردأو 3ص ىبلا ىلع راجحألا

 فالتخخ ىلع قسافلاو رفاكلل ةناهإلا :اهسداس «رانلا ىلإ جيردتلاب هلصوي هنأل ؛هب يمس ء.هضرغ قفو ىلع قسافلاو
 :اهعباس ءىمعأ راصف روعألا نيع سمو ءاحلم راصف ءام ف ضمضمت ذإ «باذكلا ةمليسم نع رهظ امك «هضرغ

 هروهظب ةيراج ةداعلا نأل ؛اقراحن هدعي ال نم مهنمو «نيطايشلا ةناعإب ةصوصخم الامعأ لمعتست ؛ةريرش سفنل رحسلا

 [177 537١ :ساربنلا] .نحلا نم عمس ام رابخإلا يهو ءرحسلا نم ةناهكلاو ؛لامعألا هذه لوازي نم لك نع
 .تاجاردتسالاو تاماركلا نع زارتحا :ةوبنلا يعدم دي ىلع



 قراوخلا ماسقأو تازجعملا ثحبم "5 دئاقعلا حرش

 بجو امل ةزجعملاب دييأتلا الول هنأل كلذو ؛هلثمي نايتإلا نع نيركنملا زجعي هجو ىلع
 تبا ديسأتلا 5

 ةزجعملا روهظ دنعو «بذاكلا نع ةلاسرلا ىوعد يف قداصلا ناب املو .هلوق لوبق

 بيقع قدصلاب ملعلا قلخي ىلاعت هللا نأب «ةداعلا يرج قيرطب هقدصب مزحلا لصحي

 دحأ ىعدا امك كلذو سفن ف انكم ملعلا قلخ مدع ناك نإو «ةزجعملا روهظ

 اندايع تك نإ كلل لاق مث بببلا كلل هذه لاسر أ ةفع نع طعم
 كلوسر نأ ىوعد يف

 ملع ةعامجلل لصحي- لعفف «تارم ثالث كناكم نع مقو «كتداع فلاخف

 ناكماإلا إف هسفن ف انكر بذكلا ناك نإو هتلاقم لف هقدصب ىداع يرورض

 9 ةيهإلا ةداعلا ىلإ بوسنم 03020

 دحأ لبج نأب انملغك (ىعطقلا ملعلا لوصح قاني ا ,يلقعلا زيوجتلا وعم ياذلا

 ؛ةداعلا بجو. هقدصب ملعلا لصحي انهه اذكف ء.هسفن يف هناكمإ عم اع بلقني مل

 5200000 «سرعم هتموت دم مسح هسمتع هرم همسه دسم مم ممم مما نسقأع أك ملعلا قرط دا اهنأِ

 نكمي ال يأ ؛ءبوجولا قيرطب هنأ ىلع ءامكحلاف «قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد ةيفيك يف ءالقعلا فلتخا :قيرطب

 ةلزتعملا لاقو ءبحاو دعتسملا ىلع ضايفلا أدبملا ةضافإو هل دعتسي نهذلا نأل ؛ةزجعملا نع هقدصب ملعلا فلخت

 [77 :ساربنلا] .ةيهلإلا ةداعلا يرح قيرطب ةرعاشألا لاقو ؛ديلا ةكرح نم حاتفملا ةكرح دلوتك «ديلوتلا قيرطب

 مث موقت نأب :تارم ثالث [7077 :ساربنلا] .هضيقن ناكمإ عم ةزجعملاب يرورضلا ملعلا لوصح يأ :كلذو

 .اذكه موقت مث سلمت
 [؟17/7 :ساربنلا] .بذاكلا قيدصتل وأ «هقيدصت ريغ رخآ رمأل كلملا مايق نوكي نأ لامتحال -:هسفن يف انكمت

 ؛قاذلا نم صحخأ وهو «ةداعلا فلاخي ال ام ىلع ناكمإلا نوقلطي فرعلا لهأ نأل ؛كلذب ديق :يلقعلا زيوجتلا

 مزجت داكت ال كنإف ؛يعطقلا ملعلا لوصح ياني يثرعلا ناكمإلاو ,«فرعلا يف ال ؛تاذلاب نكمم يبصلا ملكت نأل

 |7307 :ساربنلا] .هعوقو مدعب وأ ؛ةيردنكسإب مويلا رطملا عوقوب

 [؟714 :ساربنلا] .يرورضلا ملعلا قلخب ةيراجلا ةيهلإلا ةداعلا يأ :اهفذل



 مهرخآو ءايبنألا لوأ 022-0 "5717 رلالا جوف

 نطرغل ال اهنوك وأ «ىلاعت هللا ريغ نم ةرهعملا نوك .ناكمإ كلذ يب حدافي الو
 قلخلا ناحتمال لب ناطيش يسم اي

 ردف ول هنأ وعم. ءرانلل ةرارحلا مدع ناكمإ ءرانلا ةرارخن يسحلا يرورضلا ملعلا ف

 .لاحم هنم مزلي م اهمدع

 [امهتوبث ىلع لئالدلاو مهرخآو ءايبنألا لوأ]

 هنأ ىلع لادلا باتكلابف دع مدأ ةوبن امأ ق3تلع دمحم مهرخأو مدأ ءايبنألا لوأو

 جاتحي تح ءرظنلاو لالدتسالا قيرطب ال «ةرورضلا قيرطب تازجعملا ةدهاشم دنع لصحي كلذ نأل :حدقي الو

 امإ يعطقلا ملعلا نأ ملعا :هنم مزلي مل (درو وبأ)٠.كلذ تفرع دقو ؛تاهبشلا عفدو تالامتحالا يفن ىلإ هيف

 لب «يناثلا ال ءلوألا يف حداق هفالخ ناكمإو «ةقرحم رانلا :وحت ءيداع امإو ءءزجلا نم مظعأ لكلا :وحن «يلقع

 لك نأب عطقلا يف كلذ حدقي ملو «3ِ ميهاربإ ىلع ادرب تناك دورمن رانك ؛حدقي ال ةداعلا قرخب هفالخ عوقو
 [؟ 75 :يدنفآ ناضمر] .ةراح ران

 نب حلاص مث «التلع هللا دبع نب دوه مث ؛ت3ع حون مث ,التلع سيردإ مث ؛اكلع مدآ نب ثيش مث :مدآ ءايبنألا لوأو
 بوقعي :لانبا مش ناكو مالسلا مهيلع هوخخأ قاحسإ م هنبا ليعامسإ م هللا ليلح ميهاربإ مث ع ديبع

 ناز .هبيقع ىلع هجورخل بوقعي يم ءاوصيع رثإ ىلع مألا نم بوقعي جرخف ءدحاو نطب يف ادلو ءاوصيعو

 وبأ وهف اوصيع امأ هللا دبع مهتغل يف اذهو ؛ليئارسإ بوقعي :لاقي ناكف ؛مهلك ليئارسإ ٍنب وبأ وهف بوقعي

 0 .ةكلع ىسوم مث .3ع بيعش مث ؛همع نبا ناكو 23# ميهاربإ نمز يف ةت3ع يبنلا طول ناكو ؛مورلا
 ناميلس هنبا مث ؛مالسلا امهيلع ىبنلا دواد مث سنوي مث ءرصمم نوعرف ىلإ ىلاعت هللا امهثعب «نارمع انبا 3ع نوراه

 وهو «سايلإلا ذيملت عسيلا ناك و .الَتِقاع سايلإ مث .الَكِثَع ميرم نب ىسيع مث الكلع ييحي هنبا مث ةكلع ايركز مث ع

 (يدنقرمسلا ثيللا يبأل هيقفلا ناتسب).325 دمحم تقو ىلإ كغ ىسيغ دعب لسرلا تعطقنا :هدعب نم ةفيلخ

 هلله ادهن الو امج كح ًاَدْعَ مدي ذلك ةهنكلا كلج 1 تا كسا ُمَدآ اَي القول :ىلاعت هلوقك :يهو رمأ دق

 [7 74 :ساربنلا| .معد :ةرقبلا) 4 ةّرَجشلا



 مه رخآو ءايبنألا لوأ سوم دئاقعلا حرش

 ,عامجإلاو ةنسلا اذكو ءريغ إل يحولاب وهف ءرخآ ين هنمز يف نكي مل هنأب عطقلا عم
 رخآ يبن غيلبتب ال يأ ىهنلاو رمألا ينأ

 هنألف ؛8تْق#ع دمحم ةوبن امأو ءارفك نوكي - ضعبلا نع لقن ام ىلع هتوبن راكنإف

 .ةزجعملا رهظأو (ةوبنلا ىعدا

 رهظأ هنأ :امهدحأ :نيهجولف ةزجعملا راهظإ امأو «رتاوتلاب ملع دقف ةوبنلا ىوعد امأو

 رصقأب هتضراعم نع اوزجعف ,مهتغالب لامك عم ءاغلبلا هب ىدحتو (ىلاعت هللا مالك

 ةضراعملا نع اوضرعأو .مهتجهمب اورطاخ ىتح ؛كلذ ىلع مهكلاق عم ؛هنم ةروس
 ةضراعملا ىلع يبأ مهضصرح يا

 هلوقب ةطساو الب ىسوم مأ ترمأ دق هنأل ؛لمأت هيفو ءايحو نوكيف ؛ةطساو الب رمألا نوكيف :خلإ نكي مل هنأب

 4ةلْخَتلا عذجب ِكِبَلِإ يّرُهَوط :ىلاعت هلوقب كلذك ىسيع مأو «عو :هطر «ِتوُباَتلا يف هيفذقا نأ :ىلاعت

 (يلايخ).كلذك ةتقع مدآ رمأو «غيلبتلا لجأل تناك اذإ ةوبنلا ةطساو الب رمألا نأ :قحلاو .(؟د:ميرم)
 ينو !هللا لوسر اي :تلق "مدآ" :لاق ؟لوأ ناك ءايبنألا يا !هللا لوسر اي :تلق ءهِبنْقيذ رذ يبأ نعف :ةنسلا اذكو

 نأ :هقذ ةمامأ يأ نعو ءفحصلا هيلع لزنم يأ ءملكم :هلوق (كلي دمحأ هاور) ؛"ملكم ىبن معن" :لاق ؟ناك

 [؟178 :ساربنلا] .(امهيحيحص يف نابح نباو مكاحلا هاور) :"معن" :لاق ؟مدآ ناك يبنأ !هللا لوسر اي :لاق الجر

 .ليصفتلا ليبس ىلع ةزجعملا راهظإ اذه ئبم :امهدحأ

 [؟375 :ساربنلا] .ناسللا لهأ هنسحتسي مالك بيكرت ىلع ردقي نم :غيلبلاو :ةمصاخملاو ةضراعملا ؛يدحتلا :ىدحتو

 مهضعب ناك و «ةغالبلا يف رحافتلا نم ةياغ يف ع يببلا ثعب دنع اوئاك برعلا نأ كلذو : مهتغالب لامك

 رجح نب سيقلا ئرمال يهو «ةبعكلا بابب عبسلا دئاصقلا تقلع :لاقي تح «هرثنو همظنب اضعب ضراعي
 نب ثراحلاو «يبلغتلا موثلك نب ورمعو «يسبعلا ةرتنعو ؛يرماعلا ةعيبر نب ديبلو ءيركبلا دبعلا ةفرطو .يدنكلا

 ىسيعو ءرحسلا سنج نم الع ىسوم ةزجعم لعج امك «ةغالبلا عون نم هتزجعم هللا لعجف «يركشيلا ةدنج

 رصع يف ناك سونيلاج نأ :ةفسالفلا خيرات يفو ءامفامز يف بطلاو رحسلا راهتشال ؛بطلا سنج نم الإ

 [7378 :ساربنلا] .:لتاع ىسيع
 يأ .بلقلا مد وأ ءاقلطم مدلا وأ ,حورلا يهو :مهتجهمب .كالهلاو رطخلا يف عاقيإلا :ةرطاحملا :اورطاخ ىتح
 [7375 :ساربنلا] .تابراحملاب رطخلا يف مهءامد وأ ,مهحاورأ يفو مهحاورأ اوعقوأ



 دع رقما ديا(. تتق1000339390333333393937 3 ٠ 101010103144700 سس ©
 نايتإلا يعاودلا رفوت عم مهنم دحأ نع لقني ملو ,فويسلاب ةعراقملا ىلإ ءفورحلاب
 وعد قدنص هب ملعو. «ىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع اعطق كلذ لدف ,هيناذي امن يشب
 .ايداع املع التلَع يبا

 .ةيداعلا مولعلا رئاس نأش وه ام ىلع «ةيلقعلا تالامتحالا نم ءيش هيف حدقي ال

 ئعأ «هنم كرتشملا ردقلا غلب ام «ةداعلل ةقراخلا رومألا نم هنع لقن هنأ :امهيناثو

 دوجو (يلع ةعاجشك ءاداحآ اهليصافت تناك نإو «رتاوتلا دح ةزجعملا روهظ

 .ريسلا بتك يف ةروكذم يهو «متاح

 :اولاق ثيح «نيدناعملا ةهبش نع باوج اذه :لقني ملو .نيبناحلا نم ديدشلا برضلا يه :فويسلاب ةعراقملا

 ذئموي ءادعألا نأ :باوجلا ريرقتو «هولقني ملو ءهباحصأ هرتس نكلو «نآرقلا ضراع مهضعب نوكي نأ لمتحي
 ول ةضراعملا نأب ةرورضلاب ةمكاح ةداعلاف ءىراصنلاو دوهيلاو نيقفانملاو نيكرشملا نم «ىصحلاو لمرلا نم رثكأ

 ةرثك يأ :يعاودلا رفوت [؟175 :ساربنلا| .لقنلا ىلع نيفلاخملا صرح ديزي امم ةباحصلا رتسو ءاهولقنل تعقو
 .ةغالبلا يف هيواسي امع الضف هبراقي امث اوتأي مل يأ نآرقلا براقي يأ :هينادي .لقنلا ىلإ ةيعادلا بابسألا
 نف قف اعراب 95 دبع ةرك نأ لمتحي هنأ :اهنمف «ةدحالملا ةهبش ضعب باوج ىلإ ةراشإ :ءيش هيف حدقي ال

 :اهنمو «نآرقلا ءاغلبلا ىدحت ةصق هغلبي مل ةضراعملا ىلع رداقلا نأ لمتحي هنأ :اهنمو ؛هنامز لهأ ىلع اقئاف «ةغالبلا

 [؟75 :ساربنلا] .ءايح وأ ءاعمط وأ ءافوخ تكس نكل «ةضراعملا ىلع ردقي نم برعلا يف نوكي نأ لمتحي هنأ

 .لامجإلا ليبس ىلع ةزجعملا راهظإ اذه ئبم :امهيناثو
 هل نايب ىلوألا نمو «هيلإ عجار "هنم" يف ريمضلاو .هلعاف مسي مل ام لوعفم "ام" ةملك :كرتشملا ردقلا غلب ام

 نأ ديري :يلع ةعاجشك [؟117 :ساربنلا] .غلب لوعفم «رتاوتلا دح :هلوق «ةزجعملا روهظ كرتشملا ردقلاب يأ ٍنعأ
 «تاياكح نمض يف نالوقنم امه عم ءاعطق نامولعم دوحلاو ةعاجشلا نأ امك .عطقلا ديفي ك هقللا سفقلا رتاوت

 [7171 :ساربنلا] .ةاورلا داحآب اهنم ةدحاو لك تلقن

 تيور دقو «ءايلوألاو ءايبنألا لاوحأ اهيف ركذي بتك :يهو «ةلصخلا يه ءرسكلاب ةريس عمج :ريسلا بتك يف

 لكلا ةداهشو ؛تارم راجشألاو ؛تارم راجحألاو «تارم مئاهبلا ملكتك ل يبنلا نع ىصحت ال قراوخ

 ءاملا عوبنو ؛ةديدع تارم ليلق ماعط نم ميظعلا قلخلا عابشإو «هب ءاكتالا كرت موي لخنلا عذج ءاكبو «هتوبنب
 [؟7897 :سارينلا] ,ةعاسلا يف هسمل نم ةبعصلا ضارمألا ءافشو ءاريثك اموق ىفك يح هعباصأ نم



 ةوبنلا لبق هلاوحأ نم رتاوت ام :امهدحأ :نيهجوب هتوبن ىلع رئاصبلا بابرأ لدتسي دقو

 ثيح همادقإو ,ةيمكحلا هماكحأو ,ةميظعلا هقالخأو ءاهمامت دعبو ,ةوعدلا لاحو

 ىدل هلاح يلع هئابثو «لاوجألا يم يف ىلاعت هللا ةمضعب هقوثوو لاطبألا مجحت
 بارطخاو عرج ريغ نم

 ةوعد يأ :ةوعدلا لاحو .ةيلهاجلا تاداعو مانصألا نع بنجتلاو دهعلاب ءافولاو ةنامألاو قدصلا نم :هلاوحأ نم

 (ةربابخلا ك ولملا هوعدو «نانسلاو ناسللاب داهتحاللاو .قحلا غيلبت 2 ةديدشلا قاشملا لمح ن 2 نق ناميإلا 5 سانلا

 هدع وأ ومهلصضع نأ عم (مهريعو ربخم سفوقمو «يشاجنلاو 30 مورلا رصضيقو «سراف يايسعلا ف «ناسغ كلمك

 |7178 :ساربنلا | .هبابسأو هنا وعأ ةلق عم فخ ملف «شطبلاب

 لسرلاو ايادها تءاجو مهلك برعلا هل عاطأو :اخارقا هللا نيد ِق سانلا لخدو عدالبلا حتف نيح : اهماع دعب و

 ؛لمارألاو ىماتيلا ىلع ةقفشلاو «ءارقفلل عضاوتلاو ؛ةنكسملا نم «هقالخأ ريغي مل هنإف ءفارطألا كولم نم

 عةميظعلا لاومألا هيلإ 55 تناك دقو («نيكااسملا رك امسك (« قيض نكسمو «نشح بوو ,ليلق ماعطب ةعانقلاو

 يأ :ةيمكحلا هماكحأو [رييغتب 5148 :ساربنلا] .عضاوتلاو ؛ملحلاو ؛ةعاجشلاو «ةواحخسلا نم :ةميظعلا هقالخأو

 ءءاضقلاو (ةبهاو ؛عيبلاو «قالطلاو ؛حاكنلا دعا وق و «ةالصلاو ةراهطلا بادأ نم عةمكحلا ىلع ةلمتشملا

 مكحأ نم ريبدتلا اذه نأ ملع هيف لقاعلا لمأت ول ثيحب .هتلدأ عم هقفلا يف لصف ام «ثيراوملاو «ةداهشلاو

 |7377. :ساربتلا| .نيمكاحلا

 مادقإلا :همادقإو .ةيلهاجلا تاداعو مانصألا بنجتلاو دهعلاب ءافولاو ةنامألاو قدصلا نم :ةيمكحلا هماكحأو

 الف نيلوتقملا ءامد لطبي يذلا عاجشلا وهو «لطب عمج لاطبألاو «نبجلاو رارفلاو رخأتلا ماجحإلاو ,مسدقتلا

 انأ :لوقيو .مهيلع هتلغب رجزي لعجف ودعلا هيلع مجهو «نينح موي هلوح امع اومزكا سانلا نأ حصو ؛هنم صتقي

 [؟8//1 :ساربنلا|] .بلظملا دبع نبا انأ :بذك ال يبنلا

 لزن املف :لوكا ةربيرجي ةباحصلا صضعب رمأي ناك هنأ حص لق «لاوحألا عيمج 2 ىلاعت هللا ظفحي هدامتعا يأ :هقوثوو

 [517/ :ساربنلا] .دعب هتسارحب رمأي ملف "ىلاعت هللا نيمصع دقف اوفرصتا" :لاق «(77 :ةدئالا) ساّلا نم َكمصْعَي َاَو

 رمأب ناكف «راغلا يف ءافتحالاو ءاليل ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا امأ ءاهدنع يأ فوخلا وهو ؛لوه عمج :لاوهألا ىدل

 ىلع نوك رشملا فقو امل كلذ عمو «لاتقلا ةيأ لوزن لبق ابجاو ربصلاو ؛هيلع امارح ناك لاتقلا نآل ؛هناحبس هللا

 [؟ 778 :ساربنلا] ."؟امهنلاث هللا نينثاب كلئظ ام" :لاق ءانرضبأل .هيمدق ىلإ مهدحأ رظن ول :.د ركب وبأ لاقو ؛راغلا



 اقوبث ىلع لئالدلاو مهرخآو ءايبنألا لوأ نضع دئاقعلا حرش

 ريغ يف رومألا هذه عامتجا عانتماب مزجي لقعلا نإف ءاليبس هيف حدقلا ىلإ الو
 مث هيلع يرتفي هنأ ملعي نم قح يف تالامكلا هذه ىلاعت هللا عمجي نأو «ءايبنألا

 هئادعأ ىلع هرصنيو «نايدألا رئاس ىلع هنيد رهظي مث ,ةنس نيرشعو اثالث هلهمب
 .ةمايقلا موي ىلإ هتوم دعب هراثآ ييحيو

 ةمكح الو ءممهل باتك ال موق رهظأ نيب ا ميظنلا رمألا كلذ ىعدا هنأ :امهيناثو

 مراكم متأو ,عئارشلاو ماكحألا مهملعو ءةمكحلاو باتكلا محل نيبو ءمهعم

 نامبإلاب ملاعلا رونو «ةيلمعلاو ةيملعلا لئاضفلا ف سانلا نم اريثك لمكأو «قالخألا

 قئعم 2و 23 نب 06 : ةدتلل دعم الو ةدعو انك هلك يذلا . لع ةنيد هللا رهظأو ةطاضلا لمعلا

 ىلع «ةنس نوتسو ثالث هرمعو فوتو «ةنس نوعبرأ هرمعو ثعب 25 يبلا نإف ؛عمجي ىلع فطع :اثالث هلهمي مث
 .مهضعب باتو مهضعب لتقف «ءيسنعلا دوسألاو :يماميلا ةمليسمك «ةوبنلا نيباذكلا ضعب ىعدا دقو ءحيحصلا

 8 يف هدعو امك :هنيد رهظي مث [؟75 :ساربنلا] .ةدودعم امايأ الإ ةوبنلا يف بذاكلا رمأ مظتني مل ةلمجلابو

 دالب ضعب ىلع رافكلا بلغي دق هنأ دري الف ءدعولا قدص يف فاك دالبلاو ةنمزألا ضعب يف راهظإلا عوقوو

 [؟175 :ساربنلا] .هتوبن لئالد نم وهف 5 يبلا رابخأب تباث وهف ؛نامزلا رخاوأ يف رافكلا ةبلغ امأ ؛مالسإلا
 [؟179 :ساربنلا] .نئسلاو ضئارفلا نم هعئارشو :«ثيدحلاو «باتكلا نم :ةراثآ

 - لمكم هنأ :لوألا نبم ناكو «يبنلا ريغ يف روصقي ال هجو ىلع -رسكلاب - لمكم التل هنأ :اذه ئبم :امهيناثو

 (يلايخ).ةزجعملا راهظإو «يدحتلا ةظحالم نيهحجولا نيذه ف سيلو «يبلا ريغ يف روصتي ال هجو ىلع - حئفلاب
 .تاحابملاو تامرحماو ننسلاو تابجاولا نم :عئارشلاو

 «سانلا اهملعو اهرهظأ يأ ءاهوخنو ؛فيضلا ماركإو ؛محرلا ةلصو ءدوجلاو «ءايحلا نم :قالخألا مراكم متأو

 ىلع ُهَرِهظُيِلَن يَحلا نيِدَو ىَدُهلاب ُهَلوُسَر لَسَر أ يذلا ره :هلوقب :ةدعو امك [7179 :ساربنلا] .هيلع ديزم ال ثيحب

 [374 :ساربنلا] .(2+ :ةبوتلا) 4 هلك نيدلا



 ةوبنلا متخ ةلأسم م0 دئاقعلا حرش

 (ثنيبتلا 0 ةثآ 06 هيلع ل يلا هللا مالك و .همالك لد دقو هت وبن تعب اذإو
 "ب هقلعتم

 هتوبن نأو ؛ءايبنألا ريع نأ كيبث «سنالاو. نبا ىلإ لبي ءساتلا ةفاك ىلإ ثوعبم هنأو

 .ىراصنلا ضعب معز امك «برعلاب صتخت ال

 عباتي هنكل !معن :انلق .هدعب ِتلع ىسيع لوزن ثيدحلا يف درو دق :ليق نإف

 لب ,ماكحألا بصلنو ءىجححو هيلإ نوكي الف «تخسن دق هتعيرش نأ لع دمحم

 22 هللا لوسر ةفيلخ نوكي

 َلوُسَر نكَلَو#» :نآرقلا فو «(ملسم هاور) ."نويبنلا يب متححو «ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأ" :ثيدحلا يف :همالك لد دقو

 5 مال ةَفاَك اِّإ هلام“ رأ امو : ىلاعت هلوق رييسفت ف 7-5 سابع نب هللا ديع لاقو ((46 :بارحألا) 0 يّيبنلا متاحو هلا

 :ةكئالمل ىلإ ثوعبم هنأ ىلإ نيفراعلا ضعب بهذ لب ؛(يماردلا هاور) ءسنإلاو نجلا ىلإ هلسرأ :لاق ١8(( :أبس)

 [؟179 :ساربنلا] .هتوبنب راجحألا ةداهش نم يور امبو "ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأ" :هلوقب اذحخآ ءاضيأ رجحلاو ءرجشلاو

 رخآلا ضعبلاو ءاسأر هتوبن ركنأ نيقيرفلا نم لك ضعب نأل كلذو ؛اضيأ دوهيلا ضعب لب :ىراصنلا ضعب معز
 هنأل ؛لطاب هنم معزلا اذهو «باتكلا لهأل يبنلا ىلإ ةجاح الو ؛نويمأ مهنأل ؛طقف برعلا ىلإ ثوعبم هنأ اومعز

 1/8٠١[ :ساربنلا] .باتكلا لهأ نمو انم عامجإب بذكلا نع موصعم يبنلاو ءاعيمج سانلا ىلإ ثعبلا ىعدا

 ؛ضرألا ىلإ اليلع ىسيع لزني" :لاق اهتِفَع هنأ ءثيدحلا يف درو دق «نييبنلا متاحخ هنوك ىلع ضارتعا :ليق نإف

 ربق يف مرم نب ىسيعو انأ موقأف ءيربق يف يعم نفديو «تومي مث ؛ةنس نيعبرأو اسمح ثكميو هل دلويو ءجوزتيف

 (يشاوحلا ضعب يف اذك) ."ن رمعو ركب ىبأ نيب دحاو

 نإف "يعابتا الإ هعسو ام ايح اهَتِلَع ىسوم ناك ول" :التِلع لاق امك «هتعيرش ىلع نوكي يأ :تلغع ادمحم عباتي

 نع ةيرحلا عفريو ؛لالحلا يف ديزيو ءريزنخلا لتقيو «بيلصلا رسكي اهتِلَع ىسيع نأ" :حيحصلا ثيدحلا يف :تلق
 - مكحلا اذه ةعيرش ءاهتنا تف انيبن نيب دق :انلق لع دمحم عرشل اخسان نوكيف "مالسالا الإ لبقي الف ءرافكلا

 يفاني الف ,التلع انيبن ةعيرش نم روكذملا نايبلا ىلع ءانب روكذملا ءاهتنالاف ائَتِلَ- ىسيع لوزن تقو - ةيزجلا نيعأ
 - ريزنخلا نإف ءاننيد ىلع هنأ رهاظف ءريزنخلا لتقو ءبيلصلا رسك امأو «ءايبنألا متاح انيبن نوك اذه



 ةوبنلا متخ ةلأسم 1 ضن دئاقعلا حرش

 .ىلوأ هتمامإف ءلضفأ هنأل ؛يدهملا هب يدتقيو ؛مهمؤيو سانلاب يلصي هنأ حصألا مث
 نع لئس 3ع يبا نأ يور ام ىلع «؛ثيداحألا ضعب يف مهددع نايب يور دقو

 ؟ءايبنألا ددع

 ةيزحلا عفد نوكي نأ زوجي :روكذملا داريإلا عفد يف لوقنو هفالتإ حابيف هب عافتنالاو هءانتقا مرحي نيعلا سمحت ةتوكَل َك

 ريبدتو ركاسعلا ءاطعإل اهيلإ جايتحالل وه امنإ اهوبقو ةيزحلا ذحخأ هتلع نإف ةلع ءاهتنال مكحلا ءاهتنا ليبق نم
 امك ةعاسلا برقب لاومألا يف تابغرلا ةلقو تاكربلا دامتل كلذ ىلإ جاتحي ال 9ع ىسيع لوزن دنعو مهفراصم

 نيِكاَسَمْلاَو ءاَرقفْلِل ُتاَقَدَصلا اَمنإ» :ىىلاعت هللا لاق امك ةاكزلا فراصم نم اذو مهولق ةفلؤملا بيصن طوقس يف

 يف ام ةصالخ اذه مهفاف طقس هلهأ رثكو مالسإإلا هللا زعأ املف .4٠( :ةبونلا) 4ةهيولق ِةملْوُمْلاَو اَهْيِلَع َن نيلَماَعلاَو

 ١8١[ :يدنفآ ناضمر] .يوناريكلا نيدلا ماظن يولوملا يوزفنك عم يلايخلاو يدنفآ ناضمر حرش
 ثيدح اهنم ؛هفالخ ىلع اهلك ثيداحألاو ءرثألا حال اذإ كرتي هنكل ؛سايقلا قيرط نم حيحصت اذه :حصألا مث

 مكضعب نإ ءال :لوقيف ءانل لص :مهريمأ لوقيف 3 ميرم نب ىسيع لزنيف" :هرحآ يف ءالوطم هعفر هذ رباح
 ىسيع لزن اذإ متنأ فيك" :ارصتخم هثيدح اهنمو (ميعن وبأ هجرخأ) "ةمألا هذهل هللا نم ةمركت «ريمأ ضعب ىلع

 الوطم يلهابلا ةمامأ يبأ ثيح اهنمو (نابح نباو «ريرج نباو ءملسمو .دمحأ هجرخأ) "مكنم مكمامإو ؛ميرم نب
 ىسيع مهيلع لزن ذإ ,حبصلا مي يلصي ررقت دق مهمامإ امنيبف .حلاص لجر يدهملا مهمامإو' :هرخآ يف ءاعوفرم
 هيفتك نيب هدي تْلَع ىسيع عضيف بلع ىسيع مدقيل ىرقهقلا يشهي صكني مامإلا عجريف ءحبصلا تقو ميرم نب
 وبأو ؛ةعيزخ نباو «ينامورلاو ؛هجام نبا هجرخأ) «"مهمامإ مب يلصيف ؛ءتميقأ كل اهإف ءلصف مدقت :هل لوقي مث
 [؟١ :ارصتخم دئارفلا مظن] .(مكاحلاو «ةناوع

 مهيلع دمحمو ءىسيعو «ىسومو «دوادو ؛ميهاربإو «سيردإو ؛ثيش :ةينامث لسرلا نم باتكلا باحصأ :يور دقو
 روبزلا وهو دحاوو «مدال ةرشعو ؛ميهاربإل ةرشعو «سيردإل نونالثو «؛ثيشل نوسمح :ةعبرأو ةئام بتكلاو ؛مالسلا
 لوأ :ليقو ؛موي لوأ يف ميهاربإ فحص لزن ؛مالسلا مهيلع دمحم ناقرفلاو ءىسيعل ليحبإلاو ؛ىسومل ةاروتلاو «دوادل
 يف ةاروتلا لزن ةئام سمخ دعبو ءناضمر نم رشع ثلاثلا مويلا يف روبزلا لزن ةنس ةئام سمخ دعبو ؛ناضمر نم ةليل
 «ناضمر نم عبارلا مويلا يف ليحنإلا لزن - ةنس ةئام عبس وأ «نيتئامو ةنس فلأ يضم دعبو ءناضمر نم ةسداس ةليل

 ةسماخلا ةليللا يف ناقرفلا لزن «ةنس نيتسو ةئام سمح وأ ةنس ةئام عبس وأ «ةنس نيتسو ةئام ثالث يضم دعبو

 (ةدمع حرش).فالتخا هيفف - مالسلا امهيلع سيردإو «ثيش يش فحص لوزن امأ ,ناضمر نم نيرشعلاو

 -ةئام" :لاق ؟ءايبنألا ةدع ءافو مك !هللا لوسر اي :تلق هذ رذ وبأ لاق :لاق هذ ةمامأ يبأ نع :ءايبنألا ددع نع



 نورشعو عبرأو .فلأ اتئام" :ةياور يفو *"افلأ نورشعو ةعبرأو .فلأ ةئام" :لاقف

 ْنم ْمُهِْمإ» :ىلاعت هللا لاق دقف «ةيمستلا يف ددع ىلع رصتقي ال نأ ىلوألاو **«"افلأ
 مهيف لحدي نأ ددعلا ركذ يف نمؤي الو 4َكِيلَع 1 رهف ل نم ههتمو كاَياَع انصر

 7 :رفاغ)

 ركذ نإ ؛مهيف وه نم مهنم جرخي وأ ,.مهددع نم رثكأ ددع ركذ نإ «مهنم سيل نم

 طئارشلا عينج < ىلع ةلاهعشا ريدعمت ىلع دحاولا ريبخ نأ ينعي («مهددع نم لقأ

 وا 2010010 ,نظلا الا ديفي ال هقفلا لوصأ يف ةروكذملا

 6 رد يبأ نعو ,(دمحأ هاور) ؛ 'اريفغ امج رشع ةسم“و ' ةئاسه قرالز كلذ و لسر لا ءافلأ ل ورشع و ةعبر أو ىلا -

 (دمحأ ةاورإ . ا خام ع ةعضب و ةئام ثاللد :لاق ؟نولسرملا ملك !هللا لوسر.اي *:تلق :لاق

 لمعلاو «ثيدحلاب لمعلا هنأل ؛نامبإلا يف ديدعتلا يف ريض الف .ءثيدحلا درو اذإ هنأ مهوتي ام عفد ىلإ ريشي :ينعي

 ضعب ف نعط مكاحلا نأل ؛عونمم هلوبق طئارش ىلع روكذملا ثيدحلا لامتشا نأ :الوأ هعفدف ءبحاو هبجوم

 الو نظلا لب ؛دئاقعلا يف هيلإ حومطملا عطقلا ديفي ال بلحاو ربخ وهف ملس ول هنأ :ايناثو ركتس هنإ :ليفو «هتاور

 الو ىطقاستلا هلآمو ؛ناحج ر الب ةفلتخم ةضراعتم هيف تاياورلاف ( يعطق هنأ ملس ول هنأ :اثلاو ءانهه هيلع دامتعا

 مدع ةيأ نم كنب فنصملا هركذ امل :هضراعي انههو ءعطقلا ضراعي نظلل ةوق ال هنأل ؛كرتي هفلاحخ ام نإف «نآرقلا

 [؟١ 4 :دئارفلا مظن] .ةصقلا

 عهتلادع :اهثلاث ؛لماكلا هلقع :اهينان ؛يوارلا مالاسإ :اه وأ ةيفنحلا لوصأ ُْق رشع 0 يهو :طئارشلا عيمج

 لاصتا :اهسماحت ؛ةياورلا تقو ىلإ هلظظفح مّ ؛عامسلا دنع ةانعم مهفو ىظفللا قيقا وهو .ءطبضلا :اهعبار

 نأ :اهنماث «روهشملاو رتاوتملا كيدحلا قلاخي ال نأ :اهعباس «تآرقلل افلافغ ربخلا نوكي ال نأ :اهسداس :دانسإلا

 :اهرشاع ؛ةباحصلا دهع يف هب جاجتحالا كورتم نوكي ال نأ :اهعسات «هترهش ةداعلا يضتقي ةثداح ف نوكي ال

 ءافحن مدع عم «ثيدحملا فلن يباحصلا لمعي هي نأ : رس يداحلا (هفالخغ لمعي الو «يوارلا هركني هيإ نأ

 [اضخلم ؟ 87 ةازيأ :ساربلا] هيلع ةيدنلا

 , 7 "2 ت :تيدحللا مكر (ملعلا تباتك «"دئاوفلا عبتم و دئاوزلا عمجب" ِق مشي | مامإلا هج رخأ 7

 .ةياورلا هذه دحجأ مل **



 ءايبنألا ةمصع ثحبم م دئاقعلا حرش

 (ةياور فاللتخا ىلع لمتشا اذإ اصوصخ «تايداقتعالا باب ف نظلاب ةربع الو

 ركذي مل ءايبنألا ضعب نأ وهو «باتكلا رهاظ ةفلاخم ىلإ يضفي ام هبجومم لوقلا ناكو

 نم يبنلا ريغ وأ «ءايبنألا ريغ نم ّينلا دع وهو «عقاولا ةفلاخم لمتحيو ل يبل

 .ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال ؛هلولدم يف صاخ مسا ددعلا مسا نأ ىلع ءانب «ءايبنألا

 نيقداص ,ةلاسرلاو ةوبنلا ىنعم ٠ اذه نأ ؛ىللاعت هللا نع نيغلبم «نيربخم اوناك مهلكو
 و رابحألا

 غايبنألا نأ ىلإ ةراشإ اذه و .ةلاسرلاو ةثعبلا ةدئاف لطبت هلكل ؛قلخلل نيحصانت
 مهل ريخلا نوبلطي يأ
 داشرإو ,ماكحألا غيلبتو ؛ ارنلا رمأي امتي اميف اسوس «بذكلا ١ نع دوموصعم

 .نيرثكألا دنعف اوهس امأو ,عامجإلابف ادمع امأ «ةمألا

 ++ :سنوب) كيش َقَحلا نم يعي ال نَا َنإإ» :ىلاعت هللا لاق ءمهونظب نودقتعي اموق مذ هناحبس قحلا نأل :ةربع الو
 نظلاب تباثلا ناك يح «تايلمعلا يف ربتعي امنإ نظلا لب .(144 :ماعنأل) ةرظلا ل نعش نإ :لاقو

 |[ 11 :نسارمدلا]ب ابجاو

 كيكشتلا بجوي فالتخالا نأ ررقت دقو «فلأ يئامو فلأ ةثئام ةياور نم قبس امك :لمتشا اذإ

 ْصصقن مل نم: مهْنَمَو .كلَبلَع اًكصصق ْنَم مهنم# :ىلاعت هلوق وهو :باتكلا رهاظ |[ 1037 :ساربتلا] :.نقراعتلل

 ةتكن ينهو «غلبي نم لوسرلاو ' ربخي يأ ئبني نم يبنلا نأل ؛رشن او فل :ليق :ىنعم اذه نأل .(7 :رفاغ) هكَكِيلَع

 ىلإ ةراشإ ١117( :ةبوتلا) 1 ٌءيبْتْلا ىلع هللا بات دقو :ىلاعت هلوق يف :ليق نإف :نوموصعم |[ :شاتلا]. هديحج

 نع وأ «ةلزلا نع ةبوتلا :دارملا :تلق «بنذلا دعب نوكي امنإ ةبوتلا ذإ ؛اتي يبنلا نع بنذلا رودص زوحي هنأ
 (ةيمال ةديصق ةيشاح).لضفأو ىلوألا كرت وأ ءيحولا لبق ناك يذلا بنذلا
 ."فقاؤملا" يف ركذ ام ىلع هللا نم هنوغلبي اهو «ةلاسرلا ىوعدب ديقم بذكلا مهدمعت ملح يلع حاشا : ع امجإلابف

 قاحسإ وبأ ذاتسألا مهنمو ءاوهس غيلبتلا يف بذكلا نع مهتمصع ىلإ روهمجلا بهذ يأ :نيرثكألا دنعف

 لاقو «هغيلبت دصق اميف هقدص ىلع لدت ةزجعملا نأ ىلع ءانب «ينالقابلا يضاقلا ىلإ فالخلا بسنيو «ئئارفسألا

 ,ةزجعملا ال ءصوصنلاو عامجإلا وه ةمصعلا ةجح :لوقي هنكلو :ةمصعلا ركني ال ينالقابلا نإ :ءاملعلا ضعب

 - فلسلا عامجإ ىعداو ءادمعو اوهس «هريغو غيلبتلا يف اقلطم بذكلا نع ةمصعلا يكلاملا ضايع يضاقلا راتخاو



 ءايبنألا ةمصع ثحبم 0 دئاقعلا حرش

 لبق رفكلا نع نوموصعم مهنأ :وهو «ليصفت بونذلا رئاس نع مهتمصع يفو
 ,ةيوشحلل ًافالخ عروهمجللا: ليع رئابكلا كمعت نع اذكو ,عامجإلاب هدعبو «يحولا

 امأ ,نورثكألا هزوجف اوهس امأو ,لقعلا وأ عمسلا ليلدب هعانتما نأ يف فالخلا امنإو

 :قافتالاب ًاوهس زوجيو «هعابتأو يئابجلل ًافالخ :روهمجلا دنع ادمع زوحيف رئاغصلا

 بذكلا فرع نم نألو ؛وهسلاو دمعلا نع راسفتساو فقوت ريغ نم هقيدصت ىلإ نوردابي اوناك مهنأل ؛هيلع -
 يف بذكلا ىوس ام يأ :بونذلا رئاس [؟8 :ساربنلا] .ةوبنلا ةمكح يقاني اذهو :هثيدحب قوثولا تاف هنم

 (يلايخخ).لاحم وهو ؛ةزجعملا ةلالد لطبل زاج ول ذإ :عامجإلاب .غيلبتلا
 ةدحاو اهلك ثيداحألا مكح اولعج نيذلا مه «رئاغصلاو رئابكلا ىلع مادقإلا مهيلع نوزوجي مهو :ةيوشحلل افالخ

 هجو فو «ةعدتبملا نم موق ءاهحتفو ؛نيشلا نوكسو «ءاحلا حتفب :ةيوشحلا .ضرفلا كراتك لفنلا كرات مهدنعف
 اوناك مهفأل ؛بناحلا وهو ءءاشحلا ىلإ اوبسن :ليقو ءولمم يأ ءوشحم مسجلاو :ةمسجب مهأل :ليق ؛«فالخ مهتيمست

 مهنأل :ليقو ءاهبناج يأ ةقلحلا ءاشح ىلإ ءالؤه اوّدر :لاقف ءمهمالك ركنأف ءيرصبلا نسحلا سلحب يف نوسلحي
 [؟/87 :ساربنلا] .ناسارخس ىرق نم ةوشح ىلإ اوبسن :ليقو «مالكلا لوضف وشحلاو «قيقحت الب ةياورلا نودمتعي
 هنأل ؛القع غنتمي هنأ ىلع ةلزتعملاو «عامجإلاو عمسلا نم كلذ لك نأ ىلع ةرعاشألا نم نوققحم اف :عمسلا ليلدب

 مهيف ذإ ؛لكلا قح يف ىلاعت هيلع كلذ زوجي الف ءانالذخ لب ءافطل ةئعبلا نوكي الف «دايقنالا مدعو ةرفنلا ىلإ يدؤي
 داسف الو روهظلا مزلتسي ال رودصلا نأ نم لاقي امو «هيلإ ةبسنلاب حلصي امل اكرت نوكيف .فطللا هيف عفني نم
 (درو وبأ).دساف دسافلا موزلمو «ةيداعلا ةرورضلاب روهظلا زاوج مزلتسي رودصلا زاوج نأ :هباوجف ؛هيف الإ

 اذهو ءمهنع سانلا رفني ةريبكلا روهظ نأب نيلدتسم «ةلزتعملا روهمجو ةرعاشألا ضعب بهذن وهو :لقعلا وأ
 "فقاوملا" حرش يفو :نورثكألا هزوجف 1١87[ :ساربنلا].قاحسإ يبأ ذاتسألا راتخم وهو «ءلاسرإلا ةمكح يقاني
 ادمع" ديق الب رئابكلا نع ةمصعلا ىلع عامجإلا ضايع يضاقلا ىكحو «هفالخ راتخملا :"دصاقملا"و

 [؟817 :ساربنلا] ."اوهسو
 ةريغصلا عنم نأل ؛روصق هيفو ."فقاوملا" بحاص انه حراشلا عبت دقو «ةلزتعملا نم :هعابتأو يئابجلل افالخ
 ."دصاقملا حرشو" "بيذهتلا" يف حراشلا راتخم وهو "فقاوملا" حرش يف امك «ةرعاشألا بهاذم راتخم ادمع

 ظحاملاك ةلزتعملا نم عمج لاقو .داهتحالا يف أطحخو وهس ليبس ىلع الإ ةريغصلا ردصي ال :اولاق ةيئابحلاو

 |7807 :ساربنلا] .اهنع اوهتنيف ءاهيلع اوهبني نأ طرشب ادمع ةريغصلا رودص زوجي :ماظنلاو



 ءايبنألا ةمصع ثحبه ضف دئاقعلا حرش

 نأ اوطرقش ١: نيققحملا نكل «ةبحب فيفطتلاو ,ةمقل ةقرسك ؛ةسنخلا ىلع لدي ام الإ

 عانتما ىلع ليلد الف هلبق امأو ,يحولا دعب هلك اذه .هنع اوهتنيف «هيلع اوهبني

 ,مهعابتا نع ةعناملا ةرفنلا بجوت اهنأل ؛اهعانتما ىلإ ةلزتعملا بهذو «ةريبكلا رودص

 .ةثعبلا ةحلصم تروفتف
 مهي ةمألا ءادنقا ينهو

 ىلع ةلادلا رئاغصلاو روجفلاو «تاهمألا رهعك .ةرفنلا بججوي ام عنم :قحلاو

 انرلا :رهعلا

 اوزوج مهنكل ,هدعبو يحولا لبق ةريبكلاو ةريغصلا رودص ةعيشلا تفذف و ةيديشا

 رعشي امم ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا نع لقن امف اذه ررقت اذإو .ةيقت رفكلا راهظإ

 ؛اوهس الو ادمع ال «ةلاذرلاو ةساسخلا ىلإ ةفارشلا نع اهبحاص جرخم ل | ةريغصلا زوجي ال يأ :ةسخلا ىلع 6 ام الإ

 وه ةريبكلا نأب بيحجأ ءرئابكلا نم ةقرسلا :ليق :ةمقل ةقرسك [؟84 «7,87* :ساربنلا] .هنع سانلا ةرفن بحوت األ

 |[ :سارينلا] .هلنس ب كلام دنع مهارد ةثالثو كني مظعألا مامإلا دنع مهارد ةرشع اهباصنو ؛عطقلل ةبجوملا ةقرسلا

 .اوهسو ادمع راغصلا زيوحت ىلإ بهذ نمم :نيققحملا نكل
 ةلالد الو ءاهعانتماب لقعلل مكح الو «ةثعبلا لبق ةريبكلا عانتما ىلع يأ «هيلع ةزجعملل ةلالد ال يأ :ليلد الف

 جرش" يف اذك «ةلزتعملا نم عمجو ةنسلا لهأ رثكأ نع :ةريبكلا رودص عانتما (فقاوم حرش).اضيأ ةيعمس
 نوفرتعم مهنأ عم ءاضيأ رئاغصلا يف ةرفنلا بجوي اميف راج مهليلد نأب ؛ةلزتعملا ىلع ضقن اذه :قحلاو ."فقاوملا
 ناك «ةرفنلا بجوي امث ةوبنلا لبق ةرداصلا ةريغصلا نوك عنم ولو «ةوبنلا لبق ادمع مهنع رئاغصلا رودص زاوخن

 (دومحم).مهفاف 'ماقملل اقيقحت قحلاو' :هلوق
 لهأو .هدعب هيلوو 25 هللا لوسر يلو هد ايلع نإ :نولوقي مهو ءضفاورلا نم ةفئاط يأ :ةعيشلا تعنمو
 يبأ نب يلعو «نافع نب نامثعو ,باطنخلا نب رمعو ءركب يبأل 525 يبلا دعب ءالولا :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا
 يف سفنلا ءاقلإ ذئئيح مالسإلا راهظإ نأل ؛ءادعألا نم افوح يأ :ةيقت *١8[ :يدنفآ ناضمر] و بلاط

