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 لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس نيلسرملاو ءايبنألا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 ،لالملاب ةقلعتملا لئاسملا ضعب ىلع ةبوجأ هذهف دعب امأ

 .هيلع رداقلاو كلذ لهأ ىلاعت هنإ هدابع امب عفني نأ هللا ىسع

 .بينأ هيلإو ،تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو

  

 ىرخألا بماذملا باحصأ نم دحأ دجوي له :ىلوألا ةلأسملا

 ؟ةيضابإلا ريغ علاطملا فالتخاب ذخأي

 علاطم نأ ىلع كلفلا ءاملع ةملك تقفتا دقل :باوجلا

 ءاملع نم دحاو ريغ اضيأ كلذ ىلع صنو .ةفلتخم لالهلا

 ال ‘هحوضول هيف دحأ لداجي نأ نكمي ال رمأ اذهو ،ةعيرشلا

 يق كلذ رابتعا يف ءاملعلا فلتخا امنإو ءاذه انرصع يف اميس

 رابتعا مدع ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذف ‘هجورخو رهشلا لوخد
 نم ةفئاطو ةيعفاشلا روهمجو انباحصأ رثكأ بهذو كلذ

نيمدقتملا نم مهريغو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نيققحملا



        

 لوبقلاب قيقحلا قحلا لوقلا وه اذهو كلذ رابتعا ىلإ نيرخأتملاو

 ةيواعم ىلإ هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك ثيدحل
 يلع لهتساو اهتجاح تيضقف ،ماشلا تمدقف :لاق ،ماشلاب

 ةنيدملا تمدق مث ةعمجلا ةليل لالهلا تيأرف ،ماشلاب انأو ناضمر

 مث ،امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع لأسف ،رهشلا رخآ يف

 ةليل هانيأر :تلقف ،؟لالهلا متيأر ێم :لاقف لالهلا ركذ

 اوماصو سانلا هآرو معن :تلقف ،؟هتيأر تنأ :لاقف ،ةعمجلا

 موصن لازن الف \تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف ،ةيواعم ماصو

 ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :تلقف ،هارن وأ نيثالث لمكن تح
 .ةلي هللا لوسر انرمأ اذكه ال :لاقف ،؟همايصو

 ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلاو ملسم هاور

 يقهيبلاو نيطقرادلاو ةميزخ نباو يذمرتلاو دواد وبأو "ىربكلا

 يف ربلا دبع نباو "ملسم حيحص ىلع جرختسملا" يف ميعن وبأو
 ."راكذتسالا" يفو "ديهمتلا"

 :نينثا نيلامتحا لمتحي تباثلا حيحصلا ثيدحلا اذهف

 -امهنع هللا يضر- سابع نبا رحبلا نوكي نأ :امهدحأ

 امك !ةعاطلاو عمسلا الإ مالك ال ذئنيحو لي يبلا نم هعمس دق
 نإ :لوقي نم لوقو ةت هتنس هاحب ملسم لك ىلع بجاولا وه
 هدروأل كلذ يف اثيدح عمس ول -امهنع هللا يضر- سابع نبا

لاملاةزر نلشلا لاسملا ضي نع لاكشإلا ___



  

 يف عاب رصقو عالطا ةلق ىلع لدي لب \باوصلل بناجب هظفلب

 اهدروأ دق ثيداحألا نم اريثك نأ كلذ ,ةل يبلا ةنس ةفرعم

 لط هرا لوسر ىمه :وأ 3اذكب ةلي هللا لوسر انرمأ :ظفلب امتاور

 رمألا ظفل اوركذي نأ ريغ نم اذك نع ىهنن انك وأ ،اذك نع

 يملع يف ررقم فورعم رمأ اذهو ةلي يبنلا نع يهنلا ظفل وأ

 .ريرحت نسحأ امهيف ررحمو ريرقت حضوأ لوصألاو ثيدحلا

 وهو امهنع هللا يضر- سابع نبا نوكي نأ :يناثلاو

 هتيؤرل اوموص" :ثيدح نم كلذ طبنتسا دق ۔-رخازلا رحبلا

 اضيأ هب جاجتحالا يف لاكشإ ال ذئنيحو 3"هتيؤرل اورطفأو
 نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقفب ةءولمم تناك ةرونملا ةنيدملا نأ كلذ

 باب نم تسيل ةلأسملا هذهو ،‘كلذ يف هفلاخ ادحأ نأ لقني مل و

 ؛هوفلاخي وأ هيلع اوركني مل مممإ :لاقي تح يتوكسلا عامجإلا
 امإ اهيف دبعتم لكلا نأل كلذو ،©فالحلل ةلباق ةلأسملا نأل

 ،©بوجولاو ةمرحلا نيب رودي امهيف رمألاو ةرطفلاب امإو موصلاب
 اذهو كلذ وحن وأ فالخلا نم جورخلا وأ توكسلل لاحجب الف

 ..نايب ةلاطإ ىلإ جاتحي ال حضاو

 لهأ نع لوقنلا لالخ اهركذ يتأيس ىرخأ ةلدأ كانهو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ملعلا

 



 الملا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .

  

 :لاق سنأ نب ريمع يبأ ثيدحب رخآلا قيرفلا لدتساو

 نأ ةلي هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم يل ةمومع ينثدح
 ممأ لي هللا لوسر دنع اودهشف ,ةلم يبلا اوتأف لالهلا اوأر اموق

 ؛اورطفي نأ سانلا لي هللا لوسر رمأف سمألاب لالهلا اوأر

 .دغلا نم مهديعل اوجرخيو

 'ىربكلا ننسلا يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور

 رباو قازرلا دبعو دمحأو هجام نباو دواد وبأو "بارغإلا" ينو
 دوراجلا نباو "طسوألا" يف رذنملا نباو دعجلا نباو ةبيش ىلأ

 راثآلا بيذمت" يف يربطلاو "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلاو
 ملا دبع نباو ،"تايناليغلا" يف يعفاشلا ركب وبأو يطقرادلاو

 مك نكسلا نباو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو "راكذتسالا" يف

 ةيرات" ي بيطخلاو "ىلحملا" يف مزح نباو "صيخلتلا" يف
 فرعم" ق ميعن وبأو "يلامألا" ق ي ,جشل ةلا . نباو "دادغب

 و يز وجلا ن نباو "ةباغلا دسأ" ق ريثألا ن نباو "ةباحصلا

 رب قاحسإ هححصو ."لامكلا بيذهت" ق يزملاو ا 'قيقحتل لا"

 ارح نباو يقهيبلاو نكسلا ن نباو رذنملا ن نباو يباطخلاو هيوهار

 رجح نباو ريثك نباو "ةصالخلا" يقو "عومجلا" ق يوونلاو

. ".رسح هدانسإ" :ێطقرادلا لاقو
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 نع -=هنع هللا يضر- كلام نب سنا قيرط نم هاورو
 دئاوز" يف دمحأ نب هللا دبعو رازبلاو نابح نبا هوحنب هل ةمومع

 وهو "ةراتخملا" ىف ءايضلاو "ريبكلا ننسلا" ى يقهيبلاو "دنسملا

 .حضاو اطح

   

 ضعب نع شارخ نب يعبر ثيدحب اضيأ اولدتساو

 اموي ننالث مامتل سانلا حبصأ :لاق :. هللا لوسر باحصأ

 لوسر رمأف ةيشع سمألاب هالهأ امنأ ادهشف نايبارعأ ءاجف

 .اورطفي نأ سانلا ةلي هللا

 مجعملا ق نياربطلاو قازرلا دبعو دمحأو د واد وبأ هاور

 نسح هدانسإ" :ێطقرادلا لاقو .يقهيبلاو يطقرادلاو "ريبكلا

 . "حيحص اذه" :رخآ عضوم يف لاقو "تباث

 كلذو ؛ىفخي ال امك لطاب نيثيدحلا نيذمب محلالدتساو

 اوحج رخ معأ كلذ نايبو ةنيدملا نم ةبيرق ةقطنم ق اوناك ممغأل

 اولصوو رهظي اميف ةالصلا اودأ ام دعب ديعلا موي مهتقطنم نم

 ءاذه انرصع لئاسو مهدنع تسيلو ‘هسفن مويلا يف ةنيدملا ىلإ

 امإو ريمح وأ لويخ وأ لامج ىلع اوجرخ دق اونوكي نأ امإ لب

 .علاطملا اهيف فلتخت ال ةفاسملا هذه لثمو ةاشم

 هومتيأر اذإ" : يبلا لوق مومعب مهصعب لالدتسا امأو

ناكم ىف ناك نم نأ هباوجف "اورطفأف هومتيأر اذإو ،اوموصف



     لالحلا ة هؤرب ةملعملا لئاسملا صع نع لاكشإلا ر ___

  

 . كح

 يمويلا راطفإلاو كاسمإلا يف فلتخت دالبلا نأ امكو

 نأ مولعملا نمو يرهشلا راطفإلاو كاسمإلا يف لاقي كلذكف
 يف اوناك نمف كنيملسملا قافتاب هرثأ هل يمويلا فالتخالا

