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 ىلع ملسأو يلصأو ؛هرفغتسأو هنيععسأو هدمحأ ؛نيركاشلا دمح هن دمحلا

 هلا ىلعو دعت اديب -خملانلل ةقسرا ثوعيمأا“ نيم يلاو ءاينألا قرشأ

 .نيدلا موي ىلإ هرثآ ئفتقا نمو هبحصو
 :دعب اًنمأ

 نع هيف لأسُي -هللا هاده- يبلحلا يلع خيشلل "الجسم اًطيرش تعمس دقف

 ؛اهيلع هيبنتلا بجي ءايشأ همالك يف تدجوف ؛يفلسلا جهنملاب قلعتت ةماه رومأ

 نأو ةصاخ :هيلع دودرمو دار لكو ءأطخلا نع موصعم دحأ الف للا نيدل اًحصن

 (ةيفلسلا ةوعدلا ئلع ةليخد دعاوق دعقيو ؛عدبلا لهأ حدمي حيصأ يبلحلا خيشلا

 يف رهظيس امك عدبلا لهأ دعاوق يبلحلا ررقي -هتوصب لجسملا- طيرشلا اذه يفو

 باتكلاب اًموعدم اًيملع ذر دعاوقلا هذه ىلع درأسو .-هللا ءاش نإ- ثحبلا اذه ايانث

 اًمآو ؛ضرألا يف لويقلا هل هللا عضو اًيملعدرلا ناك اذإف ,قمألا ءاملع لاوقأو ةتّسلاو

 .لوجنو هيف لوصن نأ ام جاتحي الو لوبقلا هل بتكي مل ؛ملع ريغب ناك اذإ

 :"”تارقف ىلع لجسملا يبلحلا خيشلا مالك صن تلعج دقو

 هب عفني نآو ؛ميركلا ههجول اًصلاخ اذه يلمع لعجي نأ لأسأ هللاو

 :نيملسملا

 .تنرتنإلا يلع يريفكتلا يوارغملا عقوم يف هرظنا (1)
 ءعوضوملا يف ينمهت ينلا ذخآملا تجرختسا ثيحب «صنلا ترتب ينآ لاقي ال ليتح كلذ تلعف (؟)

 .ًالماك مالكلا عامسل طيرشلا ىلإ اوعجراو



 نيب ةلا هيبنت 1

 ىلوألا ةرقفلا

 ؛ةقثلا ريخ ةملك يهو ددرتت نآلا ةملكل ةبسنلاب لوقأ انأو» :يبلحلا خيشلا لاق

 ءاهنولوقي يدق ملعلا لهأ ناك يتلا ةقثلا ربخك تسيل مويلا لاقت يتلا ةقثلا ربخ ةملك

 ريخ ةملكلو ءاًعبط .فسألل ديلقتلا روص نم ىرخأ ةروص يه مويلا ةقثلا ربخ ةملك

 قلعتملا ليدعتلاو حرجلا باب يف اهنوقلطي اوناك اهوقلطي ءاملعلا ناك يتلا ىلوألا ةقثلا
 فيعض ِهَّنأ فرع هب هتربخ لالخ نمف اًيوار يأر وأ اًديملت يأر خيش كانه نالا ةاورلاب
 ةريخ دعب هتقثو انأ أل ؛ ىقيثوت ىلع ليلدلا ام يلاقي ال هتقثو اذإ «ةقث هنأ فرعوأ

 ةذهو ظورش هل فيعضتلاو حيحضتلا .نفيعتشملاو حيخصقلاب كِلذكو (ةيازم ذعبو

 ببسب حيحص ثيدح اذه لوقأ لوقعملا نم سيلف ريبك زيمتو زيمت اهل اًنايحأ طورشلا

 فيلست وأ ينسلا عيدبت يف ةقثلا ربخ له نكل ؛ةقثلا ربخ لاقي انه ينعي ءاذكو اذكو اذك

 ملو اًدج يوقو يوق اهيف طلخلا نآلا ةيضق هذه .مالسإلا خيرات يف فرعي ال اذه :عدتبملا

 ها .هديدشلا فسأللو اهل هبنتي نم رأ

 :هجوأ نم مالكلا اذه ىلع درلاو ه

 .1ةقثلا ربخ ةملك ىهو ددرتت نآلا ةملكل ةبسنلاب لوقأ انأو» :هلوق )١(

 لاق نمو ؛ةمايقلا موي ىلإ مالسإلا نيد يف ديؤم مكح ةقثلا ربخ لوبق :تلف

 يذلا يفلسلا جهنملا فلاعخو ةنّسسلاو باعكلا مداصو هللا مكح در دقف اذه ريغ

 لاق نمو هللا ءاش نإ- ةمايقلا موي ىلإو اًقحالو اقباس ةّنسلاو قحلا لهأ هيلع جرد

 ىلعو ؛ايندلاو نيدلا رومأ يف مالسإلا ماكحأ نم اًميظع اًمكح لّدب دقف اذه ريغ

 لوصألا بتك يف ةثونبملا ةمألا ءاملع لاوقأو ةّنسلاو باتكلا نم ليلدلا كلذ

 .ماكحألاو ثيدحلاو

 كي :ىلاعت لاق
 هيف يم
 1ع أوخبصنم قد هيمو أوم نأ اَوَْمَسم
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 سام ده ءآَج نإ اَونماَء نب

 ء[+ :تارجحلا]  َنيِمِدَتَرثْلَمَماَم



 لت لل ااا نيطفلا هنيبنت
 لوبق ىلع ليلد ةيآلا هذه يفد :ةيآلا هذهل هريسفت يف -هللا همحر- يبطرقلا لاق

 نمو ؛قسافلا ربخ لقت دنع تبغتاب اهيف رمآ امْنِإ هنأل :ًالدع ناك اذإ دحاولا ربخ

 ."!ةاعامجإ رابخألا يف هلوق لطب هقسف تبث

 ريغ طقاس قسافلا ربخ نأ يآلا هذه نم انركذ امب لدف» :"ملسم مامإلا لاقو

 يف ةداهشلا ئبعم هانعم قراف نإو ربخلاو ؛ةدودرم لدعلا ريغ ةداهش نأو لوبقم

 ددع لوبقم ريغ قسافلا ربخ ناك ذإ امهيناعم مظعأ يف ناعمتجي دقف هوجولا ضعب
 ةياور يفن ىلع ةّسلا تلدو :مهعيمج دنع ةدودرم هتداهش نأ امك ملعلا لهأ

 .«رايخألا نم ركنملا

 لوبقلا يف دنحاو امهمكح ةياورلاو ةداهشلا تأ ىلع ملسم مامإلا مالك لدف

 .درلاو

 هقف لماح ٌبرف ءاهادأو اهاعوو اهظفحف يتلاقم عمس اًدبع هللا رضن» :ِكي لاقو

 .""(هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو :هيقف ريغ
 هللا يضر- رمع نبا نعف كي يلا نمز يف ًالوبقم اًفورعم ناك ةقثلا ربخف

 هللا لوسر نإ :لاقف تآ مهاتأ ذإ حبصلا ةالص يف ءابقب سانلا امنيب» :لاق -امهنع

 ىلإ مههوجو تناكو ؛اهولبقتساف ةلبقلا لبقتسي نآ رمأ دقو «نآرق هيلع لزنأ دق

 ."«ةيعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا

 نب ةديبع ابأو ةحلط ابأ يقسأ تنك» :لاق هنأ -هبع هللا يضر- سنأ نعو

 دق رمخلا نإ :لاقف تآ مهءاجف ءرمتو خيضف نم اًبارش بعك نب ُيبأو حارجلا
 ىلإ تمقف :سنأ لاق ءاهرسكاف رارجلا هذه ىلإ مق سنأ اي :ةحلط وبأ لاقف ؛تمرح

 ."(ترسكتنا ىتح هلفسأب اهتيرضف انل سارهم

 ,(5314/17) يبطرقلا ريسفت (1)

 09 )١/ ملسم حيحص ةمدقم (1)

 ,(51956) :عماجلا حيحص (*)

 ةر مقر (1//1810) :يراخبلا حيحص (4)

 ةيلطل مقر (1149/7) :يراخبلا حيحص (5)



 مث ؛«ضيفتسمو رهتشم تاقثلا رابخأ لوبق يف ماركلا ةباحصلا نع ءاج امو

 اًقالخ تاياورلاو تاداهشلا يف تاقغلا رابخأ لوبق ىلع اذه انموي ىلإ ءاملعلا عباتت

 يتلا ةقثلا ربخك تسيل مويلا لاقت يتلا ةقثلا ربخ ةملكو :لاق ثيح يبلحلا خيشلل

 ««اهتولوقي اًميدق ملعلا لهأ ناك

 رظانلا نإ ؟كلذ يف كفلس نمو ؟قيرفعلا اذه خيش اي كل نيأ نمو :تلق

 نيبو ثيدحتلا رصع يف ةقثلا ريخ لوبق نيب اوقرفي مل مهنأ دجي ءاملعلا لاوقأ ىلإ

 كلذ ىلع ءاملعلا مالك يتأيسو «ةرخاتملا روصعلا يف هلوبق

 روص نم ىرخأ ةروص يه مويلا ةقثلا ربخ ةملك» :يبلحلا خيشلا لاق (0)

 .«اعبط .فسألل ديلقتلا

 مراصنأو ديلقتلا ةاعد الإ هلقي مل ذيلقت ةقثلا ريخ لوبق نأ كلوق ْنِإ :تلق

 اذإ اديلقت نوكي فيكو رصعلا اذه يف لودعلا تاقثلا رابخأ يف نطبم نعط اذهو

 كلأسأ انأو ؛لداع الو فصنم ريغ كمالكف !رابخألا نم ربخ يف تنأ كلوق البق

 نم مهلاوقأ لوبق له ؟ةعاسلا مايق ىلإ ةدوجوم لزت مل يتلا ةروصنملا ةفئاطلا نيآ

 !؟انيلقت نوكي مهعقتل ليلدلاب مهبلاطت نأ ريغ

 ربخ ليق نم نأ كل ليصحت اذه تفرع اذإو ...: :-هثل همحر- يناعدصلا لاق

 تاققثلا نع رابخألا رئاس لبقي امك ههربخ لوبق يف دهتجم وهف حيحصتلا يق ةقثلا

 ."”'لدلقم اهلوبقب نوكي الو

 اهنوقلطي ءاملعلا ناك يتلا ىلوألا ةقثلا ربخ ةملكو» :يبلحلا خيشلا لاق 4

 .«ةاورلاب قلعتملا ليدعتلاو حرجلا باب يف اهوقلطي اوناك

 ال ليدعتلاو حرجلا يف ءاملعلا لبق نم ةملكلا هذه قالطإ رصحو :تلق

 باوبأ يفو ةياورلا باي يف ءاج ةملكلا هذهل ءاملعلا تاقالطإ نإ لب ؛هيلع ليلد

 ءطقف حيحصتلا يف ةقثلا ربخ لوبق ئلع رصنقي مل هنإف همالك كإ رظناو (114/1) راكفألا حيضوت (1)

 .هبنتف «رابخألا رئاس يف اًمضيأ هلعج لب
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 تلّطعت ةياورلا باب يف اهاترضح اذإف «تاراجتلاو تالماعملا يفو تاداهشلا

 .مهايندو مهنيد يف سائلا حلاصم

 ربخ لويق -قتعأ نمل ءالولا ةشئاع ثيدح يأ- هيفو» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ."«ءامهتياورو ةمألاو ذبعلا ربخو ةقثلا ذحاولا

 ثيحب ؛طقف ةياورلا يف اهرصحي ملو ؛ةياورلاو رايخألا نيب ظفاحلا قرفف

 .ةيويندلاو ةينيدلا رابخألا نع ريخي اميفو لَك يبنلا نع ئوري اميف ةقثلا مالك لبقي

 :-ِةللكي يبنلا نع ةياورلا يف دحاولا ربخ باب نع ملكت نأ دعب- يعفاشلا لاق

 نم دقي دودحلا نوميقيو ؛مهماكحأ ٌدُفَنَتف نوضقي مهريغو ةاضقلا نم ةالولاو»

 .مهنع رابخأ مهماكحأو ىهماكحأ مهدعب

 كلَ يببلا ثيدح ريغل ًالماش ةقثلا ربخ -هللا همحر- يعفاشلا مامإلا لعجف

 لوبق بوجو يف ةالولاو ةاضقلا نع ملكت ثيح ءطقف ةياورلا باي يف هرصحي ملو
 وه امنإ لجرلل لجرلا ىلع يضاقلا ءاضق نأ ئرت الأ» :يعفاشلا لاق مث ؛مهرابخأ

 فيف مكحلا دفنأو مدنع هب رقأ مصخ نم رارقإ وأ ؛هلنع تيغت ةنيب نع هب ربخي ربخ

 همزل دق مارحو لالحب ريخُملا ىدعم يف ناك هملعب هْذفَُي نأ هربخب همزلي ناك املف

 ."”مسسهنم دهش امب همّرحيو هّلِحُي نأ
 اًضيأ -مئاصلا ةلبق يف ةملس مأ ثيدح يأ- هقفلا نم هيفوق :ربلادبع نبا لاق

 هقفلا لهأ ةعامج كلذ ىلعو ؛ىئنأ وأ ناك اركذ ةقثلا دحاولا ريخب لمعلا باجيإ

 يف نيب اذهو ...عدعبم عيمجلا دنع وهف كلذ فلاخ نمو ةّسلا لهأ ثيدحلاو

 تايثإ يف ةجحلاو-ءألدع ناك اذإ هب ءاج نمم هلوبقو دحاولا ربخب لمعلا باجيإ

 ."«سايقلاو عامجإلا لئالدو ةنسلاو باتكلا نم ةمئاق هب لمعلاو دحاولا ربخ

 .(418/1) معفلا (1)
 .(471 -49:ص) ةلاسرلا :رظنا (1)
 0١18. /8) ديهمتلا رظنا (©)



 نيطفلا هيبنت

 يف هصّصخبي ملو اًماع هلعجو ةقثلا دحاولا ربخ لوبق ربلادبع نبا بجوأ دقف

 ليدعتلاو حرجلا

 ةدعاقلا ىلع هيبنت -هللا همحر- ملسم هلاق يذلا اذه» :-هللا همحر- يووتلا لاق

 ؛دحاولا ريخب لمعلا بوجو وهو عرشلا ماكحأ مظعم اهيلع ينبني يتلا ةميظعلا

 يف -هللا مهمحر- ءاملعلا ببطأ دقو ءاهقيقحتب ءادتعالاو اهب مامتهالا يغبنيف

 ."'ءاهحاضيإو اهل جاجتحالا
 وهو ءاعطاق دحاولا ربخلا لوبق بوجو يف ائاهرب انكردتساو :مزح نبا لاق

 لق ية َبمْلااَصقأ نيلي آو هءاج ذإ -مالسلا هيلع- ئسوم نع ىلاعت هللا ربخ

 قلل :-ىلاعت- هلوق ىلإ :4 ترسل ب هل نإ حرت كوفي كيم رئيت تر جرش

 قدصف ةصقلا رخآ ىلإ «عّجَِقِنَش ٍقجْأكدأ جلع يهمنا عدي كلَمكُل لو

 ىلاعت هللا بّوصو «هلوقي هنطو نع جرخو ؛هل رذنملا لوق -مالسلا هيلع- ىسوم

 ام اتيقي حصف ...اهعم ىضمف هوعدي اهابأ يتلا ةأرملا لوق قدصو ؛هلعف نم كلذ

 ."«نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءائيقي هقيدصت ىلإ رطضي ام دحاولا ربخ نأب انلق

 يف اوقرفي مل مهّنكل ؛(ةقثلا ربخ) ةملك اوركذ ريثك مهريغو ءاملعلا ءالؤهف
 مالك دّيقف :ةملكلا هله قالطإ يف قرف ثيح يبلحلا خيشلا مالك فالخب ءاهقالطإ

 وكي فيك امل لضفو انربخأ هغيل ايو ؛طقف ليدعتلاو حرجلا باب يف اهل ءاملعلا

 !؟ديلقتلا روص نم ةروص طقف وه مأ ؛مويلا ةقثلاربخ لوبق

 لالخ نمق اًيوار ىأر وأ اًديملت يأر خيش كانه نآلا» :يبلحلا خيشلا لاق (4)

 .1؟يقيثوت ىلع ليلدلا ام يل لاقي ال ءهتقثو اذإ :ةقث هنأ فرع وأ فيعض هنأ فرع هب هتربخ

 حّرجملا يف طورشلا هذه رفودت مل اذإ طورش حيرجعلاو قيثوعلل :ًالوأ لاقي

 .ليدعت الو حرج هنم لبقي الف لالعملاو

 .217 /1) جاهتملا ةرظنا(١)

 .(11 /1) ماكحألا لوصأ حرش ماكحألا :رظنا (؟)



 رهاظ ىلع هليدعت ىدبو طورشلا هيف رفوتت نّمِم لدعملا اذه ناك اذإ :اًيناث

 لّدعملا كلذ اهب قّسفي رومأ ىلع علطأ ملاع كانه نكل .لّذعملا صخشلا لاح

 ؟لّدعملا كلذ لوق ئلع حّرجملا اذه لوق مدقن الفآ ؛ةقسفملا ةكيدرلا هلاح نّيبف

 ليكي هّنأو :حيرجعلاو ليدعتلا طورش هيف رفوعت ال لّدعملا نأ اذه ىلإ مضتا اذإف

 كلذ طقسو حرجلا لوبق بوجو دكأت مهلاح داسف رهظ نمل ةلطابلا تاليدعتلا

 .ةهوبشملا وآ ةلطايلا طباورلاو :ىئوهلا ىلع مئاقلا لطابلا ليدعتلا

 طورشلا هذهو طورش هل فيعضتلاو حيحصتلاب كلذكو» :يبلحلا لاق مث (8)

 اذكو اذك ببسي حيحص ثيدحلا اذه :لوقأ لوقعملا نم سيلف رببك زيمتو زيف اه اًنايحأ

 .اةقثلا ربخ لاقي انه ينعي ءاذكو

 رهظيف ؛ثيداحأ وأ اًقيدح ملاعلا ححصي دقف رظن مالكلا اذه يفو :تلق

 ةحصلا قاطن نع اهجرخت للع اهيف ثيداحألا كلت وأ ثيدحلا اذه نأ رخآ ملاعل

 امإ للعلا كلت للعملا ضرتعملا رهظيف ةّلعملاو ةفيعضلا ثيداحألا قاطن ىلإ

 ملاعلا كلذ ىلع تيفخ ثيداحألا كلت يف ةحداق للع وأ اهتاور فعض نايبي

 للعلا تايب يق ثيدحلا ةمئأ لعفي امك هججحي نيفصنملا عامقإل ححصملا

 .للعلا كلت مهيلع تيفخ دق رابك ةمئأ اهححص دق ثيداحأل

 -يزوجلا نباو ينطقرادلاو ةعرز يبأو متاح يبأ بتك لثم- للعلا بتك امو

 !!؟يبلح اي كيلع اذه ىفخي فيكف ؛ةديعبب ملعلا بالط نع

 اذه لوقأ انأ «عدتبملا فيلست وأ ينسلا عيدبت يف ةقثلا ربخ له نكل# :لاق مث (3)

 هبتني نم رأ ل اًدج يوقو يوق اهيق طلخلا نآلا ةيضق هذهو «مالسإلا خيرات يف فرعي ال

 .«ديدشلا فسأللواه

 اذه لب ؛مالسإلا خيرات يف فرعي ال اذه نأ كئاعدا يف تمظعأ دق :تلق

 سيسد يبزح وأ ؛لهاج الإ هركدي ال مالسإلا نيواود يف روطسم فورعم جهنملا
 نيأف ؛ةقثلا رابخأ ىلع مئاقلا ليدعتلاو حرجلا جهنم بولسألا اذهب يغلي نأ ديري



 نيطفلا هيبنت ب سس سسسس لل

 حرجلا بتك يف تعدوأ يتلا نيعدعيملا عيدبت نع مالسإلا ةمئأ رابخأ نم تنأ

 باتكو ؛يراخبلل ءافعضلا باعك اهنمو ةصاخ حرجيلا بتك يفو ؛ةماعلا ليدعتلاو

 ءافعضلاو :نابح نبال نيحورجملا باكو ؛يئاسملل نيكورعملاو ءافعضلا

 ترهظ املف ةّسلا ىلع اوناك ءاملع عيدبت اهيفو «ةمئألا نم مهريغو ينطقرادلل

 ةبيش نب بوقعي لثم مهتم سانلا ريذحتو مهعيديتب اوحرص عدبلا ضعب مهتم

 ثراحلا ىسنت الو هريغو دمحأ مامإلا مهعدُي ؟نآرقلا يف اوفقوت نّمِم هلائمأو

 نّمِم ريخ نيعدتبملا ءالؤه نأ كش الو ؛ةنّسسلا ةمئأ مهعُدب نيذلا هلاغمأو يبساحملا

 ةنّسلا ءاملع مهيف اًفلاخم نويفلس مهآب يبلحلا مهل دهشيو يبلحلا مهنع حفاني

 مهحافكو عدبلا لهأل مهتاءالوو مهتالالضو ةدسافلا مهلوصأ ىلع اوعلطا نيذلا

 صاخشأ نع مهريغ وأ نيميثع نبا وأ زاب نبا وأ ينايلألا خيشلا لس ولو ؛مهنع

 كقفاو نمو كمالك نم رهاظو ؛مهمالك لبقن لهف عدبلا لهأ نم مهنأ اوربخآف

 .فلسلا جهنم نع نيفرحتملا عيدبت يف ةئّسلا لهأ مالك لبقت ال كنأ

 نيملسملا ناوخإلا جهنم وه ادهو ؛مويلا عدب لهأ دجوي ال جهنملا اذهب نذإ

 اذهو ؛«هيف ادفلتخا اميف اًضعب ادضعي (عدبن ال يأ) رذعيو هيلع اقفتا اميف نواعتت»

 ةمألا عسي حيفأ اًعساو اًجهنم ديري وهف يبراملا نسحلا وبآ هلوح ندندي يذلا وه

 .ةنثملا لهأ عسيو

 مهم عون وه عدبلا لهآ يف مالكلا نأل كل مزلم يبلح خيش اي كمالك لب

 لهأ يف مالكلا نيبو ةاورلا يف مالكلا نيب قرفت فيكف ؛ليدعتلاو حرجلا عاونأ نم

 ىشخأ ينكل !؟دوذرم عدبلا لهأ يق هريخو «لوبقم ةاورلا يف ةقثلا ربخ لهف ؛عدبلا

 يف ءاملعلا مالك نيب قرفي يذلا يذادحلا حلاف جهنم ىلع نوريسي نّمم نوكت نأ

 -عدبلا لهأ يف مهمالكو ليدعتلاو حرجلا

 تهلدعب هللا هلماع- يبرحلا حلاف نع نيعفادملا دحأ يغيغلا قوراف لثس دقو

 ةمئالا مالك هسفن وه حلطصملا ملع يف يذلا ليدعتلاو حرجلا له :لاؤسلا اذه



 1 نيطفلا هيبنت

 يف ملعلا اذه دعاوق قيطن له :رخآ ىنعمب وأ !!؟ءاوهألاو عدبلا لهأ يف ءاملعلاو
 !!؟لحُتلا لهأ ىلع مالكلا

 دعاوقو طباوض هل ؛ةعيرشلا مولع نم يبئاج ليدعتلاو حرجلا ملع ّنِإ :لاقف

 يف نيذلا ريغ لاجرلا يف مالكلا امأ مهبتك يف ملعلا اذه لهأ اهتيب ةفورعم ةدداحم

 ؛ةلدألا ئرقتسيو ؛لوصألا يف رظني :ةعيرشلاب طيحم ملاع ىلإ جاعحي اذهف ؛ةياورلا
 !؟ال وأ ةعامجلاو ةنّسلا لهأ جهنم فلاخ لهو ؛لجرلا اذه ىلع مكحب اهدعب جرخيل

 ليدعتلاو حرجلا ملع نِإ» :مالكلا اذه ىلع ادار -هللا هظفح- عيبر خيشلا لاق
 تاهو ؛مهنم نيباذكلا ةاعدلا اميس الو ؛عدبلا لهأ هلئاوأو هتايدجبأ يف لخديل

 ملع نم مهئانثعساو عدبلا لهأ جارخإ يف مهريغو ثيدحلا لهأ نم ةمئالا لاوقأ
 ."«ليدعتلاو حرجلا دعاوقو

 يف ثيدحلا لهأ نم ةمئالا لاوقأ تاه :يبلحلا خيشلل لوقا انأو :تلق

 حيحصتتلاو ؛ةياورلا يف هلوبقو ؛فيلسعلاو عيدبتلا يف ةقثلا ربمت لوبق جارخإ
 !!فيعضتلاو

 فيلستو ةعدعبملا عيدبت يف فلسلا تالوقن نم اًضعب ثراحلا ابأ اي كيلإو

 :ماكحالا هذه يف ةقثلا ربخ ئلع اقامتعا ءاملعلا لبق نم تلبق تالوقتلا هلهو يفلسلا

 هع رابخإلاو عدبلا لهأ لاحل انايب سائلا رثكأ نم دمحأ مامإلا ناك دقل

 ثراحلل دمحأ مامإلا حرج لهف ؛مهتع رابخإلاو ةنّنسلا لهأ لاح نابي كلذكو

 اذه لاح نع رابخإلا باي نم دعُي يمهج هّنِإ :لاقف هنع لكس امل يبساحملا
 ربخي دمحأ مامإلاف ؟عدتبملا عيدبت يف ةقثلا ربخ باب يف اذه لخدي لهو !؟لجرلا

 اولوقي ملو ءعدتبملا اذه ىلع مكحلا يف ةقثلا ربخ اولبق ءاملعلاو ؛عدتبم هنأ لئاسلا

 .حيرجتلاو عيدبتلا باب يف ذخؤي الو ؛ةياورلا باب يف ذخؤي همالك نإ

 ,(؟54 07/8 ص) حضاولا عومجملا رظنا )١(



 ةيلوت يف سانأ نع هلأسي دمحأ مامإلا ىلإ ءامسألا نم ةمئاقب لكوعملا لسرأ

 ةنس لهأ اوناك نإف ؛مهلاح نع هربخي نآ مامإلا نم بلطيو لأسي ينعي ؛ءاضقلا

ِإ :هيف لاقف حابر نب ذمحأ نع هلأسف ؛مهلوي مل ةعدب لهأ اوناك نإو ؛مهآلو
 هّن

ع لوهجم ءاملعلا نم هريغو دمحأ دنع فورعم يآ) كلذب فورعم يمهج
 دد

 اًنضيأ هيف لاقف يجنلخلا نبا نع هلآسو ؛(هلوي ملو ربخلا اذه لبق يلاولاف ؛يلاولا

 يمهج :هيف لاقف لهس نب بيعش نع هلأسو ؛حابر نب دمحأ يف لاق ام لغم

 ميهاربإ نع هلأسو ؛ئوه بحاص عدتيم :لاقف ؛يجلغلا نبا نع هلأسو ؛فورعم

 رذحي نأ يغبتيف «يسيرملا رشب باحصأ نم ناك اذإ الإ هفرعآ ال :لاقف «باتع نب

 ."نيملسملا رومأ نم اقيش دلقي الو برقي الو

 لوبق هيلع بجي هرودب يذلا ؛لئاسلل ةقثلا نم رابخإ اهلك ماكحألا هذهف

 ."عوقولا ةردان يهو «ءاملعلا اهركذ ٍةانثتسم تالاح يف الإ هربخ

 ملكف ؛نسخ دمحأ نب حلاص نيبو هنيب ناكو دادغب يرهاظلا دواد مدق

 لجر :هل لاقف هابأ اًحلاص ىتأف هيبأ ىلع ناذعسالا يف هل فطلعي نآ اًحلاص

 ؛ناهبصأ لهأ نم :لاق ؟نيأ نم :لاق .دواد :لاق ؟همسا ام :لاق .كيتأي نأ ينلآس

 وبأ- دمحأ مامإلا لاز امف هايإ هفيرعت نع غوري حلاص ناكو :لاق ؟هتعنص ام :لاق

 يف يروباسيعلا ىيحي نب دمحم ىلإ بتك دق اذه :لاقف نظف ىتح صحفي -هثلادبع

ف مركديو اذه نم يفعني تبأ اي :لاق .يتبرقي الف ثدحم نآرقلا نأ معز هّنأ هرمأ
 لاق

 ."”يلإ ريصملا يف هل نذأت ال هنم قدصأ ىبحي نب دمحم :هللادبع وبأ

 .يريفظلا دلاخ خلل 77 -7؟ ءاملعلا عامجإ رظنا )١(

لاو ةيفلسلاب فرع نم حرج ثيحب ءةقثلا ريخ يف لئاسلا كش اذإ (؟)
 نع هلآسي نأ هلف ؛حيحصلا جهنم