 دورمن نمز ف ة3- ىسومو ميهاربإ ىوعدب ضوقنم اضيأو ؛ةيلكلاب ةوعدلا ءافحح نأ يضفي هنأب دروأ «ةكلهتلا

 (يلايخ).كالحلا فوحخ ةدش عم «نوعرفو



 ءايبنألا ةمصع ثحبم م10 دئاقعلا حرش

 ليصفتو دلما قي فرق أ ىلوألا 3 ع نس ,نكمأ نإ هرهاظ
 رهاظلا نع فرصلا يأ

 .ةطوسبملا بتكلا ُْق كلالذ

 ىلإ ءايبنألا ةبسن نم ىلوأ أطخلا وأ بذكلا ىلإ ةاورلا ةبسن نأب «ةمئألا نم دحاو ريغ حرص دقف :داحالا قيرطب

 يببلا اهجوزتف ءاهقلطف ديز اهجوز كلذ فرعف ءاهنسحتساف بنيز لب وال يتلا أ :يور ام هنمف «يصاعملا

 ءرافكلا مانصأ يهو «تانمو «ىزعلاو «تاللا هرك ذ غلب املف ءمجنلا ةروس أرق 3 يبنلا نأ :خور انه هبهو 0

 [؟18 + سارفلا] .ركذلا نسحب اماقضأ كم ركذ دق :اولاقو ؛لقيزق كح رفقا ةتاسل ىلع اههدم رافكلا.يرحأ

 ؛ةفوذحم ماهفتسالا ةزمه نأ :هليوأتو «يبر اذه :بكاوكلا ىلإ اريشم ةتِلَع ميهاربإ لوقك :هرهاظ نع فورصمف

 ميظعت نأ :ليوأتلاو ,مهريبك هلعف لب :؟مانصألا ترسك تنأ هل ليق نيح هلوقكو ؛مكمعزب يبر اذهأ :ئعملاو

 ١857[ :ساربنلا] .اهنم اندب مظعأ ناك هنأل ؛هسفن ريبكلاب دارأ هنأ وأ ؛هبضغأ محضألا منصلا رافكلا

 يِسفن ُتْمَلَظ يَنِإ ّبَر لاق :اكتع ىسوم لوقو ؛(١17 :هط) ه؟ىَوَعف ُهّبَر ُمَدآ ىَصَعَو# :وحن :ىلوألا زرت ىلع
 امك «مهتلزنم مظعل ؛انايصع مهنم ىلوألا كرت مثلا نم ةةنقألا نم.كحااو ريغ لاق. ..695 :نصقلا) ) # يل ٌرِفغاف

 ؛بنذلا نم سيلق الإو ؛مهسوفنل امضه ىلوألا كرت نم ءايبنألا رافغتساو ؛نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :ليق

 ةوخإ يف ليق امكو «ةرجشلا الث مدآ لكأ يف ليق امك :ةثعبلا لبق هنوك وأ [187 :ساربنلا] هيلع باقع الو
 [؟5/85 :ساربنلا] .ءايبنأب اوسيل مهنأ حّحص ءاملعلا ضعب نكل «ءايبنأ مهنأ ريدقت ىلع ,التلم فسوي

 .ضايع يضاقلل ءافشو دصاقملاو فقاوملا حرشك :ةطوسبملا بتكلا



 ءايبنألا لضفأ 25 دمحم انيبن ظ0085 دئاقعلا حرش

 [ءايبنألا لضفأ كك دمحم انيبن]
 هاد 2

 كش الو عةيالا 4# تّجرخ أ و تنك :ىلاعت هلوقل ؛ةَيلع دمحم عاببشألا لضفأو
 م٠3 2نازمغ لآ)

 هن وعبتي يذلا ميهليبل لامكل عبات كلذو «.نيدلا ُْق مهطامك بسك ةمألا ةيريح نأ

 ىلع لدي ال هنأل ؛ فيعضص ” "لإ رجخفا الو مدأ دلو: ديس“ انآ" ركع هلوقب لالدتسالاو

 .هدال وأ نم لب ,مدآ نم لضفأ هنوك

 هيلع لد ,إلتفع حون :ليقو ءرشبلا ابأ هنوكل ؛تلع مدآ :ليق ؟وه نم هدعب لضفألا نأ يف اوفلتخا :الكفع دمحم
 :ليقو «هيحنو ىلاعت هللا ميلك هنوكل ؛إلتلع ىسوم :ليقو «هلكوت ةدايزل 323 ميهاربإ :ليقو .هتدهاجمو هتدابع

 (دصاقم حرش).هّيفصو «هللا حور هنوكل ؛1#ع ىسيع

 ةرثكو ءمهنامإ ةوقو ؛مهلقع روفوو مهدايقنا ةلوهس بسحب ةريخلا نوكي نأ زاوحل رهاظ عنم هيف :ثكلش الو

 لوق وهف «عامجإلا امهدحأ :ناهجو لالدتسالا يف اندنعو :[؟87 :ةحفصلا مقر] ساربنلا يثو (يلايخ).مهلامعأ
 هللا نإ" هيلع هلوقك «ةرهاظتملا ثيداحألا :امهيناث ؛مهلك ةلبقلا لهأ نم لب ءةنسلا لهأ نم فلاخم هل فرعي مل

 (ملسم هاور) "ةمايقلا موي سانلا ديس انأ" :هلوقو «(يذمرتلا هاور) "ممألا ىلع يمأ لضفو «ءايبنألا ىلع ٍئلضف

 نأ دحأل .يغبني امو ءىسوم ىلع ينوريخت الف" اكتِفَ- هلوق امأو :[184 :ةحفصلا مقر] يدنفآ ناضمر حرش يفو

 .هنم عضاوتف ؛:3- سنوي نم ريح انأ :لوقي

 هجوي دقو «هيف ام هيفو ءاضيأ ردابتمللا وهو ,ناسنإلا عون وه فرعلا يف مدآ دالوأب دارملا :لاقي دق :لدي ال هنأل
 هيفو ؛لاوقألا فالتخا ىلع ؛مالسلا مهيلع ىسيع وأ ؛ميهاربإ وأ ؛حون وه هنم لضفأ وه نم هدالوأ يف نأب اضيأ
 نيلوألا مركأ انأ" :ةتلع هلوقب لدتسي نأ ىلوألاو ءرشبلا ابأ هنوكل ؛لضفألا وه مدآ نأب ليق دق ذإ ؛اضيأ فعض

 5514٠. :ثيدحلا مقر «قئالخلا عيمج ىلع اةَتلَ انيبن ليضفت باب .هحيحص يف ملسم هجرحخأ *



 هللا نوصعي ال ةكئالملا | مو ظ دئاقعلا حرش

 هللا نوصعي ال ةكئالملا]
 هلو وقبُسُي ال9» :ىلاعت هلوق هيلع لد ام ىلع .هرمأب نولماع «ىلاعت هللا دابع ةكئالملاو

 (4ن وُرِسْحَتْسَي الو ِهَتَداَبِع ْنَع َنوُربكَتْسَي الإ» :ىلاعت لوقو 53 هرثأب ,ْمهَو ٍلْوَقلاِب
 53 :ءايبنألا) 0 عابس

 يهو ؛ةكولألا نم كلأم بولقم كألمو ؛عمجلا ثينأتل ءاتلاو ةزمهلا حتفو ماللا نوكسب كألم عمج :ةكئالملاو

 يئاسكلا راتخم اذهو «هناحبس هرمأب اهريبدتل تاعونصملا ىلإو «ءايبنألا ىلإ مهلسو ىلاعت هللا نأل ؛ةلاسرلا

 :ةديبع وبأ لاقو ءرومألل نيكلام مهلعج ىلاعت هللا نأل ؛ةزمهلا ةدايزب كلملا نم قتشم :ناسيك نبا لاقو ءروهمجلاو

 ةقيقح يف ءالقعلا فلتعاو «ةغللا هذه سوماقلا بحاص ركنأو ؛لسرأ اذإ كال نم لوعفم نعم. يميم ردصم كآلم
 ةعطاقلا صوصنلا :انليلدو ةدرحم رهاوج :ءامكمحلا لاقو «ةينارون ةفيطل ماسججأ مه ىلع ةنسلا لهأف ةكئالملا

 نع ةقرافملا نيحاصلا حاورأ مه ىراصنلا تمعزو .مهايإ ءايبنألا ةدهاشمو «اهيلإ مهدوعص و.«ءامسلا نم مهلوزنب

 ىلع لوبحجم ؛«فيرش عون كلملا نأ :حيحصلاف «نيطايشلاو نحلاو كلملا نيب ةقرفتلا لئاسملا تامهم نمو «نادبألا

 نم درمتم ثيبخ لك ناطيشلاو ءبلغأ يناثلاو ءرشلاو ريخلا هنأش نم :؛كلملل رياغم عون نحلاو ؛ةعاطلاو ريخلا

 اذهف «كلملا فالخب ءمدآ نب لثم «ديعولاو دعولاب نوبطاخم ؛نوفلكم «نولسانتم «ثانإو روكذ نحللا اضيأو .«نملا
 ةكئالملا تقلخ" :25 هللا لوسر لاق :تلاق نقض ةشئاغ نغعف :ةداملا ثيح نم امأو ءضراوعلا ثيح نم قرفلا وه

 ؛ةينارون ةدام :رونلاب دارملاو (ملسم هاور) "وكل فصو امم مدآ قلخو ءران نه جرام نم نجلا قلخو ءرون نم

 نع باجأو ران نم اوقلخ كلملا نم امسق نأ ءيواضيبلا يضاقلا مهنمو ؛عمج راتخاو ءرانلا نم فرشأو فطلأ
 ليوأتلا اذه يف يطويسلا نيدلا لالج هيلع عنشو «ةفيطللا تافصملا رانلا يه رونلاب دارملا نأب رب## ةشئاع ثيدح

 |5817 :ساربنلا| .ثيدحلا ةفرعم ةلقو «ةفسلفلا يف لغوتلا ةرمث وه لاقو ءاريثك اعينشت

 لاقو «ةيصعم لك نع نوموصعم مهنأ راتخملاف .مهتمصع يف فلتخا دقو ,نوموصعم مهفأ ديري :هرمأب نولماع
 دجو نم لكف ةكئالملا امأ :هتديقع يف يفسنلا نيعملا وبأ لاقو «نيبرقملاو نيلسرملاب ةصاخ ةمصعلا :ءاملعلا ضعب

 توراه ةصق هليلدو «باقعلا هيلعف رفكلا ال ةيصعملا هنم دجو نم لكو «سيلبإك رانلا لهأ نم وهف رفكلا هنم

 [؟8/48 ؛؟4817 :ساربنلا] .مهعيمج ةمصع باوصلا :يكلاما ضايع يضاقلا لاقو ء«تورامو

 .ندش تسسو ندنام :ةيسرافلا يفو ريثكلا لمعلا نم بعتلاو ءايعإلا راسحتسالا :نورسحتسي



 هللا نوصعي ال ةكئالملا ظ ماا ٠ دئاقعلا حرش

 لاحم هللا تائب مهنأ مانصألا ةدبع معز امو «لقع هيلع لد الو «لقن كلذب دري مل ذإ

 دق مهنم دحاولاف دحاولا نإ :دوهيلا لوق نأ امك .مهشأش يف طارفإو «لطاب

 .مهلاح يف ريصقتو طيرفت- خسملاب هللا هبقاعيو «رفكلا بكتري
 :انلق ,مهنم هئانثتسا ةحص ليلدب ,ةكئالملا نم ناكو «نسيلب[ رفك :كق سيلا :ليق نإف

 قدايعلا ياي كلاما ةفيم يف ازاك "اذ لكل فير رسأ نع قريد :نليا نع ق7 ىلا
 مدآ دوجس يأ ةكئالملا نم سيل يأ
 .ابيلغت مهنم هئاثتسا حص ؛«مهنيب اميف ًارومغم ًادحاو ًاينج - ناك و «ةجردلا ةعفرو

 اقرغتسم وأ اروتسم يأ

 [7,8/8 :ساربنلا] .ةيدلولا ىلإ ةيدوبعلا نع مهعفر هنأل ؛مهنأش يف لامكلا بناج يف قحلا نع زواحت يأ :مهأش يف طارفإو

 ءيصاعملا نم مهتمصع ىلع تلد دق رهاوظلا نإف ءمههاح يف ناصقنلا بناج يف قحلا نع زواحت يأ :طيرفت
 لضصألا ذإ :مهنم 'هئانثتسا ةحص (درو وبأ)و [؟8/8 :ساربنلا].كلذ نم ذبن فلس امك ؛تاعاطلا ىلع مهتبظاومو

 .هبر رمأ نع هقسف دحوي ملف دوجسلاب مهرمأ هلوانتي مل ةكئالملا يف جردني مل ول اضيأو لاصتالا وه ءانثتسالا يف
 لإ دركتشل ىلع ةكئالمْلا دجَسْفا (714 :ةرقبلا) # َسيِلِِإ 7 اوُدَجَسف :ىلاعت هلوق يف :مهنم هئاششتسا ةحص

 (دصاقملا حرش) (©.81 :رجحلا) © َسيِلْبِإ
 عئاش باب بيلغتلا نأل ؛ةكئذلملاب عومجملا نع ربع نكل «ةكئالملا عم ارومأم ناك هنأ :لصاحلاو : هئانثتسا حص

 .برعلا مالك فصن ةنيرقلا عم زاحملاو ؛عطقنم ءانثتسالا نأب اضيأ بيحأو «نيرمعلاو نيرمقلاك «برعلا يف

 ليلدلاف «لئالد هيلع مهو يناثلا وه حيحصلا روهشملاف ؟نيج وأ كلم سيلبإ نأ يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو

 هللا ملع يف ناك :اهدحأ :هوجوب بيحأو (0. :فهكلا) هّيَر رْمَأ ْنَع َقَسِفف نجلا َّنِم ناك :ىلاعت هلوق :لوألا

 نيعملاب نجلا نأ :اهثلاث ءراص نعم. ناك :اهيناث «(*4 :ةرقبلا) «:ىيكفَرب اكو ”يكَتْساَو ىبأ# :هلوقك ءاينج هححسم

 ًادر «(5/8١:تافاصلا) (ابَسَن ٍةنجلا َنْييَو هني اولَعَحَو :ىلاعت هلوق نق ةنج ةكئالملا يممسو «سانلا نيعأ نع روتسملا يوغللا

 :لاق ب سابع نبا نع يورو «نجلا نومسي كلملا نم افنص نأ :اهعبار «هناحبس هللا تانب ةكئالملا :لاق نم ىلع
 يفو «نجلاب ىمست اهنازخو «ةنجلا ىلع انزاخ ناك :لاق هنعو :نجلاب نومسي مهو «ضرألا ناكس نم ناك

 4ِءايِلوَأ ُهَتَيْودَو هَتودحّتفأ» :ىلاعت هلوقل ؛لسن سيلبإلو «ةكئالملل لسن ال هنأ :يناثلا ليلدلاو ءرظن نيتياورلا ةحص

 - نومسي ءاضيأ نودلاوتي ةكئالملا نم ابرض نأ :ن5# سابع نبا نع اهدحأ :هوجوب بيحأو ؛((5. :فهكلا)



 هللا نوصعي ال ةكئالملا اعلا ظ دئاقعلا حرش

 ,ةريبك الو رفك امهنع ردصي مل ناكلم امهنأ حصألاف تورامو توراه امأو

 ناكو ءوهسلاو ةلزلا ىلع ءايبنألا بتاعي امك «ةبتاعملا هجو ىلع وه امنإ امهبيذعتو

 0 ءرحسلا ميلعت ف رفك الو ءرفكت الف ةنتف نحن اهنإ :نالوقيو «سانلا ناظعي

 خسم هنأ :اهثلاث هعابتأ ئعم. هتيرذ نأ :اهيناث :هنم راكنإ اذهو هيلع فقأ ' :يطويسلا مامإلا لاقو «نجلا -

 [183 2784 :ساربنلا] .خسملا دعب لسن هل راصف «كلملا ةروص نع

 متاعاطب ترختفا ةكئالملا نأ يور ام :امهدحأ :نيهجو نم امهتصقب فلاخملا لدتسا :تورام توراه امأ

 ام انيف اهتبكر ول :اولاقف ؛«تاوهشلا مهيف تبكر نإ :هلاحبس قحلا لاقف «هناحبس هللا دنع مدآ نب ىلع

 !! اطبهأو .تاوهشلا امهيف بكرف «تورامو ؛توراه :نيكلم اوراتخاف .مكنم اوراتخا :لاقف كانيصع
 ءرمخلا برشو .«انزلا ىلغ امهتلمحف' :ةرهز اهل لاقي ةأرما اقشعف :(قارعلاب ةدلب) لبابي .نيمكاح .«ضرألا

 ام ىلإ نابذعي ءناسوكنم امهف «لهسأ هنأل ؛ايندلا باذع اراتحاف «ةرخآلاو ايندلا باذع نيب هناحبس هللا امه ريخخف

 اوُعَبَلاَوأ» :ىلاعت هلوق :امهيناث «ةباحصلا نع يب ديناسأب ةصقلا هذه ثيدحلا لهأ ىور دقو قاس هللا ءاش
 و 8“ ني : م 0-5 ملا 35 5 -

 ىلع لز دااهو حشسلا ماتلا نومْلَعَي اوُرَفك طابا 5 كاميلس د2 5 ناَمم قللت هلل 0-1 ءيَلاَيْشلا اول م

 : 6 5 ١ 1 در

 هللا مذ نملغا رقبلا) © ”نكَت الف هند نحن امنإ الوقي ىّتح ِدَحأ نم ناسلمي امو: تو راهو :تيوراه لبابب .ةكلجلا

 نع ناميلس هللا هزن دقو ؛,تورامو توراهو نيطايشلا ميلعت نم لوقنملا رحسلا ملع اوعبتا مُأِب ,دوهيلا هناحبس

 |[ :ساربنل | نفك ةميلعت نأ ملعف ١١57(2 :ةرقبلا) ناَمِئلُس د ان :هلوقب ءرحسلا ميلعت

 يضاق] .رسكلاب "نيكلملا" ةءارق هديؤيو ءامهحالص رابتعاب نيكلم ايمس «نالجر امه :ليقو :ناكلم امه حصألاف

 يضاقلاو ضايع يضاقلاو يزارلا مامإلا لاقف ءةرهز ةصق يف ةيورملا راثآلا امأ :امهنع ردصي مل 17١[ :يواضيب

 ةلزلا نم ءيش ىلع :ةبتاعملا هجو ىلع ١185[ :ساربنلا].دوهيلا تايرتفم نع ةلوقنم وأ ؛:ةعوضوم :يواضيبلا

 [585 :ساربنلا] .ةريبك وأ رفك ىلع ال ءوهسلاو
 هاملع نامبإلا نم أربت نمو ءرحسلا نع مهفارجحزيو «دابعلل اناحتما امهزنأ هناحبس قحلا نأل كلذو :ةنتف نحن اغإ

 53.٠[ 27/8 :ساربنلا] .ةيصعم ال هناحبس هللا رمأ قفو ىلع امهنم ةعاط لمعلا اذهف ءرجزلاو يهنلا دعب رحسلا
 ناك ناميلس نأ اوَمَعَر ثيع ءدوهيلا يلع ةريقالا هرقل 4 ناَمِيلُس فك امو :ىلاعت هلوق امأو :رفك الو

 لمعلاو هداقتعاب اورفك نيطايشلا نكلو عهب لمعي مو «هدقتعي مَ يأ رفك ام :ليقو ءايدت ةوبنلا ىعداو ذأ يعابف

 13٠[ :ساربنلا].رحسلا سانلا نوملعي موك لاح هب



 ةلوملا بتكلا نايب فشلا دئاقعلا حرش

 .هب لمعلاو ,هداقتعا يف لب

 أةلزنملا .بتكلا ناين]

 اهلكو .هديعوو هدعوو هيو هرمأ اهيف نيبو «هئايبنأ ىلع اهلزنأ بتك ىلاعت هلو
 اذميو .عومسملا ورقملا مظنلا يف توافتلاو ددعتلا امنإو ءدحاو وهو «ىلاعت هللا مالك

 ص011 ................. '؛نآرقلا وه لضفألا ناك رابتعالا

 سأب الف ءارثؤم رحسلا نوكب داقتعالا امأ ءاهنع رحسلا ولخي املقو ءرفكلا تاملك داقتعا يأ :هداقتعا يف لب

 مامإلا مهنمو ,نوققحما لاق :هب لمعلاو [؟٠5 :ساربنلا] .ةلزتعملا ضعبل افالحخ «ةنسلا لهأ تادقتعم نم وه لب هب

 :ةريبكف الإو هب ناميإلا بجو ام بيذكت هيف ناك اذإ لب ءارفك هقالطإ ىلع رحسلا لمع سيل :يديرتاملا دوو وأ

 53٠[ :ساربنلا] .حراشلا مالك رهاظ وهو نيس :ءاملعلا ضعب لاقو

 سيردإ ىلعو «ةفيحص نوسمح مدآ نب ثيش ىلع لزن :هدئاقع يف يفسنلا نيعم وبأ ركذ :بتك ىلاعت هللو

 «ليحنإلا ىسيع ىلعو «ةاروتلا هيلع لزنأ مث ءارشع نوعرف قرغ لبق ىسوم ىلعو ءارشع ميهاربإ ىلعو «نوثالث
 نب بهو لاقو 9 رشع لدب ءارشع مدآ ىلع مهضعب ركذو «ناقرفلا نك انيبن ىلعو ءروبزلا دواد ىلعو
 نأ لضفألا نكل ؛عبرأو ةئام تاياورلا ىلع بتكلا ددعو ؛ءىسوم رشع ركذي مْلو ءنيرشع ميهاربإ ىلع :هبنم
 ةلاد يأ :ىلاعت هللا مالك [؟٠3 :ساربنلا].يوق دنس اهل سيل تاياورلا هذه نأل ؛ءايبنألا يف امك ءددعلا رصحت ال

 .يسفنلا مالكلا ىلع
 ةفص مالكلا نأ :لاكشإلا ريرقتو «ىلاعت هللا مالك بتكلا نوك ىلع دري «لاكشإ عفد :توافتلاو ددعتلا اغإ

 ىلإ متدقلا دانتسا مزل «رايتخالاب ناك نإ تاذلا ىلإ اهدانتساف تددعت نإ اضيأو ءمكدنع ةيصخش ةدحاو

 تبثف ءءاوسلا ىلع دادعألا عيمج ىلإ بجوملا هتبسن نأل ؛حجرم الب حيجرتلا مزل باجيإلاب ناك نإو «راتخملا
 لصاحو ؛ةدحولا يقانت - 599 يف اهوافتو «ةفلتخم تاغل ىلع اهوزنو بتكلا ددعت نإ مث ؛مالكلا ةدحو

 53٠[ :ساربنلا] .ىلاعت هتاذب مئاقلا يسفنلا يف ددعت الو توافت ال هنأ :عفدلا

 نم اباوث رثكأ هتءارق نأ :اهدحأ :هوجول كلذو ءنآرقلا وه لضفألا ناك مظنلا رابتعاب يأ :رابتعالا اذهيو

 ريغتلا نع ظوفحم نآرقلا نأ :ثلاثلا ءاهفالخب ءزجعم نآرقلا مظن نأ :يناثلا .خوسنم اهتءارقب دبعتلا لب ءاهتءارق

 55٠[ :ساربنلا| .اهفالخب ءصقن وأ ةدايزب



 ةلزلملا بتكلا نايب ”94 0 دئاقعلا حرش

 ءليضفت هيف روصتي ال ,دحاو مالك نآرقلا نأ امك ءروبزلاو «ليجنإلاو ,ةاروتلا مث
 ,ثيدحلا يف درو امك «لضفأ روسلا ضعب نوكي نأ زوجي ةباتكلاو ةءارقلا رابتعاب مث
 مث .رثكأ هيف ىملاعت هللا ركذ وأ «عفنأ هنأ امل ءلضفأ هتءارق نأ :ليضفتلا ةقيقحو

 . .اهماكحأ ضعبو «اهتياتكو ءاتوالت نآرقلاب تححسن دق بتكلا
 ءايضلاو رونلا اب رهظ دق هنأل ؛كلذب ةاروتلا يمسف ؛ءايضلاو رونلا هنم رهظي ام وهو «دنزلا ىرو نم :ةاروتلا

 .ةلعفت لزو ىلع ةيروت لصألا ِق يه :ءارقلا لاقف (ةاروتلا قاقتشا ق اوفلتحاو ,مهعبات نمو ليئارسإ ئبل

 ىلوألا واولا نكلو «ةيروو اهلصأو «ةلعوف اًهزو :ليلخلا لاقو ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛افلأ ءايلا تراصف
 تبتك و .ةاروت تراصف ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛افلأ ءايلا تبلقو حلوو :هلصأ 0 :اولاق امك ئاث تيلق

 ؛حيولتو ضيراعت ةاروتلا رثكأ ناكو «ءيشلاب ضيرعت يهو «ةيروتلا نم :مهضعب لاق ؛ةملكلا لصأ ىلع ءايلاب
 [181 :يدنفآ ناضمرإ .حيرصتو حاضيإ ريغ نم ناك

 امب نولمعي مهأل ؛مهيلع لزن نيذلا موقلا لصأ لجنلا :ير ابنألا لاق ءلصألا وهو ؛لجنلا نم ليعفا وه :ليخنإلاو
 [؟48107 :يدنفآ ناضمر] .اضيأ اليحنإ نآرقلا يمس دقو «ءسرد ام دعب نيدلا رهظأ هنأل ؛اليحنإ ليحنإلا يمس امنإو .هيف

 551١[ :ساربنلا| .بتك اذإ ربز نم بوتكم يأ ؛لوعفم نعمت لوعف ؛تلع دواد باتك وهو :روبزلاو

 نآرقلا لضفأ" :225 هللا لوسر لاق :لاق يرصبلا نسحلا نعف :درو امك .هناحبس هللا مالك هنإ ثيح نم :ليضفت

 ةيآ هللا باتك ىف ةيآ ىظعأ" :لاق يبنلا نع بعك نب يبأ نعو .ةماسأ نب ثراحلا هاور "ةرقبلا ةروس

 .باوثلا ةرثك ثيح نم يأ :عفنأ 13١[ :ساربنلا].(ملسم هاور)."يسركلا



 [جارعملا ةلأسم]
 نم ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ مث ءءامسلا ىلإ هصخشب ةظقيلا يف ه5 هللا لوسرل جارعملاو

 ءاعداو هراكنإو ءاعدتبم نوكي را رجب ,روهشملا ربخلاب تباث يأ ,قح ىلعلا
 تاومسلا ىلع مائتلالاو قرخلاف الإو ,ةفسالفلا لوصأ ىلع ىتبي امنإ هتلاحتسا

 ىلع رداق ىلاعت هللاو ءرخآلا ىلع حصي ام لك ىلع حصي ةلثامتم ماسحألاو ءزئاج
 ةيلفس وأ ةيولع اهلك يأ

 .اهلك :تنابكمملا

 ام ىلع «مانملا يف ناك جارعملا نأ معز نم ىلع درلا ىلإ ةراشإ "ةظقيلا ف" :هلوقف
 نع يورو ةحاص ايور تناك :لاقف «جاارعملا نع لكس هلأ : هنو ةيواعم نع' يور

 :ىلاعت هللا لاق لقو «ج ارعملا ةليل 3ع دمحم دست 0 :تلاق امكأ 7-5 ةشئاع
 باغ ام يأ

 ص01 ...................« صان ةنف الإ َكاَميرَأ يتلا ايلا اَملَعَج اًمَولا
 م١ :ءارسإلا

 ناك جورعلا نأ ىلإ ةراشإ ؛جورعلا دارأو جارعملا قلطأ هنأ الإ ؛جورعلا رهاظلا :هللا لوسرل ج ارعملا

 ءيسركلاو «ةنجلا يأ ,ىلعألا ثينأت ايلعلا عمج :ىلعلا نم ١88[ :"يدنفآ ناضمر" ىلع ةيشاح] .جارعملاب

 ةعيرسلا ةكرحلا نإو «لاحم كالفألا قرخ :مهوقك ءمهدعاوق يأ :ةفسالفلا لوصأ ١317[ :ساربنلا] .شرعلاو
 نكمي ال «ةقرحم رانلا ةرك نإو ءرشبلا قوط نع جراح - ريصقلا نمزلا يف ءضرألا ىلإ مث ءشرعلا ىلإ ضرألا نم

 > [5 37 :ساربنلا] .اهنم ذوفنلا
 اذإ1» ١(« :قاقشنالا) «ْثَقَشْلا كاَمَّسلا اًذإ» :وحن هعوقوب ةدهاش صوصنلاو «مات ريغ قرخلا عانتما ليلد نأل :زئاج

 ةبكرم اهنأل ؛ةقيقحلا ةقفتم يأ :ةلئامتم [157 :ساربنلا] .يدارطتسا ماعتلالا ركذو «(١:راطفنالا) ُتّرطفنا ُءاّمَّسلا
 [؟97 :ساربنلا] .خياشملا هررق اذك «ضراوعلاب الإ ماسحألا فالتحا سيلف «ةلثامتم يهو ؛ةدرفلا رهاوحلا نم

 نم ةعرسلا هذمي ةكرحلا زوجيو «ءاملاو ءاوملا نم رصانعلا قرخك ءءامسلا قرخ زوجيف :رخآلا ىلع حصي ام

 ال اضيأو ,ءاوهلاو ءاملاك رانلا دربت زوجيو ءرثكأ لب «نيعلا ةفرط يف كرحتملا كالفألا كلف نم اهزاوجك ءرشبلا

 [رييغتب 797 :ساربنلا] .كعبصأ قرخي ال جارسلا لوح كعبصأ ريدت اذإ كنأ ىرت الأ «ةكرحلا ةعرس دنع رانلا رثؤت
 .ةنسلا لهأ نم عمج لوق وهو :مانملا يف ناك



 جارعملا ةلأسم ش ظ مم | دئاقعلا حرش

 عم ناك لب «حورلا نع هدسح دقف ام ىنعملاو «نيعلاب ايؤرلا دارملا نأب بيجأو

 ىلع درلا ىلإ ةراشإ "ةصخشب" :هلوقو .اعيمج دسحللاو حورلل جارعملا ناكو ءهحور

 طقف حورلل ناك هنأ معز نم

 ةرفكلاو «راكنإلا لك ركني امم سيل ؛حورلاب وأ «مانملا ف جارعملا نأ ىفخي الو

 ءكلذ ببسب اودترا دق نيملسملا نم ريثك لب «راكنإلا ةياغ جارعملا رمأ اوركنأ

 الإ نكي مل ةظقيلا يف جارعملا نأ معز نم ىلع درلا ىلإ ةراشإ "ءامسلا ىلإ" :هلوقو

 ةراشإ "ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ مث" :هلوقو «باتكلا هب قطن اه ىلع ءسدقملا تيب ىلإ

 200 همم ع مدعم هم مدمو قطا ىلإ ةليقفا ءشلسلا لاوقا فاللحعا لإ

 يمس :ليقو .ةكم لحديس هنأ ايؤر :ليقو ؛ردب ةورغ يف نادكلا ةيزه اياقر ل ع اضيأ باجي دقو :بيجأو

 رثأ نع بيجأو ((7؟ :ماعنألا) هيَدوُمْعْرَت منك َنيِذَلا مك ْؤاكَرْش َنْيآ :ىلاعت هلوق وحن «نيبذكملا لوق ىلع ايؤر
 جارعملا دعب امهالكو :ةكم حتف موي وأ «ةيبيدحلا حلص موي عقو همالسإ نأل ؛جارعملا نمز رضحي مل هنأ كد ةيواعم

 (يلايخ)و [1591 :ساربنلا] .'د#*دوعسم نب هللا دبعو ؛باطخلا نب رمعك ءحجرأ نيرضاحلا ثيدحف ءرهدب
 نع ةياكح ةشئاع لوقو «هحورب ةرمو ؛.هصخشب ةرم ءارركم ناك جارعملا نأب «باجي نأ ىلوألا :ىنعملاو

 ."ىفخي الو" :هلوقب ةظقيلا يف صخشلاب جارعملا نأ ىلع لدتسا :خ! جارعملا نأ ىفخي الو ١[ 4 7 :يلايخلا] .ةيناثلا

 ال :تلاقف ءبلاط يبأ تنب يناه مأل جارعملا ركذ دي يبلا نأ :هريغو فاشكلا بحاص ركذ :اوركنأ ةرفكلاو

 !شيرق رشعم اي ءلهج وبأ ىدانف «لهج يبأل هركذف ؛مارحلا دجسملا ىلإ جرخف «لعاف نإ :لاق «ءشيرقل هركذت

 [5 3 :ساربنلا] .ئزهتسم نيو بج نير (؛كحاض نمف «ءاوعمتجاف
 فلا يملا | ييتفلا لا دكا دحتلا 7 7 هلل هدب ىدشسأ يللا ناَحبْس :ىلاعت هلوق وهو :هب قطن ام ىلع

 هئارسإ ىلع هدبعو هسفن هناحبس قحلا حدم ثيح ١(: :ءارسإلا) ب ُريِصَبْلا ٌعيِمَّسلا وه هنإ انتا نم هيرثل هلوح- انك راب

 فرشو هتردق مظع ىلع لدأ هنأل ؛ركذلاب قحأ ناك ءامسلا ىلإ هدسحب جرع ناك ولف ءسدقملا تيب ىلإ هدسجحب

 ؛نآرقلا نم ةبعش ثيدحلا اضيأو ؛ءيش هللا ىلع بجي ال ذإ ؛هفعضل ليلدلا اذه عفدل حراشلا ضرعتي ملو «هدبع

 [1 44 :ساربنلا] .(4.":محنلا) (ىَحوُي يْحَو الإ َوُه نإ ىَرَهْلا نَع قطني امو :ىلاعت هلوقل



 جارعملا ةلأسم 0 شل ظ دئاقعلا حرش

 نم وهو ءارسإلاف .ملاعلا فرط ىلإ :لبقو ءشرعلا قوف ىلإ :ليقو «شرعلا ىلإ :لبقو
 ءامسلا ىلإ ضرألا نم جارعملاو ,باتكلاب تبث يعطق سدقملا تيب ىلإ مارحلا دجسملا

 :حيحصلا مث .داحآ - كلذ ريغ وأ ءشرعلا ىلإ وأ «ةنجلا ىلإ ءامسلا نمو ءروهشم

 .هنيعب ال :ةذاٌؤفب هبر ىأر امنإ الكِثع هنأ

 «رفاك وهف سدقملا تيب ىلإ ةكم نم ءارسإلا ركنأ نإ :رظني جارعملا ركنأ نم :"ةصالخلا باتك" فو :تبث يعطق
 ةيعطق يه «ةيآلاب تباث مرحلا نم ءارسإلا نأل كلذو ؛رفكي ال ءامسلا ىلإ سدقملا تيب نم جارعملا ركنا ولو

 ةروصملا ةلأسملا هذه يف تدرفأ دقو «ةياورلا ةينظ وهو «ةنسلاب تبث ءامسلا ىلإ سدقملا تيب نم جارعملاو «ةلالدلا

 ةشئاع لوق ليوأت ف دئاقعلا حراش برغأ دقو «"يوبنلا جارعملا يف يولعلا جاهنملاب اهتيمسو ءةرصتخم ةلاسر
 "هحور هعم ناك لب ءحورلا نع هدسج دقف ام" :هانعم :لاق ثيح "جارعملا ةليل 3ع دمحم دسحج دقف ام" :ن

 وأ . ةشئاع دلت مل نيح «ةثعبلا لئاوأ يف ةكممب ناك جارعملا نأ :حيحصلا ليوأتلاو «ىفخي ال هتبارغو .ىهتنا

 ءاش ام ىلإ ءامسلا نم امأو ؛تايصوصخلا هذه ىلإ يأ :ةنجا ىلإ (يراقلا يلع الم).ةددعتم تناك ةيضقلا :لاقي

 (يشاوحلا ضعب يف اذك) .روهشمف هللا
 نبا نع روهشملاو هي ةشئاع لوق وهو «ةيؤرلا راكنإ :اهدحأ «؛لاوقأ ىلع هيف فلخلاو فلسلا فلتحا :هداؤفب

 ؛تلق امم يرعش فق دقل :تلاق ؟هبر دمحم ىأر له :نقذ ةشئاعل لاق ءقورسم نعو ءافكك ةريره يبأو ءدوعسم

 ىَنْدَأ وأ نْيسْوَف َباَف َناَكَف ىَلدَك ان مثل :ىلاعت هلوق نيأف :لاق ءبذك دقف هبر ىأر ادمحم نأ كثدح نم
 دس «ةثرو ىه ىلا ةروبص يق ةرملا هذه هانأو :هلحرلا ةروص يف هينآي ناك :ليزتح كلذ :تلاق هعةنمبمعلا)
 يضاقلا لاق .ى##ي سابع نبا نع ةياور وهو «بلقلاب ةيؤرلا تابثإ :اهيناث (ملسمو يراخبلا هاور) امك «قفألا
 له :لئس هتقع هنإ :لاق انك سابع نبا نعو ؛"نيترم ىبلقب هتيأر نكلو ؛نيعب هرأ مل" :ثيدحلا يف ءاج :ضايع
 نبا نع ةروهشملا ةياورلا يهو «نيعلاب ةيؤرلا تابثإ :اهثلاث «(ريرج نبا هاور) «"يداؤفب هتيأر" :لاق ؟كبر تيأر
 رثكأ دنع حجارلا وه :يوونلا نيدلا يحم مامإلل 'ملسم حرش" يفو ءيرعشألا نسحلا وبأ خيشلا هيلعو «سابع
 ؛ثيدحلاب ديؤم هنأل؛ ثلاثلا ىلع يناثلا لوقلا حراشلا راتحاو «ريبج نب ديعس ىأر يهو .فقوتلا :اهعبار ءاملعلا

 تيأر" :ه» رباج ثيدح امأو ؛يداهتجا هلعلف اى سابع نبا لوق امأو «صن نيعلاب ةيؤرلا ىلع لدي ال هنألو
 رداقلا دبع مظعألا ثوغ ىلإ ةبوسنملا نيبلاطلا ةينغ يف هعوقو كنرغي الو ءرظن هتوبث يفف "هيف كش ال :ةهفاشم يبر
 [؟ 5 :ساربنلا] .ةرفاو اهيف ةعوضوملا ثيداحألاو ؛:ةحيحص ريغ ةبسنلاف شم يناليح



 ءايلوألا تامارك ممم دئاقعلا حرش

 [ءايلوألا تامارك]
 نك اه بسح هتافضو للاعت هللاب :فاراعلا وه :ىلولاو :قح ءايلوألا تاماركو

 تاذللا يف كاممنالا نع ضرعملا ءيصاعملا نع بنتحما تاعاطلا ىلع بضظاوملا

 .ةوبنلا « ىوعدل نراقم ريغ هلَبق نم ةداعلل قراخ رمأ روهظ هتمارك و «تاوهشلاو
 هبناج ىأ

 انورقم نوكي امو ءاجاردتسا نوكي - حلاصلا لمعلاو نامبإلاب ًانورقم نوكي ال امف
 .ةزجعم نوكي ةوبنلا ىوعدب

 ثيحب ؛مهدعب نمو ةباحصلا نم ريثك نم رتاوت ام ةماركلا ةيقح ىلع ليلدلاو

 باتكلا اطيأو .داحآ ليصافتلا تناك نإو ء 3 شما رمألا اع وع .هراكذإ نكمي ال
 اكنإ حصي ال يأ

 2صطغظكذ11110ا0ا ما هكا ناميلس يهاسو مره نم اهروهظب قطان
 فصا هريزو وهو

 [585 :ناضمر].اهتمتتو تازجعملا ولت يهو «ماركإلاو ميركتلا يهو «ةمارك عمج تامارك :ءايلوألا تاماركو

 .ةيالولا نع ةريغصلا رارصإو ةريبكلاب جرخي هنأ نح :يصاعملا نع .مزالملا نيعع. فراعلا ةفص :بظاوملا
 نابهر لعف نم لب «ةيدمحملا ةقيرطلا نم سيلف ىهتشيو ذلي ام لك نع بانتحالا امأو «تاحابملا دارأ :تاوهشلاو

 [؟3 :ساربنلا] .ثيداحألا يف هنع يهنلا حص دقو ءدونهلاو ىراصنلا

 نوكي ال نأ امإ لوألاو «رفاكلا وأ ملسملا نع رهاظ امإ قراخلا نأ :طبضلا هحوو .ةتس قراوخلا :قراخخ رمأ

 ءال وأ ,ةزجعملا وهف «ةوبنلا ىوعدب انورقم نوكي نأ امإ :ذئنيحو ,نوكي وأ ؛ةنوعملا وهو «نافرعلا لامكب انورقم

 رهاظلا نعأ :يناثلاو «ةماركلا وهف الإو ءصاهرإلا وهف ؛هاوعد لبق يبنلا نم ارهاظ نوكي نأ امإ ولخي ال :ذئنيحو
 ١[ 47 :يلايخلا ىلع ميكحلا دبع].ةناهإلا وهف الإو ؛جاردتسالا وهف ,هاوعدل اقفاوم نوكي نأ امإ ؛رفاكلا دي ىلع

 دآ يبل مدلا ىرحب هيرج يفو ؛برغلاو قرشلا ف نم سوسوي ىح ؛هل ضرألا يط يف سيلبإ لثم :اجاردتسا
 :هنع ةياكح هناحبس هيلإ راشأ امك ؛همكح قفو ىلع يرحي هنأب «لينلا رمأي ناك ثيح نوعرفو «كلذ وحنو

 (يشاوحلا ضعب يف اذك) .(ه١ :فرحزلا) تحن رم يِرْحَن ُراَهْنألا هِذَهَو َرْضِم ُكْلُم يل سيل



 ءايلوألا تامارك ضرك 1 دئاقعلا حرش

 ريسفت ىلإ ريشي امالك دروأ مث .زاوجلا تابثإ ىلإ ةجاح ال عوقولا توبث دعبو

 قيرط ىلع ةماركلا رهظتف :لاقف ءادج ةدعبتسملا هتايئزج ضعب ليصفت ىلإو «ةماركلا

 م بحااص نايتاك «ةليلقلا ةدملا ىف ةديعبلا ةفاسملا عطق م (يلولل ةذاعلا ضقن

 دادترا لبق سيقلب شرعب - رهشألا ىلع ايخرب نب فصاآ وهو - 332 ناميلس
 نميلا ةّح مسا

 .ةفاسملا دعب عم ء«فرطلا
 نيرهش هريسم يهو رظنلا يأ

 َلَحَد املك هنإف :ميرم قح يف امك (ةجاحلا دنع سابللاو «بارشلاو ,ماعطلا روعكو

 .4وَللا ٍدْنِع نم َوُه ْثَلاَق اَذَه ِكَّل ىَنأ م رم اَي لاق اقر اَهَدْنِع َدَجَو َباَرْحِمْلا اًيِرْكَر اهيل
 1 :نارمع لآ)

 رمأ ةماركلا نأب زاوحلا ىلع نولدتسيو ءاهعوقو مث «ةماركلا زاوج نوتبثي نيملكتملا ءامدق :تابثإ ىلإ ةجاح ال

 ضرغ ال هنأو ,نكمم لك ىلع رداق هناحبس قحلا نأ ررقت دقو «هتاذل لاحم اهعوقو ضرف نم مزلي ال ذإ ؛نكمم
 لالدتسالا زوجي ال هنأل ؛كلذ نولعفي امنإو «ةماركلا زاوج تبثف ءنكمم قلخ نع ضارغألا ضعب هقوعي يح «هلعفل
 رتاوتلاب اهعوقو تبث امل هنإف :ةفاسملا رصق حراشلا راتخاو ؛رهاظلا نع اهفرص مزلي لب ؛لاحم ا رمألا ىلع صوصنلاب
 ١95[ :ساربنلا] .باتكلا ىلع رتاوتلا مدق اذلو ءاهرهاوظ ىلع صوصنلا لمح بجوف ءاهزاوج تبث

 :ليق هنأل ؛"رهشألا ىلع" :لاق امنإو ,موطسأ همسا ءاملاع اقيدص ناكو «هبتاك :ليقو «ناميلس ريزو :ايخرب نب فص

 بتك :سيقلب شرعب (يلتسك).هسفن ناميلس :ليقو هب ىلاعت هللا هديأ ءكلم وأ «ليئربج :ليقو «َتِلَع رضخلا هنأ
 هبحاص رهظأف ؛ةرجعملا اهيلع رهظي نأ 83 ناميلس دارأف «هيلإ تراسف «ةملسم هيلإ يأت نأ :3كِلَع ناميلس اهيلإ
 هنأك ايارحم ةدابعلا عضوم يمسو دجسملا :بارخملا ١37[ :ساربنلا] .فرطلا دادترا لبق تل ناميلس رمأب اهشرع

 :قاطيقللا برلنلا
 «سدقملا تيب مادخ نم اهدلو لعجت نأ ترذنو ءانطب تلمحف «ةحلاص ةأرما ميرم مأ تناكو :اقزر اهدنع دجو

 ئبف ؛هحاكن يف ميرم ةلاخ تناكو .مهسيئر ناكو 3 ل ايركز اهذخأق «تيبلا مادخ ىلإ اهتلمحف ءميرم تدلوف
 اهدنع دجيف ءامارشو اهماعطب اهيتأيو ةيلسي نس ال «بابلا اهيلع قلغأو ءاعيفر اناكم دجسملا يف امل

 ١[ 91 :ساربنلا] .فيصلا يف ءاتشلا ةهكافو ءءاتشلا يف فيصلا ةهكاف

 - هنأ :باوجلاو ,ةتفع ايركز ةزجعم وأ 83 ىسيعل اصاهرإ نوكي نأ" لمسح هنأ :هيلع دروأ هللا دنع نم وهن تناآق



 ءايلوألا تامارك 5 ٠ دئاقعلا حرش

 نامقلو بلاط يبأ نب رفعج نع لقن امك :ءاوخا يف نايا ءايلوألا نم ريثك نع
 هنأ :ىئور امكف ذامحجلا مالك انعأ :عامحتلاو دامحلاا مالك و ءامهريغو كل اد يس رسلا

 تانا ويحل

 مالك امأو ءاهحيبست اعمسو ءتحبسف ةعصق ءادردلا يبأو ناملس يدي نيب ناك

 اهون" :لاق 2 يببلا نأ :يور امكو .فهكلا باحصأل بلكلا ملكتك ءاوحعلا

 :نارمع لآز ُياَذَه ِكّل ىنأ هيَ ايو :ايركز لوق نآلف ؛ياثلا امأو :الكلع ىسيع دلوت لبق هنألف ؛لوألا امأ ءفلكت -

 دمحأ خيشلل ناك هنأ يورف :ءايلوألا نم ريثك [؟517 :ساربنلا| .رهاظلا فالخ اناحتما هنوكو ءهمئالي ال (”0

 .ءاوهلا ىلع نوريطيو ءاملا ىلع نوشمي ديرم فلأ هيورضحخ نب

 موي ةنيدملا مدقو «ةشبحلا ىلإ رحاه «ةباحصلا ءامظع نم ناك «ء#> ىضترملا يلع وخأ وه :بلاط يبأ نب رفعج
 يف هلك يبلا هركذو لاق امك وأ "؟رفعج مودقب :مأ حرفأ ربي حتفب انأ يردأ ال" :286 يببلا لاقف .«ربيح حتف
 هللا لعجف هادي تعظقو دهشتساف ؛ماشلا ىلإ ركسع يف دلي يبل هلسرأ ءيذمرتلا هاور امك ؛ءابقرلا ءابجنلا

 عم «ةنجلا يف ريطي ارفعج تتار" ه5 هللا لوسر لاق :لاق هدف ةريره يبأ نعو ءامهي ريطي نيحانج هل هناحبس

 نحن امع جراخ توملا دعب ناريطلا نأل ؛رظن حراشلا مالك يفف «رايطلا ىمسي اذلو «(يذمرتلا هاور) "ةكئالملا
 [؟837 + سارينلا] .هيف

