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 ةصورخلا ناهبن وبأ ةمالعلا

 هقفلا هجهجنمو

ةصشلا رلا هللا طيم قب كرابم





 ضصورخلا نامجبن وبأ ةمالهلا

 ؤهجققلا هجهنمو

 ةصشارلا هللا بم خب كرابم

 ىلوالا ةعبطلا
مآ-١۔ ها





 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةمدقتملا

 ساربن نايبلا هل لعجو ،ملعي مل ام ناسنإلا ملع ىذلا هلل دمحلا
 .ءايبنالا ليبس مهكولسل ،ءاملعلاو ملعلا ةناكم عفرو ؛ملعلا ىلإ

 دمحم قالطإلا ىلع قلخلا ديسو لسرلا فرشا ىلع مالسلاو ةالصلاو
 اما ،نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآو ،نيمالا ىداهلا

 :دعب

 ۔ سيمخ ني دعاج ه خيشلا ناهبن ىبأ هقف نع ريغص ثحب اذهف
 وبأ خيشلا ه :هتيمس ©هرهد ديحوو هرصع ةمالع «ىصورخلا كرابم نب

 .« يهقفلا هجهنمو ىصورخلا ناهبن

 عطتسا مل ىننا فرعا ىننإو \هسفن ردق فرع ءرما هللا محرو

 امب ىفتكا نكلو ،ليصفتلاب هجهنمالو ،اهلماكب ناهبن ىبا ةايح ركذ
 ،هلثم ناك نم الإ ناهبن ابا فصي ال هنإف ؛هب هللا نم ردقلا حمس

 بالط لصاوي ىك لفقلا ىلع حاتفملا ثحبلا اذهب تعضو ىنكلو
 .تيتا امم رثكاب نوتأيس مهنا دنكاتم اناو ثحبلا ةريسم ملعلا

 تلاز ام «ناهبن ىبأ ه تافلؤم نا عيمجلا دنع مولعملا نمو

 اهترشكل ارظنو . ىفاكلا عالطالاو ةءارقلا ىلع دعاست ال ةطوطخم

 ىفكي الو &ريصق تقولا نا امبو نمزلا نم ةيفاك ةرتف ىلإ اهتجاحو
 ،تاباوجلا باتك نم ماكحالا ةعطقب تمزتلا دقف ،اهلك اهيلع ةباجإلل

٢



 ريسفت نم هتدجو ام عم ،ناهبن ىبا ةريسبو ،جهملا ةايح باتكبو
 ةرثكو ةداملا ةرازغل ؛ىقابلا تكرتو ،«ليزنتلا ديلاقم ه :ىمسملا ةحتافلا

 ءاهب قلعتي امو تادابعلا لزتخا نا تلواح دقو ،ماكحالا باوبا

 اهيف لخدت اهنال ؛ادج ةريشك ماكحالا باوبا نا تدجو نكلو
 نم لكو ةيعرشلا ةسايسلاو ةيصخشلاو ةيئانجلاو ةيندملا ماكحالا

 ءىداب نيبأ نأ تيار مث ،ةلاسر ىلإ جاتحي ريزغ رحب ةعبرألا هذه

 نكلو ءاضيا بعص هنا قحلاو ،«ماكحالا ىف ناهبن ىبا جهنم » رمالا

 ةفزعمل لخدم جهنملا ةفرعم نأل كلذو ؛ناكمإلا ردق راصتخالا تلواح

 ىبأ هقف ىف ثحابلا مدخي هتاذ دح ىف ديدج لمع اذهو «ماكحالا

 .ناهبن

 هلك ناهبن ىبا هقف ةساردب نوشحابلا موقي نا ىسعو لعلو

 «ناهبن ىبأ » راثآ نأ ىلإ ريشأ نأ ىنترفي الو لبقتسملا ىف

 تايمسم كانهو ،اهنم ىدي ىف عقو اميف تيار امبسح ةلخادتم

 اهضعبو ،دقف تافلؤملا هذه ضعب لعلو ةفورعم ريغ راثآل ةريثك

 فنصتو عمجئف اهب ىنتعي نا كلذل حرتقاو .هريغ عم لخادت

 ةيمستلا هذه ريضت الو .«ناهبن ىبا راثآ ةعوسوم ه :مساب بقلتو

 ههقف نمض لخدت اهنال كلذو ؛اغيش نيدلا لوصأ بناج

 .هراثآو

.: ءىراقلا ىري امك نيلصف ىلإ هتمسق لمعلا ةيادب دنعو



 ،ليلجلا ملاعلا اذه ةيصخش نع ثدحتي :لوألا لصفلاف

 .ثحابم ةعبس نمضتيو
 نمضتيو ،هقفلا ىف ناهبن ىبا جهنمب قلعتيف : ىناثلا لصفلا امأ

 جهنملا نع ناجراخ عساتلاو نماثلا نيثحبلملا نا ولو \ثحابم ةعست

 .ةمتاخلا مث .بلغالا مكحب لصفلا نمض الخد نكلو

 امنإف ؛راركتلا وا لقنلا ظحالي امدنع ثحبلا اذه ئراق ىنرذعيلو

 لمع هنإ اقباس تلق امكو ‘هسفن لمعلا اهاضتقا ةرورض ىه

 .ةناتمو ةيدج رثكا لمعل ةيادبو ةمهاسم اهنكلو ..عيرس عضاوتم

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلاو دصقلا ءارو نم هللاو
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 لوالا لضفلا .

 نامبن ىبا خيشلا ةيصخش

 :ثحابم ةدع ىلع لصفلا اذه لمتشي

 .ناهبن ىبا خيشلا ةاشن : لوالا ثحبلل ٭

 .هخويشو هتسارد : ىناثلا ثحبملا ٭

 .هتافصو هقالخا : ثلاثلا ثحبملا ٭

 .هفوصت : عبارلا ثحبملا «

 .ةيهقفلا هتناكم : سماخلا ثحبملا «

 .ةيملعلا هراثآ : سداسلا ثحبملا ٭

 .ىوتفلاو ملعلا نم هفقوم : عباسلا ثحبملا ٭

 : نامبت ىبا خيشلا ةاشن :لوالا ثحبملا

 : هبسن :الوا

 «٨ ىليلخلا ىيحي نب كرابم نب سيمنخخ نب دعاج » خيشلا وه
 نب دمحم نب رمع نب هللا دبع نب ليلخلا مامإلا نا درو » ىلإ ةبسن

 نب ىراش نب صورخ » ىلإ ةبسن « ىصورخلا ناذاش نب ليلخلا مامإلا
 ديعس » ققحملا ةمالعلا خيشلاو وه ىقتليو {( ةينميلا دزالا نم دمحيلا

 .‘\ناذاش نب ليلخلا» مامإلا ىف « ىليلخلا نافلخ نب

 = :رظنا ۔٦٦١ص ( ةطوطخم ) ،نييديعسربلا ةداسلا ةريس ىف نيبلل حتفلا - قيزر نبا ) ١(

٧ 

 



 نم ايلعلا ةيرق ىف م٥٣٧١ / ه ٦١١٤٧ ماع ىف هدلوم ناكو

 لبجلا حفس ىلع عقت ةيرقلا هذهو .‘'×صورخ ىنب » ىداو
 نم ىداولا نادلب ىلوا ىهف عفترم ناكمب ىداولا رخآ ىف رضخالا
 كانهف .ىباوعلا ةهج نم ىداولا تلخد اذإ اهرخآو لبجلا ةهج

 :ةقهاشلا لابجلا نيب ،نيميركلا هيوبا ناضحا ىف عرعرتو بش
 عساو سحلا فهرم ناكف ،ةمقسابلا ليخنلا ةرضخو ،ةقفدتلا هايلاو

 ديص لجر ناك لب ،هرغص نم ملعتلاب اعلوم نكي ملو ،لايخلا

 ىنكو ،سيئرلاب دعاج خيشلا بقل دقو ،ىتايس امك لاح ةيهافرو
 امك وه الإ ةينكلا هذهب نامع ءاملع نم دحا دجوي الو ،ناهبن ىباب

 . ىتأيس

 ىصورخلاو ،ليلخلا مامإلا ىلإ ةبسن وهف ىليلخلا لاقي امدنعو

 رثكا ىهو ةيناثلاو عرفلا ىلإ ةبسن ىلوالاف ڵىراش نب صورخ ىلإ ةبسن

 ىبنلاب هبسن لصتي ةياهنلا ىف هنا كش الو لصالا ىلإ ةبسن اعويش
 '. "»مالسلا هيلع دره

 للا دبع نب ليلخلا مامإلا ىلإ ليلخ لآ ةبسن نا ثحابلل رهظيو

 نايعالا فاعسإ دومح نب ملاس ىبايسلا 0( طوطخم ) ةقيقحلا -ىليلخلا هللآ دبع خيشلا =

 .نامع مسق / ةعماجلا ةبتكمب ١١١ نامع لهأ باسنا ىف

 )١ ( :نامعنلا قئاقش - ىبيصخلا دشار نب دمحم ١ /١٢٩ .

 . ٢٢٢ :نايعالا ةضهن :هللا دبع نب دمحم - ىماسلا رظنا 5

٨ 

 



 نب ليلخلا مامإلا ىلإ ال - ىليلخلا ققحملا خيشلا هبسن نم رهاظ وه امك

 نب ليلخلا مامإلا نب درو دالوا نم داج خيشلا نال كلذو ،ناذاش

 نب ليلخلا مامإلا نب دمحم هيخا دالوا نم ديعس خيشلاو هللا دبع

 هركذ ام ره ىرخا ةهج نم ضارتنالا اذه ىلع ليلدلاو هللا دبع

 نع ًالقن ( نايعالا ةضهن ) هباتك ىف ىلاسلا هللا دبع نب دمحم خيشلا
 ديفح نامثع نب نافلخ خيشلا طخ.نم دعاج نب سيمخ خيشلا

 نافلخ نب ديعس خيشلا بسن ىف هصن ام لاق ثيح سيمخ خيشلا

 نب دمحم نب رمع نب هللا دبع نب ليلخلا مامإلا لسن نم ) : ىليلخلا
 .'١»(ناذاش ةمالعلا نب ليلخلا مامإلا

 ال ىناثلا ليلخلا مامإلا ىلإ ليلخ لآ ةبسن نا نيبت اذه تفرع اذإف

 .انركذ امل لوالا ىلإ هتبسن حبصأ كلذ نوكيف لوالا ىلإ

 نب رصان نب هللا دبع نب كرايم نب هللا دبع خيشلل ةنبا ىه همأو

 .")همسا ىلع رثعا ملو دعاج خيشلا مع ةنبا ىهف دمحم

 هدالوا ددعو ،ةدحاو تنبو روكذ ةوخإ ةتس دعاج خيشللو

 ناك هنأ كلذ نم رهظيو تاجوز ةدع نم رشع ةثالث ثانإلاو روكذلا

 ىسنن الو ،نيعلا ريرق هرمع لهتسم شاع ةريبك ةرسا اذ لاحلا روسيم

 ؛ىليذحلا ركف ىف تاءارق » نمض نافلخ نب دمعس خيشلا نع فلؤملا ثحب رظنا )١(
 .( ىبدالا ىدتنلل ) ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ ط ١١١ -١١١ص

 . ىصررحخلا نافلخ نب انهم خيشل ثلا اهدعأ ىتلا دعاج خبشلا مشلا بسن ةركذم نم اذخأ ( ) ٢

٩ 



 امدنع ًاماع نيعستلا زهاني ناك دقف ،نمزلا نم ةليوط ةبقح شاع هنأ
 .‘_اضراو هنع هللا ىضر ةينملا هتفاو

 نصح ) نآلا ىمسي ىذلا وهو ،ىباوعلاب اريبك ًاتيب ىنبو

 ىلإ كرابم هدج لقتنا مث الهب ةنيدم هئابآ نطو ناكو .( ىباوعلا

 اهيف دلو ىتلا ايلعلا ةيرق ىلي هنم اردحم رضخالا لبجلا ىلإ مث ،يكزإ
 .سيمخ هدلاو هلبق نمو خيشلا

 ليخنلا ةصاخو & ةعارزلا ىنف هيدي لمع نم هبسك ن اكو

 لمعلاب هدالوا رمأي ملو لاومأ هل ناكو { بوبحلاو ميسربلاو نوميللاو

 امو .ناهبن ىبأ نب رصان هدلو هنع كلذ ىكح .دقو ،موي لك اهيف
 ةدلب رخآ ىف نآلا ىتح هتيرذل ةيقاب اهب موقي ناك ىتلا عرازملا تلاز
 دجسملا ل ازيالو كانه ريغصلا هدجسم ىنبو { لبجلا ىلي امم ايلعلا

 ىف هموق ىنب نيب ناماو نمأ ىف همايا لهتسم ىف شاعو كلذك ًايقاب
 ءاهقفلاو نيلماعلا ءاملعلا ةريس ىلع ىضمو كصورخ ىتنب ىد او

 . .نيحلصمل ١

 :هخويشو هتسارد :ىناثلا ثحبملا

 بحي ناك لب ،هرغص ذنم ملعلاب ًاعلوم ناهبن وبا خيشلا نكي مل

 رشني مل ۔ ثارتلل ةيملعلا ةودنلا ىف مدقلل دعاج خيشلا نع فلؤلل ثحب رظنا ) ١(

 . سرباق ناطللا ةعماج ةيتكم دجريور

١. 

 



 نم ريثك ةداع ىه امك ىربلا ديصلا عبتتل لابجلا ىف دوعصلاو ةيدابلا

 ىطخت ام اريثكو ديصلل ةفيعض ةيقدنب هدنع تناكو ، ذئموي سانلا

 قبس دقف ©قئاع همامأ فقي مل هل ظحلا ضرهنو ،ةبلاغ هللا ةدارإ نكلو

 .هنامز ملاع خيشلا نوكي نا هملع ىف

 نم موي ىف هنا : ىلوالا ؛خيشلا ةسارد ببس ىف ناتياور كانهو

 ىلإ دعاج خيشلا ىتأ - ىليلخلا هللا دبع خيشلا ةياور بسح - مايالا

 سفن نم راجهلا ةدلب ىف "ىدنكلا دمحا نب ديعس ملاعلا خيشلا

 بلج ىلع هنيعتل ؛تانّيبلا هللا تايآ نم ًاعيش هل بتكيل ىداولا

 ءىطخي ال ىك هتيقدنب ىلع خيشلا هل,هبتكي ام عضي ثيحب ديصلا

 ةدحو ةيعملالا ةوق دعاج خيشلا نم حمل ىدنكلا خيشلا نكلو فدهلا

 هبلط نع هل حصفأ املف ،هرابخا نع هلئاسيو هثدحي ناكف ،ءاكذلا

 ىل نإ ،اذه اي :- ميكحلا لجرلا باوج ىف - ىدنكلا خيشلا هل لاق

 ناكف . دعب وأ ىمرملا برت ،ةرغثلا ودعت الو فدهلا ءعىطختال ةيقدنب

 ىتلا ةيقدنبلا هذه ىنرا :هل لاقف ،ناهبن ىيأ سفن ىف رثأ لوقلا اذهل
 مخض باتكب هءاجف اعرسم ىدنكلا خيشلا بهذف .اهركذت

 ىف بغرت تنك نإف ،ىتيقدنب هذه :هل لاقو ،هيدي نيب هعضوف
 .اهب ةيامرلا كملعا لاعتف تييح ام افده ءىطخت ال ناو ةباصإلا

 نم جرخو ، ةيونعملا ةيقدنبلا ذخاو ةيسحلا هتيقدنب ىقلاف .هيه :لاقف

 .هركذ ىتايس )١(

 ١١

 



 بلط ىلع بكاو ،ريكفتلاو ريدتلاو رضحلا ةغبص ىلإ ودبلا ةغبص

 ملعلا زونك هيلع هللا حتف ىتح ىراهن ليل سوردلا ىلع بظاوو ،ملعلا

 ."ةفرعملاو

 موي تاذ جرخ اًدعاج خيشلا نا :انخويش نع ىرخا ةياور ىفو

 بتك تجرخأ دق هتدلاو دجو لزنملا ىلإ عجر املف ،ةداعلاك ديصلل

 ضةضرالاو ةبوطرلا اهنع بهذتل ؛سمشلا ىف اهتعضوو ،ةطوطخملا هئابآ
 ىلع هتباجاف «سمشلا ىف بتكلا جيرخت ببس نع اهلاس عجر املف
 اهل اوكرتي مل كلهاو سمشلا ىف اهجرخا ال اذامل .هب مكهتلا ليبس

 ١؟كلاثماو تنأالإ اهارقي ادحا

 سردلا ىلع بظاوو ديصلا كرتف ،ةلاقملا كلتب خيشلا رثاتف

 ناتصقلا نوكت دقو ىدنكلا خيشلا ىلع ارق هنا كش الو .ةءارقلاو

 راسم نع لوحتلا ىف فاك نيببسلا دحا نإف لاح ىأ ىلعو {نيتعقاو
 .حلاصلا لمعلاو دجلا راسم ىلإ وهللا

 نب ديعس نب دمحا نب ديعس خيشلا « دعاج » خيشلا مزالو

 ىوزنلا ىدنكلا هللا دبع نب ناميلس نب دمحم نب ديعس نب دمحأ

 فورظل ؛صورخ ىنب ىداو ىلإ ىوزن نم جرخ دقو ةدرلا لها نم

 رشن ١٤٦ :نيبلل حتفلا - قيزر نبا ڵطرطخم ١١ :ةقيقحلا - ىليلخلا هللا دبع خيشلا )١(
 .اط ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

١٢ 



 ىلإ ةيقاب هتيرذ لازت الو ،لخنب ىفوتو هشيع وفص هيلع ترك
 .اهب مويلا

 نايبلاو فرصلاو وحنلاك ةييرعلا نونف دعاج خيشلا هنع ذخاف

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو نيدلا لرصاك ةيمالسإلا مولعلا نونفو

 خيشلا نع ذخاف ؛ىوزن ىلإ كلذ دعب لحرو ،اهريغو خيراتلاو ريسلاو
 خيشلا نعو {© ىوزنلا ىودعلا دورعسم نب هللا دبع نب لاله ملاعلا

 ‘ قرف لهأ نم هنظأو ‘ ىوزنلا ىديعسوبمالا ملاس نب بيبح ملاعلا

 نم لئاسملاب دوفولا هت دصقو هنامز لهل ملعا ) :قيزر نبا هيف لاق دقو

 .)نامع نادلب نم دلب لك

 ملاس نب سيمخ نب دمحم خيشلا ناهبن وبأ خيشلا رصاعو

 .‘"»ماكحالا ىف ءارآ لدابت امهنيب ناكو ،ىديعسربلا

 ،ملعلا ىف رحبت امدعب هنارقأو هخويش قاف ناهبن ابأ خيشلا نكلو

 .نابكرلا هب دهش ام فراعملا زونك نم هيلع هللا حتفو

 هيلع ىنثي ام اريثكف ىمدكلا ديعس ىبأ خيشلا راثآ ةصاخو ،اريثك

 غلب امدعب كلذو ،هتاباوج نم ةريثك عضاوم ىنف هلوقب جتحيو 6ه دلقيو

 هتايح ر خبشلا بن ىف انهم خيشلا ةرك ذم رظناو ٤١0٠ا٦: نيبلل حتفلا - قيزر نبا ( )١

 ٨٦. :ديفلل زجرولملا - ىديعسربلا فيص نب دمح ديسلا(٢٦)

١٢ 

 



 فغشو ،قلعت اميا هراثآب قلعت دقلو ؛ملعلا نم داهتجالا ةجرد
 : ديعس ىبا ىف اهلاق ىتلا صوصنلا ضعب هذهو - فغشلا دشا اهب

 ىلإ عوجرلا نإف الصفم امإ هتركذ اميفو هيف اورظناف ) :لاق

 راثآ اصوصخ رصي الو ملع الب رظنلا فلكت نم ىلوا رثالا حيحص
 ةريصبلاو ىلعالا ةلزنملاو ىلوطلا ديلا هل نال ؛ىمدكلا خيشلا اذه

 نفلا ىف رهشف ،رادلا ىف هل رهظ ام ىلع ةذباهجلا نم وهف {ةذفانلا

 ىفصاو ا همهف ىوقاو رزغأ ام .!ىناتر غيلب ملاع نم هرد هللف ،ىهقفلا

 نمن هايند ىف هنيدل هب ءعىضتسي رونل نيملاعلا ىف هنإ !هرثأ حصأو ! هرظن
 .»( هاده هللا

 ؛روهمجلا نم ملعلا ىف ًارظن ىوقأ دحاولا ناك امبر لب ) :لاقو
 مهرئاصب تلكو ©هتيؤر روهمجلا نع تباغ دق ام هتزيرغ رونب كردي

 نإو مهنال ؛سانلا نم ءاملعلا ىلع بلأغلا وهل اذه نإو الا :هكرد نع

 قرفلاو ديدشلا نوبلا مهنيبل هنإف {ملعلا بسني مهيلإو ءاملع اوناك

 ملعلا رونب ترانتساو ،مهزئارغ تقص نيذلا نورصبتسملاو ديعبلا

 ملعلا رارسأ اورشابو {ةريصبلا نيعب حيحصلا اورظنو ،مهبولق ىزيرفلا
 نم نيينابرلا ةجرد ىلإ ملعلا مهب غلب ثيح ،ةفزعملا حيحصب ةينيدلا

 قحلا بهذملا نامجرت - هللا همحر - ديعس ىبا خيشلاك ..رابحالا

 ىلع ةقيقحلا رحب ىف تآشنملا نيدلا نم ىراوجلا نايرو حيحصلا ىلع

 ١٢١٣. :تاباوج }دعاج ناهبن وبا )١(

١٤ 



 خياشم نم مهراثآ ان دجو نيذلا رصقي هنأ ىرت الا . ليلق _ باوصلا

 ناحبسف !؟- هللا همحر - خيشلا اذه ةجرد ىلإ غولبلا نع نيملسملا

 (١. ىدهلا ىلع ىمعلا بحتساو ىصع نم الإ \ةمحر هلعج نم

 ذختي نأ دارأ نمل .اليلدو ةجح اديعس ىباب ( ىفكو (: لاقو

 حصأ هراثآو كرابحالا نم ملعت نم ملعا هنال ؛اليبس قحلا هسفنل

 ىف قحلا راونأ روهظل نكلو ؛ةيبصعلا ضحم ليبس ىلعال ,راثآلا

 . ."ةيضرملا هلاوقا

 راوناب نيرصبتسللا ءاملعلا ةذباهج نم رخآ عضوم ىف ٠ دعو

 نم عضوم ريغ ىف همالك ححصو "ةعيرشلا مولع ىف رئاصبلا
 .ثتاباوج:

 ةسارد اهسردو ىمدكلا خيشلا راثآب خيشلا ىنتعا دقف ةلمجلابو

 .لوالا هذاتسا خيشلا اذه نوكي داكيف فلسلا نع رثا ام عم ةيعاو

 :هتافصو هقالخا : ثلاثلا ثحبملا

 هردص قيضي ال 6 قلخلا بحر ردصلا عساو ] ا دعاج ( خيشلا ناك

 . ٤٣٦ :تاباوج ،دعاج ناهبن وبأ ( ) ١

 )٢ ( :تاباوج دعاج ناهبن وبا ٤٧٤ .

 )٢ ( :تاباوج }دعاج ناهبن ربا ٤٢٧ .

 ) ٤ ( :ص تاباوجلا - دععاج ناهبن ابآ رظنا ٣٨ 0١١٤ ١١٦، 0١١٩ 0١٦٢٢ 06١٣٣١٣١

` ..١٤٨٧٣٦٣٨. ٤٣٩٣٣٩٤٢٠٨ .٥١٠ 

١٥ 

 



 وهف ..هتبوجا نم كلذ رهظيو ءملع بلاط لك ىقلتي لب لئاسب
 ملعلا بالطل حئاصنلا ريثك ،عالطالا عساو هباوج ىف فيطل

 هتاباوجب ةنوحشملا هبتكف ‘ةحيصتنلل ةصرفلا هتتاو املك نيلئاسللو

 .علاطملاو ءىراقلا ملعت ةسردم

 ثدح . .ىحضلا ىلصي ىتح رجقلا عولط دعب دجسملا قرافي ال

 ."ناهبن ىبأ ني رصان خيشلا هنبا كلذب

 ولو .مئال ةمول هللا ىف فاخي الو ۔قحلا دنع فقي خيشلا ناك

 امبر هتوخإو وه هناب رصان هدلو ثدح ..هيلإ سانلا برقأ دنع ناك

 تقو ىف كلذو هعم ةعامج ضرقلا نولصيف ؛رجفلا ةنس مهتوفت

 الف خيشلا مهاهنيف عضرفلا دعب اهنولدبيو هنع نوفتخيو - مهابص

 -لوقي امك _ مهنأل ؛كلذك اولاز امف ،هيهن ىلإ نوعمتسي
 دجسلملا ىف وه دعقيو ،ركابلا حابصلا ىف لاومالا ةمدخب نولغتشي

 ثيح ،مهتوفت ىتح اهءادا نوسنيف ىحضلا ةالص ىدؤي ىتح

 ةنس ىلصن نأ انعنمي - ىلاعت هللا همحر - ىدلاو ناك ) :لوقي

 ىفتخن نحنو ضرقلا دعب هعم ةعامج «ضرقفلا ةألصب انتتاف اذل حبصلا

 ؛هيهن ىلإ عمتسن ملو كلذك لزن ملو «ضرفلا ةالص دعب اهلدبنو هنع

 ةمدخب وه انلغشيو ىحضلا ةالص ىلإ دجسملا ىف دعقي ناك هنال

 )١( :ةعيرشلا سرماق - ىدعسلا رظنا ٢ /١٣١.