 مهلبق نورطفيو \برغلا يف اوناك نم لبق نوكسمي ممنإف قرشلا
 انإف يمويلا تيقوتلا يف علاطملا فالتخاب انمكح اذإف ،اضيأ

 هلوق نإ :لئاق لوقي نأ نكمي الو ،يرهشلا تيقوتلا يف هب مكحن

 اوبرشاو أو و مكل هللأ بتك ام اوشمو نهوب َنتلاَع ه :ىلاعت

 :ك دوكلا طنلا نم شيكلا طيحلا هكل بتي ح
 راهنلا ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذإ" :لي هلوقو (٧٨١:ةرقبلا)

 نأ دحأل نكمي ال "مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تبرغو انهاه نم

 كلذكو ێاهلك راطقألا يف نيملسملا عيمحجل ماع اذه نإ :لوقي

 ."اورطفأف هومتيأر اذإو اوموصف هومتيأر اذإ" :ثيدح يف لاقي
 نإ يتأيس امك- عامجإلا ملعلا لهأ نم ةفئاط تلقن دق هنأ ىلع

 .عساشلا دعبلا يف علاطملا فالتخا رابتعا ىلع -ىلاعت هللا ءاش

 رمألا ماد امو ،همومع ىلع سيل ثيدحلا نأ ىلع لدي اذهو

.ملعأ ىلاعت هللاو مومعلا ىلع هب لدتسي نأ حصي الف كلذك



 _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مف ا مفر

 ق ل لهأ لاوقأب سانلا نم ريثك لهجل ارظنو اذه

 نأ تيأر ةيضابإلا الإ دحأ هب لقي ل هنأ مهنظو ةلأسملا هذه

 مهريغو ةيضابإلا نم ملعلا لهأ لاوقأ نم ةريبك ةفئاط لقنأ
 يلو ىلاعتو كرابت هللاو علاطملا فالتخا رابتعا ىلع ةصانلا
 .قيفوتلا

 ٦ج "ءايضلا" يف يتوعلا ملسم نب ةملس خيشلا لاق

 ، لالحلا ةيؤرب ناضمر رهش نامع لهأ ماص اذإو" ٢٩: ٠ص

 مدق مث اموي نيرشعو ةعست مهدنع ناكو ،هتيؤرل اورطفأو

 ةيؤرل اوماص ممأ ةرصبلا نم ربخلا لصوو {ةكم نم جاحلا
 ىلع لدب الف اموي نيثالث مهدنع ناكو ءهتيؤرل اورطفأو لالهلا

 لودعلا نم ةعامج هب دهش ولو ،ممتاف يذلا نع نامع لمهأ

 هنأ سابع نبا نع ثيدحلا عفر دقو ©."عيمحلا موص مت دقو

 ."'محلاله موق لكل" :لاق

 ءافش و لينلا باتك" يف يييمثلا زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 لك اهعلاطم فلتخت مل نإ دالبلاو" :٥١٦١ص ١ج "ليلعلا

 لك :ليقو ،ةيؤرلا ي ضعب ىلع اهضعب لمح بجو فالتخالا
 ."تبراقت ولو هتيؤرب دلب

  

 الو .لع يبنلا لإ اعوفرم هل لصأ الو ةيكلاملا ضعبو انباحصأ ضعب هركذ اذكه )١(

 .ملعلا لهأ ضعب لوق نم وه امنإو ،امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع افوقوم

 



 مناغ يبأ ةنودم ىلع هقيلعت يف بطقلا مامإلا لاقو

 دلب لهأل نوري ال ةباحصلا تناكو" 1٩: ص ٢ج يناسارخلا

 ."علاطملا فالتخاب المع ديعب دلب لهأ ةيؤرب اوموصي نأ

       لالملا ةيؤري ةقلعتملا لئاسملا ضح نع لاكشإلارفر

 -٢٦١ص ه٥ج لامآلا جراعم يف يملاسلا مامإلا لاقو

 حصو دحاو علطم اهعمجي ةبراقتم نادلبلا تناك نإف" ٦٥:

 كلذ حص اذإ هآر نم ةيؤرب ذخألا بجو هري مل نم دنع ربخلا
 تناك نإو ،هللا ءاش نإ ابيرق اهركذ يتآلا قرطلا دحأب مهدنع

 مل نم مزلي ال هنإف علاطملا فالتخا اهعم نكمي ةدعابتم نادلبلا

 ."كلذ مهعم حص نإو ،ىأر نم ةيؤر هري

 بيرك ثيدح ركذ م ءايضلا بحاص هركذ ام ركذ مث

 نم عيمجلاو" :لاق مغ ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ لاوقأ ضرع م

 هجوو ،مدقتملا ربخلا يف سابع نبا لوقب نوجتحي ءالؤه
 يف لاقو ماشلا لهأ ةيؤرب لمعي مل سابع نبا نأ هب جاجتحالا

 .ةلم هللا لوسر انرمأ اذكه :ثيدحلا رخآ

 ال هنأ لَي هللا لوسر نم ظفح دق هنأ ىلع كلذ لدف

 .رخآ دلب لهأ ةيؤرب لمعلا دلب لهأ مزلي

 ىعارت ال هنأ ىلع اوعمجأ سانلا نأ :ربلا دبع نبا ركذو

.سلدنألاو ناسارخك نادلبلا نم دعب اميف ةيؤرلا



 _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع. لاكشإلا ذر

 مزلتسي نيتهجلا نيب علاطملا فالتخا نأ بجوي لقعلاو

 دنعو ةعلاط موق دنع نوكت سمشلا هذهف نيمكحلا فالتخا

 مهدنع اهتقو روضحل رصعلا نولصي ءالؤهف ،ةعلاط ريغ نيرخآ

 اهريس نإف {مهدنع اهتقو روضحل رهظلا نولصي نورخآلاو
 .مهمكح موق لكلو ،جيردتلاب نوكي

 نود يحاونلا ضعب يف ىري دق لالهلا نإف ،ةلهألا اذكو

 مكح ءالؤه مزليف نيتهجلا نيب هيعلطم فالتخال ؛ضعب

 .لقاع هيف كشي ال امم اذهو ،هلبق ام مكح ءالؤهو ،لالهلا

  

 نبا ةياور نم عوفرملا ي يه امنإ ةجحلا نأب ضرتعاو
 هيلإ راشملاو اولاق سانلا هنع مهف يذلا هداهتجا يف ال سابع

 موصن لازن الف" :هلوق وه "ل هللا لوسر انرمأ اذكه" :هلوقب

 ."نيثالثلا لمكن تيح

 اوموصت ال" :هلوق وه ةلي لوسرلا نم نئاكلا رمألاو

 مكيلع مغ نإف هورت تيح اورطفت الو ،لالهلا اورت تيح
 ىلع ةيحان لهأب صخي ال اذهو :اولاق ."نيثالث ةدعلا اولمكأف

 ،نيملسملا نم هل حلصي نم لكل باطخ وه لب ،دارفنالا ةهج

 رهظأ نادلبلا نم مهريغل دلب لهأ ةيؤر موزل ىلع هب لالدتسالاف

 دقف دلب لهأ هآر اذإ هنأل ؛موزللا مدع ىلع هب لالدتسالا نم

مهمزل امك مهريغ مزليف نوملسملا هآر
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 مدع عم ماشلا لهأ ةيؤرب سابع نبا لمع مدعو :اولاق

 ةجحب سيلو داهتجالاب لمع فالتخالا هعم نكمي يذلا دعبلا

 لمعي راطقألا لهأ نأب ةيضاق ةلدألا نأ ملاع كشي الو :اولاق

 ةيؤرلاو ،ةيعرشلا ماكحألا عيمج يف هتداهشو ضعب ربخب مهضعب
 زوجي ام دعبلا نم نيرطقلا نيب ناك ءاوسو :اولاق ،اهتلمج نم

 .ليلدب الإ صيصختلا لبقي الف ال مأ علاطملا فالتخا هعم

 يغبنيف صيصحتلل اذه بيرك ثيدح ةيحالص ملس ولو :اولاق
 ىلع وأ ،امولعم صنلا ناك نإ صنلا لحم ىلع هيف رصتقي نأ

 .سايقلا فالخ ىلع هدورول ؛امولعم نكي مل نإ هنم موهفملا

 هظفل نيعممب الو ةلي يبلا ظفلب سابع نبا تأي مل و :اولاق

 راشأ ةلمجب ةغيصب انءاج امنإ ؛هصوصخو همومع يف رظنن تيح
 ىلع ءماشلا لهأ ةيؤرب ةنيدملا لهأ لمع مدع يه ةصق ىلإ اهي

 هلعجن تح كلذ ىلع ةدايز هنم مهفن مل و دارملا كلذ نأ ميلست
 كلذ نم موهفملا ىلع راصتقالا يغبنيف مومعلا كلذل اصصخم
 لهأ ىلع بجي الف ،هب قاحلإلا مدعو سايقلا فالخ ىلع دراولا