 مهعبتاف «كرشلا ىلإ مهاعد نيح «كلملا سونايقد نم اوبره «نينمؤملا نم لاجر ةعبس مهو :فهكلا باحصأل
 فرظ نيب :لجر امنيب [19417 :ساربنلا].ىلاعت هللا ءايلوأ بحأ إف ءقودرطت :لاقو 'ءملكتق هودرطف .ءبلك
 فاضي دقو «فئاطلاو ةكم نيب تمقأو «برغملاو رضعلا نيب ترس :وحن ةدرفملا ىلإ فيضأ اذإ ؛ناكملاو نامزلل

 نأو ءام وأ ؛عابشإلا فلأ هقحلي نأو ؛ةصاخ نامزلا ف لمعتسي نأ بجي ذئئيحف «ةيلعفلا وأ «ةيمسالا ةلمحلا ىلإ
 تيقل يشمأ امنيبو ؛ديز ءاج مئاق انأ انيب :وحن «هباوج يه ةلمج هدعب نوكي نأو :تازاحنا عم هيف نوكي

 هضري ملو «ركب ءاج ذإ سلاج انأ انيب :وحن ءاذإو ءذإ وحن وهو «ةأحافملا فرح باوجلا يف ركذي دقو ءاورمع

 ةفاضإب رحلا لحم يف هنأل ؛!باوجلاب ال «ةأجافملا ىيعمب يناثلا ىلعو ؛باوجلاب بوصنم لوألا ىلع نيبو ءيعمصألا
 ؛ندنار :قوسلاو " ةرقب قوسي" :هربخ ءأدتبم لحجر ةراجلا ىلع مدقت اميف لمعي ال رورجملاو :ةأجافملا فرح

 [؟ 4/2 «؟51 :ساربنلا] .ةدحولل وأ ءثينأتلل ءاتلاو



 ءايلوألا تامارك لي دئاقعلا حرش

 :سانلا لاقف ءثرحلل تقلح امنِإو ءاذهل قلخأ مل ينإ :تلاقو «هيلإ ةرقبلا تتفتلا اذإ

 *."اذمي تنمآ" :83ع يبنلا لاقف «ةرقبلا ملكتت !هللا ناحبس

 :لثم ءءايشألا نم كلذ ريغو ءءادعألا نع مهملا ةيافكو ؛ءالبلا نم هجوتملا عافدناو

 ريمأل لاق ىح ؛"دنواهف"ب هشيح -ةنيدملا يف ربنملا ىلع وهو - ه5 رمع ةيؤر
 عامسو ءكانه ودعلا ركمل لبجلا ءارو نم هل ًاريذحت «لبجلا َلبجلا !ةيراس اي :هشيح

 ........هب ررضت ريغ نم مسلا هقؤ دلاخ برشكو «ةفاسملا دري عم هناك ةيراس

 نم رأ لو «ءايلوألا نم دحأ فرصت نم ةرقبلا ملكت سيل ذإ ؛رظن ةماركلا ىلع اليلد ثيدحلا نوك يف :يبنلا لاقف

 [؟9/8:ساربنلا] .خسرف ةئامسمخح ةريسم ةنيدملا نيبو هنيب عضوم :"دنواه"ب [؟3/ :ساربنلا] .هل ضرعت نم حارشلا

 [؟34 :ساربنلا] .ريذحتلا ىلع بصن :َلبجلا لبجلا

 ىلع بطخي وه انيبف ءمينز نب ةيراس مهيلع رمأو ءاشيج ثعب هو باطخلا نب رمع نأ يور :ةيراس عامسو
 ىلإ مهضعب نورضاحلا تفتلاف ءتارم ثالث «لبحلا !ةيراس اي :لاقو ةبطخلا كرت ذإ ؛ةنيدم. ةعمجللا موي ربنملا

 ناكو «فوع نب نمحرلا دبع هلأس مث ؛لاق ام نرهظيل :هنو يلع لاقف «نونجم هنإ :مهضعب لاق ىح «ضعب

 اودنسي نأ مهترمأف ,مهروهظو مهيديأ نيب نم مهوتأيو ءانناوخإ اومزه نيكرشملا تيأر :لاقف هب سنأتسي
 ايدانم انعمسف ءانومزهف «ةعمجلا ةالص تقو ودعلا انبراح :لاقو «رهش دعب ريشب ءاجف «لبخلا ىلإ مهروهظ

 نباو «بيطخلاو :ميعن وبأو «يقهيبلا هاور ام صخلم اذهو .ودعلا مزهفاف «لبجلاب انقحلف لبحلا !ةيراس اي يداني

 [19/ :ساربنلا| .هيودرم
 رمعملا حيسملا دبع هيلإ اولسرأ ةريحلا ىراصن نأ :ةيعفاشلا ءاملع نم يريمدلا ركذ :مسلا هد دلاخ برشكو

 ذإ هبرشأ نأ ديرأ «ةعاسلا مس :لاق ؟وه ام :لاقف «ةروراق هدي يفو ءاجف «ةنس نيسمخحو ةئام ثالث نم رثكأب

 .ءبجعلا اذه مهربخأو .مطوسر فرصناف «هبرشو هللا مسا ركذو «دلاخ هذخأف ءههركأ ام كنم تيأر

 يف ميعن وبأو «يقهيبلاو «يلعي وبأ هاور :باتكلا جيرخت يف يورهملا يراقلا لاقو «هوبراخي ملو هوحلاصف
 [75/ :ساربنلا] ."لئالدلا"



 ءايلوألا تامارك ا دئاقعلا حرش

 ثلدتسا املو ءئىضخي نأ نم رثكأ اذه لاثمأو دقو نع بانك لينلا نايرجكو

 ءايلوألا نم تاداعلا قراوخ روهظ زاج ول هنأب «ءايلوألا ةماركل ةركنملا ةلزتعملا

 نوكيو :هلوقب باوجلا ىلإ راشأ - يبنلا ريغ نم يبنلا زيمتي ملف «ةزجعملاب هبتشال

 لوسرلل ةزجعم «ةمألا داحآ نم وه يذلا ىلولا نم تاداعلا قراوخ روهظ يأ كلذ

 يلو هنأ ةماركلا كلتب يأ امب رهظي هنأل ؛هتمأ نم دحاول ةماركلا هذه ترهظ يذلا

 .هتنايد يف اقحم نوكي نأو الإ ءايلو نوكي نلو

 يح «هيهاونو هرماوأ يف هل ةعاطلا عم «هلوسر ةلاسرب ناسللاو بلقلاب رارقإلا كايدو

 كلذ رهظي ملو ءايلو نكي 4مل 0 مدعو هسفنب لالقتسالا يلولا اده ىعدا ول
 ةعباتملا يأ

 (ة زجعم 6-0 يبلا ىلإ ل1 يسلب وهف ةداعلل قراخلا رمألا نأ :لصاحلاو هدب يلع

 :اهلهأ هل لاق هدد باطخلا نب رمع دهع يف رصم يباحصلا صاعلا نب ورمع حتف امل هنأ يور :لينلا نايرجكو

 ةرشع ىدحإ ىضم اذإ «بايثلاو يلحلا نم نوكي ام لضفأ عم ءركب ةيراج هيف ىقلت نأب الإ يرحي ال ليتلا نإ
 ءعالجلا سانلا دارأ ىح لينلا فجف ؛مالسإلا يف نوكي ال اذه :ء#> صاعلا نب ورمع لاقف ءرهشلا اذه نم ةليل

 نم" :لينلا يف ىقليل باتكلا اذهب ثعبو «ةيراجلا ءاقلإ نع هيهف نسحتساف .ء#» رمع ىلإ صاعلا نب ورمع بتكف
 كيرخي ىلاعت هللا ناك نإو ءرخت الف :ِكلَّبق نم يرحت تنك نإف :دغب امأ ءرضم لين ىلإ نينمؤملا ريمأ رمعغ هللا دبع

 نم هدنس يفو «هانرصتخاو خيشلا وبأ هاور ءانموي ىلإ هتقو نم ىرجف :"كيرجي نأ راهقلا دحاولا هللا لأسأف
 [؟955١ 2794 :ساربنلا] .فرعي ال

 ةلاسرلا ءاعدا دنع هابتشالا نأ :هلصاح :باوجلا ىلإ راشأ .ءايبنألا ثعب ةمكح لاطبإل لاحم اذهو :زيمتي ملف

 ةزجعمو «هل ةمارك هنأل ؛هابتشا ال ءاعدالا مدع دنعو «هلوسر ةلاسرب رقه نيدتم هنأل ؛هنم ليحتسم وهو :هسفنل

 ىلع ةلالدلا يف امهكارتشال ؛هبشتلا قيرطب وه امنإ ةزجعم ةماركلا دع نأ باتكلا ردص يف قبس دقو .هلوسرل

 دنع رهظي امنإ لب ةمارك ىمسي يذلا قراخلا يأ :كلذ رهظي ملو ١[ 44 :يلايخ].ركذتف «ةوبنلا ىوعد ةيقح



 ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم الاللا 0 دئاقعلا حرش

 نع هولخل ؛ةمارك يلولا ىلإ ةبسنلابو «هتمأ داحآ لبق نم وأ هلبق نم رهظ ءاوس
 هدصق نمو «ايبن هنوكب هملع نم دب ال يبنلاف «هلبق نم كلذ رهظ نم ةوبن ىوعد

 .يلولا فاالخعب «تازجعملا بج ومع ًاعطق همكح نمو .تاداعلا قراوخ راهظإ

 [ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم]
 ةينامزلا ةيدعبلا دارأ هنكل "ءايبنألا دعب" :لاقي نأ نسحألاو ءانيبن دعب رشبلا لضفأو

 اك ف 0 ؛2ا2 ىسيع صيصخت نم دب ال كلذ عمو «يبن انيبن دعب سيلو

 نيب ةثالث قورف ىلإ ةرابعلا هذ راشأ : يبلاف [؟395 :ساربنلا] .اهاوعد نم ةزجعملا يف دب الو :ىوعد نع هولخل

 نيقلل اديفم ءايعطق ىبنلا مكح نوكي نأ نم دب ال يأ :اعطق همكح نمو [؟35 :ساربنلا] .ةماركلاو ةزجعملا بحاص
 [13134 :ساربنلا] .خاسنلا نم طقس ائيش لعلو ءروصق عون حراشلا ةرابع يفو .هقدص ىلع ةلادلا هتازجعم ىضتقم
 راهظإ همزلي ال اضيأو ؛هسفنل امضه «سانلا رارش نم هنأ دقتعا اممر لب «هتيالو فرعي ال دق هنإف :ىلولا فالخع

 تدتشا اذإ الإ مهللا ؛ءباجعإلا ىلإ يدوي نأ ةفاخم .ءكلذ نع ةقيرطلا خياشم رابك ىف لب ءادضق قراخلا

 [؟535 :ساربنلا] .فشكلا طلغي دقف ءقدصلا عوطقم يلولا ربح سيل اضيأو ؛ةجاحلا

 نأ قف ةريره يبأ نع بيطخلاو ؛يدع نباو ؛مكاحلا هاور ام ةنسلا لهأ دنع بهذملا نأ !ملعا :انيبن دعب

 الإ ؛نيضرألا لهأ ريو ؛تاوامسلا لهأ ريخو «نيرخآلاو نيلوألا ريخ رمعو ركب وبأ" :لاق هني هللا لوسر
 لضفأ :نولوقيف ءفرشلا ةيدعب نعم. ماقملا اذه لاثمأ يف "دعب" ةملك نولمعتسي ءاملعلا نإ مث ؛"نيلسرملاو نييبنلا

 امتدافإل ؛روصق فنصملا ةرابع يف :اذه ىلعف «ةاروتلا نآرقلا دعب بتكلا لضفأو ,التلع ميهاربإ انيبن دعب ءايبنألا

 ىلع ءافلخلا لضف مزلي الث "ءايبنألا دعب لاقي نأ" :نسحألاو حراشلا لاق اذلو ءايبتألا ىقاب ىلع ءافلخلا ليضفت

 ةيدعبلا دارأ هنكل" :هلوقب هركذ امك ؛ةينامزلا ىلع ةيدعبلا لمح ناكمإل "بجاولاو" :لقي مل امنإو «ءايبنألا

 |[: الو «ساروبلا] ."ةفاسزلا

 ةيدعبلاب هليوأت عم فنصملا مالك نأ ديري :دب ال كلذ عمو .يبن ىلع ءافلخلا ليضفت مزلي الف :يبن انيبن دعب سيلو

 لضفألا نأ داري نأ بحيف يي انيبن نامز دعب «ةعبارلا ءامسلا ىلع يح يلع ىسيع نأل ؛روصق نع ولخي ال - ةينامزلا
 ؛ةيضاملا ممألا ىلع ءافلخلا ليضفت ديفي ال هنأ وهو ءرخآ روصق هيفو :تلق ءركب وبأ - التل» ىسيع ىوس دك انيبن دعب

 ٠٠"[ :ساربنلا] .اضيأ ةمهملا تادقتعملا نم هنأ عم



 ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم م 4غ 4 دئاقعلا حرش

 هدعب دلوي رشب لك ديرأ ولو :3ت3ع ىسيعب ضقتنا- انيبن دعب دجوي رشب لك ديرأ ول ذإ

 دفي مل - ضرألا هجو ىلع دوجوم وه رشب لك ديرأ ولو ةباحصلا ىلع ليضفتلا دفي مل

 ف ضرألا هجو ىلع دجوي رشب لك ديرأ ولو ,مهدعب نمو نيعباتلا ىلع ليضفتلا

 ةوبنلا يف 22 يبلا | كدص ندلا دهن قيديعلا رك وبأ ,الكلع ىسيعب ضقتنا - ةلمجلا

 ش .هدرت الب جارعملا يفو «مشعلت ريغ نم
 ثكمو فقوت يأ

 .هدعب ال هتمز ىف وأ هلبق اودلو مهَأل :ةباحصلا .هدعب وأ هلبق دلو ءاوس هدعب ايح نوكي ين :دج وب

 :ىلاعت هلوقل ؛ةقباسلا ممألا نمو «نيعباتلا نم لضفأ ةباحصلا نأ حص دق هنأب باجي نأ نكميو :ليضفتلا دفي م

 :بولطملا ىلع لاد مالكلاف لكلا ىلع لضفلا بحوي ةباحصلا ىلع لضفلاف 41٠١ :نارمع لاو هنأ عع
 ٠ 172٠| :نازيفلا|. لضفأ م ءاقملا اذه وجن ف 3 حيرصتلا نأل ("نيسيحألا" :لاق اذلو «ءدب حرصم ريغ نكل

 .مهدعب نمو نرعباتلاو ةباحصلا لحديل «هلبق وأ ؛هدعب وأ :هنامز يف هدلوت ناك ءاوس يأ :ضرألا هجو ىلع
 رشب لك ديرأ ول ذإ" :هلوق نم رم امل راركت اذه :تلق نإ ءضرألا هجو ىلع لزني هنأل :#تلع ىسيعب ضقتنا

 ضقتنلا ةدامف «ضرألا هجو ىلع هنوكب ديقم ريغ قبس اميف دوحجولا :تلق ؟"8تلع ىسيعب ضقتتا انيبت دعب دحوي

 :ضرألا ىلع عون ىسيع لوزن دنع الإ ققحتي ال يناثلا ىلعو ءنامز لك يف هي انيبث دعب ةققحتم لوألا ىلع

 اضيأ مالسلا مهيلع سيردإو سايلإلاو رضخلا نأ عم ءركذلاب 8: ىسيع صيصخت هجو :لوألا :ناثحب انهه يقب
 لاق :يناثلا «فالخ ةثالثلا ماركلا .ءالؤه يفو ةةرتاوتملا تيداحألاب تبا التل ئسيغ ةايح نأ وه - .ءايحألا نم

 قاحلإب رعشي ةوبنلا فصوب مكحلا نارتقا نأل ؛فرشلا ةيدعب ىلع هلي فنصملا مالك لمح نكمي :نيققحما ضعب

 [70 :ساربنلا] كم انيبتب مهلك ءايبنألا

 هتيمست لرزن دقو هللا دبع 25 يببلا هامسف «ةبعكلا دبع مالسإلا لبق همسا ناك ,ديدشتلاو رسكلاب :قيدصلا

 مئصل دجسي مو ءايبن ثعبيس هنأب ءاريخب ريجعأ نيح (هنوبن لبق ةوبنب نمأ هنأ يور ؛ءامسلا نم قيدصلاب

 هل ناكو الإ دحأ ىلع نامبإلا تضرع ام" :لاق هي هنأ يور امك ءثكمو فقوت :مفعلت [00 :ن ةيتسوا

 ءجارعملا ةصق يف قيدصلاب يم :ريسلا بتك يفو :جارعملا يفو (درو وبأ)."مثعلتي مل هنإف ءركب يبأ ريغ ةوبك

 يف هايإ هقيدصتب 2 دمحم ةوبنب دهاش نمؤم هنأب هلوق قدص هنأل ؛جارعملا ف قيدصلاب ىمس :لاقي نأ نكميو

 [؟57 :ماصع|.حاحصلا يف امل اقباطم قيدصلا قالطإ نوكيف ,موقلا عيمج داعبتسا عم ءددرت الب جارعملا



 ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم معه دئاقعلا حرش

 هذ نامثع مث .,تاموصخلاو اياضقلا يف لطابلاو قحلا نيب قّرف يذلا هدو قورافلا مث

 دك موفلك مأ هجوز نكد ةيقر تتام املو ءان# د ةيقر هحوز ةَِلَع يلا نأل ؛نيرونلا وذ

 دابع نم هقف ىضترم ا ىلع مث *"اهكتجورزل ةقلاث ىدتتع تناك ول" :لاق تنام املو
 (ىضترملاب قلعتم) ل 5 :

 225 هللا لوسر باحصأ صلخو هللا

 صلاخ عمج

 اومكح امل كلذ ىلع ليلد ممل نكي مل ول هنأ رهاظلاو .فلسلا اندجو اذه ىلع
 روك ذملا بيترتلا

 71 ال 2 ةدالا 0 ن 27 ا ا (ةض راعتم نيبناجلا لئالد اندجو دقف نحن امأو «كلذب

 ملف ءيدوهيلل مكحف كو هللا لوسر ىلإ امكتحاف ءايدوهي مصاخ اقفانم نأ :يور دقف :تاموصخلاو اياضقلا يف

 ءاضقب ضري مل نمل يضقأ اذكه :لاقو «قفانملا لتقو «هفيس رمع ذخأف هذ رمع ىلإ مكاحتن :لاقو «قفانملا ضري

 «هانرصتخاو (متاح يبأ نبا هاور) «قورافلا يمسف «لطابلاو قحلا نيب قرف رمع نإ :ات32 ليئربح لاقف .هلوسرو هلل

 اي :تلقف «ءشيرق نم افوحخ نوفتخم نوملسملاو تملسأ :لاق ؟قورافلا تيم“ مل رمع تلأس :ان5# سابع نبا لاقو

 لوسر يناّمسف ؛ديدش نزح شيرق باصأف «دحسملا انلخد يح انحرف ؛يفتخت الف ءقحلا ىلع نحن !هللا لوسر

 27.٠ 70١[ :ساربنلا] .نينمؤملا ريمأب يمس نم لوأ وهو ءهانرصتخاو (ركاسع نبا هاور) ءذئموي قورافلا هي هللا

 وهو «هبئابر نم امهفأ ضفوارلا تمعزو ,اب#> ةجيدحخ نم 225 يببلا تانب نم امهاتلكو :موثلك مأ هجّوز ةيقر تتام
 هللا نأ :اعوفرم ةشئاع نعف «نيتعيرك امهامس ليي هللا لوسر نأل وأ امهفرشل ؛نيرون ب هللا لوسر اتنب يمسو ؛لطاب

 بتكي الف هيتعرك بحأ نم :مهوقك «نانيعلا ناتعركلاو (بيطخلا هاور) «نامثع نم يميرك جوزأ نأ ّىلإ ىحوأ
 ٠١0١| :ساربنلا] .فلكت هنإف طي هئافسأ نم روتلا نأل ؛امهيبأ مساب اتيممس :لاقي نأ ىلإ ةجاح الو ءرصعلا دعب

 ىلإ رخآلا ضعبلاو هو نامثع ىلع هذ ىلع ليضفت ىلإ ضعبلا بهذ دقو ؛ةنسلا لهأ رثكأ :فلسلا اندجو

 نسحو :"فقاوملا" يفو «قحلا قيقحت يف داهتجالا ةدش مهتداع نأل :خلإ رهاظلاو ١[ 45 :يلايخ] .امهنيب فقوتلا

 قحلا وه ام ضيوفتو «لوقلا كلذ يف مهعابتا انيلع بجوف ؛هيلع اوقبطأ امل كلذ اوفرعي مل ول مهنأب يضتقي مي اننظ'
 ١ ٠[ :ساربنلا] .ىلاعت هللا ىلإ

 ١55١١. :ثيدحلا مقر ء[ك#ذ نامثع] هجيوزت باب ؛"دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم" ف يمثيحلا مامإلا هجرخأ *



 ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم م45 دئاقعلا حرش

 ءىشب ًالخم هيف فقوتلا نوكي وأ «لامعألا نم ءيش هب قلعتي امم ةلأسملا هذه دجن ملو

 تركسلا ناكل مهدلقت الولو «فلسلاب نظلا نسح اهليلدو ؛ةينظ ةلاسملا هذنع نأ ديري :ةلاسملا ةذه دخن و

 ةلأسملا نألف ؛ايناث امأو ءاهنم ءيشب مزج الف «ةضراعتم ةنسلا لهأو ةعيشلا لئالد نألف ؛الوأ امأ ءلضفأ اهنع

 اهنع توكسلا نآلف ؛انلاث امأو «تايداقتعالا يف ال تايلمعلا ف زوجي امنإ نظلاب ءافتكالاو «ةيلمع ال ةيداقتعا

 ةحيحص ثيداحأ ةنسلا لهأ ةلدأ نألف ؛لوألا يف امأ ءثحب لكلا يف يدنعو ءعرشلا تابحاو نم ءيشب رضي ال

 يف رظنلاب اذه فشكنيو «ضراعت الف «ةلالدلا ةحضاو ريغ وأ ؛«تاعوضوم امإف ةعيشلا ةلدأ امأو ؛ةلالدلا ةحضاو

 يف نظلا ةيافك مدعب مكحلا نألف ؛ىناثلا يف امأو ؛ثيدحلا ملع نع لحارمب. مالكلا ءاملع نكل «ثيدحلا بتك

 داقتعالا بتك ىف نورك ذي (مهفلخو مهفلس) ةبجلا ءاملع كمن ان كلذو ؛ةقالطإ ىلع سيل - .تايداقتعالا

 وأ ؛ميهاربإ وأ ءمدآ انيبن دعب ءايبنألا لضفأ نأو ؛سكعلاب وأ ؛ءايبنألا ىلع كلملا ليضفتك «ةنونظم لئاسم

 نأو .ةرجشلا مث «دحأ مث ءردب لهأ مث «ةرشبملا ةرشعلا ةباحصلا لضفأ نأو «مالسلا مهيلع ىسيع وأ ءىسوم

 ف ةبرطضملا محلاوقأكو ءمهضعبل افالخ ءبيصيو ئىطخي دهتحما نأو «دحاولا ربخي نيلدتسم ؛ةنس نوثالث ةفالخلا

 مدع نأ ملعف «كلذ ريغ ىلإ ءصقنيو ديزي :مهضعبو «صقني الو ديزي ال نامبإلا :مهضعب لوقو ؛ءايبنألا ةمصع

 نيكرشملا نظك ادساف نظلا ناك اذإو «ةلاسرلاو ديحوتلاك «نيقيلا بلطي ثيح وه امنإ «دئاقعلا يف نظلا زاوح

 ؛نظلا بسح ىلع اهميلست زاج «ةيداقتعا ةلأسم ئظلا ليلدلا دافأ اذإ امأو «نظلا عابتا نآرقلا مهيلع ىعن نيذلا

 ةيورملا داحآلا ثيداحألا نم ريثك لامهإ مزلي الثلو ؛اقح اًهوكب نظلا دافأ دق ليلدلا نأب عطقلل ؛كلذ بجو لب

 نألف ؛ثلاثلا يف امأو ءرشحلاو ربقلا لاوحأ ضعب ليصفت ثيداحأك ءاهمدعك اهدوجو لعحو «تايداقتعالا يف

 تابجاولا فقوت يف ةروصحم تسيل تايداقتعالا ةدئاف نأ ملعف ءادج ةليلق اهيلع تابحاولا فقوتي لا لئاسملا

 لوأ نإف «ةعيشلا بهذم لاطبإ اهيلع رودي ةلأسملا هذه :لوقنف ملس ولو «؛هسفنب دوصقم داقتعالا لب ءاهيلع

 وه هبهذم نأو «ةفيلخلا وهف 325 يبلاب ةباحصلا هبشأ هنأ هيلع نوعرفي مث ءلكلا لضفأ ,كذ ايلع نأ :مهوصأ

 نيملاظلا نأو ,عجشأو ملعأو لضفأ هنأ عم ؛هريغ اوفلختسا ثيح هوملظ ةباحصلا نأو «هريغ بهذم ال «قحلا

 ءافعض ليلضت يف مهبيترت وه اذهو .ةنسلا لهأ هاور ثيذح لك لطبيف «مهنع ثيدحلا ةياور حصي الف لدع ريغ
 ةلأسمب, مامتهالا ءاملعلا ىلع بجيف ؛«مههابشأو ةيربحلاو ةلزتعلا بهذم دسافم نم دشأ هداسفو «نيملسملا

 ةعيشلا انعمس ىح ,مادقألا ةلزم همالك راصف ءلهاست دق حراشلا نأل ؛ماقملا اذه يف انبنطأ امنإو «ةيلضفألا

 [.7 ٠.1 :ساربنلا] .ليبسلا يدهيو قحلا لوقي هللاو ءملعلا بالط نم اريثك اني نوقلزيو «هترابعب نوحتحي



 ءايبنألا دعب ةيلضفألا ةلأسم م عب دئاقعلا حرش

 ةئسلا تامالع نم اولعج ثيح هقف نامثع ليضفت يف نيفقوتم اوناك فلسلاو

 ةرثك ةيلضفألاب ديرأ نإ هنأ :فاصنإلاو «نينتخلا ةبحمو «نيخيشلا ليضفت ةعامجلاو
 رمعو ركب يبأ

 .الف لئاضفلا نم لوقعلا اووذ هّدعي ام ةرثك ديرأ نإو ؛ةهج فقوتللف باوثلا

 هيلع اندجو اذه :هانعم نأب بيجأو ,"فلسلا اندجو اذه ىلع" :هلوقل فانم هنأب هيلع ضرتعا :اوناك فلسلاو

 :فلسلا ضعب نع لقن امو «همالك نيب الو حرشلا يمالك نيب ةافانم الف ؛نيفقوتم مهضعب ناكو «فلسلا رثكأ

 وه "فلسلا اندحو اذه ىلع" :هلوقب هيلإ راشملا نأب باجي نأ يدنع نكميو بجو نامثع نم لضفأ هذ ايلع نأ

 نيب هنع ثوحبملا نأ هيلع لدي نكل .ظفللا هدعاسي مل نإو صيصختلا اذهو قف ىلع ىلع ف ركب يبأ ليضفت

 ٠.7"[ :سارينلا| .رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت وه - ةعيشلاو ةنسلا لهأ

 ضرعت ريغ نم امهيف ةبحما ركذب ءافتكالا :مهفقوت ليلدو «تنبلا جوز نيتحتفب نتخلا ءانذ يلعو نامثع :نينتخلا
 ٠07[ :ساربنلا] .ةنسلا تامالع نم امهنأ ةيلضفألا ةلأسمب. مامتهالا ىلع اليلد كبسحو ؛نيخيشلا ف امك «ليضفتلل

 دعب لضفأ سانلا يأ :هل ليق هش كلام مامإلا فقوت اذلو ءلقعلاب فرعت ال باوثلا ةرثك نأل :ةهج فقوتللف

 لضفي هب يدتقأ ادحأ تكردأ ام :لاق ؟ىذ ىلعو نامثعو :هل ليقف ءكش الب نكرمعو ركب وبأ :لاقف ؟مهيبن

 ٠١7[ :ساربنلا] .يسنالقلا سابعلا وبأو «نيمرحلا مامإ فقوت اذكو ءرخآلا ىلع امهدحأ

 دهجلاو «ةيملعلا تالامكلا نم ءادج ةريثك د ىلع لئاضف نأل الف ؛هدعي :هلوقب ةقلعتم "نم" :هّدعي ام ةرثك
 ةيوبأو ءءاسن ةديس جاودزاب هفرشتو ءرفسلاو رضحلا يف هني يبلا ةمزالمو «ظعاوملا يف ةغالبلاو ؛ةعاطلا يف

 .هتعاجشو «هنع قراوخلا روهظو «هبقانم يف ثيداحألا دورو ةرثكو «هنم ةيفوصلا قرط باعشناو «نيتناحيرلا
 ضو نامثع نم لضفأ هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ اذلو ؛ثيدحلا ءاملع هركذ امث كلذ ريغ ىلإ ؛هتواخسو

 يف قحلا ام :تلق نإ .كي ةفينح يبأ مامإلا نع ةفيعض ةياور وهو «يروثلا نايفسو ؛ةعيزخ نب ركب يبأ مامإلاك
 (عراشلا رابخإب الإ فرعت ال اهنأو «باوثلا ةيرثكأ نيعمج ةيلضفألا يه هنع ثوحبملا نأ ررقت دق :تلق ؟ماقملا اذه

 هللا هه تا ءاَهدتحا «لضفأ و نامثع نأ ىلع ةيعرش لئالد دحن انإ مث ءاهيلع لدت ال ةرهاظلا بقانملا نأو

 كلذ غلبيف «نامثع مث رمع مث ركب وبأ هدعب هتمأ لضفأ :يح هي هللا لوسرو لوقن انك :لاق ءار#و رمع نب
 هذه يف سانلا ريخ :لاق د يلع نعف ,فلسلا صوصن :اهيناثو «(يذمرتلا هاور) ؛هركني الف للي هللا لوسر

 لصف" يف امك نامسلا ديعس وبأ ظفاحلا هاور ءانأ مث «نيرونلا وذ نامثع «قورافلا رمع ركب يبأ دعب ةمألا
 ٠١7[ :ساربنلا] .لضفأ ءذ نامثع نأ ىلع عامجإلا يدادغبلا روصنم وبأ ىكح لب «"باطخلا
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 | نيدشارلا عارفاوللا ةفالحخ |

 ممألا ةفاك ىلع بجي ثيخحب «نيدلا ةماقإ ف لوسرلا نع مهتباين يأ مهتفالخو

 مث ركب يبأل دك هللا لوسر دعب ةفالخلا نأ نعي ءاضيأ بين بيترتلا اذه ىلع «عابتالا
 . ةيلضفألا ا ٍىَأ

 الك لوسر يوت موي اوعمتحا دق ةباحصلا نأل كلذو هذ يلعل مث «نامثعل مث ءرمعل
 ,«كذركب يبأ ةفالخ ىلع ةعزانملاو ةرواشملا دعب مهيأر رقتساو «ةدعاس نب ةفيقس يف

 ولو ؛هنم ناك فقوت دعب ,داهشألا سوؤر ىلع 5 يلع هعيابو ء,كلذ ىلع اوعمجأف

 25011101011117١ .«ةباحصلا هيلع قفتا امل «هل اقح ةفالخلا نكت مل

 ينفق نم لري يسبق رك وأ بلا دل راحل حفلا لاقل عشرلل ىهر ةةنيقم ةرو لسة يا اقم
 ظفحل ةفيلخلا بصنل اوعمتجا امنإو .راصنألا نم موق ةدعاس ونبو ءافقس هل تلعج اذإ مضلاب هفقسأ «حتفلاب تيبلا

 راصنألا لاقف :ةعزانملاو *“٠0"[ :ساربنلا| .نيرفاكلا ةرثكو نينمؤملا ةلقل ماظنلا لالتخا ةفاخمو .مالسإلا نيد

 هللا لوسر لوقت مهيلع جتحاو ءءارزو مكنمو «ءارمألا انم رد وبأ مه لاقف ءريم اربع ريمأ انم :نيرجاهملل

 اوعمجأو د ركب يبأ ةفالخ ىلع ةعجارملاو ةرواشملا دعب مد ةباحصلا يأر رقتساف "شيرق نم ةمئألا" 5

 (لالج الم) .هوعيابو «كلذ ىلع
 ء#ذ يردنخلا ديعس يبأ نعف «لوألا يف هعياب هنأ :اهدحأف «لاوقأ ىلع هيف تاياورلا تفلتخا :هنم ناك فقوت دعب

 لاقف ؛ءاجف هاعدف .ء#و ايلع ري ملف ,موقلا هوجو يف رظنف «ربنملا ء#و ركب وبأ دعص :ةفيقسلا ثيدح يف لاق

 ةاورإل .هعيابف كو هللا لوسر ةفيلخ اي بيرق ال :لاقف ؟نيملسملا قرفت نأ تدرأ 1ك هللا لوسر مع نبا اب

 ةتس دعب عياب هنأ :اهيناث 225 يبلا لسغب هلاغتشال ؛ةعاس فقوت امنإو ؛نابح نبا هححصو (يقهيبلاو ءمكاحلا

 نيب عماجلا حيحصلا وهو :اهثلاثو ؛'ملسم"و "يراخبلا حيحص" يف اذهو .رب## ءارهزلا ةمطاف توم دعب رهشأ

 رخأتلا ببس يف فلتخاو ءرهشأ ةتس دعب ةعيبلا داعأ نح «هتبحص نع رخأت مث رمألا لوأ يف هعياب هنأ «نيلوقلا
 ؛هيلع انزح ُهي هللا لوسر توم دعب ؛ةضيرم لزت مل اهنإف نيك ةمطاف ةمدخب الوغشم ناك هنأ :لوألاف «لاوقأ ىلع

 [ارصتخم 7١ 5 :ساربنلا] .نآرقلا عمجب الوغشم .ناك هنأ :ثلاثلاو «ةرواشملا نع هريخأتب ضري مل ناك هنأ :ياثلاو

 ١[ 4 :ساربنلا] .ءايبنألا دعب رشبلا لضفأ مه نيذلا ةباحصلا اميس الو :عونمم لطابلا ىلع ةمألا عامجإ نأل :هيلع قفتا ام



 نيدشارلا ءافلخلا ةفالخ 1 دئاقعلا حرش

 صن هقح ف ناك ول مهيلع جتحالو .ه#ذ ةيواعم عزان امك هذ يلع هعزانلو

 قفتا امل هل اًمح ةفالخلا نكت مل ولو" :"دئاقعلا حرش" يف ينازاتفتلا ةمالعلا لوق نإ :تلق نإف :د يلع هعزانلو

 يف هدد ةيواعم عزان ايلع نأ ىلع لدي - ىهتنا "من ةيواعم عزان امك هنو يلع هعزانلو «ةباحصلا هيلع
 يف أطخ نع لب .هتفالخ يف عازن نه نكي مل تابراحملاو تافلاخملا نم عقو امو" :هدعب اميف هلوقو ؛ةفالخلا

 ؛«فانت نيلوقلا نيذه نيبف «ةفالخلا يف ذه ةيواعم عم ه5 ىلع عازن نكي مل هنأ ىلع لدي - ىهتنا ."داهتحالا
 يعاد ريغ نم سفنلا ىوهل امهعازن نكي مل هنأ :يناثلا لوقلا نيعم نأ :لوألا «تاهيجوتب انهه قانت ال :تلق

 _ يلع ريغ ةفالخلاب قحألا نأ معز هو ةيواعم نإف .داهتجالا يف أطخب نكل «ةفالخلا يف عازن ناك لب ؛داهتجالا

 ايلع نأب فرتعا ء١ ةيواعم نأ :ئاثلا لوقلا نعم نأ :يناثلا امأ ,يفانتلا عفدناف ءاذه يف أطخأو بد ايلع عزانف
 ناك لب «داهتجالاب الو ىوهلاب ال ءالصأ ةفالخلا ف امهنيب عازنلا ناك امف ةمامإلاب قحلا وهو ءهنامز لضفأ هذ
 مامإلا عم ةبراحملا نأو شو نامثع ةلتق نع صاصقلا كرتي ايلع نأ معز هو ةيواعم نإف «داهتجالا يف أطخب امهعازن

 يف ال صاصقلا بلط يف عزانف ءزئاج - هب لمعي ملو «قح ريغ نم ةفيلخلا هدقتعا يذلا قحلا بلط يف قحلا
 نكت مل ول هنأ :لصاحلاف :ةيردصم "ام" ةملك و ؛ليلعتلل ”خلإ عزان امك" :ةمالعلا لوق يف فاكلاف ذئئيحو «ةفالخلا

 عزاني ال فيكف «ةفالخلا يف نكي مل عازنلا كلذ نأ عم «ةيواعم عزان هنأل ؛ءؤ ىلع هعزانل ركب يبأل اقح ةفالخلا
 فاكلا ءيجمتي حرص دقو .يانتلا عفدناف «نيدلا رومأ مهأ نم مامإلا بصنو ةفالخلا نأ عم «ةفالخلا يف ركب ابأ

 ءامهريغو "يراخبلا حيحص حرش" يف "حيشوتلا" بحاصو "لئالدلا حرش" يف يسافلا ةيردصملا ام لبق «ليلعتلل
 ؛عازنلا هب ام يف ال «عارنلا درحم يف هيبشت خلإ عزان امك :ةمالعلا لوق ق:ةيبشعلاو «هيبشتلل فاكلا نأ :تلاغلاو

 (ميلحلا دبع انالوم) .ملعأ هللاو زيزع حناسلا اذه نإف مهفاق اهنأ 7 عفدناف

 نع راصنألا دعاقتو ؛"شيرق نم ةمئألا" :ككفع هلوقب راصنألا ىلع هدو ركب وبأ جتحا هنأ ىرت الأ :جتحالو

 ؛لخم اهاكمإ عم ةعزانملا كرت نألو ؛كلذ يف ةعزانملا يضتقت ةداعلا نأل :مهيلع ١177[ :ماصع] .ةفالخلا ىوعد
 (فقاوم حرش).هتمامإ ةحصل طرش امنولعجي مامإلا يف اًبوجولو «ةمصعلا مادعنا بجوت ةريبك ةيصعم وه ذإ

 كلذك ناك ول هنأل ؛لطاب اذهو نقد ىلع هدعب ةفيلخلا نأ ىلع هي يبلا صن :اولاق مهنإف :ةعيشلا تمعز امك
 هنأب بيحأو «زوجي ال لطابلاب ءاضرلاو قحلا نع توكسلا نأل ؛صنلا راهظإ نم هدد يلع تكسي نأ حصي م

 اذهو «ةيقتلل ناك امنإ ,مهلضفب هفارتعاو «ةثالثلا ءافلخلا يف هذ يلع نع يور ام لك كلذك و ؛.مهرش نع فاح
 -نع يور ام ,مهلاوقأ نع دامتعالا عفترال ةيقتلا تبت ولو «تلاقلا هللا دهشأ لإ لذلا ةيسنانآل ؛نالطبلا ةياغ يف
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 لمعلا كرتو «لطابلا ىلع قافتالا 75 هللا لوسر باحصأ قح يف روصتي فيكو ١ كف املا ةافتالا هني هللا ل اخيضأ 8 1 هنا قيقا

 هيلع ىلمأو هنو نامثع اعد ؛هتايح نم سئي امل هنو ركب ابأ نإ مث .دراولا صنلاب

 نأ مهرمأو «سانلا ىلإ اهجرخأو «ةفيحصلا متخ بتك املف هيف رمعل هدهع باتك

 كإو «ءاهيف نمل انعياب :لاقف .كقذ يلعب ترم ىح .اوعيابف ةفيحصلا يف نمل اوعيابي

 .هتفالخ ىلع قافتالا عقو :ةلمجلابو هذ رمع ناك

 نب نمحرلا كبحو ,يىلعو «نامثع :ةتس نيب ىروش ةفالخلا كرتو ءرمع دهشتسا 9 2

 دبع ىلإ مهتسمخح رمأآلا ضوف مث نمو صاقو يلا نب دعسو «ريبزو ,ةحلطو (؛فوع

 ضوف لعاف "9 1 | ظ ظ |
 نم رضحمع. هعيابو هذ نامثع راتخاف ءهمكحب اوضرو شو فوع نب نمحرلا

 .اعامجإ ناكف .دايعألاو عمجلا هعم اولصو .هرماوأل اوداقناو هوعيابف «ةباحصلا

 هذ يلع ىلع راصنألاو نيرحاهملا رابك عمجأف ءالمهم رمألا كرتو دهشتسا مث

 .ةفالخلاب مهالوأو «ةرصع لهأ لضفأ ناك امل ,هوعيابو ةفالاخل_ا لوبق هنم اوسمتلاو

 فوذخلا دارملاف ةياورلا تبث ولو ءءارتفاف ءقتي مل نم انم سيلو .يئابآ نيدو «نييد ةيقتلا :لاق هنأ :قداصلا رفعج -

 [0 8 ,* ٠ 4 :ساربنلا] .(44 :ةدئاملو كيِنْوَشْحاَو َساَنلا اًَوُسْحَت الفإ» :نآرقلا فو ةيقتلا حصي فيكو «هناحبس هللا نم

 ةبعص هل ةعيبلا ناك نإو :دارأ هنأ "ذ رمع ناك نإو اهيف نمل انعياب" :هن#د ىلع لوق هجوو :رمع ناك نإو

 (ماصع).رمأ يف هتحماسم مدعو «نيدلا يف هتبالص لامكل
 مالغ «يسوجملا ولول وبأ هبرضف ءرجفلا ةالص يلصي ناك ءاديهش راص يأ .لوهخملا ظفلب :رمع دهشتسا مث

 ملف «اليقث اجارخ ىلع عضو دق :لاقو «هديس نع رمع ىلإ ىكش هنأل كلذو ؛رجنخب يباحصلا ةبعش نب ةريغم

 ىبح ؛هيلع بضغف «تاعانصلا نم ريثكب اقذاح ولؤل وبأ ناكو ء,كحارخ نع رصقي ال كبسك نإ :لاقو .قدصي

 (هتيشاح)و 1١5[ :ساربنلا] .ةنس نوتسو ثالث هلو «مارحلا مرحنا لهتسم دحألا موي تامف «ءاعبرألا موي هحرج
 ١175[ :ماصع] .ىروش ةفالخلا رمأ ةماقإ ال ءمهنيب ىروش ةفالخلا نييعت كرت هنأ :هانعم .ىروش تاذ يأ :ىروش



 ةباحصلا تارجاشم ةلأسم مها دئاقعلا حرش

 يف ءاطخ و لب هتفالحن ْق عازن نم قركي ١ تابراحملاو تافلاخملا نم عقو امو

 لك ءاعداو «ةلأسملا هذه يف ةنسلا لهأو «ةعيشلا نيب فالتخالا نم عقو امو .داهتجالا

 .تالوطملا ف روكذمف «ةبوحألاو ةلئسألا داريإو .ةمامإلا باب يف صنلا نيقيرفلا نم

 ماوعلا ةأرح بجج+ ويب رخأتلا نأ امغز 7-0 تنامثع صاصق بلط 2 لاجعتسالا وه :أطخلاو :داهتجالا ف أطخ

 نم اموق نأ :تيدحلا لهأ دنع تبث ام ىلع ةصقلا هذه ليصفتو «بولطملا توفي ام اريثكو «رباكألا ىلع

 ناك و «هعبتاو هند ايلع عياب نمم ةلتقلا تناكو قد نامثع ةلتق نم صتقي نأ ه#وؤ يلع نم اوبلط ةباحصلا

 وحن ءاميظع اعمج اوناك ةاغبلا نإف «ةفالخلا رمأ رقتسي نأ ىلإ هذ ىلع فقوتو ارد ةشئاع كلذل ابلط مهدشأ
 ةشئاع تطخسف ءائيشف ائيش اودادزا مهنأ :نيتياورلا نيب عمجلاو ءافلأ نيرشع وحن :ليق لب «فالآ ةعبرأ

 ءاهل ايركت كد ةباحصلا نم عمج اهعبتف «ةاغبلا نم صتقي بح ةنيدمب ميقأ ال :تلاقو «ةرصب ىلإ تحرخو

 عقو نأ ىلإ نيقيرفلا نيب عازنلا اشفف ؛ةرصبلا تغلب تح تبأف ,عوجرلا اهنم بلطي اهفلخ ه5 يلع جرخو

 لوسر مرحل ةيامح لمجلا نوكرتي ال ءريثك موق افوح لتقو «ةشئاع لمج رقعو ءابنُكض ريبزلاو ةحلط لتقف .برحلا

 ,ةنيدملا ىلإ ةشئاعب بهذي نأ ركب يبأ نب دمحم رمأف د يلعل رفظلا ناكو ءلمدللا نير. مسيو انو 998 هللا

 رمتساف «نيفص برح يمسي و (ةارفلا طش ىلع عضوم وهو ؛«نيفصب برحلا عقوف ءركاسعلا ّيذ ةيواعم عمج مث

 ٠١07| :ساربنلا|] .حلص عقو بح «ةريثك امايأ لائقلا

 ضعب بهذو ءاندنع ءارتفا وهو ىلع هدعب مامإلا نأ ىلع صن هو يبنلا نأ ةعيشلا معز :ةمامإلا باب يف صنلا

 امم ئييفشا :يرصبلا نسحلل تلق :لاق امي ريبزلا نب دمحم نعو ذ ركب يبأ ةفالخ ىلع صن هنأ ىلإ انباحصأ

 الإ هلإ ال يذلا هللاو ؟كلش كلذ يف َوأ :لاق ؟هذ ركب ابأ فلختسا كك هللا لوسر ناك له :سانلا هيف فلتخا

 :هل ليق هذ يلع نعو ءادحأ فلحختسي مل :ةنسلا لهأ روهمج لاقو (ركاسع نبا هاور) ؛هفلختسا دقل وه

 يف دجوي هنأ :عمجلاو (هحححصو مكاحلا هاور) ؟فلختسأف تي هللا لوسر فلختسا ام :لاقف ؟فلختست الأ
 ا و 5 يبلا نكلو 0

 ٠ 5 شع هال" و "فاول" :تاورطلا ا ع“ ىلا 0 اا وا ةحص ل و

 /٠[ :ساربنلا] ."ضقاونلا"و "قعاوضلا"ك :تافلؤملاب ثبحبلا اذه ءاملعلا



 ةباحصلا تارجاشم ةلأسم مه دئاقعلا حرش

 1 يهاشداب وك مضل

 ةنس نيثالث سأر ىلع هدد يلع دهشتسا دقو* انيق كاف ادبنب نبي داس

 اهتياهن يأ للزيص *

 نأ ؛لكشم اذهو ارعأب اك لع لب «ءافلح ناوناوكي ال هدعب نمو 6-5 ةيواعمف

 صضعبو ,ةيسابعلا ءافلخلا ةفالحغ ىلع نيقفتم هم اوناك دق ةمألا نم دقعلاو لحلا لهأ

 77777771 د ذة 7 يي 2صظ2ذذ111آآ0-0--6 لعلو .القما ةرياوعلا لينع نن رمعك «ةيناورملا

 رشع ئثا هو نامفع ةفالعحو ةنس رشع هق4ورمع ةفالعحو «نيتنس هو ركب يأ ةف ةفالخ تاتو :ةئدس نوثالث

 لوسرلا ةباين ةفالخلا نأ :قرفلاو ءندش ريمأ رسكلاب :ةرامإو (دصاقم حرش).نينس تس هو يلع ةفالحو ءةنس

 5٠0[ :ساربنلا] .ال مأ دي يبلا نع ةباين نوكي نأ نم منعأ ؛ةنطلسلا وه ةرامإلاو «كلملاو ع

 فصوو ؛عابسلاب ملاظلا هبشف «ةملاظ ةنطلس ةفالخلا ريصت يأ ؛هنم تعن ضوضعلاو ؛نديزك ضعلا :اضوضع
 ةنيفس نع ءههححصو نابح نباو ءدواد وبأو ءيذمرتلاو ءدمحأ هاور ثيدحلاو ءازاحجم هكلام فصوب ثكلملا
 اكلم نوكت مث «ةنس نوثالث يدعب ةقالخلا" :ةياور يفو ."كلملا كلذ دعب نوكي مث ءاماع نوثالث ةفالخلا" :اعوفرم