١٦ 



 ىف اذكه ،ةنسلا لدب ىسننو ،لاومالا ةمدخ ىلإ بهذنف ،هلارما
 هبضغ دتشي - هللا همحر - ناكو ،اهتقو تاف اذإ تاقوالا بلاغ

 ىنأ ىنم ملعي وهو !؟اذه مكل زاجا نم :لوقيو ،هنع ىفتخنو انيلع
 .'\(كلذ ىف - هللا همحر - ديعس ىبا خيشلا مالك تدجو

 نم خيشلل ارقي ناك ناهبن ناب ..رصاب خيشلا هنع اضيا ثدحو

 مالسلا هيلع «ئلع » باتكلا كلذ ىف بتك دقوء ةعيشلل فنصم
 ىا - مالسلا هيلع ۔« ىلع ه بوتكم :لوقي ارقي ناهبن ناك امدنعو

 ةملكلا هذه رظنو \باتكلا خيشلا ذخاف 0( بوتكم ) ةملك ةدايزب

 بوتكم ةملك كرتا ) :ًالئاق ،هرهنو ،ناهبن ىلع بضغف اهدجي ملف
 مالك اذه نال ؛ مالسلا هيلع- «ئلع» هبحاص هفنص امك هأرقاو

 هفنص بتاكلا فنصم نا عماسلا تمهوا هتدز نإو \كريغ

 ."كلذك

 ةلبقلا لها كيرشتب ىضري الف ،نيدلا ىف عادتبالا براحي ناك

 كلذ نع هلاس نمل هل باوج ىفو .كلذ نم رذحيو ناك ام ناك ولو

 الف ،ىراصنلاو دوهيلل نيلوتملا كيرشت داقتعا ىف لوخدلا نع ىهن

 ةمعنلا رفكب مهيلع مكحي نكلو "نيكرشملا مكحب مهيلع مكحي
 كريصملا سعبو رانلا مهاوام ناو مهيلع قافنلاو قسفلا قالطإبو

 .ردصملا سفن )١(

 ٢٧٧- ٢٧٨. ص - ردصملا سفن ( ) ٦

\٧ 

 



 مْنهَج يف نيرفاكلا َقفاَُملا عماج هللا إ :ىلاعت هلوق ليلدب

 راثلا نم لقنسلا كزأللا يف نيقفاَملا ثإ ف :ىلاعت هلوق ىلإ ١" اعيمج
 .ه اريبعت مهدجت نتو

 ةقرازألاو ةيدجنلا هلوقي امع هلاس نم اباوج هبتك امم الاثم ذخو

 نم ايو ) :رطسالا هذه اهنم فطتقنو ،ةليوط ةلاسر ىف هيلإ نوعديو
 ةدش رها ؟اهيلع مكلمج ىذلا ام ىرعش تيل اهيلإ ةينامعلا نم ابص

 ،نالعإ ىف هل زاج ام رهظا نأ ىقتا نم رذعيف ؛اهلهأ نم مكيف ةبهر
 هلعفي نا هل سيل ام تاي ملو ،ناميإلا نم هرمضأ دق ام هبلق ىف رساف

 ملو ،اهربك هلل ىدباف ًارهاظ اهنم عنتما نم لضفلا زوجيو ،ناكرالاب

 لهج نع اهيف ةبغرل مكنم اذه ناك وأ {اهريشكالو اهليلق اهب ضري
 ؛اهمارم لبق اهنع ركذلا لها نولاست الفا اهمارحب ملع وأ ںاهماواب

 المع الو الوق مهريغ نم اولبقت الف {ةدايق مهيلإ ىقلا نمل ةداقلا مهنإف

 نأ مكمزل وا مكل زاجف ؛الدع هومتفرع امالإ «صوصخالو مومع ىف
 ءايمعلا ةنتفلا هذه نم مكب لزن دقو ...انيح هي اولمعت وأ ،هولوقت

 ملف ،هررش هباصأف ب هنم اند نميف هررض ناي دق ام ءايهدلا ةيهادلاو

 ؛كش الو ةاجنلا هبو ،هيلع متنك ىذلا ىف ادهز ، هيلإ ةبثولا متعرسأ

 نم ةبير ىف اونوكت نإف .مكير نم نيتلل لبحلاو ىقثولا ةورعلا هنال
 اوارقاف كرشلاب رارقإلا لهأ ىف نادف ابذك هللا ىلع لوقي نم كفإ

 ( ١(الناء: ١٤٠ ١٤١0.

١٨ 



 اورظناو ،هتريس ىف «دايز نب فلخ » هتّود ام «رفيج نب انهملا » ةلاسر

 نب نوراه » رما ىف نامع ىلإ « ليحرلا نب بوبحم » هب لسرا ام ىلإ

 لثم ريسلا نم مهريغل امو لضف عجري نا ىباو لز نيح ،©ناميلا

 هوتبثا دقام اودجت نا ىسعل 7 رثؤملا ىبأو ناطحق ىباو ىراوحلا ىبأ (

 ىف مهدعب نم ىتاي نملو مهنامز ىف نم متي اذه .نيلوالا ىلع هورثاو
 .)لاق ام رخآ ىلإ ..(نيرخآلا

 ةجحلاو نايبلاو درلا نم ريثكلا ءىشلا ةريسلا هذه ىن ءاج دقو

 . ءايمعلا ةنتفلا هذه ىف قالزنالا نع ةحضارلا ةحيصنلاو ناهربلاو

 دصارم نم قرطلا عاطقو ةاغبلا هانب ام م ده زيجي خيشلا نأامك

 .")نيملسملا دض

 مهل ىبجي وأ ‘ ملظلا ىلع ةربابجلا نواعي نم ىلع هبضغ دتشيو

 ءامد ىف زئاج ريغ ره ام لعف ىلع مهل دي وأ 0 جارخلاو تاقدصلا

 لثم نع هلاس نمل ةحيصنلا لاطاو . مهلاوماو ‘ مهضارعاو ،نيملسلما

 لها قانعأال قاقدلا » هباتك ىنو هتاباوج ىن ةريثك ىمهو لئاسملا هذه

 ةقلعتملا صوصنلا ضعبب تيت ٦ال ةلاطإلا فرخ الولو .اهريغو « قافنلا

 ٣) . ٥ )كلذب

 .٥ص ناهبن ىبا ةريص ۔ دحعاج ناهبن ربا ) ( ١

 . ١٠٥ :تاباوج - دعاج ناهبن وبا ( )

 )٣) :تابارج - دعاج ناهبن ربا ١٠٥{ ١٢٣٨، 0١٨٠ ٢!٤١٩ 0٢٠٠0٦٢٣ 0٥٢١٦0٦٢٠٦

. ٩٥٦٧0٧٤ ٤٤٢١ ٥٣٦٢. ٠٦٩ 

٠٩ 

 



 دحا ىفوت نيح ،لاح لك ىلع هب هتقثو هللاب نيفي اف ناكو
 نم هباصا ام هل ركذف ؛ًالئاس بيجي وهو لاحلا كلت ىف ناكو ،هدالوا
 هل ةرقغملا هللا لاسو «عجرتساو ،هللا دمحف هعجو هل دلو توم
 .'هدلولو

 ناك لب «مهنم برقتي ملو ‘هرصع ءارمأ ىلإ خيشلا فلزتي ملو

 .ركنملا نع مهاهنيو ،فورعلاب مفرمايو حئاصنلا مهل ماقي

 الولو ""ةرخآلا ءاملع ناش كلذ ىف هناش ؛ مهبهري الو 7 مهناخيالو

 . ةلاسرلا كلت صني تيتال ؛ةلاطإلا فوخ

 :هسفوصت :حبارلا ثحبملا

 لها هيف هينادي ال ءاميظع اغلبم بناجلا اذه ىف «ناهبن ربا» غلب

 ارقي نمو .هنامز ديحو هلعج ام كؤلسلا ملع ىف غلب دقف هنامز
 ريرحتلا ملاعلا كلذ غلبم فرعي ءاهحرشو جمهلا ةايح ةديصق

 صاغ دقف ،كّردُي داكي ال ام اهيف نإف ؛هبرب ريصبلا فراعلا دهازلاو

 ،هيلإ ىدؤي امو «ملعلا اذه جراخمو لخادم فرعو ،كولسلا ملع ىف
 تاحلطصم ىلع همالك نم اصن كل لقنا فوسو هنع جتني امو
 تاذلا تافص ىلجت ىف رخآ ًاصنو ءةيفوصلا دنع سفنلا تايمسم

 .كلاسلل

 )١ ( :تاباوج - دعاج ناهبن وبأ ١٤ .

 )٢ ( :تاباوج نم ةلاسرلا رظنأ - دعاج ناهبن ربا ص٥٨٣ ، ٥٨٨ .

٢. 



 ؛ لاق سننلا تافص ىف لوالا صنلا

 ىف اهنم ةدحاو لك اهددع ىلع تافصلا هذه نا دارملاو ..

 ىف نركيف «سكعلاو درطلا ةلاح ىف ،اهدض نوك ىضتقت سفنلا

 اهلذ ىفو .اهترم نوك اهتايح ىف سكملا ىلعو ،اهتايح نوك اهتوم

 نوك اهتبيغ ىفو .اهلذ نرك اهزع ىفف «سكمعلا ىلعو اهزع نوك

 .حيحص اذهو ،اهتبيغ نرك اهترضح ىفف سكعلا ىلعو ،اهترضح

 ىف جاتحيف ماهيإو ضومغ عون ماهفالا ىف فعضلا لهال هيف نكلو

 لاحب ىنعملا مهل حضتي ىتح سنايب ديزم ىلإ ناهربلا ةماقإل مهقح
 ىف تافصلا هذهب دارملا الوا فرعي نا هل نايبلا نمو لاكشإلا عفتريف

 حلطصم ىف ةيندلا سفنلا هذه ىف قلطي ةرابع توملا نإف عضوملا اذه

 اهعنمو ،ةيدرلا اهتاوهش نم اهل ةيمحلا ىلع ،ىرايتخا هجوب ةيفوصلا
 ةمهتلاو ،اهيواعد درو اهيواسم نمو ،اهاوه ةفلاخملا اهادر عضاوم نع

 اهترقو اهلوح نم ىربتلاو ،اهتاراجم نم ةفنالاو ،اهتادارم عيمج ىف

 ىف هرمال مالستسالاو رومالا عيمج ىف هللا ىلإ عوجرلاو ءاهلوطو

 ءانفلاب اهنم جورخلاو ةقيقحلا رارساو ةعيرشلا راونأب ةقيرطلا مازتلا

 لئاوغ نم خسفنتو ،اهتافص لئاذر نم خلسنتف دمحت ىتح اهنع

 رشنتو ءاهتاملظ خسنتف نافرعلا راونا اهاديوس ىف علطتو ،اهتافآ
 رارسا ح ورب لاوحالا ءافصل ايحتف ،ناكرالا عيمج ىف ناسحإلاب اهراثآ

٢١



 ةايحلل ةبجرلملا ةيدمالا ةايحلا ىه هذهو ،لارحالاو فراعلا

 ةيدبالا ()١.

 : تيبلا حرش نم ىناثلا صنلاو
 ابهش اهرون نم كدناف هروط ىلإ هتاذل تافصلاب اروهظ ىلجت

 ال وه ىهو ،اهريغال ىمه وه ىتلا هسفن نع ةرابع هتاذو ) :لاق

 ءامسالا هل ،مون الو ةنس هذخات ال ،مزّيقلا ىحلا وه الإ هلإ ال هريغ
 ءىش ىف الو {هتاذ ىف ءىش هلثمك سيل ءايلعلا تافصلاو ىنسحلا

 ضرعلاو لوطلا نع ىلاعت ضرالاو تاوامسلا هل حبست ،هتافص نم

 نأ نعو ©نيالاو فيكلا نع لجو ؛ماهوالا روصتو ؛ماهفالا كرد نعو
 وأ ،نول هل نوكي نأ نع سدقتو «نيعلاب ىلوالاو ةرخآلا ىف ىري
 امم ءىش هقحلي وأ ،نوكس وأ ةكرح هيرتعت وا نوك هسفن ىوحي

 ؛كسجرو صقن لك نع سقنلا سدقم قحلا كلما هنال ؛قلخلا هقحلي

 ؛لوقعلا ةريحو ،لوهذلا ماقم هنإ :لوقأ نا اذه ىف انه نم ىلإ نآ دقو

 ثيح نم {ةيسدقلا هتاذ ةقيقح نع ةرابعلا زجعل ةراشإلا عطقنم هنال

 نم مهل هلعج ىذلاب الإ هتفرعم ىلإ هب نولصي ليبس قلخلل سيل هنإ
 مهلد امنإو ،هتاذ ةقيقح ىلع مهلدي ًاملع مهل لعجي ملو اهيلع ةلدالا

 هدوهش مالعأ هدوج نم مهل بصنو { هتافصو هئامسأب هتفرعم ىلع

 .جهلل ةايح حرش )١(

٢٢ 

 



 الو هتافصب هوفرعام هالولو ،هوفرع ؛بف ،هدوجو بوجو ىلع ةلدا
 .'١(هتاذ ءامسا الو هلاعفا ءامسا نم ءىشب هرمس

 ىف ميظعلا خيشلا اذه ماقم ىلع ةلالد نيصنلا نيذهب ىفكو
 ةفرعملا تافصب هفاصتاو { ةيندلا سفنلا رايغا نم هدرجتو ،هبرب هتفرعم

 .ةيلعلا تاذلل

 : ةيمقنلا هتناكم :سماخلا ثحيملا

 نم راصو «هنارقا هيف زب ملعلا نم اغلبم «ناهبن وبأ ه خيشلا غلب

 خيشلا هنع لاق ،نانبلاب هيلإ راشي ثيحب هيف ةعيفرلا ةناكملاو ةرهشلا

 ىبأ نب رصان خيشلا ركذ امدنع « ىليلخلا نافلخ نب ديعس » ةمالعلا

 ىف مهل انإو ارظن حصاو ،ًاملع انم رثكا اوناك مهو ) :هدلاوو ناهبن

 :لئاقلا لوقب لثمت مث ،خلإ . .( هللا ءاش نا عبت قحلا

 ©")سيعانقلا لزبلا ةلوص عطتسي مل نرق ىف ذلام اذإ نوبللا نباو

 لها ىلع مدقتلا ناك ناهبن ابأ نإ) : يملاسلا نيدلا رون هنع لاقو

 مهنيد دشارم ىف ةودق سانلا هذختاو ڵ،فرشلاو لضفلاو ملعلاب هنامز

 هملع نم اوملع امل مهرما لضافالا هدلقو مهايند حلاصمو

 .جهلل ةايح حرش )١(

 ثارتلا ةرازو رشن /٢٥٦٢ ٣١ج :ناميإلا دعاوق ديهمت - نافلخ نب ديعص ..ىليلخلا ( )٢

 . ١ط نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ىموقلا

 ٢٢

 



 ال ىذلا ماقملا اذهب خيشلل نيملاعلا نيرذه ةداهشب ىفكو ،‘'هعروو

 ىف ىربك ةجرد اغلاب هنوكلو ؛كلذب اروهشم ناك نمل الإ هنولرقي

 .ةيناسنإلا فراعلا

 : ىبيصخلا هنع لاقو

 تارثاملل ىوذ نمو صورخ نم سيمخ نب دعاج لضفلا وخاو

 ةاغطلا لكلدرُم باهشو فهكورس زنكو ملع رمش
 ،نامزلا كلذ ىف ءاملعلا ةذباهج نيع ناك ) :حرشلا ىف لاق

 رارس الا ملع ىف ديحولا درفلا ناكو {نانبلاب هيلإ راشملا ىنابرلا ربحلاو

 ."ةيرق ةكلم هدنعف

 صاخلا نيب ةيهقفلا هتاجيرختو « دحاج » خيشلا ملع رهتشاو

 هرصع ءارعش هحدمو سيئرلا خيشلابو ىنابرلا ملاعلاب فرعو !ماعلاو

 : ةليوط ةديصق نم «ىكمردلا ه هيف هلاق اممو ،ةليوط دئاصقب

 لئاعفلا ضيب هنم هنع هبنت ىذلا هبانلل ناهبنابا نإو

 لئاو نابحس لاق امهم حصفيو لباو نالمه داج امهم حضفيف

 لماص ريغ لاع متيار ىناو ٠ الماع ملعل نمأمالعا بصنو

 ةرازو رشن /١٨١ ٢ج نامع لها ةريسب نايعالا ةفحت - ديمح نب هللا دبع ..ىملاسلا )١(
 ١٩١٨١. ةفاقثلاو ىمرقلا ثارتلا

 ثارتلا ةراريو رشن ١ /١٣٩ :نامعنلا قئاقش -زيزيع نب دشار نب دمحم ..ىبيصحخلا ( )٢
 /١٩٨٩. ٢ط ةفاقثلاو ىموقلا

٢٤ 



 لتاق نيداعملل فيسب اوطسيو عنان نيلاوملل دوجب رخسيو
 لئاص ران ًايلاص الإ رت ملو ضراع رد ًاعضار الإ رن ملف

 0\)لئامشلا باتك ولتت هقالخاو ههجو سمشلا ةروس انيلع ولتيف

 ىف اضيا « ىسبعلا نسحلب نب ديعس نب دشار » رعاشلا لوقيو

 :فرحب تيب لك ةيادب ىف ةيئاجهلا ,فورحلا ىلع ةديصق نم هحدم
 ءاصحإ هصحي مل هباوصب هفصوو حالصلا ىصورخلا عنص

 ءايض نهضعبو ءاضفلا ضرع اهضعبب قاضف هلئاضف تمخض
 ءاطعو ةعاطو نيعئاطلل افطعت عابلطلاو ةناطفلا مط

 "»ءاملظلاو ملظلاو امظلا نعظ هظفلب نيظعاولا ظعوب ناظ

 رصان نب روصنم ملاعلا خيشلا ..هتايح ىف هوحدم نيذلا نمو

 ناميلس نب دمحم نب رصان هيقفلا خيشلاو ،ىلاتسلا ىصورخلا

 ‘ىرشفلا رصان نب فيس خيشلاو ،ىلئامسلا ىرجاحجلا ىصورخلا

 نب ديمح رعاشلاو ،ىصورخلا شيورد نب نسح ني ديعس خيشلاو

 ىصارحلا رماع نب سيمخ نب ىلع رعاشلاو ،ىلخنلا قيزر نب دمحم
 لماك ناويد ىف هحيدم دئاصق تعمج دقو .ريثك مهريغو ىربجلا

 ."ناهبن ىبأ حدم ىف ناجرملا دئاق) بقل هيلع قلطا

 ١٥٠١. ص قباسلا ردصلل ،ىبيصخلا ( ) ١

 .١٠١ص هسفن ردصلل ( ) ٢

 ١٤٨. ص هسفن ردصلا ) ( ٢

 ٢٥

 



 ءنيدهتجما ءاهقفلاو ،نيلماعلا ءاملعلا نم دعاج خيشلا ناكو

 نم زع هباتك ىف هللا مهحدم نيذلا نيكلاسلا نم مهبر ةاضرم ىلإو
 مه راَحْسألابو ح9 نوُمَجْهَن ام ليللا نمال يفارئاك»ل :لئاق

 0١١. موُرْحَمْلاو لئاسلل قح مهلاَرْمَأ يو هورف

 هلايع ةجاحل الإ هدجسم قرافي ال {هيبإ ًالتبتم هلل ًادباع ناكف
 لك نم لئاسلا هيلإ دري ،هيف ابولطم ملعلل ابلاط شاع ،همونو هلكامو
 ناكو ،ملعلا ةبلط هيلإ محدزيو ءايندلاو نيدلا رما ىف نامع ءاحنأ

 بجاوب ماق دقو ،مئال ةمول هيف فاخي ال «هللا نيد ىف ةريغلا ديدش

 ىف هلو {هنامز ىف هتعاطتسا بسح ركنملا نع ىهنلاو فورعلاب رمالا
 «نيدلا رون» اهضعب ركذ ،ةروثام فئاحصو ةروهشم فقارم كلذ

 ‘"» ةقيقحلا ) هتلاسر ىف « ىليلخلا هللا دبع» خيشلاو ،‘"تفحت ىف

 .امهريغو

 دقو ) :هل باوج ىف «ىدابعلا ىلع نب رماع » خيشلا هلاق ام رظناو

 ماقمو ةمالسلا راد ىلاحب كلس نم ًاليبسو ًاجهنمو اليلد ىنافك

 ناهبن وبأ ه خيشلا وهو انرصعو انرصم ىف اذه انموي ىلإ ىقابلا ةماركلا

 وهو - ىلاعت هللا همحر - « ىنايلعلا ىصورخلا سيمخ نب دعاج
 ` وهو مايالا هذهو ةلودلا هذه ىف مالسإلا ةلم نم لدعلا لهال مامإلا

 ١٧-٠١١, .زم تايآلا - تايراذلا )١(
 .اهدعب امو ٥١سص ةمقبقحلا ةلاسر 0 ىلع نب هللادبع .. ىليلخلا )٢()

 .ماعنالا ةروس ١٤٩ ةيآ( )٣٢

٢٦ 

 



 هراثآب ىدتقا نم دئاقلاو ©ةماألا وهو 0 مالعالا نم هدعب ءاج نمل ةودقلا

 نامزلا رخآ ىن ةمالا هذه ىف هثعب نم ناحبسف { ةنجلا ىلإ ةحيحصلا

 ىلإ هنذإب هللا ىلإ نيلفاغلل ايعادو ‘ نيمرجملل اريذنو نينمؤملل اريشب

 ىلايللا هذه ىف ًارمينم نيدتهملل ًاجارسو هتعاط مازتلاب هتاضرم ليبس

 مكادهن ءاش رنف ةغلابلا ةْجُحْلا هللف لف ظ: ىلاعت لوقي ،تارهفكلل
 5داعلل موي ىلإ داه موق لكل لعج ىذلا هلل دمحلاو ")ه نيعمجأ

 ىن هطسقب هل ماقا امامإ هب '"هازج ام لضفا «ناهبن ابا » هللا ىزج

 نيملاعلل هحضوأ ام ىلع هتيعر مراحم نع داذو رمشو دهاجو ،هتيرب

 خيشلل رصاعم لجر مالك اذهف ..(نايب حضواب هنيبو ناهربلا نم
 مامإ ناك هنأ ىلع صن دقو ،هنامز ىف نممو هب ملاع وهو 0©اناهبن ىبأ (

 هللا نيد حضوأو ،عدبلا درو نيدلا نع عافدلا بجاوب ماق هنأو ز هنامز

 ىلع ةجحلا ماقأو ةريصب ىلع هللا ىلإ اعدو { مارحو لالح نم سانلل

 . نيدناعملا

 نب ديعس » خيشل شلا اهلاق ةرابع - انه هتبتك ام ىلإ - فيض ضأو

 لب ،«ناهمن ىبا» خيشلا نامز ىف روهشم ملاع وهو ء«ىدنكلا رصان
 ىف ! دمحم ىبأ ( خيشلا مالك نع هلأس نيح هل هدر ىف هخويش نم ره

 ىف قحلا نإ ) :لاق ثيح ةدحاولا ةلاسملا ىف نيدهتجملا لاوقا ضراعت

 .هب ىزج هلعل )١)

 ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١٩ /٢١١ ؤةعيرشلا سوماق - سيمخ نب ليمج ..ىدعسلا ( )٢
 ١٩٨٨. ةفاقثلار

٢٧ 

 



 خيشلا « ىدنكلا ه خيشلا بوصي ملف .(هللا دنع اطخ ىقابلاو دحاو

 ال هنإ ىباسح ىفو ) :لاق هباوج رثأ ىلع مث .كلذ ىف «دمحمابا»

 لبقت الو كل هتبتك ام رظناو ) :لاق مث ،(اذه لاثما كيلع بيغي

 .')قحلا قفاو ام الإ هنم

 لاؤس ىفو داهتجالا ىف هتاراجم نع هرصع ءاملع زجع دقو

 :لئاسلا لاق ،داهتجالا لوح «ناهبن ىبا نب رصان ه خيشلا هنبال هجو

 نم ىتأ مث ،ةوهقلا ميرحت ىلع راصمألا ضعب ىف ءاملعلا قفتا دقو )
 وهاهليلحت نا ىارو - هركف رونو هرس هللا سادق - كدلاو مهدعب

 ىوذ لوقع ىف هرون رهظ ىتح ،ىأر ام ىلع ججحلا رهظاو ءلدعالا

 . '"» لمكالا ىارلا وه هنإ ىرولا نم لوقعلا

 ؛باوجلا ىف هدلاو ركذل ضرعتف هلاس نمل رصان خيشلا باوج ىفو

 هبصنم ةليضفو «مهفلا:ىف هتجرد ولع ىف دحا كشي الو) :لاق مث

 ،قالخلا كلملا هللا دري مل ثيحو ) :رجآ عضاوم ىف لاقو .(ملعلا ىف

 3هنانجب همهلا نم ىلع هللا هفشك «قافتالا اذه ىلع اونوكي نا

 لب ىسفنب هيف درفنا ملو ،هنادلب ىف هلمعتساف ،هناسل ىلع هارجاف

 مهيلع ًانوع هتذختا نمل ،«ناهبن وبا ه ىدلاو هحيحصتب هيلع ىنناعا

 .0" ناوخإلا نم

 .تاباوج - ٩٩ - ٨٩رص زباسلا ردصلل سفن -ىدعسلا )١(
 )٢ ( :قباسلا ردصلا - ىدعلا ٢٦٢/٢.