 عامجإلاو :اولاق ،مهريغ نود ماشلا لهأ ةيؤرب لمعلا ةنيدملا

 .ةلأسملا هذه يف فلاخملا دوجول متي ال ربلا دبع نبا هركذ يذلا

 وه سابع نبا مالك هيلإ راشملا نأ ملسن ال :باوجلاو

نئاكلا رمألا نأو ،"نيئالث لمكن تتح موصن لازن الف" :هلوق
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 ىم ٠

 ؛طقف "لالهلا اورت تتح اوموصت ال" :هلوق وه ةلي هللا لوسر نم

 نبا قيرط نم انباحصأ هركذ ام وه هيلإ راشملا نإ :لوقن لب
 ةلهألا علاطم نأ ىلع اذه لدف ،"مهلاله موق لكل نأ" :سابع

 .مهتيؤرب نودبعتم موق لك نأو ،فلتخت

 نكمي ثيحب ‘ناكملا دعب طارتشا كلذ نم انمهفو

 سابع نبال عقاولا صنلا لحم ىلع ربخلا رصقو علاطملا فالتخا

 هيف رثؤي ال دبعتلا رمأ نأل ؛ةعيرشلا لاوحأ نم موهفملا فالح

 .ةنكمألا سفن

 :سابع نبا لوق الإ عملا اذه يف اعوفرم تبثي مل ولو
 نأل ؛بولطملا يف ايفاك ناكل "ةلي هللا لوسر انرمأ اذكه"

 نع هفرصو ,ةلي لوسر نم ارمأ كلذ يف نأب يضتقت هتارابع

 نبا ىلع لاخدإو ،هرهاظ نع هل فرص داهتجالا ىلإ عفرلا

 ١ .هتعيفر يف سابع

 فالخلا ىلع قباس ربلا دبع نبا هركذ يذلا عامجإلاو

 عامجإلا ةروص يف فلاخ نمف &هدعب ءاج نم ىلع ةجحلا وهف

 ."ملعأ هللاو 3هلبق عامجإلاب حوجح وهف
 هتاباوج ىف يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا لاقو

 دالبلا نيب اميف تفلتخا اذإ علاطملا نإف اضيأو" :٠٨-١٢٧ص

لكل :هولاق ام ىلإ اذه يف راصي هنإف ،هدلب نيبو اهيلإ رفاس يقلا
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 ةيؤرلا نإ :كلام نع نويندملا ىور :ز يفو ،مهلاله دلب لهأ

 نأ الإ ًةيؤرلا هيف تعقو يذلا دلبلا لهأ دنع ربخلاب مزلت ال

 نوشجاملا نبا لاق هبو ‘كلذ ىلع سانلا لمحي مامإلا نوكي

 يف كلذ ىعاري ال هنأ اوعمجأو كلام باحصأ نم ةريغملاو

 نع هريغو ملسم ىورو ،زاجحلاو سلدنألاك ةيئانلا نادلبلا

 ماشلاب ةيواعم ىلإ هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك

 تيأر :لاقف ،ماشلاب ناضمر هيلع لهتساو ،اهتجاح ىضقف

 هللا دبع نيلأسف رهشلا رخآ ةنيدملا تمدق مث {ةعمجلا ةليل لالهلا
 :تلقف ء؟لالهلا متيأر ێم :لاقف ،لالهلا ركذ مت سابع نبا

 سانلا هآرو معن :تلقف 3؟هتيأر تنأ :لاقف {ةعمجلا ةليل هتيأر

 لازن الف تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاق ،ةيواعم ماصو اوماصو

 ."هارن وأ نيثالث لمكن قح موصن
 ١ج ىواتفلا يف .يليلخلا دمحأ نب دمحأ خيشلا لاقو

 صنلاب لالهلا ةيؤرب ناطونم راطفإلاو مايصلا ٣٢٣١-٣٢١٣: ٢ص

 نإف {هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لاق ةيَت يبلاف ،يعرشلا
 قرط نم يورم ثيدحلاو ،"نيئالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ
 فلتخت لالهلا ةيؤرو دحاو اهادؤم ةعونتم ظافلأبو ةددعتم

 ال كلذلف ،امبورغو سمشلا عولط يف دالبلا فالتخا بسح

يف هيأن رثؤي نأ نكمي ءان دلب يف امتوبث ىلع ليوعتلا نكمي
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 ؛ارصقو الوط وأ :ارات و امدقت امإ .راهنلاو ليللا فالتخا

 ام دوجو ريغ يف ةيؤرلا توبث مكحلا اذه يف طانملا نأل كلذ

 ذإ ؛قيقحتلا دنع عنام فالتخالاو .اهمكح نايرس نم عنمي

 طين امهنم دحاو لك نإ ثيحو ،ةالصلا نع فلتخي ال مايصلا

 ارهظ لاوزلاب تطين ةالصلاف ‘تيقوتلا ثيح نم يعيبط رمأب

 سمشلا هيلع تلاز يذلا ردقلا دعب هردق ءيش لك لظ نوكبو

 رجفلا ودبيو ءاشع قفشلا ةبوبيغبو ،ابرغم بورغلابو ،ارصع

 زوجي الف ،هبسحب ناكم لك يف ربتعم كلذو ،ارجف قداصلا

 ريغ يف سمشلا لوزت امدنع رهظلا اولصي نأ الثم دلب لهأل
 ولو ،اذكهو رخآ دلب يف برغت امدنع برغملا وأ ،دلبلا كلذ
 لثمت يلا يه تبرغ وأ سمشلا اهيف تلاز قلا دلبلا تناك

 نوك ءاعدا نأ ىلع ،مايصلا كلذكو ،يلصملا رظن يف مالسإلا

 لثمي مالسإلا نإف ؛حيحص ريغ مالسإلا ليثمتب ىلوأ دالبلا ضعب
 3ع رشلا هب درو يذلا وه مايصلا رمأ ىق هتركذ امو لح امثيح

 ملسم هجرخأ ام كلذ ليلدو ‘فلسلا دنع لمعلا هيلع ىضمو

 تنب لضفلا مأ ىتلسرأ :لاق بيرك نع ننسلا باحصأو
 لهتساف ،ماشلاب ةيواعم ىلإ سابع نب هللا دبع ةدلاو ثراحلا

 تعجرو اهتجاح تيضق املف ماشلاب انأو ناضمر لاله ئلع

 ،؟لالهلا متيأر تم :لاقف سابع نب هللا دبع لأس ةنيدملا ىلإ

هآرو ،معن :تلقف 3؟هتيأر تنأ :لاقف ةعمجلا ةليل هانيأر :تلقف



 ©تبسلا ةليل هانيأر نكلو :لاقف ،ةيواعم ماصو اوماصو سانلا

 اموأ :تلقف ،نيئالث لمكن وأ لالهلا ىرن تتح موصن لازن الف

 هللا لوسر انرمأ اذكه ال :لاق ،؟همايصو ةيواعم ةيؤرب يفتكت

 هل لي لوسر انرمأ :يباحصلا لوقو مكحلا يف حيرص وهو .
 عم ماشلاو ةنيدملا نيب اميف كلذ ناك نئلو عامجإب عفرلا مكح

 هيلع ىرج امب ذخألاف 5!؟ةيئانتملا راطقألاب مكلاب امف ،اممبراقت

 ةلهجلا ريثي ام ىلإ اوتفتلت الو ،ديدسلا يأرلا وه لبق نم مكلمع
 ."قيفوتلا يلو وهو 3 ناعتسملا هللاو \بغشلاو هبشلا نم

      

 دحأ مزلي الو" ٢٥٨: ص م»"كولملا ةفحت" بحاص لاقو
 حرش يف كولسلا ةحنم" يف ينيعلا لاق ."رخآلا ةيؤرب نيرصملا
 ةيؤرب نيرصملا دحأ مزلي الو) :هلوق" :٨٥٢ص "كولملا ةفحن
 لهأ ةيؤرب نيرصملا دحأ راطفإلا الو موصلا مزلي ال يأ (رخآلا
 تدحتا اذإ الإ مهدنع امب نوبطاخم موق لك نأل ؛رخآلا رصملا
 ماص اذإ تيح ،رخآلا ةيؤرب نيرصملا دحأ مزلي ذئنيحف علاطملا
 بجي :اموي نيرشعو ةعست رخآلا لهأو اموي نيثالث امهدحأ لهأ

 . موي ءاضق مهيلع

 اذه..." :٣١٨ص ٢ج "عئانصلا عئادب" يف ناساكلا لاقو

 .هركذأ مل كلذلف ،هفلؤم يف فلتخا )١(



  

 امأف علاطملا اهيف فلتخت ال ةبيرق نيدلبلا نيب ةفاسملا تناك اذإ

 علاطم نأل ؛رخآلا مكح نيدلبلا دحأ مزلي الف ةديعب تناك اذإ

 علاطم دلب لك لهأ يف ربتعيف فلتخت ةشحافلا ةفاسملا دنع دالبلا

 ."رخآلا دلبلا نود مهدلب

 يف رمألا عمجب" يف يلوبيلكلا دمحم نب نمحرلا دبع لاقو
 فلتخي :ليقور" ٣٥٠٢-٣٥٢٣: ص ١ج "رجبألا ىقتلم حرش