 [048 :ساربنلا] ."اضوضع
 ةفالخ ةدم يهو «ةنس "تال نوع ةيقاب رصد وحن ىلع دعب ناك هنأ :قيقحتلاو «بيرقت اذه :ةنس نيثالث

 نأ مهضعب ركذو ىو ةيواعم ىلإ ةفالخلا هذ نسحلا ميلست دنع نيثالث لامك ناكو مو يلع نب نسحلا

 ةدع الإ ؛ةنس رشع اتنثا ء> نامثعو «رهشأ ةتسو نينس رشع ء#د رمعو رهشأ ةثالثو ناتنس ركب يبأ ةفالخ

 [؟8١ :ساربنلا] .رهشأ ةعستو نينس عبرأ هدد ىلعو ؛مايأ
 ةعبس مه :ةيسابعلا ءافلخلا ١[ 45 :يلايخ] .ةنس نيثالث نوكي ءالولا ىلع ةفالخلا نأ :داري نأ لمتحي :لكشم اذهو

 مكحلا نب ناورم لسن نم ةرشع مهو :ةيناورملا ضعبو .75 يبلا مع كد سابع نب هللا دبع لسن نم نوثالثو
 7٠08[ :ساربتلا] .فانم دبع نب سمشلا دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب
 عقي ال نأ يهو «ةنس نيثالث نوكي ءالولا ىلع ةفالخلا ثيدحلا يف ةعقاولا ةفالخلاب داري نأ لمتحيو :دارملا لعلو
 - ع نيبو هنيب قرفلاف ءال وأ 500 ةفلاخملا نم ءيش اهبوشي ال ةلماك تناك ءاوس «روتف اهيف

 ١85 ١8. :ثيدحلا مقر «"ريبكلا مجعملا" ىناربطلا هاور *



 هضئارفو مامإلا بصن مو ظ دئاقعلا حرش

 نيثالث نوكت ةعباتملا نع ليمو «ةفلاخملا نم ءيش اهيوشي ال يلا ةلماكلا ةفالخلا نأ

 .نوكت ال دقو .نوكت دق اهدعبو «ةنس

 [هضئارفو مامإلا بصن]
 ....... .ههللا ىلع بجي هنأ ف فالخلا امنإو ءبجاو مامإلا بصن نأ ىلع عامجإلا مث

 هنإف ند يلعو نامثع ةفالخب هيلع لكشي هنأل ؛حراشلا باوج نم ىلوأ باوجلا اذهو ءرهاظ حراشلا -
 رصح اضيأو ؟ةنس نيثالث ةفلاخملا نم ءيش اهبيوشي ال يلا ةفالخلا نأ حصي فيكف «يغبلا لهأ امهعم فلاخ
 ناضمر ةيشاح].ةلماك ريغ ةفالخ لب «ةرامإو اكلم اهدعب نوكي نأ يضتقي ال ةنس نيثالث يف ةلماكلا ةفالخلا

 ١[ ؛ه :ميكحلا دبع ةيشاح]و ١[ 51/ يدنفآ

 نوكي ح ءامئاق نيدلا لازي ال" :ةط هلوق نيثالث ىلع عطقنت مل ةفالخلا نأ ىلع لدي اممو :نوكت دق اهدعبو
 لوأ هنأل ؛ةيواعم يف ميظع حدق اذه :تلق نإ «(ملسمو دمحأ هاورإ ”"شيرق نم مهلك «ةفيلغع رشع انثا مكيلع

 لكو .صضعب قوف اهضعب «بتارم ريخلا لهأل :تلق ؟هحدق نوزوجي ال ةنسلا لهأو «نيثالث دعب اكلم ناك نم

 ام ىلع فسأتي فوصتلا يف ذأ ام دعب يلازغلا مامإلا ناكو ءاهقوف يلا ىلإ ةيسنلاب حدق لحم نوكي اهنم ةبترم
 هلوق ءاربكلا ضعب رسفو «نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :ليق اذلو «هقفلا ىح فينصتلا يف هرمع نم ىضم
 رفغتسا ةبترم ىلإ ىقرتي ناك املك و «يقرتلا مئاد ناك ناب ”ةره عبس نع رتكأ عوبلا» ف هللا رفعتسأل نإ" الكل

 مَقرِيس ناكو «تاحابملا يف اوعسوتي مل نودشارلا ءافلخلا ناك :لوقنف ءكلذ ررقت اذإو .اهلبق ملا ةبترملا نع

 امأو «ةيرشبلا عئابطلا تايضتقم نع ءاقتالاو فاصتالا ف. دهحلاو ءشيعلا قيض ىلع ربصلا يف 25 يبلا ةريس
 قوقح ءادأ ف نيدشارلا ءافلخلا ةجرد يف نكي ملو ؛تاحابملا يف عسوت هنكل ءاركنم بكتري مل نإو .:5 ةيواعم
 ئب نم لحجر ينس ملثي نم ل وأ" ::0ع هلوق هيلع لدي اممو ءهيف احدق بجوي ال ممي ةاواسملا مدع نكل (ةفالخلا

 ١5[ :ساربنلا] ."قعاوصلا" يف امك "ديزي هل لاقي «ةيمأ
 الو ."فالخلا امئإو" :هلوق ليلدب ءطقف ةنسلا لهأ ال «ةلزتعملاو ةعيشلاو ةنسلا لهأ عامجإ دارأ :+!إ عامجإلا مث

 ةيمامإلا ةعيشلا لوق اذهو :هللا ىلع بجي هنأ ١١5[ :ساربنلا] .هنوبجوي ال جراوخلا نأل ؛اهلك قرفلا
 ةئآب ةلوأ بيحيأو ءلخب هكرت نأل ؛ىلاعت هللا ىلع بجاو فطللاو ؛ةمألاب فطل هبصن نأب اوجتحاف «ةيليعامسإلاو

 دئاوف نع لاخ يفخلا نإف رهاظلا مامإلا وه فطللا نأب ايناثو :هيلع مكاح ال ذإ ؛؟ءيش هللا ىلع بحي ال
 ١٠١[ :ساربنلا] .يفخلا يدهملا وه مامإلا نأ نم مكبهذم ىلع ىلاعت هنع بجاولا كرت مزليف «ةمامإلا



 هضئارفو مامإلا بصن ١ ه دئاقعلا حرش

 ةلزتعملا دنع اذهو ةنسلا لهأ دنع اذهو

 اولعج دق ةمألا نألو *؛"ةيلهاج ةتيم تام دقف «هنامز مامإ فرعي ملو تام نم"

 دعب اذكو «نفدلا ىلع هومدق ىتح ,مامإلا بصن 33 يبلا ةافو دعب تامهملا مهأ

 هيلإ راشأ امك ؛هيلع فقوتي ةيعرشلا تابحاولا نم اريثك نألو ؛مامإ لك توم
 فقوتلا ىلإ

 ليس ة (مهدودح ةماقإ و ؛مهماكحأ ديقتت موتي مامإ نم مه لب ا نوملسملاو :هلوقب
 مثأا كلا

 اح

 «قيرطلا عاطقو ,ةصصلتملاو ,ةبلغتملا رهكو «مهاقدص دحناو (مهش ويحب زيها .مهروغت

 بهنلل قيرطلا دصري نم , >

 ةمئاقلا تاداهشلا لوبقو «دابعلا نيب ةعقاولا تاعزانملا عطقو «دايعألاو عمجلا ةماقإو

 ما ةوسوسسم هس قالا تادجا اهتالوتب "ل ىلا روما نح قلل

 5٠١[ :ساربنلا].بهذممي سيل هاوس ام نأ ىلع وأ .دهعلل ماللا نأ ىلع ةنسلا لهأ بهذم يأ :بهذملاو
 ١١"[ :ساربنلا] .الصأ مامإ هنامزب يف نكي مل وأ هفرعي لو مامإ هنامز يف ناك ءاوس :هنامز مامإ

 لثم تام ىأ ,مالسإلا لبق اهيلع سانلا ناك لا ةلاحلاا يه ةيلهاجلاو (عونلل ردصم رسكلاب ةتيملا :ةيلهاج ةتيم

 [؟"١١ :ساربنلا] .هيف لهاستيو ةعيبلاو بصتلا هنكمي نمي صخي نأ بجيو ءميظع ديدشت هيفو «ةيلهاجلا لهأ توم

 «تام دق هنإف ندين دعب نا عم نباذلا اهيأي :لاقف-.ركب وبأ بطخ هلت هللا لوسر تام امل :لاق :ةومدق ىتح

 (درو وبأ).هب موقي نمت رمألا اذه دب الو .تومي ال يح هنإف هللا دبعي ناك نمو

 ٠١[ :ساربنلا] .بجاو وهف بجاولا هيلع فقوتي ام نأ :هقفلا لوصأ يف ررقت دقو «مامإلا بصن ىلع يأ :هيلع فقوتي

 عنمل ءشويحلاو نوصحلاب اهظفح اهدسب دارأ ءبرحلا رادب ةقصالملا مالسإلا راد فارطأ يأ ءرغث عمج :مهروغت
 ٠ ١"[ :ساربتلا] :نيبصاغلا ةملظلا نم «قح اللب نيبلاغلا ينأ :ةبلغملا ٠ ١"[ :ساربتلا] .رافكلا

 ربدي نم براقألا نم مهل سيل يأ :مههل ءايلوأ ال 5٠١[ :ساربنلا] .ةقرسلا يف نيغلابملا نيقراسلا يأ :ةصصلتملا
 [7 ١١ :ساربنلا] .لاملا تيب بحاص الإ كلذ ىلع لاملا قفني ال هنأل كلذو ؛مهرمأ

 .41917 :ثيدحلا مقر «خلإ نتفلا روهظ دنع نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو باب ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ *

 . '"ةيلهاج ةتيم تام «ةعيب هقنع ف سيلو تام نمو" :اذكه هظفلو



 هضئارفو مامإلا بصن مهو دئاقعلا حرش

 هل نم بصن بحي نيأ نمو ,ةيحان لك يف ةكوش يذب ءافتكالا زوجي ال مل :ليق نإف

 رهأ لالععا ىلإ ةيضفم تامصاخعو تاعزاعم ىلإ يدوي هنأل :انلق ؟ةماعلا ةسايرلا

 .اذه اننامز يف دهاشن امك ءايندلاو نيدلا

 ماطعنا .نإف از ريغ وأ ناك ًاماهإ ةماعلا ةسايرلا.هل ةكوش يدب ىضاكيلف :ليق نإف
 رمأ ف ماظنلا ضعب لصحي !معن :انلق ؛كارتألا دهع يف امك ,ءكلذب لصحي رمألا

 نإف .ىمظعلا ةدمعلاو ؛ءمهألا دوصقملا رمألا وهو «نيدلا رمأ لتخي نكلو ءايندلا

 ءافلخلا دعب نامزلا نوكي- ةنس نوثالث ةفالخلا ةدم نأ نم ركذ ام ىلعف :ليق

 000 ا مامإلا نع ايلاح نيدشارلا

 دارملاو :ةماعلا ةسايرلا [؟١١:ساربنلا] .رحخآ مامإ دنقرمس يفو «مامإ اراخب يف نوكي نأب ءضرألا نم فرط :ةيحان
 نيدلا يف ةماعلا ةسايرلا هل نم نإف "هريغ وأ ناك امامإ" :هلوق حصيل ؛ايندلا يف ةماعلا ةسايرلا :ةماعلا ةسايرلاب

 يشرقلاك ةمامإلا تافصب افويصوع يأ :ةلاك"انلمإا [ :ماصع] .مامإ ريغ نوكي ال لوسرلا ةباين يف ايندلاو

 .سئاسلا لقاعلا

 نب ثفاي نب كرت دالوأ نم ءضرألا نم يلامشلا ميلقإلا يف ميظع موق مهو مضلاب كرت عمج :كارتألا دهع يف
 نم اولتقف «مالسإلا دالب ىلع ةسداسلا ةئاملا يف اوبلغت دقو «نيملسملل ةوادع رافكلا دشأ نم اوناكو «ةكِفع حون

 ؛نازاغ مهكلم ملسأ مث ءارهد اهوكلم مث ءاهريغو ءروباشينو ء«دادغبو ءرهنلا ءارو امك ىصحي ال ام نيملسملا

 ١١[ :ساربنلا| .نوملسملا كارتألا حراشلا دارمو ءارهد مالسإلا دعب اوكلمو اوملسأف

 افوصوم نكي مل نإ كلملا نأل :نيدلا رمأ ١ ١[ :ساربنلا] .نيبلغتملاو ؛نيقراسلاو «قيرطلا عاطق عفدك :ماظنلا ضعب

 مه :نيدشارلا ءافلخلا دعب 5١١[ :ساربنلا].امب الهاج ناك اذإ اميس «ةيعرشلا ماكحألا ذفني مل ةمامإلا طئارشب

 سيلو هذ ىلع ةفالخب نوثالثلا تهتنا دقو "ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا رخآ" :ثيدحلا يف لاق هنأل ؛ةعبرألا ءافلخلا

 ,مهرمأ ميخفت دارملا امنإو ؛"ةفيلحخ نيمأ ف نوكي" :لاق تاع يبلا نأل ؛مهريغ نم ةفالخلا ءافتنا لوقلا اذه نيعم

 (يشبروت).لاوحألا ةماقتساو «ةريسلا نسحو «ملعلا يف ةباصإلا نم مهريغ نع نوزاتمي اميف قوفتلاب مهل ةداهشلاو



 هضئارفو مامإلا بصن قع دئاقعلا جرش

 ةفالخلا دارملا نأ قبس دق :انلق ؟ةيلهاج ةتيم مهتتيم نوكيو ءمهلك ةمألا يصعيف

 ةمامإلا نأ ىلع ءانب عةماماإلا رود نود ىضقنت ةفالخلا رود ل اعلف ملس ولو :ةلماكلا
 رح يىضقنت

 ةفيلخلا نأ معزي نم ةعيشلا نم لب ؛موقلا نم هدحب مل امم حالطصالا اذه نكل ءمعأ

 ةيسابعلا ءافلخلا دعب امأو ,مهتمامإ دود ةئالعلا ةمكألا ةفالخت نولوقي اذهلو .معأ

 .لكشف رمألاف

 ضرغلا وه ام لصحيل حلاصملاب موقيف «هيلإ عجرُيِل ارهاظ مامإلا نوكي نأ يغبني م
 ةاايكسالا نم ةمظلل امو ةاديصخلا نم أف وحن سانلا يع رم 6-5 هب ,مامإلا بصن نم

 0 ىلع كقطع

 او م هالو ه6 داسفلاو رسقتلا داوم عاطقناو «نامزلا حالص دنع هحجج ورجخخ ا رظتنم الو

 ةلالضلا ىلع عمتجت ال ةمألا نأل ؛لطاب اذهو «ةيلهاج ةتيم مهتتيم نوكيو «بجحاولا مهكرتل :ةمألا يصعيف

 اباوح هنع ركذيل هدروأ نكلو «ةلماكلا ةفالخلا دارملا نأ لبق نم ررق ام دعب هل دورو ال لاؤسلا اذه نأ ىفخي الو

 ىلع ةسايرلا بحاص مامإلا نوكي نأب اذهو :ةمامإلا نأ ىلع ءانب ١١"[ :ساربنلا].هركذ ره يذلا ريغ ايناث

 هب ىدتقي نم لك :مامإلا نإف ؛ةغللا هدعاسي امماذهو ءال مأ نيدشارلا ءافلخلا ةنس ىلع ناك ءاوس .«نيملسملا

 4١( :نصصقلا) ةمرانلا ىلإ نوعدي ةسنأ :فاتلعتجو ٠ :ىلاعت هلوقل ؛ةمومذم وأ ةدومحم ةقيرط ىلع ناك ءاوس

 م1 رايب يوي ايوب رايب قبلا فليع ابتاث وكي نم :ةفيلتطاو

 نيملكتملا نه وأ ؛ةنسلا لهأ نم يأ :موقلا نم .ةفالخلا نم معأ ةمامالا ناك عا :حالطصالا اذه

 ةمئألا دحأ مامإلاو ءاملاظ وأ ناك الداع ناطلسلا مهدنع ةفيلخلا نإف :معأ ةفيلخلا نأ 8١١[ :ساربنلا] .مهلك

 ةدام ءهجو نم مومع مهمعز ىلع ةمامإلاو ةفالخلا نيب ن وكيف :مهتمامإ نود |[ :ساودلا| .رشع ةنع ىناآلا

 57١[ :دئارفلا مظن].ةمئألا نم رشع دحألاو «قثالثلا ءافلخلا قارتفالا اتدامو ؛يدهملا عامتحالا

 «يشيرق مهدعب دجوي مل ذإ ؛ةصقان الو «ةنس نيثالث ءاضقنال ؛ةلماك ال ؛ةفالخ مهدعب سيل ذإ :اكشم رمألاف

 بصن كرتب اهلك ةمألا ىصعن ' مزابف زر 0 يضيرقلا رت بيضنوب مالسألا كالو ىلح ةبئعلا ةنساورلا ل ةنوكي

 دقو لاكشإ الف»«يرايتخالا كرتلا ىلع ديعولاو «رارطضا نع لب «رايتخا نع هوكرتي مل مهأب بيجأو ؛مامإلا

 7“ :ساربتلا] . كك يبلا وه :تيدحلا ف ءامإإلاب دارملا أب باخ



 هضئارفو مامإلا بص 5 دئاقعلا حرش
 .دانعلاو ملظلا لها ماظن لالحتاو

 5 هللا لوسر دعب قحلا مامإلا نأ -مهنم ةيمامإلا اصوصخخ- ةعيشلا تمعز امك ال

 ص121 د ه2 هوو ووقف ةابيهلا رفح هديا م ءرقابلا دمتم هقئا

 دبع هنبا 5 ؛ةيفنحلا نب دمحم هنبا م ىلع دعب ةفيلخلا :اولاق عةيمارزلا مهنس عماسقأ ةعيشلا نإف : مهنم ةيمامإلا

 نم لكف ءامهدال وأ 2 ىروش - نيسحلاو نسحلا كعب ةمامإلا :اولاق عهيودراجلا مهنمو .ةيسابعلا ءافلخلا م هللا

 روصنم يبأ مهسيئر ىلإ مث «رقابلا مامإلا ىلإ ةمامإلا اوقاس «ةيروصنملا مهنمو .مامإ وهف مهنم فيسلاب جرح
 1١١[ :ساربنلا] .ةصاخ ةيمامإلا بهذم حراشلا هركذي يذلاو ؛يلجعلا

 «نوثالثو سمح هدالوأو .هبقانم ىصحي ال :هكد يلع ."تمعز ام" نع لدب وأ "تمعز' لوعفم :قحلا مامإلا نأ
 مساقلا قبأو عةيفنخلا نس لمحمو «نييسحلاو «نسحلا : سم هدال وأ نس بقعلا لهأو ع رشع ةيعيست مهنم روك ذلاو

 نيرشع يف ةكم ىلإ ةنيدم نم ىشم «ةمشحلاو راقولا بحاص ميلحلا داوحلا دهازلا دمحم وبأ :نسحلا هنبا مث

 مث «نيئس عبس هللا لوسر عم هنكل ع ةنرس نوعبرأو عبس هرمعو :نيسه+ ةنس وأ «نيعبرأو عست ةنس تام ةجح

 نب يقلل نيستا هيدلو نم هبقعو «عيقبلاب نفدو . رمعلا ةيشب ةيبدملا يف مث ءرهشأ ةتس ةفالخلا يف 3 ,نيثالث هيبأ عم

0 

 [ارضتخم ١7" :ساربنلا] .ضحم بذك اذهو :مهلصأتسا جاجحلا

 ب رقب تارفلا طش دنع «نيتس و ىدحا ةئس مرا رشاع ةعمجلا| موي دهشتسا هللا كبع بأ :نيسعا هوخأ مث

 اوعيابف ءمهنم ماقتنالا اودارأ نيملسملا نم اموق نإ مث .سنأ نب نانسو رمش لتقلا رشابمو .فالآ ةتس 'يف دعس

 هولتقف عاروشاع موي تارفلا طش ىلع لصواملاب تاير هلا دبع اوبراخ و .ةفوكلا اوكلمف دير نقلا كر راتحملا

 «تاره كلذ تلعف ئح ءسانلا نم ميظع عمج يف هفنأ لخدت تقفطف ةيح تءاح لتق املو (نيعسستو عمست ةئبس

 [ارصتخم 5١7 :ساربنلا| .مهباحصأ رثكأ كلذكو ءلتقلا حبقأ ارمشو دعس نب رمع اولتقو

 هغلب «عسول يأ رقبت هنال وأ ؛هايافح فقرعف هقش يا ملعلا رقب هنال ؛ارقاب تشل ,ىيدملا رفعحج وبأ وه : رقابلا

 2 امك «ةنس نيسمحو نامت هرمع كاكو («ةرشع نامت :ليقو (ةئامو ةرشع عبرأ ةنس تانم 225 يبا مالاس رباج

 مو :نمارعتلا | . تاني ثالتو نيكني تنس فلخو ؛«يلع نب نسحلا ربق يف نفدو : 'يراخبلا خيرات"



 هضئارفو ماهإلا بصن ٠ مهم دئاقعلا حرش

 6 .يقنلا ىلع هنبا مث ءيقت دمحم نبا مث ءاضرلا يلع هنا مث مظاكلا ىسوم هنبا مث

 ديفا اقوي ىفتخا دقو .يدهملا رظتنملا مساقلا دمحم هنبا مث ءيركسعلا نسحلا هنبا

 عانتما الو املظاو اروج تكلم امك ندعو اطسق آيدلا قيقا ريظيسو ,هئادعأ

 .امهريغو رضنملاو ىسيعك «هتايح مايأ دادتماو ؛.هرمع لوط يف

 نم ةبولطملا ضارغألا لوصح مدع يف ءاوس همدعو مامإلا ءافتحخا نأب ريبخ تنأو
 الإ هنم دجوي ال ثيحب ءءافتخالا بجوي ال ءادعألا نم هفوخ نأو «مامإلا دوجو

 نيذلا هئابآ قح ىف امك «ةمامإلا ىوعد ءافتخا بجوي نأ :رمألا ةياغ لب ءمسالا

 فاللتخاو «نامزلا داسف دنعف اضيأو .ةمامإلا نوعدي الو «سانلا ىلع نيرهاظ اوناك
 ثلاث ليلد ءافخلا دض اتهه رهاظلا

 نم افوخو ادسح ؛نييولعلا ىلع سانلا عامتجاب نوضري ال اوناك مهإف «ةيسابعلا ءافلخلا مهو :هئادنععأ نم

 ١"[ 5 :ساربنلا] .ةفالخلل مهجورخ

 تئلم امك ءالدعو اطسق ضرألا ًالميو ؛نيتس عبس رمألا كلمبو بوب رهظيس هنأ يف مهيلع راكنإ ال :اطسق
 ضعب).داتعملا نع ايجراخ ادادتما هرمع دم فتخم يح «نآلا قولخم هن أ يف مهيلع راكنإلا امنإو ءاروجو املظ

 يشاوحلا

 مهبهذم, حراشلا عفد مث ؛ةعيشلا مالك انهه ىلإ .يقشلا لاجدلاو :مالسلا امهيلع سايلإو سيردإك فيلا
 |7718 :ساربنلا] .ريبفع ثنآو :هلوقب

 :ةعيشلا بهذم لاطبإ ىلع: لوأ ليلد :ريبخ تنأو

 .نيملاظلاو رافكلا عفدو دودحلا ةماقإك :ةبولطملا ضارغألا

 .مومعلا ىلع ال هصاوخ ىلع اهرهظي وأ اقلطم اهنع تكسي نأب :خل! ءافتخا بجوي
 31١٠| :ساربنلا| .يركسعلا ديهشلا نيسحلا نم :هئابآ



 ؟شيرق نم نوكي نأ مامإلل له 1 000 - دئاقعلا حرش

 [؟شيرق نم نوكي نأ مامإلل له]
 .هذ يلع دالوأو مشاه ٍئبب صتخي الو معرخ نع لوك الو ل1 يا ورع

 نإو اذهو *."شيرق نم ةمئألا" :ةتِلع هلوقل ؛ايشيرق مامإلا نوكي نأ رثشي. يعي
 ةركتو ملو «راصنألا ىلع هب اجتحم هذ ركب وبأ :. 8 نات اعنو اري ناك

 يلا ضعاف عيا. لف فلا و هيلع مسخ راصف هدحأ
 ةيشرقلا طارتشا يف يأ

 ءرمعو «ركب يبأ ةفالخ نم لئالدلاب تبث امل ءايولع وأ ايهشاه نوكي نأ

 بيا فيا بأ م دس

 ةيلصو نإ

 اب دوو ايو اع يوإ

 يف ررقت امك «دارفألا قارغتسال نوكيو «ةيعمجلا يعم لطبي ماللاب فرعملا عمجلا نأ :لالدتسالا هجو :ةمئألا

 امك «ثيداحألا عبتت ةلق نم ءداحآلا ريخ هلعج نأ وهو ءثحب انههو :ادحاو اريفع 1١[ :ساربنلا] .لوضألا

 نم لقأ هنأ معز نمو ."”قعاوصلا" يف امك ءايباحص نيعبرأ وحن هاور «رتاوتم ثيدح هنإف «نيملكتملا ةداع وه
 الف داحآلا ربخ هنأ ملس ول :تلق نإ .رابخألا عامس دنع ؛نادحولا ىلإ عوجرلاو ءبراجتلا هبذك رتاوتملا باصن

 اهنولعجي ةعيشلا نكل ءمعن :تلق ؛ءبجاو دحاولا ربخلاب لمعلا نأ ررقت دقو ؛عورفلا نم ةمامإلا ةلأسم نأل ؛سأب
 نم ريخ ىوقألا ةجحلاف ملس ولو ؛دحاولا ربخلاب اهيف ال نيملكتملا نم ريثكو «ةيداقتعالا لوصألا نم
 [1+ :ساربنلا] .ةيوقلا
 ايولع وأ «فانم دبع نب مشاه دالوأ نم يأ :ايهشاه نمر ق1 ميغ لالالا هنري نأ اودارأ نيح :هب اجتحم

 ناك :هللا دبع 81١[ :ساربنلا] .ةعيشلا ضعبل ناطرشلا ناذهو كه اهريغ وأ ؛ءارهزلا نع يلع دالوأ يأ (رسكلاب)
 هبر اعد يبنلا نأ ةفيعض ديناسأب يورو «ةنس ةرشع نامث شاعو هي يبلا رون ههجو يف ىري «هجولا نسح
 - نأ عمجلاو 3 ميهاربإ ةلم ىلع اتام امهنأ يزارلا مامإلا راتخاو ءهب انمآو تي هللا لوسر مأ تنمآو «هايحأف

 يف رمألا اذه نإ" :اذكه هظفلو ءا/4١ :ثيدحلا مقر «شيرق نم ءارمألا باب :هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ *
 :هظفلو هفنصم يف ةبيش يأ نيا هج رخخأو ؛ "نيدلا اوماقأ ام ؛ههججو ىلع رادلا يف هللا هبك الإ ديحأ مهيداعي ال «شيرق

 نا 08 ب وكيإاا
 ."شيرف نم ةمئآلا



 ؟شيرق نم نوكي نأ مامإلل له م” دئاقعلا حرش

 نب ةميزخ نب ةنانك نب رضن نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نب بعك نبا

 يب نم ةيسابعلاو ةيولعلاف .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم
 .بلطملا دبع انبا بلاط ابآو سابعلا نآل ؛مشاه

 مئاه ربا وهو

 نب ةرم نب ميت نب رمع نب رماع نب نامثع ةفاحق يبأ نبا هنأل ؛يشيرق ركب وبأو

 نب حابر نب ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نبا هنأل ؛رمع اذكو .يول نب بعك

 نب نافع نبا هنأل ؛نامثع اذكو .بعك نب يدع نب حارز نب طرق نب هللا دبع

 تابثإ يف اتس لئاسر يطويسلا نيدلا لالج ققحملا ظفاحلا فلأ دقو ءامههاوُث فعاضيأ ءامه ةمارك ءايحإلا -
 يراقلا ناطلس نب ىلع هضراعو «نيرحأتملا اوققحم هعبتو . . مدآ ىلإ 2+ يببلا ءابآ عيمج ناميو ءامهاعإ

 فلجر ترسكناف فقس نم طقس يراقلا نأ همانم ُْق يكملا رجح نبا هذاتسأ ىأرف ءامهرفك تابثإ يف هتلاس رب

 لئاسر يق رظنيلف ةلأسملا هذه فشك دارأ نمو ءىأر امك عقوف .: هللا لوسر يدلاو ةناهإ ءازج اذه :ليقف

 [517 :ساربنلا] .يط ويسلا



 ؟اموصعم نوكي نأ مامإلل له نسل دئاقعلا حرش

 | ؟ام ويضعف ن وكي نا مامالل لهإ

 عم ءركب يبأ ةمامإ ىلع ليلدلا نم رم امل ءاموصعم نوكي نأ مامإلا ف طرتشي الو
 طارتشالا مدع امأو «ليلدلا ىلإ جاتحملا وه طارتشالا اضيأو ؛هتمصعب عطقلا مدع
 طارتشالا ليلد مدع هيف يفكيف

 نأ نيمعاز «رشع نثالا ةمئألا ادع نم لك ةفالخ لاطبإ كلذ نع مهيولطمو «ةعيشلل افالحخن بونذلا نع :اموصعم

 اضيأو ؛مهيف ةمامإلا رصحنيف ءطقف رشع ىثالا ةمصعب ربخأ عراشلاو ؛عراشلا ةهج نم الإ فرعت ال ةمصعلا
 .باتكلاب هتوبث عم .ند#ذ ةمطاف نع ثرالا عنم ,كد ركب ابأ نأ :اهدحأ «بونذلا ةثالثلا ءافلخلا نع دحو دق :اولاق
 هعمس امي لمع هنأ :امهاوجو .» ىلع اهب دهشو كك هللا لوسر نم ةبهلا تعداو ؛كدف ةيرق امهنع عنم هنأ :اهيناث

 :لاقي «ةداهشلا باصن مامت الب مكحلا زوخي الو ."ةقدص هانكرت ام «؛ثرون ال ةاينألا" شعم عيت" 2 ييبلا نم

 هبصن ركب وبأ مث «هلزع مث ةقدصلا ب ٠ رمغ ىلو 225 ىبلا نأ :اهثلاث ؛هتفالخ ف مكحلا اذه مو يلع ريغي مل اذلو

 .ةيلهألا مدعل ال ءرخآ رمأل ناك لزعلا لعلو ؛لومعملا ءاهتناب لمعلا ونقلب اوقع ب بيحأ «ةفالخلل

 ْف روحأم دهتحملاو .يداهتحالا أطخلا نمف اهنم حص امو ؛عوضوم ةباحصلا بلاثم نم هوركذ ام رثكأف :ةلمجلابو
 هللا مهدعو ام مهيفكيو «ةفالخلا يف ةمصعلا طرتشي الو «سأب الف مهنم بونذلا عوقو ملس ولو «ذوخأم ال هئطخ
 [ارصتخم 71 :ساربنلا] ..#و ةباحصلا يف اميس «بونذلا مظعأ نم ةبيغلاو «ةنخلاو ةرفغملا نم
 ةهولعم ةتمصع ناكل اطرش ةمضعلا تناك ولف «عامجإلاب اعطق ةحيحص ,كد ركب يبأ ةمامإ نأ ديري :هتمصعب

 اذهب اودارأ مهنأل ؛بولطملا ىلع ةرداصملاك ةجحلا هذه :تلق نإ ءطرشب تسيل ةمصعلاف ءام عطق ال نكل ءاعطق

 ةفالخ لاطبإ لب «طقف هتفالخ لاطبإ ىلع اروصقم مهدوصقم سيل :تلق «.د ركب يبأ ةفالخ لاطبإ طارتشالا

 يبأ ةفالخ ةحص ىلع لدي امك وهف «نيفرطلا نم لك ىلع ةيضاق ةجح عامجإلاو ءرشع ىثالا ىوس نم لك
 [819 218. :ساربنلا] .لوقعم جاجتحالاف ؛:ةمصعلا طارتشا مدع ىلع لدي د ركب

 اذه“ ا مسامير لق سووا ةلاورلرالل مدع ىلع لميا للبلاب قاوم :تلق نإ :مدع هيف يفكيف

 اميف تامرحماو ضئارفلا رصخنا اذلو «ةلدألا ءارقتسا دعب كلذك رمألا سيلف تايلمعلا يف امأو «ةيلقعلا ثحابملا يف
 .تايلمعلا ف يفاك نظلا نأل. كلذو ؛هولماح ضرقنا وأ «ةاورلا هلمحي مل ام اهيف نوكي نأ لامتحا عم ءانغلب
 - بنذلا هللا قلخ مدع :امهدحأ :نيفيرعت ةمصعلل اوركذ مهكأ :هصخلمو «قلازملا نم ةمصعلا ةيهام قف نأ ملعاو



 ؟اموصعم نوكي نأ مامإلل له م دئاقعلا حرش

 0 هل اظ موصعملا ريغو#َنيِمِلاَظلا يِدِهَع لاني الو : ىلاعت هللا هلوقب فلاخما جتحاو
 يشلا مهو

 ايدام نو «يسقلا دف قلع نم موصعملا ريغو «بنذلا هيف قلخي ال نم موصعملا نوكي اذه ىلعف «دبعلا يف -

 بحاص ركذو «ءامكحلا نع لوقنم اذه لصأو يصاعملا نع عنمت «ةيناسفن ةكلم :امهيناث ؛ةرورضلاب بنذملل

 هناحبس قحلا ىلإ اهلك تانكمملا دانتسا نم «ةرعاشألا لوصأ ىلع ئبم لوألا فيرعتلا نأ :هريغو "فقاوملا"

 .ةفسالفلا لوصأ ىلع ٍنبم يناثلاو .(يراخبلا هاور) "هللا همصع نم موصعملا" :التلع هلوق هيلع لديو «ةطساو الب
 :لاقي نأب «ءلهس ةنسلا لوصأ ىلع هقيبطت نأ :يدنعو ؛مهمالك ضخلم ىهتنا «دادعتسالا ىلإ دانتسالا نم

 اذه ىلعف :ةلمجلابو .هيف بنذلا قلخ مدعل ايداع اببس نوكتف .دبعلا يف هناحبس هللا اهقلخي ؛ةيناسفن ةكلم ةمصعلا

 هنع ردصي ال نكلو «ةكلملا هذه نع ايلاخ صخخشلا نوكي نأ زاوحل ؛ابنذم موصعملا ريغ نوكي نأ مزلي ال فيرعتلا
 .ببس ريغ نم هناحبس قحلا ظفح ضحم. «بنذلا

 ىلع كلذ زوجي الو ءموصعم ريغ هدد ركب وبأ :لاقي نأ يناثلا فيرعتلا ىلع زوجي هنأ كل رهظ اذه تفرع اذإو
 ريغ وه :لاقي لب -اهنم هللاب ذايعلاو - ءبس ةملك هذهو ءابنذم هنوكب هيلع مكح كلذ نأل ؛لوألا فيرعتلا

 يرجي ثيح لاحلا اذكهو «بنذلا تابثإ مزلي الثل ؛حراشلا لاق امك «ةمصعلا عوطقم ريغ وأ ؛:ةمصعلا بجاو
 ءاملعل عقو ام :بابلا اذه يف طبخلا نمو «ةريحلا يف عقت الثل ؛تيبلا لهأ ةمصع يف ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب ثحبلا

 تعدا اند ءارهزلا نأب «ةعيشلا ضارتعا ركذ ثيح "قعاوصلا" ةرابع يف «تابتاكملا ريرحتو «تاعزانملا نم دنسلا
 ريحتف ؛ةمصعلا ملسن ال انأب ةنسلا لهأ باوجو ءأطخلاو بذكلا نع نوموصعم مهو «تيبلا لهأ ال دهشو «كدف

 ةمصعلا نأ ريحتملا ىلع يفخو ءمهنع ةمصعلا ىفنب ليق ىح ءمهنع ردص بنذ يأ :لاقف ءدنسلا ءاملع ضعب

 نيشحملا ضعب هركذ ام بابلا اذه يف طبخلا نم اضيأو .بنذ رودص اهيفن بجوي الف يناثلا ئعملاب يه امنإ ءةيفنملا

 هيلع لديو ؛بنذم موصعملا ريغو ,موصعم ريغ هنأب اوحرص مهنأل ؛بنذم ء#ذ ركب ابأ نأ :لوألا فيرعتلا ىلإ ارظن
 باحصأ مه موصعم ريغ هنأب نيلئاقلا نأ كل رهظ :تلق .ىهتنا «بنذ ملع الب ءاضقلاو «قراسلا راسي هعطق

 ءطسوألا دحلا رركتي الف «قلخلا مدعب فيرعتلا باحصأ مه «بنذم موصعملا ريغ نأب نيلئاقلاو «ةكلملاب فيرعتلا

 ,ةمصعلا عوطقم ريغ وه لوقن لب ؛ىرغصلا ملسن الف قلخلا مدع نيعمبج ةمصعلا يفن ديرأ نإ :لوقن ىرحأ ةرابعبو
 لاثمأ ىدصتي فيك !يرعش تيلو «ىربكلا ملسن الف ةكلملا عم. ةمصعلا يفن ديرأ نإو «حراشلا هيلإ راشأ امك

 لاق امك :هتمصع مدع عم :لوقي نأ حراشلا ىلع ناك هنإ :ليق ام ماقملا اذه يف طبخلا نم اضيأو .فينئصتلل ءالؤه

 .قلخلا مدعب فيرعتلا ركذ حراشلا نأل ؛رظن هيفو .بدألا يعار هنكلو ؛هتمصعب عطقلا مدع عم :لوقي نأ ال «هريغ
 [؟؟١ ؛719 :ساربنلا] .انتافلؤم صاوخن نم ماقملا اذه قيقحتو «بنذلا تابثإ مزلي الئل ؛ةمصعلا يفن هنم زوحي الف
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 ةطقسم ةيصعم بكترا نم م اظلا نإف .عنملا :باوجلاو «ةمامإلا دهع هلاني الف

 ةقيقحو .املظ نوكي ن 31 مرني ال موصملا ووك «تالسألاو و ةبوتلا مدع عبس ةلايملل
 اضلا لمعلاب ادن يأ

 .هرايتخاو هتردق ءاقب عم «بنذلا دبعلا يف ىلاعت هللا قلخي ال نأ :ةمصعلا

 ءرشلا نع هرجزيو ءريخلا لعف ىلع هلمجي «ىلاعت هللا نم فطل يه :مهلوق ىعم اذهو

 ناعما يأ

 .بنذلا رودص اهببسب عنتمب «هندب

 ؛ةريبك وأ طقف ةريغص بكتري نأ زاوحل :موصعملا ريغف ."ملاظ موصعملا ريغ" :مهوق عنم يأ :عنملا باؤجلاو
 فيرعتلا ىلع ٍنيبم باوجلا اذهو ؛ملظلا يف لحخدي الو .ةمصعلا نع جرخيف لمعلا حلصيو ءاهنع بوتي نكلو
 ."دصاقملا حرش" يف هراتحا امك «ةكلملاب ةمصعلا انرسف اذإ امأو «باتكلا اذه يف هراتخا امك «قلخلا مدعب

 صخشلل نوكي ال نأ زاوحل «بنذلل ابكترم نوكي نأ مزلي ال موصعملا ريغ نأ وهو ,.حوضولا ةياغ ف باوجلاف
 نأ .اهدحأ «رخخأ اهوجو ةيآلا نع باوجلا يف مهل نأ ملعاو .بنذلا نع اظوفحم نوكي اذه عمو «بانتجالا ةكلم
 ىلع ىدهتي نم ملاظلاب دارملا نأ :اهيناث «0 :نامقل) (ٌميِظَع ْلَظَل َكْرَّشلا َنإإ» :ىلاعت هلوقل ؛رفاكلا ملاظلاب دارمل
 .ةمامإلا ال :ةوبنلا دهع دهعلاب دارملا نأ :اهثلاث ءيصاعلا نم صخأ وهف ريغلا

 مدعل اضقانت اذه سيلو «ةكلملاب فيرعتلا "دصاقملا حرش" يف حراشلا راتحاو ءاهتيهام يأ :ةمصعلا ةقيقحو

 وهف قلخلا مدع امأو «ةكلملا يه ةمصعلا ةيهام نأ يلايخلا لضافلا معزو «نيفيرعتلا نم دوصقملا يف توافتلا

 لوق هيلع لديو ءروهشم ةمصعلل ادح قلخلا مدع نوك نأل ؛ماقملا اذه يف طبخلا ةلمج نم اذهو ءاهلامو اهتياغ
 .فيرعتلا ةلمكت اذهو رايتخالا ءاقبل ةلع :ءالتبالل اقيقحت ["7 ٠ :ساربنلا| .ةمصعلا ةقيقحو :حراشلا

 مدع نأ كش الو ؛فيلكتلاب ناحتمالا وه ءالتبالاو «فيرعتلل ةلمكت اذهو «رايتخالا ءاقبل ةلع :ءالتبالل اقيقحت
 فيرعتل فلاخم ريغ ناك امل نكلو «ةلزتعملا نع لوقنم فيرعتلا اذهو «هبانتحاب فيلكتلا يفاني بنذلا ىلع ةردقلا

 8٠7٠١[ :ساربنلا] .ةردقلا ءاقب طارتشال يأ :اذهو 77٠١[ :ساربنلا] .ةردقلا ءاقبل ادييأت هركذ لآملا يف ةرعاشألا
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 .هيلع اباثم ناك املو «بنذلا كرتب هفيلكت حص امل ءاعنتمم بنذلا ناك ولو !فيك

 لقألا لوضفملا لب ؛«ةليضفلا يف يواسملا نأل ؛هنامز لهأ نم لضفأ نوكي نأ الو

 مايقلا ىلع ردقأو ءاهدصاقمو ةمامإلا حلاصمي فرعأ ناك امبر المعو .املع

 .ةنتفلا ةراثإ نع دعبأو ءرشلل عفدأ لوضفملا بصن ناك اذإ اصوصحخ «ءاهبجاوم
 ةميظع ةكوش اذ هنوكل

 نم لضفأ مهاطعب نأ عطقلا عم عةتسلا نيب قىروشلا ةمامإإلا رمع لعج اذهو
 ىلعو تكامتع وشو

 بصن زوجي ال هنأ عم «ةتسلا نيب ىروش ةمامإلا لعج حصي فيك :ليق نإف .ضعب

 ىروشلا يف امأو .ةداضتم ماكحأ لاثتما نم كلذ يف مزلي امل «دارفنالا ىلع امهنم

 نا هاد عجمان ماما ال1 488 كم ا خا 21 و 2 2 كل قم قنف هع دحاو مامإ ةلزنمب لكلاف

 اذه نأ :ئدتعو .«باوثلاو فيلكتلا يقاني الاحم بنذلا نوك نأ لاحلاو ؛فيرعتلا اذه حصي فيك يأ :فيك

 مجيف انبهذم ىلع امأو «نييلقعلا حبقلاو نسحلا يف ةلزتعملا بهذم نوبهذي مُهِإف ؛ةعيشلا ىلع يارا ليلدلا

 شي ٠ :ساربتلا |: .ع ىش هناحبس هللا وما جس دعبشي ذي دإ ؛باوثت او فيلكتلا

 ملعت ال ةيلضفألا نأ نيمعاز ؛ءرشع : قلل ةمكألا ادع نيم هدام لاظطيإ مهتظرتو ..ةميشللا اقال فكما هر

 نع ردصي الح حيبقلا و اقع ةحييبف لوضفملا ةمامإ نأ طارتشاللا ىلع | ولدتساو و ءمهريع ّقك صن الو 3 صنلاب الإ

 ٠*2 737١| :ساربنلا] .حراشلا مالك نم رهاظ هعفدو ءهناحبس هللا

 نيف طظفحو لسن نم «ةفالخلا هبجوي ام يأ - حتفلاب - بجوم عمج بحجاوملاو «ةدابعلا ةرثكو
 (« يقيم جاجتحالا اذهو : ضعب ن : لضفأ .ةيلضفالا طا رتشا مدعل يا : لعج اذهو [*؟١ : سارتبلا] .امهريغو

 [77؟١ :ساربنلا] .مهيلع دري ال .دِي رمع لعف نأ دري الف «ةعيشلا مازلإ هب دصقي ملو

 مهزواجتي الو ءمهنم ادحاو اوبصتيف اور واشتي نأ :قروش ةمالا 0 اضيأ باجي دقو : تاجا ريغ انلق

 ريدفت يلع : ةدانضضتم هاكوسأ ١[ خا عا 5 :يلايخلا| .الصأ لاكشاإ ل لئنيح و غنييعتلا الو :(بصنلا الو ,ةمامالا

 [عكا : ساربتلا | هبع رخآلا ىهنيو هب اههرحأ رمأي نأب يرمأ يف امهفلاخت



 ةييسي حس سر ل لل لل ااا لل ا
 ؛اغلاب القاع ري ارح اهلليبيف نأ ,ةلماكلا ةقلطملا ةيال ولا لهأ نم نإ وحي نأ طرتشيو

 ؛ىلوملا ةمدخب لوغشم دبعلاو .ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعج ام ذإ

 نارصاف نونحماو يبصلاو .نيدو لقع تاصقان ءاسنلاو «سانلا نيغأ ْق ارقحتسم

 رومأ ف فرصتلل اكلام يأ اساس ,روهمجلا حلاصم ف فرصتلاو ءرومألا ريبدت نع

 ,هتيافكو .هلدعو ,هملعب ارداق هتك وشو هسا ةنوعمو هتيورو هيأر هوب نوملسملا
 يروقلا ركفلا يأ

 بصن ةحص مدع نايبلا ديفيف «ةموكحلا ف هدحوت ةلماكلا ةقلطملا ةيالولا ف جردني نأ دعبي ال :املسم أ

 عم ةلتاقملا ةمامإو ءركسعلا ةساير هنكمي ثيحب ؛ءبلقلا يوق هنوك نع ةرابع مامإلا ةعاجشو «نيلقتسملا نيمامإلا

 «فرصتلا ليبسلاو «نآرقلا نم سابتقا :هّللا لعج ام (ةيافكلا ف اذك) .برحلا ىلع هسفنب ردقي مل نإو ؛ودعلا
 بجي مامإلاو :لوغشم دبعلاو [7 7١ :ساربنلا] .ةمذلا لهأ نم لامعلا بصني نأ ناطلسلا ىلع مرحي :اولاق انهه نمو
 |" ١ :ساربنلا] .حلاصملا ريبدتل اغراف نوكي نأ

 «ثيدحلا نم سابتقا :لقع تاصقان .هعابتا نم اوفكنتسي ال ىح مهيف امظعم نوكي نأ يغبني مامإلاو :ارقحتسم
 ثكمتو ءاهلقع ناصقن نم كلذف لحرلا ةداهش فصن اهقداهش نأ :هلصاح ام لاقف .هانعم نع 35 يبلا لئسو
 لالدتسالا حضوألاو «ىفخي ال ءافح هب حراشلا لالدتسا يفو ءاهنيد ناصقن نم كلذف موصت الو يلصت ال امايأ

 نل" :لاق .ىرسك تدب مهيلع اوكلم' سراف لهأ نأ 25 هللا لوسر غلب امل :لاق ءيفقثلا ةركب يبأ نع ثيدحلاب

 ؛لاجرلا عماجم ىلإ جورخلا كرتو ءرتستلاب ةرومأم يه اضيأو ؛(يراخبلا هاور) "ةأرما مهيلع اولو موق حلقي

 [70/1 ؟سارببلا] .يرتسلا هنآمالا يف نرخ هاهي مدح ىلع هنا عيعنأ دق انضر
 حرش).سانلا ةفاك ىلع امهتيالو روصتي فيكف ءامهسفنأ ىلع ةيالولا مه سيل نونجملاو يبصلا نأل :نارصاق
 داهتجالا ةجرد اغلاب نوكي نأ روهمجلا طرشو «تاموصنخلا لصف ىلع عرشلا ماكحأب يأ :هملعب ارداق (علاوط