 )٢(نفس ص ردصلل ٢٦٥.

٢٨ 



 ناهبن ىبا خيشلا ماقم ولع ىف ةذباهجلا ءاملعلا ءالؤه مالك اذه

 راص هتافو دعبو هنامز ىف ناك هنا كش الو ،ملعلا ىف همدق خوسرو

 ءهنم صاخلا فقوم اذه ناك اذإف "ماعلاو صاخلا نيب ةناكملا ررهشم

 نم هتمحرب صتخي "نوؤش هقلخ ىف هللو ؟ةماعلا فقاومب فيكف

 .ءاشي نم بلق ىف ةمكحلا لعجي امك ،ءاشي

 ىف هسفن «ناهبن ىبأ ه خيشلا مالك نم كلذ ىلع لدا الو

 ثحبلا نع ملعلا بلاط ىنغي ام اهيف ءاج دقف ،هتاباوجو هتالسارم

 نيبتيل ؛نيصن كل لقناسو ،هيف ءاملعلا لاوقاو دوهشملا تاداهش نع

 .هلاعم راهظإو مالسإلا نع عافدلا نم هفقوم

 نم اي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) :هل ةلاسر نم ..لوالا صنلا

 نإ . .هباوج ىنع اذه ،اريخ هللا هازج وه نم ردأ ملف هباتك ىنلصو

 دهشف اهلهأ نم بلاغلا ىلع رهظ دق ام اهب نم ىلع ىفخي ال نامع

 ىغبلا نم هب مه ام ىلع ةدايز ىرخا ةلزان هذهو نايغطلاو داسفلا نم

 نيد ىف ةيعاد اهنال ؛ارضاو حبقاو ربكا اهتخا نم اهناكو ،ناودعلاو

 مدعل ؛هداسف ىف كش ال ام راهظإو ،هدامخاو هرون ءافطإ ىلإ هللا

 معت نأ ىفوخو هباتك ىف هلوسر ىلع هب هللا لزنأ دق ام ليلدب هباوص

 هللا اوقتاف الا .نامتك ىف هب ىقبت وأ نايدالا ريخ وحمتف ،نادلبلا

 ىلإ مكاعد نم ىلي اونكرت الو رجز هنع اًمع ءاهتنالاو ،هرما ام ءاداب
 ليزنتلل ارقا مهنإف ،ىدهلا ةمئا هيلع ناك امل نيكرات ىدرلا فلاتم

٢٩



 ىف اوبرض دقو ،ىلعلا لزانم ىلإ ىلثلل ةقيرطلاب لدو ،ليواتلاب ملعاو

 ةعباتم نع اوهنو ،ىوقتلاي اورماو «ىمعلا نم اورصبف }ىرصلا اهرانم
 ىدهلا نم هيلع ديزم ال ام هللا نيد ىف مكل اوحضواو ،ىرهلا

 ام مكوفرعف ،ءايبنالا ديس اهيلع ناك ىتلا ءاضيبلا ةجحلا ىلع مكرلدو

 غاز نم مكل اونيبو {ًالعفو ًالوقو ةين هنورذت امو القنو اضرف هنوتات

 نم اهب ال نسحا ىه ىتلاب غيزلا لها اولداجف .ةلاهجلا لها نم اهنع

 .ىحلا رهظ ىتح هادع ام داسفو هيلعو هب مه ام ةحص ىلع ةلالد

 .)خلا ( ةامعلا ىرعد نم هفلاخ ام لطبو

 دمحم نب ريمع ىعدي لجر نع هلاس نمل باوج ..ىناثلا صنلا
 وعدي راصو ،ةّوبنلا ىعدا ثيح ؟ال ما وه ىنامعا ىردا الو «ىبالفلا

 نإف ) :ناهبن ىبا ه خيشلا باوج ىف ءاج اممو .هقيدصت ىلإ سانلا

 ىلع ىحولاب ليئاربج لوزن ىوعد نم هناسل ىلع رهظ دق ام ناك

 هقيدصت ىف بجاولا قيرط نم مكل ئغبنيف ،هب هملكي وأ هنانج
 لبق هقيقحت زاوج ىف هسفن دهجأ نم رظن هيف اورظنت نا هب لمعلاو

 نم هدعبل زيجي اهجو قحلا ىف هاعدا امل ىرداال ىنإف ٬هقيرط كولس

 سانلا ىف هب عدصي نأ هرمأي ةنجلا نم ابيرق هل نا حص نإو قدصلا

 قيرط نع هبلق ىمعأو ،هلضاف هناطيش عدخ نم الإ وه سيلف ،هرهظيف
. 

 ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازوب تاطرطفلا ةبتكم - ناهبن ىبا ةريس - دعاج ناهبن ربا ( )١
 .١ص

 



 نم دحأ انأ دمَحُم ناك ام » : ىلاعت هللا لوق هيلإ غلبي ملا ،هلزاف هدشر

 ال هنإ لد ام هيف سيل وا ")هيتلا مَتاَحَو هللا لوسر نكلو ْمُكلاَجَر

 . .نيلئاقلا قدصا هنإو الك ،اليق هللا نم قدصا نمو ىلب &،هدعب ىبن

 كلاسلل اهنإف ،اهلاق نم قيدصتو مكايإو اهلاثما اورذحاف :لاق نا ىلإ

 وأ ابذك هللا ىلع رتفا نمم ملظأ نمو ظ :لاعت هلوقل كلاسملا قيضا نهل

 .0"١هفلا لزأ ا نفم ننس لاف نمو ءيش هلإ حو متو يإ يحوأ لاق
 كفإلا نم هب امل هرورغو هلوقت نم هيف عسو ال ام اورذو هللا اوقتاف الا
 نم ىلع بجاول نمو ،كرشلا نم هقوت ام وأ قافنلا ىلإ هلهاب ىدؤملا

 نع علطقناف لت هتومل عفترا دق ىحولا نال ؛هريكنب هلباقي نا ردق

 .")خلا (مانم ىف ايؤر وأ ماهلإ نم نوكي امالإ ضرالا

 ىرخا ةلاسر كانهو .هبذك ىلع لالدتسالا ىف خيشلا ضافا دقو

 .عوضوملا ىف ةثلاث ةلاسر نم عطقمو ،لاجما اذه ىف

 لئاسملا تاصيوع هيلإ لسرت تناك خيشلا نأ نيبتي انه نمو

 عجرم لب هنامز ملاع هنال ؛تالكشملا فلتخم الح هنم بلطيو

 الو \ثحبللا اذه ىف كلذ تنيب ناو قبس امك هرصع ىف ءاملعلا

 )١ ( ةيآ بازحالا ٤٠ .

 )٢ ( ةيآ ماعنالا ٩٢.
 )٢ ( :ناهبن ىبأ ةريس - دعاج ناهبن وبا صس٨.

٢١ 



 خيشلل نا كش الف ‘كلذك رمالا ناك اذإو عوضوملا ىف ةلاطإلا بحا

 ىف لوقنملا وا رودصلا ىف لومحلا ءاوس ناديملا اذه ىن اراثآ

 . روطس

 :ةيملعلا هراثآ :سداسلا ثحبملا

 هومزال نيذلا هذيمالت مهنأ كش الو ملعلا هنع لمح نم :الوا

 هعمتجم ىف رثؤي نا نم ملاعلل دي ال ذإ ليصحتلاو سردلا ىف

 ملإعلاف ،هوطلاخو مهطلاخ نمب فيكف مهب رثاتيو هلوح نميف ةصاخو
 بالطو .عفن عقو امنيا ثيغلاك رهف {نوكي امنيا ملعلا ىبلاطل ةبعك

 ،سانلا ىلإ ةيركفلا هتاثوروم لقنب نوليقكلا مه ءاملعلا ىدل ملعلا

 .اذكهو هباحصا الإ اهماسقاب هت ىبنلا ةنس لقن لهو

 ملعلا اولذب نيذلا ءاملغلا ةلمج نم ناك «ناهبن ربا » خيشلاو

 محازتي ىتلا هتسردم ره ايلعلا ةدلبي دوجوملا هدجسم ناكف «هيبلاطل

 ىلع ايلعلا ةدلبي ادوجوم لاز ام دجسملا اذهو \بكرلاي بالطلا اهيف

 ءاملعلاو نولئاسلا هدصقو ريزغلا هملع نم بالطلا لهنف ،لبجلا حفس

 وأ .صخرتو رايدلا ولغت اهناريجب :ليق امكو رينلا ناكملا كلذ ىف
 :ليق امك

 ارادجلا اذو رادجلا اذ لبقا ئملس رايد رايدلا ىلع تررم

 ارايدلا نكس نم بح نكلو ىبلق نةغش رايدلا بح امو

 ىف مهنم غبن نم لواو ] ماركلا هدالوا ملعلا هنع لسح نم لواو
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 ‘ ًاملع مهرزغا رهف ) ناهبن ىبأ نب ب رصان ( خيشلا هتقيرلطب رثاتو ملعلا

 ىف هرمع رثكأ شاعو ة هدع تافلؤم هلو انغلب اميف ًامهن مهقمعاو

 ماع اهب ىفوتو 0 رابجنز ىلإ اهرداغ مث 1 ىوزن ىلإ لقتنا مث { ايلعلا

 ىن هيبأ راوجب نفد دق « ناهبن ىبا نب سيمخ 7 خيشلاو . )اها ٦٢

 هلعلو -ه دلاو هب ىنك «ناهبن ىبأ نب ناهبن » خيشلاو 3 ايلعلا ةدلب

 ةياور ىلع ايلعلا ةدلب ىف -هللا همحر - ىنوتو _ هدالوأ ربكا

 ةيقب كلذكو ‘")ةنسب هدلاو ةافو لبق ىأ ه٦٣٢٢١ ماع هدافحأ

 . ةديمحلا لاصخلاو ةفرعملاو عرولاو ملعلاب اوقصتاف ٦ مهتوخإ

 :مهنمو ريثكف هدالوأ ريغ نم ناك نم امأو

 © ۔اعاج خيشلا خأ نبا وهو سيمخ نب رصان نب روصنم خيشلا

 نب دمحم نب ديعس خيشلاو ٤. )رضنلا نبا ةيمال حرش دقو

 نمم وهو ،ناويدلا بحاص ) ىرشفغلاب فورعملا ىصورخلا دشار

 ركف ىن تاءارق نمض هركفو ىليلخلا نافلخ نب ديمس خيشلا فلؤلل ثحب رظنا ( )١

 ىندالا ىدتنلل رشت - ىليلخلا

 مامإ صىسيمخ خيشلا اوبصني نا ىليملخلا نافلخ نب ديعس خبشلا نامز ىف نوملللل دارا ( )٢

 ٢ /٢١٩١. :نايعالا ةفحت - ىماسلا رظنا ،ىباف هتيلهأو هملعل ؛قاتسرلاب مهل

 .اهدعب امو /٢٦٩ ٢ج رظنا !ماعلا سفن ىف ىوزنب لتق هنأ ةفحتلا ىف نيدلا رون ركذو ( )٢
 .هدافحا ناسل نم ( )٤

 نم ىرشفلا نإ ثيح ناهبن ىبا خيشلا ذيمالت نم سيل ىرشقلا خيشلا نا ىل ودبي ( ٭ )
 ءانبل خرا ١١٣٧ .همأ ىثر دق ١١٢٣٧ :هنا ليلدب ه٦١ نرقلا نم ىناثلا دقعلا ديلاوم
 ىتلا لوبلاو راطمالا لوطهل خرأ ١١٤٦ .هلزنم ءانبل خرأ ١١٤٤ .ةباودشلا دجسم
 .عرزلا تدسفأ

 نم نكمتي نا نكميالو ( ١١٤٧ ت) دعاج خيشلا دلوم لبق اهلك خيراوتلا هذهو
 = را ١١١٩ ماع ديلاوم نم نوكي نا نكملا نم اذهلو ؛ةدايزو ١٨ غلب اذإ الإ رعشلا

٢٢ 

 



 نمض دئاصق ةدع كلذ ىف هل دجوتو ‘دعاج خيشلا دلاو ىثر

 .ناويدلا

 لهأ نم ىصورخلا رصان نيب دمجم نب هللا دبع دمحم رباو
 ءاملعلا هيلع عمتجا ول ) :ن اهبن وبأ خيشلا هيف لاق ىذلا « ىباوعلا

 نسح خيشلاو ©،هيف ةمامإلا طورش ل امكل ا هعيابي نم لوأ تنكل ًمام]

 نب ديعس هدلوو اضيأ ىباوعلا نم ىصورخلا ديعس نب شيورد نب

 نب ديعس نب دشار خيشلاو ‘ ًاعراب ًاهيقفو ًاغبان ارعاش ناك دقو نسح

 ءالؤه ريغو .. بدالاب ةفرعم هل تناكو خيشلا دلو دلو وهو ناهبن ىبأ

 : ةيمقفل ا هتافل ؤم : اين ث

 هقفلا ىف اهرثكأ ناك تافلؤم ةدع (_ ناهبن وبا » خيشلا انل كرت

 راعشأو ةيبرعلا ةغللا مولعو كولسلا ىنف تافلؤم نم هلام بناجب

 ره انمهي ام نكلو .هيلع رثعن ملو ك!هنع ركذ امم كلذ ريغو

 كيلإو ،ناديملا اذه ىف خيشلا ةناكم رهظت اهبو ،ةيهققلا تافلؤمل

 :اهنايب

 ةنس ٢٠ دعاج غلب نيحو }ةنص ٣٠ وحن دعاج ربأ دلو امنيح هرمع نوكي ىلاتلابر اهلبق =
 نكميال ناهبن ىباو ىرشفلا نيب تمت ىتلا ةسلامجملا نار ةنس نيسمخ ىرشفلا رمع نركي

 خيشلا نوكي ةلا۔لا هذه ىفو ،لامتحا لقأ ىلع ةنس ٣٠ ريخالا غلبي امنيح الإ منت نآ
 ناك ناهبن ابأ نا ىكعلا دقتعاو !؟هذيمالت نم نوكي فيكف ةنس ٦٠ زرامت ىرشفلا
 .ملعا هللاو .ىرشفلل اذيملت

٢٤ 



 ©ةيعرشلا ةسايسلا ىف وهو ..( قافنلا لهأ قانعال قاقدلا » ١

 ةبتكمب خسن ةدع هنم دجوتو ..مهعم نواعتلاو ةربابجلا لاوما ماكحاو

 ٢٣١٢٣ مقر تحت اهنم ةدحاو ترتخاو {ةفاقشلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 خسانلا طخ نم ةحفص ىتئام ىلع ىوتحتو صاخ ب ١١ ٠و ماع

 ةبتكمب ىرخا خسن هنم دجوتو ‘ىرذنملا نانس نب سماش نب ملاس

 .ىرخا ماقرا تحت تاطورطخلا

 ءزج هنا ركذ دقو ..«اههبشا امو سراذملاو دجاسملا ماكحا ه ٢

 ثارتلا ةرازوب خسن ةدع هنم دجوتو ©ىناثلا وهو ڵباطتسملا باتك نم

 ب ١١١ و ماع ١٦٠٤ مقر تحت ةخسن ترتخا دقو {ةفاقشلاو ىموقلا

 .ةقرو ٢٣١ ىلع ىوتحتو صاخ

 هنم دجوتو ..«ناويحلا نم مرحيو لحي اميف نايبلا حاضيإ» ٣

 ةخسن اهنم تلجس دقو ،ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ىف خسن ةدع

 عستو ةئام ىلع ىوتحيو صاخ ب ١٠٨ و ماع ١٠٩٧ مقر تحت

 .ىدعسلا دوعسم نب دعيوس نب ديعيسم خسانلا طخب ةقرو نيثالثو

 هنم ةخسن دجوتو لئاسم ةعومجم وهو ...« مايصلا» ٤

 ( مايصلا ىف لئاسم ) ناونعب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب
 ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلل

 .ميقرت هيف سيلو خسانلا ركذ نودب

٢٥



 ةرازوب دجوتو ءازجا ةعبس ىف وهو ،(ناهبن ىبا تاباوج » ٥

 : ىلاتلاك تفنص دقو ،ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ب ١٠٢ ماع ١١٩١ مقر تحت ..«ءوضرولاو تاراهطلا ها

 اذه قاروا ددعو ىرخأ ماقرأ تحت ىرخأ خسن هنم دجوتوء صاخ

 ،ىشيغلا دمحم نب ديعس نب ملاس خسانلا طخب ةقرو ٢٦٥ دلجملا

 .ةرازولا ةبتكمب ةددعتم خسن هنم دجوتو

 تحت ..«اههبشا امو تارافكلا هو ««روذنلاو فاكتعالاه ب

 ٢٤١ ءزجلا اذه قاروا ددعو صاخ ب ١٠٦١ و ماع ١١٩٥ مقر

 .اضيأ ةمقرم ىرخا خسن هنم دجوتو خسانلا ركذ نودب ةفرو

 ددعو ڵصاخ ب ١٠٧ ،ماع ١١٩٦ مقر تحت ..« ثاريملا ج

 . خسانلل ركذ هيف دجوي الو ةقرو ٢١٢ ںهقاروأ

 !ماع ١١٩٤ مقر تحت ..اهريغو ةبراضملاو نهرلاو حاكنلا د

 نم صقان ءزجلا اذهو تاقرو 0١١٠ هقاروا ددعو صاخ ب ٦

 .خسانلا فرعن مل كلذلو ؛هتياهن

 ب ١٠٤ ماع ١١٩٢ مقر تحت ..«(هماكحاو قالطلا » ه

 .. خسانلا فرعن ملو ،تاقرو ٢٠٨ هقاروا ددعو صاخ

 ضصاخ ب ١٠١ يماع ٠ مقر تحت وهو . .« ماكحالا )-و
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 دمحا نب ديعس نب ملاس خسانلا طخب ةقرو ٢٣٤ هقاروا ددعو

 . ىحاورلا

 ؤصاخ ب ١٠٣ ،ماع ١١٩١ مقر تحت ..«ةقرفتم لئاسم ه -ز

 .خسانلا فرعن مل اذهلو ؛هرخآو هلوا نم صقان ءزجلا اذهو

 ماع ١١٩٨ مقر تحت دلجملا اذه لجسو ..«ةاكزلا ماكحا ه ٦-

 نب دمحم خسانلا طخب تاقرو ٢٠٤ هقاروا ددعو ڵصاخ ب ٩

 . ىنادفلا ىلع

 ىلاعم ةبتكم قيرط نع اروصم هرشن مت دقو ..«جحلا باتك ه 7

 ةلوادتو ڵبيسلاب ىدينعسوبلا دمحا نب دمحم راشتسملا ديسلا

 .ققحم ريغ هنكلو عوبطملا مكح ىف وهف ،سانلا

 ةدحاو ةعوسوم تافلؤملا هذه ن - ملعا هللاو - ىل رهظيو

 باتك ادع ام ،ناهبن ىبأ خيشلا تاباوج اهتابنج نيب مضتو {ةلماكتم

 نظلا اذه حجري ىذلاو :هسفنب هفلا هنأ هظفل نم رعشي ىذلا جحلا

 مايصلاو ةالصلا ماكحا نم تاباوجلاب ةةمسملا تادلجملا هذه ولخ

 ةاكزلاو مايصلا بتك نوكت نا نكمي اذهلو ؛داهجلاو جحلاو ةاكزلاو

 نب دمحم خيشلا اهبتر ىتلا تاباوجلا ةلمج نم دجاسملاو جحلاو

 رشع ثلاثلا نرقلا ىف شاع ‘ىوزن لهأ نم ىفيسلا سيمخ

 .ىرجهلا

٢٧



 خيشلا دافحا نم وهو .«ىصورخلا نافلخ نب انهم» خيشلا نكلو
 هقف ىف ةصاخ ةعوسوم هل نا :هنع اهبتك ةركذم ىف لوقي - دعاج

 هذه ىلإ ريشي هلعلو ،جحلا ىلإ ةراهطلا نم ءازجا ةسمخ ىف تادابعلا

 نمض هلخاد تادابعلا ىف هتاباوج نركتف اهيلإ ترشأ ىتلا تادلجملا

 ءزج اهنم جرخي نأ دب ال نكلو ؛اهيلإ راشملا تادابعلا ءازجا

 لاؤس هنإ هيف رهاظلا نأل ؛دجاسلملا ءزج هلحم لحيو ،تاراهظطلا

 هلبق وأ خيشلل نيرصاعملا خياشملا ةبوجا نم هريغ عم طولخم باوجو

 . كلذب ملعا هللاو ..تابارجلا ةيقبك

 الإ هيلع رثعأ ملو . .ملاظملا نم صالخلا ىف مناغملا باتك ه ٨

 راشملا قاقدلا باتك هلعلو {هتركذم ىف هركذ انهم خيشلا تدجو ىنأ

 .هسفن افنآ هيلإ

 لب ،هيلع رثعأ ملو . .اياصولا صيوع لح ىف اياضقلا ه ٩

 هنإف إ( ب : ٥ ) ىف هيلإ تزمر اميف لخاد هلعلو &روكذملا خيشلا هركذ
 : .اضيا اياصولا ىلع ىوتحي

 روكذملا خيشلا اهركذ «هقفلا ماكحا ىف ةروثنملا لئاسملا ه ٠-

 .قبس اميف ةلخاد اهلعلو \اضيأ

 رثعأ ملو روكذملا خيشلا اهركذ ..«اهماكحاو ددعلاه-١

 اهركذ ةعبرالا هذهو ءاهب ملعأ هللاو قبس اميف ةلخاد اهلعلو ،اهيلع

 .اهب ملعا هللاف .اهدزي ملو انهم خيشلا
٢٨



 .قباسلا باتكلا ريغ ةريغص ةلاسر ىهؤ ..«جحلا كسانم » ١٢

 .انثارت ةلسلس نمض ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو اهترشن دقو

 : ىلي امك ةيهقف ريغ ىرخا تافلؤم كانهو

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحا ىف هنم لوالا ءزجلا ..«باطتسملا ه ١

 ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجويو ،لللذ ريغو دبعتلاو نآرقلا ةءارقو
 ٢٣٢ ىلع ىوتحيو صاخ ب ١١١ ،ماع ٠٢٣ ١٦ مقر تحت ةفاقثلاو

 ماكحا ىف ىذلا وهف هنم ىناثلا ءزجلا اما .هخسان ركذي ملو ،ةقرو

 باتكلا ىف سيل نكلو .ةرازولا ةبتكم سرهف ىف اذكه دجاسملا
 { .كلذ ىلع لدي ام هسفن

 ٢-} .؛نيفلاخلا ىلع درلاو فالخلا ىف نيدلا لوصا ةعوسرم .