لإ ةقثلا ربخ يف أطخلا حصي الو :مزح نبا لاق ؛حرجلا اذهل بجوملا ببسلا
 :هجوأ ةثالث دحأب ا

 ,هيف اطخأ هنأ هفارتعاو يوارلا تبثت امإ -أ

 .نالف هيف مهوف هيوار عم ربخلا عمس هنآ لدع ةداهش امإو -ب

 )1//01١8. ماكحألا رظنا .اطخأ هّنأب ةدهاشملا بجروت نأ امإو حج

 .(910/4 /م) دادغب خيرات (*)



 ارو . يل هلا َْت

 .7ةعدب بحاص كورتم ورمع» :سالفلا لاقو

 ."هوجرخأو هوفن صمح لهأ ناكو دقلا ئري روث ناك» :دمحأ لاقو

 ئبأف هيلإ هدي دمف يعازوألا يقل اروئ نأ انباحصأ انثدح :ةبوت وبأ لاقو
 هّنكلو ؛ةبراقملا تناكل ايتدلا تناك ول روث ايو :لاقو فيلإ هدي دمي نأ ىعازوأل
 ."«نيدلا

 ."موسلاجت الف ردقلاب نمؤي ال ةليمج ابأ نإ الاد :ينالوخلا سيردإ وبأ لاقو
 هلك اذ اركاذ الو هلئاس ريغ ريبج نب ديعس يل لاق :ةيلع نبا ليعامسإ لاقو

 ."«ىجرم هّنأل :يتعي اقلط اوسلاجت الد

 ا ني وع اع ا مع »
 ؛مهيف مالكلاو عدبلا لهآ ح رج باي انقلغأ دق نوكن الإو ءاهدر زوجي الو ةلوبقم
 (عدبلا لهأ ئلع مالكلا يف ةقثلا ربخ لوبق مدع) : :ةدعاقلا هذه نأ مالكلا ةصالخو
 ىف لبقي الف نظلا ديفي دحاولا لدعلا ريخ نأ نم اقيدحو اًميدق عاني ام ًلوأ ديؤت
 حرجلا مع يف لخدي ال عدبلا لهأ يف مالكلا نأ ديؤت : اًيناثو .جهنملاو ةديقعلا
 .9ليدعتلاو

 يف يبهذلاو ميقلا نباو ةيميق نبا مامإلا رابخأ لمقن له يبلحلا لاسأ انأو
 باهولادبع نب دمحم مامإلا رابخأ لبقت لهو ؟مهرصاع نمو مهلبق نم عيدبت

 زاب نباو ينابلألا رابخأ رصعلا اذه يف لبقت لهو ؟عدبلا لهأ يف هذيمالتو هئانبأو
 نايبو عدبلا لهآ رابخأ يف ددهلاو نميلاو ماشلاو رصم يف ةئسلا ءاملعو نيميثعلاو

 .(907 /6) يبهذلل نازيملا (1)
 .(69/+/1) يبهذلل نازيملا ()
 .(44 )١١/ ييهذلل ريسلا (9)
 .(5//449) ةطب نبأل ةنابإلا (5)
 .(عه٠ ركز ةنايإلا (5)
 .يبرحلا حلاف اهتيار لماح :ةيناثلاو ءيبراملا اهتيار لماح :ىلوألاو (5)



 نيطفلا هيبنت 3

 وهو ؛كجهنم تمده ذقف معن :تلق نإو «كلاح رهظ دقف ءال :تلق نإ

 طاقسإ يف مهريغو نبيبطقلا نم نييبزحلا رامضم يف رارمتسالا نم كل نسحأ

 جهنمو ةنسلاو باقكلا ىلع مئاقلا ليصألا مهجهنمو نيرصاعملا ةنسلا ءاملع

 ."”حلاصلا فلسلا

 ساحلا نم ريغك خيشلا ةليضف اي :-هللا همحر- يمجنلا خيشلا ةليضف لعس دقو

 لصحي اذهبو ؛نظلاب سانلا نوذخأيو ؛قيسفعلاو عيدبتلا ةيضق يف نوعبغتي ال

 ديدس هيجوت نم لهف ؛نامزلا اذه يف لصاح وه امك ؛ةيمالسإلا ةمألا نيب قيرفت

 ءاملع ىلإ كلذ يف عجري نآو «ريفكتلاو ؛قيسفتلاو ؛عيدبتلا ةيضق يف تبفتلا لوح

 ؟اريخ هللا مكازجو هللا مهقفو «دالبلا هذه

 ؛لوقلا اذه نأل ءرمألا يف تبغي نأ ناسنإلا ىلع بجاولا نأ كش ال :لاقف

«-لجو زع- هللا مامأ هنع لآأسُت نأ وأ ؛نايبب هيلع بلاظت نآ دب ال تنأ
 نم لكف 

 ؛نظلاب نوكي الأو ؛دكؤم ءيشب لوقي نأ هيلع بجي ؛ساعلا يف لوقي
 تاسنإلا امآ

عي امنإ ءالؤه نم وه الو ءالؤه نم وه ال تكاس هنأب :هنع لاقي اذهف ؛تكاسلا
 فر

هلهأل مهتبحمو جهنلا اذه ىلع مهريسي نوقرعي «ةيفلسلا ةقيرطلاو ؛ةنسلا لهأ
 

 عدبلا لهأ نم سانأب نورتغي مهنآ امبر ؛ماوقأ كانهو هئاول تحت مهتئاوضناو

 اذهف ؛سانلا نم ريثك هفرعي ال يفخ رمآ حالصلا اذه ءارو نكلو ؛حالصلا نورهظي

 اًنسانأ ىطعأ امل ِةِككي يبنلاف ؛تاقث اوناك نإ موفرع نم لوقي هيف ذخؤي
 ءاسؤر نم

 ؛نزاوه مئادغ نم «ليإلا نم نيسمخ ىلعو لبالا نم ةئام ىلع مهاطعأ ؛لئابقلا

 يتنمأيأ كحيود :ِيلَك يبنلا لاقف هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هله نإ :لاقف لجر ءاج

 يأ ؛مهيلإ ينلسرآف «ضرألا لهأ ئلع يننمعتا هللا ينعي) «ينونمأت الو ءامسلا يف نم

 دحأ ماقف ؛(ايندلا ماطح نم ءيش ىلع ينونمأت ال معنأو مهيلإ ًالوسر ينلعج

يبرأملا نسحلا يبا يف ءاملعلا ربخ لبقت ملو ؛ةموعزملا هتبوت يف ناسح دمحم ريخ تلبق اذاملو (1)
 ؛

 !!؟نينازيمب نزتو نيلايكمب ليكت كنأ مأ



 نم جرخي هنإإ :ِِلَي يبنلا لاقف «قفادملا اذه قدع برضأ ينعد :لاقو ةباحصلا

 مهتءارقو مهمايص دنع مكمايصو ؛مهتالص دنع مكتالص نورقحت ماوقأ ءاذه ئضئض

 ىبوط» :مهفصو يف لاقو ؛؛ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي ؛مكتءارق دنع
 :َكَي لاق هنإف كلذ عمو 'راتلا بالك مهنإ# :مهفصو يف لاقو ؛«هولتق وأ مهلتق نمل

 .!مهتالص دنع مكتالص نورقحتا

 مهل نوعمسيو ؛مهيلإ نوتأي (جراوخلا ميخم ىلإ نوبهذي نيدلا ناك دقلو

 «لبإلا نفك لثم مهبكر ريصت ؛مهتالص ةرثك نم مهنأ ئتح لحنلا يودك يود
 تدأ يتلا ءارآلا يه ام .رادلا بالك مهنآب :ِلَم يبنلا مهنع لوقي كلذ عم نكلو

 ؟اذه ىلإ [مهب]
 .نيملسملا اورقك مهنأ ١-

 .ةمئألا ىلع جورخلا نوري مهنأو -؟

 .يصاعملا لهأل رانلا يف دولخلا اوبجوأ مهنأو -"

 .ةنسلا اوضفر مهنآ -4

 رهاظي رتغن نأ زوجي الف اذإ ؛ديعولا اذه اهب اوقحتسا يتلا يه :ءارآ ةعبرالا هذهف

 نأ ادل ليق اذإف رش هيف فرعن مل ام ريخلا هرهاظ اذه نأب :لوقن انأ كش ال ؛ناسنإلا

 لهأ نإو ءاقوثوم اذه ناك اذإ ؛انل لاق نم لوبق انيلع بجيف اذك هءارو نم ناسنإلا اذه

 امنإو ءاطابتعا لوقلا اذه نولوقي ال مهنإف ؛ةعدتبم مهنأب :موق نع نولوقي امدنع ؛ملعلا

 ؛مهكرتو ؛مهبحص نم مالك نم امإو مهرارقإ نم امإ اهيلإ اودنتسا رومآب هنولوقي
 لكشملا نكلو ؛ةريثك تاتابثإ اهيلع تلاوتو ؛مهنع تضاقتسا رومأ ....امإو ؛امإو

 جورخلاو نئابكلا باحصأ ريفكت يف نيلوألا جراوخلا نوقفاوي اننامز جراوخ نأ

 نودعي مهنأ عم رهاظلا يف هنوركتيو «ءافخلا يف كلذ ىلع مهنوقفاوي ةمئألا ىلع

 .""ةصرفلا مهل حنست نيح رمألا ةالو ىلع جورخلل ةدعلا

 ,(907/س -١1ض) يمجتلا ئيحي نب دمحأ: خيشلل ؛ةيوعدلا جهانملا نع ةيلجلا يواعفلا (1)



 ؟5

 رآ مو ءاَّذج يوقو يوق اهيف طلخلا نآلا ةيضق هذها :يبلحلا خيشلا لاق مث (0)

 ءاديدشلا فسأللو ءاه هبتتي نم

 يف ديحوتلاو ةئسلا ءاملع لاوقأ در ىلإ قلطنت ءادوسلا ةرظنلا هذه نمو :.ّتلق

 نسحلا يبأ لفم ةبسلا لهأ ئلع نيدرمعملاو ؛ةدسافلا لوصألاو نعفلا لهآ

 ةيفلسلا مهفقاوم يف مهفلاختو ؛مهلاثمأو :روعرع ناندعو :يوارغملاو ؛يبرأملا

 طلخلا ىلع ةمئاق مهدض كفقاوم لكو :يفلسلا جهنملا ىلعو قحلا ىلع ةمئاقلا

 لهأ نع ةدسافلا لوصألا هذهب يماحت ىتم ىلإف «تاطلاغملاو تاهيومتلاو طبخلاو

 .ءاوهألا لهأ نع اًيماحيمو اًضراعم ةنسلا لهأل داصرملاب فقتو ::نعفلاو لطابلا

 اذهو طلخلا اذه ىلع هيبنتلاب كقبس اًدحأ رت مل تنأف كمالك حص نإ مث

 امك ريطخلا رمألا اذه نايب يف ةيقلسلا ةوعدلا ةلمح خياشملاو ءاملعلاب ""زمل هيف

 نبا خيشلا كلذكو نم ريذحعلاو مالكلا اذه نم ينابلألا خيشلا نيأف «ررقتو لوقت

 دق (مزاج يفن -رت مل كنأ-) كلوق ىلع مهف ؛مهريغو عيبر خيشلاو ؛نيميفعلاو زاب

 .ميظعلا رمألا اذهل بابشلا اوحصني ملو اورّصق

 ةيناثلا ةرقفلا

 ةقالع هل سيل رصاعملا هلك ليدعتلاو حرجلا عوضوم ىتخ» :يبلحلا خيشلا لاق

 ظفح ساسأ ىلع ماق يفاملا ليدعتلاو حرجا ؛يضاملا ليدعتلاو حرجلا عوضومب

 «عطقنا ليدعتلاو حرجا ملع نأب لوقن ال نحن نكل ؛ترقتسا ةياورلا نآلا ؛ةياورلا

 اذهب لبقم خيشلل ةملك تيأر انأو .هتهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجا ملع لوقن نكل

 حرجا طبرن نأ اندرأ ولو :تايورملا ةهجو هتهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجا ؟ىبعملا

 حرجلا نكل ؛ليدعتلاو حرجلا ىهتناو تايورملا تهتنال طقف تايورملاب ليدعتلاو

 ,ءاملعلا نأش نم نيوهتلا ةيداذحلا تافضص نم (1)



 .ءايشألا هذهو ءايشألا هذه «ةيبصعلاو ريفكتلاو بزحتلاو عدبلاب طبترم نآلا ليدعتلاو

 ملاع نم رثكأ اهفرعي ةديقع ملاع نكممو ؛,ثيدحلا لهأ الإ اهفرعي ال هذه هللاو لاقي ال

 رثكأ رصاعملا ليدعتلاو حرجلا فرعي وه اذِإ ثيدح ملاع نالف هللاو لاقي ال اَذِإ .ثيدح

 لاقي ءعوضوملا طبضت يتلا يه ةجحلا ؛عوضوملا طبضت يتلا يه ةججحلا انه ال .هريغ نم

 عوضوم انطبض اذإ نآلا ةيضقلا :ديدش راصتخاب لوقأ انأ يلاتلابو ءاذك نالفو اذك نالف

 «ةبلطلا ةماع جرخي -ملعلا لهأل الإ نوكي نأ يغبني الو- ملعلا لهأل ليدعتلاو حرجلا

 هل (اذك) نإ ميدقلا ليدعتلاو حرجلا ىتح ؛ليدعتلاو حرجلاب ةقالع اهل سيل ةبلطلا ةماع

 يواخسلا وأ ليدعتلاو حرجلاب ةلاسر فلأ يبهذلا «نيليلق هيف نوملكتملا ناك هلهأ

 سيل ةياور لك ناتريغص ناتلاسر ؛ليدعتلاو حرجلاب هلوق دمتعي نم ركذ :هل يبهذلاو

 دجت ل مهتلبرغ كنأ ول ءالؤهو ءملاع اًوفع (اذك) يوار ةثامئالث وأ نيتئام نم رثكأ اهيف

 رودت نم رثكأ مهو ؛ةرشع مهنم دجت ل نورثكملا نوسمخلاو ؛نيرشكم نيسمخ مهنم

 نباو يلجعلاو نابح نباو ينيدملا نباو ةعرز وبأو يراخبلاو متاح يبأك ةياورلا مهيلع

 راص نآلا ؛مهيلع رودت )٠١- ١5( مهلك يليقعلا يدع نبا ةموسحم هلق ينعي «نيهاش

 «ليدعتلاو حرجلاب ملكتي مهفي مل نمو مهفي نم راص ناسل لك ىلع ليدعتلاو حرجا

 همحر - ةيميت نبال ةملك تيأر انأ ؛ةمحر ريغبو طباوض ريغب ليدعتلاو حرجلاب ملكت اذإو

 نيذلا نآلا ىرت .«ماقتنالاو يفشتلل ال ناسحإو لدعب نوكي نأ بجي درلا» :لوقي -هللا

 ةايعلاو دحاولا راص دحاولا نأك ءشطعت هنأك ,شطعت هنأك اًيفشت سيل هنأك نوبتكي

 هل ةبوتال بات اذإو اهل ةعجر ال تعقو اذإو ةسيرفلا رظننب ءامدلل صاّصم هنأك هللاب

 ةبوت هذه :ةشوشغم ةبوت هذه نولوقي «نولبقي ال ءالؤه (هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا)
 هل حتفا ةبوتلا رداوب ترهظ اذإ حنفا :ربكأ هللا يخأ اي ياه ةصقان هتبوت اذه ؛ةيقت

 تناك ولو ةبوتلا رهظيو بوتي يذلا اذه لضفأ امهبأ .نورصي سانأ كانه ءهل حتفا

 ءالؤه نآلا «مكيخأ ىلع ناطيشلل انوع اونوكت ال٠ :لوقي لوسرلا «هنيعت ىتح ةصقان



 نيطفلا هيبنت <11

 مهيخأ ىلع ناطيشلل ًالعف انوع اوراص ناطيشلا ىلع مهيخأل انوع اوئوكي نأ لدب

 .«ةريطخ ةقيقح ةيضق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هللا لوسر ثيدح نيفلاخم

 :هجوأ نم مالكلا اذه ىلع درلاو ه

 ةقالع هل سيل رصاعملا ليدعتلاو حرجلا عوضوم ىتح» :يبلحلا خيشلا لاق (1)

 .«يضاملا ليدعتلاو حرجلا عوضومب

 ةرصن يف رصعلا اذه يف ةنسلا لهأ دوهج لك طقست اذه كمالك ىلع :تلق

 الو فلسلاب مهل ةلص ال مهنأب مهيلع مكحتو ءاهلهأ نععو اهنع بذلاو ةنسلا

 يف اوحرميو اوحرسيل لاجملا مهل حسفتو ؛ءاوهألا لهأ ةءاربب مكحتو :مهجهنمب

 ام اقح ةنسلا لهأ نم تنك ولو ؛مهنع بذلاو مهترصانمو عدبلا لهآ نيدايم

 ءاوهألا لهأ نع اًيماحمو ةنسلا لهأل اًمجاهم تيربنا الو دعاوقلا هذه تدعق

 .ةدسافلا مهتاليصأتو

 اذه لاق ءاملعلا نم ادحأ عمسن مل ذإ هيلع ليلد ال لطاب اذه كؤاعدإو

 حرجلا ملع ْنِإ .ساعلا ىلع سيبلتلاو سيلدعلا هءارو يذلا رئاجلا ملاظلا لوقلا

 لاوقاو ''ةيسلاو باتكلا نم ةريثك هعلدأو نيدلا اذه يف ليصأ لصأ ليدعتلاو

 هعوضوم يف ريغت ريغ نم ةعاسلا مايق ىلإ رمتسمو قاب هنأ ىلع لدي اذهو ؛ةمئألا

 ةفئاط لازت الو مهفالسأ جهنم ىلع نورئاس نورصاعملا ةنسلا لهأو هتهجو الو

 يتأي ىتح مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي ال نيرهاظ قحلا ىلع ةمألا هذه نم
 :مهتفلاخمو مهنالذخ نم هللا ىلإ بتف للا دعو

 عدبلا لهأو ؛ليدمعتلاو حرجلا ملع يف لمخاد عدبلا لهآ ىلع درلا نإ

 ءانب بابلا اذه يف نوملكتي ءاملعلاو ؛ةعاسلا مايق ىلإو اًئيدحو اًميدق نودوجوم

 هل ةقالع ال اًميدق عدبلا لهأ ىلع مالكلا عوضوم نوكي فيكف ؛ملعلا اذه ىلع

 !؟اثيدح عدبلا لهأ ىلع مالكلاب

 .ةئسلاو باتكلا نم هيلع ليلد ال ليدعتلاو حرجلا نإ :هلوق ئلع درلا يف اًمحال اهركذتس )١(



 ل نيطفلا هيبنت

 ام لوأو ءاًحيرجتو اقيثوت لاجرلا دقن ئلع مئاق ليدعتلاو حرجلا ملع نإ
 قسفلا لهأ ءالؤه يف اًضيأ لخديو «يوبنلا ثيدحلا ةاور لاجرلا ءالؤه يف لخدي

 اًضيأ لخديو ءاقحالو اًقباس نودوجوم ءالؤهو ؛يدعتلاو يغبلا لهاو ءروجفلاو

 اًقباس نودوجوم ءالؤهو ؛مهريغو جراوخ نم ءاوهألاو عدبلا لهآ ءالؤه يف
 .ةداهشلا ءادأل يضاقلا مهبلطي نيذلا دوهشلا ءالؤه يف اًضيأ لخديو ءاقحالو

 نم نيحورجملا) هباتك ةمدقم يف -هللا همحر- نابح نبا متاح وبأ لاق

 نم ءيش ىلع مكاحلا دنع اودهش ول نيدهانشلا أ ىلع عيمجلا عمجأ» :(نيثدحملا

 نإق :امهنم لدعملا لأسي نأ هيلع نأ :ةلادعب مكاحلا امهفرعي ملو ايندلا هذه ماطح

 امب مكاحلا ربخي نأ بجاولا هيلع لب ؛مثأ امهيف ملع اًحرج وأ اًبيع لدعملا متك

 .«.ةدنع حصي امب مكاحلا مكحي ىتح ؛ليدعتلا وأ حرجلا نم امهنم فرعي

 ملعلا اذه لهف ؛دوهشلا ىلع مكحلا يف ليدععلاو حرجلا ملع لمعتسا دقف

 اذه نأ مأ مويلا مكاحم يف هل ةقالع ال اقباس ةيعرشلا مكاحملا باب يف لمعتسملا

 .هيحاص ىلع دودرم مالكلا

 نحلا مكضعب لعل :ثيدح يأ- هنم دافتسي ام ركذ# :يراقلا ةدمع يف ءاجو

 اتباحصأ ضعب بهذو :لاق ...ةمألل اًفيرشت رهاظلاب مكحلا ىلع ةلالد هيف :-ضعب نم

 اوقفتاو ؛ءاضقلا سلجيم طرتشي ملو ؛ةصاخ فذقلاو لاومألا يف هملعب يضقي هنأ ىلإ

 ."اوهقح يف يرورض كلذ نأل ؛ليدعتلاو حرجلا يف هملعب مكحي نأ ىلع

 ؛نيقحاللاو نيقباسلا ءاملعلا لبق نم هعوضوم ريغتي ملو قاب ملعلا اذه نإ

 لاق ؛لاجرلا ىلع مكحلا يف هنولمعتسي ءاملعلا نإف ؛هيلإ ةجاحلا تضتقا ىعمو

 "(ةجاحلل بجاوو عامجإلاب زئاج -حرجملا ينعي- وهو) :-هللا همحر- يوونلا

 )١( يراقلا ةدمع رظنا )5/180(.

 .ةلاسرلا .ط :((487ص) نيحلاصلا ضاير رظنا (؟)



 ةيعادلا ةرورضلل ؛قافتالاب بجاو لب زئاج ةاورلا حرج نآ ملعا :اًضيأ لاقو

 هلل ةحيصنلا نم لي ؛ةمرحملا ةبيغلا نم وه سيلو ؛ةمركملا ةعيرشلا ةنايصل هيلإ

 عرولا لهأو مهرايخو ةمئألا ءالضف '"لزي ملو ؛نيملسملاو لي هلوسرو ىلاعت

 "كلذ نولعفي مهنم

 اهنع ملسملل ءاتغتسا ال يتلا ةحيصنلا باويأ نم باب وه فيرشلا ملعلا اذهف
 .لدبتت الو ريغتت ال اهماكحأ ةحيصنلاو «هنيد رومأ يف

 حرجلا مكح ام :هل هّجو لاؤس يف -هللا همحر- يمكحلا ظفاحلا لاق

 لدع نم لبقيو ؛نيملسملا ةحيصنل زئاج حرجلا» :لاق ؟لبقي نممو ؛ليدعتلاو

 ."'(ليدعتلا ىلع مدقم رّسف اذإ وهو .هيف لوقلا لوبقم ؛هبابسأب فراع

 امنإ ؛حرجلا يف اهب انفلس لمعو اهانركذ يتلا ةلدألا هذه» :لبقم خيشلا لاق

 .0ةجاحلا بسحب وه

 ظفح ساسأ ىلع ماق يضاملا ليدعتلاو حرجلا» :يبلحلا خيشلا لاق مث ()

 .«ثرقتسا ةياورلا نآلا «ةياورلا

 ؛رضاح ليدعتو حرجو ؛ضام ليدعتو حرج كاده نأ ارصم لاز ام :تلق

 ملع نإ ؟يضاملا نع فلتخي يذلا رضاحلا ليدعتلاو حرجلا وه ام انل نيب الهف

 ساسأ ىلع ماق لب ءطقف ةياورلا ظفح ساسأ ىلع مقي مل ليدعتلاو حرجلا

 .ةعيرشلا رومآ نم اهريغو عدبلا لهآ نم ريذحعلاو هللا نيدل ةحيصتلا

 موهفملا وه اذه ؛عطقناو ىهتنا دق ليدعتلاو حرجلا ملع نأ ىلع حملي هتأكو

 اال نحن نكل# :لاق نأب مالكلا كردتساف هتقيقح ىلع هفشك نم فاخف ؛همالك نم

 تعقو الإو ؛كمالك نم موهفملا وه اذهو «عطقنا ليدعتلاو حرجلا ملع نأب لوقن

 .عيضاوملا ين قيرفتلا نودب جهنملا اذه ئلع رارمتسالا :لزي مل ئينعمو (1)

 .(114/1) ملسم حيحص ةمدقم حرش رظنا (1)
 017/4 ص) حالملا تاقيلعتلا رظنا (©)
 :(4 ؟ص) جرخملا (4)



 "!هعهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجلا ملع لوقن نكل» :لاق مث .ناغورلاو ضقانعلا يف

 .«ىنعملا اذهب لبقم خيشلل ةملك تيأر انآو

 فيك ادل حرش ًالهف :ةموهفملا ريغ تاقالطإلا نم رثكي يبلحلا خيشلا :تلق

 ال يضاملا ليدعتلاو حرجلا نإ تلق كنأ عم فعهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجلا نأ

 دق هعهجو نأ لوقت نإ ىلوألاو .تلقتنا دق هتهجو نأ يفني اذهو ءرضاحلاب هل ةقالع

 -ةريخألا ةنوآلا يف رهظ ديدج بولسأ سيبلعلا اذهو نولعلا اذهو ؛ةيلكلاب تريغت

 خيش اي كل لوقا انأو «ءاعدألا اذه ىلع لبقم خيشلل مالكب لدتسي بهذ مث

 حيرص مالك وهو ؛يريفكت هنإ يوارغملا يف لبقم خيشلا مالك لبقت مل اذامل :يلع
 امك- كمالك ديؤي هنأ هادعمو هموهفم لبقم خيشلل مالك ىلع دمعتو ؟حضاو

 :-يعدت

 .هتيعدا يذلا لبقم خيشلا مالكب كبلاطن :ًالوأف

 ؛ةليخدلا دعاوقلا هذه ىلع كقفاوي خيشلا نأ -ملعأ هللاو- نظآ ال انآ :اّيناث

 ليدعتلاو حرجلا ملع نأ هيف حرصي لبقم خيشلل ريثك مالك ىلع انفقو اننأ ليلدب
 خيشلا لاق ؛مالكلا اذه نمو هومّلعتي مل ساغلا نكل لدبتي ملو ريغتي مل وه وه
 تلصح ؟«ةنتفلا نم جرخملا» :انباتك نم ئربكلا ةجضصلا هذه تلصح اذامل» :لبقم

 حرجلا وهوالأ .ملعلا نومف نم انف لهج دق مويلا انعمتجم نأل ؛ةجضلا

 ."(ليدععلاو

 تريغت يذلا وأ يضاملا نود رضاحلا ليدعتلاو حرجلا خيشلا دصقي لهف

 شيمهت نم اهءارو ام اهءارو يتلا تاهارتلاو تافسلفلا هذه نودب وه وه وأ هنهجو

 نم ةلدالا قاس مث !؟ةمئاق نيدلل موقت ال هنودبو ؛نيدلا ظفحي هب يذلا ملعلا اذه

 دعب لاق مث :ةبيغلا نم اذه نأ لوقت يتلا ةهبشلا درو ملعلا اذه ىلع ةنسلاو باتكلا

 اًنضيأ مهتهجو تلقتنا مويلا ليدعتلاو حرجلا ءاملع نأ مالكلا اذه نم مزلتسي (1)
 .(21/ص) نعفلا نم جرخملا (5)



 قعر

 ةاورلا نم ةلمج هللا نوعب ركاذ ينإف ةهبشلا هذه نع انيهتنا دق ذإو» :-هللا همحر- كلذ

 ةلدألا ىلع -هللا مهمحر- حلاصلا انفلس لمع ادّكؤم ؛باذك مهيف ليق نيذلا

 مّلكعملا ةاورلا ءامسأ قاس مث...