 يأرلا ةباصإ يأ :هتيافكو 7١[ :ساربنلا| .هبشألا وهو ءمهضعب طرتشي ملو «ةيعرفلاو ةيداقتعالا ماكحألا يف

 نكرلا نأل ؛رثكألا طرش :هتعاجشو [©؟1 :ساريئلا] .روهمجلا دنع-طرش وه :"بيذهتلا" فو «تالماعملا يف

 ناعجشلا بصن هيفكي لب ؛هسفنب مامإلا رشابي نأ مزلي ال هنأل ؛مهضعب طرتشي ملو برحلا ةنطلسلا يف مظعألا

 [7؟ :ساربنلا] .فيرشو سيسخ لك ىلع فذقلاو «ةقرسلاو ءانزلا دحك :ماكحألا [75 :ساربنلا] .اهل



 ؟اموصعم نوكي نأ مامإلل له ٠ قع دئاقعلا حرش

 رومألا هذمبي لالخإلا ذإ ؛ملاظلا نم مولظملا فاصنإو ؛مالسإلا راد دودح ظفحو

 .مامإلا بصن نم ضرغلاب لخم

 :ةفيرش ثاحبأ انههو ؛برحلا راد حتف ةعزعلاف الإو ؛يغبني ام لقأ اذهو ءرافكلا نم :مالسإلا راد دودح ظفحو
 ءلقعلاو «ةروكذلاو «ةيرحلا اهنمف «ةعست اهنأ :ةرعاشألا دنع ةمامإلا طورش يف مالكلا صخلم :لوألا ثجبلا

 داهتجالاو ةعاجشلا اهنمو ؛جراوخلا اهافنو ؛ةيشرقلا اهنمو ,مهلك قرفلا نيب قافتالاب يهو «لدعلاو ؛غولبلاو
 دجوت ال اهنأب الدتسم ءمهضعب اهافنو :ةرعاشألا روهمج اهطرش ةثالثلا هذهو «بيصملا ريبدتلاو ءلئاسملا يف

 دجوي مل اذإ هنأ :نوققحملا ركذ :يناثلا ثحبلاو «ةيافك امي نيفوصوملا نيبئانلا فو ءادج اردان الإ صخش يف ةعمتجم

 يدنع راتحملاو ءال :ليق ؟بجي لهو «ةرورضلل اهضعبب فصوي مل نم بصن زاج تافصلا هذه فوصوملا مامإلا
 رهاظلاو ءامالك هيف رأ مل «مامإلا ةعاط بجي امك ؟هتعاط بجي لهو «راضملل اعفدو (عرشلل اظفح «بوجولا

 .ةيولعلاو «ةيمشاملا اهنم «ةريثك اطورش ةعيشلا طرش :ثلاثلا ثحبلا «ملعأ هللاو ؛ماظنلل اظفح بوجرولا

 اذهو ءعراشلا صن :لوألا :ةعبرأ ةمامإلا توبث قرط :عبارلا ثحبلا ءمهبهاذم فالتخا ىلع «ةينيسحلاو

 :ةنسلا لهأ ضعب لاقو هد يلعل :ةعيشلا لاق ؟دحأ ةفالخ ىلع انتلم ف صن عقو لهو «قرفلا نم عامجإلاب

 .دحأ ةفالخ ىلع صني مل :مههروهمج لاقو هذ ركب يبأل

 :ثلاغلا قيرطلا «ةنسلا لهأ عامجإب اذهو «قباسلا مامإلا صن 21 قيرطلا ,الكفلع ىسيعو .يدهملل حص دقو :تلق

 :هوجوب نيلدتسم «ةعيشلا رثكأل افالحخ «ةيديزلا ةعيشلا ضعبو «ةلزتعملاو «ةنسلا لهأ عامجإب دقعلاو لحلا لهأ ةْعْي

 ؛قئالخلا يف فرصتلا مهل زوجي ال دقعلاو لحلا لهأ نأ :اهيناث «هلوقب الإ تبثت الف «لوسرلا ةباين ةمامإلا نأ 5و9

 نأ ىلع ةلاد ةمالع يأ ءلوسرلا ةفيلخ هنوكل ةرهظم ةعيبلا نأب امهنم بيجأو ؟فرصتي نم بصن مهل زوجي فيكف
 ؟ميظعلا يلكلا فرصتلا فيكف «ةعيبلاب دقعني الو ؛يئزج فرصت ءاضقلا نأ :اهثلاث ؛ةفالخلل ةتبثم ال .هبصن عراشلا

 هدقف دنع امأ فمامإلا دوجو دنع وهف ملس ولو ءءاهقفلا نيب فالخ هيفو «ةعيبلاب ءاضقلا داقعنا ملسن ال انأب بيحأ

 ءامامإ نوعيابي ميلقإ لك لهأ نأل ؛نعفلاو دسافملا مزلتست ةعيبلا نأ :اهعبار :عرشلا ماكحأل ةماقإ بجي لب ءزوجيف

 لهأ ضعب ةعيب يفكي لب ؛عامجإلا ىلإ ةغيبلا يف ةجاخ ال :نسماخلا ثتحببلا رثكأ كرتلا ررض نأب بيخأ ؛عازتلا عقيف

 زوجو افك نامثعل فوع نب نمحرلا دبع كلذكو شو ركب يبأل ةمامإلا دقع هو رمع نأل كلذو ؛دقعلاو لحلا

 مح ةرضحب دارفألا ةعيب نوكي نأ بحي :ةرعاشألا ضعب لاقو «كلذ دعب ةمامإلا ىلع امهوعيابف كلذ قَد ةباحصلا

 راطقأ يف اناك نإف «نيلجرل ةعيبلا عقو اذإ :سداسلا ثحبلا عازنلا عطقنيو ؛ةعيبلا رهتشي يح «نيملسملا نم ريفغ

 وأ ءاعم ةعيبلا تعقو نإو ءرخؤملا لزع امهعست ال ضرأ ف اناك نإ امأو ,ناكرتي :ليقف ؛«فالح هيفف «ةدعابتم

 [ارصتخم 777 :ساربنلا] .فقاوملا حرش يف اذك .تفنوتساو ناتعيبلا تلطب ءرعأتلاو مدقتلا ملعي مل
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 [قسفلاب لزعني ال مامإلا]
 ىلع ملظلا يأ روجلاو «ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلا يأ ,قسفلاب مامإلا لزعني الو
 ءافاخلا نعي ءاردآلاوب ةنيقألا نم ىوتللا ىظقاو :قيسفلا رهظ ذقا هنآل قاع هللا ةآيغ

 نوري الو ؛مهذإب دايعألاو عمجلا نوميقيو ,مهل نوداقني اوناك فلسلاو «نيدشارلا

 .ىلوأ ًءاقبف «ءادتبا ةمامإلا طرشب تسيل ةمصعلا نألو ؛مهيلع جورخلا

 لصأو .ريمأو ضاق لك اذكو ءروحلاو قسفلاب لزعني مامإلا نأ هكر يعفاشلا نعو

 1 ا رك ا سا ؛كللم يعفاشلا دنع ةيالولا لهأ نم سيل قسافلا نأ :ةلأسملا

 نأ :هيلع دروأ :نوداقني (درو وبأ) .قسفلاو روجلا لهأ ةمامإ ةحص ىلع مهنم اعامجإ ناكف :اوناك فلسلاو
 ةركب يبأ عم تنك :لاق «يعباتلا يودعلا دايز نعو «ةينالعو ارس دايقنالا تبث :انلق ءارارطضا ناك دايقنالا

 لاقف «قاسفلا بايث سبلي انريمأ ىلإ اورظنا :تلق «قاقر بايث هيلعو .ءبطخي وهو «ءرماع نبا ربنه تحن
 «يذمرتلا هاور) "هللا هناهأ ضرألا يف هللا ناطلس ناهأ نم" :لوقي 2 هللا لوسر تعبت «حكسا :ةركب وبأ

 |3737 :ساربنلا| (هنسحو
 ةكلم ئيعمب امأو «ةطورشم ةلادعلا نأل ؛ءادتبا طرش قسفلا مدع ئعمب ةمصعلا نأل ؛رظن هيف :ةمصعلا نألو

 يأ :ىلوأ ًءاقبف [751 :ساربنلا] .قسفلا دوجو مزلتسي ال اهمدع نكل «ءاهتنا الو ءادتبا ال ءطرشب تسيلف بانتحالا

 ىلإ جاتحيف هلزع امأ ءبصنلا يف ةرورض ال هنأل كلذو ؛هبصن نم زاوجلاب ىلوأ ةفالخلا ىلع موصعملا ريغ ءاقب
 |7777 :سارينلا] .ةنتفو بارطضا

 ال هنأ :لوألا ,بهاذم قسافلا مامإلا لزع يف نأ ملعاو ,قسفلا دعب ءالؤه فرصت ذفني الف :ريمأو ضاق لك

 لاق «ةيفنحلا ضعبل وهو «هلزع زوجي نكلو ءهسفنب لزعني ال هنأ :يناثلا ءهروهشملا وهو ؛هلزع زوجي الو «لزعني
 دنع:اذكو كي يعفاشلا دنع لزعنيو ءاندنع لزعلا قحتسي ةريبك مامإلا بكترا ول :"ةيادبلا" ف ينوباصلا مامإلا

 :حراشلا لوق نم ردابتملا نكلو ءبهذملا اذه ىلع كلي فنصملا مالك لمح نكميو .ىهتنا ءجراوخلاو ةلزتعملا

 هنأ :ثلاثلا ,مهيلع جورخلا نوبجوي ال هنأب ءرسفي نأ الإ مهللا ءلوألا بهذملا وه ؛مهيلع جورخلا نوري الو
 ءامسلا نم لزني نأ انفخ يح ديزي ىلع انجرح ام :لاق فلسلا ضعب نعو .:هقسف شحف نإ جورخلا بجي

 [م»8 :نئارينلا] ,ةراجوح



 قسفلاب لزعني ال مامإلا م؟ دئاقعلا حرش

 ّىح «ةيالولا لهأ نم وه ةفينح يبأ دنعو .هريغل رظني فيكف .هسفنل رظني ال هنأل

 يضاقلا نأ :ةيعفاشلا بتك يف روطسملاو .ةريغصلا هتنبا جيوزت قسافلا بألل حصي

 ةراثإ - هريغ بصن بوجوو هلازعنا يف نأ :قرفلاو «مامإلا فالخب «قسفلاب لزعني

 .ىضاقلا فالاخب ,ةكووشلا نم هل امل «ةنتفلا

 ضعب لاقو «قسافلا ءاضق زوجي ال هنأ :ةثالثلا ءاملعلا نع رداونلا ةياور يفو

 دلقملا نال ؟قسفلاب :لزعني لدغ وهو دلق ولو «حصي ءادتبا قسافلا دلق اذإ : خياشملا

 ال ةوشرلاب ءاضقلا يضاقلا ذحخأ اذإ هنأو ءىشترا اميف هؤاضق ذفني ال ىشترا اذإ

 .هؤاضق ذفني ال ىضق ولو ءايضاق ريصي

 هذه لعل :روطسملاو .هناحبس هللا بانع باجي ثيح هسفن محري ال :ليقو هسفن حالص ف ركفتي ال يأ :رظني ال هنأل
 لمتحيو «ةاورلا مهول وأ ؛مهداهتجا فاالتخال امإ ةفلتخم نيدهتخا نع دحوت تاياورلا و د يعفاشلا نع ةياور

 ["78 :سارينلا] .هبهذم لهأ نم نيدهتحا ضعب لوق اذه نوكي نأ

 اهيف فنص دقو «ةياورلا رهاظ ىمست هقفلا ف مظعألا مامإلا نع ةروهشملا تاياورلا نأ ملعا :رداونلا ةياور ينو

 ريغو «تاياورلا ةياقوو «قئاقدلازنك و ءريسلاو ؛تادايزلاو :ريبكلاو «ريغصلا عماجلاو ؛هطوسبملاك «ةروهشملا نوتملا

 |[ععد :ساربنلا] ."متسر نبا رقاوت" باتك انهيف قتص:دقو ءرذاوتلاب ىمست روهشملا

 يف امأو ءهيلع ةوشرلا ذخأ يذلا مكحلا ف يأ :يشترا اميف .هابحاصو مظعألا مامإلا مهو :ةثالثلا ءاملعلا

 اهألو ؛بابلل ادرط ءاضقلا لئاسم ركذ اًعِإَو :ذفني ال [*5 : ساربنلا | .حيحصلا ىلع ذفنيف ماكحألا نم هريغ

 [م95 :سارببلا] .ةفاقألا تأ



 ةقرفتملا دئاقعلا يف مالكلا م" ظ دئاقعلا حرش

 |ةقرفتملا دئاقعلا يف مالكلا]

 ”*؛"رجافو رب لك فلح اولص" :لع هلوقل ؛رجافو رب لك فلحخ ةالصلا زوحبو
 .ريكن ريغ نم ؛عدبلاو «ءاوحلا لهأو «ةقسفلا فلحخ نولصي اوناك ةمألا ءاملع نألو

 ىلع لومحمف - عدتبملا فلخ ةالصلا نع عنملا نم فلسلا ضعب نع لقن امو

 .عدتبملاو قسافلا فلح ةالصلا ةهارك يف مالك ال ذإ ؛ةهاركلا

 ٍ م مدع يف مالك الف هيلإ ىدأ اذإ امأ ءرفكلا دح ىلإ ةعدبلا وأ قسفلا دؤي مل اذإ اذه
 ُة ١ زاوحج

 ةالصلا نوزوجي مهنك ل ؛نمؤم ريغ قسافلا لعج نإو ةلزتعملا مث .هفلح ةالصلا زاوحج

 قيدصتلا ىنعمب نامبإلا دوجو ال ,رفكلا مدع مهدنع ةمامإلا طارش 3 اذ هقلعع

 .اعيمج لامعألاو رارقإلاو

 فاللخ هيفو ؛هدض رجافلاو «ةريغصلا ىلع رارصإلاو «ةريبكلا بنتجيو «تاعاطلاب لمعي نم -ءابلا حتفب- ربلا :رب لك

 يح ةالصلا نورخؤي اذلو «ةفالخلا ةمامإ ف افوطرتشي امك «ةالصلا ةمامإ ف ةمصعلا نوطرتشي مهإف «ةعيشلا

 [87 :ساربنلا] .كلذل ءاشعلا عم برغملا عمجي مهضعبو «يدهملا مامإلل اراظتنا ءىدارف تقولا رخآ يف افولصي
 دعب ةعدتبملا ةفلاخم رضي الف ءاعامجإ كلذ راصف «ءاملعلا نم دحأ راكنإ ريغ نم يأ :ريكن ريغ نم

 رب لك فلخ اولص" :#ع هلوق عم ةهاركلا فيك :تلق نإ :ةهاركلا ىلع لومحمف [؟75 :ساربنلا] .هداقعنا
 :هكلَع هلوق عم «قالطلا عراشلا عرش امك «ةهاركلا ناني ال اذهو «زاوجلا نايبل وهف ثيدحلا حص ول :تلق ؟”رجافو

 [757 :ساربنلا] .(دواد وبأ هاور) ."قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ"
 ىلع نيخيشلا ةفالخل نيركنملاو .هن#و يلع ةيهولأب نيلئاقلا ةعيشلا يف امك ءرفكلا دح غلب يأ :ىدأ اذإ امأ

 امأو :قيدصتلا ىنعمب [7177:ساربنلا] .نيتلزنملا نيب ناك وأ ءانمؤم ناك ءاوس :رفكلا مدع [ 77 :ساربنلا] .حيحصلا

 ؛ةنسلا لهأ فلح ةالصلا زيوحت مدع :مهتالاهج نمو ءاضيأ مهدنع طرشف رارقإلاو قيدصتلا ئعم. ناميإلا دوجو

 [3717 :ساربنلا] .مهريفكت ىلع ءانب
 مقر .هسفن لتق نم ىلع ةالصلا باب «زئانجلا باتك ؛ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ مامإلا هجرحخأ *

 ا تيدا



 ةقرفتملا دئاقعلا يف مالكلا ما كئاقعلا حرش

 نم يه امنإ لئاسملا هذه لاثمأ :ليق نإف *."ةلبقلا لهأ نم تام نم ىلع ةالصلا

 كلذ ةيقح داقتعا نأ دارأ إو مالكلا لوصأ ف اهداريإل هجو الف هقفلا عورف

 نم عرف امل هنإ :انلق ؟كلذك هقفلا لوصأ عيمجف «لوصألا نم اذهو ء«بجاو

 ,ةوبنلاو «داعملاو «لاعفألاو ءتافصلاو تاذلا ثحابم نم «مالكلا ملع دصاقم

 ىلع هيبنتلا لواح «ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرطو «مالسإلا لهأ نوناق ىلع «ةمامألاو

 وأ :ةلرتفملا هبل تفلاخ م (مهريغ نع ةنسلا لهأ ان دقي يلا لئاسملا رم لبن
 لئاسلا نم'كبتل ناين

 ةعاسلا طارشأك نيقخلا ىلع حسملاك
 .دئاقعلاب ةقلعتملا تايئزحللا نم اهريغ وأ ,هقفلا عورف نم لئاسملا كلت

 .كرتلا وهو عدولا نم اوكرتت ال يأ :اوعدت ال .قاسفلا ىلع نولصي اولازي مل فلسلا نإف :عامجإلل
 [رييغتب 7١17 :ساربنلا] .كلذ ريغو ءرجافو رب لك فلخ ةالضلا زاوح نم ةروكذملا لئاسملا يأ :لئاسملا هذه

 (يشاوحلا ضعب يف اذك).هتيقحب داقتعالا بجي ام لك نع ال «دئاقعلا نع ثحبي امنإ تفرع امك ملكتملا نكل :كلذك

 «ةدساف تاداقتعا ةمامإلا باب يف سانلا نيب عاش امل نكل ؛هقفلا نم تناك نإو ةمامإلا ثحابم نأ ملعا :انلق

 ضقنو ؛مالسإلا دعاوق نم ريثك ضفر ىلإ يضفت داكت «ةدراب تابصعت ىلإ ءاوهألاو عدبلا لهأ قرف تلامو
 انوع «هفيرعت يف تحجردأو ؛مالكلاب ثحابملا كلت تقحلأ - نيدشارلا ءافلخلا يف حدقلاو «نيملسملا دئاقع

 ١[ 517 :يلايخلا] .نيعدتبملا نعاطم نع نييدهملا ةمئألل انوصو «نيرصاقلل
 رابدأ ةمرحو «ةعتملا حاكن ةمرحو «نيلجرلا لسغ بوجوك «ةريثك لئاسملا كلت نأ ىلإ ةراشإ هيفو :ذبن ىلع
 [؟517 :ساربنلا] .ءيشب سيل مودعملا :وحن :ةلزتعملا هيف تفلاخ [3717 :ساربنلا] .لكلا يف ةعيشلل افالخ «ةجوزلا

 لضفي دق يلولا نأب نيلئاقلا ةيماركلاك :عدبلا لهأ نم .ليوأت الب اهرهاوظ ىلع صوصنلا لمحك :ةدحالملا

 ةداهشك «دئاقعلاب ةقلعتملا تايئزجلا نم اهريغ وأ «نيفخلا ىلع حسملاك :هقفلا عورف نم [”3717 :ساربنلا] .يبلا
 |7517 :سارتتلا] .ةرئقبملا ةزيغعلل ةتحلبا

 ٠٠١. 7/8 :ثيدحلا مقر «"ريبكلا مجعملا" يف ناربطلا هجرحخأ *



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا 0 دئاقعلا حرش

 [مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا |

 ؛مهبقاتم يف ةحيحضلا ثيداحألا نم درو امل هريخي الإ ةباحصلا ركذ نع َفكُيو

 نإ مكدحأ نأ ولف ,يباحصأ اوبست ال" 3ع هلوقك «مهيف نعطلا نع فكلا بوجوو

 5-ِ اومركأ" :3#ع هلوقكو *."هفيصن الو ءمهدحأ دم غلب ام ءابهذ دحأ لثم قفنأ

 رد مهوبلحمت ال .يباحصأ يف هللا هللا" :لكفع هلوقكو «فيدنلا ** ال مكإف

 ا دا .... مهبح أ يبحبف مهبحأ نمف :رمك يدعي نم

 ءرشلا ةروص يف ام ضعب مهضعب نم ردص نإو نعي «ريخب الإ نيدرفنمو نيعمتجب يأ ةباحصلا ركذي الو :فكيو
 ءانب «داعم ريخ ىلإ هنم مهعوجر ناك لب «دانعو رارصإ نم داسف هحو نع نكي مل وأ ءداهتجا نع ناك اهإ هنإف

 بهذ اذلو ,"اوكسمأف يباحصأ ركذ اذإ" :هلوقلو ؛"ىرق نورقلا ريخ" :#تِلع هلوقلو ؛ممي نظلا نسح ىلع

 :التلع هلوقكو ءاهدعب اذكو .ى#ذض ىلعو هذ نامثع ةنتف لبق ءلودع مهلك ةباحصلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج

 :هتديقع يف ديعلا قيقد نبا لاقو (امهريغو يدع نباو يمرادلا هاور) "متيدتها متيدتقا مهيأب ,موجنلاك يباحصأ"
 تاليوأتب انلّوأ احيحص ناك امو «هيلإ تفتلي الف ءبذكو لطاب هنمف ؛هيف اوفلتخاو «مهنيب رجش اميف لقن امو

 ققحملا لطبي ال موهوملاو كوكشملاو «ليوأتلا لمتحم قحاللا مالكلا نم لقن امو «قباس مهيلع ءانثلا نأل ؛ةنسح

 رمأ نع دمحأ لثسو .امي انتنسلأ ثولن الف ءاهنع انيديأ هللا رهط ءامد كلت :ءكلر يعفاشلا لاقو .اذه :مولعملاو

 «نوُلَتعَي اونا اع وأسم الو مسك اَمْمُكَلَو ْتْبسَك امال تلح مأكل :لاقف هيث ةشئاعو يلع
 (ربكأ هقف حرش).جراوخلا يف ةريسلا فرعي مل هو يلع الول :هكلد ةفينح وبأ لاقو 2«(74١:ةرقبلا)

 غولبلا لاح يف ناك ءاوس «هب انمؤم تع يبنلا ىأر نم وهو ءبحاص ىعم. ءبحص ففخم ءبحص عمج :يباحصأ
 ىيعمج ءيجي دقو ؛مهدحأل ريمضلاو ؛ءصوصخم لايكم فيصنلا :هفيصن (هداز الم) .ال وأ هتبحص لاط «هلبق وأ
 ؛ةيببسلل ءابلاو ؛"نم" ىلإ عوفرملا ريمضلاو ؛مولعم ضام :مهبحأ يبحبف ١[ 41 :يلايخلا] .دملل ريمضلاف ,فصنلا
 [؟7/8:ساربنلا] .نم ىلإ بوصنملاو ؛ملكتم عراضم هنأ معزي دقو «يباحصأ بحأ يايإ هبح ببسب يأ «ةسبالملا وأ

 لاقو «85107 :ثيدحلا مقر لإ ًاليلخ اذحختم تنك ول" هلو يبنلا لوق باب ؛هحيحص يف يراخبلا هحرخأ *
 .حيحص نسح ثيدح اذه :ئدمرتلا وسيع وبأ

 50٠١٠١. :ثيدحلا مقر «ةعامجلا موزل باب ؛هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ **



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا قش دئاقعلا حرش

 هللا ىذآ دقف ئاذآ نمو «ئاذآ دقف مهاذآ نمو ,مهضغبأ يضغبف مهضغبأ نمو
 عاديالا نم

 رمعو ركب يبأ نم لك بقانم يف مث *."هذخأي نأ كشويف ىلاعت هللا ىذآ نمو ؛ىلاعت
 برقي يأ

 مهيف نعطلاو مهّبسف ؛تاليوأتو لماحم هلف تابراخاو تاعزانملا نم مهنيب عقو امو

 ءرفكف ةيعطقلا ةلدألا فلاخي امث ناك نإ

 نأ :ةسبالملا ىلعو (يضغب نع شان مهضغبو (يبح نع شان مهبج نأ :ةيسسلا ىلع ىيعملا : مهضغبأ ىصعش

 [؟77 :ساربنلا] .يضغبل مزالم مهضغبو يبل مزالم مهبح

 ركب وبأ" :لاقو :(يناربطلا هاور) ."”يبن نوكي نأ الإ ءسانلا ريخ ركب وبأ" ع يلا لاق :ةحيحص ثيداحأ

 نب رمع ناكل يبن يدعب ناك ول" :لاقو «(ميعن وبأ ةاور) "سأرلا نم رصبلاو عمسلا ةلزنمب ئم امكذ رمعو

 ىلإ رظنلا" :لاقو «(يلعي وبأ هاور) "ةرخآلا يف يلوو ءايندلا يف يلو نامثع" :لاقو ؛(مكاحلا هاور) "هذ باطخلا

 :لاقو ؛(بيطخلا هاور) ؛"ىدب نم يسأر ةلزنمب م هن يلع' :لاقو «(مكاحلا هاور) "ةدابع هد يلع هجو
 ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف" :لاقو «(يذمرتلا هاور) «"ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا"

 [875 :ساربنلا] .(يذمرتلا هاور) :"ةنجلا يف ياراج امك ريبزلاو ةحلط" :لاقو (يراخبلا هاور) "ماعطلا
 تابراحملاو تاعزانملا عقو امل ءريخب الإ ةباحصلا ركذ زجي مل مل :هريدقت ءردقم لاؤس باوج اذه :عقو امو

 لإ "فكيو" :فنصملا لوق نوكي الف «ريخلا ريغب نوكي دق اضعب مهضعب ركذ نأ ىلع لدي كلذ :نإف ؛مهنيب

 ةعزانمك :تاعزانملا (يشاوحلا ضعب يف اذك).تابراحنلاو تاع زانملا نم مهنيب عفو امو :هلوقب باجأف ازئاحج

 .ريضنلا يب ضرأ يف ان يلعو سابع
 مهضعب بيصي نكلو «قحلا نوبلطي اوناك مهنأ لمجملاو :تاليوأتو .نيفصلا برحو لمحجلا برحك :تابراخماو
 فلسلا ةداع ترج اذكهو ءروحأم لب ذوحخأم ريغ داهتجالا يف ئطحملاو ءمهضعب ئطخيو «داهتجالا يف

 يبأ عم اني ةمطاف عازن مههاوفأ هب ضفاورلا تألم اممو :ةحيحص دصاقم ىلع ةباحصلا لاعفأ لمحب نيحلاصلا

 ام ؛ثرون الو ثرن ال" :لاق ُهن هللا لوسر تعمس :ركب وبأ لاقف دي ينلا ثاريم تبلط اهفأ :حيحصلاو ءركب
 عم رلا كديعو ريبزلاو دعس و سابعلاو ىلعو تكامثع يدخلا اذه ِق هقدص لب عهتياورب درفتي و نك" ةقدص هاتك رئ

 .7/85175 :ثيدحلا مقر 3و يبا تاحصأ بس نم يف باب ءهتنس يف يذمرتلا هجرخأ *



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا قا دنيا دئاقعلا حرش

 «نيدهتحجما فلسلا نع لقني / :ةلمحلاب و .قسفو ةعدبف الإو «ةشئاع فذقك
 ظ انزلا ىلإ اهتبسن ي

 .يغبلا مهرمأ ةياغ نأل ؛هبازحأو هذ ةيواعم ىلع نعللا زاوج - نيحلاصلا ءاملعلاو

 ّىح «ةيواعم نب ديزي يف اوفلتحا امنإو ,نعللا بجوي ال وهو ؛مامإلا ىلع جورخلاو
 لع يبلا نأل ؛جاجحلا ىلع الو :هيلع نعللا يغبني ال هنأ :اهريغو "ةصالخلا" يف ركذ
 .ةلبقلا لهأ نم ناك نمو .نيلصملا نعل نع ىف

 لعفف ءدوهشلا باصن متي ملف «ةنيبلا اهأسف ءاهنم كدف بهو ىبنلا نأ تعدا اضيأو «نينمؤملا تاهمأو فوع نبا -

 فارتعالا تيبلا لهأ ءامظع نم حصو .هتفالخ يف هذ يلع هريغي مل كلذلو ءعرشلا دعاوقل اقفاوم التف ركب وبأ
 [8575 :ساربنلا] .تيضر يح نق ةمطاف باب ىلع فقو ركب ابأ نأو ءقدص ء#فذ ركب وبأ هلعف ام نأب

 ءادح لتقي نيخيشلا بابس نأب مهضعب فأف م ةباحصلا بس نم مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقو :ةعدبف الإو

 بس فو ءاديدش اباذع بذعي لب «لتقي ال هنأب مهضعبو «هتبوت لبقيف ءرفكلل لتقي هنأب مهضعبو «هتبوت لبقي الف
 .ةعامجلا مهو رسكلاب بزح عمج :هبازحأو [؟70 :ساربنلا] .يضاقلا يأر بسح ىلع بيذعتلا امهريغ

 دق :لوقأو «نعللا زاوج مدعب ىفتكا ثيح «يباحصلا اذه قح يف ام رصق حراشلا نأ ىفخي ال :نعللا بجوي ال

 الف مهراغص نم هنأ ملس ولو «مهيدهتجمو ؛مهئابحبو «ةباحصلا رابك نم هدف ةيواعم نأب ثيدحلا ءاملع حرص
 ؛ثيداحأ هصوصخب هيف درو دق لب «ةباحصلا فيرشت يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا مومع يف لحد هنأ يف كش

 «باتكلاو باسحلا ةيواعم يلع مهللا" :الكلع هلوقو «(يذمرتلا هاور) ,"ايدهم ايداه هلعجا مهللا" :لع هلوقك

 نم نوضغبي فلسلا ناكو ءرظن لحمف - ثيدح هلضف يف تبني مل هنأ نم ليق امو «(دمحأ هاور) "باذعلا هقو

 هللا لوسر بحص هيقف هنإف ؛هعد :لاق ؛ةدحاو ةعكر رتولا ىلص ةيواعم نإ :ان#د سابع نبال ليقو ؛هنعطو هّبس
 نبمأأ ةزيغأ لاقاو بنلسلا ءريرعلا كي نو متع طيظارلا ةقؤلقأا كتع لبر يسوم ويقرانتإا سيسيم قنا أل
 رابغ :لاق ؟زيزعلا دبع نب رمع مأ لضفأ ةيواعمأ :كرابملا نب هللا دبع ليلحلا مامإلل ليقو ءهدلجف «ديزي نينمؤملا

 يف يكلاملا ضايع يضاقلا لاق «زيزعلا دبع نب رمع نم لضفأ - دي هللا لوسر عم ازغ اذإ ةيواعم سرف
 وأ ؛ةيواعم وأ ؛نامثع وأ ءرمع وأ ءركب ابأ يني هللا لوسر باحصأ نم ادحأ متش نم :كلام لاق :"ءافشلا"

 الكن لكن سانلا ةمتاشم نم مهمتش نإو «لتق لالضو رفك ىلع اوناك :لاق نإف ءصاعلا نب ورمع

 .ةبعكلا ىلإ ىلصي يذلا وه :ةلبقلا لهأ .يفنحلا هقفلا يف دمتعم باتك :ةصالخلا [*0 :ساربنلا] .اديدش



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا ' ا دئاقعلا حرش

 اعلا لاوحأ عرف مّلعي هلأ املف» ةليقلا لهأ نم ضعبا نعللا نم 22و ىبنلا نم لقن امو

 نيسحلا لتقب رمأ نيح «رفك هنأ امل هيلع نعللا قلطأ مهضعبو ,هريغ هملعي ال ام

 .هب يصرو .هزاجأ وأ «هب رمأ وأ ؛هلتق نم ىلع نعللا زاوج ىلع اوقفتاو 2-6

 -. ةليقلا لمأ نيم نتن 6 ينلا نعل نم لقنا ام نإ :لاقي .انأ رسو «رققت لاوس. نع فار العم :لقتاامو
 ضعب يف اذك).لقن امو :هلوقب باجأف ؟امهنيب قيفوت امف لإ نعللا نع ىمع لي يبلا نأ نم ركذ ام فلاخبي
 زوجي هنإ :ليق دقف نيعم ريغ ناك اذإ امأ ءانيعم نوعلملا ناك اذإ اذه ءاقفانم ناك هلعلف ا هنأ املف (يشاوحلا

 ىمن وه لب :ةقيقحلا يف دحأ ىلع نعلب سيل كلذ نأل ؛" ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل" تِفع هلوقل ؛هيلع نعللا
 "ام" ىلإ دئاع "هملعي" يف زرابلا ريمضلاو :ةريغ هملعي ال ام (درو وبأ).هيلع علل بتر يذلا لعفلا ىلع

 لب ءانمؤم نكي مل هي يلا نعل يذلا صخخشلا نوكي نأ لمتحي يعي تي يبلا ىلإ عحار "هريغ" يف ريمضلاو
 (يشاوحلا ضعب يف اذك ).اقفانم

 مهنمو ؛ "ديزي مذ نع عناملا ,دينعلا بصعتملا ىلع درلا' هامم اباتك فئنصو «ثدحملا يزوجلا نبا مهنم :مهضعبو

 كلل وأ كم | اوملطعقكو ضر آلا يفاوناسفل نأ كيوت د مدس اهف# :ىلاعت هلوقب الدتسم ةليطعم لوإ نيهنأ مانإلا

 هللا هقاحغأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم" التياع هلوقب الدتسم «يلعي وبأ يضاقلا مهنمو «(5705 :دمحم) لا مهن يذلا

 املظ اوملظو ءاهلهأ اولتق تح «ةنيدم ىلإ اشيج لسرأ ديزي نأ حصو ؛"نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو

 امل" :هلوقو ءرظن هصوصخب هنعل ىلع ثيدحلاو ةيآلا ةلالد يف نكل «ةرحلا ةعقو ةعقولا هذه ىمستو ءاهيف اميظع

 رمألاو ءةنسلا لهأ دعاوق ىلع رفك ال ةيصعم لتقلاب رمألا نأل ؛ثحب هيف "د نيسحلا لتقب رمأ نيح رفك هنأ
 مم :ساربنلا] .ارفاك ةيصعملاب رمآ لك ناكل الإو ءهب ءاضر سيل لتقلاب

 يعل َبِضْعَو اًهيِف ًادِلاَح ُمْنَهَح ُهُؤاَرَجَف ًادّمَعَتم ًانِمْؤُم ْلْثَقَي ْنَمَّوإِ» :ىلاعت هلوقلف ؛هلتق نم امأ :اوقفتاو

 أو «رفك ةيصعملاب ءاضرلا نألف ؛يضرو زاحأ نم امأو «مثإلا يف لتاقلا كيرش هنألف ؛رمآلا امأو «(8* :ءاسنلا)

 76 : ىلاعت هللا لاقو (ه/ :بازحألا) كي ةَرححآلاَو دانا اقاوم ةنوكووشلا نوف اريِذلا نإ : ىلاعت هللا لاق

 نإ هنأل ؛ثحب هيف اندنعو ءملاظ يذوم هب يضارلاو هب رمآلاو هلتاق نأ كش الو 40 :دوه) 4َنيِملاظلا ىَلَع

 ءاضرلا نأل ؛ةبوت الب هيلع تامو يضر نميف الإ ؛ةعومسم ريغ قافتالا ىوعدف نيعمل صخشلا نعل دارأ

 نعللا ديرأ نإو «داتقلا طرخ نم بعصأ هيلع توملا تابثإ نكلو «قافتالاب رفك ةيصعم يه ثيح نم ةيصعملاب
 امك هيف فصولا اذه دجوي يذلا نيعملا صخشلا ىلع نعللا هنم مزلي ال نكل ءملسم قافتالاف ماعلا فصولاب

 [ 71 + نيارتتلا | ةققحتتم



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا مانو دئاقعلا حرش

 123ء يبلا تيب لهأ ةناهإو .ءكلذب هراشبتساو هند نيسحلا لتقب ديزي اضر نأ :قحملاو

 ,هناميإ يف لب .هنأش يف فقوتن ال نحنف ءداحآ هليصافت ناك نإو «هانعم رتاوت ام

 .هناوعأو هراصنأ ىلعو هيلع هللا ةنعل

 أ :لاقي نأ زوجي الو ءالصأ اذه تبثي مل :اولاقو «يللازغلا مامإلا , يهتم. ميامناعلا نظمي كالت ركنأو :قححلاو

 بكار فت أرب يتفق لب ةييلا ريغ نين ريف“ لإ وأ ةريبك ىلإ نمؤم ةبسن زوحي هنأل ؛هب يضر وأ «هلتقب
 نمزلا كلذ يف هرمأ يتأي نأ نكمي الف ءاعوجرو اباهذ رهش ةفاسم ىلع ديزي ناكو «دايز نب هللا ديبع ةفوكلا

 هللا كمحر :لاقو ءرحافو رب لك بلق يف ةوادعلا يل تعرز :لاقو ؛دايز نبا ىلع ركنأ ديزي نأ يورو «ليلقلا
 777 971 :ساربنلا] .محرلا قح فرعي مل لحجر كلتق دقل و نيسح اي

 [77:ساربنلا] .هزاوحب مرحب لب «نعللا نأش يف فقوتن ال وأ «لعفلا حيبق هنأب مرحب لب هلعف حبق يف يأ :فقوتن ال
 :ةمولعم ريغ كلذ دعب هتبوتو «رتاوتلاب تباث راشبتسالاو ءاضرلاب هرفك نأ ءانب ؛ناعإلا ىلع فقوتلا :هنامبإ يف لب
 ةيويندلا ةوادعلل امأو ؛ةيصعم يه ثيح نم ةيصعملاب ناك اذإ ارفك نوكي امنإ راشبتسالاو ءاضرلا نأل ؛رظن هيفو

 |" :ساريدلا] :نوققحملا هررق امك ءالف

 اذهو ءرفكلا ىلع هتوم ققحتي مل نإو ؛قسافلا نعل زاوج ىلع همالك ئب حراشلا نأ ىفخي الو :هيلع هللا ةنعل

 :ماسقأ ةثالث نعللا نأ :وه نوققحملا هققح يذلاو ءماقملا اذه يف فالتخالا رثك هنأ ملعاو .قيقحتلا فالح

 حص دق هنإ يح «زئاج اذهو .دوهيلاو «رافكلا ىلع هللا نعل :وحن ؛عرشلا يف ةدراولا ماعلا فصولاب نعللا اهدحأ

 هاور) :"لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو ءءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا هللا نعل" :اتقع هلوقك ءرئاغصلا ضعب يف

 نعللا اهيناث «(دمحأ هاور) ,"هل للحملاو للحملا هللا نعل" :ككلع هلوقك ءاضيأ تاهوركملا ضعب يف لب ؛(يراخبلا

 ءزئاج وهو «ءسيلبإو ءلهج يبأو ,نوعرفك ,عراشلا رابخإب رفكلا ىلع هتوم حص يذلا نيعملا صخشلا ىلع

 وأ انمؤم رهاظلا بسجب ناكو اتيم وأ ايح ناك ءاوس زوجي ال وهو ءرفكلا ىلع هتوم ملعي مل صخحش ىلع اهثلا

 موي ليي هللا لوسر لاق :لاق ى رمع نبا هللا دبع نعو «مالسإلل رفاكلا هنحبس هللا قفوي نأ زاوحل ؛ارفاك
 نب ناوفص نعلا مهللا ءورمغ نب ليهس نعلا مهللا ءءاشه نب ثراحلا نعلا مهللا ؛نايفس ابأ نعلا مهللا" : لجأ

 مهيلع بيتف ؛(118 :نارمع لآ) ؟َنوُمِلاَظ ْمُهْنإَف ْمُهَيَذَعُي ْوَأ ْمهيَلَع بوُكي َْأ ٌءْيَش ِرْمأْلا نم كَل َسِيَلل :تلزنف ."ةيمأ
 اقل نأ :مهليلدو ءنوققحملا هررق ام اذه .هنع يهنلا لزني نأ لبق نعللا اذه ناك و «(يراخبلا هاور) ءمهلك

 -"هللا ةنعلب اونعلت ال" :لاقو (يذمرتلا هاور) ."اناعل نمؤملا نوكي ال" :ثيدحلا يفف ءهيلع ددشو «نعللا نع ىم



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا ماك دئاقعلا حرش

 يف هنو ركب وبأ" 892 لاق ثيح «الكلءع ىبلا مهرشب نيذلا ةرشعلل ةنحلاب دهشنو

 هه ةحلطو عةنحلا 2 دهكنف ىلعو عةنجلا ْق هو كامثعو عةنجلا ُْق هن رمع و عةنجلا

 يبأ نب دعسو «ةنجلا يف هذ فوع نب نمحرلا دبعو «ةنجلا يف هذ ريبزو «ةنجلا يف

 يف هد حارجلا نب ةديبع وبأو «ةنجلا يف ه١ ديز نب ديعسو «ةنجلا يف ه5 صاقو
 ثيدحلا يف درو امل ءافُذ نيسحلاو نسحلاو انو ةمطافل ةنحلاب دهشن اذكو *"ةنجلا

 مهريغل ىحري امث رثكأ مهل ىجريو «ريخب الإ نوركذي ال ةباحصلا رئاسو **."ةنجلا
 لهأ نم نينمؤملا نأب دهشن لب «هنيعب دحأل رانلاو ةنحلاب دهشن الو .نينمؤملا نم

 .رانلا لهأ نم نيرفاكلاو «ةنجلا

 نعللا هنع حص دق مث (يذمرتلا هاور) "هيلع ةنعللا تعجر لهأب هل سيل ائيش نعل نم" :لاقو «(دواد وبأ هاور) -

 ءاروظحم ثلاثلا مسقلا يفبو ؛ءامهيلع راصتقالا بجوف ءرفكلا ىلع كلاهما صخشلا ىلعو ماعلا فصولاب

 اذهو (يراحبلا هاور) ,"قوسف ملسملا بابس'" :التقع هلوقب «رهاظلا بسحب انمؤم صخشلا ناك اذإ اميس الو
 نعل زيوجت ال ؛لعفلا مذ وه اهيف نعللا نعم نأو ؛حيحص ريغ ةماعلا صوصنلاب ديزي نعل ىلع مهالدتسا نأ :رهظ
 ىك نم نأ نومكحتيو (ع رشلا دعاوق ن وعاري الأ نيذللا قره نكت الو .ققحتلا اذه ظفحاف .هلعفب صخش لك

 سيل. هتعل نع ىهنلا نكل (بجاو تيبلا لهأ بحو «روهشم هلاعفأ حبق !معن ؛جراوخلا نم وهف ديزي نعل نع

 | معو :ساربنلا] .ملعأ ىلاعت هللاو ؛عرشلا دعا وقل لق (مهبح ِق روصقلل

 :مهصعب لاقو عءاسنلا نس اهريعو - ةشئاع نم لضفأ هنأ 9 ثيدحلا اذهبي ءاملعلا ضعب لدتسا :ة كيس

 بهذو «(ناخيشلا هاور) ."ماعطلا ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف" :ةتفع هلوقل ؛لضفأ ةشئاع
 ومو :ساربنلا] .فقوتلا - مهصعب و «ةاواسملا 9 مهصعب

 .77141 :ثيدحلا مقر ءفوع نب نمح رلا دبع بقانم باب «هننس يق يدذمرتلا ةدعريغأ
 81/81١. :ثيدحلا مقر «ةنحلا لهأ بابش نيسحلاو نسحلا نإ باب ؛هننس يف يذمرتلا هجرخأ **



 م د ا ها الا ربت يي بيبا

 هنكل .باتكلا ىلع ةدايز ناك نإو هنأل ؛رضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ىرنو

 لعج :لاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع بلاط يبأ نب يلع نع لئسو ءروهشملا ربخلاب

 هذ ركب وبأ ىورو «ميقملل ةليلو امويو «رفاسملل اهيلايلو مايأ ةثالث 25 هللا لوسر

 اموي ميقمللو «نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل صخر" :لاق هنأ 266 هللا لوسر نع

 تكردأ ههللد يرصبلا نسحلا لاقو *«"امهيلع حسمي نأ هيفخ سبلف رهطت اذإ «ةليلو

 تلق ام :كللي ةفينح وبأ لاق اذهو «نيفخلا ىلع حسملا نوري ةباحصلا نم ًارفن نيعبس
 نودقتعي يأ

 فاخأ :ءم يخركلا لاقو «.راهنلا ءوض لثم هيف نءاج يح نيفنخلا ىلع حسملاب

 روهشملا ثيدحلاب نآرقلا ىلع ةدايزلاو :روهشملا ربخلاب .نيلجرلا لسغ وه نآرقلا يف نأل :باتكلا ىلع ةدايز

 :نآرقلا يف روكذملا نأ عم «ةليسعلا ثيدحب اثلث ةقلطملا ليلحت يف عامجلا بوجوك «نييلوصألا عامجإب زئاج

 ةدايزلا كني يعفاشلا مامإلا زوج لب ءروهشملا ىلع دقعلا يف ةقيقح حاكنلاو «(50 :ةرقبلا) «4ُهَرْيغ ًاجْوَر مكنت
 نأ عم ؛"باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال" :اكتفع هلوقل ؛ةالصلا يف ةضيرف ةحتافلا ةءارق نأب لاق اذلو ءاضيأ دحاولا ربخب

 نأل ؛اضيأ باتكلاب تباث حسملا :ءاملعلا ضعب لاقو ٠١(« :لمزللا) هيِنآَْقلا نم َرَّسَيَتاَم اوُأرفاَف :لاق هناحبس قحلا
 لعفب فرع دقو «حيحص امهالك و «رحلاو بصنلاب ٌئرق «(* :ةدئاملا) 4دكَلُجْرَأَو يبوؤ#ياوكستاَو» :ىلاعت هلوق

 [73 :ساربنلا] .فخن الب نيلجرلا لسغ ىلع بصنلاو «فخلا حسم ىلع رجلا لمح هني يببلا
 نباب كيلع :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع اهأسأ ةشئاع تيتأ :لاق ؛ياه نب حيرش لئاسلا :يلع نع لئسو

 نباو «يئاسنلاو «,ملسم هاور :لعج [77 :ساربنلا] .هانلأسف وكي هللا لوسر عم رفاسي ناك هنإف .هلأساف «بلاط يبأ

 |7374 :ساربنلا] .يقهيبلا لاق امك «تباث ريغف ءحسملا راكنإ نم هذ يلع نع يور ام نأ رهظ ثيدحلا اذهو ؛هجام
 .ثيداحألا نم حضاولا ليلدلا يأ :راهنلا ءوض لغم

 هذ ةركب يبأ هدنس يف :لاقي نأ مهللا ى#ذ ركب يبأ ريغ هيوار نكلو ةفلتخم قرطب هننس يف هحام نبا هجرخأ *
 .هه5 :ثيدحلا مقر هللا لوسر نع



 مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا ان دئاقعلا حرش

 ةيتعتلا ىلع ىلع حسملا وف "ل قرف :ةلمجلابو .رتاوتلا زيح يف هيف تءاج ىلا راثالا نأل
 ”ثيداحألا يأ

 بحت نأ :لاقف ؟ةعامجلاو ةنسلا نع كلام نب نسنأ لعس قيح ةعدبلا لهأ نم وهف

 . وتلا نم ءنإ يف لمحبف الا ف بيز وأ مقرن نأ وهو ني مال

 وبلا نطل

5-7 

 بهذ امث ؛هريثكو هليلق ةمرحب لوقلا نإف رس راصو دتشا اذإ ام فالخب اذهو

 حيحص حرش" يف ينالطسقلا لاقو ءرفكلاب مزجي ملف ءاهرتاوتب نقيتسي ملو ؛هناكم ٍف يأ :رتاوتلا زيح يف
 .ىهتنا ؛ةرشبملا ةرشعلا مهنم «نينامث اوزواجف هتاور مهضعب عمجو «هرتاوتب ظافحلا نم عمج حرص :”يراحبلا
 ةعدب امنأ الإ ؛ةنسلا لهأ نم اعامجإ :ةعدبلا لهأ [”75 :ساربنلا| .هركنم رفكي :فسوي وبأ يضاقلا لاق اذلو

 |1814 :ساربنلا] .مهضعب دنع رفك ةعدبو «مهضعب دنع قسف

 اهصاصتخا لعلو ءاهيف هروصخم ةعامجلاو ةنسلا تامكارع سيلف الإو عةيالشلا رومألاب مامتها اذهو بح نأ لاقف