 ءزجلا ىه ةعوسوملا هذه نا ىلإ ليما ىنكلو انهم خيشلا ركذ اذكه

 الإ ىوتحي ال هنال ؛ليواتلا قئاقح كاردإل ليزنتلا ديلاقمب هل نونعملا

 تاحفص نم ةحفص ةرشع ىتنثا ىف ةحتافلا ةروس ريسفت ىلع

 ىف ريبك ءزج وهو ‘هسقن عوضوملا اذه ىف وهف ىقابلا اما باتكلا
 ٩ .ريبكلا عطقلا نم ةحفص

 خيشلا ركذ دقو ..ءةمحتافلا ةروس ريسفت ىف ليزنتلا ديلاقم ه ٢-

 ركذي ملو ،فقوت هنكلو ،هلك ميركلا نآرقلا ريسفت ىلع امزاع ناك هنا

 دجويو ،نيدلا لوصا ىف لئاسم ركذ٠ىف رمتسا لب \ببسلا خسانلا

٣٩



 ،ميقرت ريغ نم تاروصملا نمض ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 ٠ هالعأ هيلإ راشملا رهو

 ..«نينمؤملل هباوثو هللا ةفرعم ىف جهملا ةايح ةديصق حرش »- ٤

 أروشنم سيل هملعف .ابنالا اذه ىن خيشلا ةناكم اهيف نيمتو
 زعلاو توكلملاو كلملا بحاص ةزعلا برب قلعم وه لب بسحف
 ةرازو نم تاطوطخملا ةبتكمب ماع ٢٤٦٢٨ تحت مقر دقو توربجلاو

 نيب ىتلا امأ نيخسان ةدع نم خسن ةدع هلو {ةفاقشلاو ىموقلا ثارتلا

 هذه لوأو ڵىدعسلا دمحم نب ناميلس نب ديعس اهخسانف انيديا

 :هلوق ةديصقلا

 ىبتعلا عم هلإلا تاذ ىف حصنلا ىلع ىنإف ىلوق هللا ىف ىخا نيبت

 غيلب ملاع هناو ،ةيبرعلا ىف خيشلا ةناكم اضيا نيب دقف حرشلا اما

 .. لاثمو ليلد ريخ هيف همالكف لادج الب اهيف

 ىفاكلا دبع رامع ىبأ خيشلل - «تالاهجلا باتك حرش ٥-»

 ىنكلو ،هيلع رشع ملو ..نيدلا لوصا ىف ىرئازجلا ىنالجراولا
 .هدنع دوجوم هلعلو ؛انهم خيشلا ةركذم ىف هركذ تدجو

 ءاملعلا ىلإو هنامز كولم ىلإ حئاصنو تابتاكمو ريس ةدع هل ٦

 ةينيدلا حئاصنلاو هيجوتلاو داشرإلا نم ريثك ىلع لمتشت «ءارمالاو

 بلطو مالسإلا زازعإ ىلإ ةلصوملا ةيعرشلا ةسايسلا ىف ةيويندلاو

٠ ٤



 زرح » ىمست ةلاسر وأ ،نيدلا ىف ةماقتسالاو ،هيلع ةظفاحملاو - ملعلا

 نم راثآلا وا تافلؤملا ضعب تركذ امنإو ،طقف ءاعد اهلك ..«ةرجشلا

 هجاتنا رصتخملا ثحبلا رود ىف ىنمهي امإف الإو «دارطتسالا باب

 ديفي دارطتسالا اذه لعلو كلذ ىف خيشلا دوهج ةفرعمل ؛ىهقفلا

 : .ءىش ىف نيثحابلا

 كولسلا ملع ىف فلا ناهبن ابأ خيشلا نا انهم خيشلا ركذيو

 سيلكتلا قرطب ةيئايميكلا ةعنصلاو سفنلا قالخا ملعو فوصتلاو

 مارجالاو كلفلا ىف فلاو .ةريثك لئاسر ةدع كلذ ىف هلو ريطقتلاو

 لصتي امو اهتاضاير عاونأو ةينآرقلا تايآلاو فورخلا رارسأو ،ةيوامسلا

 روهشم رهف ،دعبتسم ريغ هنكلو ،كلذ نم ءىش ىلع رثعن ملو ،اهب

 ىف ةديصق مظن دق ىرشفلا خيشلا هذيملت نا هيلع لدي اممو ،كلذب

 ىهو كلذ ريغو اهيلع بقاعتت ىتلا بكاوكلاو ةيونسلا لوصفلا ملع
 ىف ىلوط دي هل تناك رصان خيشلا نا امك ،عوبطلملا هناويدب ةدوجوم

 نع ملعلا اذه ذخا هنا كش الو كلئاسر ةدع اهيف فلاو رارسالا ملع

 .- ةعساو ةمحر اعيمج هللا مهمحر - هدلاو

 ىف رهصنا دق « دعاج ه خيشلا هقف نإف ..انركذ ام بناجيو

 ةمالعلا مهنمو ،هنع اريثك اوذخا دقف ،هدعب اوءاج نم تافلؤم

 نب ىسوم ه ةمالعلاو سوماقلا ىف «ىدعسلا سيمخ نب ليمج ه

 انهم ديسلا ه ةمالعلاو ،نئازخلا نونكمو نئازخلا ىف «ىرشبلا ىسيع

٤١



 ىف « ىليلخلا ناقلخ ني ديعس » ةمالعلاو !ىديعسروبلا نافلخ نبا

 .ريثك مهريغو جراعملا ىف « ىماسلا نيدلا رون » ةمالعلاو ديهمتلا

 : ىوتفلاو ملعلا نم هفقوم :عباسلا ثحبملا

 ؛ملعلا نم ةبترملا هذه غلب دق « ناهبن وبا» خيشلا ناك اذإو

 ىوتفلا نم هفقومو هدنع ملعلا ةناكم ركذي نا ثحابلل ىغبنيف

 ؛ںناهبن ىبا ه ةمالعلا ركف ىف بناجلا اذه ةيمها زاربإل ديلقتلاو

 : ىلي اميف كلذ حضتيو

 . : مدعل ا ةناكم :الوا

 ءىضتسي ىذلا عفانلا ملعلا وه زونكلا زنك نأ خيشلا ىري -ا

 نولماعلا ءاملعلاف 2- ىلاعت - هتفرعم نم دمتسللا هللا رونب هبحاص

 الف تاقثلا ريغ امأو ،تاقشلا نمالإ نيدلا ملع ذخؤي الو {ةودقلا مه

 هب موقت ام الإ مهللا ءاهلوصأو ةعيرشلا ملع مهنم ذخؤي نا نسحي
 . '١)»نيدلا لوصا نم هلهج عسي ال ام ةصاخو ،ربعم ىا نم ةجحلا

 ذخايف «ملعلا نونف عيمج ناسنإلا ملعتي نا خيشلا يريو

 ؛هسفقن نع لهجلا ذبنيل ؛ةصرفلا هل حنست امب ءىش لك نم ملعتلل

 بسح نكلو «ىصعححت ال ةريشك هنونفو ،رونو فرش هلك ملعلاف
 .ةعاطتسالا

 ٥٣/١. :سوماق -ىدعسلا )١(

٤٢ 

 



 ءارملل ال ،هريغ نود ىلاعت هلل ملعلا بلط ىلع خيشلا ثحيو

 ىلاعت هلل ملعلا اوملعتف الا ) :ددصلا اذه ىف لوقيو \ةعمسلاو

 نيدلاولا وا مكسفنا ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوكو
 ءايرلاو مكايإو رانلا مكسمتن اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو 5نيبرقالاو
 ءاملعلا تافآ نم اهنإف ،نيدلا ىف تاءارملاو ةلضانملاو ةلداجملاو

 ةرفغملا نم ةرخآلا ىف مهل سيل نيذلا \ءوسلا ءاملعلا تامالعو

 : هلت ىبنلا نع ةياورلا ىفو ،بيصن الو ظح هللا دنع نم باوللاو

 :مالسلا هيلع لاقو { رانلا ىن وهف سانلا هب ىئاريل ملعلا ملعت نم »

 ًارصق هل هللا ىنب تاءارملا كرت نم نإف ،ًاقحم تنك نإو تاءارملا عد »

 كرت عضاوتلا نم نإ) :ملعلا لها نع حيحصلا رثالا ىفو ،«ةنجلا ىف

 .9\»٨ًاقحم تنك ولو لدجلا

 دعب نكلو }بلقلا ىف عشي ملعلا رون نا خيشلا ىريو ب
 حيحصلا نيب زييمتلا عيطتسي ىك ،كلذل ةيدؤملا بابسالا لامعتسا

 ام عمساف }لامعالا ىتشو ملعلا نونف ىف لطابلا نم قحلاو ،ميقسلاو
 ليصحت ىف قيرطلا ادبم نا ملعاف كلذ تعش امهمو ) :كلذ ىف لوقي

 ًاملع ريارسلا ةيفصتو رهاوظلا ةماقإ ىف ةضايرلا قيرطب وه امنإ كلذ

 ءافص دعبو ،ىضريو هللا بحي ام ىلع ءاضقلا دعاس نا المعو
 صالخإلا تاماقم ىف لامعالاو ةداملا ملع خف بصنو ،لاوحالا

 )١( :ردصلل سفن ١ /٩١.

٤٢ 



 صانتقالا عقي امبر ركفلا ةمزالمو ركذلاو ةبحملاو ىضرلاو سنالاو

 كلما هب زواجتي ىفخ رمال فشكلا ةطساوب بلقلا ىف قئاقحلل
 بلطلل هللا نمب لصيو ،ُبجلا هريس ىف قرتحيف ٬توكللل ىلإ
 بلقلا ةرانتسال ؛نايعلل نيقيلا نيعب كلذل ةيؤرلا دعب ةيغبلا لصحتو

 ...امهنيب نم عبني كلانه نم مئازعلا رونو ةنسلا رونو ،ناميإلا رودب

 بابرأو راصبالا ىلوأ بابلا اهيف راحي ،ةبيرغ لاوقاو ةبيجع رومأ

 اذه لثم ىف سفانف ،ميلع ملع ىذ لك قوف نال ؛راصبتسالاو ةداملا
 ؛رظنلل ةلمتحم ةثداح لك ىف رظناو .كدوهجم هيف لذباو ءىخا اي

 هب ردقت بلق كل ناك نإ رصبلاو ملعلا لها اهيف فلتخا ةعقاو و

 نكي مل نإف ،هيلع هب ردقت نميف الإو ردكلا نم وفصلا ديرجت ىلع
 هل اصلخم ىلاعت هلل هنسحاب كلذ نم ذخو ،هيلع ردقت ام ىلعف

 ةحدملا ىتح نيلخادلا رامغ ىف لخدتو ءنينسحما نم نكت ،نيدلا

 اروأ مه كتتوأو هللا مهاده نيذلا كنآوأ )» :ةيآلاهتضتقا ىتلا
 ةملظ ىلع هيف تنكق ءىش نم كيلع سبتلا امو 0١ بانذألا

 ؛أرون ةرخآلا ءاملع راونأ نم سبتقا ،باوصلا ةيؤر نع لاكشإلا
 بح هركسا ملاعل كلذ ىف ةراشتسالاو كايإو ،كلذ ىف هب عىضتست

 هللا دابع ىلع قيرطلا عاطق كلعلو ،هللا ةبحم نع كعطقيف ءايندلا

 .'"×نيديرللا

 )١( ةيآلا ١٨ .رمزلا ةروص ,
 )٢ ( :تابارج - دعاج ناهبن ربا ٤٣١ - ٤٢٢ س رظنار ٤٥١ - ٤٥٦٢ .

٤٤ 

 



 هبلطو ملعلا نم هفقوم ىلع حضاو ليلد وهو : هملك صن اذه

 دجوتو { نايب ةدايز ىلإ رمالا جاتحي الو ئ مهميسقتو ءاملعلاو

 .©١»هعجارف ،مهنم ريذحتلاو ايندلا ءاملع تاقص ىف ىرخأ صرصن

 روهظ دنع مهملع راهظإ ءاملعلا ىلع بجوي خيشلا نا امك -ج

 عافدلا بجاول ةيداتو نيدلا نع ابذ ،نيدلا دعاوق فيرحتو عدبلا

 ملع ىذ لك ىلع قحل هنإو ) :لوقي ثيح نيملسلاو مالسإلا نع
 عنشلاو تالالضلاو عدبلا ترهظ اذإ هراهظإ ىمع هل ةقاطلا عم قحلاب

 ةملك نوكتف ،ةمفغلا فشكنتو ،ةملظلا ىلجنتل ؛هملع رشني نا

 كلذ لعفي مل نإو ،ايلعلا ىه هللا ةملكو ،ىلفسلا اورقك نيذلا

 هنم لبقي الو "عمجا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف عفريو عفديف

 هل بجري هجو وا لصالا ىف ةيقت ىلع نركي نأ الإ لدع الو فرص

 ىلع ةماقإلا عم هل ةردقلا دوجو لاح هيلع نال ؛ام اموي ارذع قحلا ىف

 ،نيلاغلا فيرحتو ،نيلهاجلا ليوأت نع نيدلا نع بذلا ةماقتسالا ليبس

 نع ةعرشلا ةيالكو نيملسملا نيد ماكحا ىف نيلطبملا لاح تناو

 مادقإل ةلالضلا عاوناو ةعدبلاب لزلزتلا فوخ عم ةعدتبملا شيوشت

 مهل نكي ملو ،كلذ ىفْقحلا ةيؤر نع مهراصبا تلك نيذلا ةماعلا
 نايدالا ةفرعم ىف تباث لصا الو ،مالسإلا دعاوق ىف خسار مدق

 .‘" ماكحالاو

 )١( :قباسلا عجرلل ىف هلماكب صنلا اذه عجار ٤٢١ - ٤٢٦٢. رظناو ص٤٢٥ } ٥٤٢٦

.٠٦٩ 
 )! ( :تاباوج - دعاج ناهبن وبا ٤٣٠ .

٤٥ 



 دهتجاف ،ىعرشلا هيجاوب بناجلا اذه ىف خيشلا ماق دقو

 لذع شخي ملو ،قحلاب ءاجو عدبلا تاماو نيدلا نع بذو «باصاو
 ميدقت نع اهاري نيح ةصرفلا كرتي الف ،نيمئاللا مول الو ،نيلذاعلا

 لهجلا نع دعبلاو ملعلا بلط ىلع ثحلاو ةحيصنلاو ةروشللا

 الو - هنع ىضرو هللا همحر - عدبلا نم سانلا ريذحتو ديلقتلاو
 ١. )ملعلا نع دحا ىأ لاؤس نع ففعتي

 {‘")قطنملا نم هللا ءش ام ملعلا نوثف نم خيشلا ذخا دقو

 رعاش وه ذإ _ ًارعشو ةغالبو ًافرصو ًاوحن ةيبرعلا ةغللاو 3 باسملاو

 زاحو ئ ًاهقنو 3 دحو اريسفت ةعيرشلا مولعو. )_ بيدأ قطانو غيلب

 نمو هلبق ناك نم نيب ديحرلا د اكي ذإ ،ىربك ةبترم كولسلا ملع ىن

 .‘٤٠هدعب ءاج

 :ىوتفلا نم هفقوم :ايناث

 ةجالا ةبتر غلب نم الإ ىوتفلل ردصتي نا خيشلا بحي ال ا

 بصنالو ‘هب ءاج نمم قحلا لوبق نم فنأي الو هيارب بجعي ملو

 ىلع قيض نم ضعب ىلع هدر ضرعم ىف لاقف سكعلاو انيد ىارلا

 )١( :تاباوج - دعاح ناهبن ربا :ةيضابإلا ريغ ىتح لاسي ناك ٤٢٢ .

 )٢ ( :هسفن ردصلل ٤٨.1 ٤٨٨.

 .اهحرشر جهلل ةايح رظنا .ةديدع دئاصق هل ( )٢

 .جهلل ةايح حرش رظنا ( ) ٤

٤٦ 

 



 ؛لوصالا فلاخ نم ىلع بيعلا امنإو ) :هصن ام هنم لهجب زئاجلا سانلا

 فلكتو ءانيم ملكت وأ {ًنيد ىارلا ببصن وأ ،لوسرلا ةلم نع فدصو

 ىلع باعو ،ةلالض ىلع سانلا ىف شاعو ،ةلاهج ملعلا ىف لوقلا

 مهلمحو ،عسارلا مهيلع ىارلا ىف قيضو ،زئاجلا ليبس كولس سانلا

 عضوم ريغ ىف ©ىأرلا نم هيار ىار نم ىأر وأ ،ىارلا ىف هيار ىلع
 سيل ) :حيحصلا ىف ليق دقلو ،مانالا نيب ءاضقلا لصفو ماكحالا

 نم مهعسي امب مهاتفا نم ملاعلا امنإ هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا
 لئاسلا قح ىف -هللا همحر -«ديعس وبا ه خيشلا لاق دقلو .(قحلا

 نيهجرلا نيب هربخي نإ :ناهجو اهل ىتلا ةلاسملا نع لوؤسملا ىلع

 قيضلاو ؛ههجو نم حرفلا هيلع لخديل ،مكحلاو فراعتلا ىف اعيمج
 خيشلا ناك كلذكو .ىهتنا ةمالسلا هسفنل رخآلا بلطيل ؛ههجو نم

 هيف قيضيف ءىش نع لثس اذإ هللا همحر - « بوبحم نب دمحم »

 ام عسويف ىأر ام ريغ ىري نأ هلعل ىضاقلا لاسي نا هل لئاسلا رمايل

 مهنم ديرم لك بلطيو ،سانلا ىلع حرفلا لخديف ،كلذ ىف قيض
 ىلع هفاصوأ ىف ليلد حضوا نمل اذهو \هسفنل ةمالسلا ىلإ جرخلا باب

 ىلع لاد هفاصنإو ‘هسقن نم كلذ ىف هفاصنإل هيارب بجعلا نم هدرجت

 رادلاو ىلاعت هللا دارا نم لكل كلذكو ، هلاوحا نسحو هلاب ءافص

 نم رثكالا ذخا دق هنكل نوكي نأ هل اذه ىف ىغبني ،هملعب ةرخآلا

 كنا ىرت الا ،ىارلا ما ىلع ساكتنالاو اذه ىف ساكعنالا ىف سانلا

٤٧



 انأ : لوقي .. هيأرب بجفلا هدجتف ملعلاب نيمستلا نم دحارلا ىقلت

 جالعلا هيف عجني داكيال بجعلاو !ءىش ىف كلذ نم وه سيلو ..انأ

 فطلب هرمأ ىف هللا هكرادتي نأ الإ ‘ ءاودلا ةزعو ءادلا ميظعل ؟ ربيف

 ."ىفخ

 قيضلاب لوقلا رهظي لب ،هيارب بجعي نمم سيل خيشلاو ب

 دح ىلإ نايحالا نم ريثك ىف باوجلا ىف لصفيو ةعسلاب لوقلاو

 صيحمو ثحيو ملع ديزم هيف باهسإلا كلذ نكلو باهسإلا

 هلاق ام رظناو .هيلإ ةجاحلا دنع كلذو ،مالك ةرثرث سيلو ،لالدتساو

 ىلع لوقلا ىف باهسإلا ىلإ حرشلا انب لآ دقو ) :عوضوملا اذه ىف
 نم هكفو ،هملظ ملظ نم ىلتبلل اذه ىلع انم اصرح ةلاسملا هذه

 ىلع هتناعإ ىف انل نوكي نأ ىسع هلهجب هلهج ىلع هيف لخد امرسا

 هبر نم هبرق ىف هباوجب فيعضلل نإف {هبرق عضوم هتياده نم همار ام
 هرمأ هيلع اذه ىف ىفخي داكي ال ام هلوق ىف هل ىدبا دقو ،هبرأ ةدش

 ارظان امهيف نوكي نأ كلذب هدارمو \ةعضلاب ىرخاو قيضلاب ةرات ،هعم

 .(هسفنل

 اهكانيدهأ {ةدايز هيف نإف ىباوج نم هلك اذه ىف رظناف ) :لاقو

 ءاندنع نم هاندز امنو ) :هلوقو .(ًباوجو الاؤس كيلإ عوطتلا هجو ىلع

 .٠٨١ص رظناو ٤٦٢٩ - ٤٣٠ ،دعاج ناهبن ىبا تاباوج ( ) ١

٤٨ 

 



 اذه لثمب ةيلبلا نإف {ةدئافلا مامتل هركذن مل نإو غلابلا ىضر انركذو

 ىف كلاؤس انقرف فيك رظناف ) :هلوقو .( كنامز لها ىف ةليلق ريغ

 ءىش لك عم لاثم هانلعجف ،هباوج ءىش لك عم نوكيل هحالصإ
 مل ام هيذ اندز الاؤس دعب اميف هتذختا نإ ىسعل الاثم هانلعجف ،هباوج

 نيعب بارجلا ىف رظني نا لئاسلا رماي لب ،‘اكلذك هنع لاست

 قحلا قفاو ام الإ هنم ذخاي الو رصبلا لها هيف رواشيو ،ةريصبلا

 لثم .قحلا ريغب لوقلا زوجي الف لطاب هنأ رهظ نإ هدري نأو ،باوصلاو
 5{")زحلا قفاو ام الإ هنم ءىشب الو هب ذخاتالو كلذ ىف رظناف ) :هلوق

 زوجي ال قحلا ريغ نإف ،هباوصب الإ لمعت ال مث هلك اذه ىف رظناف

 :هلوقو .'‘×هاوس ام عدو قحلا قفاو ابم لبقاف ) :هلوقو ."اعطق
 ام ذخف ) :هلوقو . '©لدعلا الإ هنم لبقت الو هلك اذه ىف رظناف )

 .0`ههاوس ام عدو قحلا قفاو

 . ١١٥ ، ٧١٧ - تابارجلا - دعاج ناهبن وبأ ( ) ١

 )٦٢( :ردصملا سفن ١٩٠ 0١٩٦٢ ٣٩٧٤٢٧٢١ ٤٦٢٢ ٤٤١٦ 6٥٣٠٩0٦٧٢٣ 6٥٦٧ ,٢٧٦

 )٢( :ردصملا سفن ١٨٠.

 )٤ ( :ردصملا سفن ١٨٧١.

 ) ٥ ( :ردصملا سفن ١٨٦.

 )٦ ( :ردصلل سفن ١٩١٢.

 ىف طررشلا ةرثكب هملع ىف ملاعلا ةرق فرعت ) :هلوق ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا هنع عفرو ٭
 : ةعيرشلا سرماق ه ( ظفللا كلذ ىف لخدت ال اهوجو رظني نا ىلع لدي هنإف ؤباوجلا

 ٩٤١.

٤٩ 



 ةقيرط فرعنل ؛ةلغمالا ضعبب انيتأ امنإو ..ريثكلا اذه ريغو

 ةرخآلا ءاملع ةقيرط هذهو ،قحلا ةباصإ ىف ًامئاد هسفن ماهتا ىف خيشلا

 نوكرتي لب «مهلامقم ىف قحلا نوعديو ،مهلوقب سانلا نومزلي ال نيذلا
 نم اجورخ دشالاب ذخالا هسفنل رظن طوحالا دارا نمو ،رايخلا سانلل

 .)فالخلا

 لجال ؛ةرخآلابو هللاب لئاسلا ريك ذتل'ةصرفلا نيحت امدنعو ج

 اهمنتغي - لالجلا ىذ - ىلوملا ىلإ ةبوالاو لالضلا قزام نم جورخلا
 الف ةريبك ةجرد ىلإ لئاسلا ةظعوم ىف ليطيف ناهبن وبا خيشلا

 رركت دقو ةفرع موي وأ ديعلا ةالصل ةغيلب ةبطخ ارقت كناك الإ د اكت

 لجال ؛ملاظملا نم ةبوتلا لئاسم ىف ةصاخو هتاباوج نم ريثك ىف كلذ

 لماعتلا نع - لجو زع - ىلوملا ىلإ عوجرلاو ،قزاملا كلذ نم ريفنتلا
 .٨لاومألا ىف ةربابجلا عم

 ،هتاعلاطمو هلاغشا ةرثك مغرب هديب هتاباجإ بتكي خيشلا ناك د

 ةافو ةصق ىلع تققو دقو لاوحالا دشا هب ناك ولو ،لئاسلا دري الو

 نارجهلاو ةعيطقلا فوخ نكلو لئاسلل هباوج ىف كلذ ركذي ،هل دلو
 ملالاو نزحلا نا ركذي وهو اهيف ىتلا لاحلا كلت مغر هباجا لئاسلل

 )١( :تاباوجلا - دعاج ناهبن وبأ ص٥٩٦٩\ ٧٧، ا٬٨٤1 0٩٦ 0١٤٦٢0٩٨ 0١٤٨ 0١٦1٦

 ٦٨ ٩١٣ ٣٧٢ ٧٨١ ن ٦٨١ ٨٥١ ٣٢١ ن:١ ٢٢ ٣٠١٤0٥١١ ‘ث١٠١ . ا٧٧١

.. ٧ ٥٧٦١. ٥٩١٠ 

 )٢( :ردصلل سفن ٤١٩ ٢٠٣!} 0٢٧١ ٣٢٩ ٬ 0٣٢٢ ٥٤٨‘ ٥٥١ .

٥. 