 ؛لوقلا اذه ربتعي نأ هبشألاو :"نييبتلا" ىفو .(علاطملا فالتخاب

 عاعش نع لالهلا لاصفناو مهدنع امب نوبطاخي موق لك نأل

 تقولا لوخد نأ امك راطقألا فالتخاب فلتخي سمشلا

 يف رم ام هديؤي :رردلا" يف لاقو ،امهفالتخاب فلتخي هجورخو
 دقافب بحت ال رتولاو ءاشعلا ةالص نأ ةالصلا باتك لوأ

 لهأ ماص اذإ ةيماسحلا ىواتف يف ركذو "رايتخالا" يفو ،امهتقو
 اموي نيرشعو ةعست رخآ رصم لهأو ةيؤرب اموي نيثالث رصم

 دحتت ثيحب برق نيرصملا نيب ناك نإ موي ءاضق مهيلعف ةيؤرب
 مكح نيرصملا دحأ مزلي ال فلتخت ثيحب دعب ناك نإو علاطملا

 ارابتعا ادعاصف رهش ةريسم "رهاوجلا" يف ام ىلع هدحو رخآلا

 نم حاورو ودغ لك لقتنا هنإف ،مالسلا هيلع ناميلس ةصقب
 نم مهفي نكل ،رهش ةريسم امهنم لك نيبو ميلقإ ىلإ ميلقإ
 رهاظو بهذملا وهو اقلطم رابتعالا مدع فنصملا ةرابع
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 ."تاربتعملا رثكأ يف امك ىوتفلا هيلعو ،ةياورلا

 نيقتملا ةداسلا فاحتإ" يف يديبزلا ىضترم خيشلا لاقو

 علاطملا فلتخت دقو" :٠٠٢ص ٤ج "نيدلا مولع ءايحإ حرش

 ريغ نم رخآلا يف ةيؤرلل ةمزلتسم نيدلبلا دحأ يف ةيؤرلا نوكتو
 يف هلوخد لبق ةيقرشلا دالبلا يف لخدي ليللا نأ كلذو سكع

 هتيؤر امهادحإ يف هتيؤر نم مزل علطملا دحتا يمو ،ةيبرغلا دالبلا

 يف هتيؤر قرشلا يف هتيؤر نم مزل فلتخا تيمو ،رخالا يف

 الف ،ةنيدملا ىلإ ةبسنلاب ةيبرغ ماشلا نإف سكعني الو برغلا

 ثيدح كلذ ىلعو ،ةنيدملا يف هتيؤر ماشلا يف هتيؤر نم مزلي
 ."...بيرك

 لهأ داشرإ" يف يفنحلا يعيطملا تيخب دمحم خيشلا لاقو

 ال علاطملا فالتخا نأ ملعا" :١٩١ص "ةلهألا تابثإ ىلإ ةلملا
 ةدهاشملاب ةتباثلا رومألا نم هنأل ؛ءاملعلا نم دحأل هيف فالخ
 ىلع ناقفتم امممأ امك ،اضيأ كلذ ىلع لقعلا عرشلا قفاو دقو
 نم اريثك علاطملا فالتخا ىلع نب عراشلا نأ ىرتأ الأ "ماودلا

 نإف جحلا تقوو ةالصلا تاقوأ فالتخا هيلع ىنبف ماكحألا
 وأ مدقت نم ةفرعم اضيأ هيلع نبو ،هيف ةكم لهأ علطمب ةربعلا

 .هيلع قفتم كلذ لكو ريثك كلذ ريغو ثيراوملا يف هتوم رخأت

 ةيؤرل رظنلاب هرابتعا مدعو هرابتعا يف كلذ دعب اوفلتخا امنإو

    

 



  

  

 . "...رطفلاو موصلا بوجوو لاوشو ناضمر لاله

 عقاولا ىلل تعجر اذإ تنأو" :٤٩١-٣٩١ص لاقو

 ةرورضلاب مولعم علاطملا فالتخا نأ دحجت رمألا سفنو

 دلبلا ناكس نإف ؛نياعم دهاشم اهفالتخاب تاقوألا فالتخاو

 نودهاشي ةنالث وأ نيرهش سمشلا روهظ اهيف رمتسي يقلا
 كلذ دهاشي مهدالب ىلإ بهذ نم لك كلذكو كلذ

 رهشأ ةتس رهظت سمشلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم راص كلذكو
 ىأر اذإ نكمي لهف ©بطقلا ةهج ناكس ىدل رهشأ ةتس ىفتختو

 ءالؤه فلكن نأ مهدنع بورغلا تقو ناضمر لاله رصم لهأ

 فلاختلا يرورضلا نم راص هنأ امك رصم لهأ ةيؤرب موصلاب

 مهفلكن نأ نكمي لهف ،اكيرمأ لهأ نيبو اننيب تاقوألا يف
 اذه نأ عم !؟بورغلا دعب لالهلل رصم لهأ ةيؤرب موصلاب
 قورش تقو وأ رجفلا عولط تقو ناك امبر مهدنع تقولا

 .سمشلا

 فلاخم علاطملا فالتخا رابتعا مدعب لوقلاف ةلمجلابو

 امل هتفلاخم نم هتملع املف لوقعملل هتفلاخم امأ لوقنملاو لوقعملل

 موق دنع راهنلا نأو تاقوألا فالتخا نم ةرورضلاب تباث وه

 ال فلاخم هنألف لوقنملل هتفلاخم امأو نيرخآ دنع اليل نوكي دق

نبال بيرك لوق نم ردابتملا نأل كلذو ،©بيرك نع مدقت
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 لوقو ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو هتيأر معن :سابع

 الوأ :كلذ دعب بيرك لوقو ،هرخآ ىلإ هانيأر انكل :سابع نبا

 ال :يأ .ال :هباوج ق سابع نبا لوقو ،؟ةيواعم ةيؤرب يفتكت

 عجري ع هللا لوسر انرمأ اذكه :هلوق نإ .ةيواعم ةيؤرب ىفتكن

 مهموصو ،سانلاو بيرك ةيؤرو ةيواعم ةيؤرب ءافتكالا مدع ىلإ

 .مهتيؤرب نوفلكم موق لك نأ يف رهاظ اذهو ،ةيواعم موصو

 دقو زاجحلاو ماشلا يف صنلا اذه دروم نأ كش الو

 فالتخاو ميلقإلا فالتخاو رصقلا ةفاسم امهنيب لدجو

 اهنم دحاو ىلإ ةفئاط لك دنتساف ،ةيؤرلا مدع لامتحاو ،علاطملا

 مدع لامتحا نكل ،يونسإلا مامإلا لاق اذك ،هلوق هب ديأو

 :هل لاقن ؟هتيأر تنأ :بيركل سابع نبا لاق نأ دعب ةيؤرلا

 ةفيلخلا ناك ةيواعمو ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو معن

 رصقل ا ةفاسم ل امتحا الإ قبي ملف ٤ هيلإ تفتلي ال ادج ديعب

 .علاطملا فالتخاو ميلقألا فالتخاو
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 سانلا فالتخا يف لخد ال هنأ دحب عقاولا ىلإ انعجر اذإف

 فالتخال الو رصقلا ةفاسمل بورغلا دعب لالهلا ةيؤر يف

 سيل هنإف ،علاطملا فالتخا ىلع كلذ يف رادملا نأو ،ميلقإلا

 لب ،ىري ال اذهو ىري اذه نأ ةيؤرلا يف سانلا فالتخاب دارملا

؛رخآلل ةيؤر ربتعت ال بورغلا دعب لالهلل اذه ةيؤر نأ دارملا
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 فالتخاب نوكي امنإ اذهو ،هدلب يف لاله الو بورغ ال هنأل

 ."لوعملا هيلع نكيلف ،علاطملا

 مدعب نولئاقلا هب كسمت ام امأو" :٦٩١٩١۔-٥٩١ص لاقو

 يف ةيؤرلا قلطم اماع باطخلا قلعت نم علاطملا فالتخا رابتعا

 نأ نوركني ال مهنكل ،ملسمف "هتيؤرل اوموص" :ثيدح

 معي الف اقلطم ال بورغلا دعب ةيؤرلاب اماع قلعت امنإ باطخلا

 دجوت مل نم امأ \بورغلا دعب ةيؤرلا مهيدل ققحت نم لك الإ

 وه هوأر نم دنع بورغلا تقو لب بورغلا دعب ةيؤرلا مهدنع

 مهيلع بج ون فيكف نيرخآلا دنع سمشلا عولط تقو

 دعب لالهلا ةيؤر وهو بوجولا ببس مهدنع دجوي مل و موصلا
 مهيلإ ةبسنلاب ققحت موق لك يف ماع ثيدحلا نأ ملعف ،!؟بورغلا

 فالتخا رابتعا مدع ىلع لدي الف بورغلا دعب لالهلا ةيؤر

 هيلع رصتقاو "ربتعي هنأ هبشألاو" :يعليزلا لاق كلذلو علاطملا

 مزلي دلب لهأ هآر اذإ لالهلا نأ ركذ نأ دعب هنإف 3"عئادبلا" يف

 نيتدلبلا نيب ةفاسملا تناك اذإ اذه" :لاق ىرخألا ةدلبلا لهأ

 لهأ مزلي ال ةديعب تناك اذإ امأف علاطملا اهيف فلتخت ال ةبيرق

 ةفاسملا دنع دالبلا علاطم نأل ؛رخآلا مكح نيدلبلا دحأ

 دلبلا نود مهدلب علطم دلب لهأ لك يق ربتعيف ةفلتخم ةشحافلا '