 ىلع ,حسملا مأ لضفأ لسغلا نأ يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو .اهيف نيرضاحلا وأ نيرصاعملا روصقل ؛ركذلاب

 يةياذضا بحاض راتخمو ؛ةيعفاشلا بهذم وهو (ةصخخر حسملاو عةعيزع هنأل ؛لضفأ لسعغلا ْنأ :اهدحأ «بهاذم

 دجملا راتخم وهو «نايواستم امهنأ :اهثلاث .كني لبنح نب دمحأ راتخم وهو «ةعدتبملل ةفلاخم لضفأ حسملا نأ :اهيناث

 وهو أضوت نإو «لسغ امهسبال ريغ وهو أضوت اذإ لي ءاسبلو اعرن فلكتي لك ىيبلا نكي مل :لاق «يوغللا

 [7375 :ساربنلا] .عزني ملو حسم امهسبال

 ."ئوبس" ةيسرافلابو فرخلا نم ءانإ ةرج عمج :رارجلا



 ةيالولاو ةوبنلا ةيلضفأ ةلأسم 0 م0 دئاقعلا حرش

 [ةيالولاو ةوبنلا ةيلضفأ ةلأسم]
 عةمتانلا فاوخ نع نونومأم لوم وصعم ءايبثألا نأب ؛ءايبنألا ةحجرد يلو غلبي

 هلاحبس هللا نقل برقلا يف

 دعب «مانألا داشرإو ماكحألا غيلبتب نورومأم .كلملا ةدهاشمو يحولاب 0

 لضفأ يلولا نوك زاوج نم ةيماركلا ضعب نع لقن امف .ءايلوألا تالامكب فاصتالا
 ةبترم مأ لضفأ ةوبنلا ةبترم نأ يف ددرت عقي دق !معن «لالضو رفك - ينلا نم

 .ئبنب سيل يذلا يلولا نم لضفأ هن كايا :ناتيارأنب :يسمسم يبا نأب عقلا ءاسب تيرا

 اصيصربو «روعاب نب معلبك «ناميإلا نع هلضأف «ناطيشلا هلزأ مهنم اريثك نإف «ءايلوألا فالخي :نونومأم

 ءايلوألا ةدهاشم حص دق :تلق نإ :كلملا ةدهاشمو [”75 :ساربنلا| .نيربتعملل ةربع سيلبإ ىفك لب ؛بهارلا
 ناك اذه هعمو «عوقولا ردان اذه :تلق ءاد5# سابع نب هللا دبع اذكو «ليئربح ىأر بطخلا نب رمع نإف «كلملا

 دنع سرف ىلع ابكار ةتفَع ليئربح ىأر رحاسلا يرماسلا نأ نورسفملا ركذ :ليق نإ ٌدتُك يببلا عابتا ةكرب نم

 قلختي رحاسلا :تلق «راوخ هل راصف «لجعلا نطب يف لعجف «هسرف رفاح بارت نم ضبقف «نوعرف قرغ
 يبنلا ةيؤر فاللخب «ةمومذم ةيؤر هذهو «ناطيشلا هاري امك كلملا ىريف ءمهجازمم غبصنيو «نيطايشلا قالخأب

 [6 :ساربنلا] .كلملا

 تايرورض نم يبنلا ةيلضفأ نوكو ؛عامجإلاب لدتسا ولو «رفكلا مزلتسي ال روكذملا ليلدلا نأ ىفخي ال :لالضو رفك
 يواسي هذ ايلع نأ مهضعب معز «ةعيشلا ةديقعلا هذه يف نيفلاخملا نمو ءاحيحص رفكلاب مكحلا ناك «نيدلا

 ملح ف الع ميهاربإ ىلإو ءهاوقت يف التلع حون ىلإو ءهلمع يف التِفع مدآ ىلإ رظني نأ دارأ نم" :اتكفع هلوقل ؛ءايبنألا

 اع لاق م ب أو هكا نا قارس قع قل لقفل رظنيلف «هتدابع يف 3ع ىسيع ىلإو «هتبيه يف 3ع ىسوم ىلإو
 [" 5 875:ساربنلا] .التفع انيبن دعب ءايبنألا نم لضفأ هنأ :مهضعب معزو «ةيوست ال هيبشت هنأ ؛ثيدحلا

 يبنلا ةوبن نأ يف اوفلتخا «يلولا نم لضفأ يبنلا نأ ىلع مهقافتا دعب ةيفوصلا خياشم ضعب نأ ملعا :ةيالولا ةبترم

 نيب طسوت ةوبنلاو ءطقف هناحبس قحلا ىلإ دبعلا هحوت اهنأ :اهدحأ ءهوجوب لضفأ ةيالولا :ليقف ؟هتيالو مأ لضفأ

 نم ةمألا ءايلوأ تالامك نإف :عطقني ال ةيالولا فرصتو «توملاب عطقني غيلبتلا فرصت نأ :اهيناثو «دابعلاو قحلا
 - «فرشأ ىيطابلا لامكلاو «يرهاظ لامك ةوبنلاو ؛نيطاب لامك ةيالولا نأ :اهثلاث ؛هتوم دعب يبنلا ةيالو راثآ



 ةيالولاو ةوبنلا ةيلضفأ ةلأسم "م0 دئاقعلا حرش

 مومعل ؛يهنلاو رمألا ١ هع طغس ثيح ىللإ ءاغلاب القاع ماد ام دبعلا لصي الو

 صعب هيبتا كلذ ىلع نيدهتحا عامجإو «فيلاكتلا 5 ةدراولا تاباطخلا

 ديالا لج ىتعيي ظ

 نم رفكلا ىلع ناميإلا راتحاو «هبلق ءافصو «ةبحما ةياغ غلب اذإ دبعلا نأ ىلإ نييحابإلا

 مهضعبو «رئابكلا باكتراب رانلا هللا هلخدي الو «يهنلاو رمألا هنع طقس «قافن ريغ

 «لالضو رفك اذهو .ركفتلا هتادابع نوكتو «ةرهاظلا تادابعلا هنع طقست هنأ ىلإ

 نأ عم دم ىلاعت هللا بيبح اصوصخ «ءايبنألا مه ناميإلاو ةبحما يف سانلا لمكأ نإف

 ”."بنذ هرضي مل ادبع هللا بحأ اذإ" :التلع هلوق امأو .لمكأو متأ مهقح يف فيلاكتلا

 .هريغ ىلع هناحبس قحلا برق يف لضفتي امهيو «هريغ اهيف هكراشي ال ةفص األ ؛هتيالو نم لضفأ هتوبن :ليقو -
 .ءاملعلا عينشت مهنع عفدناو «ةوبنلا نم لضفأ ةيالولا نأ :ةيفوصلا ضعب نع لقن ام ئعم رهظ قيقحتلا اذمهيو

 بطقلا نع يكح دق :تلق نإ .هتوبن نم لضفأ يبنلا ةيالو :لاقي لب ءلوقلا كلذ قلطي ال نأ لضفألا !معن

 دارأ :تلق :هلخاس ىلع ءايبنألا نىفقوو ءارخحم انضحخ :لاق هنأ" :ريرعلا هرس سدق يتاليجلا رداقلا دبع مظعألا

 اهنع ءايبنألا ظفح قحلا نإف ؛تايحطشلاو ؛صقرلاو «دجولاك «ءايبنألا نع اهرودص نسحي ال ىلا لاوحألا

 لهأ مهنأ :هيف ةمكحلاو ؛لاوحألا مهيلع بلغي الو «قوذلاو قشعلا راحب اهيف يرحب تناكو ؛مهنطاوب عيسوتب

 |مونخ :رياربنلا] .ماوعلا هتسحتسي ال امعاوظفحيف :ةنازرو ةناكم

 طوقسلاب لوقلاو «مهلاوحأ عيمج يف غلاب لقاع لكل ةماع تدرو يهنلاو رمألا صوصن نأ نعي :تاباطخلا مومعل

 مهنأل ؛حايملا ىلإ بوسنم «نييحابملا ضعب :خسنلا ضعب يفو :نييحابإلا [75 :ساربنلا].اهمومعل راكنإ

 (يشاوحلا ضعب اذك) .حابم يهانملا باكترا نأ نودقتعي

 4نيقْيْلا َكَينأَي ىَنَح َكَّبَر دْبْعاَوِط :ىلاعت هلوقب ةيحابملا لدتساو هناحبس قحلا تالامك يف ركفتلا يأ :ركفتلا
 [" :ساربنلا] .انيلع ال ءانل ةيآلاف ء«توملا نيقيلاب دارملا نأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا نأ :باوجلاو :(3ة:رجحلا)

 :ىلاعت هلوقل ؛دشأ هيلع فيلكتلاف «برقأ ءايبنألا ىلإ ناك نم لك لب ءلضفألا كرتب نوبتاعي مهإف :لمكأو متأ

 |5701 :ساربفلا] .(7. :بازحألا) « ِنْيمْعِض ُباَذَعْلا اهل ْفَعاَضُي ِةَِيَبُم ةَشِجاَفب َنُكْنِم ِتْأَيْنَم يلا َءاَسِ اي
 .هريغ ْف هدحأ ملو ؛لامعلا زنك يف اذك *



 رهاوظلا ىلع صوصنلا لمح ا قل دئاقعلا حرش

 .اهررض هقحلي ملف «ءبونذلا نم همصع هنأ :هانعمف

 [رهاوظلا ىلع صوصنلا لمح]
 .يعطق ليلد اهنع فرصي مل ام ءاهرهاوظ ىلع لمحت ةنسلاو باتكلا نم صوصنلاو

 هذه :لاقي ال .كلذ وحنو «ةيمسجلاو ةهجلاب اهرهاوظب رعشت يلا تايآلا يف امك
 لباقي ام سيل ءانهه صوصنلاب دارملا :لوقن انأل ؛هباشتملا نم لب ءصوصنلا نم تسيل

 .فراعتملا وه ام ىلع «مظنلا ماسقأ معي ام لب ءمكحملاو ءرسفملاو ءرهاظلا

 اومسو «ةدحالملا مهو «نطابلا لهأ اهيعدي ناعم ىلإ رهاوظلا نع يأ اهنع لودعلاو

 اهفرعي ال «ةينطاب ناعم امل لب ءاهرهاوظ ىلع تسيل صوصنلا نأ مهئاعدال ةينطابلا

 .ةيلكلاب ةعيرشلا يفن كلذب مهدصقو «ملعملا الإ

 نأب «بنذلا ررض قوحل مدع نأ ىلع ؛حالصإلاو ةبوتلل هقفوي وأ «بنذلا هيف قلخي ال نأب امإ .هظفح يأ :همصع هنأ

 هلوقك :ةيمسجلاو ةهجلاب (يلتسك).روفغملا بنذملا يف امك ؛هنع فلكتلا طوقس مزلتسي ال .هتمحر لضفب هرفغي
 كلذ وحنو ٠١(« :حتفلا) 4:هيِديأ َقّوَف هللا ديو :يلاعت هلوقو «(ه:هدط) ىّوَتْسا شرعا ىلع ٌنَمْحَرلا#» :ىلاعت

 ةيمسجلاو ةهجلا نأ وه يعطقلا ليلدلاو ,(؟:رجفلا» هكَافَص ًاَفَص ُكَلَمْلاَو َكِبَر َءاَحَّوظ :ىلاعت هلوق ف ءيحباك

 ةذغخ : سارتنلا | :ىروشلا) ع ْئش هلْثِمك َسْيل :ىلاعت هلوق :ليقو «ياذلا بوجولا يفانت

 ليوأتلا لمتحي مل نإف الإو .مكحمف خسنلا لمتحي مل نإف «دارملا هنم رهظ اذإ ظفللا نأ ملعا :صوصنلاب دارملا
 نإو «يفخف ضراعل يفح نإف دارملا يفخ اذإو ءرهاظف الإو «صنف دارملا كلذ لحأل قيس نإف الإو ءرسفمف
 ١[ 1 :يلايخلا] .هباشتمف الصأ كردي مل وأ ءلمجمف القن وأ ءلكشمف القع كردأو هسفنل يفخ

 لسغلاو «مامإلا ةبحم ءوضولاو ,فيلكتلا ةقشم رانلاو ءعرشلا فيلكت نع ندبلا ةحارإ ةنحلا :مهوقك :ةينطاب ناعم

 ؛قلخلا ةماع نع يفخملا موصعملا مامإلا وهو ءاهحتف وأ ماللا رسكب :ملعملا [؟78 :ساربنلا] .هعم دهعلا ديدحت

 :مهاوعدل :ةعيرشلا يفن [؟777 :ساربنلا] .ةجحلا هنومسيو مهملعيو ؛مامإلا نع ملعلا ذخأي اسيئر مه نأ نومعزيو

 [؟7/ :ساربنلا| .طلغ صوصنلا ناعم نم ءاملعلا همهف ام عيمج نأ



 امب ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج كدب دئاقعلا حرش

 اء يبنلل ابيذكت هنوكل ؛رفكب قاصتلاو لاصتاو ناؤاينالا نخ لوقو. ايس ىلا داحلا

 .ةرورضلاب هب هئيجم ملع اميف

 كلذ عمو ءاهرهاوظ ىلع ةفورصم صوصنلا نأ نم نيققحما ضعب هيلإ بهذ ام امأو

 نينو اهني: قيبطفلا نك كولسلا ينايرأ ىلع ضشقكتت قئاقك ىلإ ةةيفع تاراشإ اهي
 قئاقدلا تعن ةلمجلاو

 .كافرعلا ضحنو «ناميإلا لامك نم وهف ةدارملا رهاوظلا
 امةلوفل ريع
 [امي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج ||

 باتكلا نم ةيعطقلا صوصنلا اهيلع تلد يلا ماكحألا ركني نأب ءصوصنلا ٌدَرو
 اككلع هلوسرو «ىلاعت هلل احيرص ابيذكت هنوكل ؛رفك ءالثم داسجألا رشحك «ةنسلاو
 .رفك انزلاب ه5 ةشئاع فذق نمف

 [**/ :ساربنلا] .اهوحنو ءمراحملا حاكنو ءرمخلا ةمرحو «مايصلاو «ةالصلا بوجو نم :هئيجم ملع اميف

 [75*/ :ساربنلا] ."ريسفتلا قئاقح" بحاص ىملسلاو «"ةيكملا تاحوتفلا" بحاصك «ةيفوصلا مهو :نيققحلا ضعب

 .تاراشإلل وأ قئاقدلل ناث تعن اذه :قيبطتلا نكمي

 ةيآ لكل" :ل# هلوق مهقدصيو «هناحبس قحلا ةفرعم رسكلاب نافرعلاو «صلاخلا حتفلاب ضحملا :نافرعلا ضحمو
 وهو «سفنلا داهم انرمأ ىلاعت هللا نإ :تولاط ةصق يف مهوق كلذ نمف .(ةنسلا ىحم هاور) :"نطبو رهظ

 سفنلا دهاجو اهنع صلخ ةفرغب اهنم عنق وأ اهنم برشي ملو اهربع نمف ءرهنلاك وهو ايندلاب انلتباو «تولاجك
 ىَنَح بلا اولاََت نأ :ىلاعت هلوق يف مهلوق هنمو ءاهنع روبعلا نكمي ملو ءاهنم عبشي مل اهيلع صرح نمو ءاهلتقو
 4َكِيلْعَ ْملْخاف :ىلاعت هلوق ف مهلوق هنمو «ةيرشبلا تافصلا ءانفإ هنإ «(4؟ :نارمع لآ) هك ن وّبحُت ايي اوقف

 [778 :ساربنلا] .هناحبس هللا بح يف ةرخآلاو ايندلا كرتب رمأ هنإ 0١ :هط)

 يفو «نييناحورلا ملألاو ةذللاب اهليوأت نع ىبأي ادح حوضولا نم تغلب هيف ةدراولا صوصنلا نإف :داسجألا رشحك
 |" :ساربنلا| .ةحضاولا تايعطقلا ركني مل اذإ اروذعم نوكي امتإ لوؤملاو «ةفسالفلا رفك ىلإ ةراشإ مالكلا

 |7778 :ساربنلا] .رونلا ةروس لوأ ف تايآ اهتمصع يف لزن دق هنأل : رفك



 امي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج مى دئاقعلا حرش

 ليلدب ةيصعم اوك تبث م." رز ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعملا لالحتساو

 ؛رفك ةعيرشلا ىلع نازهعتالاو رفك امي ةناهتسالاو .قبس ام كلذ ملع دقو .يعطق
 نم ىواتفلا يف ركذ ام عرفتي لوصألا هذه ىلعو «بيذكتلا تارامأ نم كلذ نأل

 .رفكي- يعطق ليلدب تبث دقو يوم هكر عناق نإف راح مارحلا دقتعا اذإ هنأ

 ا م قرفي مل مهضعبو «يبظ ليلدب تبث وأ ,هريغل هتمرح نوكي نأب ءالف الإو

 بذك نم" :8تلع هلوق نإف ءثيدحلا عضوك يناثلاو ءرمخلاك لوألاف «ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا وه :يعطق ليلدب
 بيغرتلل عضولا زاوح نم ةفوصتملا ضعب معز امف «رتاوتم ثيدح "رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع

 ءبتارم ىلع عامجإلا نأ :ةيفنحلا لوصأ يف روكذملاو ءليصفتو فالح هيفف عامجإلا امأو ءرفك :«بيهرتلاو
 رفكيو «رتاوتملا ربخلاو ةيآلاك يعطق وهو هيلع عمجملا مكحلاب مهحيرصت عم همأل» ةباحصلا عامجإ ىرقألاف
 هيف رهظي مل مكح ىلع ةباحصلا دعب نم عامجإ مث «نوقابلا تكسو ةباحصلا ضعب هب حرص يذلا مث ؛هركنم
 ؛فلاخم هيف مهقبس لوق ىلع مهعامجإ مث ءقسفيو امهركنم للضيو ؛روهشملا ثيدحلاك امهو «مهقبس نمم فالح
 نبا رصتخم" حرش فو «ةينظ يقاوبلاو «يعطق لوألا عامجإلاف .قسفي الو «هركنم مثأي دحاولا ربخك وهو
 ءرفكب سيل اهيناث ءرفك اهدحأ :بهاذم يعطقلا يفو ءاعامجإ رفكب سيل نيظلا عامجإلا مكح راكنإ :"بحاحلا

 امنإو ءاقافتا رفكلا بحوي - سمخلا تادابعلاك ؛ةرورضلاب نيدلا نم هنوك ملع ام نأ - راتخملا وهو - اهثلاث

 وأ ؛مدلا لكأك اهنيعل نوكت نأ نم معأ ةيصعملا نأ :راتخملا مث .ىهتنا ءرفكي ال هنأ :قحلاو :هريغ ف فالخلا

 [م88 ,(** م. :ساربنلا] .هريغل مارحلا لالحتساب رفكي ال :مهضعب لاقو «قورسملا لكأك اهريغل

 .ئزهتسملاو نيهتسملاو لحتسملا رفك يأ :لوصألا هذه ىلعو .رفك لالحتسالاو :فنصملا لاق ثيح :قبس امك
 باتكل باتكلاو ءايرثلل مجنلاك «قالطإلا دنع دارملا هنإف ءرهنلا ءارو ام ءاملع ىواتف يأ :ىواتفلا يف

 «ضئاحلا ةجوزلا ءطوكو «تقولل مارح هنإف ءناضمر راف يف لكألاك :خلإ نوكي نأب [755 :ساربنلا] .هيوبيس

 عونمم هنإف «ةيصخلاو عاخنلا لكأك «يميرحتلا هوركملا وهو :ينظ ليلدب [75 :ساربنلا] .مدلا ضراعل مارح هنإف
 [75 :ساربنلا] .نيظ وهو ءدحاولا ربخب

 ؛هتيعل مارحلا لوألاو ؛هنع جراح رمأل وأ ءهئزحل وأ «هنيعل احيبق نوكي نأ امإ هنع يهنملا نأ ملعا :مهضعبو
 .هنع يهنملاب امئاق افصو جراخلا كلذ ناك ءاوس «هريغل مارحلا وه «ثلاثلاو يناثلا اذكو ءرمخلا برشو انزلاك

 امهنم لوألا نكلو «رواحملا ىذألل حيبق وه امنإف ءضئاحلا نابرق ك ارواح ارمأ وأ ءبصاغلل بوصغملا لاملاك

 (يدابآ رحب دمحم الم).هنيعل حيبقلا ةلزنمب



 امب ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج "8 0 دئاقعلا حرش

 :ةعرجت 225 ىبنلا نيد يق ملع دقو امارح لحتسا نم :لاقف .ةريغلو هنيغل مارا ني

 ريغ نم «ريزنخلا وأ «مدلا وأ «ةتيملا لكأ وأ ءرمخلا برش وأ «مراحملا يوذ حاكنك

 .رفاكف ةرورض

 ركسي نأ ىلإ ذيبنلا برش لحتسا نمو .قسف لالحتسالا نودب ءايشألا هذه لعفو

 ولو .رفكي ال لهجلا مكحب وأ ةعلسلا جيورتل لالح اذه :مارحلل لاق ول امأو ءرفك

 ال هيلع قشي امل ءاضرف ناضمر موص نوكي ال وأ ءامارح رمخلا نوكي ال نأ نيت
 موضلا هيلع بعصي امل

 نأل ؛رفكي هنإف ءقح ريغب سفنلا لتقو ءانزلا مرحي ال نأ ئمت اذإ ام فالخب «رفكي

 ,ةمكحلا نع جورخلا دارأ نمو ,.ةمكحلل ةقفاوم ,نايدألا عيمج يف ةتبا اذه ةمرح

 انزلاو لتقلا يأ

 مامإلا ركذو اع هبرب هنم لهج اذهو ,ةمكحب سيل امك. ىلاعت هللا مكحي نأ دارأ دف

 ..........«رفكي ضئاحلا هتأرما ءطو لحتسا ول هنأ :ضيحلا باتك يف يسحرسلا

 |" :ساربنلا] .هل جالع ال يذلا ضرملاو .كلهملا عوجلاك :ةرورضلاو ءلكألاو برشلاب قلعتم :ةرورض ريغ نم

 نم ذيبنلا برش الجر نأ :ىوريو ءاعطق مارح هنم ركسملا ردقلا نكل «ةنسلا لهأ دنع احابم ناك نإو هنإف :رفك

 [79 :ساربنلا] .كركسل دحلا كتبرض امنإ :لاق !كئاقس نم تبرش امنإ :لاقف ؛هدحف ءركسف هو رمع ءاقس
 يف امارح ناك ام نأ :ةدعاقلاو :رفكي هنإف 1٠3[ :ساربنلا| .امارح هنوكب ملعلا مدع يأ :لهجلا مكحب وأ

 [779 :ساربنلا] .رفكب سيل هلح ئمتف مرح مث الالح ناك امو ءرفك هلح ئمتف ءايبنألا عيمج عئارش

 ربخ :ةمكحلل ةقفاوم .رفك ىلاعت هللاب لهجلاو :هنم لهج اذهو .بابسألا ةظافحو ملاعلا ءايحإ وهو :ةمكحلل ةقفاوم

 نع رظنلا عطق عم «ةيدبألا ةمرحلا تضتقا ةيهلإلا ةمكحلا نأ ىلع لدي ةمرحلا ماود نأ يعي «لاح :ليقو «ناث

 «هصاخشأو نامزلا ىلإ رظنلاب هتمرح تضتقا ةمرحلا نإف رمخلاك :لحلا دعب مرح ام فالخب ءصاخشألاو نامزألا

 سأب الو ءصاخشألاو نامزلا لاح لدبت يناثلا يفو .ةمكحلا لدبت ئمتلاب بولطملا نوكي لوألا يفف

 4َنزهطُي ىَتَح َنهوُبَرَقَت الَو ٍضيِحَمْلا يف َءاَسّنلا ولرتعاف#» :ىلاعت هلوقل ؛راكنإ هنأل :رفكي | معو : ماسلا

 |4 . 6 :ساربنلا | 65857 ةةرقبلاو



 امي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج "مه دئاقعلا حرش

 هتأرماب ةطاوللا لالحتسا يفو ,حيحصلا وه ,رفكي ال هنأ :هللر دمحم نع رداونلا يفو

 نم مساب رخس وأ «هب قيلي ال امب ىلاعت هللا فصو نمو .حصألا ىلع رفكي ال

 نوكي ال نأ ىئمت ول اذكو «رفكي هديعو وأ ءهدعو ركنأ وأ «هرماوأ نم رمأب وأ «هئامسأ

 اسال هجو ىلع كحض ولاذكو عةوادع وأ .فافختسا دصق ىلع ءايبنألا نم يبن

 نيظعاولا سولجك

 028 1 دا هنو مو ه7 لا عامل هس هع موراتا 0826 ارو 7 ,دئاسولاب هنوبرصيو هنوكحضيو

 نأ فلح نميف هلل فسوي يبأ مامإلا لوق هقفاويو ؛ميرحتلل ال راذقتسالل يهنلا نوكي نأ لامتحال :رفكي ال هنأ

 ثلثلاب ةقلطملا عماج اذإ يناثلا جوزلا نإ :مهوق اذكو ."ثنحي ال هنإ" :ضيحلا يف اهعماجف ءامارح هتأرما أطي ال

 نإ هنإ :- ةيفنحلا ةمئألا دحأ - متسر نب ميهاربإ لاقو :حيحصلا وه [[ ٠ :ساربنلا] .لوألل تلح ضيحلا يف

 :يدنعو «رفك- ةمرحلا ديفي يهنلا نأب ملعلا عم لحتسا نإو ءرفكي مْ ميرحتلل نيل يهنلا نأ معز ىلع لحتسا
 12٠] :ساربنلا] .لدععأ لوقلا اذه نأ

 الو. .تباتكيا كفي ملو ءرذقلاب ثولتلا ةعماجلا ةلعلاو ءضئاحلا ئطو ةمرح ىلع سايق اهمجرحت نأل :رفكي ال

 الو ءدحاو ريغو يئاسنلاو يراخبلا نع يطويسلا هلقن امك «ةفيعض هيف ةيورملا ثيداخألاو ءرتاوتم ثيدحب

 ٌتدَح دك ٌواَسِنإ9 :ىلاعت هلوقب الالدتسا .حابم هنأ :كلام مامإلاو نك رمع نب هللا دبع بهذم نأل ؛عامجإلاب

 ف يفكي مهضعب فالح نكل ءارهاظ أطخ ناك نإو لوقلا اذهو :00+ :ةرقبل) ْوّتَتِش ىَنأ ْةُكَنْرَح اوُنأَف كَل

 74٠[ :ساربنلا| .لحتسملا ريفكت مدع
 هفصو امأ ؛دلولا وأ «:ةجوزلاو ءرقفلاو ءبذكلاو ؛ملظلاو ؛لهجلاك «ةينيدلا وأ ةيلقعلا ةرورضلاب :هب قيلي ال امج

 معز يأ :فافختسا دصق [؟٠14 :ساربنلا] .ةقيقدلا تايرظنلا نم هنأل ؛ال :ليقو ءرفك :ليقف ءةهجلاو ةيمسجلاب
 هلاق:اذإ امك «قالطإلا .ىلع رفك سيل هنأ ىلغ لدي دصقلا ضيصختو :فافختسا دضق .مهنعب يف ةنئاق.ال هنأ
 ليبس ىلع :رفكلاب ملكت نمث [ 5 ٠ :ساربنلا| .هقالطإ ىلع رفك يئمتلا اذه نأ :يدنعو «تافيلكتلا ءادأ نع ازجع
 [14 ٠ :ساربنلا] .مهضعب لاق اذكه ءرفك الف ءرارطضالاب اكحضم مالكلا ناك اذإ امأ ءرفكلا ناسحتسا

 برض نوكي نأ :اهدحأ :اهوجو لمتحي مالكلا اذهو ,-"شلاب" ةيسرافلاب رسكلاب - ةداسو عمج :دئاسولاب

 -.ظعاولا ةناهإل هتقيقح ىلع برضلا نوكي نأ :اهيناث «ةميخلا تبرض :مهوقك «سلاجلل اهعضو ىعم ةداسولا



 امي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج م" دئاقعلا حرش

 .هرفكب هرمأي نأ ىلع مزع وأ «هللاب رفكي نأ الجر رمأ ول اذكو ءاعيمج نورفكي

 وأ رمخلا برش دنع لاق ول اذكو ءاهجوز نم نيبتل رفكلاب ةأرمال ىتفأ ول اذكو
 010111111 :ةلبقلا ريغب ىلص اذإ اذكو "هللا مسب" :انزلا

 نيتياورلا نيب طلخ هلعل حراشلا نأ :اهئلاثو ؛كلذك تناك ىوتفلا ةعقاو نأل ؛ركذلاب ةداسولا صيصختو -

 لجر :اذكه "ةيدامعلا لوصفلا" ةرابعو «همالك لتحخاف «قارخملاب هنوبرضي ةيناثلاو «دئاسولا هل نوعضي امتدحأ

 .مهتلمج رفك «قارحملاب هنوبرضي مث .هنم نوكحضي ةعامج هعمو «نيركذملاب هبشتيو «عفترم ناكم ىلع سلجي
 | + / :ساربنلا] .هنايزات ةيس رافلاب قارخملاو . ىهتنا

 .عفترم ناكم ىلع سلجي مل اذإ اذكو :"ةيدامعلا" يفو «عرشلاب مهفافختسال ؛نولئاسلاو سلاجلا :اعيمج نورفكي

 سلجيو هديب بشخلا ذحأيو «ملعملاب هبشتي نم اذكو ءاورفك ء.نوكحضي موقلاو «نيركذملاب ئزهتسي نكلو

 رفك «رفكي ه2 ةفينح وبأ مامإلا لاق :رمأ ول اذكو 515٠| :ساربنلا] .ملعملاب ئزهتسيو «نايبصلاك هلوح موقلا
 .هيلع ةمزعب رفكي :"سانجألا ريس" يف لاق :مزع وأ .ال وأ رومأملا

 ءفرعأ ال لوقتف ؟مالسإلا مكح ام :ًالثم ةئالثلاب ةقلطملا ةأرملل فملا وأ ىضاقلا لوقي نأب كلذو :ةأرمال ىتفأ ول
 وأ ؛لهاجلا ٍيفملا اذه لوقي ذئتيحف ءال :لوقتف ؟هلام ذخأو .هلتق زوجي له .دحأ ملسأ اذإ :اهل ليق ول هنأ عم

 ,دحأ نإف ءدساف لوألا حاكنف ءاهلصأ نم ةملسم تناك ام اهأب تمكح وأ ءاهرفكب تيتفأ :لئاملا ىضاقلا

 مامإلاو «يناودنحلا را وبأو ءرافصلا مساقلا وبأ ىفأ اذلو «ةفورعم ةليح هذهو ءحاكنلا عطقنا دترا اذإ نيجوزلا

 ةماعو «لايتحالل ؛اعطق اهدادتراب حاكنلا عطقني ال هنأ - دب دنقرم#س خياشم ضعبو «يراخبلا دهازلا ليعامسإ

 رفك ىلع ليلدلا مث .لوألا جوزلاب حاكنلا ىلع ربحلاب لايتحالا اوعطقو «ةقرفلاب اوتفأ «دنقرمسو اراخب خياشم

 اذإ لب «هقالطإ ىلع ارفك رفكلاب ءاضرلا ىري ال نم ءاملعلا نمو ءرفك رفكلاب ءاضرلا نأ وه «مزاعلاو ءرمآلا

 (هتيشاحو) [؟٠4 :ساربنلا| .هداز رهاوخ مالسإلا خيش راتخم وهو ؛ناسحتسالا هجو ىلع ناك
 ىلع ركش هنأ لامتحال ؛رفكي ال :ليقف هلل دمحلا :غارفلا دعب لاق نإو «هناحبس هللا مساب هفافختسال :هللا مسب

 54١ ١[ :ساربنلا] .حاضتفالا مدع

 ىذا ةدايعي فافعتيا دنأل فكي ايم ةرايطلا دهب وأ ءرفس ةلفان الو ةرورض الب :ةلبقلا ريغب ىلص

 مامإلا نع صوصنم ةلبقلا ريغ ىلإ يلصملا رفك مث .ةينلاب لامعألا نأل ؛ةلبقلا هتالص يأ كلذ قفاو نإو «هناحبس
 - «رفكي هنأ ىلع لدي يئاولحلا ةمئألا سمخ مالكو «رفكي ال :يدغسلا يلع مالسإلا نكر لاقو للي ةفينح يبأ



 امب ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج م١ دئاقعلا حرش

 رفكلا ةملك قلطأ ىل انك. .قليفلا قللخ ىفاو كإو فكي © ايي كرايط ريفي لآ

 .ع ورفلا نم كلذ ريغ ىلإ ءاداقتعا ال ًافافختسا

 نمألاو سم ا حْوَر ْنِمُسأْيَي الإ» هنأل ؛رفك ىلاعت هللا نم سأيلاو
 نأب مزجا :ليق 5 نإف «نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي ال هنأل ؛رفك ىللاعت هللا نم

 :ىلاعت هللا نم نمأ ءةنجلا يف ١» توكم عولطلا ناهز .هللا نم سأي «رانلا يف نوكي يصاعلا

 1 او وتو هوا ماعم ايضا وأ ناك غيط ارقاك يل زقعملا 1 نأ ريان

 ,ديهشلا ردصلاو «ثيللا يبأ هيقفلا راتخم وهو ةراهطلا ريغب ىلصملا رفك امأو ءافافختساو ءازهتسا لعف نإ -

 ,رفكي مل «هتالص يف ىضمو ىجحتساو «هتالص يف ثدحأ نم :خياشملا ضعب لاقو «رفكي ال :يئاولحلا لاقو

 يلع دنع ال ؛ثيللا يبأ دنع رفكف سحب بوث يف ةالصلا امأو ءادوجس الو اعوكر دصقي ال نأ بجي نكلو
 .هيف سأب ال ءلهس امي ملكتلا نأ ىلع يأ :افافختسا 74١[ :ساربنلا] .يدغسلا
 لاق ءرفكلا ةملك هنأ ملعي ملو امي ملكت نمو ءركذلا ىلإ جاتحي ال ءرهاظ رفكلاف اهدقتعا نإ هنإف :اداقتعا ال

 نأ دارأ نمك .دصق الب هناسل ىلع ترجف ءاهريغب ملكتلا دصق نمو «لهجلاب رذعي الو ءرفكي :خياشملا ةماع

 اذه :اولاق مث ءيدنع حيحصلا وهو ءرفكي ال :مهضعب لاقو ءرفكي :دمحم لاق ء«ترفك :لاقف .ءتلكأ :لوقي

 154١"[ :ساربنلا] ."ةيدامعلا" يف اذك .؛كلذ ف هقدصي الف يضاقلا امأ «ىلاعت هللا دنع هرفك يف وه امنإ فالخلا

 .ةيورخألا وأ ةيويندلا جئاوحلا يف ناك ءاوس :سأيي ال

 فو ةيآلا نم سابتقا اذهو «هلاهمإ دعب ةتغب باذعلاب مرحملا ذخأي نأ وه :ىلاعت هللا ركم :هللا نم نمألاو

 صوصنب بيذكت نمألا نأب «لالدتسالا يدنع رهاظلاو ءرفكلا يف رصحني ال نارسخلا نأل ؛ءافح هب لالدتسالا

 ركني نمآلا ءناسحإلا ىلع هناحبس هللا ةردق ركني سيآلا اضيأو «دعولا صوصنب بيذكت سأيلا نأ امك ءديغولا

 .باذعلا نع نوتمآ مهنأي بيحأو ءادبأ حابي ال رفكلاو ؛نونمآ ةنحلا لهأ نأب ؛هيلع ضرتعاو .شطبلا ىلع هتردق

 رمخلا لالحتسا نأ امك ءالف ةرخآلا يف امأو ءفيلكتلا راد يف نمألا وه رفكلا نأ :يدنعو ؛يملإلا لالحلا نع ال
 [؟ 541١ :ساربنلا] .هلبق ال ءهعيرحت دعب رفك
 [ 4١ :ساربنلا] .نمأ ةنجلا يف عيطملا نأب عيطملا مزجو «سأي رانلا ف يصاعلا نأب يصاعلا مزج يأ :مزجلا



 امي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوحج م8 دئاقعلا حرش

 لهأ نم لح رفكي ال نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دعاوق نمو :سيأ وأ ,نمأ اما هنأل

 هقفوي نأ سأيي ال ,نايصعلا ريدقت ىلع هنأل ؛نمأ الو ءسأيب سيل اذه :انلق «ةلبقلا

 «ىلاعت هللا هلذخي نأ نم نمأي ال ةعاطلا ريدقت ىلعو «حلاصلا لمعلاو ةبوتلل ىلاعت هللا

 . يصاعملا بستكيف

 ؛ارفاك ريصي نأ مزل ةريبك بكترا اذإ يلزتعملا نإ :ليق امع باوجلا رهظي اذهيو

 داقتعا نأ ملسن هي انأب كلذو ؟نم وم سيل هنأ هداقتعالو هللا ةمحر نم ةضانل

 هنع باوجلا روهظ يأ

 قيدضتلا ع ومجك رسفملا هناَنعإ مدع داقتعا ثنإو ,سأيلا مرلتسي رانلا هقاقحتسا
 ةلزتعملا ريسفت وه امك

 231111110 ,رفكلا بجوي لامعألا ءافتنا ىلع ءانب «لامعألاو رارقإلاو

 ايضاع ناك نإو «لاخم هباذع نأو «ىلاعت هللا ىلع بجاو هباوث نأ دقتعا اعيطم ناك نإ هنأل :إ نمآ امإ هنأل

 ب ولقم نسي رف لعاف مسا - ءايلاب سيالاو «لاخت هبا وت نأو ؛ىلاعت هللا ىلع بجو رانلا 5 هد ولحن نأ دقتعا

 مل اذلو «ةبولقم ةملكلا نأل ؛حوتفم اهلبق امو ؛كرحتم ءايلا نأ عم .,"سيآ" اولعي ملو ءملع باب نم ءسئي نم

 ةبسنلا وهو هريفكتلا نم لوهح :رفكي ال نأ 84١[ :ساربنلا].يضاملا لالعإل ؛ةزمه لعافلا مسا يف ءايلا بلقي
 . رفكلا ىلإ
 قدصنت نم :نيملكتملا ح الطصا قه «ةلبق اهدقتعي وأ عةبعكلا 9 يلصي نم :يوغللا ةانعم :ةلبقلا لهأ

 ثودحك «تايرورضلا نم ائيش ركنأ نمف ءرهتشاو عرشلا يف اهوبث ملع يلا رومألا يأ «نيدلا تايرورضب
 ولو ةلبقلا لهأ نم نكي يح موصلاو ةالصلا ةيضرفو تاي راب هناححبس هللا ملعو عداسحجألا رشح و ؛ملاعلا

 «يعرش رمأب ةناهإلاو «منصلا دوجسك «بيذكتلا تارامأ نم ائيش رشاب نم كلذكو «تاعاطلا يف ادهاحجم ناك

 راكنإب الو «يصاعملا باكتراب رفكي ال نأ :ةلبقلا لهأ ريفكت مدع ئععمو .ةلبقلا لهأ نم سيلف «هيلع ءازهتسالاو

 |5847 84١ :ساربنلا] .هظفحاف :نوققحملا هققح ام اذه «ةروهشملا ريغ ةيفخلا رومألا

 :نالذنلا :هلذخي نأ يل : ساربنلا] .ةنملا 2 عيطملا ْنأَب عيطملاو ؛رانلا ُِق يصاعلا نآب يصاعلا يل تعملا مزح يأ « اذه

 [؟ 47 :ساربنلا] .قاقحتسالا هنع لاز بات ول هنأ دقتعي هنأل :سأيلا مزلتسي 157 :ساربنلا] .رصنلاو ظفحلا كرت

 ربخ :رفكلا بجوي [*”47 :ساربنلا] .كرتلاو لعفلا معي مهدنع لمعلا نإف «ةريبكلا باكتراب :لامعألا ءافتنا

 امأو ؛نامبإلا نع ةجراخ اندنع لامعألا نأل ؛رهاظف اندنع امأ ءرفكلا بجوي داقتعالا اذه نأ ملسن ال يأ ءنإ

 | :ساربنلا| .رفاك الو نمؤؤم اي لمعلا كرات نلف ؛مهدنع
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 لا أ

 .لكشم - "كلذ لاثمأو ءامهنعل وأ ,نيخيشلا بس وأ «ةيؤرلا ةلاحتسا وأ «نآرقلا

 [بيغلا ملع ةلأسم]
 امب هقدصف ءانهاك ىتأ نم" :3#ء هلوقل ؛رفك بيغلا نع هب ربخي امب نهاكلا قيدصتو
 خخ ربخي يذلا وح :نعاككلاو *؛"دمعح ىلع ىلاغتا هللا لونأ ان# رئفك' دقق «لوقي

 .بيغلا ملع ةلاطمو ةرارسألا ةفرعم يعديو «نامزلا لبقتسم يف نئاوكلا

 نع ©2ر مخزي نم مهنمد 6 رعم نوعدي ةنهك برعل ٍ 3 نهب ًايثو.دل نأ د ناك مه ميدل «ىمألا ةقارعم :ثوحاليا هن برغلا ق ناك
 ايفر نيخاك عيجج

 هلال فقل هك هير نر 22 3دق9: 2018 220599299122 جو مروا كور كاع وع د دق 2 و 61 رابخألا هيلإ يقلي ةعباتو «نجلا

 .نازيملاو طارصلاو ضوحلا ركنأ نم رفك ك :كلذ لاثمأو [" 57 :ساربنلا| .ةنحلا يف ىلاعت هللا ةيؤر :ةيؤرلا

 وهو «مالكلا ءاملع نم هعابتأو يرعشألا خيشلا بهذم ريفكتلا مدع نأ :اهدحأ :هوجوب لاكشإلا عفرو :لكشم

 نأ :اهيناث ؛نيضيقنلاب لئاقلا داحتا مدعل ؛لاكشإ الف ءءاهقفلا بهذم ريفكتلاو .مظعألا مامإلا نع "ىقتلملا" يف يورملا

 نأو «ةعقاو ةيؤرلا نأو «ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ ىلع تلد - فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةلدألا

 ديد ريفكتلا نأ :اهثلاث «ةلبقلا لهأ نم نوكي الو ءهل قيدصت الف كلذ لاثمأ ركنأ نمف ءاميظع افرش نيخيشلل

 .لبقتسملا يف نوكيس امع يأ :نئاوكلا [57 :ساربنلا] .هرهاظ ىلع الومحم سيلو «ظيلغتو

 لاق ؛لاحرلا هاري ؛نللا نم اقيفر يأ «لوعفم نععمب ليعف «ءايلا ديدشتو «ةزمحلا رسكو «ةلمهملا ءارلا حتفب :ايئر

 .ىهتنا «نحلا نم ابرقو اقلعت هل نأ :نيعملاو ءسم يأ «نجلا نم يئر هب لاقي :"حاحصلا" يف لاق :يلايخلا
 |[ 43 941 :ساربنلا| .مهولا ريثك يرهوجلاو «تالامعتسالا عبتت نم ىلع رهظي امك ءانلق ام حيحصلاو

 ىلإ ةيفصولا نم لقنلل ءاتلاو ءبهذ امنيأ هعم بهذيو «لحرلا عبتي نيج :ةعباتلاو ءايئر ىلع فطع بصنلاب :ةعباتو
 ءاقلإ امأ :رابخألا هيلإ يقلي [747:ساربنلا] .ثينأتلل ءاتلاف «ةعبات ةينحلاو «عبات حلا :"سوماقلا" بحاص لاقو «ةيمسالا

 يف ءاج دقف ةلبقتسملا رابخألا امأو (عمسو رصبأ امن. هيتآيف ءضرألا راطقأ يف ريسي يدل نأل ؛رهاظف ةيلاحلا رابخألا

 - رومألا نم هب ىضق امم. ةكئالملا ىلإ يحوي هناحبس قحلا نأ :امهريغو 'ملسم"و "يراخخبلا" يف حيحصلا ثيدحلا
 7 :ثيدحلا مقر ؛نهاكلا باب .هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ *



 بيغلا ملع ةلأسم م دئاقعلا حرش

 ملعلا ىعدا اذإ مجنملاو 5 مهمل وروما . كا ردعس هنأ هزي ناك 34 مهنم و

 كردلي يأ

 ؛ىلاعت' هللا هب فرقت ربثأ بيقلاب ملعلا :ةلمجلابو .نهاكلا لثم وهف «ةيتآلا ثداوحلاب
 ارفاك نوكيف

 ىلإ داشرإ وأ «ةماركلا وأ ,ةزجعملا قيرطب ماهلإ وأ «هنم مالعإب الإ دابعلل هيلإ ليبس ال
 مالعالا ىلع فطع

 لئاقلا لوق نأ :ىواتفلا ف ركذ اذهو .كلذ هيف نكمي اميف تارامألاب لالدتسالا

 .رفك هتمالعب ال «بيغلا هلع ًايعدم ارم نركي :رمقلا ةلاه ةيؤر دنع

 نوطلخيف «ءباهشلا مهبيصي نأ لبق مهمالك ضعب نوعمسيف نجلا دعصيف ؛ءامسلا تا «ةلبقتسملا <

 «؛ثيداحألا يف ام رصتخم اذه ءءامسلا نم هتغلب ىلا ةملكلاب نهاكلا قدصيف «ناهكلا هب نوربخيو «بذكلا هعم

 صوصن يف امك «هناحبس هللا الإ بيغلا ملعي ال ذإ ؛رفك وهو «بيغلا ملعت نحلا نأ نومعزي اوناك ءالؤهو
 [27 :ساربتلا | .فآرقلا

 ليبس ىلع ةيكلف تامالعب لدتسي هنأ معز اذإ امأ ءارفاك هقدصم نوكي كلذكو ءارفاك نوكيف :نهاكلا لثم

 ؛تامالعلا يأ :تارامألاب [847 :سارينلا] .رفكي الف ضيرملا لاخ ىلع ضبنلاب بيبطلا لالدتساك ؛نظلا

 كالملا وأ ؛ءربلا ةعرسو «جازملا ةيفيك ىلع بطلا يف ةروكذملا ةلدألاو «لمرلا لاكشأو ؛موجنلا عاضوأك
 ءماإ وأ يحوب الإ هتفرعم نكمي ال هنإف هيلع لالدتسالا نكمي مل ام فالخب هيف كلذ نكمي اميف نيراحبلاو

 |0417 :سارينلا| .اهطارشأو ةمايقلاك

 [7417 :ساربنلا] .ةناحبس قحلاب صاخلا تيغلا ملع نم سيل يلالدتسالا ملعلا نأ نم ركذ امل يأ :ركذ اذهو

 لوقم اذهو دحوي يأ :ارطم نوكي [7 47 :ساربنلا] .قيقر باحس يف رمقلا لوح ءاضيب ةرئاد يه :رمقلا ةلاه

 .رفك الف ءرطملل يرثكأ ببس ءاوحلا ةبوطرو «ءاوحملا ةبوطر ىلع لدت ةلاحلا نأب لدتسا اذإ امأ :ايعدم .لوقلا
 ملعلاو «ساوحلا نع باغ ام بيغلا نأ :قيقحتلاو «ةحقنم ريغ تاملك بيغلا ةلأسم يف سانلل نأ ملعاو

 نمو ءرفك هملعي هنأ ىعدا نمف «ىلاعت هاوس نمع هملع يفنب نآرقلا قطن دقو «يلالدتسالا ملعلاو ءيرورضلا

 هقيدصت يف الو .هاوعد يف رفك الو ؛ءبيغب سيلف - ليلد وأ :ةرورض وأ «ةساحب ملع ام امأو ءرفك يعدملا قدص

 نم اهنأ معزي يلا رومألا يف لاكشإلا عفدنا قيقحتلا اذهو .نيققحملا دنع نيظلا يف نظلاو «ييقيلا يف مزحلا ىلع
 نم ةدافتسم األ ؛ءايبنألا رابخأ :اهدحأف «ليلدلا وأ ءرصبلا وأ ءعمسلاب ةكردم اهوكل ؛هنم تسيلو «بيغلا