 



 هسفن ىلسي هنكلو هبلق هب رطفني داكي هدلو قارف ىلع هدبك عطق

 ىلإ بلقنيو ريصملا كلذ ىلإ ريصي ناسنإ لك نإو ،هللاب نيقيلاب
 طخب لارطلا ةبوجالا كلت بتكي كلذ مغر نكلو ،بلقنملا كلذ

 ليبس ىف هلمحت ةرثكو ‘هردص ةعسو هدلج ةوق ىلع لدي امم ،هدي
 داكي ،ةديدع تاحفص هيلع باوجلا نكنو ،لاؤسلا رغص مغرب ،ملعلا

 هسفن غرف ملاع نم هرد هللف 3 هديباهبتكي وهو ءىراقلا اهم
 . ١ ملعلل

 ًاماع ًايتفم هنرك بناجب ،قافآلا نم ةلئسا خيشلل درت تناك ه

 هنم بارج ىلع تفقو دقف هتيص عريذو هترهش ىلع لدي امم نامعل

 نم ما ايبيل نم وها ىردا الو \همسا جضوي مل نكلو «ةبراغملا دحال

 مويلا هيلع قلطي ىذلا \برغملا نم هنا ركذ نكلو سنوت نم ما رئازجلا
 مأ قرشملا نم ءاوس انؤاملع اهعبتا ةداع هذهو 0" ايقيرفا لامش )

 هنم ليرط باوج ىلع تفقو امك .اذه سانلا موي ىلإ برغملا نم

 لاؤس نع ىدجنلا نرقم نب دمحم ىمسي نييدجنلا ءارمالا ضعبل

 ىوحف نم رهظيو {نييباهولا بهذم ىف لوخدلا ىلإ خيشلا هيف وعدي
 اذه قنتعا دق نيينامعلا نم اريثك نا ..هل ركذي لئاسلا نأ باوجلا

 ىف ةلاطإلل ضرعتي ملو ،اهركذ ىتلا ءىدابملا ىلع خيشلا درف. بهذملا

 )١( :ردصلل سفن صع٤ ٤٧١ ٤١١٥ ٦٤٢٢٤١١٦ ٤٥٦٢ .
٥ 

 ( ٢ ) ص : ر دصلا سفن ١٦٧ .اه دعب امو

٥١ 

 



 ىلع هلاس نم ىلع هيف در ليرط باوج هنع دجويو رخآلا عوضولا

 ركذي ملو خيشلا ىلي ًاباتك ةجو نيح باهولا دبع نب دمحم بهذم
 بهذملا اذه بحاص ءىدابم ًادنفم خيشلا درف .باتكلا ىف همسا

 لمعو هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ عوجرلا هنم بلطو ءاهراوع نيبو

 حلاصلا فلسلا راثآ ىلإو اهريغو نيفصو لمجلا بورح ىف ةباحصلا
 نيح هباحصاو قرزألا نباك اونوكي الاو ،نيدلا ىف ةماقتسالا لها نم

 نيبرقملا ةلبقلا لها مهكيرشتب جورفلاو لاومألاو ءامدلا اولحتسا

 مهماوعو ةيضابإلا لاهج عمسي الاب هل ةحيصن هَجو مث كديحرتلاب

 مث «مهتعدب ىف لوخدلاب مهورغي الاو ةيضابإلا ىلع هنورتفي اميف
 ىف تءاج ىتلا ءاوهألاو نتفلا هذه لثم نع نامع لهال ةحيصن ةجو

 .'')اهلاثماو ةلاسرلا هذه

 الاو .نكمأ ام فلسلا عابتا ىلع ثحي هتاباوج ىف خيشلا - و

 ىلع ثحي لب داهتجالا ىلع رداقلا ريغ ةصاخو ملعتملا هنع ديحي

 ديعس ىبأو بوبحم نب دمحم لاثمأ نيينامعلا خياشملا ةذباهج عابتا

 مهريغو ناطحق ىباو رثؤملا ىباو ىلع نب ىسوم ىلع ىباو ىمدكلا
 ."ءاملعلا رابك نم

 ,مم تحت ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازوب تاطرطخلا ةبتكم ىف لئاسرلا هذه دجوت )١(

 . .ناهبن ىبا ةريص

 . اهريغر ٦٠٠ ك ٩ ٢٧١ ٤٢٤ 6٤٤٥١ ٥٩٨ : تاباوج - دعاج ناهبن وبا ( !)

٥٢ 



 ملع ريغب اهيلإ مادقإلاو ىوتفلا رما ىث اريثك خيشلا جرحتي - ز

 ىف ةديبع ىبا مامإلا بهذم بهذي هب ىنأكو جورفلا لئاسم ىف

 . ىأرلاب نرتفي نامع لهأ نإ هل ليق امدنع ةلاقم هنع ترثا دقو ‘كلذ

 «ناهبن ربأ » خيشلا لوقي انهف 0 جورفلاو ءامدلا نم اوملس ام ) :لاقف

 نوبهذي نيمدقالا نم رثكالا نا ةيبصلا جاوز ةلأسم ىلع ملكت امدنع

 :لاق كلذ دعبو .اهيف عسرتو ةلاسملا هذه لصفو ،رايخلا اهل نأ ىلإ

 لالحلاب كلذ ىن عبتي نأو 0 جورفلا ىف اميس ال ردق ام ةقيثرلاب هرومأ

 نم كلذ ريغب كلذ ىف عّسوت ناو ڵفالتخالا نم ىراعلا فرصلا

 هيلا إ عرشن مل نيملسملا ءارآ حيحص نم جرخي و ٠ تازئاجلا

 ةلأسملا هذه لمج لرصا لرصن عيرفت ىن لوقلاو .افينعت 3 ) ةثطختلاب

 ىنلاست الف ،كتلأسم عيمج ىلع ىتاي ام اذه ىف نأ وجرأو .عستي

 بابلا اذه حتفأ نأ بحا ال ىنال 3اهدعب كبيجأ ال ىنإف ءىش نع

 عسو ىبر هللا ءاشي نا الإ ًاليبس كلذ ىلإ تدجو ام ىسفن ىلع

 تارظانملا ىفو ،مهفلا ليلق ملعلا فيعض ىنال ءاملع ءىش لك ىبر

 ملسي ال ذإ ،©بيجم وأ لئاس اهنم ملسي نا لق © تاقبوم تافآ قئاقد

 .'(مه ام ليلقو ،بابلالا ولوا الإ اهنم

 )١(نفس :ردصملا ٥٤٢٥1٤٢١ ٤٩١١.

1 



 :ليلد ريغب ديلقتلا ۔ى

 ءاملعلا نم ءاملعلل ديلقتلا «ناهبن وبأ » خيشلا ىري ال

 باب قلغب لوقي نمم وه سيلف .داهتجالا ىلع عجشي لب نيدهتجملا

 :عوضوملا اذه ىف هلاق امم اضيا كيلإو ،داهتجالا

 لك بناجو ،لاح لك ىف قحلاب ذخو اذه ىف ىخا اي رظناف )
 رذحلا رذحلاو لاقام ىلإ نكلو لاق نم ىلإ رظنلاو كايإو :لاق ىار

 نئاكو ناك ام انئاك رشبلا نم دحال نيدلا ىف ديلقتلا نم رذحلا لك

 لامكلاو لضفلا ىف ناك ولو ،نيملسملا نم ملعلا لها نم ناك نمم

 ملعلا ىف ناك وأ _ امهنع هللا ىضر :- باطخلا نب رمعو ركب ىباك

 ملع بورض ىف غلبو - هللا امهمحر - ديز نب رباجو سابع نباك
 .- هللا همحر ديعس - ىبا خيشلا ةغالب ةعيرشلا

 باتكل وا ،ىبن ريغل قحلا ىف ديلقت نيدلا ىف نكي ملو) :لاقو
 لب دهتجملل ديلقتلا بحي ال خيشلاف . "خسني مل ىبن ىلع لزن
 ٢. عضوم نم رثكأ ىف كلذ ىلع ثح دقو د اهتجالاو رظنلاب هرمأي

 هتناكمو خيشلا ةايح ىلع ةرباع تاراشإ انرشا امدعيو اذه

 لئاسم ىف خيشلا هعبتا ىذلا جهنملا نايب لوقلاب ريدجلا نمف {ةيملعلا

 ٤٣٩.` :ردصلل سفن(١)

 )٢( :ردصلا سفن ٤٣٦.

 )٢ :ردصلل سفن( ٠٦١٨٠ [ا! ٨٧: 1!٧١!: ٤٢٠. ٤٢٦٩٤٢٨٤٢٣.

٥٤ 



 ةذبن ءىراقلا ىطعي كلذ نال ،عيرشتلا لورصاب هذخأ ىدمو 0 هقفلا

 لصنف ىف كلذ لعجاسو ،اهب كسمتلا ىدمو ،اهنم خيشلا فقوم نع

 . ىلي امك لقتسم

 و ٭ ٭

٥٥





 ىناثلا لصفلا

 ىمتفلا ناهبن ىبا خيشلا جهنم

 :ةمماخو ثحابم ةعست ىلع لمتشي لصنقلا اذه

 .زيزعلا باتكلا عم هلماعت :لوالا ثحبلل

 .ةنسلا عم هلماعت :ىناثلا ثحبلا

 . عامجإلا عم هلماعت :ثلاثلا ثحبملا

 .سايقلا نم هفقوم :عبارلا ثحبلل

 .داهتجالا ىف هيأر :سماخلا ثحبملا

 .ىرخالا ةلدالاب هذخا :سداسلا ثحبلا

 .ةيهقفلا دعاوقلاب هذخأ :عباسلا ثحيللا

 ناهبن ىبا دنع ةصخرلاب ذخالا .

 .تاباوجلا ىف ةيهقف تاحلطصم

 .ةيبدالا هتاماهسإ :نماثلا ثحبملا

 .هؤاثرو هتافو :عساتلا ثحبملا

 : زيزعلا باتكلا جم هلماعت :لوالا ثحيملا

 :هب هجاجتحا :الوا

 ءاملعلا نم هريغ فقوم نع !ناهبن ىبا ه فقرم فلتخي ال

٥٧



 باتكب لالدتسالا ناش ىف ءاملعلا ةذباهج نم هللا باتكب نيلماعلا

 لوالا لصالا هربتعيو ،هيف ءاج امب كسمتلا ىري وهف زيزعلا هللا

 نآرقلا لزنا لجو زع هللا نإ) :هانعم امب لوقي وهف ىمالسإلا عيرشتلل

 ةاروتلا نم هيدي نيب امل قدصم ليربج نيمألا كلملا ةطساوب هدبع ىلع

 هلزنا هللا نإو كليبسلا ءاوس ىلإ رشبلا ةيادهلو؛3اريذنو ًارشبم ليجنإلاو

 ما قولخم هناب حرصي ملو ،ةداهشلا ملاع ىلل بيغلا ملاع نم هجرخاف
 ىتاي ال لماك نآرقلا نا ررقو كلذ ىلع لدي همالك رهاظ نكلو «ال

 زجعم وهف ،للملاو ةمآسلا هئراق ىرتعي الو للخلاو صقنلا هيلع

 ىف هنأ ىلع) :لوقي مث ..هينابم ضماوغو هيناعمو هظافلاو هبولساب
 مدعو ،ةبيجعلا هظافلا بيكارت ةبارغل هماظن بيجعو همالك فيلات

 عيمج كلذل ىدحتف ... هزاجيإ ةدش عم ةبيرغلا هيناعم ىمانت

 ولو مهزجع نع نلعاو هلكش ةروص ىف ةروس وا هلثمب اوتأي نأ نيملاعلا

 .'\٨(اريهظ ضعبل مهضعب ناك

 ًاظفل لوقلا مكحم لوطلا ىذ مالكو :رخآ عضوم ىف لاق امك

 الو ءىش ىف للخ هيف سيل ) داضتلاو ضقانتلا نم راع ،ىنعمو

 زلل٨'0.

 )١ :تاباوج كدعاج ناهبن وبا !! ص ةحتافلا ةررم ةمدقم :دعاج ناهبن وبأ( 5٥١٠

.٥٦١ 

 ) ٢ ( سوماق ىدعلا رظنأو ،٥٤ص :تاباوجلا \دعاج ناهبن وبأ ١ /.

٥٨ 

 



 المعو الوق زيزعلا باتكلا قفاو ام باوصلا نا ىلع خيشلا لا امك ..
 ىش ىف الو ىارلا ىف لدعلا باصيالهنأ ملعاو (: لاقو ةينو

 وا ةنسلا وا باتكلا مكح نم تباثلا ةفلاخم ىلع نيدلاب

 هباشنملاو مكحماب ناميإلاو بجاو مكحلاب ذخالا ناو ،0\ عامجإلا

 ©بجاو خوسنللاو هب ناميإلاو ءاضيا بجاو خسانلاب ذخالاو ؤبجاو
 خسان «ناهبن ىبا ه دنع نآرقلاو .'"٨(ًاأضعب هضعب خسني باتكلا ناو

 نم هيف امو ءاهيلع نميهملاو ،اهل قدصملا وهف ،ةقباسلا بتكلل

 ذإ (: عوضرلملا اذه ىن هلاق ام ىلإ عمسنلو .هب ذخالا بجي ماكحالا

 ةلزنملا بتكلا ىف ىتلا عئارشلا نم همدقت ام عيمجل خسانلا هلعج دق

 اهنم ءىش ىلإ جاتحي الف اهنع ةيافكلا هبو ،ةلسرملا ءايبنالا ىلع

 .""اهب ناميإلا ىلإ ىعادلاو ،اهل قدصملا وهف

 :هتباتكو هفظانلا :ايناث

 ثيح .زوجت ال ةيبرعلا ريغب «ناهبن ىبأ » دنع نآرقلا ةباتكو

 ال ظافلاب ‘'اهمهصخ دق عراشلا نال زوجي ال اهريغب نآرقلاو ) :لوقي

 ٤. / اهريغ ىلإ اهنع لدعي نأ دحال زوجي

 . ٨٤٢٧ ص :تاباوجلا }ادعاج ناهين وبأ ( ) ١

 )١٢(الملصدرلابق:١٤ء 04٩٦٢0٩١8٠ ٢٠٠!2(٢٦٤0٢٠٦ ٤٢٦٠١1٦٧0٣. ا}٤٧}‘

.٥ ٩ ٥٩٠٠١٠٥٠٩٤. ٥٩١ 

 ٥٠. ص قباسلا ردصملا سفن ( )

 .نآرقلاو ةالصلا ىأ ( )٤

 .٥٤ص :ردصلل سفن ( ) ٥

٥٩ 

 



 مهفلا نال كلذو ىرخا تافلب نآرقلا رسفي نا زؤج هنكلو

 ثيح. مهتفل ىنامممب ىرد 1 موق لكف ‘ م الا نيب كرتشم ردق ليزنتلل

 نإو \ةملك ىف “'ةيزجم اهنال ؛ةمجرتلا ىف فالخ الو) :لوقي

 ىهني وأ رمؤي هب اميف ىرد ا هل اهنال ىرحا هب ىهنف ؟ ىرخا ةغلب تناك

 اهنال ؛ليزنتلا نم همهفي ال اميف ىتح ،ىهني لوقلاب هيلإ ام عيمجو

 هنع رّبع ةغل ىاب هيف فلتخم وا هيلع قفتم نم ،ليواتلا حيحص نم

 . 0"»رَسف هب ىذلا ىنعملا

 دق ) :باجاف ،نآرقلا مسا قاقتشا نع « ناهبن وبا » خيشلا لئسو

 نع انموق نم الجر تلاس :لاقو .هروسو هتايآو هفورح قارتفال ليق
 ىف مدلا عمجت ىمسو ،هفالتئاو هعامتجال :لاقف نآرقلا مسا قاقتشا

 .'٨‘»ةضيحلا ىلإ ةضيحلا نم هعمجتل ‘"قرف ةارملا محر

 نإ ثيح رف ديوجتلاب هتوالت ىف «ناهبن ربأ » خيشلا بغريو

 اذه لمهأ هأرقي ام ىلع نآرقلا ةءارقو (: لوقي رهف ةكورتم هب ةوالتلا

 ةكورتم ديوجتلا ةءارق نال ؛زئاج ىدنغ نيدهتجملا نيبرعملا نم نامزلا

 ۔ هيلع كلذ دعب ام ةلالدل ىناملل ةمجرت ىنعي )١(

 ريشب نب ديعس نيخيشلل هتقفاوم رخآ عضوم ىف ءاج نكل ٧٤ص :ردصلل سفن )٢(
 .. ةيبرعلا ريغب نآرقلا ةمجرت زاوجب الاق ثيح ىدشارمحلا سيمخ نب رصانر ىحبصلا
 سفن رظنا ( ملق لك نم هريغب زاج ىبرعلا مفلا هب زاج اذإو لرقا هبو ) :لاق ثيح
 .٢٦!ص :ردصلل

 )٢ ( :باوصلا لعل ٥.
 )٤ ( ص :هسفن ردىدلل ٤٢٢.

 



 نيسحتو نآرقلا ديرجت ىف دهتجي نا لك ىلعو ..ليوط دهع نم
 .اهل ةءارقلا

 : ىلإ ةوالتلا دنع نآرقلا اهب ارقي ىتلا تايآلا خيشلا مسقيو

 :هصن ام لاق ثيح ..فورح نايبو {ةءارق ماكحا وا ظفل باوص

 قيقرتلاو ظيلغتلاو فقولاو بارعإلا . .وحن ظفللاب قلعتملا مسقلا اماف )

 فورحلا نيب قرفلاو كلوصفملاو لوصوملاو ةلامإلاو ماغدإلاو راهظإلاو
 ةلصتملا ةيئاوهلاو ةيهفشلاو \ةيمفلاؤ ةيقلحلاو \ةسومهملاو ةروهجلا

 وا فلتخا امو ٬هجرخم نم فورحلا نم فرح لك جارخإو ،مفلاب
 نآرقلاب طونم طمنلا اذهو ،تاءارقلا ىف ةعبسلا ءارقلا هيف فلتلا

 ."صخا هب نآرقلاو

 نم لضفا ةمالل عفانلا ملعلا ةسارد نا ناهبن ىبا خيشلا دنعو

 نآرقلا ملعت نمل 6 ثيدحلا ىف دراولا ديعولا لوؤي وهو ،نآرقلا ظفح

 هب ىدؤي ام هعم قبي مل ىتح هلك نآرقلا ىسن نم ىلع هيسن مث
 ثيح ..ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا هنبا كلذ هنع ىكحي ةالصلا

 :لوقي

 ظفعحتا الو ارهش ىف هل ةوالتلاب اظفح هلك نآرقلا تملعت دقو )

 مم املف «سمشلا عولط ىتحو حبصلا ىلصا ذنم الإ موي لك ىف هيف

 .٤١٢ص :هسفن ردصملا )١(

 ٧٢/١. :ةعيرشلا سرماق - ىدعسلا ليمج خيشلا ( ) ٢

٦١ 



 نم نكمتا مل ىنال ؛ارس هأرقأ نا عطتسا مل ىدلاو عم تبهذو

 ٥هيف ركفي اميف ركفتلا نع هلغشا الثل رهجلاب ىل ىضريالو ءهظفح
 ظفحتلا نع نآرقلا تاءارقب ىلاغتشاب ةيهاركلا ههجو ىف ىل رهظاو
 ءًاعيمج هتيسنف ىل هسفن هاوهت ام ىلع هتعباتف ،رثالا نم هارق امي

 ىور امل نيليواتلا ىف هتركذ امك ىل ركذف ‘كلذي هتربخأ ىنأ نظأو

 هللايو هعتنس حتسا ىذلا كلذ ىف نسحتساو { نيت هنع

 .'قيفرتلا

 : هنناعم ليصفت ۔انلاث

 بيكارت ثيح نم زيزعلا باتكلا ىف ءاج ام ىناعم نايب امأ

 كلذو سوماقلا بحاص هنع هلقن اميف «ناهبن وبا » هنيب دقف ،هظفل

 نم عسي امو ،ىهنو رماو ،لاثماو رابخأ روما ىلع لمتشم نآرقلا ناي

 نيبمو لصفمو لمجمو ؛ماعو صاخو ضعسي ال امو ماكحالا
 رهاظو زاجمو ةقيقحو ،دّيقمو قلطمو ،رهاظو صنو لمجمو
 نم كلذ هب هبشأ امو خوسنمو خسانو ؛هباشتمو مكحمو نطابو

 .""هيف نوخسارلا ملعلا ولوا اهطبنتسي ىتلا ىناعملا

 هيتأي ال ىذلا ميظعلا نآرقلا وه هدنع لوالا لصالاف اذه ىلعو

 وهو \ديمح ميكح نم ليزنت ؛هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا

 ٢ /٣٠٥. :ةعيرشلا سوماق - ىدعسلا )١(

 ٧٢/١- ٧٣. ج :هسفن ردصملا ( )٢

٦٢ 



 افيش ىتأ نمو ‘ىوسلا قيرطلا كلس هب كّنسمت نمف ،عابتالا بجاولا

 ناسنإلا هيتاي ام لكو لبسلا ىدرأ ىلإ ىرهو ةداجلا بكنت هفلاخي

 غيزي الئل ؛عرشلا لوصا ىف ءاج ام ىلع الوا هضرع نم دبالف هرذي امو
 عم قفارت وأ هاتأ لرصالا هذه ىن هيلع صن امف « ميقتسملا قيرطلا نع

 .الف الإو ©‘هب ذخا ماعلا اهيده

 : ىلي اميف هزجوأ فرسن ةرهطملا ةنسلا نم هفقرم اماو

 : ةنسلا حم هلماعت : ىناثلا ثحبملا

 : ةنسلاب جاجتحالا :"لوا

 ةنسلا وه «ناهبن ىبا ه دنع عيرشتلا لوصا نم :ىناثلا لصالا

 وبا ه هيف لوقي ىذلا ،‘_‘مالسلاو ةالضلا لضفا اهبحاص ىلع ةرهطملا

 ] ةمحرلا ىمنو ةمالا ىداه ىمالا لوسرلاو ىبنلا هنأ :هانعم امب « ناهبن

 نم نيدلا ةجهب ءامس ةبق ىف هدرجو ىلاله ةلاه هدوجب هللا رادأ ىذلا

 .آ )رينم ًاجارسو ًارمق سانلا ىف هلعج هنإ ثيح

 نم ءىش ىف الو ىأرلا ىنف لدملا بابصي ال هنأ ملعاو (: لاقو

 .‘"» عامجالا وا ةنسلا وا باتكلا نم تباثلا ةفلاخم ىلع نيدلا

 )١( :ردصملا سفن ۔ دعاج ناهبن ربا ص٥١. ٤٩١ !0٩٦ 0١٦٨ 0١٩١٤ ٣٩٧ 0٣٦٢٦؛

 ٠ ٩١ا٤۔

 )٢ ( ةحتافلا ةروس ريسفت ةمدقم -ناهين ربا س١.

 )٢٣( :تاباوج ٤٢٧... "

٦٢ 



 نمل ايداه امهب ىفكو مكيبن ةنسو مكبر لوق ىف هليلدو :لاقو

 عست الف ،‘‘امهليواتل هنم ةفرعملا دعب هير ىلإ هكولس ىف امهعبتا

 صن ةثداحلا كلت ىف درو اذإ سانلا نم ناك ايأ ةنسلاو باتكلا ةفلاخم

 ىف رهف ٠ هبحاص ىلع دودرم اهل فلاخم رمأ لكف ٠ ةثالتلا لوصالا نم

 مرحم وا ىبص نم اثالث ةقلطملا جيوزت لاطب ىلع الدتسم لوقي كلذ

 لك هنأ ىف فالخ الور :لاقف ؟ال ما لوألل اهللحي له .امهريغ وأ

 اهب جيوزتلا كلذ سيسات نم عامجإلا وا ةنسلا وأ باتكلا فلاخ ام

 ؛هحاكن صنتلاي اهل لحي الو كاهجيوزت قحلا ىف هعسي ال نم ىلع

 قحلا فالخ ىلع ..هيلع ةمرحم اهنأ وأ لصالا ىن مرحم اذ هنركل

 ...قحلا ىف خسار ساسا ريغ ىلع لبصالا ىف عقاو هنال ...هعمجب

 . '"'»هيلع ىنبملا هعرف ىشالت ساسألا دسف اذإو

 لوصالا فلاخ نم ىلع بيعلا امإو ) :لوقي رخآ عضوم ىفو

 وأ ةنسلا ىف ءاج ام نيدلا نال ) :لاقو ."لوسرلا ةلم نع فدصو

 ثالثلا دعاوقلا هذهل ًاعرف ناك ام ىأرلاو \همكح عامجالا وأ باتكلا
 . »‘٨ اهلثم وهف لوصالا هبشا امو :لوصالا اهنإف نيدلا نم

 ىف هرهظأ ىذلا قحلا ره نطابلا ىف ةقيقحلا ىنف قحلاو (: لاقو

 . ٢ص ىدجنلا ىلإ هتلاسر - ناهبن وبأ )١(
 ٤٦٢١ - ٤٢٢. رظناو ٣٩٧ - ٣٩٨ :تاباوج - ردصملا سفن ( )٢

 .٩٢٤ص :ردصلل سفن )٣(
 . ٥٧٤ص :ردصلل سفن ( )٤

٦٤ 

 



 - مالسلا هيلع - هلوسر ةنسو هباتك ىف هيبن ناسل ىلع هدابعل رهاظلا

 فالتخالا رثك ولو عامجإب فلتخي ال هريغل ةمالا عامجاو

 0١. عازنلاو

 مكاجلا ريسي نا وه هنا ركذ سانلا نيب لدعلا نع ثدحت امدنعو

 اموء'"١ىارلا نم باوصلاو عامجالاو. ةنسلاو باتكلا قفاوي ام ىلع

 لدعلا ره هدنع ةنسلا عابتا نا ىرتف لدعب سيلف كلذ ريغ هنم ناك

 هب ىدتهت ىذلا حابصملا ىه هلت ىبنلا ةنس نال ،هيف ةيرم ال ىذلا

 وه امنإ هرذي امو هيتأي ام لكف ‘ىوهلا نع قطني ال ذإ \ةمالا هذه

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال ىذلا ،زيزعلا هللا باتكل قباطم

 نيك ركذلا كيإ انلزنو ه :ىلاعت لاق نآرقلل نامجرتلا ىهو ،هفلخ

 0١. وركفت مْهلعتو مهنإ ن ام سانل
 ةنسو هللا باتك ىضتقم ىلع لامعالا ضرعت نا ىغبنيو

 ثحي هنا ىتح روجحم ىف ناسنإلا عقي الئل ؛عامجإلاو هلت هلوسر

 .لوصالا هذه ىلع ةيهقفلا لئاسمل ىف هتبوجا ضرع ىلع لئاسلا
 :هصن ام هتابارج ضعب ىف ءاج دقف ،قحلا ةفلاخم نم افوخ

 ٤٩١٤ - ٤٩٥. :تاباوج -ناهبن وبا ( ) ١

 ٥٦١. .٠ :ردصلل ىقن -ناهين وبا( )٢

 . ٤٠ :تابارجلا ردصلل سفن رظناو - لحنلا ةروس ٤٤ ةيآ(٣)