 رهزألا خيش دومحم نب ميلحلادبع نإ انلق اذإ نحنف اذه ىلعف :لاق نأ ىلإ ..مهيف

 ...ةلجاجدلا نم لاجد ةيز وبأو ...عدتبم يوح نب ديعس نإ ؛انلق اذإ اذكو ... ؛عدتبم

 ."ةانيلع ركني الف اذه انلق اذإ خلإ ...يلازغلاو يرثوكلاو

 ىئلعو ليدعتلاو حرجلا لهأ لاونم ىلع يشم هنأل ؟هيلع ركدن ال اذامل :تلق

 -يبلحلا معزي امك- هلك يضاملا ليدعتلاو حرجلا نأ ولف ""ليدعتلاو حرجلا دعاوق

 -هللا همحر- لبقم خيشلا دمتعا امل هعهجو تريغت هنأ ولو ءرصاعملاب هل ةقالع ال

 لثم لوقنو ؛مهمالكو مهدعاوق ئلع ءادب ةعدتبملا ءالؤه ىلع همكح ماقأو ؛هيلع

 زاب نباو يمّلعملاو ينابلألا خيشلا لثم ءاوهألا لهأ يف ملعلا لهأ مالك يف كلذ

 .مهلاثمآو عيبر خيشلاو نيميثعلاو

 دق هل لوقنو ؛عينصلا اذه هيلع ركدن يبلحلا خيشلا مالك ئلع ًءائي اهنكل

 جهنملا قفو حرجت نأ بجيف ؛ميدقلا جهنملا ىلع اذامتعا كحرجب تأطخأ

 ٠-موعزملا موهوملا- رصاعملا
 باعيتساب ةلاجعلا هذه موقت الف لك ىلعو» :-هللا همحر- لبقم خيشلا لاق مث

 نييرصعلل ليدعتو حرج ةباتكب هللا ءاش نإ موقيس يذلاو ؛نيحورجملا نييرصعلا

 هللا لوسر ةعس نمو هللا باتك نم ةمدقتملا 3

 -(47"ص) نتفلا نم جرخملا (1)
 وأ ءفعض وأ .ةحص نم ثيداحألا رثكأ لاح نايبي ةمئألا ءالؤه ماق دقف# :ينايلآلا مامإلا لاق (؟)

 ملعي نأ ةنكمأ اهتفرعمب علضتو اهنقتأ نم «ةنيضر دعاوق اودّمقو «ةئيثم ًالوصأ اولّصأو ؛عضو
 ة«ثيدحلا حلطصم وأ ؛ثيدحلا لوصأ ملغ وه كلذو «هيلع اوصني مل ولو ؛ثيدح يآ ةجرد

 مل قاب هدعاوقب ليدعتلاو حرجلا ملع نأ ئلع لدي همالك نإ :تلق .(18/1) ةقيعضلا ةلسلسلا

 يقتإ



 :عدعبملا نم ينسلا فرعي ىتح اذهي موقي هللا يف ادئاوخإ ضعب وه نيحورجملا
 ."ن.ملاعلا نم لهاجلاو «بذاكلا نم قداصلاو

 هيف نوُفّلَوي نودوجوم هلهأ لازي الو دّمئاق ملعلا اذه لازي ال هلل دمحلا :تلق

 سفنو جهنملا سفني نوفعضيو نوححصيو نولّدعيو نوحرجيو «تافّلؤملا
 .روصعلا رم ىلع لدبتي الو ريغتي ال دحاو اننيدف «ةقيرطلا

 .«تايورملا ةهجو هتهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجلا» :يبلحلا خيشلا لاق (1)

 تهتنال طقف تايورملاب ليدعتلاو حرجا طبرن نأ اندرأ ولا :اهدعب لاقو

 بزحتلاو عدبلاب طبترم نآلا ليدعتلاو حرجلا نكل .ليدعتلاو حرجلا ىهتناو تايورملا

 .(ةيبصعلاو ريفكتلاو

 هلك ليدععلاو حرجلا رصح دق هنأل :لوألا ضقادي ريخألا مالكلا اذه :تلق

 ليدعتلاو حرجلا ةهجو نأب كلذ ضقان مث «تايورملا وهو الأ لقتنملا هجولا يف

 .ليدعتلاو حرجلا هدنع ىهتنال الإو لقتنت مل عدبلا لهأ يق

 ىهتناو عدبلا لهأ باب يف هتني مل ليدعتلاو حرجلا ملع نأ :همالك موهفمو

 «ناك ام ىلع قاي عدبلا لهأ يف ليدعتلاو حرجلا ملع نأ يأ ؛تايورملا باب يف

 نحن» :هلوق ضقاني موهفملا اذهو :ةيرارمتسالا دض ءاهتنالا نأل ؛هتهجو لقتنت ملو

 ءاهتهجو تلقتنا ليدعتلاو حرجلا ملع لوقن نكل عطقنا ليدعتلاو حرجلا ملع لوقنال

 رصاعملا هلك ليدعتلاو حرجلا» :هلوق ضقانيو ؛عدبلا لهأ ىلع مالكلا هيف امب يأ

 يضاملاب هل ةقالع ال هنأ ماد امف .«يضاملا ليدعتلاو حرجلا عوضومب ةقالع هل سيل

 ."ارمعسم دعي ملو ئهتناو عطقنا دق هنأ ينعيف

 تايورملاو ءاذه انموي ىلإ ةرمتسم يه لب عطقتت مل تايورملا ىتح لوقأ انأ

 .(47 ص) نتفلا نم جرخملا :(47ص) قباسلا ردصملا )١(

 سيبلتلاو طلخلا وه مأ «ةلطابلا دعاوقلا نم هدُعق ام ئلع هنم ٌرتست ريخألا مالكلا اذه لهف (؟)

 .ضقانتلا دوجول اًحيضوت اذبأ نوكي الو ؛ميهوتلاو سيلدتلاو



 نم دجوي ثيح هفيعضتلاو حيحصتلاو «نعملاو لاجرلا دقنو ثيدحعتلا :لمشت

 مكحيو «فعضلاو ةوقلاب ةاورلا ىلع مكحي نمو هفعضيو حًحصي نم ءاملعلا

 نعملا ىلع مكحي نمو ؛عاطقنالاو لصولا وأ لاسرإلا وأ عفرلاب ديناسألا ىلع

 .ةلعلاو ذوذشلاو ةراكتلاي

 نيدلا رصان دمحم ةمالعلا ثدحملا مامإلا خيشلا ؛ءاملعلا ءالؤه لاغمأ نمو

 مهمحر- يداه نب لبقم خيشلاو ؛يملعملا خيشلاو ؛ركاش دمحأ خيشلاو ؛ينابلألا

 مهريغو .نوثدحملا نويفلسلا دنهلا ءاملعو ؛يلخدملا عيبر خيشلاو -اًعيمج هللا

 مهتهجو تريغت اًضيأ ليدعتلاو حرجلا يف ءاملعلا ءالؤه لهف هرصعلا اذه يف ريثك

 .نيقباسلا ليدعتلاو حرجلا ءاملع نع

 نأ ةبسانملا هذهب هركذ يغبي امم نإو» :-هللا همحر- ينايلألا خيشلا لاق

 نأل ؛اهبعصأو ثيدحلا مولع قدأ نم هتاذل نسحلا اذكو هريغل نسحلا ثيدحلا

 نكمعي الف .فًّعضمو قثوم نيب ام هتاوز نم ءاملعلا هيف فلتخا نم ىلع امهرادم

 ثيدحلا لوصأب ملع ىلع ناك نم الإ ئرخألا لاوقألا حيجرت وأ امهنيب قيفوتلا نم
 نم ةليوط ةدم اًيلمع كلذ سرامو ؛ليدعتلاو حرجلا ملعل ةيوق ةفرعمو هدعاوقو

 مهنم نيددشعملاب اًفراع ؛داقللا ةمئألا دقنو تاجيرخعلا بك نم اديفتسم ةرمع

 ْنَم لق بعص رمأ اذهو ؛طارفإلا يف عقي ال مهتيب طسو مه نمو «نيلهاستملاو
 صتخي هللاو ءاملعلا نم اًبيرغ ملعلا اذه راص نأ مرج الف ؛هترمث لانيو هل ريصي

 ء."اعءاشي نم هلضفب

 خيشلا نغ لاق امددع ينايلألا خيشلا دصقي اذام :يبلحلا خيشلا لاس انأو

 ليدعتلاو حرجلا دصقي له ؟رصعلا اذه يف ليدعتلاو حرجلا ةيار لماح هنإ :عيبر

 مأ ؛يضاملا ليدعتلاو حرجلا عوضومب هل ةقالع ال يذلا مأ هتهجو تريغت يذلا

 يصاقلا هل دهش دقف «تاملكلا هذه لئاق هسفن ينابلألا خيشلا مهتمو (57/5) ءاورإلا :رظنا )1١(

 .كلذب ينادلاو



 ان نيطفلا هسيبنت
 ال ثدحم ءيشب ةرابعلا تحضوأو تئج ىتح مهفُت ملو ةرابعلا قلطأ خيشلا نأ

 !!؟هيلع ليلد

 لهأ الإ اهفرعي ال هذه هللاو لاقي ال ءايشألا هذهو» :يبلحلا خيشلا لاق (8)

 ملاع نالف هللاو لاقي ال اذإ ءثيدح ملاع نم رثكأ اهفرعي ةديقع ملاع نكمتو ؛ثيدحلا

 يتلا يه ةجحلا انه ال ؛هريغ نم رثكأ "'رصاعملا ليدعتلاو حرجلا فرعي وه اذإ ثيدح

 :1عوضوملا طبضت
 عدبلا لهأ اونّيِب نيذلا مهو ؛ليدعتلاو حرجلا ةمئآ مه ثيدحلا لهأ :تلق

 ملعلا لهأ نم ماقتسا نمو «قحاللاو قياسلا يف مهجهانمو مهدئاقعو مهلاوحأو

 ريغ رصعلا اذه يف داحلإلاو لب عدبلا لهأ لاوحأ نيب نمف ؛مهفقاوم ديؤنو مهديؤن
 ؟ناتسكابو ددهلاو يبرعلا دالبلا يف ثيدحلا لهأ

 عيبر خيشلاو يقفلا دمحمو ركاش دمحأو يملعملاو ينابلألاو زاب نبا امو

 حهتملا اذهب نينمؤملا ثيدحلا لهأل جذامن الإ هناوخإو لبقم خيشلاك ؛هناوخإ

 .هلهآ ةياهنو هتياهن نع نالعإلاو هفاقيإ هتاهيومتب يبلحلا لواحي يذلا ميظعلا

 حرجلا ملع يف مهم ءزج وهو- ةقثلا ربخ نإ :لوقي يبلحلا نأ تملع دق

 .عدتبملا "فيلست وأ يفلسلا عيدبت يف نوكي ال -ليدعتلاو
 دعاوق سيلأ ؟ةقثلا ربخ سيلأ ؟عوضوملا طبضت يتلا ةجحلاب انه دصقي اذامو

 .ةمهوملا هتاقالظإ نم ةرابعلا هذهو ؟ليدعتلاو حرجلا ءاملع سيلأ ؟ليدعتلاو حرجلا

 ناك هلهأ يذلا ميدقلا ليدعتلاو حربجلا ىتح١ :يبلحلا خيشلا لاق (8)

 هل يبهذلاو «يواخيسلا وأ ليدعتلاو حرجلاب ةلاسر فلأ يبهذلا :نيليلق هبف نوملكتملا

 ...ةموسحم ةلق ينعي ...ناتريغص ناتلاسر (ليدعتلاو حرجلاب هلوق دمتعي نم ركذ)

 -(ليدعتلاو حرجلا يف مالكلا يأ) ."”«مهيلع رودت رشع ةسحخ ىلإ ةرشع نم مهلك

 .قيرفتلا يف هجهتم ىلع رصي (1)
 .ةنسلا لهأ ئلغ مهرصنيو :مهعدبو عدبلا لهأ فلسي يذلا وه هنأ عم (؟)

 .جهنملا يف حلاق عم قفتي وهف «عدبلا لهأ نود ةاورلا يف ليدعتلاو حرجلا رصح هنأ همالك نم ظحال (7)



 نيطفلا هيبنت انهن

 ليدعتلاو حرجلا لهأ نم كدنع وه لهف رشاعلا نرقلا نم يواخسلا :تلق

 يذلا كددع يذلا طباضلا وه امو !؟رصاعملا ليدعتلاو حرجلا لهأ نم مأ يضاملا

 !؟ديدجلاو ميدقلل ًانح هلعجن نأ نكمي

 امل هالول يذلا ملعلا اذه نأشب نيوهتلاو ريقحتلا نم هيف اذه كمالك نإ مث

 ّسدلاو هيوشعلاو فيرحعلا نيدلا اذه يف لخدلو ؛ديري امك -لجو زع- هللا اندبع

 ريثك ملعلا اذهب نيملكعملا نإ لَو هللا لوسر ثيداحأ يف عضولاو بذكلاو

 .ةعاسلا مايق ىلإ و اذه انموي ىلإو بكَ هلوسر هللا لسرأ نأ ذنم هلل دمحلاو

 :مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف دوجوم ملعلا اذه لب

 نيالا وَمَن وُ أيل ِناَبَهُرلاَو راَيَخْلا ري اًريكَح َنِاَرْثَم © 3 :ىلاعت لاق

 -ملاعتو كرابت“ هللا نم حرج اذهو .[::ةبونلا هلأ ليكم نع تس وُدُصَيَو ٍلطَتبلاِ

 .باتكلا لهأ ءاملعل

 بابلا اذه يف تايآلاو ءاًنضيأ حرج اذه 4 ّبكَو بَل ِكلآَدُي بتم :ىلاعت لاقو

 .ةريثك

 وخأ سشيا :لاق هآز املف هو يبنلا ىلع نذاتسأ الجر نأ نيحيحصلا يفو

 هل لامال كولعص» :ةيواعم نع هيلي لاقو :حرج اذهو «/ةريشعلا نبا ستبو ةريشعلا

 .ملسم حيحص يف امك «ءاسنلل با ّرض» :مهج يبأ نغ لاقو

 يف لاجرلا نع اشتف نم لوأ (رمعو ركب وبأ) نارّمْعْلا ناك ةباحصلا رصع يف امأو

 .امهوتو أطخ لَك يبلا ىلإ ثيدحلا بسي نأ ةيشخ ثيداحألل مهتياور

 سمعلت ركب يبآ ىلإ تءاج ةدجلا نأ» :بيؤذ نب ةصييق نع باهش نبا ئور
 كل ركذ كو هللا لوسر نأ تملع امو ءاّقيش هللا باتك يف دجأ ام :لاقف ؛ثروت نأ

 ؛سدسلا اهيطعي لَو هللا لوسر ترضح :لاقف ةريغملا ماقف ؟سائلا لأس مث ايش

 .اعركب وبأ اهل هذفنأف :كلذ لثمب ةملسم نب دمحم دهشف ؟دحأ كعم له :هل لاقف

 )١( ظافحلا ةركذت )١/ 7(.



 ف نيطفلا هيبنت

 سلاجم نم سلجم يف تنك» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ريرجلا ئورو
 نذؤي ملف اًثالث رمع ىلع تنذأعسا :لاقف ؛روعذم هنأك ىسوم وبأ ءاج ذإ :راصنألا

 هللا لوسر لاقو «تعجرف نذؤي ملف تنذأتسا :تلق ؟كعنم ام :لاقف ؛تعجرف يل

 قئيب هيلع ٌنّمَقُّمل هللاو :لاقف «عجريلف هل نذؤي ملف اًنالث مكدحأ نذأتسا اذإ» كي

 رغصأ الإ كعم موقي ال هللاو :بعك نبا يبأ لاقف ؟َِي يبنلا نم هعمس دحا مكتمأ

 ."«كلذ لاق كلو يبنلا نأ رمع تربخأف ؛هعم تمقف موقلا رغصأ تنكف ؛موقلا

 لاق رمع نأ هقرط ضعب يف ءاج دقف» :-هللا همحر- رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ثيدحلا ئلع سادلا أرجتي ال نأ تدرأ ينكلو ؛كمهتأ مل ينإ امأ :ىسوم يبال
 ذيل

 قلك هلا لوسر نع

 بلاط يبأ نب يلع تبغتلا كلذ ىلع رمع عبتو» :-هللا همحر- نايح نبا لاق

 يقوت مهمّلعيل نينومأم تاقث اوناك نإو لو هللا لوسر نع هقالحي ْنَم فالحتساب
 ةياورلا يف لاجرلا نع شّمف نم لوأ ناذهو» :لاق مث لَك هللا لوسر ىلع بذكلا

 ىلع اهيف مهديدشتو ...كلذ ىلع سانلا امهعبت مث ؛رابخألا يف لقنلا نع اًنحبو

 اوناك مهنأ ال ؛مهدعب نمم هيلع بذكلل اًيقوت كلذ مهنم ناك هللا لوسر باحصأ

 ."!«ةياورلا يف نيمهتم

 لعجف سابع نبا ىلإ يودعلا بعك نب ريشب ءاج» :-هللا همحر- دهاجم لاق

 ؟يئيدحل عمست كارآ ال يلام سايع نبا اي :لاقف هيلإ رظني الو هئيدحل نذأي ال

 :لوقي الجر انعمس اذإ ةرم انك انإ :لاقف ءعمست الو قو هللا لوسر نع كثدحأ

 بعصلا ساتلا بكر اًملف ايناذآب هيلإ انيغصأو ءاتراصبأ هتردتبا لِي هللا لوسر لاق

 .ا#«فرعن ام الإ سانلا نم دخأن مل لولذلاو

 )5/1١(. ظافحلا ةركذت )١(

 .(7/11) حفلا (5)

 )58/١1(. نيحورجملا ةمدقم ()

 .217/1) ملسم حيحص ةمدقم (؟)



 نيطفلا هيبنت كلل

 هللا لوسر ثيدح يف يقوعلاو يرحعتلا دادزإ مهدعي نمو نيعباتلا رصع يفو

 ملعلا اذه نيودت ىلإ ىهتنا ئتح ؛مهلاوقأ دقنو لاجرلا يف مالكلا هعم دادزاو دلك

 .ةرهطملا ةنسلا عجارم نم امهم اًمجرم حبصأف «بتكلا يف

 اًملف فاتسإلا نع نولأسي اونوكي مل» :هللا همحر- نيريس نب دمحم لاق

 رظنيو ؛مهثيدح ذخخؤيف ةنسلا لهأ ىلإ رظنيف ؛مكلاجر اعل اوُمس ؛اولاق ةيتفلا تعقو

 ."!مهثيدح ذخؤي الف عذبلا لهأ ىلإ

 لوقي كرابملا نب هللادبع تعمس :لوقي قيقش نب يلع تعمس :دمحم لاقو

 "«فلسلا بسي ناك هنإف هتباث نب ورمع ثيدح اوعد» :سانلا سوؤر ئلع
 :كرابملا نب هللادبع لاق :يبأ لاق :لاق نامثع نب هللادبع انثدح :دمحم لاقو

 .”هورذحاف ريثك نب دابع اذه :لاقف ةيعش ىلإ تيهتنا»

 دقنل ابدتنا دق ناطقلا ئيحيو وه ناك يدهم نب نمحرلادبع» :يبهذلا لاقو

 -هللاو- داكي ال هاحرج نمف «ًالضفو اًملعو ًالبنو ةلالج امهب كيهانو ؛لاجرلا
 هرمأ يف دهتجا هيف افلعخا نمو ؛لوبقملا ةجحلا وهف هاقثو نمو ؛هحرج لمدعي

 ."م..نسحلا ىلإ حيحصلا ةجرد نع لزنو

 ."«لاجرلل سنأ نب كلام داقتنا دشأ ناك امد :ةنييع نب نايفس لاقو

 نع ةئييع نباو كلامو نايفسو ةبعش تلأس :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاقو

 .لورمأ َنْيب :اعيمج اولاقف ؟ثيدحلا ظفحي الو مهتُي لجرلا

 ليج لك نم داقنلا تاقبط يف انرظن اذإو» :يقشمدلا نيدلا رصان نبا لاق

 )١18/1(. قباسلا عجرملا )١(

 .(17/1) قباسلا عجرملا (؟)

 .(١؟/1) ملسم حيحص ةمدقم افرفإ

 )44١/0(. حالصلا نبا ئلع تكتلا (4)

 ,(66 /1) بجر نبال للعلا حرش رظنا (0)
 (099/1) يذمرتلل ريغصلا للعلا (5)



 م نيطفلا هيبنت

 ئلعو ؛نيفوصوم اوركذ امب ةمئأ مهاديأر ليدعتلاو حرجلا يف مهلوق لبق نيذلا
 اهبراق امو ةرجهلا نم نيعسو ةئاملا يف ناك نمك ؛نيملكتم ةمألا ةحيصن ليبس

 يروشلاو يعازوألاو جاجحلا نب ةبعش لفم :ةرهملا داقنلا ةقبط يف نينسلا نم

 هعقبطو يدهم نب نمحرلادبع هدعبو ؛فرطم نب دمحمو نيدامحلاو ثيللاو كلامو
 هللادبع يبأ مامإلاو يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأك نيثالثو نيتئاملا دودح ىلإ

 دقن يف نيعم نب ئىيحي كلذ دعب مهالت مث ؛نيرخآو يعفاشلا سيردإ نب دمحم نب

 .!مهدقنب مكحي ةقبطلا هذه نم قلخو ؛لينح نب دمحأ مامإلا كلذكو ؛لاجرلا

 ؛عاونألا نم هّمذ زوجي نم اركاذ -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «لاضلاو ؛يوغلاو :ملاظلاو ؛قسافلاو رجافلاو «رفاكلاك ؛ةبيغلا نم كلذ سيلو

 -(عضاوم يف رشلا نم هيف ام ركذيف صخشلا امأو» :لاق نأ ىلإ ...دساحلاو

 :لاق مث ؛كلذ ىلع ةلدالا قاسو ؛هيف امب هملاظ ركذي مولظملا :اهنم ركذو

 يف امك ؛مهايندو مهنيد يف نيملسملل ةحيصملا ليبس ئلع نوكي نأ :اهنمو»

 :تلاق ؟حكنت نم للك يبنلا تراشتسا امل سيق تدب ةمطاف نع حيحصلا ثيدحلا

 مهج وبأ امأو ؛هل لام ال كولعصف ةيواعم امأ» :لاقف ؛مهج وبأو ةيواعم ينبطخ هنإ

 .بطاخلا بيع ركذ نمضت نإو اهل اًحصن اذه ناكف «ءاسنلل بارض لجرف

 هيلإ يصوي نمو ؛هلكوي نمو ؛هلماعي نميف لجرلا حصن اذه ىنعم يفو

 كلذ لاثمأو ؛هيلإ مكاحتي نمو لب هدهشتسي نمو

 مومع قوقح هب قلعتي اميف حصنلاب فيكف ةصاخ ةحلصم يف اذه ناك اذإو

 بير الف ؛اهريغو ناويدلا لهأ لامعلاو ؛دوهشلاو ؛ماكحلاو «ءارمألا نم نيملسملا

 «ةيحصنلا نيدلا :ةحيصنلا نيدلا» كي يبنلا لاق امك ؛مظعأ كلذ يف حصنلا نأ

 .«مهتماعو «نيملسملا ةمئآلو ءهلوسرلو هباتكلو هللا :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :اولاق

 )١( رفاولا درلا رظنا )1/ ١8(,



 نيطفلا هيبنت 2

 ؛نوبذكي وأ ,نوطلغي نيذلا ؛ثيدحلا هلقت يف مالكلا بوجو نع ثّدحت مث

 .ةصاخلاو ةماعلا ةينيدلا حلاصملا باي نم هنأو

 :ةنسلاو باتكل ةفلاخملا تالاقملا لهأ نم عديلا ةمثآ ىلع مالكلاب ىنث مث

 ليق ىتح «نيملسملا قافتاي بجاو مهنم ةمألا ريذحتو .مهلاح نايب نإف» :لاقف

 لهأ يف ملكتي وأ ؛كيلإ بحأ فكتعيو يلصيو موصي لجرلا :لبتح نب دمحأل
 عدبلا لهأ يف مّلكت اذإو ؛هسفنل وه امنإف فكتعاو ىلصو ماص اذإ :لاقف :؟عدبلا

 .نيملسملل وه امتإف

 للا ليبس يف داهجلا سنج نم ؛مهنيد يف نيملسملل ماع اذه عفن نأ نيبتف

 ىلع مهناودعو ءالؤه يغب عقدو ؛هتعرشو ؛هجاهنمو ؛هنيدو هللا ليبس ريهطت ذإ

 .نيملسملا قافتاي ةيافكلا ىلع بجاو ؛كلذ

 نم مظعأ هداسف ناكو :نيدلا دسفل ءالّؤه ررض عفدل هللا هميقي نم الولو

 امو بولقلا اودسفي مل اولوتسا اذإ ءالؤه نإف ؛برحلا لهآ نم ودعلا ءاليتسا داسف

 .ءادتبا بولقلا نودسقي مهف ككئلوأ امأو ءاعبت الإ نيدلا نم اهيف

 يف نيعفئاطلا داهجب هللا رمأ دقو .نوقفادملاو رافكلا :ناعون نيدلا ءادعأو

 نم نيتيآ يف .[0؟::بوعلا 4ِيلَع ظْلْغأو َنيِقفتْمْاَو داَئُكَحْلا دهب ُّيلآ اهيا :هلوق

 .نآرقلا

 ىلع اهنوسبليو «باتكلا فلاخت اَغدب نوعدعبي «نوقفانم ماوقآ ناك اذإف

 باعكلا لهأ نيد دسف امك ؛نيدلا لّدبو ءباتكلا رمأ دسف ؛سانلل يبث ملو ؛سانلا

 .""اها هلهأ ىلع ركتي مل يذلا ليدبتلا نم هيف عقو امب ادلبق

 يبأ لوق ىلع اقّلعم- "نيكلاسلا جرادم يف -هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 :ميقلا نبا لاق ؛(تاضراعملا ةنوعر نم ضلختو) :-هللا همحر- يراصنألا ليعامسإ

 )١( :لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم )1١9/4- 1١١١(
 )١( نيكلاسلا جرادم )175/9- 1178(



 تس 0 9 نيظفلا هيبنت
 ينوكلاو يتيدلا هللا مكح ةضراعم ةنوعر نم دبعلا صّلخت ةظحالملا هذه نأ ديري»