 - هنأل ؛يلولا ربخ :اهيناث ,.مهساوح ىلع نئاوكلا فاشكنا نم وأ ؛مهيف يرورضلا ملعلا قلخ نمو «يحولا



 مودعملا ثحبم 1 ظ 55 ظ دئاقعلا حرش

 | مودعملا ثخحيبمأ|

 نوققحملا هيلإ بهذ ام ىلع «ققحتملا تباثلا ءيشلاب ديرأ نإ .ءيشب سيل مودعملاو
 (؛يرورض مكح اذهف يفنلا هاو «توبثلاو دوجولا قواست ةيئيشلا نأ نم

 يفنم وهف مودعم

 لهأ نم تباث وهو «ظوفحلا حوللا يف رظنلا نم وأ «يملإ ماهلإ نم وأ ؛ةحلاص ايؤر نم وأ «يبنلا نم دافتسم -
 ةيعطق ةيسدنه لئالدب هنأل ؛فوسخلاو فوسكلاب بساحملا رابخأ :اهثلاث ءءاهقفلا ضعب هعنم نإو ءفشكلا
 ءاسردنا مث «ءايبنألا ضعب ىلع نالزنم «نايلالدتسا ناملع لمرلاو موجنلا نأل ؛لامرلاو مجنملا رابخأ :اهعبار
 نع نجلا هربخي امث هنأل ؛نهاكلا ربخ :اهسماخ «ربخلا يف باصأ ةيوبن ةدعاقب لدتسا نمف ءامهيف سانلا طلخو

 «ثيداحألا نم ريثك قطن دق :لوقن مث ءيحولاب ةلبقتسملا نئاوكلا اوفرع نيذلا ةكئالملا نع عام وأ (ةدهاشم
 نمي صاخ ريفكتلا نأ :نيققحما نم دحاو ريغ ركذو .امهقدصي نمو «نهاكلاو ءمجنملا رفكب فلسلا لاوقأو
 لاغتشالا سيل اذه عمو :تلق «بيغلاب ةملاع نجلا معزي وأ «لالقتسالاب ةربدم موجنلا معزيو «بيغلا ملع يعدي
 نأ مهمعزل «نيملسملا ءافعض دئاقعب الالخإ امهيف نأ كش الو «نيحلاصلا لعف نم امهقيدصتو ةناهكلاو موجنلاب
 هنإف .قيقحتلا اذه ظفحاف :نيطايشلا نم هدادمتسال هناكإ ملسي نأ بعصي نهاكلا نأ ىلع «بيغلاب ملاع ربخملا
 ["4 5 2757 :ساربنلا] .انتافلؤم ضاوح- نم

 ةرعاشألا نأ :ىلوألا «مودعملاب ناتقلعتم ناتلأسم ةرعاشألاو ةلزتعملا هيف فلتخا ام ةلمج نم نأ ملعا :مودعملاو
 يف تباث نكمملا مودعملا نأ ةلزتعملا معزو «ةفسالفلا هيلع مهقباطو «جراخلا يف تباثب سيل مودعملا :تلاق
 ىمسي :ةلزتعملا لاقو «فرعلاو ةغللا يف ائيش ىمسي ال مودعملا :تلاق ةرعاشألا نأ :ةيناثلا ءايفنم سيلو «جراخلا

 انايب نوكي نأو «تباثلا فدارم ءىشلا نأ ىلع ءانب «ىلوألا ةلأسمل انايب نوكي نأ زوجي .كلي فنصملا مالكو ءائيش
 [74 4 :ساربنلا] .خلإ ققحتملا تباثلا ءيشلاب ديرأ نإ :حراشلا لاق اذلو «ةيناثلل
 سيل مودعملا" :فنصملا لوق يأ «طرشلا ءازج :اذهف .ةاواسملاو فدارتلا نم معأ قداصتلا وه ةقواسملا :قواست
 «تاذلا نيع ةرعاشألا دنع دوحجولا نأ :اهدحأ :هوجوب هيلع هبني دقو «ليلدلا ىلإ جاتحي ال يهيدب مكح "تباثب
 ةتباث تناك ولف «مهدنع ةيهانتم ريغ عون لك نم ةمودعملا ةنكمملا تاوذلا نأ :اهيناث ؛تاذلل عفر دوجولا عفرف

 يدمآلا نسحتساو «يفنم يفنلا ةفصب فوصوملاو «يفن ةفص مدعلا نأ :اهثلاث «قيبطتلا ناهرب اهلطبأ جراخلا يف

 مودعملا توبث نأ :اهعبار ؛يمعلاب ديزك «بولسملاب دوجوملا فاصتال ءادج يدضعلا هحبقتساو ءادج هجولا اذه
 ريغ مهدنع لاحلاو ,مودعم الو دوجوم ال يأ ؛لاح ةلزتعملا دنعف دوجولا امأ «يلزأ هنأل ؛ارودقم هنوك ياني

 [74 5 :ساربنلا] .هل ادجوم ال و «ءيش ىلع ارداق عناصلا نوكي ال نأ مزليف ءرودقم



 مودعملا ثحبم م1 -  دلئاقعلا حرش

 نأ ديرأ نإو .جراخلا يث تباث نكمملا مودعملا نأب نولئاقلا ةلزتعملا الإ هيف عزاني مل

 وأ .دوجوملا هنأب ءءيشلا ريسفت ىلع ٍنبم ءيوغل ثحب وهف ائيش ىمسي ال مودعملا

 .لامعتسالا دراوم عبتتو «لقنلا ىلإ عجرملاف ,هنع ربخيو ملعي نأ حلصي ام وأ .مودعملا

 ؛تباثلا ريغو عنتمملاو لاحملا مودعملا ىمسيو «يفنملا امهدحأ :نامسق ةيهاملا نأ اومعز مهفإف :خ! عزاني مل

 نكمت مودعم امإو ءسمشلاك دوجوم امإ وهو ءيشلاو «ققحتملا ىمسيو «تباثلا امهيناث «يرابلا كيرشك
 توبث ىلع اولدتساو .توبثلا نم صخأ دوجولاو مدعلا نم صخأ مهدنع يفنلاف عةنس دعب ةدوج وملا ثداوحلاك

 نألف ؛ىرغصلا امأ .جراخلا يف تباث وهف زيامتم لكو «ةزيامتم تامودعملا نأ :اهدحأ :هوجوب نكمملا مودعملا

 ةراشإلا لوبق عرف زيامتلا نألف ؛ىربكلا امأو ءضعب نود رشبلل رودقم اهضعبو ءضعب نود مولعم اهضعب

 ةمدقملاف «جراخلا يف زيامتلا متدرأ نإ مكنأب بيحأو «هيلإ ةراشإلا نكمي ال هسفن يف هل توبث ال امو «ةيلقعلا

 ؛جراخلا يف ال نهذلا يف امهالك اهوبثو تامودعملا زيامت :ةلمحلابو .ةعونمم ةيناثلاف نهذلا ف وأ ءةعونمم ىلوألا

 بيجأو «تباث فوصوم نم اهل دب الف «ةيتوبث ةفص ناكمإلاو ؛ناكمإلاب فوصوم نكمملاو مودعملا نأ :يناثلا
 اماكحأ تامودعملا ىلع مكحن انإ :ثلاثلا ؛:ةرورضلا بلس هنأل ؛يبلس يرابتعا رمأ لب «ايتوبث سيل ناكمإلا نأب
 نهذلا يف توبثلا نأب بيحأو «هل تبثملا توبث عرف اذهو ءءيشل ءيش توبثب مكح باجيإلاو :ةقداص ةيباجيا

 [ 44 :ساربنلا| .مكحلا ةحص يفكي

 .ةلزتعملا روهمج راتخم وهو :حلصي ام .ةلزتعملا ضعب راتخم وهو :مودعملا .ةنسلا لهأ راتخم وهو :دوجوملا

 مالكو ثيدحلاو نآرقلا نم :لامعتسالا دراوم .ريسافتلا هذه نم قحلا وه ام قيقحتل عوجرلا يأ :عجرملاف
 وهو «ةرعاشألا روهمج بهذم :اهدحأ ءالاوقأ ءيشلا ريسفت يف ءالقعلل نأ :ثحبلا اذه ليصفتو «برعلا ءاحصف

 :ىلاعت هل وقب ًالوأ نيلدتسم ءازاحم الإ مودعملا ىلع ءيشلا قلطي الو ع يش دوج وم لك و عد وحج وم ءيش لك نأ

 ليق اذإ ؛ةغللاو فرعلا لهأ نأب ايناثو ءادوجوم يأ (>7:مرمر كامْيَش ُكَي ْمَلَو ُلْبق ْنِم ُهاَنقَلَخ انأ ْناَسَنْلا يك / الأ

 لك ىَلَعهّلا َنإ» :ىلاعت هلوقب الوأ مهيلع ضرتعاو «هوركنأ ءيشب سيل دوجوملا :ليق اذإو ؛هولبق عيش دوحوملا :مهل
 دوجوملا داجيإ وه لاخلا نأ 5 لاحم دوج وملا داجيإ نأل ؛دوجوملا ىلع ةردق ال ذإ ٠٠١(4 :ةرقبلا) 4 ريِدق ءئش

 َنلوقَت الَوإ» :هلوقب ايناثو «لوألا ال يناثلا وه مزاللاو ءداجيإلا اذه رثأ وه دوجوب دوجوملا داحيإ ال ؛قباس دوحوب
 اليتق لتق نم" :وحن «لوؤي ام ىلإ رظنلاب زاحم هنأب بيحأو (18014 :فهكلا كما َءاَشَي نأ الإ ادغ كلذ ٌلعاف ىَنِإ ءْيشل

 هنن ببيت و غ(١ :جحلا) 4 ميظع ٌءئش ِةَعاَّسلا هلو نإ :ىلاعت هلوقب انلاثو "ديلا الإ هلإ الب مكاتوم اونقلو" ةبلس هلق

 - ىلع قلطي ءيشلا نأ «ةرعاشألا ضعب بهذم :اهيناث ءروصلا يف خفن :وحن «اهقابثإ يف ةغلابملل هنأبو لوؤي امل
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 تايآلا هيلع دري ال ذإ ؛لوألا نم دوجأ اذهو هدعب وأ «هلبق وأ ءقالطإلا تقو ادوجوم ناك ءاوس ؛دوجوملا -
 لعافلا يعم, لمعتسا مث :"ءاش" ردصم لصألا يف هنأب ءيواضيبلا يضاقلا هيلع جتحاو «زاحملا مدع لصألاو «ةثالغلا

 مدعلا نأل ؛دوجولا ءيشم ردابتملا نأل ؛ءيشملا اذكو ءدوحوم يئاشلا نأ ف كش الو «ةرم لوعفملا عمو «ةرات

 راتخم :اهثلاث «نظلاب اهيف ىفتكي «ةيباطخ ةلأسملاو ؛نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش ام :لاقي اذلو «ءيشم. سيل

 روهمج راتخم وهو «هنع ربخيو ملعي نأ حصي ام هنأ :اهعبار ؛مولعملا وه ءىشلا نأ وهو ءةرصب ةلزتعمو ظحاجلا

 ملعي ال ليحتسملا نأ ىلإ اوبهذ مهلعلو ؛مهعامجإ فالح وهو ءائيش ليحتسملا نوكي نأ نيلوقلا ىلع مزليو «ةلزتعملا

 عامتجا :كلوق وحن يف مكحلا امأ ءلقعلا يف هل ةروص ال هنأب نيلدتسم «موق هيلإ بهذ امك ؛ملعي نأ حصي الو

 هنإ :شايعلا بأ لوق :سماخلا ؛نيضيقنلا عامتجا اهنأ ضرف ىلع «ىرحأ ةروص ىلع وه اإف ءلاحم نيضيقنلا

 امث هلاثمأو يدق عايش 2ك ىَلَع هلا نإ :وحن «تاثداحلا يف هلامعتسا ةرثك هعفديو «زاحم ثداحلا يفو ءمدقلا

 لإ ًادَغ َكِلَّذ ٌلِعاَف قا ويشل ايش ال :ىلاعت هلوق هعفديو مسجلا هنإ :مكحلا نب ماشه لوق :سداسلا ءىصحي ال

 هللا الخ ام ءيش لك الأ :ديبللا لوق هدريو «ثداحلا هنإ :ةيمهجلا لوق :عباسلا 25:54 :فهكلا) كلا ًءاَشَي نأ

 مظعي ال امم ثحبملا اذه نأ ريبخلا ىلع ىفخي الو ءبهاذملا صخلم اذه .لاصتالا ءانثتسالا لصأ نأل ؛لطاب

 دحأ حيحرت نع تكس اذلو «تاضارتعالا ةحاس عسوي زوجتلا لامتحا اضيأو «هقيقحت حراشلا كرت اذلو «هاودح

 نأ وه ثحبلا لصأ ناك :تلق ؟مالكلا بتك يف يوغللا ثحبلا اذه داريإ ىلع خياشملا لمح ام :تلق نإ .بهاذملا

 كٌويِظَع ٌءايَش ِةَعاَّسلا ةَلَرَْر نإ» :ىلاعت هلوق وحنب هتوبث ىلع ةلزتعملا ضعب لدتسا امل نكلو «ءال مأ تباث مودعملا

 تارمث هل :تلق ؟تباثب سيل مودعملا نأ يف ةدئافلا ام :تلق نإ .ءيشلا نيعم قيقحت ىلإ د رحبا ١( :جحلا)

 تاوذلا ةبسنف «ناكمإلا ةيرودقملل ححصملا نأب «ىلاعت هتردق ىلع اولدتسا مهنأ :اهنم «نيرخأتملا مالك يف ةروكذم

 نأ ىلع فوقوم ليلدلا اذهو «حجرم الب حيجرت ةيرودقملاب ضعبلا صيصختف ؛ءاوسلا ىلع اهلك ىلاعت هيلإ ةنكمملا

 نم ةعنام 0 اهضعبل نوكي نأ زاج :ةلزتعملا همعز يقرا ةمودعملا تاوذلا نإف «ءيشب سيل مودعملا

 ةلأسملا هذه كلي فنصملا داريإ نكلو ؛ةيمالكلا لئاسملا تاهمأ نم اهنإ :"فقاوملا" بحاص لاق اذلو «ةردقلا قلعت

 اذه ىلإ رصتحملا اذه يف ةجاح الو «ةيفسلفلا ثاخبألا كرت يف نيملكتملا ءامدق كلسم كلس دق هنإف ؛هجوم ريغ

 |[ 83 :ساربلا| .لصألا



 باوثلا لاصيإ ةلأسم مو: دئاقعلا حرش

 |باوثلا لاصيإ ةلأسم ]|
 «تاومألا نع يأ وهنع ءايحألا ةقدص يأ مهتقدصو «تاومألل ءايحألا ءاعد يفو

 ٍثييداجسألا قب هوو اف انلو ؛هريغ لمعب ال هلمعب يزحخم عرملاو ةيسسمكا ا. ةنوهرم

 ولف «ءفلسلا هثراوت دقو «ةزانحجلا ةالص يف اصوصخ «تاومألل ءاعدلا نم حاحصلا
 هذحأ يأ

 لمعلا رصق نإو هب ناميإلا بجيف ءامهعفنب انربخأ قداصلا عراشلا نأ :امهدحأ :نيهجوب باوحلاو :اكسمت
 ةيعرشلاو ةيشاعملا بابسألا كرت عزل بابسألل الطبم ءاضقلا ناك ول هنأ :امهيناث ءردقلاو ءاضقلا رس نع

 عامتحالاو جالعلاو ,بورحلا يف ةحلسألاو عوردلا سبلو ؛يعافألاو عابسلا نع زرحتلاو «ةراجتلاو ةعارزلا نم
 نأب باجي دقو ءامي رمأو 725 يبلا اهلعف ىلا بابسألا نم كلذ ريغ ىلإ ءيضاعملا نع زرحتلاو «تاعاطلا لب

 الإو هقؤر قزرلل هناحبس هللا اعد .نإ اذيز .نأب ءاضقلاك «لدبتي قلعمو «لدبتي ال مربم :نيمسق ىلع ءاضقلا

 [" 45 :سارينلا] .الف

 فئات انتارحب نم نخّديو دعي. ءاذهإلاو ةبطافعب نيقلا لمغ ثآب.باوللاو «ةلؤتعملل ناث"ليلد: انذه.: نسف لككو

 نكي مل ناك نإو ءايندلا يف نايعألا يف امك ءامكح هيعسو هبسك ءادهإلا دعب مهيعسو مهبسك نوكيف ءامكح

 باوث لوصو ىلع رابخألاو صوصنلا رتاوت امل هانلوأ امنإو ءهلام نم هلام صتخي دحأ لك لب ؛هريغ لام كلم دحأ

 [؟١5 :دئارفلا مظن] .ةاصخحم ريغ ةريثك يهو ءاقلطم ريغلا لمع

 اٍْنمآ َنيِذَلاَو8 :ىلاعت هلوقب ةحوسنم ةيآلا نأ :اهدحأ :هوجوب هنع بناويلباو ةلودسلل ثلاث ليلد اذه :ءرملاو

 اوناك نإو «ةنجلا يف ءابالا ةجردب ءانبألا قاحلإ ديري 205١ :روطلا) 4هَتير ذ مهب اةمهجلا قاسيا نه مهَتعَبلأَو

 لاق :ثلاثلا ءىسومو ميهاربإ موقب ةصاحخ اهنإ :ةسركش لاق :يناثلا 0 يببلا ةرمسف انكش «حالصلا فق مكود

 امأ «لدعلا قيرط نم ىعس ام الإ هل سيل :لضفلا نب نيسحلا لاق : عبارلا ءرفاكلا ناسنإلاب ديرأ :ن مسنأ نب عيبرلا

 ءاهلهأل رفغتساف ؛عيقبلا ىتأ 25 يبنلا نأ حص دقف :درو ام [ 187 75“ :ساربنلا| .زوحيف لضفلا قيرط نم

 [غ43/ :نرفلا] ,اذه ليه قرنا" لاو



 تاوعدلا هللا ةباجإ مو - دئاقعلا حرش

 ,نوعفشي مهلك «ةئام نوغلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع يىلصت تيم نم ام" :859ع لاقو

 دعس مأ نإ 1225 هللا لوسر اي :لاق هنأ هه ةدابع نب ذعس نعو *"هيف اوعفش الإ
 :ككفاع لاقو **.دعس مأل اذه :لاقو ءارق رفحف "ءاملا" :لاق «لضفأ ةقدصلا يأف 500

 ملعتملاو ملاعلا نإ" :ةتِلَع لاقو ***."برلا بضغ ئفطت ةقدصلاو «ءالبلا دري ءاعدلا"

 **** "اموي نيعبرأ ةيرقلا كلت ةربقم نع باذعلا عفري هللا نإف «ةيرق ىلع ارم اذإ

 .ىصحت نأ نم رثكأ بابلا اذه يف راثآلاو ثيداحألاو

 | تاروعقلا هللا ةباجإ |

 ؛ 4ك ْبِحَتْسَأ يِنوُعْذا :ىلاعت هلوقل ؛تاجاحلا ىضقيو ؛«تاوعدلا بيجي ىلاعت هللاو
 ٠ :رفاغ) 1٠١(

 417:ساربنلا] .نيدلا لالج ظفاحلا هركذ امك ,عوضوم ثيدحلا اذه :23ع لاقو ١[ ؛ثيداحألا امأ :ثيداحألاو

 ملعو «ةيراح ةقدص :ثالث نم الإ ؛هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ  :هعفري هذ ةريره يبأ ثيدح اهنمف
 اناك 0 نيسحلاو نبسحلا نأ «رقابلا دمحخ نع اهنمف راثآلا امأو (ملسم ةأور) 1 وعدي ححاض دلو» ناهي عفتني

 (ساربنلا).(ةبيش يبأ نبا هاور) «هتوم دعب * يلع نع ناقتعي
 ةهدضعي و مكبلأ ينودبعا :نيعملاف «ةهذعب اه ةنيرقب (ةدابعلا نعم ءاعدلا نأ اق رج :ريسفتلا نم نكاهجو هيف :يبوعدا

 نوعدا# :ارق مث ؛"ةدابعلا وه ءاعدلا نإ" :رينملا ىلع لوقي ك5 هللا لوسر تعم :لاق ءريشب نب نامعن ثيدح

 دارملاو ؛«لاؤسلا خمعم. ءاعدلا نأ :امهيناث ع(ةنسلا يحو ؛يئاسنلاو دواد وبأو «يدذمرتلاو لولا ةاور) .4مكل فتسجتسا

 هدضعي و «ةدابعلا نع رابكتسالا ةلزنم ءاعدلا نع رابكتسالا لرنو «صاخلا ىلع ماعلا قالطإ نم «ازاجم ءاعدلا ةدايعلاب

 حراشلا مالكو «(ةنسلا يحم هاور) "هيلع بضغ هللا لأسي مل نم" :هق هللا لوسر لاق :لاق هذ ةريره يبأ ثيدح
 لضفأ ءاعدلا نأ :هانعمو «ةغلابملل رصحلاف نامعن ثيدح امأ ؛ظفللا رهاظل قباطملا حجرملا وهو ؛هحولا اذه ىلع ئبم

 [744 :ساربنلا] .(يذمرتلا هاور) "ةدابعلا خم ءاعدلا" : رخآ ثيدح يف ءاج امك (ةدابعلا

 /5١9. :ثيدحلا مقر «هيف اوعفش ةئام هيلع ىلص نم باب هحيحص ْق ملسم هج رخأ *

 ١58١. :ثيدحلا مقر «ءاملا يقس لضف يف باب «هننس يف دواد وبأ هجرخأ **

 يف هلوأو «5514 :ثيدحلا مقر ؛ةقدصلا لضف يف ءاج ام باب ؛هننس يف ثيدحلا اذه رخآ يذمرتلا هجرحأ ***
 . "لامعلا زنك"

 .هل لضأ ال :يظويسلا لاق ؛"ءافخلا فشك" يف اذنك ****



 رفاكلا ءاعد ني دئاقعلا جرف

 *؛"لجعتسي مل اه ينمي ةنيلطتا أ 2 مثإب عدي مل ام دبعلل ءاعدلا باجتسي"' :التِفَع هلوقلو
 ةقرس ىلع ةردقلا بلطك

 امهدري نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم ييحتسي «ميرك يبيح مكبر نإ" إلتلَع هلوقلو

 ؛بلقلا روضحو «ةيوطلا صولخو «ةينلا قدص كلذ يف ةدمعلا نأ ملعاو **."ارفِص
 ءاعغدلا بيحمسي الا هللا نأ اوملعأو ,ةباجإلاب نونق وِ متنأو هللا اوعدا" :ةع هلوقل

 ْ 257 ,1ل لفاغ بلق نم

 أ رفاكلا ءاعدأ

 ؛روهمجلا هعنمف ؟رفاكلا ءاعد باجتسي :لاقي نأ زوجي له هنأ يف خياشملا فلتخاو

 ةقرعي ال هنأل ؟ىلاغت هللا وعدي آل هنألو ؛ ؛ الص يف النفل اعد د اَمَوإ» :ىلاعت هلوقل
 ١( 4 :دعرلا)

 2 :ثيدحلا يف يور امو «هرارقإ ضقن دقف -هب قيلي ال امي هفصو املف هب رقأ نإو

 .ةمعنلا نارفك ىلع لومحم ****ع'"باجتسي ارفاك ناك نإو مولظملا ةوعد

 لاؤس باوج ىلإ ةراشإ :يور امو .هناحبس قحلا عم رضاحلا ريغ اممي دارملاو «لفاغل ريسفت وهللا نم :هال بلق

 0 يف اذك) ؟امهنيب قيفوتلا امف «ىلاعت هللا لوق فلاخي ثيدحلا يف يور ام :لاقي نأ وهو ءردقم
 او رفكلا معي نارفكلاو ءاهركش ءادأ يف روصقلا يأ :ةمعنلا نارفك [؟5١ :يدنفآ ناضمر](يشاوحلا

 02 :ساربنلا | .' : 02 دقف ادمعتم ةالصلا كرت نما ' ع هلوق مهضعب لمح هيلعو «تاعاطلا ِق روصقلاو

 .59175 :ثيدحلا مقر «لجعتسي مل ام يعادلل باجتسي هنأ نايب باب ؛:هحيحص يف ملسم هجرحخأ *

 .5"ه0ه“ :ثيدحلا مقر 0 يبنلا ءاعد يف باب «هننس يف يذمرتلا هج ىغأ ©

 .8419 :ثيدحلا مقر «تاوعدلا عماج يف ءاج ام باب ؛هننس يف يذمرتلا هجرخأ ***

 امأ :هحرش يف يروف كرابم لاق ءخلإ سنأ نع بابلا يفو :مولظملا ةوعد باب تحت هننس يف يذمرتلا لاق ****
 ناك نإو مولظملا ةوعد اوقتا" :اعوفرم هتع يسدقملا ءايضلاو «ىلعي وبأو ءهدنسم يف دمحأ هحرخأف سنأ ثيدح

 ١[ 45/5 :يذوحألا ةفحت] ."باجح اًهود سيل هنإف ؛ارفاك



 ةعاسلا طارشأ هل دئاقعلا حرش

 َكَنِإ َلاَق َنوُي ونعني موي ىلإ ينْرِظْن لَم :سيلبإ نع ةياكح ىلاعت د هلوقل ؛ :مهضعب هزوحجو

 لاق :ىسويدلا رصن وبأو ءميكحلا مساقلا وبأ بهذ هيلإو «ةباجإ هذه ؛نيرظْنُمْلا َنِم

 .ىفي هبو :ديهشلا ردصلا

 | ةعاسلا طارشأا

 لاجدلا جورخ نم «اهتامالع نم يأ «ةعاسلا طارشأ نم كِلع ىبنلا هب ربخأ امو

 ا ءءامسلا نم هلع ىسيع لورنو .جوجأمو رأي «ضرألا ةباذدو

 دعب توم ال ذإ ؛ةيدبألا ةايحلا دارأ هلعلو «ثعبلا موي ىلإ ةلهملا لأس هنأ :امهدحأ :نيهجوب بيحأو :ةباجإ هذه

 َنِم َكنِإ َلاق َنوُكعُيمْوَي ىلإ يِنرِظْنأ لاقإ» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ؛ىلوألا ةخفنلا ىلإ هلهمأو «هبجي ملف «ثعبلا
 اهنأ ال ءيئاضق ف تباث كلاهمإ نأ :"نيرظنملا نم كنإ" :هلوق نيعم نأ :امهيناثو ١4215(« :فارعألا) (نيِرظْنُملا

 |"ه ٠ :ساربنلا] .اهديكو تو ؛ةلمجلا ةيمسا هيلع لدي امك «كتونغد ببسب

 انتا نيلصفملا نيب امو عرعشلا ةرثك نم .هربد نم هلبق نكرددي ال «ضرألا نم جرخي اويح يهو :ضرألا ةباذو

 دعب ةبعكلا دنع نم جرخي ءاهثلث الإ جرخي الف «مايأ ةثالث جرخي :هذ يلع نعو ٌكتُك مدآ عارذب اعارذ رشع

 اهزجعي الو ءبلاط اهكردي الف «ضرألا يف ريستف «ناحانجو مئاوق الو ءاعارذ نوتس اهوطو ءضرألا لزلزت

 «رفاك هينيع نيب بتكتو رفاكلا هجو دوستو ؛نمؤم هينيع نيب بنكتو «يرد بكوك هنأك ؛نمؤملا هجو ضيبتف ؛«براه
 [عتها :سارتنلا ةرخا ت :يدنفأ ناضمر]| ,هفنأ مطخعو

 جوحأيو ؛كرتلا نم جوحأم :ليقو ؛حون نب ثفاي دلو نم ناتليبق امه :يواضيبلا ريسفت يف :جوجأمو جوجأي
 امك ةزمهلا اهلصأو ع رسأ اذإ ميلظلا جأ نم نايبرع :ليقو ءفرصلا عنم ليلدب «نايمجع نامسا امهو «نحلا نم

 [14 : عاص اصع] .فيرعتلاو ثينأتلل امهفرص عنمو ؛مصاع أرق

 سكيو .«لاحدلا لققيف ءضرألا ىلإ ءامسلا نم لزبي #كع ىسيع نأ" :ثيدحلا يف حض دق: :ىسيع لوزتو
 مالساإلا نيد اللا ضرألا ىلع ىقبي باف «كامعإلا ىلع مهربي و ءرافكلا نم ةيزخلا لبقي هل ؛«قراصنلا تتسلم

 ءجورزتي هنأ" :ثيدحلا ِِق عاججو "د هأدعو كيسح نينا ناب ناوي الو كح ةقدصلا لبقي ايا قوت لاملا ركب

 [عدا :سارببلا | .رظن ثيدحلا اذه يف ةمئألا ضعبلو «.(يزوجلا نبا هاور) ؛"يربق يف 1 يعم نفديف «تومع مث هل دلويو



 ةعاسلا طا رشأ م دئاقعلا حرش

 اك نامباإلا بججيف

 ام" :لاقف ءركاذتن نحنو انيلع 0ع يبنلا علط :يرافغلا ديسأ نب هنو ةفيذح

 ."تايآ رشع اهلبق اورت نيح موقت نل اهنإ" :لاق «ةعاسلا ركذن :انلق "؟نوركذت
 تاراللع يا

 نب ىسيع لوزنو ءاهرغم نم سمشلا عولطو ةبادلاو «لاجدلاو «ناخدلا ركذف

 «برغملاب فسخو :قرشملاب فسح :فوسح ةثالثو ,جوحأمو جوحأيو مرم

 ت33 8018 ةياال 1113111 1 ز ز ز]ز]ز]ز]ز 1001009ذ_ذ_0ذ_2ذز-ب-ب-ب-ب-ب-وقو ةريرجخ فسخو

 روصلا ةخفن لبق «ةدعب امإو هلبق امإ «ةبادلا جورح نم ابيرق عقي هنإ" :ثيداحألا ف ءاحو :سمشلا عولطو

 :راثآلا ضعب يف ءاجو .هدعب قسافلا ةبوتو «رفاكلا ناميإ لبقي ال هنأ «ةريثك ثيداحأ يف حص دقو :"ليلق نامزب

 ؛ةليللا رئاس نوبوتيو هللا نودبعيف :ةمكح نع ولخت ال اهنأ ليللا مايق باحصأ فرعيف ءادج لوطت ةليللا نأ"

 اهعولط نوكي مث ءاعزف سانلا نم ريثك توميف ءءامسلا طسوتت نح «رونلا ةبولسم اهرغم نم سمشلا علطتف
 ["ه؟ :ساربنلا] ."ةدوهعملا ةلاحلا ىلع

 8 نيبم هامل الا نول ءاي :ةيآلا هذه التف ؟ناحدلا ام 2 هللا لوسر اي :لاق هذ ةفيذح نع :ناخدلا

 امأو «ةمكزلا ةئيهك هبيصيف نمؤملا امأ «ةليلو اموي نيعبرأ ثكمي «برغملاو قرشملا نيب ام الي 60٠١ :ناحدلا)

 سابع نبا لوق وهو ('ملاعملا" يف ةنسلا يحم هاور) .هربدو هينذأو هيرخنم نم جرخي «ناركسلا ةلزنمك رفاكلا
 ناحندلا ةصق ركنأ هنأ ءمقد دوعسم نب هللا دبع نع :"ملسم"و "يراخبلا حيحص" فو ءاريك رمع نباو رض

 ام نوري اوناك يح «نينس عبس اوطحقف «طحقلاب شيرق رافك ىلع اعد 55 يبنلا نأب ةيآلا رسفو ءاديدش اراكنإ

 نأ وهو «حتفلاب فسح عمج :فوسخ [*57 :سارينلا] .عوجلا ةدش نم «ناخدلا ةئيهك ضرألاو ءامسلا نيب

 |7557 :ساربنلا| .ءاملا ف قرغلاك ءضرألا رعق يف ءيشلا بهذي

 امب طيحي «رحبلا يف ةسبايلا ضرألا :ةريزحلا :برعلا ةريزجب .برغلا ىلإ ةبسنلاب برغملاو قرشملا ديرأ :قرشملاب

 مزلق رحبو «هبونجب مظعألا رحبلا ةطاحإل ؛ةريزج برعلا يمسو «ءاملا نع اهعاطقنال ؛امب تيمس ,ةهج لك نم ءاملا
 نيبو ةكملا نيب عضوم - ءاديبلاب عقي فسخلا اذهو .هلامشب تارف رهفو ةلجد رمنو «هيقرشب نامع رحبو «هيبرغب

 ركسع هدصقيف «ةفالخلل هراك وهو ادشار ةفيلخ نوعيابي ةكم لهأ نإ" :غوفرملا ثيدحلا يف تبث هنإف - ةنيدملا

 [757 :ساربنلا] .(مكاحلاو دمحأ هاور امك) ؛"ءاديبلاب مه فسخيف «هوبراحيل ماشلا نم



 ؟ىطخي دهتجما له 1 لكما - دئاقعلا حرش

 يف حاحصلا ثيداحألاو *.رشحم ىلإ سانلا درطت «نميلا نم جرخت ران كلذ رحخآو
 بلطتلف ءاتايفيكو اهليصافت يف راثآو ثيداحأ يور دقو ءَأدجح ةريثك طارشألا هذه

 .خيراوتلاو ريسلاو ريسفتلا بتك نم

 [؟ىطخي دهتجمل له]
 بهذو «بيصي دقو ءيطخي دق «ةيعرفلاو ةيلصألا تايعرشلاو تايلقعلا ف دهتجناو

 عطاق ال ىلا ةيعرفلا ةيعرشلا لئاسملا يف دهتحم لك نأ ىلإ ةلزتعملاو «ةرعاشألا ضعب
 ...ةثداح لك يف ىلاعت هلل نأ يف مهفالتخا ىلع ئبم فالتخالا اذهو ,بيصم اهيف يعطق ليلد اهيف سيل : ع ' /

 ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت ران ةعاسلا طارشأ لوأ" :لاق ثيح اهَتِفَع اهركذ ىلا رانلا ريغ يه :جرخت ران
 :ةياور يفو «ماشلاب رشحملا نأ :ثيدحلا يف تبث دق ذإ ؛ماشلا ضرأ يأ :رشحم (يشاوحلا ضعب يف اذك) ."برغملا

 رشح فيك :تلق نإ .يئاسنلاو «يدذمرتلاو «دواد وبأو هحيحص ف ملسم هاور ثيدحلاو ءاولزن اذإ مهعم نو

 هتردقب ضرألا عسوتي :تلق ؟كلذ نم قيضأ يهو ؛ماشلا ضرأب اهلك تاناويحلاو نحلاو مدآ ونب
 |[ 57 :ساربنلا] .ىلاعت
 وأ «بجااولا دوحجوك ,عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ظبشت نم ريغ ؛يلقع ليلدب الإ تيك لإ يلا لئاسملا يأ :تايلقعلا

 نسما نب هللا دبع الإ ءبيصيو عئطخي اهيف دهتخجنا نأ ىلع روهمجلا عمجأو ؛مل اعلا ثودحك عطقف لقعلاب اهابتإ نكعي

 امك «عقاولل قباطم قح نيلوقلا نم الك نأ امهدارم سيلو ءبيصم هنأ امعز امهنإف «نايلزتعملا ظحاجلاو يربنعلا

 ئطحنملا نأ :اههدارم لب ءرظنلا لهأ نم ناذهو (ةيئاطسفوسلا الا ةهاوححنب لوقي الو «نيضيقنلا عمج هنإف ءامهنع رهتشا

 نم فلسلا عامجإو هباحصأو 5 يبنلا لعف نم تبث امب قحلا لهأ هلطبأو ءاكرشم ناك ولو «باذعلاب ذوخأم ريغ

 [؟07 :ساربنلا] .مهنم دناعملاو دهتحما نيب اوقرفي نأ ريغ نم ؛رانلا يف مهدولخب مكحلاو «رافكلا ةلتاقم
 ع ورف لئاسم يأ ةيعرفلاو :هلوق .ب وج ولل رمألا نوكو ءربقلا باذعك «هقفلا لوو دئاقعلا يأ :تايعرشلاو

 هتمرح نإف ةعتملا حاكنك ,عطاقب تبث امع زارتحا هيفو :عطاق ال [ 57 :ساربنلا] .مدلاب ءوضولا ضاقتناك ؛هقفلا

 [؟ 517 :ساربنلا] .اعامجإ ئطخم هتحابإب لئاقلاف ,عامجإلاو ةحيحصلا ثيداحألاب تتبث دق

 ./788 :ثيدحلا مقر «ةعاسلا لبق نوكت يلا تايآلا يف باب ؛هحيحص يف ملسم هجحرخأ ”*



 ؟ىطخي دهتجا له 5٠ ظ دئاقعلا حرش

 اذه قيقحتو .دهتجملا يأر هيلإ ىدأ ام ةيداهتحالا لئاسملا يف همكح مأ ءانيعم امكح

 لبق نيعم مكح اهيف ىلاعت هللا نم نوكي ال نأ امإ ةيداهتحالا ةلأسملا نأ :ماقملا

 وأ «ليلد هيلع ىلاعت هللا نم نوكي ال نأ امإ ذئئيحو ,نوكي وأ ,دهتجملا داهتحا
 :راتخملاو «ةعامج لامتحا لك ىلإ بهذف ءنئيظ وأ يعطق امإ ليلدلا كلذو .نوكي

 .أطخأ هدف نإو ,باصأ دهتحملا هدجو نإ ءنيظ ليلد هيلعو «نيعم مكحلا نأ

 لب اروذعم عئطخملا ناك كلذلف «هئافخو هضومغل ؛هتباصإب لقلكم ريغ دهتجملاو

 هنأ ف فالخلا امغإو «مثآب سيل ئطخملا نأ ف بهذملا اذه ىلع فالخ الف ءاروحأم

 ؛خياشملا ضعب بهذ هيلإو ءاعيمج مكحلاو ليلدلا ىلإ رظنلاب يأ «ًءاهتناو ًءادتبا ئطخم

 ..«هيف أطخأ ثيح مكحلا ىلإ رظنلاب يأ ءطقف ءاهتنا وأ ءروصنم يبأ خيشلا راتخم وهو

 ىلع رثعي نم ةلزنمب لب ؛ليلد نع ال هيلع روثعلا نوكيو «ليلد هيلع ىلاعت هللا نم نوكي ال يأ :إ نوكي ال نأ
 ؛اهتباصإب فلكم ريغ دهتخا يأرو ٍئَظ وأ (ةيلطب رومأم دهتجملاو يعطق امه ليلدلا كلذو «نوكي وأ «نيفد

 لب «داهتجالا لبق مكح ال هنأ :لوألا :ةعبرأ تالامتحالا نأ ملعا :بهذف [؟١4 :ماصعإ .اهئافخ و اهضومغل

 هيلع ليلد الو نيعم مكحلا نأ : يناثلا عددعتم اذه ىلع قحلاف عةلزتعملا رثكأ بشهذم وهو ,دهتجلا هأر ام مكحلا

 نم ةفئاط يأر وهو «بعتلا ىلع روجأم ئطخملاو «ةنيفدلا ىلع عالطالاك «يقافتا مكحلا ىلع عالطالا لب

 ضعب بهذه وهو ءايعطق اليلد هيلع هناحبس هللا بصن دقو (نيعم مكحلا نأ :كلاغلا ؛نيملكتملاو ءاهقفلا

 :عبارلا هئافنل ؛ال :ليقو «يعطق ليلدلا نذل وعل :ليقف ؟باذعلا قحتسي له ئطخملا نأ 5 اوفلتحاو «نيملكتملا

 [ 537 :ساربنلا] .راتخملاو :حراشلا لاق امك نيققحما بهذم وهو ؛ئظ هيلع ليلدلاو نيعم مكحلا نأ

 . يعسلا يف ةغلابملا كري بتاعم وهف حضو نلإو ءاحضاو باوصلا نكي مل اذإ اذه :نيققحملا صضعب ركذو :اروذعم

 :امهدحأ :نيفيعض نيهجوب هيلع لدعسيو : خيشلا راتخم أم هع :ساربنلا| .حيحصلا ثيدحلا ِق امك ارواب لب

 ءردب موي رافكلا ىراسأ يف هباحصأ رواش لنك يبلا نأ :امهيناث ,مكحلاب هصيصخت الب ثيدحلا يف أطخلا قالطإ

 - :ل هو رب وبأ لاق ام ٌدْدي ىببلا لعفف ,مهلخو ةيدفلا دحع :هبقو ركب وبأ لاقو ؛مهلتقا : فذ رمع لاف



 ؟ىطخي دهتججا له ؛.١ 1 دئاقعلا حرش

 .هناكرأو هطئارش عيمجب اعمجتسم ههجو ىلع هماقأ ثيح ليلدلا يف باصأ نإو

 ىلا ةيعطقلا ةجحلا ةماقإ تايداهتحالا يف هيلع سيلو «تارابتعالا نم فلك امب ىتأو

 :ىلاعت هلوق :لوألا :هوجوب عيطخي دق دهتجما نأ ىلع. ليلدلاو ةتبلأ قح اهلولدم

 نيداهتجالا نم لك ناك ولو ءايتفلاو ةموكحلل ريمضلاو :4َناَمِيلُس اَماَنْمَهْمَفط
 0/5 :ءايبنألا)

 انجن انم بانلعلا لزرنا ول" هي ىفلا لاقق :ددق لاعألاو ع يكَص كن اَدَضْوْفَرْشَأ سيو وكَسَمَل قيس هَل نب باعك الولع -
 [ مه عم :ساربنلا | . باذعلا لورزتل نيقحتسم اوناك امل ءهجو نم ابيضم دهتجما ناك ولف "رمع الإ

 دحلاو ربكألاو رغصألا نم هناكرأو ؛لوألا لكشلا يف ىربكلا ةيلكو ىرغصلا باجيإك :هطئارشب عيمجب
 [.4 :ساربنلا] .طسوألا
 :لاقو «ةعيرشلا ردص راتخم اذهو ءاهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو ؛عسولا نع جراخ اذه نأل :خلإ هيلع سيلو
 ليلدلا يف ابيضمه نكي مل ول دهتجملا نإف ءذخاو هللا دنع قحلاو ءبيصم دهتجم لك :هي ةفيدح وبأ لاق ام اذه

 ل لمع يعم ذإ ؛مالاسلا امهيلع ناميلسو دواد ةصق :ءارعدخأ :نيهجوب هيلع لدتساو مالكلا اذه حصي ١

 بيصم هنأ ىلع لدي رجألا فيصنت نأ :امهيناث «بولطملا ةباصإب 2ع ناميلس صخ نكل ءاملعو امكح امهنم

 [؟554 :ساربنلا| .هجو نود هجو نم
 دكلع دواد مكحف عةعامج بل اليل تدسفأ موق منغ نأ يور هانعمتو «ىوتفلاك مسا ءافلا مضب يه :ايتفلاو

 نأ وهو «نيقيرفلاب قفرأ اذه ريغ :- ةنس رشع ىدحإ نبا وهو - تل ناميلس لاقف ءثرحلا بحاصل مئنغلاب
 نوعفتني ؛ثرحلا لهأ ىلإ ةاشلا عفديو «ىلوألا هتأيه ىلإ دوعي ىح هيلع نوموقي «ةاشلا بابرأ ىلإ ثرحلا عفدي
 نأ لمتحي هنأب ليلدلا اذه ىلع ضرتعاو «كلذب مكحو «تيضق ام ءاضقلا :تِفع دواد لاقف ؛نوداري مث ءامي

 ١[ 55 :يلايخلا] .قفرأ اذه ريغ :هلوق هب رعشي امك :ءقحأ -32# ناميلس همهف ام نوكل صيصختلا نوكي

 مهيلع ءايبنألا نأ ىلع ىبم ليلدلا مث ؛مالكلا بولسأب جاجتحا لب ؛«فلاخملا موهفملاب الوق اذه سيلو :الك نأل

 ذهل َتْنِذَأ مل َكنَعُهَّللا امَعأ :ىلاعت هلوقل ؛ةرهامجلا بهذم وهو «داهتجالا يف نوئطخي دق مهأو ,نودهتجي مالسلا
 - موق فلاخ و «ةثعبلا ةمكح توفي البل ؛أطخلا ىلع نورقي ال مهنكلو عردب مر ابسلا ءادف ةصقو (47(6 :ةبوتلا)



 ؟ىطخعي دهتجملا له 6 دئاقعلا حرش

 تي ءأطنخملاو باوصلا نيب داهتجالا ديدرت ىلع ةلادلا راثالاو ثيداحألا :ىناغلا

 كلف تأطخأ نإو «تانسح رشع كلف تبصأ نإ" :كلع لاق ءئيعملا ةرتاوتم تراص

 لدجنأو ارجل م :ىللو «نيرجأ بيصملل لعج رخآ ثيدح قو ”"ةدحاو ةنسح

 دقو **."ناطيشلا نمو ينمف الإو هللا نمف تبصضأ نإ" :هقض دوعسم نبا نعو
 ةداش رإو هلضف نم يأ

 ال رهظم سايقلا نأ :ثلاثلا ؛«تايداهتجالا ف اضعب مهضعب ةباحصلا ةئطخت ترهتشا

 اميف قحلا نأ ىلع اوعمجأ دقو ءئيعم اضيأ صنلاب تباث سايقلاب تباثلا نإف «تبثم

 1007000 ويس هع محم هعععم هع مم سمع هعسمم عمم 5# 0 هليساو نسنلاب تحت

 ةمألا نأل ؛ يناثلا يب ةعامجو 2(”: :مجنلا) 4 ىحوي 2 وع نإ يوهلا نع قطني امد ى اعت هلوقل ؛ل وألا يق -

 نوكي نأ زوجي هنأ :لوألا :نيهجوب ليلدلا اذه ىلع ضرتعاو ءأطخلا عابتاب رمألا مزليف ,مهعابتاب ةرومأم

 هيلع يذلا خسانلا مكحلا مهف هنأل ؛ميهفتلاب 1ع ناميلس صخ امنإو ؛لوألل اخسان يناثلاو ءيحولاب نامكحلا

 ["ه 14 :ساربنلا] .بوصأ ناميلس مكح نكلو ءاباوص نيمكحلا نم لك نوكي نأ لمتحي هنأ :يناثلا ءلمعلا

 هلف باصأف مكاحلا دهتحا اذإ" :لاق دي يبلا نع ءامك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح وهو :رخآ ثيدح

 صاوخ نم لوألا نأ :نيثيدحلا نيب عمجلاو .(يراخبلا هاور) .دحاو رجأ هلف أطخأف دهتحا اذإو :نارحأ
 نب نيايع نأ انهنعو تنير دقو .ناطيشلا لالزإو داهتجالا يف روصق نم يأ :ينمف [ 55 :ساربنلا] .بطاحملا

 ,ةعتملا حاكن لحي لاق انثُك سابع نبا نأ اهنمو «هنبا ه ركنأو ةباحصلا هعبتو ءضئارفلا يف لوعلاب لاق بلطملا دبع

 نبالاك ةوخإلا بجحي بألا :لاق هي تباث نب ديز نأ اهنمو ؛كراد ةراجحب كتمجرل تلعف ول :ريبزلا نبا لاقف

 دحلا لعجي الو :نبالاك نبالا نبا لعجي ديز هللا ىقتي الأ :امُحح سابع نبا لاقف ءمهبجحي ال دحلاو «نبالا نباو
 نألف ؛ايناث امأو ءرهظم ال تبثم مصخلا دنع سايقلا نألف ؛الوأ امأ ءثحب هيفو :رهظم [؟"هه :ساربنلا] .بألاك

 [؟"58 :ساربنلا] .هنم مسق سايقلاو «داهتجالا وه ىعدملا نإف ؛ىعدملا نم صخأ ليلدلا

 :اللع لاق :اذكه هظفلو ءا/٠ “.٠ :ثيدحلا مقر ماكحألا باتك «نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هحرخأ *