٦٥ 



 نإ هلدع سمتلاو ،هنع فقف ءىش نم هيف هيلع لكشا امو)
 عامجإو هلوسر ةنسو هللا باتك نم هب لمعلا تدرأو هيلإ تررطضا

 ؛دصقلا بيصت نا كلعل ةقحلا ةقرفلا نم لدملا لها ىار وا ةمالا

 ىلع هارتف ڵباجحلا كتريصب نع كنم عفتريو ،دشرلا ىلإ هيف ىدهتو

 (١‘. باوص وا اطخ نم هيلع وه ام

 : اهتناكم ثيح نم اما :آيناث

 :لوالا ..روما ةثالث اهيف ليحتسي «ناهبن ىبا » دنع ةنسلا نإف

 ارظيف نايسنلا اماو ،'")لت موصعملا نم ةرداص اهنال ؛اهيف طلفلا

 بحاص نا ناهبن ويا دقتعي كلذ عم هنكلو }رشب هلت هنال هيلع

 ىلإ عمسنلو }دحا هيف هيواسي ال ىرشب لامك ىف ةيدمحملا ةلاسرلا
 ىف هنإ هلت ىبنلا نع ىوري ،ثيدحلا ىف ام ليلدب ) :كلذ ىف هلاقام
 نع ماقف هباحصاب ىلص ةرمو }ةعكر اهيف داز ىتح اهس رهظلا ةالص

 هلامك نم هيلع ىرجي امم اذه ناك اذإو !امهل دعقي ملو نيتعكر

 ىف هب قحلي نا دحأ نظيأ ؛هريغب فيكف «هلاوحا رداون ىف هنم نوكيف
 نأ دعبلا ةياغ ىفل هنإ . .الك ؟هرون قارشإل هنطاب ىفص ناو \هروضح

 ٠ ص :ردصلل سفن -ناهبن وبا(١)
 ىبا دنع ماللاو ةالصلا هيلع - ىبنلا لعفرز ٧٢/١ ةعيشل سوماق ۔ىدعسلا(٢)

 ةنيرق هعم تبثت مل ذإ امومع ةمالا نم لكلا ىف ىجلا قارغتساب ةحابإلا ىضتقي ناهبن
 مل اميف هعم ةلخاد ةمالاو }ةمدقم را ةقحال را هب هذارفإل ةبجولل هل كلذ ىف صيصختلا

 . ٤٢٤ :تاباوج - ( هب صرصخم هنا حصي

٦٦ 



 ،هاو رمأ لك ىف نركي ناو دبال هادع ام عيمج نإف دبع هلثم نوكي

 .'\»مادعتيف همدقتب ىناف ،هيواسي نا الضف

 وبا ه حضوا دقو {ةلاسر ىحو اهنال ؛اهماكحا ىف طلغلا : ىناثلا

 وهو ةلاسر ىحو :لوالا .ماسقأ ةثالث ىحرلا نا هلاس نمل «ناهبن

 .ءايلوالا نم هللا ءاشي نمل وهو ماهلإ ىحو :ىناثلاو .طقف ءايبنألل
 اهس نإو ىبنلاف ،ةراشإلا ىنعي مهلك قلخلل وهو ءاحيإلا : ثلاثلاو
 نال ؛ةالصلا ىف هل عقوام لثم اروف حيحصلا ىلإ عجري هنكل

 .'")ليربجب دضعو ليزنتلاب دياف هرما ىف ىحولاب سرح دق هلت ىبنلا

 ءاهفالخب مكحلا وا اهنالخ ىلع لمنلا ةحابإ غيوست :ثلاثلا

 ۔ لجو زع - هللاف .هللا نم ىحوت اهنال ؛'"عرش زوجيال امم اذهف

 خو الإ وه نإ ) نهل غ قطنب امو ل :هلت ميركلا هيبن نع لوقن
 د .0"؛چلا نذإ علو ني اقسزآ ام » :لاقو ." ىحوم
 هلوسر ةنسو هللا باتك ىف ءاج ام ريغي ىتفي وأ \دحا مكحي نإ زوجي
 .ةمالا هذه نم نيدتهملا عامجإو

 نيتباثلا ىهنلاو رمالل لثتمي نا «ناهبن ىبا ه رظن ىف ملسملا ىلعف

 ١٦٦. :تاباوج )١(

 . ٤٦٢٢ :تاباوج رظناو ١٦١\، :تاباوج رظنا ( )٢
 ١ /٧٢٣. :ةعيرشلا سوماق ( )٢

 .مجنلا ةروس نم ٤ ر ٢ : ناتيآلا ( ( ٤

 .ءاسنلا ةروس ٦٤ ةيآلا( )٥

٦٧ 



 لوسلا مُكاآ امو ) :لوقي -لجو زع - هللاف ، "ةيوبنلا ةنسلا نم
 اوُغيطأو هللا اوُعيطأو )» :لاقو .""ه ارُهتناف هنع مُكاَهَ اَمَ هرذح

 .0" لوسرلا

 رماوالا نم اهيف ام بناجبف ،ةفلتخم ةيوبنلا ةنسلا ىناعمو

 هعسي امو ،حابملاو ،هيف ربجاو ،هيلإ بودنملا ىلع لمتشي ىماونلاو
 لمجاو ،ماعلاو صاخلا اهيفو «ماكحالا نم عسي ال امو هلهج

 باتكلاب ديقملاو قلطملاو رهاظلاو صنلاو لمتحمو نّيبملاو لصفملاو
 .‘٨'»خ وسنملاو خسانلاو نطابلاو رهاظلاو ،زاجماو ةقيقحلاو رامضإلاو

 . :ةياورلا : أنلاث

 {ةتباثلا ةنسلا وأ ةنسلا نم تباثلا خيشلا مالك ىف دري ام ريثكو

 ؛ةحيحصلا ةنسلا وأ حيحصلا ثيدحلا وأ \ةنسلا نم تبث ام وأ

 ةنسلاب الإ ذخاي ال «نانهبن ابا » خيشلا نا ىلع حضاو ليلد كلذو

 تاقثلا ةياورب ةدراولا ىهو ءاهماسقاب ةحيحصلا ةياورلاب ةتباثلا

 ءاج دقو .اهب دتعي ال ةفيعض قرط نم ةيورملا ةنسلا نا كلذ ءىبنيو

 ىتلا ءاضيبلا ةجحلا ىلع مكولدو ) :هصن ام هل ةحيصن ضرعم ىف

 ./ ١ سرماق -ىدعسلا ()

 .رشحلا ةروس نم ٧ ةيآلا )٢(

 .ةدئالل ةروس نم ٩٦ ةيآلا )٢(
 ١ /٧٢٣. :ةعيرشلا سرماق ( )٤

٦٨ 



 هنورذت امو القنو ضرف هنوتأت ام مكوفرعف ،ءايبنالا ديس اهيلع ناك

 هنيدل هللا مهاده نيذلا ؛بابلالا ولوا مه كعلوا ...ًالعفو ًالوقو ةين

 اوغتبا لب هلصأ نع هوريقي ملف اهلضف نم هدابعل هللا هاضترا ىذلا

 نم امهريغو رمعو ركب وبا هدعب نمو مالسلا هيلع - ىبنلا رثا هيف
 .'١(مانالا ةوعدب نيعباتلاو ةباحصلا

 ربا ه خيشلا كسمتي ةنسلاو باتكلا نيقباسلا نيلصالا بناجبو

 .هباوج نم عضاوم ةدع ىف هركذ دقو كمست امأ عامجإلاب ،!ناهبن

 :هللا ءاش نإ ىلي اميف هيلإ ريشا فوسو

 : عامجإلا جم هلماعت : ثلاثلا ثحبملا

 ال ىتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ نم ثلاثلا لصالا وه عامجإلا

 نيملسملا نم عامجإلا ةياورل دبالو" ناهبن ىبا » دنع اهتفلاخم زوجت

 ةحصل طرش ةياورلا ةهج نم لصالا توبث نال ؛حيحص دنس نم

 ىبا » خيشلا دنع الصا عامجإلا ةفلاخم زوجت الو 0'"هب لمعلا

 الو ىارلا ىف لدعلا باصي ال هنأ ملعاو ) :كلذ ىف هلاق اممو .«ناهبن

 )١ ( ص ةلبقلا لهآ كيرشنب لاق نم ىلإ هتلاسر نم ١.
 )٢ ( :ةعيرشلا سوماق - ىدعلا رظنا ١ /٧٢ . :ناهبن ىبا - تاباوج 6٥٠ ٩٦، 0١٣٧

.٣٠٨٠٦. ٣٢٢٦٥٩٠٣٢٢ 

 )٢ ( ص :ردصملا سفن - ىدعلا ٥٧. ٩١١.

٦٩ 

 



 وأ ةنسلا وأ باتكلا نم تباثلا ةفلاخم ىلع نيدلا نم ءىش ىف

 . ١) × عامجالا

 كلذ نم هجورخ حصو تبث امو ) :هصن ام رخآ عضوم ىف لاقو

 .'") فالتخالا هيف زوجي الف عامجإلا ىنعم ىلع

 لبق نم عامجا اهيف دجوي الو ءاهقفلا نيب اهيف فلتخملا ةلاسملاو

 ىلع عمجا ولو ) :لوقي ذإ - «ناهبن ىبا ه دنع عامجإلا اهيف متي ال

 لك نم رصع لما ةلزانلا كلت ىف ةيرأجلا ليواقالا نم لوقب لمملا
 كلذ ناك ام راصمألاو ىرقلاو راطقالا عيمج نم وا رصم وا ةيرق

 ."» فالخ الب اعامجإ فالخلا نم هيف حصو ،تبث امل ليزمب

 لوصالا ريغ ىف ىأرلا نع هثيدح دنع ىرخا ةلاسم ىف لاقو

 هرهظأ ىذلا قحلا وه نطابلا ىف ةميمحلا ىف قحلاو ) :هصن ام ةثالشلا

 هيلع - هلوسر ةنسو هباتك ىف هيبن ناسل ىلع هدابعل رهاظلا ىف

 هيف رثك ولو عامجإب فلتخي ال ريغال ةمالا عامجإو -مالسلا

 نمو كلم باصا نم دحاو هيف لوقلاو دحاو هنال ؛عازنلاو فالتخالا
 . '٠هللاب ذايعلاو كله هاطخا

٥ 

 )١(العدى - :ردصلل سفن ص٤٢٧} ٩١ ٤٢. ٨٣٤٧٥. ٥٦١. :٦٠.

 )٢( :ردصلل سفن س٤٢١.

 )٢ ( :ردصلا سفن -ىدعللا ص١٥٩١.

 )٤ ص :ردصلل سفن( ٤٩١٥.

 



 مهنال كلذ ىف ةجح كلذ ىلع قحلا لها عامجإب ىفك ) :لاقو
 جرخ امو ءاطخ الو لالض ىلع }هلت دمحم ةما عمجي ال هللاو {ةمالا

 قحلا نع جرخ ام نركي ال امك ،ًاقحالإ نوكي الف قحلاب ةلالضلا نع

 .'١)(ةنلاث ةلزنم امهنيب سيل ذإ ،ًالالض الإ

 قفاوتلا لصح ام ىناثلاو .عامجإلا امهدحا ..ناعون قافتالاو

 الو هل نيلئاقلا نم عامجإلا ريغ نم هيلع لوقلا ىف ءىطاوتلا ىلع
 هبشا امو عامجإلاك لاح ىلع - عامجإلا هبشي مل نإو - كلذ نوكي

 .'"هلثم رهف هيلع عمجي مل هنيعب ناك نإو همكح ىف عامجإلا

 ةلت دمحم ةما عمجي ال هللاو ) :لاق رخآ هل مالك ضرعم ىفو

 ."اطخ الو لالض ىلع

 الف !مالسإلا ىف عيرشتلا لوصا نم لصا عامجإلاف ةلمجلابو
 لرصالا دحاب همالك خيشلا ديؤي ام اريثكو ،هتفلاخم دحال زوجي

 ىتلا رومألا ىف رظنلاو ىارلا زوجي الو 4 مالسإلا اهيلع ماق ىتلا ةثالللا

 اش ليلد ىلإ عجري ال ىذلا لرقلاو .ةثالثلا لوصالا نم صن اهب درو
 هيف درو ام ىلع صن هيف سيل ام سايق اما .ثهب لمعي ال خيشلا دنع

 . ىلي اميف هثحبنس ىذلا وهو هب ساب الف

 )١ ( ص :تابارجلا - دعاج ناهبن وبأ ٤٧٨ .

 )( ص :هسفن ٤٧٣.

 )٢ ( ص :ردصلل ىفن -ىدعللا ٠٠١.
 ٥٠٠٩١. ص :قباسلا ردصلل - دعاج ناهبن ربا ( ) ٤

٧١ 



 :سايقلا نبم هفقوم : جبارلا ثحبملا

 خيشلاو .امهنيب ةعماج ةلعل لصالا ىلع عرف سايق وه :سايقلا

 ال ذإ ،هعنم نم ىلع عنشيو هل لوقيو سايقلا تبثي نمم !ناهبن وبا »
 لعج لب ،ايندلا ىف ثدحي ام لك ىلع ةثالثلا لوصالا صنت نا نكمي

 .داهتجالا ةجرد اوغلب نيذلا ملعلا يف نيخسارلا ىلإ كلذ ةفرعم هللا

 دجوي ال رخآ رما ىف ةدوجوم تناك اذإ لصالا ىف ةدوجرللا ةلعلاو

 نكي مل اذإ ؛همكح هيلع قلطيو لصالا ىلع ساقي هنإف «صن هيف
 .)عرفلاب لصالا هيبشتو ةلعلا نايرج ىف عنام كانه

 ىوري اميف كلذيو ) :هصن ام «ناهبن ىبا ه دنع كلذ لاثمو

 نم سايقلا ىف امهناكو ،اهسفن ترائخا امل ةريرب ىف هت ىبنلا مكح

 ."اذه ىف ءاوس ىلعل لاح لك ىف امهنيب ةعماجلا ةلعلاب هجو لك

 ضرعم ىف « ناهبن ىبا ه نع الماكتم ًاصن لقنا نا ىنبجعيو

 :ىولهبلا ةكرب نب دمحم ىبا خيشلا لوق نع هلاس نمل هباوج
 ىف معز نم لوق نعو .( هيلع قفتم لصا ىلع الإ حصي ال سايقلاو )
 الإ نوكي ال قحلاف لدعلا رهاظ ىلع جرخف حص نإو ) :ىأرلا فالتخا

 نم لمح ام ) :لاقف ..( ىلاعت هللا دنع اطخ هاوس امو دحاو ىف

 ح ه

 , ٠٤٠ :تاباوج - دعاج ناهبن وبا( )

 ٤٢٤. :ردصملا سفن(٢)

٧٢ 



 ةنسلا وا باتكلا نم ،حيج تباث حيحص لصا ىلع سايقلا ىف عورفلا
 نإف {هانعمب ناكو همكح ىنعم هيف امهنيب ةعماج ةلعل عامجإلا وا

 ىلوا هنأك ًاهبش هيلإ برقا وه ىذلاف مكحلا ىف نييفانتم نيلصا هبشا
 مل نإو }ىرعتي ل ةتبلا رخآلا نم ناك نإو :هيف همكح جرخي نا هب

 ًاعيمج نيينعملا مكح ىواستلا ىلع هيف حص نيبناجلا دحا ىلإ حجرتي

 ىف قفتم حيحص لصا ىلع امهنم لك نم امهب هيف سايقلا ناكو
 .هيلع عامجإل ١

 دق ناك اذإ نيسياقلا نيب اذه ىلع هيف فالتخالا عقو امم كلذكو

 عرف سيف ام ىلع سايقلاو ںامهنم هب قلعتلا هل لصاب مهنم لك قلعت
 ءهيلع عرفلا كلذ عامجإلا نود اميف قفتم نم هل سياقملا لصالا عرفل

 .'\هيلإ عجار عبتتلا نع ةبسنلاب هنال ،هيف ىأرلاب فلتخم وا

 :رخآ عضوم ىف لاقو

 هب دارملاو ،نيمولعم نيب ةسيامقم نع ةرابع لصالا ىف سايقلا نإ )

 مكح اذكهو مرلعملاب لوهجملا مكح جارختسا ىهقفلا عونلا ىف

 ؛رثكا وا نيتمدقم نم هنوفلؤي ىقطنملا عونلا ىف ىفسلقلا سايقلا
 ىلوا دنع كش الو رهظيف "جاودزالا دعب جاتنلا امهنيب نم جرختل

 سرحو مكحا امهم كلذك اهب لمعلاو ،قح اهنأ هجاتن ىف بابلالا

 ٢٧٦٢/١. :ةعيرشلا سرماق ۔-ىدعسلا . ٤٧٢٣ :ردصلل سفن ( ١(

٧٢ 



 ناهربلا حيحص نازيملاك لاثملا ىف هنوكل ملسف ،اطخلا نم نزولا ىف

 مولعملا مكح جورخو ©ىلج رهاظ نع «ىفخ نطاب ىلع هب علطي

 ىا ىلعو ‘ناك امفيك ساقي هب ىذلأ لوهجملا ىف سايقلل بوصنلا

 مكح بجوملا ءامهل ةعماجلا ةلعلل ءاوس ىلع نانوكيف كناك لاح

 مل ام ءىش نم هيف اهبتشا ام عيمج ىف امهنيب مكحلا ىف كارتشالا

 ىلع هبشلاب سايقلاو ،هتلعل لولعم هنال ،عنام هيف اهنايرج نم عنمي

 .زئاج ريغ كلذك ةلملا نم هدرجت ىلع هلكو {ةدع هوجو

 نينرض ىلع ةلمجلا ىف ىهو ،اهنم عاونا ةطبنتسلملاو عاونا ةلعلاو
 ىأرلاب ةجرختسملا ةيرظنلا تامولعملاو ۔هيف فلتخمو هيلع قفتم

 لمعلاو ،ىارلاب لوقلاو ىارلا ىلع لدعلا لها عمجا دقو ،كلذك

 ةمعن ءايشا ىلع قافتالا عقوف ىأرلا عضاوم ىف ىأرلا ىلع

 (0١. ةمعن ىرخالا ىف فالتخالاو

 هيف نال كلذو ،قيلعتلا نع صنلا اذه ىف ءاج ام ىفكيو

 هنا كش الو ،هب لمعلاو سايقلل ناهبن ىبأ خيشلا لامعتساب حيرصتلا

 حيصنفو هنانج ءافصو هملع ةوقل ؛هناديم ناسرف سراف لب هيف عيلض

 .هناسل

 الإ سايقلا عنم ثيح دمحم ىبا خيشلا ىلع هدر ضرعم ىف لاقو
 _صه

 )١) ص : تاباوج - دععاج ناهبن ربأ ٤٨٧ سرماقلا - ىدعلا رظناو - اهدعب امر :ا1!٩!-۔

: .٥ 

٤ 



 ملعلا لها نم ادحا نا ملعن الو) :هصن ام هيلع قفتم لصا ىلع
 اطخلاب نيدلا ىف مكح الو ،هلئاق ىلع نيدلا ىف ركنا ملحلاو ىقتلاو

 ىفاري ادمح هلل دمحلاو ،اذه اننامز ىلإ ةباحصلا ندل نم ،هلعاف ىلع

 هيلع ةمألا تعمتجا امل بارصو قح هنا الولو لاح لك ىلع همعن

 ةنسلاو باتكلا كلذ ىلعو ءاملعو المع ًامكحو ارما ،ًالعفو ًالرق
 ناكو ،كلذك امهيف رمألا ناك اذإو ،ناناهرب نذإ هيف امهف ،نالاد

 ىن مزليو ،ىارلا عضاوم ىف زوجيو حصي ؛ثداوحلا ىف ىأرلاب لوقلا

 وا ىار ىذ دحا نع ىارب الوق هيف ىتاي ردق نم ىلع هموزل عضاوم
 ا هب سايقلا عنمي فيكف ،ءاوس هلكف ءىش اهيف تاي مل وا ليواقا

 ناك نإو ؟هيف هاواسف ههبشا اميف همكح ىرجي نال ،عىش نم ههبشأ

 الإ ىل نيبي الو ،هملعا الو اذه ىرا ال ىناكف ‘لدعلا ىلع رهاظلا ىف

 قفتملاك ههبشا اميف همكح جورخو ‘هضرف عضاوم ىف هموزلو ،هزاوج

 لوقعملا حيجر ىف ءاوس هلكو ،قرف الف هيف فلتخا وأ كقحلا ىف هيلع
 ؟صوصنلا تلد دقو ،هلثم وهف ءىشلا هبشا ام ناب لوقنملا حيحصو

 نا داكي نكاماو ،ىتش عضاوم ىف رايخالا نيملسملا نع راثآلا ىف

2 

 هللاو }اذه دمحم ابا الإ \فالتخالا عضاوم ىف هنم عنملاب هملعن دحا

 خيشلا نا ىلع ليلد وهو ،همالك صن اذه ._ هدارم ةقيقحي ملعا

 )١ ( :تاباوج - دعاج ناهبنلا وبأ ٤٨٨.

٧٥ 



 فيكف !اهيف فلتخا عورفلا ىلع سايقلا ركني نم ىلع عنشي
 . !؟اهيلع قفتملا لوصالاب

 لوقلاو ) : هصن امب اضيا سايقلا ىف هلوق ىرشبلا خيشلا لقن دقو

 قحلا رصبأ نم دنع هتوبثب عئاش سايقلا هيف زوجي اميف سايقلا ىف

 بلط ىف «مولعلا راحب ججل ةفرعملا نقس حاولا ىلع بكرف ،ىقيقحلا
 ربسو ،اهرارسا ضماوغ فادصأ سافنا نم ىناعملا رهاوج جارختسا

 رافق ضامغ ىفاص نع ةقيقحلا ةقيقح لبس كلاسم قئاقح قئاقد

 ىف تؤي مل امب ىتاف ،ىناعلملا ررد جرخا اهراكفا راحب

 .'١)(اهراطشأ

 نم الو ءانفلسا امك ءىش لك ىف سيل سايقلا نا صنلا اذه ىف
 حبصي ىتح شاقنلا ىفو ،قيبطتلا ىف طورش كانه لب ادحا لك
 . هقفلا لوصأ ملع ىف ررقم وه امك سايقلا

 عوضوم ىف ًاليلق لوقلا طسبن نا انيلع بجري لب انلدي اذهو
 عوضوملا اذهل ىلاتلا ثحبملا تدقع دقو ،كلذ ىلإ ةجاحلل ؛داهتجالا
 ١ :لوقاف

 : دامتجالا ىف هيار : سماخلا ثحبملا

 ىلع رداق ملاع نم ريكفتلا نم ةقاطلا لذي وهو ..داهتجالا

 نم ال صن اهيف تاي مل ةلزان ةلاسم مكح جارختسا ىف داهتجالا
 _ ه

 )١ ( :نئازخلا نرنكم - ىرشبلا ىسيع نب ىصوم ١ /٧٥.

٧٦ 



 عم داهتجا ال) اولاق كلذلو .عامجإلا نم الو ةنسلا نم الو باتكلا

 هلل نادي ىتلا نيدلا لئاسمب ال ىارلا لئاسمب نوكي داهتجالاو ،(صن
 اهنال ؛ىارلا اهيف زوجي ال داقتعالا لئاسم نأ ىنعمب داقتعالاب اهيف

 ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةلدالاب تتبث دقو !ةددحم ةفورعم لئاسم

 ةمالا عامجإ وا لوسر ةنس وا هللا باتك ىف ءاج نيدلاو ) .عامجإلاو

 ءىرابلل هيزنتلا مدعب لد امو (ناكمو ةعقب لك ىفو نامزو رهد لك ىف
 دئاقملا ماكحا ذخؤي الو ،نآرقلا مكحم ىلع دريف تايآلا هباشتم نم

 ةبسنلاب اماو ڵتافصلاو تاذلل ةبسنلاب ةيداحالا ثيداحالا نم

 طارصلاو ربقلا باذعك اهيف ىأرلا ءاملعلا زاجأ دقف تايعمسلل

 .هب احرصم اهيف فالخلا درو لب ،اهلاثماو رانلاو ةنجلا دوجوو

 ريثك ىف لوقلا هيف لاطا دقف ..داهتجالا ىف «ناهبن ىبا ه ىأر امأ

 ةدع عضا نا ةلاجعلا هذه ىف راتخا ىنكلو ،ئدي نيب ىتلا هتاباوج نم

 نال ؛هسفن ناهبن ىبا مالك صن نم اهيلع بيجاو ىدنع نم ةلئسا

 نا لهسالا نمف ..همهف ضعبلا ىلع رسعي ال دقو ‘كبسنم همالك

 .ةلثمالا ضعب قرسنو .تركذ امك عضوي

 ؟ماكحالا جارختسا ىف رظنلاو داهتجالا هل حابي ىذلا نم -س

 زييمتلا الو ،رظنلا ىلع هب ردقي بلق رون ناسنإ لكل سيل -ج
 عضرم ىفو .)رصبلاو ملعلا لهال كلذ امنإو ،رثالا ىف ءاج ام حصال

 :لاق رخآ

 ٠٤٢٨, :تاباج - دعاج ناهبن وبا )١(

 ٧٧



 ءاهلدحن رصباو اهفرع نمل عستم هلل دمحلاو نيملسللا ءارآ ىفو )

 لها ركنأ امبر هنا الإ ءاهيناعمب هيلع لدي ام جارختسا ىلع ردقو

 مهفلا لها هجرختسي امم اريثك ىدهلا راونأ كرد نع يمعلاو فعضلا

 ةماقتسالا لها نيلوالا لاوقأ ىناعم نم هيلع ليلدلاب ملعلا ىف ةوقلاو

 ،رظنلا هل ناك رظن نم لك سيلو ) :لاق رخآ عضوم ىفو .)نيدلا ىف

 . ( رظنلا هيف زوجي اميف رصبلاو هقفلا هل عمتجي ىتح

 نم ةبترملا هذه نع رصق نميف خيشلا اهيأ مكيار امف نذإ -س
 ؟هدلقي ىذلا نمو ؟سانلا

 هاراصقف ةبترملا هذه نع فعضلا لها نم ناك نم امأ ج

 بهذملاو حصالا ىلع مهب لالدتسالاو ،عرولاو ملعلا لهال ةرواشملا

 لوق ىلع دمتعأ كلذ ىف ملعلا لها فلتخا هيلع امهمو حجرالا

 .")ليق اميف ملعالا لوقب ذخا ءايلوأ هل اوناك نإف ،هّيلو

 هل سيلو هدلقي نم دجي مل نميف خيشلا اهيا نورت اذام -س

 ( ؟حيجرتلاب ةريصب

 جرخ هنم هتيغب كردي نأ وجري نمل هيلع ةرظانملا تزع نإ ج

 هنإ :ليقو ،ءاهقفلا ىار نم دارا امب ذخاي نا هل نإ ليق دق ام هقح ىف

 !هدصقي لدغالا ىرحتيو !هدهجب كلذ ىف رظني نا نم هل دبال

 )١( ردصلا سفنت :١١٤.