 نأ هدهشت عمجلا نيع ةظحالم نإف ؛نيمكحلل ملستسيف هتضراعمب رمأي مل يذلا

 الو قوذ الو لقع الو يأرب همكح ضراعي الف ؛ميكح زيزع نع اًردص نيمكحلا
 .«رطاخ

 نآو ؛ةهبشلاو كشلاي هربخو ةوهشلاب ضراعي ال هللا رمأ نأ هانعم ام ركذ مث

 هلاح اذه يذلا بلقلا اذهو ؛نيتضراعملا نيتاه نم هبلق صّلخي يعاولا نمؤملا

 .هب هللا يقل نم الإ حلفي ال يذلا ميلسلا بلقلا وه

 ىلع راكتإلا انهه تاضراعملاب دارملا اولاقف داحلإلا لهأ امأو» :لاق مث

 دارم نأ ملعي عمجلا نيعل دهاشملا نآل ؛ةيرشبلا ماكحأ نم مهنم ودبي اميف قلخلا

 تاضراعملا تناك دوهشلا ةقيقحب كلذ ملع اذإف ؛هيلع مهام قلخلا نم هللا

 ال فراعلا :كلذ يف مهتودق لاقو ؛ةبوجحملا سفنألا تانوعر نم مهيلع راكنإلاو

 خالسنالاو داحلإلاو داحتالا نيعاذهو ؛ردقلا يف هلل رسب هراصبتسال اركنم ركني

 لّجحي دحلملا ناك اذإو ؛كلذ نم مالسإلا خيش هللا ذاعأ دقو ؛ةيلكلاب نيدلا نم

 هللا ثعب امنإ لاقيف ؟هلثم قولخم مالكب نظلا امف هلمدحي الام هلوسرو هللا مالك

 ؛اهريغو ةيرشبلا ماكحأ نم هيلع مه امب قلخلا ىلع راكتإلاب هبتك لزنأو هلسر

 رادو نيركنملل ةداعس راد ىلإ رادلا تمسقناو بتكلا تلزنأو لسرلا تلسرأ اذهبف

 نم صُلختلاو هبتكلاو لسرلا يف نعط كلذ يف نعطلاف ؛مهيلع ركنملل ةواقش
 -نيدلا ةقبر نم لالحنا كلذ

 مهيلع راكنإلاب نيمئاق اوناك مهدجو مهممآ عم لسرلا لاوحأ لمأت نمو
 ؛مهفلاخ نم ىلع راكتإلاب مهب نمآ نم اوصوآو «ىلاعت هللا اودقل ىتح مايقلا دشأ

 ةبح ناميإلا نم هعم سيل ةثالثلا راكنإلا تاماقم نم صلختملا نأ كي يبنلا ربخأو

 نإ :لاق ىتخ ةغلابملا دشأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف غلابو لدرخ

 ةباجإ عبمي هكرت نأ ريخأو دنع نم باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ هوكرت اذإ سانلا



 ا
 نيطفلا هيبنت

 بولقلا نيي ةفلاخملا عقوي هكرت نأ ريخأو ؛رارشألا طلست بجويو رايخألا ءاعد

 راكنإلا نوكي فيكف ؛هكرت ىلع ليئارسإ ينب هللا نعل امك هللا ةنعل لحيو هوجولاو

 ؛زاكنإلا عاونأ ىلع الإ داهجلا لهو ؟ةعيرشلا دوصقم وهو سوفنلا تانوعر نم

 .«ناسللاب راكنإ ملعلا لهأ داهجو ديلاب داهج وهو

 ؛مرحم هركي امب ناسنإلا ركذ نأ ملعأ» :-هللا همحر- بجر نبا ظفاحلا لاقو

 ةماعل ةحلصم هيف ناك اذإ امأف ؛صقتلاو ؛بيعلاو ؛مذلا درجم هنم دوصقملا ناك اذإ

 سيلف ؛ةحلصملا كلت ليصحت هب دوصقملا ناكو ؛مهضعبل ةصاخ وأ ؛نيملسملا

 .هيلإ بودنم لب ؛مرحمب
 قرفلا اوركذو «ليدعتلاو حرجلا يف مهبتك يف اذه ثيدحلا ءاملع َرْرَق دقو

 مهريغو نيدبعتملا نم امهنيب ىّوس نم ىلع اودرو ؛ةبيغلا نيبو ةاورلا حرج نيب
 .هملع عيال نْمِم

 هتياور لبقُث ام نيب زييمعلا الو ,ثيدحلا ظافلأ ةاور يف نعطلا نيب قرف الو

 ؛ةنسلاو باعكلا يناعم مهف يف اطخأ نم أطخ نييبت نيبو ؛ليقُت ال نمو مهنم
 هب ءادتقالا نم رذحيل ؛هب كسمعي ال امب كسمتو ؛هليوأت ريغ ىلع اهنم اًئيش لوأتو
 .هيف أطخأ اميق

 .-انضيآ- كلذ زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 هريسفتلا :نم ةيعرشلا مولعلا عاونأ يف ةفّئصملا مهبتك يف دجت اذهلو

 «تارظانملا نم ةئلتمم ؛كلذ ريغو «ءاملعلا فالتخاو ؛هقفلاو ؛ثيدحلا حورشو

 ؛نيعباتلاو ةباحصلا نم «فلخلاو فلسلا ةمئأ نم هلاوقأ فعضت نم لاوقأ اودرو

 در نم ىلع اًنعط هيف يعدا الو ؛ملعلا لهأ نم دحأ كلذ كرتي ملو ؛مهدعب نمو
 يف شحفي نُمِم فتصملا نوكي ؛! الإ مهللا ...اصقن الو امد الو هلوق هيلع

 هدر لضأ نود هتءاسإو هتشاحف هيلع ركديف :ةرايعلا يف بدألا ءيسيو ؛مالكلا

 .ةربتعملا ةلدألاو ؛ةيعرشلا ججحلاب ةماقإ ؛هتفلاخمو



 يذلا قحلا راهظإ دصق ىلع نوعمجم مِهّلُك نيدلا ءاملع نأ :كلذ ببسو

 ءايلعلا يه هتملك نوكت نأو لل هلك نيدلا نوكي نأو ِكِكَو هلوسر هي هللا ثعب

 وه سيل هنم ءيش ذوذش ريغ نم هلك ملعلاب ةطاحإلا نأب نوفرتعم مهلكو

 .نيرخاتملا نم الو نيمدقتملا نم دحأ هاعدا الو مهنم ٍدحأ ةبترم

 نمم قحلا نولبقي ؛مهلضفو مهملع ىلع عمجملا فلسلا ةمئأ ناك اذهلف

 رهظ اذإ قحلا لوبقب مهعابتأو مهباحصأ نوصويو ؛اًريغص ناك نإو مهيلع ةدروأ
 هلوقب ةأرملا تدرو «ءاسنلا روهم يف -هدع هللا يضر- رمع لاق امك ؛هلوق ريغ يف

 ةأرما تباصأ» :لاقو ؛هلوق نع عجرق .[0: :ءسلا] © اًراظنِق َنُهْسَدْحِإْمْشْدَتاَءَوإل :ىلاعت

 ضعب ناكو «رمع نم هقفأ دحأ لكو :لاق هنأ هنع يورو ؛«أطخأ لجرو

 هنم نسحأ يأرب انءاج نمف ؛انيأر اذه» :لوقي ءيشب هيأر يف لاق اذإ نيروهشملا

 :«ةادلبق

 عابتاب هباحصأ يصويو ؛ىنعملا اذه يف غلابي (ه1:54 -16:0) يعفاشلا ناكو

 ءشيح هلوقب برضُي نأو ؛هلوق فالخ ىلع مهل ترهظ اذإ ةنسلا لوبقو «قحلا

 نأل ؛ةنسلا وأ باتكلا فلاخي ام اهيف دجوي نأ دب ال» :هبتك يف لوقي ناكو ؛طئاحلا

 . رو :ءاسلا] © اريك سلخ ِهِفْاوُدَجولهّئِر ع ِذنِعْنِم َناكَْلَوأ :لوقي ىلاعت هللا

 وه سيل ؛ةيعرشلا ةلدالاب اهفالخ يف قحلا نييبتو :ةفيعضلا تالاقملا ُدَرَف

 الف ؛هيلع نونثيو ؛هلعاف نوحدميو هنوبحي امم لب «ءاملعلا كئلوأ ههركيامم

 .ةيلكلاب ةبيغلا باب يف ًالخاد نوكي

 هتهاركب ةربع الف ؛قحلل فلاخملا هئطخ راهظإ هركي اذحأ نأ َضرْف ولف

 لاصخلا نم سيل لجرلا لوقل افلاخم ناك اذإ قحلا راهظإ ةهارك نإف ؛كلدل

 ١ -ةدومحملا

 ءاوس فل نيملسملا ةفرعمو قحلا روهظ بحي نأ ملسملا ئلع بجاولا لب

 .هتقلاخم وأ هتقفاوم يف ناك



 نيطفلا هيبنت

 ؛مهتماعو ؛نيملسملا ةمئأو ؛هديدو .هلوسرو ؛هباتكلو هلل ةحيصنلا نم اذهو

 .للَم يبنلا هب ربخأ امك ؛نيدلا وه كلذو

 نسحأو ؛باطخلا يف بدأت اذإ ؛هلبق ءاملعلا نم أطخأ نم اطخ تايب امأو

 هتلاقمب رارتغالا هنم ردص نإو هيلإ هجوتي مول الو ؛هيلع جرح الف :باوجلاو َدرلا

 .هيلع جرح الف

 -(نالف َبَدَك) :لوقي هلئاق ىلع هركني لوق هغلب اذإ فلسلا ضعب ناك دقو

 ىقوعملا نأ ىتفأ هنأ هغلب امل «لبانسلا وبأ بذك» كي يسلا لوق اذه نمو

 رهشأ ةعبرأ اهيلع يتأت ىتح ؛لمحلا عضوي لحتال ًالماح تناك اذإ اهجوز اهنع

 ءارشعَو

 اهّدرو فاملعلا ضعبل ةفيعض تالاقم راكنإ يف نوعرولا ةمئألا غلاب دقو

 اودرفت ةفيعض تالاقم هريغو روث يبأ ىلع ركني دمحأ مامإلا ناك امك ؛درلا غلبأ

 .رهاظلا مكح هّلك اذه ؛مهيلع اهدر يف غلابيو ءاهب

 رتغي الثلو ؛قحلا نييبت درجم كلذ يف هدوصقم ناك نإف ءرمألا نطاب يف امأ

 هلعفب لخدو هدصق ىلع باغم هنأ بير الف ؛هتالاقم يف أطخأ نم تالاقمب سانلا

 .مهتماعو ؛نيملسملا ةمئأو ؛هلوسرو ملل حصنلا يف ةينلا هلهب اذه

 ءاملعلا نم در نمب ةوسأ هلف ؛اريبك مأ اًريغص أطخلا نّيب يذلا ناك ءاوسو

 ؛«فرصلاو ؛ةععملا :لثم ؛ءاملعلا نم هيلع تركنأو اهب ٌدشي يتلا سابع نيا تالاقم

 .كلذ ريغو ؛نيترمعلاو

 فاطعو «نسحلاو «بيسملا نب ديعس :لثمل تالاقم اودر ءاملعلا نأ ٌرَكَذ مث

 ؛مهتياردو ؛مهتياده ىلع نيملسملا عمجأ نُمِم مهريغ ىلعو :سوواطو

 يف اعط لئاسملا هذه يف هوفلاخم مهنم ذحأ دعي ملو ؛مهيلع ءانثلاو :مهتبحمو

 .مهل اًبيع الو ةمئألا ءالؤه

 تالاقملا هذه نييبعب فلخلاو فلسلا نم نيملسملا ةمئأ بتك تاالعما دقو



 نم مهدعب نمو ؛روث يبأو ؛ديبع يبأو «قاحسإو «يعفاشلا بتك :لثم ءاههبشأ امو

 «ثيدحلاو هقفلا ةمئأ

 .هلهج نييبتو ههصقتتو هيلع َدَر نم ىلع بيعلا راهظإ كلذب دارلا دارم امإو

 ءاوسو ؛هتبيغ يف وأ هيلع در نم هجو يف كلذل هدر ناك ءاوس «ملعلا يف هروصقو

 يف ؛هيلع دعوتو .هباتك يف هللا ةّمذ اميف لمخاد اذهو «هتوم دعب وأ هتايح يف ناك

 نمؤي ملو هناسلب نمآ نم رشعم ايد :كَي يبنلا لوق يف -اًنضيأ- لخدو ؛زمللاو زمهلا

 «هتروع هللا عبتي مهتاروع عبتي نم هنإف ؛مهتاروع اوعبتت ال ؛نيملسملا اوذؤت ال ؛هبلقب

 ."اعهتيب فوج ين ولو هحضفي هتروع هللا بتي نمو

 .نيدلا يف مهب ئدعقملا ءاملعلا قح يف هلك اذهو

 ثايب زوجيف ؛مهنم سيلو ءاملعلاب هّبَشَت نمو ؛ةلالضلاو عدبلا لهأ امأف

 هب ءادعقالا نم اريذحت ؛مهبويع راهظإو :مهلهج

 نم راص .ناسل لك ىلع ليدعتلاو حرجلا راص نآلا» :يبلحلا خيشلا لاق (؟)
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 طباوض ريغب ليدعتلاو حرجلاب مّلكت اذإو :ليدعتلاو حرجلاب ملكتي مهفي مل نمو مهفي
 .(ةمحر ريغبو

 نم ردصي سفنلا اذه سيلو ؛-هللا هاده- خيشلا نم ميخفتو ليوهت اذه :تلقف

 ناسل لك ىلع ليدعتلاو حرجلا نأ سادلل روصي ذإ جهنملا ىلع رويغ يفلس

 دصقت كنأ مأ ؛ناسل لك ىلع نوكي ىتح ملعلا اذه نوفرعي سائلا لك سانلا لهو

 ةقرفلاو ةروصدملا ةفئاطلا مه نييفلسلا نأل ؛مهيق نعط اذهف :نييفلسلا ناسل

 لك نييفلسللو ؛نيعباتلاو ةباحصلا لاوبم ئلع قحلا جهنملل نوعبعتملا «ةيجانلا

 هدنسم يف يلعي وبأو «يذمرتلاو :(4880) :مقر بدألا يف دواد وبأو )47١/4(« :دمحأ هجرخأ (1)

 بجر نبال (رييعتلاو ةحيبصتلا نيب قرفلا) نم (78) ؛ص هيلع قيلعتلا رظناو ءوبسح ذانسإب

 .يلبتحلا

 جهنم ءاطخألاو ءاوهألاو تاركتملا لك در» : يلخدملا عيبر انخيش باتك نم مالكلا اذه تلقن (1)

 .084ص) فءالجألا حلاصلا فلسلا هيلع راسو تالاسرلا لك يف يعرش



 ويقل ارا تل 5 ل حم 1

 اذه نإف ؛مهجهاتم اوقرعيو مهنوقرعي امدعب عدبلا لهأ يف اوملكتي نأ يف قحلا

 عدبلا لهأ نم ريذحعلاب فلسلاو ةباحصلاو هلوسرو هللا رمأ دقو للا نيد نم رمألا

 اجعزتم تحبصأ يلع خيش اي كنكلءمهداسفو ٍمهّيغ رشتناو :مهتعدب ترهظ اذإ

 ؛مهريغو يبرأملاو يوارغملاو ينيوحلاو ناسح دمحم يف نييفلسلا مالك نم

 .ةلطابلا تاديعقتلا هلهبو هدسافلا جهنملا اذهب مهنع عافدلل ًالورهم تعرسأف

 مهفي مل يذلا «ليدعتلاو حرجلاب ملكتي مهفي ال نمو مهفي نم راص» هنإ :كلوقو

 هل قحي الآ ؛خيبوعلاو عينشعلا يف هتممض مهفي يذلا امأ .مالكلا هل لحي ال حرجلا

 ىلع بيرغ سفلا اذه نكل ؛-لجو زع- هلل ةحيصنو ةئايد ملكتي نأ مهف امدعب

 مهجهن ىلع راس نم سفنو :مهلاثمأو نييبطقلا سفت هنيع وه اذه ؛ةيفلسلا ةوعدلا
 دمحمو روعرعو ينيوحلاو يوارغملاو يبرأملا لثم دقنلاو ةنسلا ءاملع طاقسإ يف

 .!!!..ناسح

 .«ةمحر ريغبو طباوض ريغب (نوكي ينعي) ليدعتلاو حرجلاب ملكت اذإو» :تلقو

 مالكلا اذه تحت لخدي له مهف يذلاو ؛هلاح ادفرع دقف مهفي ال يذلا امأ

 اي هللا قتاف .مهفي ال يذلاو مهفي يذلا عيمجلا لمشي كمالك نإ ؟عيظفلا عينشلا

 رصعلا اذه يف ليدعتلاو حرجلا ءاملعب نطبم نعط هيف مالكلا اذه نإ ؛يبلح خيش

 طباوض انفرع نحن مث ؛فاصنإو ةمحر لكبو طباوضلاب نوملكتيو نومهقي نيذلا

 حجرجلا طباوض نع ملكعت نآلا تنأو ؛-معزت امك- يضاملا ليدعتلاو حرجلا

 !؟نييفلسلل اهئايبب ائيلع تمركت الهف ؛رصاعملا ليدعتلاو

 درلا) :لوقي -هللا همحر- ةيميت نبال ةملك تيأر انأ» :يبلحلا خيشلا لاق )١(

 سيل هنأك نوبتكي نيذلا نآلا ىرت (ماقتنالاو يفشتلل ال ناسحإو لدعب نوكي نأ بجي

 ءامدلل صاَّصم هنأك -هللاب ذايعلاو- دحاولا راص دحاولا نأك ,شطعت هنأك ءاّيفشت

 .«...اهل ةعجر ال تعقو اذإو ةسيرفلا رظتني
 عدبلا لهأ هيوشت ىلع قوفي يذلا هيوشعلا اذه نم للاب ذوعن :تلق



 قل نيطفلا هيبنت

 عمو :ناهربلاو ةجحلاب نودقتنيو نوبتكي مهنأ الإ انثاملع نم انفرع امو ؛بزحتلاو

 ةلطابلا تاليصأتلا هله لصؤت امو ؛مهنيهاربو مهججحب اًسأر عفرت ال تنأ كلذ

 بتكت كنأب فصوت نأب قحأ تنأ مث ؟اذه نم دشأ ءالب ّيأف ؛مهمالك طاقسإل الإ

 نملو اهل يفشعلاو كسفن نبع عافدلا الإ كتاياتك نم ئرن ال اذهلو .يفشعلل
 ملظلاو روجفلاب ملكعيو بتكيو ةيفلسلا سابل سيلي نم كانه معن ءاهرصني
 هللا هجول نوملكتيو نوبتكي نيذلا ءاملعلا نيبو مهنيب تزّيم الهف ؛يفشعللو
 بناج ىلإ فوقولا الإ كدم تيأر ام ؟اهلهأو ةنسلا نع اًعافدو نيملسملل ةحيصنو
 .ةلطابلا تاليصأتلاو تاهيومتلاب مهنع بذلاو فصلا اذه

 قفتم تنأو ءاملعلا مه ليدعتلاو حرجلا يف اوبتكي نأ مهل قحي نيذلا نإ

 ثيح «ناهربو ةجحو ليلدب دقتنيو بتكي هنأ كمالك موهفمو ؛كلذ ىلع ادعم
 نم هانمهف يذلا كلذ يف اًضيأ انعم قفتم تنأو ؛حورجملا اذه بيعو راوع رهظُي

 نسحلا لمحملا ئلعو نظلا نسح ىلع مهمالك لمحت مل ككل ؛كمالك
 يفشعلل نوبتكي مهتلعجو تاينلا يف تلخدف «ءاملعلا ءالؤه نم بولطملا

 ال رمألا اذه نإ ؟مهبولق نع تققش له ؟كلذ اودصق مهنأ كيردي امو ؛ماقتنالاو

 ةيار نوعفري نيذلا ملعلا لهأب نظلا ءوس يف هللا قتاف ؛-ىلاعتو كرابت- هللا الإ هملعي
 ئلع الإ مهمالك لمحن الو مهب نظلا نسحن هللاو ,رصعلا اذه يف ليدعتلاو حرجلا

 ءاملعب ةءاسإلا نم يبلح اي ترثكأ دقف «ماقتنالاو يفشعلل ال هللا نيدل ةحيصنلا باب

 عدبلا لهآ اهيف تقف ةأرج تأرجت لب ؛نييفلسلا ملعلا بالطبو ةيفلسلا ةوعدلا

 هجو ىلعو شوحو مهنأب كموصخ تفصو نأب نعفلاو لالضلا لهأو ؛لحنلاو
 اوهجوي نأ ةنسلا لهأ موصخل ةصرف يطعت اذه يفو مه نم حضوت ملو مومعلا

 ءاوهألا لهأ رهظيو ؛ةميمذلا فاصوألا هذه نم ءايربأ ءالضف ءاملع ىلإ كمالك

 طحنملا بولسألا اذه امف .ءايقتالا لعفي اذكه امو نيمولظملا ةروص يف نيملاظلا
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 ليدعتلاو حرجلاب نويتكي نم ىلع اهلمحت يتلا ةيجمهلا ةعاظفلا هذه امو ؟ءيندلا

 !؟ناهربلاو ليلدلاب

 يفلس نم ردصت ال عدبلا لهأ يف ملكت نم قح يف ةعشبلا ظافلألا هذه نإ

 ماهس نم مهس هباصأ دق سيسد دوقح نم نوكت لب ؛ةيفلسلا ةوعدلا ىلع صيرح
 رهظ ام رتسيس هنأ نظي معشيو بسي بهذف عجولا ةياغ هعجواف قحلا حرجلا

 .رثآلا فلاخ هنأ قافآلا يف عاذو «رشعناو

 ءالؤه (هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا) هل ةبوت ال بات اذإ و" :يبلحلا خيشلا لاق (4)

 «ربكأ هللا يخأ اي :ةصقان ةبوت هله «ةيقت ةبوت هذه ةشوشغم ةبوت هذه نولوقي «نولبقي ال

 بوتي يذلا اذه لضفأ امبأ ءنورّصضي سانأ كانه هل حتفا :ةبوتلا رداوب ترهظ اذإ حتقا

 .اهنيعت ىتح ةصقان تناك ولو ةبوتلا رهظيو

 نم بات اذإف ؛نييفلسلا ةوخألا ئلع يبلحلا همهتي لطابلاب ماهتا اذه :تلق

 ءاهل طورش ال ةحوتفم كددع اهنأ مأ ؛طورش اهل ةبوعلا نكل .هعبوت لبقي ال يذلا

 هل ءاعدلاو ؛طورش اهل ةدابع لكو ؛طورش هل جحلاو ؛طورشب الإ لبقت ال ةالصلاف

 .رئارسلا ىلوعي هللاو ؛رهاظلا انل نحنو «لبقي ىتح طورش
 ديرتو ءناسح دمحم عدتيملا نع عفادت نأ ديرت مالكلا اذهب يبلح اي كبكل

 دقو ؛مكديب هولبقاف بانأو باتو عجرو يفلس ناسح دمحم نأ سانلل نيبت نأ

 هل -عدعبملا ريغو- عدعبملاف ؛عدعبملا اذه نم ةموعزملا ةبوتلا هذه ىلع انددر

 تسيل اهنأل ؛هعيوت تدر الإو رهاظلا ىلع هنم لبق اهقيط نإف ؛ةبوتلا يف طورش

 :طورشلا هذه كيلإو ؛نييفلسلا ىلع ةرودو ةفلو ةكلذف لب ةبوت

 .ةعدبلا هذهب فارتعالا |

 .اهلعق ئلع مدعلا -؟

 ءاهيلإ دوعي الأ هللا دهاعي نأ ."