 ."رجأ كلف تأطخأف تدهتجا نإو ءروجأ رشع كلف تبصأ نإ كنأ ىلع معن"
 ا د

 ١11١5. :ثيدحلا مقر ءتام يح اقادص اه مسي ملو جوزت نم يف باب حاكنلا باتك «هننس يف دواد وبأ هجرخ



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسُر ةيلضفأ 1 دئاقعلا حرش

 ناك ولف ءصاحشألا نيب 3ع انيبن ةعيرش يف ةدراولا تامومعلا يف ةقرفت ال هنأ :عبارلا

 ةحصلا وأ «ةحابإلاو رظحلا نم نييفانتملاب دحاولا لعفلا فاصتا مزل ابيصم دهتحم لك

 نيفلاخملا تاكسمت نع باوجلاو «ةلدألا هذه قيقحت ماتو .همدعو بوجولاو .داسفلاو

 . حيقنتلا حرش يف حيولتلا" انباتك نم بلطي

 [ةكئالملا لسر نم رشبلا لسر ةيلضفأ]
 ةماعو ءرشبلا ةماغ نم لضفأ ةكئالملا لسرو «ةكئالملا لسر نم لضفأ رشبلا لسرو

 ادي

 ,ةرورضلاب لب عامجإلابف ةكئالملا لسر ليضفت امأ «ةكئالملا ةماع نم لضفأ رشبلا

 - ةكئالملا ةماع ىلع رشبلا ةماعو ؛ةكئالملا لسر ىلع رشبلا لسر ليضفت امأو

 روبل

 «صخش لك ىلع ةضيرف ةالصلاف ,صاخشألا عيمجل ةماع صوصنلاب ةتباثلا ماكحألا نأ :ليلدلا لصاح :ناك ولف

 عيمجل اماع اضيأ داهتجالا نوكي نأ يغبنيف :ةصوصنملا ماكحألا رئاس اذكهو ءصخش لك ىلع مارح رمخلاو

 احابمو ؛ءك يعفاشلا ىوتفل صخش لك ىلع مارح ثلثملا برش نوكي نأ مزل ابيصم دهتحجم لك ناك ولف ؛ءصاخشألا
 [؟"5ه5 235٠ :ساربنلا| .لاحم اذهو ءاعم ةحابإلاو ةمرحلاب هبرش فاصتا مزليف ؛يفنحلا ىوتفل صخش لك ىلع

 ؛ثيدحلا لهأ ىوتفل ةحيحص اهنلالخ يف سمشلا علط اذإ رجفلا ةالص نوكي نأ مزليف :داسفلاو ةحصلا وأ

 ىوتفل ةنسو «ةيفنحلا ىوتفل ابجاو رتولا نوكي نأ مزليف :بوجولاو ["ه5 :ساربنلا] .ةيفنحلا ىوتفل ةدساف

 |[! :سارينلا| .ةيعفاشلا

 مزل ادحاو قحلا ناك ول هنأ :اهنم :هوجوب ددعتم قحلاو بيصم دهتحم لك نب نولئاقلا كسمت :قيقحتلا مامتو

 بيحجأ ؛كردي ال ضماغ وهو «هناحبس هللا دنع قحلا وه ام بلطب ارومأم نوكي دهتحملا نأل ؛قاطي ال امي فيلكتلا
 ؛ةفلتخم تاهج ىلإ ةلبقلا نورحتي نيلصملا نأ :اهنمو ءداهتجالاب رومأم لب ءهكردب رومأم هنأ ملسن ال انأب

 هنأ يور دقف «هيرحت ةهج يرحنملا ةلبق لعج عراشلا نأب بيجأ .اعامجإ ةلبقلا روهظ دعب ةداعإلاب نورمؤي الو

 دارأ :نيشحملا ضعب لاق :ةرورضلاب لب [55 :ساربنلا].(18١ :ةرقبلا) وَلا هْخَو َدَنف اولَوُ اَمَتيأفِ :كللذ' ل لون

 [5*:ساربنلا] .مالسإلا نيد يف ليلد ىلإ هتوبث جاتحي ال يأ «ةينيدلا ةرورضلا



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسر ةيلضفأ 06 دئاقعلا حرش

 نيقلاب ميظعتلا هجو ىلع 3ع مدآل د هرهسلاب ةكيدتلما رمأ ىلاعت هللا .نأ :لوألا

 هْيَح انو ؛4(ََلَع َتْمَرَك يِذَل اَذَم َكِئْيَرَأِ :سيلبإ نع ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب

 ةوحسلاب قل ا ةمكحلا مسي .4نيلع نم ؛ هَبَقلَحَو ران ف يِنَئقلَح هنم

 .سكعلا نود ىلعألل
 اهلك ةانْسآْلاَمَم هآ مَلَعَول : ىلاعت هلوق نم مهفي ناسللا لهأ نم دحاو لك نأ :يناثلا

 (؟١1 :ةرقبلا)
 هقاقحتساو هملع ةدايز نايبو «ةكئالملا ىلع مدآ ليضفت ىلإ هنم دصقلا نأ «ةيآلا

 نقل ميظعتلا

 نأ زوجي هنألف ؛الوأ امأ ؛ةيلضفألا ىلع لدي ال دوجسلا نإ ناز يع اولا لإ ةراشإ :ميظعتلا هجو ىلع

 نم لضفأ ةبعكلا نوك مزل الإو «هتيلضفأ مزلي الف «بارحملاو ةلبقلاك لع مدآو «هناحبس هللا ىلإ دوجسلا نوكي

 هنألف ؛انلاث امأو ءانفرع يف مالسلاك ,ةكئالمل فرع يف دوجسلا نوكي نأ زوجي هنألف ؛ايناث امإو دك دمحم انيبن

 [57 :ساربنلا] .ةتلع مدآل اميركت ال ءيضاعلاو عيطملل اناختما رمألا نوكي نأ زوخي
 «لوأ لوعفم اذهو «باطخلا ديكأتل فاكلاو «برعلا ةرواحم هب ىرج امك «ينربخأ :تيأرأ نععمو :كتيأرأ
 هتفرك مل ءىلع تمرك يذلا اذه نع ىنربخأ :ئيعملاو .«فوذحم يناثلا لوعفملاو ءهل تعن لوصوملاو

 [557 :ساربنلا] ؟ىلع

 هللا نم حبقي ال هنأ :هبهذم لب .هب لوقي ال قرعشألاو غىلقعلا حبقلاب لوق هنأل ؛رظن هيف :ةمكحلا ىضتقمو

 هناحبس قحلا هيزنت نم ةيديرتالا بهذم ىلع ئبم وأ ؛ةفسالفلاو ةلزتعملا ىلع يمازلإ ليلدلا نأ :باوحلاو ءءيش

 لئاق ال هنأب بيجأو ؛«طقف مدآ ليضفت ىلع لدي هنأ :اهدحأ :هوجو نم ثحب ليلدلا يف يقب ؛لقعلا هحبقتسي امع

 نأب .بيجأو «ةكئالملا ماوع ىلع مهماوع ليضفت ىلع ال ءرشبلا لسر ليضفت ىلع لدي هنأ :اهيناث ءلصفلاب
 [تا/ :ساربنلا] .اهتابثإ 73 لاسم انوه ك1 نيبولطملا تبثي ةلدألا عومجم نأ :ىعدملا

 لطبأف ,نودسفم نوكافس هونب ذإ ؛مدآ نم ةفالخلاب قحأ مهنأ اوعّذا اهأ ىلع لاد ةصقلا قوس نإف :مهفي

 نم مهسفنأ يف اومدنيو هب اوفرتعيو ءايلك مهيلع هلضف رهظيل ؛ءايشألا ةفرعم يف مهنم ملعأ م مدا زاربإب مهموعزم

 ١[ ها :دئارفلا مظن] .كلذ مه وق رادصإ



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسُر ةيلضفأ كه دئاقعلا حرش

 :4(َنيِمِلاَعْلا ىَلَع َناَرْمِع َلآَو ياي لآَواحوُتو مدآ ىَفطْصاهّلا دا :ىلاعت هلوق :ثلاثلا
 هكر :كارمع لآ

 ىلع رشبلا ةماع ليضفت عامجإلاب كلذ نم صخ دقو «ملاعلا ةلمج نم ةكئالملاو

 ةينظ ةلأسملا هذه نأ يف ءافخ الو «ءكلذ ادع اميف هب الومعم يقبف «ةكئالملا لسر

 .ةينظلا ةلدألاب اهيف ىفتكي

 دوجو عم «ةيلمعلاو ةيملعلا تالامكلاو لئاضفلا لصحي دق ناسنإلل نأ :عبارلا

 نع ةلغابشلا ةيرورضلا ياسا حوتساو «بضغلاو ةوهشلا موت عناوملاو قئاوعلا

 روهظ يأ سقت طل عنملا وهو قوعلا نم

 فراوصلاو لغاوشلا عم لامكلا بسكو ةدابعلا نأ كش الو «تالامكلا باستكا
 عناوملا يأ

 .لضفأ نوكيف «صالخاإلا يق لجعتدأو قش
 ناسنالا يأ 35 سصأ يأ

 :هوجوب اوكسمتو ؛ةكئالملا ليضفت ىلإ ةرعاشألا ضعبو ةفسالفلاو ةلزتعملا تبهذو

 عيمج ىلع مهريغو لسرلا نم ءمهلك نارمع لآو :ميهاربإ لآ ليضفت ىلع لدي ةيالا رهاظ نيعي :صخ دقو

 نوكيف ,عامجإلا فالخ ةكئالملا لسر ىلع امهدالوأ نم ةماعلا ليضفت نكل «مهريغو لسرلا نم ةكئالملا

 رشبلا ةماع ليضفت ىوس اميف اتباث ةيآلا مكح يقب يأ ؛كلذ ادع اميف هب الومعم يقبف «ةيآلا مومع نم اصوصخم
 ئبم اذهو «ةكئالملا ةماع ىلع رشبلا ةماعو «ةكئالملا لسر ىلع رشبلا لسر ليضفت وهو «ةكئالمللا لسر ىلع

 |[, :ساربنلا] .ةيآلا هيلع لد يذلا مكحلا نم عقو اهنإ صيصختلا نأ ىلغ

 «لوصألا يف ررقت ام ىلع ؛ةلالدلا ئيظ نوكي ضعبلا هنم صخ يذلا ماعلا نأ وهو «لاؤس باوج :خلإ ءافخ الو

 بولطملا نوكي ام :امهدحأ :نامسق ةيداقتعالا لئاسملا نأ :باوحلا لصاح «ةيداقتعا ةلأسم ىلع اليلد حصي الف

 ليلدلاب ءافتكالاو «ةلأسملا هذهك نظلاب اهيف يفتكي ام :امهيناثو 2 يببلا قدصو .«بحاولا ةدحوك «ن

 ["3/8 :ساربنلا] .ىناثلا فالخب لوألا يف زوالا ف

 هئانتبال ؛يمازلإ ليلدلا اذهو «ناسنإلل سفنتلاك ةيعبط مهتعاط ذإ ؛كلملا نم لضفأ ناسنإلا نوكيف يأ :ل اضفأ نوكيف

 ["ه/8 :ساربنلا] .ةقاش ريغ ةليلق ةعاط ىلع ريثكلا باوثلا مهدنع زوجيف ةرعاشألا امأ «نييلقعلا مبقلاو نسحلا ىلع

 خيشلاو ,ئيئارفسألا قاحسإ يأ ذاتسألاو :يميلحلا هللا كيب يبأو (ييالقابلا 3 أ يضاقلاك :ةرعاشألا ضعبو

 [ "ه8 :ساربنلا] ."تاحوتفلا" بحاض يبرعلا نب. نيدلا يح



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسُر ةيلضفأ ك5 ظ دئاقعلا حرش

 :تافآلاو. رورشلا يدابم مغ ةأربم :لعفلاب ةل ةلماك ,ةدرحم حاورأ ةكئالملا نأ :لوألا

 ةملاع «ةبيجعلا لاعفألا ىلع ةيوق «ةروصلاو ىلويهلا تاملظ نعو ءبضغلاو ةوهشلاك

 لوصألا ىلع كلذ ىببم نأ :باوجلاو ءطلغ ريغ نم اهيتآو اهيضام نئاوكلاب
 .ةيمالسإلا نود ةيفسلفلا

 ملعملا نأ كش الو «نَأل حور ب َلَرتإل :ىلاعت هلوقو «4ىَوْا ديد مَع
 ١97( :ءارعشلا) نآرقلا

 .قاوغلبملا ىف يه امنإ ةكئالملاو «ىلاعت هللا نم ميلعتلا نأ !بناوخلاو "«ءامتلا نم لطفا

 كلذ امو «ءايبنألا ركذ ىلع مهركذ متدقت ةنسلاو باتكلا يف درطا دق هنأ :ثلاثلا

 هيو قف عومو . ؛دوحولا يف مهمدقتل كلذ نأ :باوحلاو (ةبترلاو فرشلا ِْق مهمدقتل الإ

 وهف لامكلا نم ا نكمي ام لك لب ءرظتنم لامك ا سيل تادرحجملا نأ اومعز ءامكحلا نإف : لعفلاب ةلماك

 تافصلا نع يأ :ىلويهشلا تاملظ ["58 :ساربنلا].ةدام ىغدتسي ثودحلا نأ مهمعزل ؛لعفلاب اهل لصاح

 ؛نئاك لكب ملاع وهف «ندبب قلعتم ريغ درحب وه ام لك نأ اومعز :نئاوكلاب ةملاع .تاملظلاب ةكياشملا ةينامسجلا

 [مم :ساربنلا | .لعقلاب لصاح نوكي هل نكمم لك و ؛هل نكمم ملعلا نأل

 ملس ولو «درجتلا ىلع اوعرف ام لطبف «ةدرجم. تسيلو «ةفيطل ماسحأ اندنع ةكئالملا نأل :ةيمالسإلا نود

 نع وه امنإ ثحبلا اضيأو ؛نئاك لكب ةملاغ اأو ؛لعفلاب ا لصاح وهف ؛نكمم لامك لك نأ ملسن الف درجتلا

 تالامكلا نع اباوج نوكيل ءاضيأ هركذي نأ حراشلا ىلع بحاولا ناكو «باوثلا ةيرثكأ نيعمي «ةيلضفألا
 يف "فقاوملا" بحاص عبت نكلو «ةبيجعلا لاعفألا ىلع ةوقلاو ءبضغلاو ةوهشلا نع ىربتلاك ءاندنع ةملسملا

 |[ هو :ضاربسلا| رقاد اع ءافتك الا

 هنأ هتوق نمو 23 ليئربج وهو «هاوق ديدش كلم 5 ىينلا كولا ىلع يأ «فوذحم ميلعتلا ىلوعفم حلا نلف

 هنأل 223 ليئربج وهو :نيمألا حورلا [55 :ساربنلا] اهبلق مث ءءامسلا ىلع هحانح ىلع طول موق نئادم عفد

 [508:0: ؛سارتلا] .ضقتو ةدايز الب ىتسولا غيلبت يف ىلاعت هللا نيمأ



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسُر ةيلضفأ 4 0 دئاقعلا حرش

 ْنآ» :ىلاعت هلوق :عبارلا .ىلوأ مدقتلابو ءىوقأ مهي نامبإلاف ,ىفخأ مهدوحجو نأل وأ
 نومهفي ناسللا لهأ نإف :(َنوُبَتَمُمْلا ُهَكَبالَمْلاالَو سدْبَعَد وكي نأ ٌحيِسْملا فكذتسُي

 ىلا :ءاسنلا) ةيدوبعلا نع ىحتسي ال يب

 ىلإ .كفألا نبم يقرفلا هلكم. يف سايثلا ,ذإ 824غ ىسيع جب ةكئالملا ةيلضفأ كلذ نم
 ناطلسلا' لاقي لو :تاظلسلا هلو ريوولا رمألا اذنع نم قكحسي ال :لاقي :ىلعألا

 .ريزولا الو

 ىراصتلا نأ :باوحلاو .ئايبتألا نه. ةريغو هع ىسيع نيب لصفلاب لئاق ال مت

 نأ يغبني لب «ىللاعت هللا دابع نم ادبع نوكي نأ نم عفرتي ثيحب حيسملا اومظعتسا

 ,ىتوملا ييحيو صربألاو ؛همكألا ئربي ناكو ءهل بأ ال درحب هنأل ؛هل انبا نوكي

 001111 ]1 1 ]1 ]1 111120006 1 مو ور ق7 فيا رفا ىلاعت هللا دابع رئاس فال

 ريغ دوجو ركني دق مهولا نأل ؛لسرلاب ناميإلا نم الوصح بعصأ يأ :ىوقأ .راصبألا نع مهباجتحال :ىفخأ

 يف ام ةياغ :لاقي نأ هريدقت هردقم لاؤس نع باوج اذه :لصفلاب لئاق ال مث ["55 :ساربنلا|.تاسوسحملا

 عيمج نم لضفأ نوكي نأ هنم مزلي الو «ميرم نب ىسيع نم لضفأ ةكئالملا نوكي نأ ةيآلا هذه نم مزلي هنأ بابلا

 لقأو ,#:3 ىسيع نم لضفأ مهنأب لئاق ال يأ ءلصفلاب لئاق ال مث :هلوقب باجأف «بولطملا وه يذلا ءايبنألا

 7٠١"[ :يدنفآ ناضمر]و ["55 :ساربنلا] .لكلا ىلع مهلضف تبثف «ءايبنألا يقاب ءنم الضف

 نبا هاور) ؛ىمعأ دلو نم همكألا :رض سابع نبا لاقو «ضرملا نع ضيرملا صيلخت ءاربإلا :همكألا ئربي

 "فاشكلا" بحاص معزو ؛(متاح يبأ نبا هاور) «نيعلا حوسمملا ىمعألا همكألا :لاق ءهنع ةياور فو «(ريرح
 نود راهنلاب رصبي نم همكألا :دهاجم لاقو ءرسفملا يعباتلا ةماعد نب ةداتق ريغ همكأ ةمألا هذه يف نكي مل هنأ

 يف هأربأف ءبطلا نامز يف ثعب :ريسفتلا لهأ لاق ءضايب هدلج ىلع يذلا وه صربألاو (رذنملا نبا هاور) «ليللا
 «فتهف «حون نب ماس ءايحإ هولأس :ةرق نب ء#ذ ةيواعم لاق «ىتوملا يحيو :هلوق «نابإلا طرشب افلأ نيسمخ موي

 رذاع ءايحإ كلذكو (ايندلا يىبأ نبا هاور) ءةحيصلا اهأ تننظ :لاق ؛لثسف ء«باش وهو تامو .طمشأ جرحف

 57٠0| :ساربنلا| .زوجعل انباو ؛هقيدص



 ةكئالملا لسر نم رشبلا لسر ةيلضفأ 0022 4٠8 0 >>> دئاقعلا حرش

 مهو «يعملا اذه يف هنم ىلعأ وه نم الو ؛حيسملا كلذ نم فكتتسي ال هنأب مهيلع ٌدرف
 تلا ف يأ

 ىوقأ لاعفأ ىلع ىلاعت هللا نذإي نوردقيو من مأ الوب ينم ةيبلآأ الا ىب يذلا ةكئالملا
3 

 رمأ يف وه امنإ ولعلاو يقرتلاف «ىتوملا ءايحإو صربألاو همكألا ءاربإ نم ءبجعأو

 ةيلضفأ ىلع ةلالد الف ء«فرشلاو لامكلا قلطم ىف ال «ةيوقلا راثآلا راهظإو درجتلا

 .بآملاو عجرملا هيلإو «باوصلاب ملعأ ىلاعت هناحبس هللاو «ةكئالملا

 ةي سا ربل لا .ةقلاحت ةدحوم لوقعلا ّقأب نيلئاقلا ةفسلفتملا بهذم نَح ازور قكللذب حرص :ىلاعت هللا نذاب

 ثوحبملا ئعملاب :ةكلالملا ةيلضفأ [77 :ساربنلا] .يوق هبحاص نأل ؛ازاخم ةوقلاب لعفلا فصوو ءبعصأ يأ :ىوقأ

 :مانملا يف يلا تلأس :"تاجوتفلا" بحاض لاق :ىلوألا :ةفيرش :؛تاكن انههو ءباوعلا ةيرثكأ وهو عهتغ

 هللا نع تلق ينإ مكدنع حص" :لاق ؟وه امف ليلدلا نع تلئس نإ :تلق ؛"رشبلا نم لضفأ ةكئالملا" :لاقف

 هرك لف ؛مهيف انا كلف يف هناحبس هللا رك ذك نك اذ نم مكو هلم ريغ ذم ف هتركذ ام ّق ىنركاذ نم :لاق ىلاعت

 نأب بيجأو «ةلأسملا هدنق يرورسك ءىشب تررس امف ؛"ةكئالملا الم وهو للملا كلذ نم ريخ ذلم يف هللا

 ىلع لدي اذه نإ :ربكألا خيشلا عابتأ ضع .لاق ام باوحلا يف قحلا لب ؛ديخحي سيلو :أظخلا لمتحي فشكلا

 .نوثالث ىلعألا ًالمللو ءاباوث نورشع يوبنلا الملل نوكي نأ زوجيو ؛دارفألا ىلع دارفألا ال الملا ىلع الملا ليضفت

 ءاربك دحأ - يكبسلا نيدلا جات مامإلا لاق :ةيناثلا ءادحاو ىلعألا نم لكلو «ةرشع هدحو ٌةي يبلل نوكيف

 نعو «كلذ نع ةناخبس هللا هلأسي ال نأ تاجر ةفسكحا وأ ةكئالملا ليضفت هلابب رطخي و وه تام نم :- ةيعفاشلا

 نأ يف فالح ال :"فقاوملا" بحاص لاق :ةثلاثلا «ةلدألا ضراعتل ؛ةلأسملا هذه يف فقوت هنأ :كي مظعألا مامإلا

 :ةيضرألاب ةيلفسلا كي دسسلا ديسلا رسفو «ةيولعلا ةكئالملا ف عازنلا امتإَو «ةيلفسلا ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا

 ريسفتلا" ف يزارلا نيدلارخف مامإلا لاق :ةعبارلا «قرفلا اذه يقاني ةلزتعملا ةلدأ ضعب نكلو ؛ةيوامسلاب ةيولعلاو

 نأل ؛رظن هيف :ليق «هاوس نميف فالخلاو :ةكئالملا نم لضفأ 25 ادمحم انيبن نأ ىلع عامجإلا دقعنا :"ريبكلا

 مومع ىلع لدي «#َكبلق ىلَع نيمألا ٌحوّرلا هب لّرنإظو كي وقل ديِدش ُهَمْلَع» :ىلاعت هلوقب فلاخملا لالدتسا

 ءمهلك قلخلا لضفأ هنأ ىلع مهعامجإ رباكألا ضعب ىكح دقف ؛ةنسلا لهأ عامجإ دازأ هنأ :باوجلاو ؛فالخلا

 ٠+#[ *ساربتلا] .متيظعلا ضرعلاو «ةبعكلاو :نييبوركلا نح



 كني يفسدلا رمعل دئاقعلا نتم 0[ دئاقعلا حرش

 كلم يفسنلا رمعل دئاقعلا نتم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

 ملعلا بابسأو .ةيئاطسفوسلل افالخ «ققحتم امي ملعلاو «ةتباث ءايشألا قئاقح :قحلا لهأ لاق

 ءرصبلاو ءعمسلا :سمخح ساوحلاف .لقعلاو «قداصلا ربخلاو «ةميلسلا ساوحلا :ةثالث قلخلل

 قداصلا ربخلاو .هل يه تعضو ام ىلع فقوت اهنم ةساح لكبو «سمللاو «قوذلاو ءمشلاو

 ىلع مهؤطاوت روصتي ال موق ةنسلأ ىلع تباثلا ربخلا وهو ؛رتاوتملا ربخلا :امهدحأ :نيعون ىلع

 نادلبلاو «ةيضاملا ةنمزألا يف ةيلاخلا كولملاب ملعلاك ؛ءيرورضلا ملعلل بجحوم وهو .بذكلا

 ملعلاو «يلالدتسالا ملعلا بجوي وهو «ةزجعملاب ديؤملا لوسرلا ربح :يناثلا عونلا .ةيئانلا

 ءاضيأ ملعلل ببس وهف لقعلا امأ .تابثلاو نقيتلا يف ةرورضلاب تباثلا ملعلا يهاضي هب تباثلا

 هنم تبث امو ؛هئزج نم مظعأ ءيشلا لك نأب ملعلاك ءيرورض وهف ةهادبلاب هنم تبث امو

 ماحلإلاو .لقعلا رظنو «قداصلا ربخلاو «ةميلسلا ساوحلا :ةثالث هبابسأو .يبسك وهف لالدتسالاب
 وه ذإ ؛ثدحم هئازجأ عيمجب ملاعلاو .قحلا لهأ دنع ءيشلا ةحصب ةفرعملا بابسأ نم سيل

 بكرم ريغ وأ .مسجلا وهو بكرم امإ وهو «هتاذب مايق هل نوكي ام نايعألاف :ضارعأو نايعأ

 ماسحألا يف ثدحيو «هتاذب موقي ال ام ضرعلاو «ىزجتي ال يذلا ءزحلا وهو ءرهوجلاك
 .ميدقلا «دحاولا «ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحمنلاو .حئاورلاو موعطلاو ناوكألاو ناولألاك «رهاوجلاو

 .رهوج الو ء.مسج الو ءضرعب سيل «ديرملا «يئاشلا «ريصبلا ؛ءعيمسلا ؛«ميلعلا (يحلا «رداقلا

 فصوي الو «هانتم الو ءبك رتم الو «زجتم الو ءضعبتم الو «دودعم الو .دودحم الو ءروصم الو

 جرخي الو ؛ءيش ههبشي الو «نامز هيلع يرحي الو ,ناكم يف نكمتي الو «ةيفيكلاب الو «ةيئاملاب
 ؛ملعلا يهو «هريغ الو وه ال يهو «هتاذب ةمئاق ةيلزأ تافص هلو .ءيش هتردقو هملع نع

 ,قيزرتلاو «قيلختلاو «لعفلاو «ةئيشملاو «ةدارإلاو ءرصبلاو «عمسلاو «ةايحلاو «ةردقلاو
 ةفص وهو «تاوصألاو فورحلا سنج نم سيل «ةيلزأ هل ةفص وه مالكب ملكتم وهو .مالكلاو



 كن يفسنلا رمعل دئاقعلا نتم ل  دئاقعلا حرش

 ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلاو .ربخمو ءهانو ءرمآ ءامب ملكتم ىلاعت هللاو .ةفآلاو توكسلل ةيفانم

 ريغ ءانناذآب عومسم ءانتنسلأب ءورقم ءانبولق يف ظوفحم ءانفحاصم يف بوتكم وهو «قولخم
 تقول هئازجأ نم ءزج لكلو «ملاعلل هنيوكت وهو «ةيلزأ ىلاعت هلل ةفص نيوكتلاو .اهيف لاح

 ىلا هللا ةيؤرو هاذي ةمئاق ةيلزأ ىلاعت هلل ةقيح ةدارإلاو اندقع توكملا ريغ وهو ءهدوجو

 راد يف ىلاعت هللا ةيؤر باجيإب ىعمسلا ليلدلا درو دقو «لقنلاب ةبحاو «لقعلا يف ةزئاح

 يئارلا نيب ةفاسم توبثو ؛عاعش لاصتاو «ةلباقمو ةهج ىلع الو «ناكم يف ال ىريف «ةرخالا

 ىهو .نايصعلاو ؛ةعاطلاو ءنامبإلاو ءرفكلا نم «دابعلا لاعفأل قلاخخ ىلاعت هّللاو .ىلاعت هللا نيبو

 ءامب نوباثي «ةيرايتخا لاعفأ دابعللو .هريدقتو «هتيضقو .همكحو «هتئيشمو «هتدارإب اهلك

 ةعاطتسالاو .ىلاعت هئاضرب سيل اهنم حيبقلاو «ىلاعت هللا ءاضرب اهنم نسحلاو .اهيلع نوبقاعيو
 ءبابسألا ةمالس ىلع مسالا اذه عقيو «لعفلا اه نوكي يلا ةردقلا ةقيقح يهو ءلعفلا عم

 5 انت: دنغلا فلكي الو ةعاطتسالا هذه ىلع دهكتشتك قشيلكتلا ةحصو .حراوجلاو «تاللالاو

 جاجزلا يف راسكنالاو ؛ناسنإ برض بيقع بورضملا يف ملألا نه دجوي امو .هعسو يف

 لوتقملاو .هقيلخت يف دبعلل عنص ال «ىلاعت هللا قولخم كلذ لك ههبشأ امو «ناسنإ رسك بيقع
 لكو «قزر مارحلاو .دحاو لجألاو «ىلاعت هللا قولخم «تيملاب مئاق توملاو ؛هلجأب تيم

 هريغ لكأي وأ ؛هقزر ناسنإ لكأي ال نأ روصتي الو .امارح وأ ناك الالح .هسفن قزر يفوتسي

 بحجاوي كلذ سيلف دبعلل حلصألا وه امو .ءاشي نم يدهيو ءءاشي نم لضي ىلاعت هللاو .هقزر
 ,ربقلا يف ةعاطلا لهأ ميعنتو «نينمؤملا ةاصع ضعبلو «نيرفاكلل ربقلا باذعو .ىلاعت هللا ىلع

 .قح باتكلاو .قح نزولاو .قح فعبلاو .ةيعمسلا لئالدلاب .تباث - ريكنو ركبم لاؤسو

 ناتدوجوم ناتقولخم امهو «قح رانلاو «قح ةنحلاو .قح طارصلاو .قح ضوحلاو .قح لاؤسلاو
 يف هلحدت الو «ناميإلا نم نمؤملا دبعلا جرخت ال ةريبكلاو .امهلهأ ئفي الو «ناينفت ال ناتيقاب
 ,قابكلاو رئاغسصلا مع ىاشي دلل قلق قوحام رقعيو هب كرشي نأ رقي آل لاغت هللاو .رفكلا



 كب يفسنلا رمعل دئاقعلا نتم 2١١ دئاقعلا حرش

 لالحتسالاو .لالحتسالا نع نكت مل اذإ ؛ةريبكلا نع وفعلاو ؛ةريغصلا ىلع باقعلا زوجيو
 نودلخي ال نينمؤملا نم رئابكلا لهأو .رئابكلا لهأ قح يف ؛رايحألاو لسرلل ةتباث ةعافشلاو .رفك

 يف ديازتت يهف لامعألا امأف هب رارقإلاو هللا دنع نم ءاج ام قيدصتلا وه ناإلاو .رانلا يق

 قيدصتلا دبعلا نم دجو اذإو ؛دحاو مالسإلاو ناعإلاو .صقني الو ديزي ال ناعإلاو ءاهسفن
 .هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لوقي نأ يغبني الو ءاقح نمؤم انأ :لوقي نأ هل حص هرارقإلاو
 داعسالا نود ؛ةواقشلاو ةداعسلا ىلع نوكي ريغتلاو .دعسي دق يقشلاو «ءىقشي دق ديعسلاو

 لصرلا لاسرإ فو .هتافص ىلع الو «ىلاعت هللا ىلع ريغت الو هللا تافص نم امهو .ءاقشإلاو
 ام سانلل نينيبمو ؛نيرذنمو «نيرشبم ءرشبلا ىلإ رشبلا نم السر ىلاعت هللا لسرأ دقو ؛ةمكح
 ءايبنألا لوأو .تاداعلل تاضقانلا تارجعملاب مهديأو ءايندلاو نيدلا رومأ نم: «هيلإ نوحاتحي
 صضعب ف مهددع نايب يور دقو .مالسلا امهيلع دمحم مهرخأو ؛مدآ مالسلا مهيلع

 نْيعَصَق نم ُمُهْنِم ىلاعت هللا لاق دقو «ةيمستلا يف ددع ىلع رصتقي ال نأ ىلوألاو ؛ثيداحألا
 .مهنم سيل نم مهيف لحدي نأ ددعلا ركذ يف نمؤي الو ؛#كَكْبَلَع نصّصقَت ْمَل ّْنَم ْمُهْنِمَو َكِيلَع
 .نيحصان نيقداص «ىلاعت هللا نع نيغلبم نيربخم اوناك مهلكو .مهيف وه نم مهنم جرخي وأ
 ءةروكذب نوفصوي الو «هرمأب نولماعلا هللا دابع ةكئالملاو تلم دمحم ءايبنألا لضفأو

 جارعملاو .هديعوو هدعوو هيو هرمأ اهيف نيبو «هئايبنأ ىلع اهزنأ بتك ىلاعت هللو .ةثونأ الو

 .قح - ىلعلا نم ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ مث «ءامسلا ىلإ هصخشب ةظقيلا ف هنن ىلاعت هللا لوسرل

 ةديعبلا ةفاسملا عطق نم «يلولل ةداعلا ضقن قيرط ىلع ةماركلا رهظتف .قح ءايلوألا تاماركو

 يف ناريطلاو «ءاملا ىلع يشملاو ؛ةحاحلا دنع سابللاو بارشلاو ماعطلا روهظو ةليلقلا ةدملا يق

 ريغو ىادعألا نع مهملا ةيافكو «ءالبلا نم هحوتملا عافدناو ؛ءامجعلاو دامجلا مالكو «ءاوحلا

 ؛هتمأ نم دحاول ةماركلا هذه ترهظ يذلا لوسرلل ةزجعم كلذ نوكيو .ءايشألا نم كلذ

 .هلوسر ةلاسرب رارقإلا هتنايدو «هتنايد يف اممم نوكي نأو الإ ايلو نوكي نلو «يلو هنأ اه رهظي هنأل



 2 يفسنلا رمعل دئاقعلا نتم 141 دئاقعلا حرش

 ل ىلع مث ؛نيرونلا وذ نامثع مث «قورافلا رمع مت ؛قيدصلا ركب وبأ انيبن دعب رشبلا لضفأو

 نوملسملاو .ةرامإو كلم اهدعب مث ءةنس نوثالث ةفالخلاو ءاضيأ بيترتلا اذه ىلع مهتفالخو

 .مهشويح زيهججو مهروغث لسو .مهدودح ةماقإو ىيهماكحأ ذيفنتب موقي مامإ نم مه دبال

 عطقو «دايعألاو عمجلا ةماقإو «قيرطلا عاطقو ءةصصلتملاو «ةبلغتملا رهقو .مهتاقدص ذحأو

 رئاغصلاو راغصلا جيوزتو .قوقحلا ىلع ةمئاقلا تاداهشلا لوبقو «دابعلا نيب ةعقاولا تاعزانملا

 ءارظتنم الو ءابفتخم ال ءارهاظ مامإلا نوكي نأ يغبني مث .مئانغلا ةمسقو ءمههل ءايلوأ ال نيذلا

 طرتشي الو .دهث» يلع دالوأو .مشاه نبب صتخي الو .مهريغ نم زوجي الو .ءشيرق نم نوكيو

 لهأ نم نوكي نأ طرتشيو فئامز لهأ نم لضفأ نوكي نأ الو ءاموصعم نوكي نأ مامإلا يف

 فاصنإو «مالسإلا راد دودح ظفحو ,ماكحألا ذيفنت ىلع ارداق ءاسئاس «ةقلطملا ةيالولا

 .رحافو رب لك فلحخ ةالصلا زوحبو .روتلاو قسفلاب مامإلا لزعني الو .ملاظلا نم مولظملا

 ةرشبملا ةرشعلل ةنجلاب دهشنو «ريخب الإ ةباحصلا ركذ نع فكيو .رحافو رب لك ىلع ىلصيو

 .رمتلا ذيبن مرح الو .رضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ىرنو .ةنع يبلا مهرشب نيذلا

 صوصنلاو .يهنلاو رمألا هنع طقسي ثيح ىلإ دبعلا لصي الو .ءايبتألا ةجرد يلو غلبي الو

 صوصنلا درو .رفكب داحلإ نطابلا لهأ اهيعدي ناعم ىلإ اهنع لودعلاو ءاهرهاوظ ىلع لمحت

 سأيلاو .رفك ةعيرشلا ىلع ءازهتسالاو .رفك امب ةناهتسالاو ءرفك ةيصعملا لالحتساو .رفك
 سيل مودعملاو .رفك بيغلا نع هربخي امم نهاكلا قيدصتو .رفك هللا نم نمألاو ءرفك هّللا نم
 ,تاوعدلا بيجي ىلاعت هللاو .مهل عفن مهنع مهتقدصو تاومألل ءايحألا ءاعد يفو .ءيشب

 ةبادو ءلاحدلا جورحخت نم «ةعاسلا طارشأ نم هنا ىيببلا هب ربخخأ امو .تاجاحلا ىضقيو

 وهف - اهيرغم نم سمشلا عولطو ءءامسلا نم نع ىسيع لوزنو .جوجأمو جوحأيو «ضرألا

 ةكئالملا لسرو «ةكئالملا لسر نم لضفأ رشبلا لسرو .بيصي دقو ئطخي دق دهتحملاو .قح

 .ةكئالملا ةماع نم لضفأ رشبلا ةماعو ءرشبلا ةماع نم لضفأ



 . ةباحصلا نمز يف مالكلا نيودت مدع
 هد مسس حمم ةسوأ ةيكيشلا ةلدكلا

 25220آآ1آ111 لافطألا ةاحن ةلأسم

 578 ةيبرعلا ىلإ ةفسلفلا لقن

 2-2 ل هم عال ةتباث ءايشألا قئامح

 5255 ...... لقعلاب ةقلعتملا ثحابملا

 17 ؟.لعلا بابسأ نم ماهلإلا له

 5دب-ب-خ ماعلا ثودح يف مالكلا

 0000005 ..ىلاعت هللا وه ملاعلل ثدحملا
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 عوضوملا
 10000 ةريغ الو هنيع ال هللا تافص

 م اه تاس ظا 8

 ع8 8 هه ها ا

 غ2 8 عه هنا

 ا لالضإلاو ةيادحلا يف مالكلا

 ؟هللا ىلع بجاو دبعلل حلصألا له

 10000 قح ثعبلا

 ...لاؤسلاو بتاتكلاو نزولا ثحييم

 ه8 مف اعغ هاه اه هاه ها 8

 هب دس نيا مل ين

 م ها هه هناا 8

 ماه ها نها هن ا

 رف سس اه هه ف اه

 ماده ها 8# اه

 هع ه8 قه اه هاا

 ما يخف ف ه8

 اش هل 6 اه 8

 #8 هن ظنه ا



 مفسدلا دئاقعلا حرش سرهف

 لا و0 0 0 هضئارف و مامإلا بضن 1 كح ....... ناعإلا نع جرخم ال ةريبكلا

 1 يع ؟شيرق نم نوكي نأ مامالل له 571١ .........كللذ: نود امو هللاي كرشلا مكح

 مد د... ؟اهوصعم نوكي نأ مامالل له 100 ا ةريغصلا ىلع باقعلا زاوج

 تناا) 00 05د قسفلاب لزعني ال مامإلا 9 ا وي وو يحوم ؟نمل ةعافشلا

 00 سس ةقرفتملا دئاقعلا يف مالكلا 1 تي وكما رانلا يف نمؤملا ديلخت ةلأسم

 7١" .... مهدعب نمو ةباحصلاب ةقلعتملا دئاقعلا 0 1 1 11 1 51 ناميإلا ثحبم

 ضال 00000 ةيالولاو ةوبنلا ةيلضفأ ةلأسم 52052 و عرشلا يف ناميإلا يعم

 نا ا رهاوظلاا ىلع نصوصتلا لق 5200 هناصقن و نامبإلا ةدايز

 5/5  ...امهي ءازهتسالاو ةيعطقلا ماكحألا دوححج راسه هدم ةاواسألاو نانذلا ني قرفلا

 1 ص نييقلا ملغ ةلآسف 111 تسع 500 لسرلا لاسرإ يف مالكلا

 هل ص سووا .... مولعلا تحف كانا 0 قراوخلا ماسقأو تازجعملا ثحبم

 56007 باوقلا لاضيإ ةلأسم ا نس سو سم مهرخآو ءايبنألا لوأ

 ا 00000 زد زي تاوعدلا هللا ةباجإ 50111 د مج ةاوقلا هع ةلابس

 72516 ا م م حسم عال رفاكلا ءاعد 26 ملال ةعووح كيت

 9 سس سس لاةالا ةقارعلا" 3096 حس ...... ءايبنألا لضفأ 205 دمحم انيب
 77 زا .. ؟عطخي دهتجملا له 756 510158 هللا نوصعي ال ةكئالملا

 "5٠07 ....ةكئالملا لسر ىلع رشبلا لس ةيلضفأ 25 مر ةلوتنملا بتكلا ناني

 عض © كن يفسنلا رمعل دئاقعلا نتم 52 0 وج مزج ... جارعملا ةلأسم

 200 ا وون 570 ءايل وألا تامارك

 0 رو عاببتألا دعب ةيلضفألا ةلاسبن

 ١ 5 سس سم حس ووطللاولا جانا ةقالمع

 553 يي ةباهكفلا تارساشم ةلاعبم



 ةدلجم ةنولم ةعوبطملا

 (نيدلجم) دمحم مامالل أطوملا (تادلجماب ملسمل حيحصلا ىلا عرقا

 ت اصملا ةاكشم تا ادهلا 7 ظ 5

 2ظصغظ00111 1 ميسو واذ ( لثك) مالسالا ريلخت | ماعلا تاعمب ماكحالا تابطخ
 ثيدحلا حلطصم ريسيت دئاقعلا حرش قررت ل رش وبن ص ( ب بيحان يح يرسنا ربط | اره عيلط يق داتا ع ا يورو

 مظعألا مامإلل دنسملا | (تادلجممر نيلالجلا ريسفت | ( قح نمت )روب ز كك“ (يبيحرتك فج مثلا بز
 يماسحلا ظ (نيدلجم) يناعملا رصتخم ( موس مود«لوا) كا آرقلا نال

 (نيدلجمر راونألا رون ظ ةيديعسلا ةيدهلا | رو 7

 (تادلجمم) قئاقدلا زنك يبطقلا تراعللا بادآ يبس سرايخ

 دقلا رصتخخم 5311 ٍ / وس يقانلا لوما ريعسل ادا رن لا تيت
 0 بياهملا جرخ بهدالا ةضور لامالا ءازج

 حاضيإلا رون هغيصلا هبي رعت | 0 ْ
 ةحضاولا ةغالبلا | 7 :/ 9 م ١ | تلاشت ( نثلزيادب دج) ( ناكل امك ) ماجا

 يوقم نوت ةرك ةنولم ب 4 ««ببعتلديص) ملا : لقلب رمح“ | وسع عدو ظابزرا

 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش لوسرلا ثييرع ل لوصالار ( ىيم)( ب بيعزتك فير مشكلا بنك

 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديفعلا نعم لوصرلا نيش ( موس. مود«لوا) نا ةرقلا نلاسل حرام

 عاقل ضيا | ةاقرملا | قطن سيت هدعاتت كاس آ اكن اب يلع

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز يكرتاوف | 2 هرعاق كاس آ كك ابز راف
 ةيفاكلا وحنلا لماوع | 5 ,

 ا ا زا ب

 اهسبو دعو 0 ملعتملا ميلعت وحنلا ةياده نكن 9 57
 ةفسلفلا ئذدابم لماع ةئام حرش | نآرقلالامتج ش رداصم ا قوفصى ل رع

 ظ يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم أ ىدتبما ليس وذم عوا لمتج عم ملثلا عماوج

 (نيرامعلاو ةصالخلا عمر وحتلا ةياده رن اتعلا مخ ( موسم موو« لاا) ملم مى رع

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس تايبامار | 5
 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم مندي اهي رك
 يذمرتلل عماجلا ظ كلام مامالل أطوملا ظ قف لوصأ ناسك

 يينتملا ناويد ةسامحلا ناويد | رلج/روكذ راك

 جيسل "3 جيولعلاو حيضوعل رلسضر را ١ تاقلعملا لا ماوتلا 8
 ةيريرحلا تاماقملا يماجلا حرش ا

 [قمماع ام ا هعاتكا لامعا لاضف |( موسم للوا) نا ارق ناس رايفم ل د هموودءنأو لا رقلا نا 1
 1هامزمهااناطصممأ (ا/6ا1,2:3١) اتيت 13 نال 11 4. ,

 اسس ا خاب عم (مرابج) معمل رع
 (لناطع» [!.ةلزتال 5 ,

 1س و ره فرص
 10 ع مسطاتوا ل ةطماو | مااقأا "
 مادنتعطا معممت (؟همعافإ [عمامسمل] اب وب الا رسم



0 

 ىلا عريف 7
 ( لتك) السار ا يلع | ماعلا تاعمج ماكحالا تارطخ
 قذر ل اش حرش ىو لاصخ (ر بحت كتيبم) ملال بزر اكرم هش معو زل د 5 : 0
 ( رتخ نمت) رولز قل“ ( ب بيحرتك ةفجي) منال بورا

 ( موس موو« لوا) نا آرمقلا ناس

 روك راك وكي
 كتر اعملا بادآ دل

 ريعسلا وار ---

 بدالا ةضور لامالا ءازج

 لك
 زلفلا ني

 ( نثيريادي دج) ( ناكل انمي )ماجا

 ( بج(, بحت كنيس منال أ زا

 لوسزلا شيب دح ىف لوصرلارخ | ( ىبجالا يبيح نع ملال با

 لوصالا ناد [( موس: موو, لوا) نا آرقلا نلاسل حرام

 قطنما سيت هدعات” كاس اكن لاي ز ىلع

 رادلاو هرعاث' كاسآ اككايز راف

 مالسا حجرات

 منام ( نييرخآ, نيلو) فرصلا مل
 نآرقلا لام رداصم ا ةوقمصم رع

 ىرتبملا لبس | نوم عوا لمت عم لكلا عماوج

 رثاقعلا ميك | 2( موس مرر,لون) محميىلرع
 تايباحتتاري 56
 مم ان اهب رك

 تق لوصأ ناس

 دلجاروكذ راك
 كينداعا ل

 لامعا لئاضن
 مضر
 ( موس: مود«لوا) نا آرقلا نلاسل حرام

07 
 ناو ملعم
 ريو

 (مداهج) ملعم كيلر

 رم فرص

 باويالار ميش

 (نيدلجمر كمحم مامإلل أطوملا (تادلجمار ملسمل حيحصلا

 (تادلجم عر حيباصملا ةاكشم (تادلجممر ةيادهلا

 يواضيبلا ريسفت |  نآرقلا مولع يف نايبتلا |
 ثيدحلا حلطصم ريسيت دئاقعلا حرش

 مظعألا مامإلل دنسملا | (تادلجم»ر نيلالجلا ريسفت

 يماسحلا (نيدلجمر يناعملا رصتخم

 (نيدلجمر راونألا رون ةيديعسلا ةيدهلا

 (تادلجممر قئاقدلا ربك يبطقلا |

 ب رعلا ةحفن يشاشلا لوصأ

 يرودقلا رصتخم بيذهتلا حرش |

 حاضيإلا رون هغيصلا ملع بي رعت

 ةحضاولا ةغالبلا

 يوقم نوترك ةنولم
 يجارسلا| 2 يتفملا مسر دوقع حرش |

 ريبكلا زوفلا ةيرواحطلا ةديقعلا نتم

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا |

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا | وحنلا لمارع |
 ملعتملا ميلعت |[ وحتلا ةياده

 لوصألا ئدابم | يجروغاسيإ
 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش |

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم '
 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده |

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس
 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم

 يذمرتلل عماجلا 00 كلام مامإلل أطوملا

 يبستملا ناويد | ةسامحلا ناويد

 عبسلا تاقلعملا حيولتلاو حيضوتلا

 ةيريرحلا تاماقملا يماجلا حرش

 ظهمانك اص ظصيساتنعات .
 اتوههم بأ ن0 الما. 1, 2,3)

 دنا .23) اكمزب اتوهدمتا هسمدم 01 1. 2: 3ز | ةنضاامطسا معمم اسوم (4
 ميا ااعطسا معمص (ةدقلا) ع عوفر | 5معيم 6( همام

 ناطعع اهمعبهيعك 0. ل

 |عةربعم انو (عمهمامم) (9. 8امدتدو)
 16 طع مايطاتعطعل كطمت“ل>' آمعطق خللقط

 قهلداتعطننا معقل (؟مههعاخإ [6 ماه لز