 ( ٢ ) دحلل سفن ]

٧٨ 



 ىقلي ىتح هيلع نركيو ،لدعا هنا هنظ ىلع بلغي ام ىلع لمعيو

 ام ىلع نينوماملا ةريصبلاو ملعلا لها نم كلذ لدعا ىلع ،هلدي نم
 نركيو ليواقالا نم لدعالا فرعي ن؟هيلع ليقو {ملعلا نم هولمح

 .‘كله الإو سابع نباك اهيف

 ؟مكدنع حيحص ىارلا اذه له -س

 هنكمي ام عضوم ىن هنال ؛هناكمإ ىأرلا اذه ىف ىل نيبي ال ج

 لاحيف الإو ،هريغب هيلع لالدتسالا روف نم وا ى هتاذ نم هيلع فوقولا

 نم ءىشلا سفن ىف ليق ام نيب نم هل ةفرعملا نع زجعلاو ةرابعلا مدع

 .‘")ىارلا ىف فالتخالا

 ؟ةمدقنللا ةثالثلا لاوقالا هذه نم مكدنع بسنالا وه ام -س

 دنع احيحص رظنلا ىف نوكي ةرورضلاب ام ملاع دنع حصالا لهو

 ؟هريغ

 فروقرلا مازلإ نال ؛طسقا عضوملا اذه ىف هناك طسوالا ج

 ‘ططش فيلكت هين هيلع هل ةردقلا مدع عم حصالا ىلع

 بلاطملا دهجلا غارفتسا نع روصق برصالل ىرحتلا نع لامهإلاو

 ىلع أافوقوم - حيحصلا ىلع - حصالا سيلو دبعتلا لصا ىف هب

 ٤٢٨. :ردصملا سفن )١(
 ( ٢ ) ردصملا سفقن .

٧٩ 



 نيابتلا هيف مهنيب اميف عقي امبر لي رئاصبلا بابرا قح ىف نيعم رظن

 طابنتسا ىف داهتجالا موي ءارآلا سفن ىف عقو امك سىارلا ىف

 .ةلعلا

 ؟لدعالا رظني نأ لاوقأ ةلمج نم لرقب لمعلا دارأ نمل له س

 ؟اهنم لوقب لمع نإ فنعي لهو

 كلذو ءاهلدعال لمعلا دنع ىرحتلا نم حصالا ىلع هل دب ال ج

 ىلإ قحلا نم جرخي مل ام اذه ىلع هنال ؛ةكلهلا نع هل ةمالسلا هجو

 ىف ملعن الو -ىلاعت هللا ءاش نإ - ًاكاله الو ًامثإ بيصي الف لطابلا

 كلذ ىف َقَلخُي نأ زجي مل 2 اذكه اذه ىف ناك اذإو ءافالتخا كلف

 هل ناكو ،قحلا هجو ىف هل لمتحا ايار هيف عبتا دحا ىلع بيملاب
 ملعلا لهأ نم دارأ نم ىأرلا ىف قبس ءئشب وأ ىأرلاب رظنلا ىف قلعتم
 ةلم نع فدصو لوصالا فلاخ نم ىلع بيملا املو ،نيملسلل نم

 ."» .خلإ . .انيم ملكت وا انيد ىارلا بصن وأ لوسرلا

 نم لدعالا ىف رظنلاب رماي - ىلاعت هللا همحر - خيشلا نا امك
 : هتاباوج ضعب ىف ءاج لاثملا ليبس ىلعو «هتاباوج بلغا ىف لاوقالا

 اليبس ةاجنلا ىلإ هارت ام ىلع الإ دمتعت الو «هيناعم ربدتو هيف رظناف )

 ،لاق نم ىلع لاكتالا نسح كنرغي الو ،ًاليلد ةمالسلا جاهنم ىلعو

 ٠ر دمحملا سفن ) ( ١

 ٤٢٩. :ردصملا سفن ()

 



 هريغ ىلإ قحلا فلاخ امو ،هب ذخف قحلا قفاو امف ©لاق اميف رظنا نكلو

 نم هيف كيلع لكشا امو !اضفر هل كسفن نع هحرطاف لطابلا نم
 ةنسو هللا باتك نم هيلإ تررطضا نإ هلدع سمتلاو ‘هنع فقف ءىش

 نأ كلعل ،ةقحملا ةقرفلا نم لدعلا لها ىأر وا ةمالا عامجإ وا هلوسر

 باجحلا كتريصب نع عفتريو دشرلا ىلإ هيف ىدهتو دصقلا بيصت

 ."باوص وإ اطخ نم هيلع وه ام ىلع هارتف

 ؛هدض نع ىهنيو ،ىارلاو رظنلاب رماي هارتف ..خيشلا مالك اذه

 الثل ؛عامجإلا وأ ةنسلا وا باتكلا ىلع دامتعالا كلذل طرتشيو

 .صنلا عم مدطصيف ةيعطقلا صوصنلا رظانلا فلاخي

 ىلع لكتي الو ،ىأرلا لها نم سيل نم ىأرب خيشلا ذخاي الو
 ذخا قحلا قفاو امف {ةلاسملا ىف هسفني رظني لب ،ىتفملا كلذ لثم ىأر

 نمع ىظفح ىف ناك نإو ) :هصن ام عوضوملا اذه ىف هنع ءاج اممو .هب

 ،هب لمعلا الو هيلع ىرقا الف نيرخاتملا نم هزاوج ىعدا نمم هتكردأ

 ملع ةوق هل نإ هيف لوقا ال ذإ ،ىارلاب ايتقلا هنع ذخؤت نمم هنأ لوقا الو

 هريغ نم هل ىقلتلاب هذخا هنا الو ،هيار نم هنا ىردا الو ىعم هل رهظت

 ،هباوص ىل ناب الو هنع هصحنفا مل ذإ ،ملعلا ىف ةذفان ةريصي هل نم

 ."حرج هنم ىسفن ىفو

 )١ :ردصملا سفن( ٤1٥٦1٦٠٠ 1٨٤ ٤١٠٤ ١١٤.

 )! ( :ردصلل سفن ١٦٩ 1١٨٥0١٨٠ ,١٨٦، ٢٠٤ ٣٨٠} ٤٢١.
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 لها نم نيرخاتملا ضعبل الوق مهيف اندجو دقلو ) : اضيا لاقو
 لثم نيضاملا راثآ ةفلاخم نم هيف امل كيلإ هعفر ىلع ردقاالو اننامز

 ًامالكو .نيملسملا ءاهقف نم امهريغو ديعس ىباو بوبحم نب دمحم

 ىلع- هنالو ؛نيمدقتللا نم اهقف لقا وه نّمع هرودصل ؛هنع انضرعا

 حيحصو رثالا حيرص اهيلع لد ةحابم عضاوم ىف عنملا ىضتقي قالطإ
 . .رظنلا

 ال ذإ !ماكحالا طابنتساو داهتجالا لها نم خيشلا نال اذهو

 نم لدعلا ىف رظني نأ الإ ةجردلا هذه غلب ىذلا ملاعلل زوجي
 اهفيعض الو ںلارقالا ذاوشب ذخاي نأ هل ىغبني ال هنا امك ،لاوقالا

 .اقباس هسفن ركذ امك

 سانلا ءافعض نم نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخا نم نإف اذه عمو
 خيشلا رظن ىف - هللا ءاش نإ ملاس وهف داهتجالل اولهاتي مل نيذلا

 ريغب كلذ ىف عسوت نإو ) :كلذ ىف همالك صن اذهو .ناهبن ىبأ ه

 هيلإ عرشن مل نيملسملا ءارآ حيحص نم جرخي ملو ،تازئاجلا نم كلذ
 .0")افينعت ةعطختلاب

 عبتي ال ناو ملسملل طايتحالا بحي «ناهبن ابا » خيشلا نكلو
 ام فالخلا نم جورخلا هسفنل ىرحتي لب ©فلس امك صخرلا نمؤملا

 :١٨٩.. ردصلا سفن ) ( ١

 ٤٦٢١. :ردصملا سفن ()
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 حصاني نا بحاو انحصنتسا نمل بحنو ) :هلوق كلذ نمق . نكما

 .جورفلا ىف اميس ال ،ردق ام ةقيثرلاب هروما عيمج ىف ذخاي نا هسفن

 .'\»)فالتخالا نم ىراعلا فرصلا لالحلاب كلذ ىف عبتي ناو

 نم ءافعضلا عنمي نم ىلع بيعي خبشلا نإف ..اذه بناجبو

 ةجرد اوغلبي مل اوناك اذإ ،نيملسملا لاوقا نم لوق ىاب ذخالا
 رثالا ءاج اذهبو ،لاوقالا لدعا ىرحتي نا هيلعف دهتجملا اما داهتجالا

 نا مكاحلا ىلعور) :عناملا ىلع أابيعم لوقي كلذ ىفو .فلسلا نع

 ،كبورصاأ هنأ هنم داهتجا ىلع هنا ىأرلا نم هاري امي امهنيب مكحي

 ؛برقا قحلا ىلإ ىارلا نم هاري امب لمعي نا لماع لك ىلع كلذك

 ىلإ اليم ءارآلا نم هريغ ىلإ هنع لدبعي نا هيلع اميف هيلع سيلو

 ىرقالاو حصالاو ىدهالا هاري نا الإ :هيلإ هريغ ليمي الو :ةصخرلا

 لك قلعتي نا سانلل زوجي ال هنإ لئاقلا اذه هلاق امل افالخ ،حجرالاو

 ؛حرطلاو داعبإلاب هارحاو حيحصلا نع هدعبا امو ،لوقب مهنم دحاو
 نكن مل ذإ }رصبلاو ملعلا لها اذه ىف هب لاق اًمبع دعبلا ةياغ ىف هنال

 مكح ىف اذه غاسني الو ..الك رثالا ىف اهب ساقي ًاهابشا هل ىرن
 .“"»رظنلا

 نم لرق لكل دبال ذإ كخيشلا هلطبيف ..ةجح ريغب لوقلا امأو

 .ر دحلملا سقن ) ( ١

 ٤٢٦} ٤٢٧. :ردصلل سفن )٦(

٨٢ 

 



 مكحلاب رمأ ىلع مكحلا سايق تغّوس ةلع وا ،هلئاق هيلإ دنتسي دنتسم
 رهف ،ليلد ىلإ دنتسم ريغ ناك امف اذه ىلعو ،هل قباس رخآ رمأ ىلع

 . 'هبوصي الو هدنع لطاب

 نم ةهبش هيف وا ةجحلا هيف هل رهظت مل اميف فقوتي ..أنايحاو

 نا انل سيلف ..نحنو) :لوقي وهف .بيغلا رما نم ناك وا مهفلا
 انع باغ امم ءىش ملع فلكتن نا انيلع الو ،هب انل نذؤي مل ام ىطاعتن

 ٢. . .هب ةطاحإلا ىنعمل هيلإ ليبس الو هيلع ليلد ال امم هملع

 الف «كلذك سكعلاو لالض ىارلا عضوم ىف نيدلاب لوقلا اما

 مكحبامهنم دحاو لك عضوم ىف مكحي نأ الو ىتفي نا زوجي

 نم ريثك ىف اريثك كلذ ىلع «ناهبت وبا » خيشلا حلا دقو رخآلا

 نيدلا نإ) :لاقو .امهنيب قيرفتلا بوجو ًاريثك رركو ،همالك صوصن

 ،ىأرلا هيف عسيف هادع امو {ةثالثلا لوصالا ىف هب ًاصرصنم ءاج ام وه

 . ")( داهتجالاو رظنلا سانلا ىلع هيف رجحي نا زوجي الو

 . :نكماام فلسلا عابتا

 ،داهتجالا ىلع ةقئافلا هتردقو ،ةيلاعلا ةيملعلا خيشلا ةناكم عمو

 _ ه

 )( :ردصلل سفن ٦٢. ٩١. 0١٠٣ ٤٠١٤٥ ١٩١٧.

 )٢(نقس :ردلا ١٩١٧.

 )٢(نفس :ردصلل ٢٣٤٧٦٤٥٤... ٤.١٥٩ ٤١٦٩٧0١٦١٨ ٢٠٠،٧٠١{ ٣٠٤ ٤١٨.

. ٥0٤٩٠٤٧٤٤٦. ٩١ 
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 خياشم نم فلسلا عابتاب قلعتي ام اريثك هناالإ إماكحالا جارختساو

 ىف ىربكلا ةبترملاب خيراتلا مهل دهش نيذلا ،نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ

 ."هليبس كلذ ىلإ دجو ام مهتفلاخم بحي الو ،عرولاو ملعلا

 .ةرهاظ ةجحل ؛همدقنت نم ةفلاخم بجوي ام ىار اذإ الإ مهللا

 نع ليمي الو ؛نوكي امهم ليلدلا عم ,هنإف ،اهنع دايحلا عيطتسيال

 كلذ درو دقو }فلسلا هب لاق ولو ةجح هنم فعضا وه ام ىلإ لدعالا

 هتاباوج نم ةديدع نطاوم ىف

 ةملك لمعتسي امأريثك ءاهقفلا لاوقا نم لوقل هناسحتسا دنعو
 نمأليدب اهنرلعجي ذإ ءاهقفلا نم ريثك ةداع هذهو ،‘"×ليما)
 .ناهبن ىبا خيشلا ىار ىف نظلاب مكحلا ناسحتسالا ةظفل

 دوقفملا ..كلذ لاثم ،نظلاب مكحلا ناهبن ويا خيشلا زيجي الو

 اصن كلذ نم لقننو ..ءاهقفلا اهددح ىتلا هدقف ةدم ىضقنت ىتح

 هتومب مكحي نأ زوجي الو) :ةثداحلا هذه لثم نع هلاس نمل هباوج نم

 ًامجر «هتايح ربخ ىتا وا هلها ىلإ عجرل ًايح ناك ول هنا نظلا ىلع
 ىف هب ىضقو "قحلا ريغب ةثداحلا هذه ىف كلذ لعف دق امك ،بيفلاب

 مكلذ ىفو ،ميقتسملا طارصلا ىلع تباثلا لدعلا هجو ريغ ىلع سانلا

.. ٢( 

 )١(تفس :ردصلل ٢٧٤١٠ 0٤٦٢٤ 6٥٥٠٩٨1٤٥١ ٦٠٠.

 ( ٢ :ردصلل ىفن( ٤١. ٤٤، ٥٦، ٦١“0٦٢ ٤٠١٥٢٣٤١٤٥ ١٨٠١٦١0١٥٩.

 )٣ ( :ردصلل سفن ٢٣٢، ٤٩٣ ١١٣، ٤.١٦٤ ٤١٧٣٤١٦٥ 0١٧٧١١٧٤ ٥٥٧٤0٤١٨.
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 تكهنتناو ،ًاملظ لاومالا تزيح اهنإ ثيح «ميظع مكبر نم ءالب

 مهلجا ضقني مل ام مهيلعو مهل تابجاولا تلطعو امارح جورفلا
 !نايب الو ةجح ريغب مهلتق وا مهتوم حصي وا ،مهتبيغ وا ،مهدقفل

 الطاب سفنالا هاوهت ام وا الهج نظلا عابتا الإ ؛ناهرب الو ليلد الو

 . راصبالا ىلوا لاقمو ،راثآلاو مه نياف

 ةيعرشلا ةلدالا ضعبب « ناهبن ربا » خيشلا ذخاي دقو .. اذه

 ..كلذ نم ىرخالا

 :ىرخالا ةلدالاب هذخا : سداسلا ثحبملا

 كلذ ىلإ راشا دقو .. ناسحتسالاب ناهبن وبأ خيشلا ذخاي -أ

 ثيح ضرقمالب هدي تحت ناك ميتيلا لام نم ضرتقا نم ةلاسم ىف
 نامضلا هيلعو حبرلا هلف نزوي وأ لاكي امم وأ دوقنلا نم كلذ ناك

 - هللا همحر - ىم دكلا ديعس ىبأ لوق نم اذهو هلام ضرع متيللو

 رهف انسح نوملسملا هآر ام): للع هلوقب هل جتحاو خيشلا هتسحتساف

 . 3 7 نسح هللا دنع

 ىقس ىلع نئاخلا لامعتسا ليكولل زاجأ نم لوق نسحتسا امك

 0١٦٨٧ ٤٣٩، ٤٢٠: :ردصملا سفن(١)

 ٩. ص :ر دصلا سفن ) ( ٢
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 ىتح ًاشطع اهباهذ نم افوخ «ةرورضلا لجال فقولاو 2 ميتيلا لاوما

 ملعا هللا) :لاقف كلذ نع لثس ذإ ححالصلل ارظن نيمالا دجي

 كلذ دنع عنملا نوك ملعا ال ىنال ؛هنكلهي مث عطقا ال ىنإو . . هتمالسب

 .عامجإ حيحص نم الو ةنس حيحص نم الو باتك حيرص نم هل ًارجح
 ءهملعن دحا نع هيف فالخال المجن عنلاب الوق رثالا هب ءاج ام الإ

 ىف رظنلا اذهل ىنعلاب ةيوقت لوصالا ةثالثلا هذه ىرا ىنإف اذهلو

 ءاهيف رظنلا نعماو اهلمات اذإ نطفلا اهليوات فرعيف كلذ ىري مكحلا

 زئاجلا ىف ةزاجإلا نم هزيوجت دعبي ال هناب اذه دنع لئاق لاق ول ىنأ الإ

 جرفي ىتح }ةرضملا رضاحل افرص ،حبقالا ةلباقم دنع حلصالا هنال ؟ًارظن

 عقاولا عفدل ،هنم ىأرب كلذ لك لعفو ،كلذ ىلع نينوماملا دوجوب هللا
 هنإ لقا مل اشطع لاومالا فلتت الغل حالصلا ىف ارظن ،عقوتملا فوخ عم

 ،هب رمآ الو هنم فعضل هيلع ىوقا ال تنك ناو ،انيد ىأرلا هجو اطخا

 ."'(رظنلا لها رظن ىف ًاسار حالصلا نم جرخي مل ام ملع ةقدل

 اهيلع قبطنيو اهب ذخاي خيشلا نإف .. ةلسرملا ةحلصملا امأ -ب

 نم هب لمعلاف هؤاغلإ الو هرابتعا دري مل ام نال كلذو قباسلا لاثملا

 ىلإ جاتحت ىتلا ةماعلا رومالا لثم كلذو ،رمالاب مئاقلل ةلسرملا حلاصملا

 عنم ىف ةحلصم ىأر اذإ رمالاب مئاقللو ،اهناشب حلصالا رظنو ميظنت

 ٣٦٦. ص :ر دحلملا سفن ) ( ١

 ٨٧

 



 زوجت ال ثيحب عنملا وا ةحابإلاب عطاق صن هيف دري مل امم هتحايإ وا ءىش
 . ةمالل حلصالا رظني نا هلف {هتفلاخم

 اميف ةصاخو ،خيشلا هذبحي ام اريثكف .عئارذلا دص امأ ج
 ىف تاقثلا ةباتكب ذخالا عم ،داسفلا ىلإ باب حتفو روهتلا ىلإ ىدؤي

 فيكف .ةقث ناك اذإ اذه \دوهشلا ةداهش ريغ نم اهريغو اياصولا

 لاوما بهن ىلإ بابلا حتف ىلإ كلذ ىدؤي الل ؛ةقث ريغ ناك نميف

 .ميتي وا غلاب نم سانلا

 هذه ىف ناهبن ىبأ خيشلا مالك نم اهنيعب صوصن نم تسيلو
 تاهبشلا ناظم حتف بحي ال هنا دجي ههقف عبتت نم نكلو ةلدالا

 .عمتجملا ىف داسفلا عئارذل ادس

 ذخاي نيملسملا ءاهقف نم هريغك اذه عم خيشلا نكلو - د

 لاوقأ نم لوقب ذخالا ىدؤي ال ىتلا رومالا ىف نانئمطالاو عسارلاب

 امب ذخالا نم عنمي مكح دري وأ ،داسفلا باب حتف ىلإ اهيف نيملسللا

 ريثك ىف كلذ لثم در دقو ،بلقلا هيلإ نكسيو سفنلا هيلإ نئمطت

 نكلو .")كلذ نم ةلثماب نايتإلا ىلإ وعدي ام ىرا الو ،هتاباوج نم

 .مكحلاب ذخالا نم دبالف نانئمطالاو مكحلا ضراعت اذإ

 لها رظن نم نوكي نأ بوجرب نانثملالاب ذخالا خيشلا ديقيو

 )١( ص :ردصملا سفن ٦٨ ١٢٣٢٣، ١٣٥ 0١٧٣ ١٧٦، ١٧٧: ٢٠٧.

 )٢( :ردصلا سفن ٢٠٩١.

٨٨ 

 



 نا نسحيو ،فقاّنسفلا بولق هيلإ نئمطت ام سيلو ،ءايقتالا لوقعلا

 فلتخت دقو) :لوقي رهف .عوضوملا اذه ىف همالك صن لقنا
 ؛مهبولق ىمع وا «مهبولق ةريصب عضومل نينئمطملا نم تانانعمطالا

 عضومو هاره عضومل بلقلا ىمعا نم قيدصتلا ىرجي دق هنال

 ىن ةنانئمطالاب مهلوق حصي الو ،هلاثماو هئارظنو هلاكشاو هقيدصت

 ام اذهو اهيف رئاصبلا لها نم ةنانئمطالا رصبي نم عم ةلدرخ ةميق

 ل سيلف لقعلا قيرط نم ذخا ءىش لكو ،لدعلا لها ىلع ىفخي ال
 هتجح عطقف مكحلاب ذخا ءىش لكو ،لقعلا ىف ملعلا ةحص الإ ةياغ
 الإ تحص نركي الف قيرط نم هتحص ناك ءىش لكو مكحلا ةحص
 سانلا فالتخال عستي اذه لثم ىف لوقلاو \ةجحلل رصبتم لقع نم
 هتقث نركي الو لكش دحا لكلو ةقث ةقث لكلو ،مهيناعم فالتخاو

 ماكحا نورصبي سانلا لك الو لاكشالا لك سيلف ءهلاكشاب الإ

 ."خلب .نيرصبملا ىلإ كلذ امنإو ،لقعلا
 : ةيهقفلا دعاوقلاب هذخا : حياسلا ثحبملا

 دعاوقلا هذهب ذخاي هنإف ..ةيهقفلا دعاوقلاب خيشلا ذخا اما

 :ىهو © اهنم دعاوق عبرأ ةصاخو

 .ىرن ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعالا : ىلوالا

 .كشلاب لازي ال نيقيلا :ة.يناثلا

 )١( :ردصملا سفن ٢٠٩.
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 . مالسإلا ىف رارض الو ررض ال : ةنلاثلا
 .ةمرحلا تبثت ىتح ةحابإلا ءايشالا ىف لصالا : ةعبارلا

 هركذي ملو ،هتاباوج نم ريثك ىف دعاوقلا هذهب لدتسي هارتف
 لكل نكلو ،نيينامعلا ءاهقفلا رثكا نابش كلذ ىف هناش ةلقتسم ةفصب
 عستي الو ..“'موزللا دنع اهب لالدتسالا عقاو ىف عضوم اهنم ةدحاو

 نم افوخ ©كلذ ىف ةرفوتملا صوصنلا نم القن ةلئسالا ركذل ماقمل
 | .ليوطتل

 ذخاي لهف ءاهب كسمتلاو ةلدالاب ذخالا ىف فاوطتلا اذه دعبو
 . .ةيلاتلا ةرقفلا ىف هيلع بيجن ام اذه ؟ال ما ةصخرلاب خيشلا

 : ةصخرلاب ذخالا

 ىكح دقو طقف ةجاحلا دنع ةصخرلاب ناهبن وبا خيشلا ذخاي

 للا ةعاط ىف بغارلا بئاتلل ةصخرلا لذبي هنأ رصان خيشلا هنبا هنع

 ىغتبي ىذلا كليحلل بلاطلا ىتفتسملا ىلع ددشي هنكلو ‘ ىلاعت

 ذخالا ذبحي الف كلذ ريغ ىف اما 6" ةيصعللاو ىوهلا عابتا كلذب

 كّسمتلا ملسالا ىارلاو .رذحلاب ذخالا ىلع دكؤي لب «صخرلاي

 .‘")فالخلا نم جورخلاو لدعالاب

 )١(نفس :ردصلا ٩٠}٢.٩١ه}١٠.١‘0٣٠\6 0١٣١ ٣٢٢٣٠٨0١٣٨ ٣٢٣‘

. ٣٥٨. ٣٨٢٣. ٣٨٧ 

 )٢( :ةعيرشلا سرماق - ىدعلا رظنا ١ /١٣٥ . :تأباوجلا - دعاج ناهبن ابا رظناو ٩١٢.