 ىلع هعبوت نلعي نأ هيلع بجيف ؛سانلا اهب عمسو ؛ةنلعم ةعدبلا تناك اذإ 4



 انأو ؛اهيلع ليلد ال ةثدحم ةعدب هلعفي وأ هلوقي ناك ام نأ سادلل نيبي نآو المل

 لأ الإ :ىلاعت لاق .اهنع عجرأو بوت

 :[13م :ةرقبلا] ه4 يحتل بتل

 اوحلصأو هيف اوناك امع اوعجز يأ :ةيآلا هذه ريسفت يف ريثك نبا لاق

 ."اوهتومتكي اوئاك ام ساتلل اونيبو مهلامع

 وعدي ناك ام نأ نيبي نأ ةعدبلا ىلإ يعادلا ةبوت نم ناك اذهلو» :ميقلا نبا لاق

 هللاو ءاهتقيقحو ةبوعلا طئارش مهفت اذكهف ...هدض يف يدهلا نآو ةلالضو ةعدب هيلإ

 ."”«ناعتسملا

 نيبو ؛قلاخلادبع نمحرلادبع ءاطخأ ىلع -هللا همحر- زاب نبا خيشلا در دقو

 نالعإو ؛مالكلا اذه نع عوجرلا مكيلع بجاولاف» :لاقف ةبوت نم هيلع بجي ام

 نمضعي صاخ فّلؤم يفو ؛ةيدوعسلاو تيوكلا يف ةيلحملا فحصلا يف كلذ

 ."اهيف متأطخأ ام لك نع مكعوجر

 لكب هعطرشأو هبتك يف اهنلعأ دق ةريثك تافلاخم ناسح دمحملو اذه

 .هتبوت نم هيعدت ام يف تافلاخملا هذه ىلع صني ملو «سامح

 نولوقي مهنأب نييفلسلا ىلع هدقتنا يذلا ءيشلا يف يبلحلا خيشلا عقو دقو

 تعرق م 001 غم عدو ورم
 اَنأَو مِيلَع بوث كلوا اوني أوُحَلَضآَو أو

 .ةصقان ةبوت اهنإ
 ةصقان تناك ول ةبوتلا رهظيو بوتي يذلا اذه لضفأ امهيأ» :اهدعب لاق مث (9)

 .1؟هليعت ىتح

 ىلإ رذتعي مل ناسح دمحمف كَريبك اًصقن ةصقان ةيوغلا هذه نإ :كل لوقأ انأو

 املاط يذلا بطق ديس تافارحنا ةماسج ألثم نّيِب لهو مهب رّهشو '”مهحرج ْنَم

 .(577ص) لوألا دلجملا رظنا )١(

 .(006ص) نيرباضلا ةدع رظنا (؟)
 .(183/8) :تالاقملاو لئاسرلا عومجم ()
 :(حيرجتلا ةالغ) هطيرش رظنا (4)



 نيطفلا هيبنت 0

 نوملعي سانلاو ؛تاهريو ةجحبو ملعب هدقتنا نميف نعطو «هلاوقأب دهشتساو هدّجم

 «مكيخأ ىلع ناطيشلل اًنوع اونوكت ال" :لوقي لوسرلا» :يبلحلا لوقي مث )٠١(
 ىلع ناطيشلل انوع اوراص «ناطيشلا ىلع مهيخأل اًنوع اونوكي نأ لدب ءالؤه نآلا

 .«ةريطخ ةقيقح ةيضف كلي هللا لوسر ثيدح نيفلاخ مهيخأ

 ىلع ناطيشلل ةناعإ طورشلا لامكعسا نودب ةبوتلل كلوبق يف تنأ لب :تلق
 همالكب سبل دقلف ءاهيلإ هبنتن نأ بجي دج ةريطخ ةلأسم انهو ؛ةبوتلل معارلا اذه

 ؛عدعيملا ةبوت عم لداعتلاك قسافلا ةبوت عم لماعتلا لعجف ؛نييفلسلا ىلع اذه

 ىلع هانعأو هبناج ب انفقو ةبوت رداوب هدنع اندجو وأ بات اذإ قسافلا نآل ءأطخ اذهو

 ىتح ةمارك الو الف عدعبملا امآ هيلع ناطيشلا نيعن الو مديب اندذخخأو ةقداصلا ةبوعلا

 نب دمحأ ىلإ ءاج امل يرهاظلا دواد ةصق انركذ دقو ؛ةعدبلا نلعأ امك ةبوتلا نلعي
 اذاملف ؛ةبوت رداوب وأ ؛ةصقانلا ةبوتلا وأ «ةبوتلا هيلع رهظي هنأ عم .هل نذأي ملف لبنح

 ىلؤألا ةصرف هذهف «نآرقلا قلخب لوقلا نع هعوجرو همودقب حرفيو ؛هلبقتسي مل
 يذلا لجرلا اذه ىلع ناطيشلا ناعأو «هبلق حتفي مل دمحأ مامإلا نأ مأ ؛اهلالغتسا

 نسحي مل ءالؤه رظن يف هّلعلف :قولخم نآرقلا نأب لوقأ ال ينإ :هل لوقيل هءاج
 هل نيبال دمحأ مامإلا ىلإ ديعب ناكم نم تيتأ انأ :لوقيس لجرلا اذه نال ؛فرصتلا

 يف عُئشأو هيلع دراو عجرأس «ينلبقتسي نأ ديري ال وهو ةعدبلا هلهب لقأ مل ينأ

 لجرلا ادهن يدؤيس -نومعزي امك- ىثاللا ريغ فرصعتلا اذه بيسب اذكهو ؛هقح

 !!ةعدبلا ىلإ عوجرلاو ساكتنالا ىلإ
 هبدأ امدنع لسع نب ْعيِبَص عم -هنع هللا يضر- رمع عينص مكيلع ئفخي الو

 دق :رمعل لاق هيلع ناك ام أطخ غيبصل نيبت نأ امف «هباشتملا نع هلاؤس ببسب

 ترهظ ةبوت رداوب هذه هللا ءاش ام :لاق له ؟رمع لعف اذامف «يسأر يف يذلا جرخ

 رمأو «قارعلا ىلإ هلسرأف ؛ةبوعلا هذه نم نمأي مل لب !انبيبحو انو“ تنأ لاعت هيلع



 2. نيطفلا هسيبنت
 -اذهو (ةريثك رمألا اذه ىلع ةلثمألاو نهتبوت نم ققحتي ئىنح ؛ةلماك ةنس هرجهب

 لأسن- هنم لصحتي اًئيشف اًنيش يبلحلا حبصأ يذلا قحلا يفلسلا جهنملا وه -هللاو

 .-ةيادهلا هل هللا

 ىلع بجي» :لاقو عينصلا اذه يرباجلا ديبع ةمالعلا لضافلا خيشلا دّيأ دقو

 خيش اي كنأ نّيبو «"':فتاهلا يف وأ رس هنلعأ ام يفكي الو هتيوت نلعي نأ ناسح

 بابلا اذه يف عئاض "نيكسم كنأو (لالضلاو عدبلا لهأ ةبوت لبقتو يكزت يلع

 .-كلذ هللا لأسن- ..دسافلا جهنملا اذه تكرتو تعجر الهف

 ةشلاشلا ةرقفلا

 ال دحاو عيدبت ىلع ملعلا لهأ عمجا اذإ ةبلطلا ةماع فقوم مث» :يبلحلا لاق

 ام اوحجري نأ مهل حيجرتلا اوعاطتسا اذإ لوقأ انأ ءاوعمجأ ام اذإ ؛هوفلاخ .أ مهعسي

 تحجر ول ىتح اًدلقم تنك اذإ مث ؛ةيعرش ةلأسم يأك طوحألا اوذخأي اوعاطتسا

 ءاول لماحو اًرشانو اًمفادمو اًدهتجمو اًدلقم نوكت نأ امأ ءاّدلقم نوكت نأ كبسح

 نع ملكتأ انأ معن ,فلسلا جهنم فلاخي ةقيقحلا اذه .بابلا اذه يت حرجلاو ليدعتلا

 ضعب مهنم تردص ول ىتح ءاملعلا :لوقأ انأ كلذل ,ءاملعلا نع نولقني نيذلا ةبلطلا

 ناك امهم مهيلع نوكت دق يتلا تاذخاؤملا ضعب عم ينعي مهمالك ةقيقح عيدبتلا تاملك

 ملع نأ اومهفي مل ثيح بابشلا تافرصتو تايكولس نم نآلا ةلكشملا نكل ءاطبضنم

 ةلدأ يف دوجوم وهال ليدعتلاو حرجلا ملع :ةحلصملل دجو ًالصأ ليدعتلاو حرجلا

 اًذِإ ؟كلذك سيلأ ةنسلاو باتكلا ظفحل أشن ؛ىشان ملع وه «ةتسلا ةلدأ يف الو باتكلا

 ؛ةحلصملا برضل ةحلصملل ئشنأ يذلا ملعلا اذه مدختسن انلاب اف ,ةحلصم ملع وه

 هذه لوقن هبتنن ال .ناسنإ عدبن نأ ليبس ين حلاصملا نيب حيجرتلا مدعل لقألا ىلع وأ

 .هل لجسم طيرش يف (تنرتنإلا) باحس ةكبش ىلإ عجرا (1)
 .«نيكسملا يبلحلا يلععب ثحبلا ناونع يف هتيمس هلجأ نم يذلا ببسلا اذهو (1)



 انأ نآلا ثيحب ؛ةحلصملا هذه ىلع بترتت دق يتلا دسافملل هبتنن ال نكل «معن ؛ةحلصم

 ببسي هيف نييفلسلا ةملك تقرف دقو الإ ماعلا يف ناكم دجوي ال حورأو رفاسأو بهذا

 عددبي مل نم «نالق عدبي ال نالف «عدتبم ريغ نالفو عدتبم نالف ءنالع ببسبو نالف

 نوملعي ال مهو ءاهقئاقح نوملعي ال مهو بابشلا اهرركي تاملك «عدتيمف عدتبملا

 ا سيلو ءاّدج ةريطخو ؛ةريطخ ينعي ةقيقحلا ةيضقلاف ءاهعورف نوملعي الو ءافوصأ

 .(ةفشاك هللا نود نم

 :هجوأ نم مالكلا اذه ىلع درلاو و

 عيدبت ىلع ملعلا لهأ عمجأ اذإ ةبلطلا ةماع فقوم مئثا :يبلحلا خيشلا لاق )١(

 .«هوفلاخي نأ مهعسي ال دحاو

 اذهب لاق نم ,رصاعملا ليدعتلاو حرجلا يف يبلحلا دعاوق نم هذهو :تلق

 عدبلا لهأ ةيكزت يف هيلع ريست يذلا كجهنم يمحت نأ ديرت اًمئاد تنأ ؟مالكلا

 ؟يوارغملاو يبرأملا عدبت مل نآلا ىلإ اذامل هل الق ول ادنأل :ةدسافلا دعاوقلا هذهب

 مل ءاملعلا ضعبف «(!!)مهعيدبت ىلع ملعلا لهأ عمجي ىعح :ةدعاقلا هذهب انباجأ

 عدعبم بطق ديس نإ تلق ولف ؛دحأ ىلع دحأ ركتي ال ةدعاقلا هذهبو ؛مهعدبي

 مالك تلقن دقو ؛اذكهو هعيدبت ىلع عمجُي ملو «نالف هيلع ئبثأو هجدم :اولاق

 عيدبت يف دمحأ مامإلا مالك ىلع نودمتعي مهنأو ؛ةعدتبملا عيدبت يف ملعلا لهأ

 حرجلا بحاص ملاعلا عّدب اذإ ائيلع بجي لهف ؛هريغ ىلإ تافتلالا نود عدعبملا

 اذام مهلآسنتو ؛ضرألا يف ملعلا لهأ عيمج ىلإ لحرن نأ ساعلا نم اثالف ليدعتلاو

 ؟هعيدبت يف ينالفلا ملاعلا نوقفاوت لهو ؛نالف يف نولوقي

 اذهل لهأ وه- ملعلا لهأ نم دحاو هعّدب اذإ عدتبملا نأ ةنسلا لهأ جهنم لب

 ليدعتب حرجلا اذه ضراعت اذإ الإ ؛هيف هلوق اولبقي نأ عيمجلا ىلع بجو -ملعلا

 لوبق بجو هيب اذإف «ببسلا نيبي نأ حراجلا نم بلطن اًنإَف ؛خياشملا دحا نم



 نيا نيطفلا هيبنت

 حرجلا دعاوق يف فورعم اذهو «لدعملا خيشلا كلذ لوق ىلإ تفتلي الو هلوق

 ءاقحال كلذ يف ليصفتلا يتأيس امك ليدعتلاو

 ءاملعلا هعدبي ملو سائلا دحأ عدب ينالفلا ملاعلا نأ ول :يبلحلا لأسأ انأو

 «؛نيرخآلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافك ضرف ملعلا اذه نأ ىلع ءانب نورخآلا

 !؟مالكلاب مهمزلن مآ مذرل ةعيرذ نوكي ءاملعلا توكس نأ مأ ؟همالكب ذطخأن لهف

 الإ حرجي ال وأ حرجلا ىلع عامجإلا بلطي لّدعو حرج اذإ ملاعلا ناك لهو

 !؟عامجإب

 نأ مه حيجرتلا اوعاطتسا اذإ لوقأ انأ ءاوعمجأ اماذإ» :يبلحلا لاق مث (9)

 كبسح اًدلقم تنك اذإ مث ةيعرش ةلأسم يأك طوحألا اوذخأي اوعاطتسا ام ءاوحجري

 .ااًدلقم نوكت نأ

 هذهف ؛رصاعملا ليدعتلاو حرجلا يف يبلحلا دعاوق رهظت اثيشف اًئيش :تلق

 !هللا ناحبس ؛عيدبتلا ةلاسم يف حيجرتلا ملعلا ةيلط ىلع نأ يهو ؛ةديدج ةدعاق

 نودريو ؛ءامد وصاصمو شوحو مهنأب مهتهبش ليلق لبق ملعلا ةبلطو ءاملعلا
 الإو حيجرتلا ملعلا بالطل نكمي نآلاو ...ووو تابوتلا نودريو .ماقتنالاو يفشتلل

 ةيهقفلا ةلأسملاب عدعبملا حرج تيواس فيك ةيعرش ةلأسم يأك طوحألاب اوذخأ

 !؟هجوأ هل اهيف ليلدلا يتلا ةيفالخلا

 فيكف ؛اذه يف اًمالك ءاملعلا نم عمسن ملو ؛مالكلا اذه نم بجعنل اننإ

 اذإ حيرجتلا بيس نع نيحّرجملا لأسن نحن ؟عدتبم ريغ وأ عدتبم اذه نأب حجرن

 الإ قحلا دعب امف ليلدلاب انربخأ اذإف «ةقثلا مالك لوبق بجي الإو هيلع ةهبش تماق

 ؟اًمئاس حيجرتلا نوكي فيكف :لالضلا

 اذه ضقنت انهو .دحأ لك ناسل ىلع حيصأ ليدعتلاو حرجلا نإ :تلق تنأ

 مه نيذلا ءاملعلا هعجرم سيل ءدحأ لك داهتجاو رطاخخ ىلع هلعجيتو ؛لوقلا

 دخأ حجري مل اذإو !؟بيرغلا بيجعلا جهنملا اذه ام «نوعبتي مهريغو نومكحي



 ان

 ءاملعلا مالك اولبقي مل ةلهجلا نم اريثك نإف !!ربكآ هللا !عيدبتلا مدع يأ :طوحألاب

 ذخأ مهنم دهتجي مل نمو ؛عدتبمب سيل هنأ اوراعخاو اودنهتجاو هبطق ديس يف

 لب ؛مهجهنم مهل ٌغوسي وهف ؛عدبلا لهأ هب حرفي كمالك هللاو ؛هعدبي ملو طوحالاب

 .مهلاب ئلع رطخت مل يتلا دعاوقلا مهل دّعقيو
 ليلق لبق !ضقانتلا رثكأ ام !هللا ناحبس ؛دّلقي نأ هيلعف طوحألاب ذخأي مل اذإو

 كيلقتلا نم جرح ال نآلاو ؛ديلقت هتربتعاو ةقثلا ربخخو مالك لبقي نم ىلع تعش

 .ناعتسملا هللا !؟جهنملا اذه نوكي فيك

 دجو ًالصأ ليدعتلاو حرجلا ملع نأ اومهفي مل ثيح» :يبلحلا خيشلا لوقي (6)
 وه ,ةنسلا ةلدأ يف الو باتكلا ةلدأ ين دوجوم وهال ليدعتلاو حرجلا ملع ,ةحلصملل

 .«ةحلصم ملع وه اَذِإ ؟كلذك سيلأ ةنسلاو باتكلا ظفحل ًاشن ئشان ملع

 لصوو ؛ةثدحملا ةجيتنلا هله ىلإ لصو ىتح اًئيشف اًئيش يبلحلا جردت دقل

 فيكف ؛ملاع نع ًالضف ملع بلاط نم جرخي ال يذلا ريطخلا موهفملا اذه ىلإ
 ةدوجوم ريغ هتلدأ ليدعتلاو حرجلا ملع نأ -ماوطلا لمحي يذلا- مالكلا اذه لوقت

 مئاقلا ليدعتلاو حرجلا ملعب لهاج الإ مالكلا اذهب لوقي ال ةنسلاو باعكلا يف

 لقنأ نأ يبسح نكل ؛كلذ ىلع ةلدالا انقس دق نحنو ؛ةنسلاو باتكلا ةلدأ ىلع

 كلذ يف ءاملعلا ضعبل اًمالك

 ةلدأ نم رسيت ام هللا نوعب ركاذ ينإو» :-هللا همحر- لبقم مامإلا خيشلا لاق

 ةلدأ قاس مث هللا مهمحر- ثيدحلا لهأ لاوقأ مث ةنسلاو باتكلا نم حرجلا

 دارأ نمف اهركذ لوطي ليدعتلاو حرجلا ملع ىلع ةبسلاو نآرقلا نم تارشعلاب

 ةلدألا هذه يفف» :لاق ةلدألا درس نم ءاهتنالا دعب مث ؛باتكلا ىلإ دوعي ةدارتسالا

 اهيف عزاني ملو ؛ىصحت نأ نم رثكأف ليدععلا ةلدأ امأو :حرجلا ةيعورشم ىلع ليلد



 هم نيطفلا هيبنت

 حرجلا ةلدأ نأ ئلع اهتبثيو حرجلا ةلدأ يوقي اهداريإ ناك نإو ءاهدرون ملف مصخلا

 .'''نن دمحلاو ةيفاك

 لكل ةرهاظلا ةحضاولا ةلدألا هذه نع يبلحلا خيشلا لوقي ئرت اياذامف

 !؟دحأ

 زاوج ىلع ليلد «نيب مارحلاو نيب لالحلا» :ثيدح هيفو» :رجح نبا لاق

 ."«ةنسلا حرش يف يوغبلا هلاق ؛ليدعتلاو حرجلا

 نم هعلدأ هل ليدعتلاو حرجلا نأ ىلع رجح نبا رارقإو يوغبلا لوق اذهف
 !؟يبلحلا مهف امك اومهفي مل مهنأ مآ ,ةنسلا

 دجُو ملع ليدعتلاو حرجلا ملع نأ يف يبلح اي كمهف مهف نم :لوقأ

 ؟رصع يأ يفو ؟أشن ىعمف -اًقح- كلذك ناك نإو ؟ئشان ملع وهو ةحلصملل

 !؟هولهج نوعباتلا لهو ؟هوفرعي مل ةباحصلا لهو
 ىبعمف هل ريقحت هيفو ؛ميظعلا ملعلا اذهل هيوشتو نعط هيف مالكلا اذه نإ

 ءافورعم نكي ملو ثدحأ يأ :ئشان ملع

 ملع نع لاق ثيح (يئنيغلا قوزرم) حلاف ذيملتل اديلقت مالكلا اذه يف نإ

 ادار عيبر مامإلا خيشلا لاقف .(ةعيرشلا مولع نم يبناج ملع) هنإ :ليدعتلاو حرجلا

 يأ يبناج ملع هنأو ليدعتلاو حرجلا ملع ىلع طح مالكلا اذه يفد :هيلع

 .""«يشماه

 مولع نم ىتح نكي ملو ؛ئشان ملع هنأ يبلحلا مالك عمس ول فيكف :تلق
 رطخأو بعصأ رمألا نوكي نأ دب ال !؟عيشنأ مث نكي مل لب «ةيبتاجلا ةعيرشلا

 !!طحأو

 ,(77ص) ةنتفلا نم جرخملا :رظنا (1)
 01 /4) مقفلا (؟)
 .(١١ص) نيدلا ةامح مه ليدعتلاو حرجلا ةمئأ :رظنا ()



 2ئ

 نييفلسلا ةملك تقّرف دقو الإ ملاعلا يف ناكم دجوي ال١ :يبلحلا خيشلا لاق (4)

 .1...عدتبم ريغ نالفو عدتبم نالف «نالع بيسبو نالف بيسب هيف

 ةاعدو ءاوهألا لهأ بناج ىلإ كفوقو قّرفتلا اذه بابسأ نم نإ :تلق

 ليدععلاو حرجلا ءاملعب ريهشعلا اذه ام مث ؛قيزمعلاو قيرفعلل نيددجملا قرفتلا

 له «نيمرجملا ةعدعبملا ديك نم هنومحيو ؛نيدلا اذه نع نوبذي نيذلا هبالطو

 حرفت ال اذاملو هنأش نم لؤهت ىتح ةعدتيملا يف ملعلا لهأ مالك يبلح اي كظاغأ

 هيلع ناك ام وه يئس اذهو عدعبم اذه :لوقلا نإ ؟عدبلا لهأ لاخل ءاملعلا نايبب

 ؛نيعباتلاو ةباحصلاو لوسرلا نمز يف مهلبق ْنَّمو دمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا

 ؛عدعبملا نايب ةلأسم لوهيو ملعلا اذه نأش نم رَّفحُي ءاملعلا نم ادحأ عمسن ملق

 ١لالضلاو عدبلا لهأ نم الإ مهللا

 الإ قرفت ام هللاو ؛نييفلسلا قرفت ةعدتبملا حرج يف قحلا ةملك له مث

 اًكسمت نويفلسلا دادزي لب ؛يفلسلا نع يفلسلا قرفت الو ؛يبزحلا نع يفلسلا

 !؟يلع خيش اي مالكلا اذه امف مهنع نودعتبيو ةعدتبملا نوفرعي امدنع جهنملاب

 ةعبارلا ةرقفلا

 مّدقُم رّسفملا حرجلا نأ ليدعتلاو حرجا ملع يف ينعي اهولوقي ةملك انخيش :لئاس

 ؟مهبملا ليدعتلا ىلع

 ةملك سيل ءاّعنقم نوكي ال دق رسفملا حرجا نكل ءحيحص مالك اذه :يبلحلا

 نآلا ينعي نكمم هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ميرك نآرق هنأ رّسفملا حرجلا

 ىلع قلعي يبهذلا ؛يددع ةلجسمو ريسلا يف اهتأرق هذه انأ ءاذكل نالف كرت نالف :اولاق

 دنع نككل .هدنع رسفم اذه :حرجي ذخأق اًئيش مهوتي .'"'مهوتلاب حرجي ناك لاق دحاو

 اذه ةحص نم ءيش سفنلا يفو ؛مامإلا اذه نع نورخاتملا هلقني اذهو ؛جاجحلا نب ةبعش دصقي (1)

 .مالكلا



 هال نيطفلا هيبنت

 دق :يدنع يذلا حرجلا سيل كدنع يذلا حرجلا نوكي دق هب عنتقم ريغو مهو هريغ

 اذه يف عقاو هنأ تمهوت تنأ نكل :يدنع يذلا حرجلا وه كددع يذلا حرجا نوكي

 له الّوأتم همهونأ انأ ءاّرصُم همهوتت دق ثنأ ؛يوارلا اذه يف عقي مل لوقأ انأو ءيوارلا

 دعاوقلا اهب مدختست يتلا ةدماجلا ةروصلا هذبب تسيل ةيضقلا نذإ ؟ءاوس لوأتملاو رصملا

 نحن لوصألا هذه لك عم نحنالإو ؛ةيعقاو ريغو ةيعرش ريغ -ةقيقحلا- ةروصب
 ال يعقاولا يعرشلا ليزنتلا نمض نكل ءسسألا هذه سسؤنو ؛لوصألا هذه لصؤن
 .(تالايخلاب الو ءاوهألاب

 :هجوأ نم مالكلا اذه ىلع ٌدرلاو ه

 نوكيا ال دق رّسفملا حرجلا نكل حيحص مالك اذه» :يبلحلا خيشلا لاق )١(

 .(اًعنقم

 يف ةميظعلا ةدعاقلا هذه ريرقت يف يبلحلا يلع خيش اي تنسحأ دق :تلق

 نإ :تلق امدنع هتدسفأو كمالك تضقن ام ناعرس كنكل ليدعتلاو حرجلا ملع

 نم -اذإ- ةدئافلا امف ؛دييقت ريغ نم قالطإلا اذهب "'«اعنقم توكي ال دق رسفملا حرجلا

 نوكي نأ امإ :حرجلا اذه يف رظاملا فرعي نأ دي ال هنأ :لاقي قحلاو :ةدعاقلا هله

 نأ امإو ءاهيف ددرتي الو ةجحلاب عنتقي اذهف حيحص جهنمو فاصنإو لدع بحاض

 تناك امهم ةحضاولا نيهاربلاو ججحلاب عسقي ال فنصلا اذهف ئوه بحاص نوكي
 اَنئأَوأَو ه9 :فيصلا اذه يف ىلاعت لاق دقف .حوضولاو ةرثكلاو لب حوضولاو ةوقلا نم

 نيو دم هاكني نأ هل اوني اكمام وَ َّلُكمْويعاْرَمَحَو قولا ْهَمْلعَو دةكحبتملا مهاد

 .فدصلا اذه عقاو نم ريبك بيصن ءاوهألا لهألو 11١[. :ماعنالا 4 َنوُلَهْجي ْمهَرْثَكَعَأ

 يف ةنسلاو باعكلا نم ةحضاولا ججحلا نولبقي ال ضفاورلا ىرت تنأف

 .تحضوو ترثك امهم رمعو ركب يبأ اميس الو ؛ةباحصلا لئاضف

 -لطاي اهب ديرأ قح ةملك )١(



ثك امهم مهدئاقعو مهجهاعم داسف ىلع ةغمادلا ججحلا نوليقي الو
 تر

 ججحلا ترفك امهم (!) مهتايآو مهخويش يف حرجلا نولبقي الو ,تحضوو

 .حوضولاو ةرثكلا نم تغلب امهم «نيهاربلاو

 تافلؤملا نم الو هللا لوسر ةنس نمو هللا باتك نم نوديفتسي ال مهارت اذل

 لالضو مهخويش لالض نايب يف ةيميت نبا مالسإلا خيشل جاهنملا اهنمو ةريغكلا

ا ةدخو لهأ اميس الو فوصعلا ةالغ يف كلذ لغم لقو «مهدئاقع
 آل دوجول

يف كلذ لثم لقو ؛مهدئاقع داسفو مهخويش لالض ىلع ةغمادلا ججحلا مهعنقت
 

 ؛نيملسملا ناوخإلاو غيلبتلا ةعامج مهنمو ؛ءاوهألاو عدبلا لهأ رئاس
 غرفت امو

 لالضلا جهانم باحصأ نم ءالؤه نع عرفت امو ؛نييرورسلاو نييبطقلا نم مهنع

 يوارغملاو يبراملا نسحلا يبأو هعابتأو روعرع ناندع لقم
 مكف ءامهعابتأو

وصأ داسفو مهقارحنا ىلع ءاملعلا نم نيهاربلاو ججحلا نم مهل تمدُق
 مهل

 اوماقأ نيذلا خياشملا اوطقسأو ؛طئاحلا ضرع يف كلذ لكب اوبرضف .مهجهانمو

 ؛نيهاربلاو ججحلا مهعبقت مل ؛ءاوهأ باحصأ مهنأل ءاهوديأ وأ ججحلا هذه

 .ةدسافلا لوصألاو بيذاكألاو ليطابألاب نوعنتتي مهنكلو

مهنإ ؟اغنقم نوكي ال دق رسفملا حرجلا نإ ءاملعلا نم لاق نم مث
 :نولوقي 

 نم ةدعاقلا هذه لوبق ىلع ءاملعلاف الإو هنم ققحتي هنإف هفالخ ىلع ليلدلا ماق اذإ

لع ةدعاقلا هذه قبطي له يردأ امو ققسلفلا هذه دوجو ريغ
 هنأ وأ عدبلا لهأ ى

وارغملاو ينيوحلاو ناسح دمحم نع هعافد نم هسفن يمحيل اهعضو
 يتأي ؛ي

ف مهريغو يمجنلا خيشلاو لبقم خيشلاو عيبر خيشلا لاغمأ ءاملعلا
 نوعدسي

 اذه لوقيو يبلحلا يلع لاغمأ يتأيف :تاعمتجملا رفكي يريقكت هنأل ؛يوارغملا

 ءاملعلا عدبي ةدعاقلا هذه ىلع مث ؛عنقم ريغ حرجلا اذهل ريسفعلا اذه وأ مالكلا

 ينيوحلا لاثمأ يتأيف «قولخم نآرقلا نإ :لوقي ثيح بطق ديس
 مالكلا اذه لوقيو



 ةدسافلا ةدعاقلا هذه ىلع ءانب عدعبم ضرألا هجو ئلع نوكي الف اذكهو ؛عئقم ريغ

 .عنقم ريغ هنأب كمالك دريف لوقت ام ةقيقح ىلع ةلدألا هل دشحت تيقب ولف ؛ةرجافلا

 -حيبص نبا- ينعي عيبرلا رمأ يف رظني لعجف «ةرصبلا يروثلا نايفس مدق

 ؟هتئاطب نم لاق .ةنسلا الإ هبهذم ام :اولاق ؟هبهذم ءيش يأ لأس ؛سانلا دنع هردقو

 ريغ رّسفملا حرجلا اذه لوقيف مهدحأ اديتايف "؛يردق وه :لاق ؛ردقلا لهأ اولاق

 ببسب له ؟يردق هنأب هيلع يروث اي تمكح اذاملف ؛ةنسلا رهظُي وهف ؛عدقم

 ةديقع ررقي يذلا وه يردقلا نأل ؛عدقم ريغ مالكلا اذه ؟ردقلا لهأل هتسلاجم

 اومكح ام لكو فلسلا هانب ام لك مدهن نأ عيطتسن ةدعاقلا هذه ىلعو .!ردقلا لهأ

 !!(عنقم ريغ) ةدحاو ةملكب عدبلا لهأ ىلع هيف

 يف طباوض اوعضو ءاملعلا نأ -كايإو هللا ينمحر- نيطفلا ئراقلا اهيأ ملعاو

 راسو ؛اَرُسفم الإ لبقي ال ئتمو اًمهبم حرجلا لبقي ىتمو ؛هلوبق مدعو حرجلا لوبق

 لك نيديعب ؛ةيسلاو باتكلا ةلدأ نم ةدمعسملا طباوضلا هذه قفو ىلع ءاملعلا

 .عنقم ريغ وأ عنقم هنأ ببسب حرجلا در نع وأ بٌصعتلاو ئوهلا نع دعبلا

 نأ يغبنيف نأشلا اذهل نيبصعيملا ةمئألا ءالؤه مالك امأد :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 مهعالطضاو مهعالظاو ؛مهتقرعمب ملعلل كلذو ؛بابسأ ركذ ريغ نم اًمّلسم دخؤي