.هنم دارملا ها "رخآلا
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 رادملا لب ديقب سيل ةشحافلا ةفاسملا دنع :هلوق ناك نإو

 نيدلبلا ضرع فالتخاب وهو ،علاطملا فالتخا ىلع مكحلا ق

 رابتعا ىلع اوقفتا كلذلو امبرقو ةفاسملا دعبل لخدم الب

 يفو اةكم علطم اوربتعاف جحلا بوجو يف علاطملا فالتحا

 وهو رحنلا موي يف ةيحضألا موق لك ىلع اوبجوأ ةيحضألا
 مهدنع هلاله ىري ام بسح ىلع ةجحلا يذ رهش نم رشاعلا

 تاقوأ رئاس نود موصلا يف كلذ دعب فالتخالل نيعم الف

 ."تادابعلا

 "ننسلا فراعم" يف ينيسحلا فسوي دمحم خيشلا لاقو

 لالحلا ىأر اذإ مث :مامإلا انخيش لاق" ٣٣٦٢-٣٤٠٤: ص هج

 يف ةروكذملا اهطورشب ىرحأ ةدلب ىلإ ةيؤرلا تلقتناو .ةدلب لهأ
 هذه لهأ مزلي لهف يعرش توبثب لالهلا مهيدل تبئو بنكلا
 ولو ،موزللا انبتك ةماع يفف ؟ال مأ ىلوألا مكح ىرخألا ةدلبلا

 ال :مهلوقب ةلأسملا هذه نوبقليو نيقرشملا دعب نيتدلبلا نيب ناك

 رظفلا تقوو تيقاوملا يف نأ اوركذو ،علاطملا فالتخاب ةربع

 فالتخا ربتعي :ليقو ،"راتحملا در" يف درو امك ةربع اهفالتخال

 وهو :"زنكلا" حراش يعليزلا لاق .ةديعبلا دالبلا يف علاطملا

 :لاق هبو ،"ديرجتلا" يف يرودقلا هراتخا يذلا وهو ،هبشألا
ميلست نم دب الو ‘باوصلا وه اذهو :خيشلا لاق .يناجرجلا



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر

 نيرشعلاو عباسلا موي ديعلا عوقو مزل الإو ،يعليزلا لوق
 ناك اذإ ")نيثالثلاو يناثلاو نيثالثلاو يداحلاو نيرشعلاو نماثلاو

 مدقتي اممرف !ةينيطنطسقلاو دنهلاك ةديعب ةفاسم نيتدلبلا نيب

 يف لالجلا يئر اذإف ،نيموي ةينيطنطسقلا دالب يف لالهلا عولط

 نإف ءمهتيؤر انتغلب مغ نيتليلب كانه لالهلا ةيؤر دعب دنهلا دالب

 يف لالجلا لجر ىأر نإو ادعلا مدقت مزل مهتيؤر انمزل

 لهأ ةيؤرب وأ هتيؤرب لمعي لهف ديعلا لبق انءاج مث ،ةينيطنطسقلا

 اندلب لهأ عبتي هنأ رهاظلاو «انبتك يف ةروصلا هذه دجأ مل ؟اندلب

 نم لصو مت دلب يف رهظلا ىلص نميف ةيعفاشلا هلوقي ام ريظن

 .ملعأ هللاو مهعم يلصي هنأ اهتقو لخدي مل دلب ىلإ هروف

 مت يليزلا هلاق امب لوقلا تعطق تنكو :خيشلا لاق

 فالتخالا رابتعا ىلع عامجإلا لقن "دشر نبا دعاوق" ف تيأر

 هب ىلتبملا يأر ىلل ضوفم دعبلا دحو اضيأ ةديعبلا دالبلا يف
 .ائيش هديدحت يف ةيعفاشلا ركذو نيعم دح هل سيلو

 هيف عازن ال علاطملا فالتخا سفن نأ ملعا :مقارلا لاق

 اذك ةليل لالهلا علطي ثيحب دعب نيتدلبلا نيب نوكي دق هنأ نعم

 نأل ؛سمشلا علاطم اذكو ىرخألا نود نيتدلبلا ىدحإ يق

 راطقألا فالتخاب فلتخي سمشلا عاعش نع لالهلا لاصفنا

  
 .ةيؤرلا ربتعي ربتعي نم دنع دحاو موي نم رٹكأب فالتخالا نكمي ال ) ( ١



 ث برخملا يف لوزت نأ مزلي ال قرشملا ي سمشلا تلاز اذإ ح
 تكرحت املك لب ‘سمشلا بورغو رجفلا عولط اذكو
 نيرحخآل سمش عولطو موقل رجف عولط كلتف \ةجرد سمشلا
 حراش "يعليزلا يف امك "مهريغل ليل فصنو ضعبل بورغو
 بجي له :هنأ نعمب علاطملا رابتعا يف فالخلا امنإو "زنكلا"

 هريغ علطمب لمعلا دحأ مزلي الو ،مهعلطم رابتعا موق لك ىلع
 يئر ول تح !ةيؤر قبسألاب لمعلا بجي لب اهفالتخا ربتعي ال مأ

 لهأ ىلع بجو تبسلا ةليل برغملا يفو ةعمجلا ةليل قرشملا
 هدمتعاو لوألاب ليقف ؟قرشملا لهأ هآر امب لمعلا برغملا

 نأل ؛ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو "ضيفلا" بحاصو يعليزلا
 يف هديأو ،ةالصلا تاقوأ يف امك مهدنع امب نوبطاخم موق لك

 رهاظو ءامهتقو دقاف ىلع رتولاو ءاشعلا بوجو مدعب "رردلا
 ةيكلاملا دنعو اندنع دمتعملا وهو :نيدباع جا لاق .يناثلا ةياورلا

 ركذو ‘طوحأ ةياورلا رهاظب ذخألاو :مامهلا نبا لاق .ةلبانحلاو
 خياشملا نم هريغو "ديرجتلا" بحاص راتخمو :اضيأ مامحلا نبا
 حرش رايتخالا" يف هرابتعا ركذو .ها علاطملا فالتخا رابتعا
 نم )١-١٦٢٨( رذظنا ،ةيماسحلا ىواتفلا نع "راتخملا

 يئاسنلاو ملسم دنع سابع نبا ثيدحب اذهل جتحاو ."رايتخالا"

 .مهنيب راد ام صخلم اذهف "يذمرتلاو دواد يبأو

    لالحلا ة هيؤر ةملعتملا ا لئاسملا صع نع } لاكشإلا ر



  

 لوق الإ مهنع لقني مل ةمئألا نأ رهظي يذلاو :مقارلا لاق

 نمو دعبو برق نيب قرف ريغ نم اقلطم فالتخالل ةربعلا مدع

 نأ كلذ ًاشنمو. يلامجإ لوق مهنع لوقنملا امنإو ليصفت ريغ

 يف نكمي ناك ام لالهلا علطم اهلثم يف فلتخي ةديعب ةفاسم يط

 ارظنو دهعلا كلذ يف تالصاوملا ماظن ىلإ ارظن \دحاو رهش
 نأ نكمي ناك امف كلذ دنع ةفاسملا عطق يف دوهعملا ماظنلا ىلإ

 هعلطم فلتخي دلب ىلإ رهشلا مامت لبق لصي مغ لالحلا لجر ىري
 ةربعلا مدعو يعرشلا هجولاب موزللا وه مكحلا ناكف

 نأ رهاظو ةهجلا هذه نم ةربعلا مدع لوق ءاجف ،فالتخالل

 لثم ىلع ىفخيل نكي مل ةيبرغلاو ةيقرشلا علاطملا فالتخا سفن
 محلوق ةرئاد اوعسوف مهدعب نم ءاج اذإ مث ،ةمألا ءامكح ةمئألا

 يف اماع ةملكلا نيعم عسوأب مهلوق اوذخأو ،هوديري مل ام ىلإ
 كلت ىعاري نأ دب الو مئالم ريغ اذه نأ ىرأو علطم لك

 ©بابلا يف ةرئادلا ضارغألاو ةطاحملا لاوحألاو ةطيحملا فورظلا

 .الصأ اذه لثم يق هقفتلا باب نم رهاظلا ىلع دومحلا سيلو

٥ 
.٥ 

 ماشلا لهأ ةيؤر يف سابع نبا ىلوم بيرك ةصق نإ م

 سابع نبا لوبق مدع يف اهوجو لمتحي ناك نإو ةنيدملا لهأ لبق
 كلذ نأ ريغ "رحبلا" و "حتفلا" ق امك ،"اهونيب دقو" هلوق

 دهع مدقأ يف فالتخالل ةربعلاب لوقلل هب سنأتسيل ردقلا
.-
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 هوربتعي مل مهنأ كلذ ىلإ فضأ مث هب جتحي داكي لب ،فلسلا