 )٢ :ردصلل سفن - دعاج ناهبن ربأ( ٦٤٢٧0٤٦٦ ٢٠‘ً} ٤٢٣٢٣ }٦ ٤٣٥ .
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 ,ناهبن ىبا تاباوج ىف تدرو ىتلا تاحلطصملا ضعب
 .ةيئاجهلا فورحلابال ةيباسحلا ماقرالاب ىا :ىلزنملا

 .هب ءانبلل ءىيه اذإ نيطلا : ةليفلا

 نم ةريغصلا فارطالاو ءامههباش امو ريعشلاو ربلا روشق :نبتلا

 .لبانسلا

 .ميقتسملا طخلا ىنعمب سيلو ،طخ اهدحاوو لئاسرلا :طوطخلا

 .اهريغ وا ةلاسر ءاوس بوتكملا ءىشلا :سورطلا

 .ةمايقلا موي ىلإ دبؤم فقو ىا : ىرشح

 ىتلا ليخنلا فعس نم ىناوالا وا فورظلا ىه : طبرلا رصاوقلا

 .بارجلا نود ىهو رمتلا اهيف زنكي

 .ةلاسرلا هيف لعجت ىذلا فالغلا :ةفالغ

 هتيرتشا لاقي .ةلمج ىرتشي امب صاخ وهو ..ةلمجلا : ةريجلا

 . ةلمجلاب ىا ةربجلاب

 ضرالا تحت ةدوجرملا ىقارسلا وأ تاونقلا ىدحإ : جلفلا دعاس

 . جلفلا ىذغت ىتلا

 ةبيرق رثبلاب صاخ حلطصملا اذهو .ىقسلل ةكورتملا رمبلا :فزنملا

 . ءاملا

 .لزانملا حرطس نم ءاملا هنم بصي ىذلا وه : بازيملا

٩١



 سيلو عسي امب ذخالا ىف عسوتلا وهو ..زئاجلاب ذخالا :عسارلا

 .مثإ هيف

 .نيينامعلا دنع ىملع حلطصم وهو ..ةأرملا ئلح :ةغيص

 اقيقد ريصي ىك ؛ربلا اهب نحطي رجحلا نم ةنوحاط :ىحرلا
 .كلذب ةصاخ ىمهو زبخلل

 : ةيبدالا هتاماهسا : نماثلا ثحبملا

 ؛هنعقوتن انك امم لقأ - هللا همحر - خيشلا رعش نم انلصو ام

 نيب ىذلا نكلو ،رثكا فيلاتلا ىف ىعرشلا ملعلاب لغتشا خيشلا ناكو

 ةعرمجم ىبيصخلا دمحم خيشلا انل ركذ دقو هب ساب ال ردق انيديأ

 ،!جهلا ةايح » ةامسملا ةريبكلا هتديصق ىلإ ةفاضإلاب «دئاصقلا نم

 هريغ نورخآ اهحرشو . طسوتم دلجم ىفهسقن خيشلا اهحرش دقو

 رادب دجرت حورشلا هذه مظعمو ،ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا هنيا مهنم

 . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلل ةرازو ىنف قئاثولاو تاطرطخلا

 ناكو رعاشلا فصو ناهبن ىبأ خيشلا ىلع قلطن نأ انل قحيو

 بلاغلا رثكالا وهو كولسلا ملع اهنم ضارغالا نم ريثك ىف هرعش

 ةديصق هلو . راكذالا ىف اهنمو {ةيهقف ةلئسأ ىلع ًاباوج ناك ام اهنمو

 .رارسالا ملع ركنا نم ىلع درلا ىف
 :ةديصقلا هذه كولسلا ىن هدئاصق نمو
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 هب هحبسي لك نم ناحبس

 انركم ناك نركلل نم ناحبس

 هدوجب دوجولا دهش نم ناحبس

 رخآ لب لوا وه نم ناحبس

 هلعف ىف رهاظ وه نم ناحبس

 هكلم ىف دحاو وه نم ناحبس
 ىرولا كلم ىذلا كلملا هناحبس
 فاصوا ىف ناك دق نم ناحبس

 :لاق نا ىلإ

 الكايه موسجلا لعج نم ناحبس
 اذك اهردق حورلل نم ناحبس

 ةسيفن سوفنلا لعج نم ناحبس

 هرون نمكا بلقلا ىف نم ناحبس

 القيص نرص ردصلاب نم ناحبس

 اذبلا ىرهي ىوهلا لعج نم ناحبس

 اناد دق نم نيدي هنم هيلإو

 اناك انورك نركيس وا ناك ام

 اناحبس هناحبس هدرجروو

 انانمأملاد ادرف ناك دق

 انالوم هفصو ىن نطاب لب
 انايد أاكلامأمدق ناك دق

 اناوكالاو تركلملاو كلملاو

 انامحرألاعأميكح ًادمص

 انادخا اعبرأ عئابطلا ىرحت

 اناكم عيفرلا لقعلاو سفنلل

 اناذيم ىوهلا سافنا سفنلاو

 اناصم نوصملا رسلاب ناك ذإ

 انالجع ىدصلا سفنلا نم ولجي

 اناهنف ىهنلا ىهني ىوهلا نعو

 .")اتيب نبتسو ةعست ىف ةليوط ةديصق ىهو

 : ىلي ام ًاضيا كولسلا ىف هل ةديصق نمو

 )١(الخحصيبى - :نامعنلا قئاقش ١٤٠/١- ١٤١.



 لذعلا وه لوذملا مول نع لدعلا ىرا

 ىتف ىرهلا ىف قداص ام ىرهلا قحو

 ىنشنيف ةاشولا لوق ىلإ ىغصيو

 تمدقت اظافح ظفح ىلع ىسنيو

 ةفلز دعب نم نارجهلا ىلع رلسيو

 ةكرش بحلا ىف مار دق نم لك الو

 ىذالا نع ءىرب بلق نع ناك ولو

 هبلقب ىروا بحلا رون نا ولو

 ىوجلاب بلقلا رماخ ول ىوهلا رمخو

 ىرهلانمرجش بص هنا ولو

 جهنمب بيبحلا جهن نع عارامو

 هزاعدا ناسللا ىفًلهس بحلا وه

 ىنلا الو انيوهلاب ال ىمحلا عينم

 لخادلا وه بيبحلا لصو ىتفلا دعقو

 لذلاو موللا ةلخ نع هب ىلحت

 لقث هردص ىفو رجه ىلع ادودص

 لذحاهلميدق دهع ىلع أميدق
 لغد هلاغ دقو لاح هل ولحيو

 لكا هل ذلي وا برشن انهيو

 لدجلا هب دازو الجو هب ىوزال

 لحت همسج ىفو ىسما ىوهلا راوأ

 لكعهدصالو لذب هدرامل

 لك هسم الو ال اريغ مار امل

 لمهذلا هب لذعلا لما جل نإو

 لهس هب هل سيلو نزح هنا ىلع

 لبس هلوح نمو ىنا ىنلا غرلب

 . ىناعملا ةبيرغ ىنابملا ةيرق ةليوط ىهو ...لاق ام رخآ ىلإ

 ..«جهملا ةايح » ةامسملا هتديصق اضيا كولسلا ىف هدئاصق نمو

 : اهلوا ١ ذهو

 ىبتعلا عم هلإلا تاذ ىف حصنلا ىلع ىننإف ىلوق هللا ىف ىخا نيبت

 ىبرقلا ىلوا مر۔۔ہع نم صرصخ ىف اذك ىهنلا ىلوأ مرمع ىنف افرص هب دهاو

ىبات نإو ايدن ىرحاهب ىسفنف ىتقيقح ىتاذ ناك بيرق ىندأو



 ةميمذ تافصلا حبق ىلع اهارأ

 ىررلا بذجي ىرهلاك ارمأ لهجلا ىرا
 ىذلا لهجلاو ءامهبلا ةمهملا وه

 احميس هلها ىلع ىجوجد ليلك
 لضمعم لهجلاب لهجلا نإف نيبت

 هلهال حيبقلا ءادلاو ىزخلا وه

 نيهب سيلرمالانإف هبنت

 اباد ىدرلا ىعسم ىعست اهءاس نمو
 ابذج مهنم ةطرف نع ةطرو ىلإ
 ابهنمَّمَع ىن ءامهدلا تهات هب

 ابدجلا ناعيق ءاهيت ىلع ارلضف

 ابارلا هزان نلبفقتالامبر معن

 ابهلاهسزاي ءايهالا ةرهلا وه

 ابدن ابدتنم سفنلا صالخ ىف نكو
 .ةلاجعلا هذه ىف ةلماك اهب ناجتإلا عيطتسن ال ةليرط ةديصق ىهو
 :اضيا كولسلا ىف هراعشأ نمو

 غزاوس نيفراملا بولق سومش

 علاطم ئفخلا تايقخ ىف اهل
 قراشم سوفنلا قارشإ رس ىفو
 اهنرك رئاصبلا راصبأ راوناو

 .اضيا ةليوط ةديصق ىهو

 غرارف نه هللا ريغ بح نمو
 غزابم نايمعلا نايعا برغ ىفو

 غماود قافنلا قانرا قافآل

 غبانم مولعلا راحبا رارسا

 :- فاقلا فرحب تيب لك ءىدتبي وهو - هلوق اهنمو

 هزرنب ءىضتسي ًادانز تحرتق

 اهرارنا تسنآرانل تشرق

 ىدهلاب سدقملا ىداو مهل تمحق

 مهرس ىفاهل رارساب تنطق

 قشعتو نيفراعلا لك بابلا
 قحمتو لايخلا لابلا نم وحمت

 قطنت قئاقحلا ىذهالا اودون

 قهزت امل ءاوهالل ىدص رلجت

٩٥



 فرحلا اهيف رركتي ىتلا ةروصقملا ةديصقلا هدئاصق بيرغ نمو

 :هلوق اهنمو .اتيب نورشعو ةينامث ىهو دحاولا
 ىسا ىسالا سفن سنالا سفنل نإو ىنءاسا نم ىسالا ىسنا ىننإالا

 ىلب ىلبلا سفنل نم ايالبلا نهو اندلاب مث ىوهلاو سفنب تيلب

 ىوج ىوجلاب لهاج لوهج لكل اهلهجب تاعماج لهج عماوج
 ىجد ىجدلاك هلهج نم هنطابو هسفن لهجلاب لهجلا ىجايد نم تجد

 ىوه ىوهلا ىراهم ىف انوه هاوهمب هنوه ناه ةوه ىف ىوه ءاوه

 ىزو ىزولاك ةزو طيسو لتغ دنزم لغو غيولا ىرآم ىف ىأو

 ةالص دعب راركتب ناسنإلا اهولتي ةتس تايبأ قزرلا بلط ىف هلو

 .غرفم بلقو ديدج ءوضوب نيتعكر
 ٨مهنع ةلزعلا حدميو ،هنامز لها لاوحا اهيف ركذي ةديصق هلو

 اهنع لومي .اهريغ راعشاو ةيمظن ةبوجا هلو ،نيعلا ةيفاق ىلع ىهو
 ميظانم ةدع ىنابرلا سيئرلا ةمالعلا خيشلا اذهلو ) :؛ىبيصحلا »

 ةيشخ اندروأ ام قوف اهنم ءىش ركذ ماقملا عسي ال \ةعونتم

 .ةلاطإلا

 راعشالا هذه عجاريلف ديزملا دارأ نمو ،عالطالل ةيافك اندروأ امبو

 . تاطرطخلا تابتكم ىف اهناظم نم

 .اهدعب امر ٠/١ ١٤ :قئاقش - ىبيصخلا(١)
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 ديزمل ؛ءاثر نم هيف ليق امو خيشلا ةافو نع نايب ىلي اميفو
 .. ةدئافلا

 : هزاثرو ناهبن ىبا ةافو : جساتلا ثحبملا

 هتريصب ايحا دق هللا نكلو ،ىمعلاب هرمع رخآ ىف خيشلا ىلتبا
 راهنلاب ليللا لصاوف ةيلقعلاو ةيندبلا هاوق عيمجب هعتمو ،ملعلا رونب

 ىنيدلا ىعرلا رشنو }ةعيرشلا ءايحإ ىف هسفن غرفو ،لمعلاو ملعلا ىف
 !ناهبن ىبا لثم «ءاملعلا لحاطف بجنا املاط ىذلا دلبلا اذه ءانبا نيب

 عيفر ،ةريرسلا ىفاص ،ةريسلا دومجم - هللا همحر - ىفوت ىتح

 نم راهنلا فصن دنع جحلا رهش ثلاث سيمخلا موي ىف ردقلاو ناشلا
 ةنس نيعست شاعو .ةيرجه فلاو نيتئامو نيثالثو ةعبس ماع

 دجسم ىلعا ،ايلعلا ةدلب نم ليجلا جلف سار ىلع نفدو }ةيرمق
 هتافو خيرات بتك دقو ،ادج عفترم ناكمب لبجلا حفس ىلع ةبيقعلا

 حيسف هنكساو !هتمحرب هللا هدمغت ‘هربق ىلعا ىرجح حول ىلع
 .هتانج

 خرؤملا رعاشلا مهنم ،نوريثك سانأ هاثر دقف ..هؤاثر امأ

 هاثر امك دئاصق ةدعب قيزر نب دمحم نب ديمح ء«قيزر نبا »

 ثيح ؛ةديصقلا هذهب « ىلمازلا فلخ نب رصان نب ناينث ه خيشلا

 :لاق
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 فوسك ارهج مولعلا سمش لاغ
 ىلاعملاو ىقتلاو نيدلا ىهدو

 باصم تايجش ليل ىجدو

 الإ ىف هللا ةفيلخ ىدوا نيح

 ديهش هيدالامب رفس لك

 سيمخ نب دعاج دوجلا ىهتنم
 هاكب ىتح نويملا هتكبام

 مالسإلاو ربااو تانايدلاو

 ًاعيجو انزح هلهي مل نم لك

 لانم نانجلل وهو ءال فيك

 اعيمج أرط نوماعلا دهش

 تيلوت انع بولقلا بيبح اي

 تالكشم تمد نإ ثوغلا نمو

 مصاخ نم جاجتحا ضحدل نم

 انيلع ةا معلا سل اذإو

 ارون كبر رماب ىدهت تنك

 املحو ًاملع تنزو ىوضرب ول

 انتهد ارهد كيف هللا ىعرال

 الل ةرسملا دهشاناقسام
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 فوسخلا ئنسلا اهردب ىرتعاو

 فوخم بطخ مانالا عيمجو

 فيجر هنم نامزلا بلق قاع

 فورعملاو حالصلا ىلوو ضر

 فيضي مولع نم رهدلا دبا

 فوؤرلا ميحرلا ىفطصملا ثرإو
 فينملا ءامسلاو ضرالاو ،ملعلا

 فويسلاو انقلاو بعكلاو

 فيلح قافنلل رهف هتوم
 فيفع ىحيرأ هللا ةريخ

 فيرظلا ميركلا لضافلا هنإ

 فوصرملا ةفيلخلا نياف

 فيعضلا اهيف راحي تالضعم

 فروكنلا هنع هاهدزا ام اذإ نيدلا

 فينحلا بيصملا فشاكلا نمف

 فيحتالألداعو ءايضو
 فيفخلا وهو ليقثلا تنا تنك

 فورص داوع هنم باصمب

فيدي اردغ مامحلا مس هيف



 ذيذل وفص لكو رلح لك
 ابرشو امعطم ذتلن فيك

 ئحل دولخ نم رهدلا ىلع ول

 رابتعاب ىهنلا ىلوا اي انورظناف

 نا ىسع نيعجرتسم وزغتو

 اوكسمتساو ربصلاب اونيعتساو
 عفري نا لبق ملعلا اوبلطاو

 نا اندلا ىذ نع مولعلا عافتراف

 ًارحبو اسمش تيوح ًاحيرض اي

 ربق دعب نم روبقلا ريخ تنأ

 انييح ام ىضق نإو انحرب ام

 ولتنرتانفدلا عدوا املو

 رفع بحس هربق هللا ىقسف
 ديدم درب لظ ىف هيلعو

 فرؤزم ابازرلاو تارارملاب

 فيجرانيلإاهئتم ايانملاو
 فيرظلا ىبنلا ىفطصملا دلخ
 فوملا هيف شيعت نا نفوم

 فيند نامزلا هنم باصم ىف

 فرنصايازرلاف رجالا اوقزرت

 فيصر رينتسم قحلاو قحلاب

 فودسملا داشرلا نع ىمعيو ملعلا

 فوقسلاو ىرثلا اهلها ىرتحي

 فيس طق هلام ملعلا هجرم

 فيظنلا هيزنلا كنإ ىفطسصلل

 فرست ناسحلا هقالخا كسم

 فورحلا نهب تهز دق امكح

 فوؤرلا روفغلا هسفن ىفطصاو
 فرظطق نانجلاانج نم تللذ

 ةديصقلا هذه ةباتك ءاهتناب نالوجلا نع ملقلا فقوانه اهو

 ثحبلا اذه ىف اهركذل لاجم ال ىرخا ىثارم هيف نأ كش الو ءارغلا

. .ةصالخلا كيلإو ثحبلا متتخن ةديصقلا ه ذهبف . .رصحلا





 هسماخلا

 ةيصخش ناك «ناهبن ابا ه خيشلا نا ثحبلا اذه نم انل نيبت دقل

 ناو ؛هعروو هدهزو ،هكرلسو هارقت ىفو ،هتافصو هقالخا ىف ةذف

 غلب ملاع رهف .ةئشانلا نم ريثك اهلهجي ةزراب ةيملع ةناكم خيشلل

 ةفرعملا فرنص ىتش ىن نانبلاب هيلإ راشي نمم راصو داهتجالا ةجرد

 مولعلا نم كلذ ريغو ًافوصتو ةفسلف بداو نايبو اثيدحو اريسفت
 ءاملع تقمي ناكف ،ةرخآلا ءاملع نم ناك خيشلا اذه نإو ،ةعفانلا

 نوديعب مهو ملعلاو ةفرعملاب نورهاظتيو 2 مهملعب نولكاي نيذلا ءوسلا
 .كلذ نم

 بالطلا هدصقي راصف ،ىرتفلاو ميلعتلل خيشلا ىدصت دقو

 مهتلئساب اهريغو نامع نم برصو بدح لك نم نولئاسلاو

 ىف ررهتلاو ملعلا ةلق هنامز لها ىلع بيعي ناكو ،ةساردلل مهبتكبو

 لعج روما ىف سانلا ىلع قييضتلاو انيد ىارلا بصنو ىأرلاب ىوتفلا
 .ةعس اهيف مهل هللا

 ةثالثلا عيرشتلا لوصاب ذخاي ىعيرشتلا هجهنم ىف ناكو

 ةلدالا ضعب عئارذلا دسو ناسحتسالاو ةلسرملا ةحلصملاو سايقلايو

 حتفب ىداني لب ،هتغميو ديلقتلا مذي ناكو . ةيهقفلا دعاوقلاك ىرخالا

١.١



 لوصالا ىف ىأرلا نإ ) :هتلاقم تيور دقو ‘هطورشب داهتجالا باب

 نم عسوأ عورفلا ىف ىأرلاو ،لمجلا ةثج ىلع طايخلا مس نم قيضأ
 هراثآ هل ددجم دهتجم ملاع هنا رهظف ..(،لبإلا ىعارل ءانهدلا

 عدبلل نيتملا درلاو نيصرلا بولسالاو ةيبدالا تاماهسإلاو ةيملعلا
 اوعبتتي نا نيثحابلاو نيسرادلا ىلع بجري امم ،ىارلا ىف ططشلاو

 نيثحابلاو نيسرادلل رهلظت ىك ؛هتافلؤم نع رابغلا اوضفني ناو ،هراثآ

 دجلا دعاس نع رمشي نم بابشلا ننم هللا ضيقي نأ ىسع ءارقلاو

 لكش لضفا ىف اهيبلاطل اهومدقيو ،اهفوفر نم ثارتلا زونك اوجرخيف

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلاو قفوملا هللاو .ةروص ىهباو

 .هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بو هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ٭ ٧ %

١.٢



 ثحبلا عج ارم

 ١ ميركلا نارقلا .

 ٢ :سيمخ نب دعاج ناهبن ويأ

 - .«ماكحالا ةعطق » ناهبن ىبا تاباوج

 ىموقلا ثارنلا ةرازو ىف قئاثولاو تاطوطخملا رادب ةطوطخم
 .ةفاقثلاو

 _ .ةطرطخم - جهملا ةايح

 .ةطوطخم - ناهبن ىبأ ةريس

 .ةحتافلا ةروس حرش ىف ًاضيا ةطرطخم - ليزنتلا ديلاقم

 ٢ ج نامعنلا قئاقش :دشار نب دمحم كىبيصخلا ١ ةعبط

 ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ١٩٨٩ ط ١.

 ٤ ج نئازخلا نونكم :ىسيع نب ىسوم ‘ىرشبلا ١ ةرازو ط
 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ٥ :ةعيرشلا سوماق :سيمخ نب لّيمج ىدعسلا ١ /٣ ةعبط

 ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ١٩٨٢ ط ١.

 ٦ هركفو ناهبن وبا ثارتلا ماع ثحب :كرابم ،ىدشارلا

 ىليلخلا ىف تاءارق ه نمض . طوطخم «.

 ٧ - ءىشو خيشلا بسن ىف ةركذم :نافلخ نب انهم ،عىصورخلا
 .ةطرطخم - هتريس نع

١.٢



 ةرازو ط ناميإلا دعارق ديهمت :نافلخ نب ديعس ({ ىليللا - ٨

 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ةرازو ةعبط راثآلا بابل :نافلخ نب انهم ىديعسوبلا - ٩

 . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 .ةطوطخم - ةقيقحلا ةلاسر :ىلع نب هللا دبع ،ىليلخلا ٠-

 ١- .نايعالا ةضهن :هللا دبع نب دمحم ىماسلا '

 ثارتلا ةرازو ةعبط نيبملا حتفلا : دمحم نب ديمح قيزر نبا ٢ ١-

 .ةينامعلا ةفاقثلاو ىموقلا

 ةرازو ةعبط نايعالا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،ىملاسلا ٢٣-

 . ةماقتسالا ةبتكم ةعبط ماظنلا رهوج ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 خيرات ىف ديفملا زجوملا :ىديعسروبلا فيس نب دمح ديسلا ٤-

 . ديعسروبلا

 % ٭ ٭

١.٤



 سرخلا

 عوشلا

 ةمدقملا

 ناهبن ىبأ خيشلا ةيصخش :لوألا لصفلا

 ناهبن ىبا خيشلا ةاشن :لوالا ثحبملا -

 هخريشو هتسارد : ىناثلا ثحبملا -

 هتافصو هفالخا :ثلاثلا ثحبملا -

 هفوصت :عبارلا ثحبملا

 ةيهقفلا هتناكم :سماخلا ثحبملا -

 ةيملعلا هراثآ : سداسلا ثحبملا -

 ىوتفلاو ملعلا نم هفقوم عباسلا ثحبملا -

 ىهقفلا ناهبن ىبأ خيشلا جهنم :ىناثلا لصفلا
 زيزعلا باتكلا عم هلماجت :لوألا ثحبملا -

 ةنسلا عم هلماعت :ىناثلا ثحبملا

 عامجإلا عم هلماعت :ثلاثلا ثحبملا

 سايقلا نم هفقوم :عبارلا ثحبملا -
 داهتجالا ىف هيار :سماخلا ثحبملا

٥ ٠ ١ 

 ةحفصلا

٧- ٥٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٢ 

٣٢ 

٤٢ 

٥٧ ١٠٢ 

٥٧ 

٦٣ 

٦٩ 

٧٢ 

٧٦



 ٨٦ ىرخالا ةلدالاب هذخا ؛سداسلا ثحبملا _

 ٨٩ ىرخالا دعاوقلاب ذخا :عباسلا ثحبملا

 ٩٢ ةيهقفلا دعارقلاب ذخا :نماثلا ثحبملا -

 ٩٧ هؤاثرو هتافو :عساتلا ثحبملا -

 ١٠١١ ةمتاخلا _

 ١٠٢٣ ثحبلا عجارم -

 { ٠٥ سرهفلا -

١.٦