 اوقبطأ اذإ اميس ال .حصنلاو ةريخلاو ةنايدلاو فاصنإلاب مهفاصتاو «نأشلا اذه يف

 ال رهاملا ثالحملاف .كلذ وحن وأ ..اًياذك وأ ءاكورتم هنوك وأ لجرلا فيعضت ىلع

 لوقي اذهلو نمهحصنو مهتنامأو مهقدصل مهتقفاوم يف ةفقو اذه لثم يف هجلاختي

 هدريو -(ثيدحلاب ملعلا لهأ هتبثي ال) :ثيداحألا ىلع همالك نم ريثك يف يعفاشلا

 ,"'«كلذ درجمب هب جّنحي الو

 ,(4ه5 /؟) ةثابإلا )١(

 0794 ص) ثيدحلا مولع راضتخا :رظنا (1)



 نيطفلا هيبنت 0

 ريغ ًالمجم هيف حرجلا لبق ليدعتلا نم حورجملا لالخ نإو :رجح نبا لاقو

 ."«فراع نم ردص اذإ ببسلا نيبم

 ينيوحلاو ؛يوارغملاو ؛نسحلا يبأ يف ءاملعلا مالكب يبلحلا خيشلا دخأ ًالهف

 حلاصلا فلسلا ءاملع عبتي يفلس لك هلعفيام اذه «فلسلا جهنمل اًعابتا مهريغو

 فلسلا دعاوقل ةمداهلا ةرئاجلا ةدسافلا دعاوقلا هذهو ناغورلا اذه اذاملف

 مث .ببسلا ةفرعم دعب حرجلا اهيف دري يتلا طباوضلا نيطفلا اهيأ كل ركذأسو

 :(عنقم ربغ) يبلحلا ةدعاق نيبو اهنيب نراق

 داقتعالا يف فالتخالا هفعاب نوكي نأ يش اذإ حرجلا لوبق ندع فقوتي ١

 .نارقألا نيب ةسفانملا وأ

 .هتمامإ ترهتشاو هتلادع تضافتسا نم قح يف حرجلا لبقي ال١

 .هنع يكحملا مامإلا ىلإ هداتسإ حضي مل نم حرجي ةربع ال.م

 .حورجملا نم رداصلا حرجلا ىلإ تفعلي ال5

 .فيعض هردصم نأ نظلا ىلع بلغي حرج ىلإ تفعلي ال.
 ٠بتكلا نم خسلا يف أطخملا ببسب حرجلا عقي دق .*

 :ليدعتلاو حرجلا ظافلأ نم اهنوقلطي يتلا ةمثالا تاحالطصا ةاعارم .!/

 لاوحألا نئارقو ليدعتلاو حرجلا ظافلأ ءانثأ درت يذلا مالكلا قايس يعاري 4

 .يوارلا يف اهدورو تضعقا يتلا

 .طباوضلاو دعاوقلا نم كلذ ريغ ىلإ

 تنأ نكل يدنع يذلا وه كدنع يذلا حرجلا نوكي دق» :يبلحلا خيشلا لاق (9)

 ءاّرصُم همهوتت دق تنأ ؛يوارلا اذه ين عقي مل لوقأ انأو ؛يوارلا اذه يف عقاو هنأ تموت

 .1؟ءاوس لوأتملاو رصملا له هألوأتم همهونأ انأ

 .(07”صض) رظنلا ةعزت )١(



 ملعلا ىلع مئاق قحاللاو قباسلا يف ءاوهألا لهأل ةنسلا لهأ حرج :تلق

 لها اهب ملسيو تالايخلاو ماهوألا ىلع سيلو ؛ةغمادلا نيهاربلاو ججحلا ىلعو

 نوئعطيو اهتحص يف نتوككشيو ءاوهالا لهأ اهب ملسي الو ؛ةميلسلا رطفلاو لوقعلا

 ةنسلا لهآ دقن موقي رصعلا اذه يفو ءاحصنلاو ءاهزنلا ءايربألا ةنسلا لهأ ةمئأ يف

 ةلجسملا مهلاوقأ نمو «فئاحصلاو ءازجألاب مهبتك نمو مهعقاو نم عدبلا.لهأل

 تاطسفسلا نم ةرباكمو اذانع دشآ رصعلا اذه يف ءاوهألا لهأ نكل :مهتاوصأب

 .نيقباسلا ءاوهألا لهأ دنع سيل ام ةيلجلا قئاقحلا يف كيكشتلاو

 ؛ينابلالاو يملعملا ةمئالا لاثمأ مهموصخ دقنب نوملَسي نويرثوكلا لهف

 ناوحخإلا لهو ؟مهلالضو مهليطابأل يئابلألا دقنب نوملسي شابحالا لهو

 نازوفلا خيشلاو نيميثع نبا خيشلاو ينابلألا خيشلل نوملسي نويبطقلاو نوملسملا

 مهتاداقتناب مهريغو يلخدملا دمحم نب ديز خيشلاو يمجنلا خيشلاو عيبر خيشلاو

 ؟هلاغمأو بطق ديسل

 يبأو يوارغملاو روعرع ناندع لاثمأ نم نييبطقلا ةمدخل نيدتجملا له لب

 ؟بطق ديس داقتناب نوملسي مهلاثمأو ناسح دمحمو يبرأملا نسحلا

 حصنلا ىلع مئاقلاو فلسلا جهنم ئلع مئاقلا حرجلاو دقنلا عم لماعتلاف

 .ئوه بحاص نم الإ ردصي ال ةعيمملا يبلاسألا هذهب نيهاربلاو ةلدالا ىلعو

 كلمأ تنك اذإف :ليلدلا ةماقإ وه هلاق يذلا ناهوتلا اذه نم جرخملاو

 كمزليف -يوارلا وأ عدعبملا ءاوس- لجرلا اذه ىلع عقاو حرجلا اذه نأ يف ةجحلا

 كعم تدأو ةجح يعم نكي مل اذإ امأو «(مهوعم تنا) كلوقل لاجم الو هب ذخالا

 عمالو اذه عم ليلد دجوي مل اذإ امأو ؛لوقت اميف كل مكحلاف يمهو ىلع ليلدلا

 .ليلدلا يتأي ىتح ةلأسملا يف فقوعيف اذه

 نكل سسألا هذه سسؤنو لوصألا هذه لصؤن نحنا :يبلحلا خيشلا لاق (6)
 .«تالايخلاب الو ءاوهألاب ال يعقاولا يعرشلا ليزنتلا نمض
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 هذهو ؛ةئيدحلا دعاوقلا هذه نأب تفرتعا كنأ هلل دمحلا :ًالوأ :تلق

 جهنملاو ءاملعلل لخد الو ءيبلحلا خيشلا اهردصمو اهلصأ ةدسافلا تاليصأتلا

 .اهب يفلسلا

 !!؟اًيعرش ًاليزنت ةدسافلا لوصألا ليزنت نوكي فيك :اًيناثو

 ةسماخلا ةرقفلا

 ؟ةيفلسلا نع لجرلا جرخت يتلا بابسألا يه ام :لئاس

 هيلع رارصإبو «غئاس ليوأت ريغب فلسلا جهنم لوصأ نم لصأ ةفلاخت» :يبلحل

 .«لوصأ ةثالث هذه ؛ملعلا لهأ ةجح هيلع ماقأ اذإ

 ؟بطق ديس نع لقن ناسنإ ول ينعي :لئاس

 هدحو اذه نكل ءًالهس سيل أطخو .أطخ بطق ديس نع لقنلا درجتا :يبلحل

 .اهتيفلس نع يفلسلا جارخإل اًبيس نوكي نأ ًاليفك سيل

 ؟بطق ديس كر :لئاس

 ديس يكزي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يتفم نآلا ءحصاني هتيكزت ىتحو٠ :يبلحل

 هددع كيطعأ انأ نآلا ؟لوقت اذام بابلا اذه انحتف ول ءبطق ديس نع لقنيو بطق

 :اولاق مهغأ مهنع انل لقني لو ,بطق ديس نع مهبتك يف نولقني ةيدوعسلا ءاملع خياشم
 لوقي نأ ديدشلا فسألل ؤرجي نم ءاذكو اذك لجرلا نأل ؛انعجارتو لقنن انك نحت

 نكل هقفاون الو ءأطخ اذه لوقن نحن ؛عدبلا لهأ نوكزي ءالؤه وأ ةعدتبم ءالؤه

 .«ثحبلا انه ؛عيدبتلا يف مالكلا ةقفاوملا مدعو ةئطختلا يف سيل مالكلا

 :هجوأ نم مالكلا اذه ىلع درلاو

 غئاس ليوأت ريغب فلسلا جهنم لوصأ نم لصأ ةفلاخ» :يبلحلا خيشلا لاق )١(

 .(لوصأ ةثالث هذه «ملعلا لهأ ةجح هيلع ماق اذإ هيلع رارصإبو



 مهسأر ىلع ةمئألا اهركذ يتلا لوصالا يه فلسلا جهنم لوصأ :تلق

 نمف .مهريغو ؛يراهبربلاو ؛ةطب نباو ؛يئاكلاللاو «ةنسلا لوصأ يف دمحأ مامإلا

 .حصتي هنإف اهب ًالهاج ناك اذإ الإ ؛حلاصلا فلسلا جهنم نع جرخي هنإف اهفلاخ

 .يفلسلا جهنملا نع هجورخب هيلع مكحيف ؛ءبجعسي ملو رمتسا نإف

 رذعي فلاخملا نأب يبلحلا خيشلا مالك ررقي ام ءاملعلا مالك يف تاي ملو

 فلاخ اذإ رذعي هنأ كلذكو ؛غئاس ليوأتب يفلسلا جهبملا وأ ةنسلا لوصأ فلاخ اذإ

 جهبملا وأ ةنصلا لوصأ نمق :لاقملا حضعي لاغملابو ؛رارصإ نودب ةنسلا لوصأ

 يف غئاس ليوأتب ساعلا دحأ ءاج ولف :قولخمب سيل هللا مالك نآرقلا نأ يفلسلا

 له يردن ال فالخلا نم اًجورخ :لاقف ناث ءاج وأ .قولخم نآرقلا :لاقو هرظن

 هذه نيبي حيرص ليلد تآي مل هنأل ؛كلذ يف فقوتتف قولخم مأ هللا مالك نآرقلا

 ريغ نم اهلوقأ نكل ةفلاخملا هذه ىلع اَرْيصُم تسل لوقي وأ ...اذكهو ؛ةلأسملا

 ئلع ةليخدلا لوصألا هذهو ؛بيرغلا جهنملا اذه ءالؤه نم لبقُي لهف ؛رارصإ

 ؟جهتملا

 داحآ هفيداحأ نأل ؛هب قدصأ نكلو ربقلا باذعب نموأ ال :لاقو رخآ ءاج اذإو

 .هرظن يف غئاس ليوأتلا اذهو ؛نيقي نع الإ ةديقعلا نوكت الو

 فدهلا نأ الإ ءلوصالا هذه ىلع اهقييطت نكمي اهفرعن ال ةلثمأ كاده نأ مأ

 هجهنملو :ةدسافلا هتاليصأتل غيوستلاو ريغو هسفن ةيامح لوصالا هذه عضو نم

 .يوارغملاو يبرأملاو ناسح دمحم لاثمأ عدبلا لهأ نع هعافدو هحدم يف ديدجلا

 .(؟بطق ديبس نع لقن ناسنإ ول ينعي» :وهو لاؤسب همالك عبتأ لئاسلا نأ ليلدب

 اذه نكل .ًالهس سيل أطخو ءأطخ بطق ديس نع لقنلا درجم» :يبلحلا لاقف (؟)

 .«هتيفلس نع يفلسلا جارخإب ًاليفك سيل هدحو
 هلوق يفو ؛تاعمعجملا ريفكت يف بطق ديس ةديقع صخشلا لقن اذإ :تلق



 :”امهنع هللا يضر- صاعلا نب ورمعو ةيواعم بس يفو ؛قولخم نآرقلا نأب

 لهف ؛كلذب اًجّتحم ؛ماوطلا نم كلذ ريغ ىلإ .-هنع هللا يضر- نايفس يبأل هريفكتو

 فلسلا ردح دقل !؟بطق ديس ةديقعل ررقملاو لقادلا اذه عيدبت يف اذه يفكيال

 يبلحلا جهن ىلع الإ مهللا ؟مهنع لقنلاب فيكف ؛عدبلا لهأ بعك يف رظنلا نم
 .!زئاج وهف يعييمعلا

 .!هتيكزت ىّتحو» :يبلحلا لاق ؟بطق ديس ىّكز :لئاسلا لاق (5)

 يف هريغو ناسخ دمحم يمحي نأ دعاوقلا هذه نم فدهلا وه اذه :تلق

 يوارغملاو ناسح دمحم ىلع هسفن يبلحلا ءانث يفو ؛بطق ديس ىلع هئانث

 نم عدبلا لهأ يمحت يتلا ةركاملا بيلاسألا هذه ىلإ -هللا كمحر- هبنتف ؛يبرآملاو

 هحدم يف غئاس ليوأت هل ناسح دمحم نإ :لوقي نأ ديري وهف هيف ءاملعلا مالك

 .مهريغو دلاخ ورمعو ندال نباو بطق ديسل

 ةجحب مهلثم نوكي ال عدبلا لهأ حدميو ينغي يذلا -هللا يف يخأ- ىتم ذنمف

 ؟رارصإلا مدع وأ غئاسلا ليوأتلا

 سالا ضحيو ؛مهتعدب ىلإ وعدي ةقيقحلا يف وه عدبلا لهأ حدمي يذلا نإ
 نب نارمعل جّرخ دق يراخبلا اذهو» :-هللا همحر- ريثك نبا لاق مهب ءادعقالا ىلع

 ىلإ ةوعدلا ربكأ نم اذهو ؛يلع لتاق مجلم نب نمحرلادبع حدام يجراخلا ناطح

 .هملعأ هللاو- ةعدبلا

 ةيفلسلا ةقيرطلا لوصآ فلاخ نم :هيف ءاج ًالاؤس نازوفلا حلاص خيشلا لئس

 بجي له ءاهيركفمو اهيسسؤم حدم نأب ؛ىرخألا جهانملا رصانو انلوح مه نّمِم

 ؟هجهنمبو هب اورتغي الو سادلا هرذحيل مهيلإ هتبسن

 جهنم ةفلاخملا جهانملا حدمو ؛؟فلسلا جهنم فلاخ نم» :-هللا هظفح- لاقف

 .ةمصاعلا راد :ط 7٠٠( /1) ثينحلا ثعابلا )١(



 ف نيطفلا هيبنت

 ىلإ عجر نإف هتحصانمو هتوعد بجت «ةفلاخملا لهأ نم ربتعي هنإف اهلهأ حدمو ءفلسلا

 .""عطاقُبو رج هنإف الإو قحلا

 هنأ وأ ؛غئاس ليوأت هدنع هلعل هنأب عدبلا لهأ يكزي نمل رربي يبلحلا خيشلاو

 ٠لطابلا لطبأ نم مالكلا اذهو ؛حدملا اذه ىلع (رصم سيل

 ىعداو- مهب نظلل انسحم ناك نمو» :-هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 قحلأ الإو ؛راكنإلا مهل رهظيو مهنيابي مل نإف ؛مهلاح فْرُع -مهلاح فرعي مل هنأ

 .مهنم لعجو مهب

 هنإف ؛مهعمتأو مهسوؤر نم هنإف ؛ةعيرشلا قفاوي ليوأت مهمالكل لاق نم امأو

 ."نملاق اميف هسفن بذك فرعي هنإف اّيكذ ناك نإ

 لقنيو ءبطق ديس يكزي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يتفم نأل» :يبلحلا لاق (4)

 .1؟لوقت اذام بابلا اذه انحتف ول بطق ديس نع

 ديس ةيكزت لختا يعفملا نأ ديفي ةغيصلا هذهب يكزي كلوقف :لطاب مالك اذه

 ةرم الإ هنم لصحي مل نأ هنع فورعملا هنإف ؛كلذك رمألا سيلو هل اديد بطق

 :-بطق ديس لوق وهو- لوقي نّمع كلذ دعب لئس مث تملاع ةلز هذهو- ةدحاو

 ةوشرلاو قافنلاو ةعيدخلاو شغلاو بذكلا ىلإ ارمع هليمزو ةيواعم نكري نيحو»

 .(١11١ص) نازوفلا حلاص خيشلل ةديفملا ةبوجألا :رظنا (1)

 روهشم خيشلا يبّصعتم دحأ نأ :ةدسافلا لوضألا هذه باحصأ اهقبطي يتلا ةيحلا ةلثمألا نمو

 اهنم ردح بتك) وهو كبتك دحأ يف بطق ديسو يواضرقلا تحدم اذامل : هلأس ناملس نسح

 ناوخإلا انيلع عمتجا ول روصت : :روهشم خيشلا هل لاقث ؟ءاملعلا نم مهنلعج ثيح (ءاملعلا

 ةرظنلا لعيو بيجعلا هقفلا اذه: لإ رظنا“ :بٌصعتملا لاقف ءانيلع ّدشأ ةبرغلا تناكل «شابحألاو

ملف هرظن يف غئاسلا ليوأتلا اذه بّصعتملا اذه هنم لبقف «شابحألا ليلع ناوخإلا شّيجي نأ ديري
 

 «هلهآو قحلل ال صاخشألل بصعتلاو ولغلا وه اذهو . عدبلا لهأل هحدم هخيش ئلع ركني دعي

 ؟ليخدلا جهنملا اذه ام «ةعيشلا دض اهشيجأل ةدعاقلا حدمأ ةعيشلا مذأ نأ تدرأ اذإ لهف

 لمحت نأ روهشم اي عطتست مل اذإف رمجلاب كسمتملاك اهنأو ةمداقلا ةبرغلاب انربخأ لي لوسرلاو

 .ةنسلا ئلع ةليخد جهانمب كعم نمو تنأ انتأت الو :هلهأل ناديملا كرتاف ةبرغلا

 0171 /؟) مالسإلا خيشل يواتفلا عومجم رظنا (؟)
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 ناحجني بجع الف ؛لفسألا كردلا اذه ىلإ ىلدعي نأ يلع كلمي ال ممذلا ءارشو

 ينطاب مالك اذه» :يتفملا ةحامس لاقف .حاجن لك نم فرشأ لشفل هنإو ؛لشفيو

 ."ملسم اذهب ملكتي ال ؛نيعل يدوهي وأ ؛ثيبخ
 ال ةضيرع ةوعد هذهو بطق ديس نع هلقن رركعي هنأ (هنع لشني) :كلوقو

 «بطق ديس يحدام نع هب عفادت يذلا بولسألا اذهل فسأنو ءاهتايثإ عيطعست

 نم ةنسلا لهأل نيبراح.ملاو ؛هدع ةريثكلا لوقنلاب نيعلوملاو .همساب نيجهاللاو

 .هلجأ

 مهبتك يف نولقني ةبدرعسلا ءايلع خياشم نم ددع كيطعأ انأ نآلا» :يبلحلا لاق (8)

 ءاذكو اذك لجرلا نأل ءانعجارتو لقنن انك نحن اولاق مبمأ مهنع انل لقتي لو ءبطق ديس نع

 .(...عدبلا لهأ نوكزي ءالؤه وأ ةعدتبم ءالؤه :لوقي نأ ديدشلا فسألل ؤرجي نم

 .ديس نع مهبتك يف نولقني نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم امل تيمس اله :تلق

 !دسافلا كجهنم ريربتل اهيعدت ئوعد هذهف الإو !؟بطق

 ةسداسلا ةرقفلا

 ؟هجهنم فلاخت هتديقع ناسنإ :لئاس

 سائلا ضعب فرعن نحن «نآلا دجوي .دوجوم اذه .دوجوم اذه نكمم» :يبلحلا
 لك يف ,ردقلا باب ين تافصلاو ءامسألا يف ةيهولألا ديحوت يف هارت ةديقعلا يف ينعي

 نكم ءاًبّضعتم اًييزح هارن جهنملا باب يف ءماّكحلا رفكي ماّكحلا باب يف نكل «باوبألا
 يماخلا راطإلا وه جهتملا لوقأ ؛ًمئاد اهرركأ ةملك لوقأ انأ نكل .دوجوم ؤطاوت

 اذإ :هيلع ظفاحي فيظنلا ءاملا هيف تعضو اذإ فيظنلا سأكلا ؛سأكلاك جهنملا «ةديقعلل

 «فيظنلا ءاملا دسفتو لّلحتت خاسوألا هذه نإف .خسو سأك ين عضوو اًقيظن ءاملا ناك

 ءبطق ديسل هتيكزت دعب هلاق مالكلا اذهو «ةيتوبكنعلا ةكبشلا نع هتذخأ «يدنع دوبجوم ليجستلا )١(
 .لجرلا اذه يف ءاملعلا هحصت امل
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 هتديقع بلغت نأ امإ ءرخآلا امهدحأ بلغي ام ناعرس ةديقعلاو جهنملا لاح اذكه

 حبصتف :هتديقع ىلع يفّلَخلا هجهنم رثؤي نأ وأ اًيفلس هجهنم حبصيف هجهنم ةحيحصلا

 .«لاوحألا لقأ ىلع ؛ةبرطضم هبهذم لكم هتديقع

 :يتأيام مالكلا اذه يف هيلع ذخؤيو و

 .«نآلا دجوي ؛دوجوم اذه ءدوجوم اذه نكمم» :يبلحلا لاق )١(

 لجرلا نوكي ثيحب جهنملاو ةديقعلا نيب هقيرفت اذه همالك نم مهفي :تلق

 ةديقعلا لب ؛هيلع ليلد ال بيجع قيرفتلا اذهو ؛يريفكت جهبمو ةيفلس ةديقع ىلع

 ةديقع ىلع لجرلا نوكي الو ؛ةديقعلا نع جهنملا لصفني الو ؛جهبملا يف لخدت

 .جهنملا نع ةرياغم

 :لاقف ؟جهبملاو ةديقعلا نيب قرف كانه له :-هللا هظفح- نازوفلا خيشلا لكس

 قالخألاو كولسلا يفو ةديقعلا يف نوكي جهنملا (ةديقعلا نم مهأ جهنملا»

 ىمست ملسملا اهيلع ريسي يتلا ةطخلا لك ملسملا ةايح لك يفو ؛تالماعملاو

 يه هذه امهاضعقمو نيتداهشلا ىنعمو ؛ناميإلا لصأ اهب داريف ةديقعلا امأ ؛جهنملا

 ."ةديقعلا

 «رخآلا امهدحأ بلغي ام ناعرس ةديقعلاو جهنملا لاح اذكه» :يبلحلا لاق (؟)

 يفّلَكلا هجهنم رثؤي نأ وأ اًيفلس هجهنم حبصيف هجهنم ةحيحصلا هتديقع بلغت نأ امإ

 .«لاوحألا لقأ ىلع ةبرطضم هبهذم لثم هتديقع حبصتق ؛ةتديقع ىلع
 هتديقع بلغت فيكف ؛طبخو طلخ هيفو موهفم ريغ مالكلا اذه :تلف

 يف ريثأت جهنملا يف ريثأتلا لب .هتديقع ىلع هجيهنم رثؤي وأ هجهنم ةحيحصلا

 احيحص جهنملا نوكي نأ نكمي الو :جهنملا يف ريثأت ةديقعلا يف ريثأتلاو ؛ةديقعلا

 ."سكعلا وأ ؛ةدساف ةديقعلاو

 -(177ص) ةديفملا ةبوجألا )١(

 - ةيبطلا اهراثآو ئوقتلا :طيرش «ءارهلا .و ؛غراف مالك اذه» :قيرفتلا اذه :ر هخبشلا لاق (؟)
 راثاق ىإ ا نمو ؛عراف م كل ع عب

 -يناثلا هجولا
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 "!ةعبباسلا ةرقفلا

 دقف .هنع هعافدو يريفكتلا يوارغملل -هريغ يفو طيرشلا اذه يف- هحدم

 نأ امأ) :لاقو .(تلزاالو .تلز الو) :لاق ؟يفلس هنأ لوقت تلزال له :هنع لكس
 .(يريفكتب سيل هنأ دقتعأ انأ هللاو ءيريفكت لاقي

 خيشلا هيلع مكح ؛لضم لاض عدتبم هلأ يفلس لك هفرعي يوارغملا :تلق

 ؛يداه نب دمحم خيشلاو .ديبع خيشلاو ؛لبقم خيشلاو ؛يمجعلا خيشلاو ؛عيبر

 :يوارغملا ىلع تاذخاؤملا نم اًضعب كيلإو

 قفعتو :ةيصعملا ىلع قفتتو ىصاوعتو رتاوتت ةملا تناك اذإد :يوارغملا لوقي
 نم خالسلالا ئلع قفتتو ؛جربتلا ىلع قفتتو ,فارحنالا ىلع قفعتو كرشلا ىلع

 ؟نوديرت اذام ؟اهل عقيس اذام ؛تافلاخملا لك لهجتو ةدرلا ىلع قفعتو قةمألا نيد

 هللا اهلزنأ يعلا تايآلا هلهب انعقاو طبرن نآ دب ال ؛طبرلا اذه نم ةوخخألا اهيأ دب الف

 ابنَ نقلا املا :ةعاسلا موقت نأ ىلإ هللا ءاش نإ ىقبتسو كو دمحم انيبن ىلع

 0: :ةرقبلا] © ديف انكم اَمُهَجْرل

 ناك ,مدص وهف هللا نود نم دبع ام لك وه مدصلا» :اًضيأ يوارغملا لوقيو
 عرش ريغ ضرألا يف مكحي نأ مادصألا ةدايع رابك نمو تهيآ- ناك وأ يح مبص
 ."عمانصألا نم منص كلذف هب موكحملا كلذو ؛مانصالا نم مدص وهف هللا

 عمسلا :يهو اهطورشي مهتفيلخو نيملسملا مامإل الإ نوكت ال ةعيبلاف» :لوقيو
 مولظملا ىلإ ملاظلا نم قحلا دحخأيو دودحلا ميقيو امهماكحأ يف هلوسرو هلل ةعاطلاو

 ؛جحلا مهل ميقيو قاكزلا مهنم دخأيو مهيف تاولصلا ميقيو ؛مهنيب لدعلا ميقيو

 يواديو ؛مهريقف معطيو هسفن هنم يمحي امم مهيمحيو ءرافكلا مهب دهاجيو
 وهف كلذ ئوس امو ؛ةيعرشلا ةعيبلاو ءالولا يطعي نأ قحتسي يذلا اذهف ؛مهاضرم

 ,طيرشلا ىلإ عجراف ءاهتع مالكلا لوطل ةرقفلا هده صن ركذأ مل )١(

 .ثلاثلا طيرشلا :ةديقعلا سرد يف (؟)
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 ."!«ةيرشبلا لوقعلا ىلع نيلاعحملا نم ةعامج اهب موقي ةيصوصلو صصلت درجم

 اهبراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا هلعفي ام دهاش ول ءرمعف» :لاقو

 .”نرافكلا داهج مهدهاجل مهآر ول ؛رافكلا داهج مهدهاجل

 بتك هل يلاوحلا رفس خيشلاو» :هنع لاق ثيح يلاوحلا رفس ىلع ىبثآو

 هعجري نأو هنع جرفي نأ -ىملاعتو كرابت- هللا وجرنو ءاًميظع اًعفن اهي هللا عفن (ةديج