 مكحلا مهمزل نإف ،طوحألل ةاعارم كلذو ،رطفلا نود موصلل

 قيقدت اذه امنإو ،ةياورلا رهاظل رطفلا يف مهمزلي مل مايصلا يف

 اذإ ةلمجلابو ،ريغ ال بسحف طايتحالا ىلع هساسأ يعرش

 ةدعابتملا دالبلا يف فالتخالا ةربع ىلع عامجإلا لقن ىلع انفقو

 هديري يذلا اذهو .عامجإلا كلذب قلطملا مهلوق ديقن نأ دب ال

 يف كلذ ىعاري ال هنأ اوعمجأ :دشر نبا لاقف .هللا همحر انخيش

 اذه يف ببسلاو :لاق زاجحلاو سلدنألاك ةيئانلا ةديعبلا نادلبلا

 مل اذإ دالبلا نأ وهف ،رظنلا امأ رظنلاو رثألا ضراعت :فالخلا

 ىلع اهضعب لمحي نأ بجيف فالتخالا لك اهعلاطم فلتخي

 افالتخا تفلتخا اذإ امأو دحاولا قفألا سايق ىف امنأل ؛ضعب

 امف :رثألا امأو ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجي سيلف اريثك

 رثألا اذه رهاظف :لاق مث .هركذف خلإ ...بيرك نع ملسم هاور

 قرفلا يطعي رظنلاو ،دعب وأ برق هتيؤر دلب لكل نأ يضتقي
 ،لوطلا ىف و هيأن ناك ام ةصاخبو ،ةبيرقلاو ةيئانلا دالبلا نيب

 )٤- "حتفلا" يف ظفاحلا لوقي كلذكو ‘ها ،اريثك ضرعلاو

 :لاقو ،هفالخ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا ىكح نكل ١٠٥(«
 ناسارخك دالبلا نم دعب اميف ةيؤرلا ىعارت ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ءاملعلا عامجإ وه عامجإلا لقن نم ردابتملاو ها ،سلدنألاو

نأ نذإ ملعف مهوتي امك ةصاخ ةيكلاملا نود بهاذملا لهأ نم
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 اهقفأ فلتخي ال نلا ةبيرقلا دالبلاب صوصخم لمجلا ةمئألا لوق

 ..اشحاف افالتخا

 فلتخت ءاجرألا ةعساو دنهلا دالب لاح لك ىلعو

 .ةجرد نيثالثو عبرأ ىلإ ةجرد ةرشع تس نم اهضورع

 فالتخالا عوقو اوققحو ليم يفلأ وحن ىلإ غلبت اهنيب ةفاسملاو
 يف ديحوتلل دهجلا روصتي فيكف ،ليم ةئامسمخ وحنب علطملا يف
 اذإ معن .ءاضيبلا ةحمسلا ةلهسلا نع دعبو ءوبن كلذ لكف ؟هلثم

 فلتخت الو تاهجلا نيش نم ةددعتم "ويدار" رابخأ ترتاوت

 هيف فلتخي دعبب لالهلا هيف ري مل يذلا دلبلا نع ءابنألا تاهج
 دح يف لخدتو ءةلسرملا ءابنألا هذمب لمعلا غ وسيف علطملا

 ."ةنينأمطلل ةديفملا ةضافتسالا

 :ةنالث بهاذملاو" ٢٣٥١-٢٣٥٢: ص لاقو

 اسو مساقلاو ةمركع بهذ هيلإو 3مهتيؤر دلب لهأ لكل ١.

 ."يغملا"و "حتفلا" يف امك ةيعفاشلل هجو وهو قاحسإو

 هيلإو يعرش توبث دعب اهلك دالبلا لهأ دلب ةيؤر مزلي ٢.

 هريغو "حتفلا" يف امك ةيكلاملاو مدقت امك ةيفنحلا بهذ

 هيلإو ثيغملا" يف امك ثيللا لوقو ةلبانحلا بهذم وهو
.ةيعفاشلا ضعب بهذ



  

 نود دادغبو ةرصبلاك ةبراقتملا دالبلا يف موزللا مكح ٣.

 ضعب دنع راتخملا وهو ،ناسارخو سلدنألاك ةدعابتملا

 ظفاحلا ىكح لب ةيعفاشلا دنع روهشملاو ،ةيفنحلا خياشملا

 هفلاخ ام ديقي عامجإلا تبث ولو ،عامجإلا هيلع رمع وبأ

 ناهربلا مايق دنعو اهعلطم فلتخت ال يلا ةبيرقلا دالبلا
 نع الضف ةيعطقلا تايعمسلا ىف لوأتي حيحصلا يلقعلا

 هلامجإ ىلع سابع نبا ثيدحو ،ةيعرشلا تادهتحجلا باب

 يف مالكلل ناك نإو يلقعلا يهقفلا قوذلا اذه ىلع لدي

 ضعب يف لوقلا انلصف دقو ‘ثتحب غاسم هطابنتسا هجو

 ضعب لوق نوكي امبرو ،هعجارف باوبأ لبق اليصفت اهفارطأ
 لوقل ليصفت دالبلا علاطم فالتخال رابتعالا يف انخياشم

 الوق وه نوكي نأ نود لمجلا مهلوق لمحم نايبو ةمئألا

 اقلطم ةمئألا لوق نظ نمو ‘بهذملا فالخ ىلع اديدج

 الإو ڵ©بهذملا يف اديدج ائيش خياشملا ضعب لوق نظ اماع

 ءالؤهو ،ةقيقحلا يف اصاخ ةمئألا لوق نوكي نأ نكميف

 بحاص نأ كلذ ديؤيو ،سانلل هصوصخ اودبأ خياشملا
 ريغ نم ةدعابتملا دالبلا يف علاطملا فالتخا ربتعي عئادبلا

 :(٣٨۔٢٦) عئادبلا ي لوقيف \بهذملا يف فالخ ىلع هيبنت
 ؛رخآلا مكح نيدلبلا دحأ مزلي الف ةديعب تناك اذإ امأف

لهأ يف ربتعيف فلتخت ةشحافلا ةفاسملا دنع دالبلا علاطم نأل



  

 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 نع ىكحو :لاق رخآلا دلبلا نود مهدلب علاطم دلب لك

 لهأ يف قفتسا هنأ ري رضلا ىسوم يبأ نب هللا دبع يبأ

 ىري امترانم ىلع نمو امب برغت سمشلا نأ ةيردنكسأ
 دلبلا لهأل لحي :لاقف ،ريثك نامزب كلذ دعب سمشلا

 بورغ ىري ناك اذإ ةرانملا سأر ىلع نمل لحي الو ،رطفلا

 اهعلطم فلتخي امك فلتخي سمشلا برغم نأل ؛سمشلا

 ."ها هبرغم عضوم لك لهأ يق ربتعيف

 -٧٩٢ص ٢١ج "حيتافملا ةاعرم" يف يروفكرابملا لاقو
 نإ :ةيعفاشلا ةماعو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم نوققحملا لاقو" ٣٠١:

 دادغبك اهلجأل علاطملا فلتخت ال ةبيرق ةفاسم نيدلبلا نيب ناك

 نإو ،امهدحأ يف لالهلا ةيؤرب موصلا امهلهأ مزل الثم ةرصبلاو
 دلب لهأ لكلف ماشلاو زاجحلاو قارعلاك دعب امهنيب ناك

 .مهتيؤر

 ىلع ربتعم ريغ علاطملا فالتخا :"راتخملا ردلا" يف لاق

 لهأ مزليف ،ىوتفلا هيلعو خياشملا رثكأ هيلعو بهذملا رهاظ

 قيرطب كئلوأ ةيؤرب مهدنع تبث اذإ برغملا لهأ ةيؤرب قرشملا
 مكح ىلع ادهشي وأ ةداهشلا نانثا لمتحي نأك) بجوم

 :(زنكلا حراش) يعليزلا لاقو ،(ربخلا ضيفتسي وأ يضاقلا
.ط وحأ ةياورلا رهاظب ذخألا :لامكلا لاق نكل ربتعي هنأ هبشألا
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 اذإ :"حالفلا يقارم" يف لاقو ."قئافلا رهنلا" يف اذكهو ،ىهتنا

 هيلعو بهذملا رهاظ يف سانلا رئاس مزل ةدلب يف لالهلا تبث

 ةدلب لهأ ىلع موي ءاضق مزليف ،خياشملا رثكأ لوق وهو ،ىوتفلا

 اوموص" وهو باطخلا مومعل اموي نيرشعو ةعست اوماص

 هراتخاو علاطملا فالتخاب (مكحلا يأ) فلتخي :ليقو 3"هتيؤرل
 موق دنع سمشلا تلاز اذإ امك هريغو "ديرجتلا" بحاص
 داقعنا مدعل برغملا ال نييلوألا ىلع رهظلاف مهريغ دنع تبرغو

 .اصخلم ىهتنا .مهقح ي ببسلا

 هلوق :"حالفلا يقارم حرش" يف دوعسلا وبأ قيفملا لاقو

 لاصفنا نأل ؛هبشألا وهو "ديرجتلا" بحاص هيلإ بهذ امك

 يف امك راطقألا فالتخاب فلتخي سمشلا عاعش نم لالهلا

 ،تائيلاو كالفألا ملع يف تبثم اذهو هجورخو تقولا لوخد

 ىهتنا ."رهاوجلا" يف امك رهش ةريسم علاطملا هب فلتخت ام لقأو

 .اصخلم

 يف مزلي له لالهلا اوأر اذإ ةدلب لهأ :"ةيناخراتتلا" يفو

 امنإف .همزلي ال :اولاق مهضعبف خياشملا فلتخا ؟ةدلب لك قح

 فالتخاب ةربع ال :"ةيناخلا" يفو مهتيؤر ةدلب لهأ قح يف ربتعملا
 نيتدلبلا نيب ناك نإ :يرودقلا يقو ،ةياورلا رهاظ يف علاطملا
ةمئألا سمش خيشلا ركذو ،همزلي ال علاطملا هب فلتخت توافت



         

  

 .ىهتنا .انباحصأ بهذم نم حيحصلا هنأ يناولحلا

 هنأ ىلع خياشملا رثكأ :"زنكلا حرش" يف يعليزلا لاقو

 موق لك نأل ؛ربتعي نأ هبشألاو ،علاطملا فالتخاب ربتعي ال

 فلتخي سمشلا عاعش نع لالحلا لاصفناو ،مهدنع امب نوبطاخم

 نأ بيرك نع يور ام هرابتعا ىلع ليلدلاو راطقألا فالتخاب

 .ىهتنا .ثيدحلا ...ةيواعم ىلإ هتثعب لضفلا مأ

 ةعست اوماص دلب لهأ :"لزاونلا تاراتخم" يف لاقو

 اموي نينالث اوماص ىرخأ ةدلب لهأو ةيؤرلاب اموي نيرشعو

 امهنيب علاطملا فلتخت مل اذإ موي ءاضق نييلوألا ىلعف {ةيؤرلاب

 ."ىهتنا .ءاضقلا بجي ال تفلتخا اذإ امأو

 رابتعا نم صانم ال :تلق" :يروفكرابملا لاق نأ ىلإ

 فارتعالا ىلإ رطضا دقو ،اضيأ موصلا باب يف علاطملا فالتخا

 ةماع بهذم ةيوقت دعب لاق ثيح "مهلملا حتف" بحاص هب

 ربتعي نأ يغبني !معن :هظفل ام (هرابتعا مدعب لوقلا يأ) ةيفنحلا

 ؛دحاو موي نم رثكأب نيتدلبلا نيب توافتلا هنم مزل نإ اهفالتخا

 نينتالت وأ نيرشعو ةعست رهشلا نوكب ةح رصم صوصنلا نأل

 ق الو كددعلا لقأ نود اميف امه لمعي الو ةداهشلا لبقت الف

.ىهتنا .هرثكأ نم ديزأ
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 ال هنأ انبتك ةماع يف :"يذشلا فرعلا" بحاص لاقو

 موي لك رطف يف امأو "موصلا يف علاطملا فالتخال ةربع
 فالتخا ربتعيف (ةيحضألاو جحلا اذكو) سمخلا تاولصلاو

 فالتخا ةربع مدع نإ :(زنكلا حراش) يعليزلا لاقو ،علاطملا

 .ىهتنا .ةيئانلا ال ةبراقتملا دالبلا يف وه امنإ علاطملا

 .ناجرجلا هب لاقو ،يرودقلا ديرجت يف كلذك لاقو
 موي ديعلا عوقو مزليف الإو ،يعليزلا لوق ميلست نم دب ال :لوقأ
 وأ نيثالئلاو يداحلا وأ نيرشعلاو نماثلا وأ نيرشعلاو عباسلا

 ىلع مدقتي امبر ةينيطنطسق دالب لاله نإف ،نيئالثلاو يناثلا
 دالب لاله ةيؤر انغلب مم انلاله ىلع انمص اذإف نيمويب انلاله

 لجر ماص اذإ ديعلا ريخأت مزلي وأ ديعلا ميدقت مزلي ةينيطنطسق

 ."ىهتنا .ديعلا لبق انءاج مث ةينيطنطسق دالب نم

 :٠٦١-٩٥١ص ٧ج ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاقو

 هريغ نود دلب لهأ لالهلا ىأر اذإ مكحلا يف ءاملعلا فلتخاو"

 دمحم نب مساقلاو ةمركعو سابع نبا نع يورف ،نادلبلا نم
 لاق هبو "مهتيؤر دلب لهأ لكل :اولاق مهنأ هللا دبع نب ملاسو

 .هيوهار نب قاحسإ

 دمحم نب هللا دبع هانثدح ام لوقلا اذه لاق نم ةجحو

انثدح :لاق ةساد نب ركب نب دمحم انثدح :لاق نمؤملا دبع نبا



 }:{ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ليعامسإ انثدح :لاق ،ليعامسإ نب ىسوم انثدح :لاق دواد وبأ

 بيرك ينربخأ : لاق ةلمرح يبأ نب دمح ينربخأ :لاق رفعج نبا

 تمدقف :لاق ماشلاب ةيواعم ىلإ هتتعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ

 اني رف م اشلاب ان أو ناضمر لهتساف ،اهتجاح تيضقف م اشلا

 اوماصو سانلا هآرو 3معن :تلق ؟هتيأر تنأ : لاق ةعمجلا ةليل

 موصن لازن الف ،©تبسلا ةليل هانيأر نكل :لاق ؛ةي واعم ماصو

 ؟ةي واعم ةي ؤرب يفتكت ال و :تلق ؛هارن وأ اموي نينالت لمكن ىح

 .لي هللا لوسر انرمأ اذكه كال :لاق

  

 يعفاشلاو \دعس نب ثيللا نع يور رخآ لوق هيفو
 هوأر دلب لهأ نأ سانلا دنع تبث اذإ :اولاق لبنح نب دمحأو

 نبال يور اميف كلام لوق وهو ،اورطفأ ام ءاضق مهيلعف

 -هباحصأ نم نييندملا لوق وهو- كلام نع يور دقو "مساقلا
 مامإلا لمحي نأ الإ هيف تلصح يذلا دلبلا ريغ مزلت ال ةيؤرلا نأ

 هنيعب دلبلا يق الإ الف ةملكلا فالتخا عم امأو ‘كلذ ىلع

 يف كلذ يف مهبهاذم انصخل دقو ،مهلوق نيعم اذه هلمعو

."ىفاكلا باتكلا"



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا عفر 4٣

 ارثأ هيف نأل ؛بهذأ لوألا لوقلا ىلإ :رمع وبأ لاق

 بحاص لوق وهو ةجحلا هب مزلت نسح ثيدح وهو اعوفرم
 نيعباتلا ءاهقف نم ةفئاط لوقو ةباحصلا نم هل فلاخم ال ريبك

 ملع نوفلكي ال سانلا نأل ؛يدنع هيلع لدي رظنلا نإ اذه عمو

 .مهيلع قاضل كلذ اوفلك ولو ،مهدلب ريغ يف مهنع باغ ام

 ام ريغب اماوعأ ناضمر لاله ناسارخب وأ ةكمب يئر ول تيأرأ

 دنع وأ سلدنألا لهأ دنع نامزب كلذ تبث مث سلدنألاب ناك

 ،كلذ ءاضق هيلع بجي ناكأ مهنم دحاو لجر دنع وأ مهضعب

 امك اموي نيثالث لامكب وأ ةيؤرب رطفأو ،ةيؤرب ماص دق وهو
 .هنع هللا ىضق دقف هب رمأ امم هيلع بجي امب لمع نمو ،رمأ

  

 قفوملا هللاو بابلا اذه يف حيحص يدنع سابع نبا لوقو

 ."باوصلل

 فلتخاو" :٢]٣٨۔-٢٨٢ص ٣ج راكذتسالا يف لاقو
 نود دلب لهأ هاري لاوش وأ ناضمر لاله مكح يف ءاملعلا

 .مهريغ

 اذإ نويرصملاو مساقلا نبا هنع هاور اميف كلام ناكف

 مويلا كلذل ءاضقلا مهيلعف هوأر دلب لهأ نأ سانلا دنع تبث

.ةحيحص ةيؤرب مهريغ هماصو ،هورطفأ يذلا



  

 .دمحأو نييفوكلاو "»ىعفاشلاو ثيللا لوق وهو

 رانيد نباو ةريغملا لوق وهو ،كلام نع نويندملا ىورو
 تعقو يذلا دلبلا لهأ ريغ مزلت ال ةيؤرلا نأ :نوشجاملا نباو