 ."'ةيفلسلا ةديقعلا نع عافدلل هطاشن ىلإ

 نمحرلادبع خيشلا اهسأر ىلعو ةديج ةعامج تيوكلا دالب يف» :اًنضيأ لاقو

 اهنم عفتييف ؛ءاطخأو تاظحالم نم ولخت ال تناك نإو ةعفان بتك هل قلاخلادبع

 (ءاضيب يدايأ مهل نيذلا هتذمالتو هئاوخإ ةيقبو ؛يفلسلا جهنملا مدخت ام ردقب

 ."نيخ لكل مهقفوي نأ هللا وجرن
 .ةيجهنملا تاذخاؤملا نم كلذ ريغ ىلإ

 ةنماشلا ةرقفلا

 ؛نييفلسلا لمش قرفتو عدبلا لهأ معدت يتلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج نع هعافد

 .انه ينوءاج امل مهتحصن انأو ءاهب سانلا ملعأ انأ ةقيقحلا ثارتلا ءايحإو» :لاق ثيح

 نم يه يه تاظحالم ثالثلا هذه ؛تاظحالم ثالث مكيلع يدنع متنأ :مه تلق

 .ةنس نيرشعو سمخ «ةنس نيرشع
 هيف مه نأ ملعأ يننإ اًمبط يسايسلا لمعلا ين مكلوخد :ىلوألا ةظحالملا

 «نودقتعت متنأ اذام ا «يدنع اذام مكيطعأ انأ نكل «ءايلعلا نم يواتف مهدنع

 .يدنع اذام مكيطعأ انأ

 )١( «كلام مامإلا فقاوم» هباتك يف )ص١5(.
 .يثاثلا طيرشلا ««رمع قورافلا» طيرش يق (1)

 .(0١١ص) :ةيفلسلا 5 ةديقعلا نع عافدلا يف ةيملعلا رداصملا) هباتك يف ()

 .قباسلا ردصملا (4)
 .يرجآلا ةكبش نم يوارغملا نع مالكلا اذه تدفتسا (5)



 دقو «قلاخلادبع نمحرلادبعل نآلا ىلإ مكميظعت يهف :ةيناثلا ةظحالملا امأ

 لهأ ءاملع دض هنأو «ةيريفكتلا هذه ةيفلسلا ةكرخلا عم هنأ حضوو هتروص تفشكتا

 .ةقرافملا هذه راهظإ نوبعصتسي مهنأك نكل اذبب نورقي مهو «كلذ هبشأ امو «ةنسلا

 انأ ءلطابلا وه قافنلا نأل ؛قافنب سيل هنأ ملعأ انأو ؛قافن مهنم اذه لوقي يربغ اًعبط

 نأ بجي لوقأ انأ ءأطخ باعصتتسالا اذهو ,نويعصتسي نكل نوقداص مبمأ ملعأ

 يداعن قلاخلا دبع ببسب سيل نحنو «فرعن ام رثكأ نوفرعي اونوكي دق نكل ءاولصافي

 انريغ يف انفالخ لعجن نأ زوجي ال :ةرم نم رثكأ ةملك لوقنو نّيبث نحن مهلك سانلا

 قمحأ اذه لوقأ انأ هنيب فالخلا يف اًببس هريغ يف هفالخ لعج نم ءاننيب فالخلل اًببس

 فاخأ رسخ اذإ ريغلا اذه ديفتسم نوكيس هريغ ببسب هيخأ عم فلتخا اذإ هنأل ؟شيل

 .؟صرحلا نيأو ؟فاصنإلا نيأو ؟كلذ يف لدعلا نيأو .مصنلا ؟ديفتسملا ْنَم

 اوفرتعاو اهب اورقأ دق مه «ةيبزح تايكولسو تاسرامم مهدتع نأ :ةثلاثلا ةطقنلا

 «ةيبزحلا يف تارملا ضعب يف عقن ًالعف نحن فسألل :لاق ؛مهرباكأ ضعب يل فرتعا ءابب

 ينو هتمظع يف ينابلألا خيشلا ريربت اذه ءاذك جاتجي ءاّمْرح جاتحي يوعدلا لمعلا اًنايحأ

 ناك ؛يشماو كدملك لق :لوقي ناك ؛كيخأب كدضع دشنس :لوقي ناك .هردق ربك

 نأ امأ ءاندوهج هيلع ينبنو ؛هب لدتسن يلا جهنملا وه اذه .مزلم ريغ مِلعُم يمالك :لوقي

 لبقت نل ءاتتوعد لبقت نأل ءانل ءادعأ اًميمح سانلا ذختنو ؛:ةروصلا هذبب رومألا دسفن

 نم مهأ ثارتلا هللاو .حيحص ريغ اذه هللاو .نويريفكت ثارتلا :لاقي نأ امأ .انتوعد

 .ناويإلا لئاسم يف ينابلألا خيشلا جهنم ةرصنو ءةئسلا لهأ ةديقع نع عفاد نم رثكأ

 نأ ىلوأ مهيأ .تاظحالم يف .تاظحالم يف نكل «لاقي ال اذه !؟نويريفكت لاقي فيك

 ؛مييداعت نأ مأ ريخلا ىلإ مههيجوتو مهحصن يف مهنم انبرق لغتسنو مهنم نيبيرق نوكن
 نحن كلذ عمو .كلذ ين لمشألاو مظعألا انّتوعد كرتنو ادب اولغشنيو مهب لغشننل

 نع عافد هنكلو .عافد هنأب ساسأ ىلع يمالك ذخؤي ال ىتح ثارتلاب ةلص انل سيل لوقن

 نم اهدنعو ملعلا ةبلط نم اهدنعو طاشنلا نم امل ثارتلا ءايحإ ةيعمج :لوقأ ءقحلا
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 حصانتلا ؛مهعم حصانتو لصاوت كانه نوكي نأ ىلوألاو لوألا .رببكلا ءيشلا تاردقلا

 ؛رثكأو رثكأ موي لك يف نورشتني نولازي ال ؛مهيف رثؤي نل مهل يداعملا ,مهيف رثؤي دق مهعم

 .«يئادعلا بولسألا اذه بيسب .رثكأو رثكأ رسحتن اننأك ءانيبأ مأ انئش نحن فسأللو

 :هوجو ةدع نم مالكلا اذه ىلع هرلاو و

 هيلع اهتوذخأي يتلا ىربكلا تاظحالملا نمض نم يوارغملا خيشلا» :يبلحلا لاق

 .«ثارتلا ءايحإب هتلص عوضوم

 ءاهلهأو عدبلا نأش نم نيوهتلاو عييمتلا يف يبلحلا بولسأ ىلإ رظنا :تلق

 نم للقي ال ردقم مرتحم خيش هنأ عماسلا هومي ئتح ؛(يوارغملا خيشلا) :الوأ لاقف

 .ةيجهنملا تافلاخملا نم هيلع رهظ نإو هنأش

 ال تاظحالم درجم يهو اذج ةديه ةلأسملا نأكو (تاظحالملا) :لاق اًيناثو

 .تاعمتجملا ريفكت اهمظعا نم ماوط -هللاو- يه لب :رثكأ

 ناسنإ لكو ؛اهل ةميق ال ةريقح تاذخاؤم يهف ؛(هيلع اهنوذخأي) :لاق اًثلاثو

 .اهنم وجدي دحأ الو تاذخاؤم هيلع

 لصاوتلا نم يهف !ةحودمم ةلصلا هذهو «(ثارعلا ءايحإب هتلص) :هلوق اًعبارو

 ريخلا لجأ نم اذإ ةلصلاف ةيريخ ةيعمج ثارعلا ءايحإو !اًعرش هب رومأملا يخآتلاو

 !!سابلا عفنو

 للقت ال ذخآمو تاظحالم درجم هيلع يدلاو ؛مرتحم خيش هنأ ةصالخلاف

 لك اذاملف ريخلا لهأ عم يخآتو لصاوت وه بسلا نأو ةصاخ ؛ةيوعدلا هتميق نم

 .ءاملعلاو خياشملا اهيأ ةجضلا هذه

 نيذلا خياشملا يف نعطلا يف لاجملا هل حيمي نولتملا بولسألا اذهبو

 لوح الف ؛عدعيملا اذه سأر هب عفريو مهردق نم عضولاو لجرلا اذه يف اوملكت

 -هللاب الإ ةوق الو



 نيطفلا هيبنت ُ
 تلق ءانه ينوءاج امل مهتحصن انأو ءاهب سانلا ملعأ انأ :يبلحلا لاق مث )١(

 .«ةنس نيرشع ذنم يه يه تاظحالم ثالث مكيلع يدنع متنأ مهل

 هموهفم «اهب ساندلا ملعأ انأر :هلوقف ؛ةنولعملا هبيلاسأ نم اًضيأ اذهو :ثلق

 عيبر خيشلاو لبقم خيشلا لاثمأ اهوحرجو اهيف اوملكت نيذلا ءاملعلا نم ملعأ هنأ

 دخو ؛مهملعأ انأ عماسلا اهيأ فخت الف .مهريغو يرباجلا خيشلاو يمجعلا خيشلاو

 ام ليوهتلا نم هيف هريغ نود هسفنل ملعلا ريجحتو ؛ينم ةيعمجلا هذه ىلع مكحلا
 لقني نمم انعمس امك ؛هماكحأو همالكب عماسلا عاتقإل هلخعي بولسأ اذهو ؛هيف

 .«عيبر خيشلاب ضرألا هجو ىلع ناسنإ ملعأ انآ» :لاق هنأ هنع

 خياشملا نم ةمولظملا ةكرابملا ةيعمجلا هله يأ ؛((تاظحالم ثالث) :هلوقو

 نيرشع لبق اهب مهحصن دق تاظحالملا هذهو ؛تاظحالم ثالث اهيلع ام لك

 مهرذعو تاذخاؤملا هذه مهل ررب -يتأيس امك- هنأل ةيفلسلا نم مهجرخت الو (ةنس

 هسفن صلخيس هنأ ةكترفلا هذهب يبلحلا نظيو .مهعم لصاوت نم ىلع جرخ الف اهب
 .ةيتيوكلا ثارعلا ءايحإب هتلصل هدقتنيس نمم هريغو

 يننإ اًعبط .يسايسلا لمعلا يف مكلوخد :ىلوألا ةظحالملا» :يبلحلا لاق (9)

 مكيطعأ الو ؛يدنع اذام مكيطعأ انأ نكل ؛ءاملعلا نم يوانق مهدنع هيف مهل نأ ملعأ

 .«نودقتعت متنأ اذام

 يواتف مهددع نأب ؛مهل اهغوس دق مهيلع اهاري يعلا ةظحالملا هذه :تلق

 نم كدنع ام انيطعت مل مث ؟اهركذت ةظحالملا هذه اذامل اذإ .'"ءاملعلا نم

 .ةمهوملا كتاقالطإ نم هذهف «يسايسلا لمعلا لوخد يف ةيعرشلا تافلاخملا
 نمحرلا دبسل -نآلا ىلإ- مكميظعن يهف :ةيناشلا ةظحالملا» :هلوق (8)

 .«قلاخلا دبع

 زيوجت نع دعبلا لك ةديعب يهف ثدجو نإف «يبلحلا اهيعدي يتلا يواتفلا هذهب ملعأ هللا :تلق )١(

 ,ةيعرشلا ريغ ةسايسلا يف عوقولاو «بزحتلا



 جهتملا يف مهدنع ةديحولا ةيعجرملا وه لب طقف هنومظعي ال :تلق

 اي كنأكف فدع يلخعلا عيطتست ال يتلا ةيعمجلا هذه يسسؤم نم وهو ؛ةديقعلاو

 نم ربكأ ةيضقلا ؛مارتحاو ميظعت درجم يهف «لجرلا اذهب مهتلص نم نوهت يبلح
 .ريثكب كلذ

 هذه ةيفلسلا ةكرحلا عم هنأ حضوو هتروص تفشكتنا دقو» :لاق مش (5)

 .«ةنسلا ءاملع دض هنأو ؛ةيريفكتلا

 هذه ىلإ يمغم وضع درجم هنأ لجرلا اذه نأش يف رخآ نيوهت اذهو :تلق

 ءاملع دض هنأ امأو ءاهراكفأ رشانو اهيماحو اهخيشو اهسسؤم وه لب ؛ةعامجلا

 غوسي امم وأ هقفلا رومأ يف مهفلاخي هنأ هيف لخدي قالطإ اذه نكل «معنف ؛ةنسل
 ددعت زاوج يف يفلسلا جهنملا يف مهفلاخي هنأ يهو ةقيقحلا نأ الإ ؛فالخلا هيف

 «تاناملربلا لوخدو ”ماكحلا ىلع جورخلاو تاروقلا زاوجو ؛تاعامجلا

 :ماوظلا نم كلذ ريغ ىلإ ءاملعلا يف نعطلاو

 حدم يف ةنسلا لهأ ءاملع دض تنأف ؛يبلح اي كيلع قبطني فصولا اذه مث

 تنأ .ناسحو ينيوحلاو يبرأملاو يوارغملا لاثمأ ةعدتبملا فيلستو ثارتلا ءايحإ

 .مهتقيرطو مهجهنم نع ةجراخلا كتاليصأت يف مهدض

 مهنم اذه لوقي يريغ اًعبط «ةقرافملا هذه راهظإ نوبعصتسي مهعأك» :لاق (5)
 نكل اوقداص مهنأ ملعأ انأ ”لطابلا وه قافنلا نأل قافنب سيل هنأ ملعأ انأو .قافن

 نوفرعي اونوكي دق نكل اولصافي نأ بجي لوقأ انأ أطخ باعصتسالا اذهو نوبعصتسي
 .(فرعن امم رثكأ

 امك ةيناثلا ةظحالملا هلهل نارودلاو فللاو ليوأتلاو غيوستلا رود ءاج :تلق

 اذاملف :كدم رثكأ نوفرعيو ؛نوقداص مهتأ ملعتو نوبعصتسي مهنأ ماد امف ءاهيمسي

 .تاعامج ال ةدحاو ةعامج باتك يف هيلع -هللا هظفح- عيبر خيشلا در :رظنا (1)

 .قافنلل ديدج فيرعت )١(



 مهلمع يف قيفوتلاب مهل وعدتو مهل رذتعت نأ بجي ؛ةظحالملا هذه مهيلع ظحالت

 سيل هنأ ملعأ انأو :قافن مهنم اذه لوقي يريغ اًعبط» :كلوق امأو ؛نوقداص مهنأل

 لوقتو مهعبعت ال كنأل ؛ةنسلا ءاملع دض يبلح اي كنأ ىلع يح لاغم اذه .«قافن

 يف مهعبعت ال تنأو ءاملعلا عبتي نأ قلاخلادبع نمحرلادبع نم ديرت فيكف «(نأ)

 .!!؟عفادتو حدمت نم دض مهجهنم

 نورشدي اوقبو عدعبملا اذه اولصافي مل اذإف :تلق «اولصافي نأ بجي١ :كلوقو

 اًمازل نوكي له لهأو ,يفلسلا جهنملا دض هعم نيفلاحتمو ؛ةفرحنملا هراكفأ

 .مهعدب نع فرطلا ضغت كلعجي يعّدملا مهفدص نأ امأ ؛مهلصافت نأ كيلع

 .ةمارك الو مهب تقحلأ مهلصافت مل اذإف ناغورو عدب لهأ ءالؤه هلو

 نيبن نحن مهلك سانلا يداعن قلاخلادبع ببسب سيل نحنو" :يبلحلا لاق (1)

 .«اننيب فالخلل اًببس انريغ يف انفالخ لعجن نأ زوجي ال :ةرم نم رثكأ ةملك لوقنو

 نسح ةدعاق يه هذهو «؛لالضلا يف ريطخلا رادحتالا اذه نم هللاب ذوعأ :تلق

 مالك موهفمف .«هيف انفلعخا اميف اًضعب انضعب رذعيو هيلع انقفتا اميف نواعتن» :انبلا

 نأ بجيف ؛انريغ يف فلتخن انديب اميف انك نإو اننيب اميف قفتن نأ زوجي هنأ يبلحلا

 ؛اهتقرفل اًبيس انريغ يف فالدإلا لعجن الو ءانريغ يف انفالخب اًضعب انضعب ردعن

 يلع ادقفتا ام ىلع اننيب اميف نواعتن :راطإلا اذه نع همالك جرخي ال انبلا نسحو

 ءاضعب انضعب رلعنف انسفنأ يف ىتح وأ انريغ يف اننيب اميف انفلعخا اذإو

 يفوصلاو يفلسلا نوكي نأ زوجي هنأ ينعت امبلا ةدعاق نإ :لاقي دقو

 نوكي نأ بجي لب ؛كلذ زوجت الف يبلحلا ةدعاق امأ ,دحاولا فصلا يف يعيشلاو

 هريغلا عيدبت يف فالخ لصح نإو ءافيظن فصلا

 ىلإ يدؤت ةيناغلا ةدعاقلا نأل ؛ةيناغلاو ىلوألا نيب قرف ال ؛يه يه :تلق

 لوألا مسقلا نإف ريغلا عّيدبت يف نييفلسلا نيب فالخلا لصح اذإف ؛ىلوألا ةدعاقلا

 كانه لصحف ءءاوس هنع عفاديو هحدمي نمو عدعبملا اذه نوري هنوعدبي نيذلا



 يف اوقبيو ؛مهنيب اميف اوفلتخي الأ بجي يبلحلا ةدعاق ىلعو «ةعدتبمو نويفلس

 ."ادحاو فص يف عدتبملاو يفلسلا عامتجا :انبلا نسخ ةدعاق يه هذهو ءدحاو فص

 اهب حرص دقف ؛ةدعاقلا هذه نايب يف يبلحلا يلع ىلع لّئْضفُي ادبلا نسح نكل

 .ةمالسلا هللا لأسن ؛رطخأ اذهو ؛يفلسلا بابشلا نيب اهررميل ؛اهضمغأ يبلحلاو

 يبلحلا ةدعاق نأ ئري -نيقحاللاو نيقباسلا- فلسلا جهنم يف رظاملاو

 طلاخي الو سلاجي ال نأ بجي مهددع عدعيملاف :"مهدنع اهل ةجح ال ةضوقنم

 ساغلا يداعي نأ ديري ال وأ هتطلاخم وأ هعم سولجلا الإ ىبأ نمو .هعم يشمي الو

 .ةمارك الو هب قحلي هنإف ؛يبلحلا لوقي امك

 مه ةيبزح تايكولسو تاسرام مهدنع نأ :ةثلاثلا ةطقنلا» :يبلحلا لاق (1)

 ضعي يف عقت ًالعف نحن فسألل :لاق ؛مهرباكأ ضعب يل فرتعا ءاهب اوفرتعاو اهب اورقأ
 .اريربت اذه ؛مزح ىلإ جاتحي يوعدلا لمعلا اًنايحأ ةيبزحلا يف ثارملا

 نأ ديري ال ؛جهنملل هعييمت نم اذه «تايكولسو تاسرامم» :هلوق :ثلق

 .مهتيبزح نأش نم ريقحعلاو ليلقتلل :تاسرامم مهدنع لب ؛ةعدتبم نويبزح لوقي
 نأل يفكي اذه لهو ؛هاوفرتعاو اهب اورقأ» :لاقف ؛هجهنمو هتداعك مهل رربي حار مث

 انايحأ» :هلوق مهرباكأ دحأ هل اهررب يتلا تاريربتلا نم مث !؟مهنع عفادتو ؛مهل رربت

 اًميظنتو اًمزح جاعحي يوعدلا لمعلا معن (!) ؛مزح ىلإ جاتحي يوعدلا لمعلا
 (ةيبزحلا ساسأ ىلع ال فلسلا جهنمو ةنسلاو باتتكلا ساسأ ىلع نكل هاّبيترتو

 .مهيلع بوضغملا نم تنأف ريمألا عطت مل اذإو ؛ةرامإو ةعبب دوجوو

 دصقيو ؛مهلك سانلا يداعن قلاخلا دبع ببسب سيل نحنا ؛هلوق يف كلذ حّضو يبلحلا :تلق )١(

 ءمهعدبت نأ قحي ال نكل .هلثم ةعدتبم مهو عدتبم وهف ؛قلاخلا دبع عم نونواعتي نيذلا سانلاب

 .(مهجهنم ىلع ركنن الو ,مهعم نواعتن مهانعدب نإو
 ؛هسفن ىبلحلا هب فصتي نم قحأ فصولا اذهو «قمحأ هنأ ةدعاقلا هذه قبطي ال نم فِصو دقل (؟)

 : .هيف سدتم لب :جهنملاب لهاج قمحأ نم الإ ردصت ال ةدعاقلا هذه نأل



 نيطفلا هيبنت د

 ؛يوعدلا لمعلا يف ةمارصلاو مزحلا يف لجرلا اذه مالك يبلحلا لبق فيكو

 ضعب عم ةمارصلاو مزحلا يف ةيفلسلا ةسردملا يف ماشه خيشلا هلعف ام لبقي ملو

 !!!؟""ةيركسع ةيبزح اهنإ اهنع لاقف «هيالط

 كدضع دشنس :لوقي ناك هردق ربك ينو هتمظع يف ينابلألا خيشلا» :لاق مث (ة)

 وه اذه .مزلم ريغ ملعم يمالك :لوقي ناك .شماو كتملك لق :لوقي ناك .كيخأب

 ذختن ينعي ةروصلا هذهب رومألا دسفن نأ امأ ءاندوهج هيلع ينبنو هب لدتسن يذلا جهنملا

 «انتوعد لبقُت نل ءانل ءادعأ اًميمح سانلا

 ؛يبلحلا اهلصؤي يتلا تاليصأتلا هله نم ءيرب ينابلالا خيشلا جهنم :تلقا

 زربيلو ؛عماسلا ىلع سبليل هتاديعقت يف ينابلألا خيشلاب جزي نأ لواحي اًمئاد وهو

 عوقولاو بزحتلا ةلأسم عم «كيخآب كدضع دشتس» :خيشلا لوق لخد امف ؛هجهنم

 ةديقعلا رومأ امأ ماكحألاو هقفلا رومأ يفف «مزلم ريغ ملعم يمالك» ةملك امأ !؟هيف

 .ريذحتلاو رجهلاو عيدبتلا نوكي الإو هب اوذخأي نأ سائلل مزلم انمالكف جهنملاو

 هذه يف اوملكت نيذلا :هموهفمق .«ةروصلا هذهب رومألا دسفن نأ امأ» :هلوق

 دق مهريغو يمجتلا خيشلاو لبقم خيشلاو عيبر خيشلا لائمأ ةئيبخلا ةيعمجلا

 اننأل ؟اذامل ةوعدلا اولبقي اودوعي ملف سائلا اورفنو جهنملا اوهّوشو .رومألا اودسفأ

 دسفتو تدسفأ يتلا يه يبلحلا تاليصأت لب ؛ديدجلا يبلحلا جهنمب ذخأن مل

 بالطو ءاملعلا اهنم ءاتساو ملاعلا يف نييفلسلا تقّرف يتلاو ؛قحلا جهنملا ةروص

 وو كس دو عم هاك

 هللاو حيحص ربغ اذه هللاو .نويريفكت ثارتلا لاقي نأ امأ» :يبلحلا لاق ١(

 لئاسم يف ٍنابلألا خيشلا جهنم :م ةرصنو ةنسلا لهأ ةديقع نع عفاد نم رثكأ مهعأ ثارثلا

 (؟نويريفكت لاقي فيك ءناميإلا

 .هتوصب رشتنمو يدنع لجسم طيرش يف:(١)



 مهنأ مهيف ءاملعلا مالك قدصت نحنو :حيحص ريغ كمالك هللاو :تلق

 .ةدساف تاليصأت ىلع مئاق هنأل ؛كمالك درنو نويريفكت

 نم اهيف امو ثارعلا ءايحإ اهردصت يتلا تالجملاو تالاقملا يف رظانلاو

 .ةيروث ةيجراخ ةيريفكت ةيعمجلا هذه نأ ىري ماكحلا ئلع ضيرحتو ريفكت

 بيس نع وه :اًباوج هل دجنال يذلا لاؤسلا نكل» :"يواسحلا لئاو لاق

 اهسفنب اهعقاو رييغت ىلع اهتردق مدعو ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا فحض

 ناعيغاط» :اًضيأ لاقو ؛ءاهرودص ىلع نيمئاجلا ةاغطلا كئلوأ ةحازإ نع اهزجعو

 ,"«..!!لسعلا يف نيمئان ةاغطلا لاز امو رهشأ ةعبرأ لالخ اطقس

 رثكلا ةاغطلا هجو يف قحلا ةملكب عدصن نأ فاخن ائلز امر» :اًنغيأ لاقو

 ."'م..انتاريخ نولغتسيو ءانروهظ نوبكري نيذلا

 يف مالسإلا ةمأ نأ عمو» :ناقرفلا ةلجم يف قلاخلادبع نمحرلادبع لاقو

 ةفئاط لازت ال ةمألا هذه نأ الإ هللا نيد كرتو دانعلاو رفكلا يف تواست دق اهروهمج

 رخآ لتاقي ىعح اهفلاخ نم الو ءاهلذخ نم اهرضي ال هيلإ ةيعاد قحلا ىلع اهنم

 -«لاجدلا ةفكاطلا هذه

 «ةيبرغلا ةسايسلا وحن اههجوت ئري ةيعمجلا هذه نع ردصي ام عبمتي يذلاو

 نمحرلا دبع عم مهنواعت امو ؛يصاعملاب سانلا زيفكتو ؛ماكحلا ةضهانمو

 مهخيش جهنم ىلع مهنأ ىلع ليلد ربكأ نييريفكتلا عم هنأ مهفارتعاو قلاخلا دبع
 :جييهتلاو ريفكتلا يف قلاخلا دبع نمحرلا دبع

 م1٠11 /7 /؟4 خيرات ((4١نص) ,(178) ددعلا ناقرقلا ةلجم يف )١(

 .ما1117 8/14 خيرات )١75٠( ددعلا ,يأرلا يف تامسن لاقم نم (1)

 م1 5/8/4 خيرات .(115191) ددعلا «قياسلا ردصملا (؟)

 .م١1951 خيرات ء(5ص) .(5) ددعلا «ناقرفلا ةلجم (4)



 نيطفلا هيبنت 4
 ؛هيلع ليلد ال ؛«ةنسلا لهأ ةديقع نع عفاد نم رثكأ نم ثارتلا نأ» :هلوقو

 خيشلا جهنم ةرصنو» :هلوقو :ةكوحضألا هذه بذكُي عقاولاو ؛ئواعد درجم يهو

 .لطابلا جهنملا رربي ئتح ةثداح لك يف خيشلل هّجز يف هانفرع امك «ينابلألا

 فسأللو ءرفكأو رثكأ موي لك يف نورشتني نولازي ال مهف» :يبلحلا لاق )١١(
 .«يئادعلا بولسألا اذه ببسي رثكأو رثكأ رسحنن انيبأ مأ انئش نحن

 نميف هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكأ مالكلا اذه ىلع قيلعت ال :تلق
 .رصعلا اذه يف ليدعتلاو حرجلا ةيار لمحي نمو ؛يفلسلا جهنملا ءاملعب نعطي

 ةعساتلا ةرقفلا

 لماعت نأ زوجي ال .فورظ مهل اًنايحأ ءفورظ مهل سانلا» :يبلحلا خيشلا لاق

 الد ؟شيإ لوقي ناك فيرشلا هنامز يف ِةئلَك لوسرلا نأل ءدحاو فرظ ىلع اًعيمج سانلا

 .هقيضأ ىلإ مهورطضاف مهومتيأر اذإو مالسلاب باتكلا لهأ اوؤدبت

 دالب يف وأ برغلا دالب يف ءاوس ؟مويلا ثيدحلا اذه قبطي نأ عيطتسي انم نم

 اذه قبطي نأ دحأ عيطتسي له نيفيرشلا نيمرحلا دالب ةيدوعسلا دالب يف ىتح .قرشلا

 فالتخا لوقن ؟ببسلا ام يلاتلا لاؤسلا ءال باودلا ناك اذإ .ال :باوجلا ؟ثيدحلا

 .«فورظلا

 مالكلا اذه لاق امل ثيدحلا اذه ىبعم هقفي يبلحلا خيشلا ناك ول :تلق

 اذه قبطي نأ عيطتسي دحأ دجوي ال ثيحب ؛سانلا لك هيف ئدحت يذلا فازجلا

 يدهي نأ هللا لأستف .ةنسلاو باتكلاب مكحت يتلا ديحوتلا دالب يف ئتح ثيدحلا

 .اهخياشم ىلعو نيمرحلا دالب ىلع لماحتلا اذه نم يبلحلا يلع خيشلا

 يف يوودلا لاقف ملسم حيحص يف دراولا حيحصلا ثيدحلا اذه ىئنعم امأ

 ناك اذإ هقيضأ ىلإ رطضي لب قيرطلا ردص يمذلل كرعي ال :انباحصأ لاق» :هحرش



 قييضتلا نكيلو :اولاق .جرح الف ةمحرلا نع قيرطلا تل نإف ,نوقرطي نوملسملا

 ."”موحتو رادج همدصي الو هدهو يف عقي ال ثيحب

 ."انامارتحاو اًماركإ قيرطلا ردص مهل اوكرعت ال يأ» :يوانملا لاقو

 ًالضف برغلا دالب يف ىعح صخش لك هقبطي نأ عيطتسي ثيدحلا اذه ْنِإ

 ال نأ انعنمي نمو ؛باتكلا لهأ ىلع مالسلاب أدبن نأ انربجي نم ؛نيمرحلا دالب نع
 اذه قيبطت يف ليوهتلا اذه ام هللا ناحبس .اًمارتحاو اًماركإ قيرطلا ردص مهل لعجن

 .عقاولا ضرأ ىلع ثيدحلا

 ةرشاعلا ةرقفلا

 نأش نم نيوهتلا :هعصالخ عضاوم ةدع نم ئحوتسم ةرقفلا هذه يف همالك

 :راصعخاب انه اهركذأسو ؛ليدععلاو حرجلا ملع

 .«ليدعتلاو حرجلا يف لزتخت نأ نم مظعأ ةيفلسلا ةوعدلا» :هلوق [أ]

 «حرجلاو عيدبتلاو نعطلاو دقنلا الإ يفلسلا ةيعادلا مه حبصي ال نأ» :هلوق [ب]

 .أطخ ةقيقحلا يف اذه

 تسيل ءرودلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإ ةوعد ةيفلسلا ةوعدلا» :هلوق [ جإ
 -(ليدعتو حرج طقف ةوعد

 ليدعتلاو حرجلا ملع يف يبلحلا يلع خيشلا مالك نيب قرفلا رظنا :تلق

 :هيف يلخدملا عيبر خيشلا مالك نيبو

 حرجلا ملع نإ لوقي نم لوق نع لثس امل -هللا هظفح- عيبر خيشلا لاق
 نأ :تايكبملا تاكحضملاو لزاهملا نم هللاو اذه» :رصعلا اذه يف ئهتنا ليدعتلاو

 تويعويشلاو نويناملعلا رثكيو داحلإلا رثكيو عدبلا رثكت امل ؛مالكلا اذه لثم لاقي

 )١( ملسم نلع يوونلا حرش )15//189(.

 ريدقلا ضيف (؟) )853/5"(.
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 سانلل ناتعلا قلطأو ؛مالسإلا فقوت ةلاضلا بازحألاو ةيفوصلاو ضفاورلاو

 الو ركتم اذه وأ طلغ اذه لوقي دحأ الو نوءاشي ام نولوقيو نوحرسيو نوحرمي

 !؟حلصم اذهو دسفم اذه لوقي دحأ

 يف ابيك اوفلأ فلسلاف لجو زع- هللا نيد يف هقفلا مدعو عايضلا نم اذه

 ينعي اذه لهف تاعامجو اذارفأ اوّمسو لالضلاو عدبلا لهأ اهيف نودقتني دئاقعلا

 !؟اًضيأ ىهتنا

 مهلالض نّيبُّيو «نوشقاني فلسلا دهع يف اوناك نيذلا نيعدعبملا نإ :لوقنو

 !مارح نيناملعلا ئلعو مارح !عدبلا لهآ ىلع مالكلا نآلا مارح !زوجي ال نآلاو

 هذه -هللا ءاش ام- !مارح ةيفوصلا ئلعو !مارح ضفاورلا ىلعو !مارح ةقدانزلا ىلعو

 نأ بجي ؛لالض اذه «هيلإ بوعنو هللا رفغتسن !؟اذام وأ نايدألا ةدحو ىلإ ةوعد

 نأو ؛ةمايقلا موي ىلإ هللا لوسر ةنس نعو هللا نيد نع هب بدي ليدعتلاو حرجلا ىقبي

 رفكلا ضحدو -ىلاعتو كرابت- هللا ةملك ءالعإل كلذ نم رشكأ فويسلا لس

 «لطابلاو
 نع بذلاف ,فويسلاب برضلا نم لضفأ ةنسلا نع بذلا نإ :اولاق فلسلاو

 :ليدعتلاو حرجلاب نوكي ةنسل

 مولع ةفرعم) هباتك يف -هللا همحر- مكاحلا نإ :مكل لوقأ ةبسانملا هذببو

 ملعوهو خرجلا ملع ؛امنلغ ليدعتلاو حرجلا :-قح همالكو- لاق (ثيدحل
 فْأ اذهلو لقتسم ملع حرجلا ملع -لطابلا تانزاوملا جهنم دم دري اذهو- لقعسم

 يف يراخبلا لثم حرجلل اهوصّصخ ؛طقف حرجلا يف '"ةلقعسم اًبتك ةمئالا نم ٌريفك

 يف يدع نباو ؛نيحورجملا يف نايح نباو «نيكورتملا يف يئاسنلاو «ءافعضل

 حرجلاب ةصاخ تافلؤم اوفلأ ؛نوريثك مهريغو رجح نباو يبهذلا اذكهو ؛لماكلا

 فلسلا ءاملع نم ليدعتلاو حرجلا يف مالكلا نإ :هلوق يف يبلحلا خيشلا ئلع دري مالكلا اذه (1)

 .صخش (15 )1١- نم هيف نوملكتملاو يلق



 كل ااا نيطفلا هيبعت

 .هلهأ روهظ مصقيو تانزاوملا جهنم رهظ مصقي اذهو ؛لقتسم ملع هنأل ؛طقف

 نابح نبال تاقثلاو ؛:يلجعلل تاقثغلا لثم تاقثلا يف اًببك اوفلأ نورخآ ةمئأو

 فيكف نالقتسم ناملع ليدعتلاو حرجلا نأب نونمؤي فلسلا ناك اذإ ؟اذه متقرع

 جهنمل ةرغث يأ هيف سيل حرجلاب اًصاخ اًباتك فّلؤي دحاو «تانزاوملا يتأت

 .مكيف هللا كراب اذه متمهف «تانزاوملا

 اذه نم اوديفعسي نأ نوديري ساعلا ؛ةمايقلا موي ىلإ قاب ليدععلاو حرجلا

 ملاعلا اذهو ؛كيف هللا كراب هيكزت ؛ةنسلا ىلعو لضاف ملاع اذه مهل لوقتف ؛ملاعلا

 رتسعي يعويش اذه ؛يناملع اذه دوجولا ةدحوب لوقي يفوص اذه ؛يضئفار

 داهجلا نم وهو بجاو اذه ؛نّيبت نأ كيلع بجاو ..اذك اذه ...اذك اذه ..مالسإلاب

 .ةاورلاب اًصاخخ سيلو عطقني الو

 ملعلا اذه :لاق هس رخآ يف وه يذلا للعلا هباتك يف يذمرعلا ركذ اًمَّلو

 ؛نالفو نالف حرج دقو :لاق حرجلا ثيدحلا ءاملع ئلع اوركنتسا سائلا ينعي

 نآل ؟اذامل :عدبلا لهآي أديف يفعجلا رباج نالف حرجو :ينهجلا دبعم نالف حرج

 .وار هنأل ال هععدبل دقتنُي اذه

 خرقا اومصخي ملو نلقاك عدتبلا لأ ئه درتلا يف فلسلا لأ مق

 ؛يمهج ؛يلزتعم !دبأ ثيدحلا لهأ نم سيل عدعيم طقف ةاورلاب ليدعتلاو

 باب نأ ءالؤهل نيأ نمف موحرجف عدعبم هنكل ةياورلاب ةقالع هل سيل حبلا ...ئجرم

 نم قلغأ داهتجالا باب نأ نيبصعتملا نييبهذملا ةوعد لثم هذه ؛قلغأ حرجلا

 زع- هللا صالخ ينعي عبارلا لوقي مهضعبو ثلاثلا لوقي مهضعبو يناغلا نرقلا

 ال ةلولشم مهلوقع نآلا ىلإ ت قولا كلذ نم نيملسملا لوقع لش -لجو

 ىلع ءارتفاو رئاج مكح اذهو كي لوسرلا ةنس الو هللا مالك اومهفي نأ نوعيطتسي

 اذه هياب قلغأو عطقنا حرجلا نإ :لوقي يذلا ؛ةيرف هذه كلذكو «ىلاعتو كرابت- هللا



 عمسي نلو ليدعتلاو حرجلا باب دست ال يخأ اي هللا قتأ ؛مالسإلا ئلع يبجي هللاو

 ."ةنسلا لهأو قحلا لهأ كل

 ةرشع ةيداحلا ةرقفلا

 يفلسلا فرعيل صاخشألا ناحمما يف فلسلا جهنم يبلحلا خيشلا لبقي ال

 -ةفلغملا ةيبزحلا نم نوكت نأ ىشخيو «يفلخلا نم

 ءيثب نودحتميو سادلا نتفي امنإ ؟رومألا هذبب سانلا نتفن اذاملف» :لاق ثيح
 نم امأ ؛هرابكتساو ةجحلا ةماقإب هتالالض ترهظ وأ هيلع ةمألا تعمتجا نم وهو دحاو

 درلاو ذخألاو حصانتلا عضوم يف لازي ال نم «لوأت هدنع لازي ال نم .هبش هدنع لازيال

 نأ ىضرتأ ؟لعفت اذام هعدبي ال كريغو هعدبت تنأ ؟هب سانلا نحتمي قح يأب اذه

 *(؟نينازيمب نزنو نيلايكمب ليكن اذامل ؟عيدبتلا ىلع نحتمت اك عيدبتلا مدع ىلع نحتمت

 ؟ءيش يف ةيبزحلا نم دعت تاناحتمالا هذه له :لئاس

 ؟ةيبزحملا نيبو اهنيب قرفلا امو فسأللو «ةفلغم ةيبزح نوكت نأ ىشخأ» :يبلحلا

 هذه نوكن نأ ىشخنو ءوبحت لازت ال ةيبزح كلائهو ءاهينرقب ترض ةيبزح كانه نكل

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح الو .نينرقلا يذ ةجرد ىلإ لصت وبحت يتلا

 ةفرعم ىف اًميلس اًجهنمو ءاًحضاو اطخ فلسلا انل طخ دقل :تلق

 اي :ىلاعت لاق ؛ناحتتمالا قيرط نع كلذو ؛مهيلع مكحلاو ضاخشألا

 ينسلا فرعن اهب يتلا قرطلا نمف .[١٠:ةحسملا] 4 َنْهَوبحَتْسأَت ترَهُم توما ٌعحياذإ

 ةسلا ءاملعب هنحتمن ادنأ ينالقعلا نم يرثألاو ؛يبزحلا نم يفلسلاو ؛يعدبلا نم

 ىبثأو ؛ةنسلا ءاملعب حدق نإو «ينس وهف ةنسلا ءاملع ىلع ىبثأ نإف مهيفلاخمو

 .يعدب وهف عليلا لهأ ىلع

 ,تترتنإلا ئلع عيبر خيشلا عقوم نم لاؤسلا اذه ردصم )١(



 ذأ ح2 صصس دج تم د حك ووطللاة ويك

 ديقعلاو حيحصلا جهنملا نولمحي نيذلا يأ :صاخشألاب دوصقملاو

 اذه جهنم دوصقملا نكلو ؛هتاذ وأ صخشلا نيع دوصقملا سيلف ؛ةميلسلا

 هجهنم سانلا نم هبلاظو هحدامو هعبات ناك اًميلس هجهنم ناك نإف ء:صخشلا

 .كلذك هعابتأ ناك اًسوعمو افلاخم هجهنم ناك نمو ؛ميلس

 هللا مهتحيعماو مهالتياف ؛-لجو زع- هللا نوبحي مهنأ نوكرشملا معز دقل

 نإ لك :ىلاعت لاقف بحلا كلذ ىلع ةمالع هتبحم لعجو هلك يبنلا عابتإو بحب

 ء[١٠ :نارمعلآ] 4س كةعانأو يؤ ركل نيو دنا جيني نضام ر

 تلاق ؟هللا نيأ :اهل لاقف اهناميإ | فرعيل هصخشب ةيراجلا لكك يبنلا نحتماو

 .هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم لاق ؛ءامسلا يف

 مهضغبأ نمو ينس ناك مهبحأ نمق (ةباحصلا بحب ساتلا نحُتما كلذكو

 :ةئسلا لهأ ةمئأ يف ساعلا ناحما يف فلسلا راس اذه ىلعو ءادوقح اًيعيش ناك

 .مهريغو دمحأو يعقاشلاو كلامك

 نإف نارهع نب ئفاعمب لصوملا لهأ اونحتما :سئوي نب هللا دبع نب دمحأ لاق
 .""؛ىبحيب ةفوكلا لهأ نحعمُي امك ؛ةعدبلا لهأ مهف هوضغبأ نإو ةنسلا لهأ مهف هوبحأ

 .«نارمع نب يفاعملاب لصوملا لهأ اونحعما» :يروثلا نايفس لاقو
 :نايفس لاق :سنوي نب دمحأ نع ؛ىنغملا يبأ نب دمحأ نب دمحم لاقو

 ةبس باحصأ ءالؤه :تلق -ريخب يبعي- هركذ نمف ىفاعملاب لصوملا لهأ اونحتما»

 .(عدب باحصأ ءالؤه :تلق هباع نمو ةعامجو

 نم موق هءاج اذإ نايقس ناكو» :سنوي نب دمحأ نع ثراحلا نب رشب لاقو

 الإو مهاندأ وأ مهبرق نظي امك مهآر نإف ىفاعملا بحي مهنتحتما لصوملا لهأ

 "الف

 )١( بيدهتلا بيذهت رظنا )١١/ 18١( 4لامكلا بيذهت )157/58(,

 /؟8) لامكلا بيذهت رظنا (؟) 1859(.



 جداا هيام دعب ينيدملا هللا دبع نب يلع لاقو

 نب رمع بحي لجرلا تيأر اذإو ؛عدبلا نم ئرب هنأ ملعاو هريخ جراف هيلع محرتيو
 نأ كوم ع كالا يرق كطفاطاع كير ةنماحب فيو عدا دع

 يميتلاو سنويو نوع نباو ينايتخسلا بويأ ىلع ةرصبلا لهأ نم دمتعي لجرلا تيأر

 و د ا سوم ندب
 نم لجرلا تي يأر اذإو .عدبلا لهأ ةنحم ءالؤه نإف ريرج نب بهوو ذاعم نب ذاعمو

 ني لاقاد يميل ةايح ياو نك زوارق ضع نيب طدياظ يلع دمحم لوكا مأ

 «سيردإ نبا هللا دبع مهدعب نمو ؛هجراف ةدئازو يروثلا ديعس نب نايفسو لوغم

 ."هجراف يبراحملاو :ةبتع نباو ؛ديبع نب دمحمو

 ا دنويوب الصفا جاتحم نمؤملاو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 14 طومان تيه ثكبؤنلا سة اإإ) :ىلاعت لاق :هريغو حاكنب هنراقيو هبحاصي
 وع نادم ماعلا راقخت نوما

 ئعح اًذحأ ثدحي ال ناكف ؛نييرصبلا انباحصأو ؛لضفملا نب رشبو ؛عيرز نب

 هللا نيدت يذلا كبيد اذه نإ :هفلحتسا ؛معن لاق نإف ؟ردقب انزلا :هل لوقيف هنحعمي

 ,”نهثدحي مل فلحي مل نإو ؛ثيداحأ ةسمخ هثدح- فلح نإف كب

 ىئتح ادحأ ثدحي ال ةدئاز ناك :يدزالا بلهملا نب ورمع نب ةيواعم لاقو

 نيأ :لاق دلبلا لهأ نم ناك نإف ؟ثنأ نيأ نم :هل لاق اًبيرغ ناك نإف ؛هنحتمي

 ناك نإف هنع لأس هل لاق اذإف «ةديبلا نع يضاقلا لآسي امك لأسيو ؟كالصم

 هثدحو هاندأ ريخ هنع هغلب نإف ؛:سلجملا اذه ىلإ ثدوعت ال :لاق ةعدب بحاص

 )1//1١9/9(. ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش رظنا (1)
 )١( يواتفلا عومجم )15/ 058

 مالبنلا مالعأ ريس رظنا (؟) )5/ 5١١(,



 ةمئأآ اوريصيف مهدنع ملعلا نوكي نأ هركأ لاق ءاذه لعفت مل :تلصلا ابأ اي :هل ليقف

 ."اوءاش فيك اولديف مهيلإ جاعحي

 ديز نب دامح هدبع تدجوف يميتلا ناميلس تيتأ :لاله نب يدهم لاقو

 ."...هتحتمي ىتح ادحأ ثدحي ال ناكو عيرز نب ديزيو

 لجرلا تيأر اذإ :لبنح نب دمحا لاق» :ةملس نب دامح ةمجرت يف يبهذلا لاق

 لاقو ."'«ةعدعبملا ىلع اديدش ناك نإف ؛مالسإلا ىلع همهتاف ةملس نب دامح زمغي
 كش الف ةدئازو يروغلا نايفس ىلع نعطي يفوكلا تيآز اذإ» :-هللا همحر- ةعرز وبأ

 هنأ يف كشت الف يعازوألاو لوحكم ىلع نعطي يماشلا تيآر اذإو ؛.يضفار هنأ

 «ئجرم هنأ كشت الف كرابملا نب هللا دبع ىلع نعطي يناسارخلا تيآر اذإو ؛يبصان

 دحأ نم ام هنأل ؛لينح نب دمحأ ضغب ىلع ةعمجم اهلك فئاوطلا هله نأ ملعأو

 نمل ءْرب ال مهس هنم هبلقو الإ

 يف همهتاف لبنح نب دمحأ يف ملكتي يقارعلا تيأر اذإ» :دامح نب ميعن لاقو

 تيأر اذإو ؛هنيد يف همهتاف ريرج نب بهو يف ملكتي يرصبلا تيأر اذإو ؛هئيد

 .”«هنيد يف همهتاف ةيوهار نبا قحسإ يف ملكتي ؛يناسارخلا
 عقي لجرلا تيأر اذإ» :سآلفلا يمرخملا نوراه نب دمحم رفعج وبأ لاقو

 .0لاض عدتبم هنأ ملعأف لبنح نب دمحأ يِف

 هنأ ملعأف ةعرز ابأ ضغبي هريغو يزارلا تيأر اذإ» :يزارلا متاح وبأ لاقو

 .1عدقبم ١

 )910/4/1١(. لصافلا ثدحملا )١(

 :(35 /3) ءالبنلا مالعأ ريس (؟)

 ,(407 -؟51/ /ا/) ءقاينلا مالعأ ريس رظنا فيف]

 )195/1-5:١(. ةلبادحلا تاقبط رظنا (4)
 ,(179 /8) قشمد خيرات «(544/5) دادعب خيرات رظنا (5)

 ,(194/3) قشمد خيرات رظنا (5)

 071 /94) قشمد خيرات «(554/1) دادغب خيرات رظنا (00)



 ."«رثألا لهأ يف ةعيقولا عدبلا لهأ ةمالع» :-اضيأ- متاح وبأ لاقو

 ةريهش مهبقانم نإف ثيدحلا لهأ بقانم ركذ ددصب انسلو» :ينيرافسلا لاقو

 نمو ؛صقان سيسخ وهف مهصقتنا نمف ؛ةريزغ مهلئاضفو ةريثك مهرثآمو

 ."«صكان سيلبإ بزح نم وهف مهضغبأ
 لك يف ثيدحلاو ةنسلا لهأو» :نسح نب نمحرلا ديع نب فيطللا دبع لاقو

 ءانثلاو مهتبحمب ةعامجلاو ةعسلا لهأ زاتميو :ضرألا لهأ ةنحم مه نامزو ناكم

 يف ليق ام نسحأ امو ...:مهتءادشو مهبيعب فالعتخالاو ةعدبلا لهأ فرعيو ؛مهيلع

 :ارعش ةنسلا مامإ

 كسمتملا فرسعي دمحأ بحبو ةنومأم ةدحم لبنح نبا ىحضأ

 "كتهتسهروتس نأب ملعأف اًصقنتم دمحأل تيأراذإو

 دق لب :زئاج صاخشألا ناحعما نأ نيبت ريثك اهريغو ةيفلسلا تالوقنلا هذه

 .يعدب وأ ينس هنأ صخشلا ىلع مكحن نأ اندرأ اذإ نايحألا ضعب يف اًبجاو نوكي

 هبحأ نمق هب سانلا نونحتمي فلسلا ناكف هنامز لهأ ةنحم دمحأا مامإلا

 نبا مامإلاك ةنسلا لهأب سادلا نحتمن مويلا نحنو .يعدب وهف هضغبأ نمو ينس وهف

 وهف مهصقنت نمو يفلس وهف مهبحأ نمف نيميثع نبا مامإلاو ينابلألا مامإلاو زاب

 .عدتبم لاض يبزح

 دقو مهنم دح نيب نوقرفي ال ؛مهعيمج ةنسلا ءاملع نوبحي ةنسلا لهأو

 مهل اًعوسم نوكي يكل ةنسلا ءاملع ضعب بحب سانلا ىلع عدبلا لهأ سبلي
 .ةنسلا لهآ ءاملع يقاب يف نعطلا

 زاب نبا :ةثالثلا ةمثألا ةبحم نوعدي مهدجت كنأ كلذ ىلع ةلغمألا نمو

 )١( يئاكلاللل ةنسلا )9/1"1(.
 /؟) راونألا حئاول رظنا (؟) 088

 ةمئآلا فالتخا مذ يف ةمعنلاو ةئملا مامتإ (؟) )09(.



 ُ نيطفلا هيبنت
 نم ادهو .امهريغو لبقم خيشلاو عيبر خيشلاب نودعطيو «نيميفعلاو ؛ينابلالا

 ديع رمعو ينيوحلاو ناسح دمحم جهانملا هذه ربك ىلوت نممو :جهانملا ثبخأ

 ."مهريغو يفاكلا

 ادئلاو الك ؟دمحأ مامإلا ضغييو يعقاشلاو كلام بحي يمسلا نأ لقعي لف.

 اذه يف ليدعتلاو حرجلا ءاول لماح عيبر خيشلا نع مهدحأ تلأس اذإف

 اذإو :ةرئاجلا تاماهتالا نم كلذ ريغ ىلإ ةدشلاب هومهتاو هومذو هيف اوحدق رصعلا

 نم اذهف !اريخ مهيلع اودثأو مهوحدم نيميفع نباو زاب نبا خيشلا نع مهتلأس

 .سانلا ئاغ مهسيبلت

 نمو .اّيفلس ناك هبحأ نمف ؛نامزلا اذه ةدحم وه -هللا هظفح- عيبر خيشلاف

 .اعدتيم ايبزح ناك هضغبأ

 ناك مُهّبحأ نمف ؛ةاوهألاو عدبلا لهأب اًضيأ سانلا نودحتمي ةنسلا لهأو

 ءايفلس ناك مهضغبأ نمو ءاعدعبم

 هيلع ىنثأ نمف يواضرقلا فسوي :نامزلا اذه يف ءالؤه ىلع ةلثمالا نمو

 هلثم وهف -هريغو ةنافع نيدلا ماسح لاثمأ نيسبلملا نم ريثك لاحك- هحدمو هارطأو

 عم (ةداجلا ىلع ينس وهف هنم أربتو ؛هضغبأو هنم رذح نمو ؛لضم لاض عدتبم

 يقتو ءانبلا نسحو ؛بطق ديس لاثمأك عدبلاو بازحألا سوؤر يقاب نم هئربت

 ؛يشيحلاو ؛يدادحلاو ؛يرفجلاو ؛يدودوملاو ؛:سايلإ دمحمو ؛يناهبلا نيدلا

 .مهريغو

 خيشلا اهيف عقو ةعينش ءاطخأو ؛ةدساف تاليصأت نم هيلع تفقو ام اذه

 امو ؛ةصاخلا هب لاجم يف عيبر خيشلا يف نعطي هنأ تاقثلا نع انغلب امك يبلحلا يلع مهعم لخديو )١(

 يلا ب ليكي خيشلا نأو ةنق هنأب عيبر خيشلا مالك ةصِي وهو- ةانعمس يذلا لجسملا طيرشلا

 .كلذ ئلع دهاش ربكأ الإ -نينازيمب نزيو



 نيطفلا هيِبنت تل ااا
 نييئابرلا ءاملعلا ىلإ عجري نأو ءاهنع عجري نأ ميظعلا هللا لأسأ يلا هاذه- يبلحلا

 .هبلطو ملعلا يف مهاحل تباش نيذلا رابكلا

 ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انيبت ىلع هللا ىلصو .دصقلا ءارو نم هللاو

 بتكو

 يرتعزلا ديعس نب يحتف نب دعس

 ه4179١ ناضمر 8

 نيطسلف -ليلخلا

 2/6 دا د



 ..هاده ِعِبَّنا نمو ةباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو.,هلل ُدْمَحْلاو .هللا مسب
 هيبنت» باتك ىلع - ىلاغت هللا هظفح - يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ءانث ُصن اذهف ؛دعب امأ
 :ةيفلسلا باحس ةكبش ىلع هرشنو لومزاب دمحأ خيشلا هلقن اميف :«نيطفلا

 ةيكزت يهو الأ ةراسلا:ىرشبلا هذهب ناكم لك يف نييفلسلا لك رشبأف» :لومزاب دمحأ خيشلا لاق
 نيطفلا هيبنت» باتكل -ىلاعت هللا ةظفح- يلخدملا يداه نب عيبر ليدعتلاو حرجلا ةيار لماح انخيش

 ٍديعس نب يحتف نب دعس نمحرلا دبع يبأ خيشلا :ملقب «نيكسملا يبلَخْلا يلع تاليصأت تفاهتل
 باتثكلا تأرق دق» :-ىلاعت هللا هظفح- لاقف ؟باتكلا يف هيأر نع ىلاعت هللا هظفح هتلأس دقف ءيرتعزلا

 «باوَصلا هجو يبلحلا اهيف بناج ةددعتم ةريثك لئاسم يف يبلحلا بقعتو :هفلؤم هيف داجأ دقو ءًالماك
 .«ءازَجُلا ريخ هفلؤم هللا ىزج ؛ىلاعت هللا ءاش ام يوق يملع ٌدر وهو

 هتبتكو
 اها6١١/170/1١ :يف

 ىدامج رهش يف كلذو ؛باتكلا اذه يف هيأر نع عيبر ةمالعلا انخيش يسفنب تلأس دقو :تلق
 نم - ينظ يف - هنأ الإ زجوم هنأ مغرف ؛يوق ٌدر» : - هملعب عفنو هللا هظفح - لاقف ؟٠147 رخآلا

 .مّلسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو .«ةريخآلا يبلحلا تاليصأت ىلع درلا يف بّيْك ام ىوقأ

 بتكو
 ئلعألا دبع وبأ

 نامثع نب دمحم نب دلاخ
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