 .كلذ ىلع سانلا لمحي مامإلا نوكي نأ الإ هيف

 يذلا دلبلا الإ الف نيطالسلاو لامعألا فالتخالا امأ

 .مهلوق نعم اذه هلمع يفو لالهلا هيف يئر

 هبو مهتيؤر موق لكل :لاق هنأ سابع نبا نع يورو

 بذ هيلإو ،هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلاو ةمركع لاق

 .ةفئاطو هيوهار نب قاحسإو كرابملا نبا

 وبأ هب انربخأ ام لوقلا اذهب لاق نم ةجح :رمع وبأ لاق

 :لاق ركب نب دمحم ركب وبأ انثدح :لاق٬دمحم نب هللا دبع دمح

 نب ىسوم انثدح :لاق ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ انثدح

 نب دمحم نيثدح :لاق رفعج نب ليعامسإ انثدح :لاق ليعامسإ

 هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك ينربخأ :لاق ةلمرح يبأ

 اهتجاح تيضقف ماشلا تمدقف :لاق ،ماشلاب ةيواعم ىلإ

 تمدق م ةعمجلا ةليل لالهلا انيأرف ماشلاب انأو ناضمر لهتساف

 :لاقف لالهلا ركذ مث سابع نبا لأسف رهشلا رخآ يق ةنيدملا

 .ةنيب ريغب ءاملعلا ضعب هلقن امنإو يعفاشلا نع اذه تبثي مل )١(

 .لصألا ق درو اذك )٢(



 لاملا ةيؤر ةقلمتمل لاسملا ضح نع لاكشا ف {
 ا؟هتيأر تنأ :لاق ،ةعمجلا ةليل هتيأر :تلق ،؟لالهلا متيأر م

 هانيأر انكل :لاق ،ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو ،معن :تلق

 ؛هارن وأ اموي نيثالث لمكن تح موصن لازن الف \تبسلا ةليل

 انرمأ اذكه سال :لاق ،؟همايصو ةيواعم ةيؤرب يفتكت الفأ :تلقف

 .لي هللا لوسر

 انثدح :لاق :دسأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ انربخأو

 ©يوسنلا بيعش نب دمحأ انثدح لاق كيلع نب دمحم نب ةزمح

 :لاق رفعج نب ليعامسإ انربخأ لاق رجح نب يلع انربخأ :لاق

 لضفلا مأ نأ بيرك ينربخأ :لاق ةلمرح يبأ نب دمحم انثدح

 ماشلا تمدقف :لاق ماشلاب ةيواعم ىلإ هتثعب ثراحلا تنب

 ركذو ناضمر لاله يلع لهتساف اهتجاح تيضقف

 .ركب يبأل مدقت امك ءاوس ثيدحلا ،..ناضمر

    

 )١( نأ اميف ةيؤرلا ىعارت ال هنأ اوعمجأ دق :رمع وبأ لاق
 الإ هتيؤر هل دلب لك كلذكو ناسارخو سلدنألاك نادلبلا نم
 نيملسملا دالب نم هراطقأ تبراقت امو ريبكلا رصملاك ناك ام
 ."ملعأ هللاو

 :٥٨-٤٨ص ١ج "نآرقلا ماكحأ" يف يبرعلا نبا لاقو
 نإف ؛دعبي وأ برقي نأ ولخي الف دلب ةيؤر نع ربخم ربخأ اذإ"

 .لصألا يف درو اذك )١(



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا من

 دلب لك لهأل :موق لاق دقف دعب نإو \دحاو مكحلاف برق

 .مهتيؤر

 .كلذ مهمزلي :ليقو

 ةيواعم ىلإ هتثعب لضفلا مأ نأ بيرك نع حيحصلا يفو

 اهتجاح تيضقف ،ماشلا تمدقف :لاق ،ماشلاب نايفس يبأ نب

 ةليل لالحلا تيأرف ،ماشلاب انأو ناضمر لاله يلع لهتساو

 مث سابع نبا ييلأسف ،رهشلا رخآ يف ةنيدملا تمدق مث ةعمجلا

 تنأ :لاقف] ،ةعمجلا ةليل :تلقف ،؟هتيأر تم :لاقف لالهلا ركذ

 :لاق ،[ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو ،معن :تلق ،؟هتيأر

 ء؟ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :هل تلقف تبسلا ةليل هانيأر انكل

 لوق ليوأت يف فلتخاو ي هللا لوسر انرمأ اذكه كال :لاق
 نأل هدر :ليقو \دحاو ربخ هنأل هدر :ليقف كاذه سابع نبا

 .دهشي مل ابيرك نأل ؛حيحصلا وهو ،علاطملا يف ةفلتخم راطقألا

 مكلا نأ يف فالخ الو ؛ةداهشب تبث مكح نع ربخأ امنإو

 هنأ تبث ول ام هريظنو دحاولا ربخ هيف يزجي ةداهشلاب تبانلا

 نوكيف ،تبسلا ةليل ةيليبشإب لهأو تامغأب ةعمجلا ةليل لهأ

 الو تامغأ نم فشكي اليهس نأل ،مهتيؤر دلب لك لهأل

 ."علاطملا فالتخا ىلع لدي اذهو ةيليبشأ نم فشكي

 . مهفملا" ق يطرقلا رمع نب درجحأ سابعلا وبأ لاقو

  

      



 لوقو" ١: ٤٤-٢٤١ص ٣ج "ملسم باتك صيخلت نم لكشأ

 لاق مم (هارن وأ نيثالث لمكن تيح موصن لازن الف) :سابع نب
 كلذ عفرب حيرصت ةملك ( هللا لوسر انرمأ اذكه) :هرخآ يف

 تدعابت اذإ دالبلا نأ ىلع ةجح وهف «هب هرمأبو 9 يبلل

 لهأ ىلع بجاولاف كلذ براق ام وأ زاجحلا نم ماشلا دعابتك

 كلذ تبث نإو ،هريغ ةيؤر نود هتيؤر ىلع لمعت نأ دلب لك
 زوجت الف كلذ ىلع سانلا لمحي مل ام مظعألا مامإلا دنع

 مكح عم ىقبي الو ؛اهيف فلتخم ةيداهتجا ةلأسملا ذإ ؛هتفلاخم

 نينمؤملا ريمأ ةيواعم نأ ىرت الأ ،هتفلاخم لحت الو داهتجا مامإلا

 سابع نبا تفتلي ل مث ،ماشلاب امب سانلا ماصو ةيؤرلاب ماص دق

 نم فرعي اذه هجوو وه هتيؤر مكح ىلع يقب لب 6كلذ ىلإ
 ميلاقألا تاعافترا نأ :اهيف نيبتي هنأ كلذو ليدعتلاو ةئيهلا ملع

 برغيو لالهلا علطيف ،امبراغمو ةلهألا علاطم فلتختف ؛ةفلتخم

 الف :اذه ىلعو نيرخآ ىلع هبورغو هعولط لبق موق ىلع
 ىلاعت هللاو ڵبرتق اميف ال ادج دعب اميف الإ اذه ريثأت رهظي

 هبو ،ةمركعو مساقلاو ملاسو سابع نبا راص كلذ ىلإو .ملعأ

 دلب لك لهأل :بوب ثيح ؛يذمرتلا راشأ هيلإو ،قاحسإ لاق

 ىعارت ال هنأ ىلع عامجإلا ربلا دبع نب رمع وبأ ىكحو ،مهتيؤر

 لكلو :لاق ،ناسارخ نم سلدنألاك نادلبلا نم دعب اميف ةيؤرلا
 نم هراطقأ تبراقت امو ريبكلا رصملاك ناك ام الإ مهتيؤر دلب

     لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضح نع لاكشإلا مفر
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 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا    
  

 لدي رمع وبأ هاكح يذلا عامجإلا اذهو :تلق .نيملسملا نادلب

 نم براقت اميف وه امنإ ةلأسملا هذه ىق عقاولا فالخلا نأ ىلع

 ءاش نإ هركذن نحنو .دحاولا رطقلا مكح يف نكي مل و دالبلا

 الو دلب لهأ هاري لالهلا يف فلتخا :رذنملا نبا لاق .ىلاعت هللا

 مدقت نم ركذو "مهتيؤر دلب لك لهأل :موق لاقف مهريغ هاري
 مهيلعف هوأر دلب لهأ نأ تبث اذإ :نورخآ لاقو مهرثكأ ركذ

 ملعأ الو دمحأو يعفاشلاو ثيللا لوق وهو ،اورطفأ ام ءاضق

 لالجلا ةيؤر تناك اذإ :انخويش لاقو ،ييوكلاو ينيدملا لوق الإ

 مهمزل نيدهاش ةداهشب مهريغ ىلإ لقن مغ عضومب ةعطاق ةرهاظ

 اهيف مزلي الف ةداهشلاب هتوبث امأ :كلملا دبع لاقو موصلا

 دنع تبثي نأ الإ ةداهشلا هيف تتبث يذلا دلبلا لهأل الإ موصلا

 دالبلا نأب :اذه للعو ،ُمايصلا مهلك َسانلا مزليف مظعألا مامإلا

 .عيمجلا يف ذفان همكح ذإ ؛دحاو دلبك اهلك

 اوقرفي مل و ،ةلأسملا هذهل خياشملا لقن عقو اذكه :تلق

 ليلدب ؛قرفلا :باوصلاو .ميلاقألا نم بيرقلاو ديعبلا نيب

 ىلع خياشملا قالطإ لمحيف ،رمع وبأ هاكح يذلا عامجإلا

 . "ملعأ ىلاعت هللا و ةبراقتملا دالبلا

 عماجلا" ق يطرقلا درجحأ نب دمح هللا لبح وبأ لاقو

ربخع ربخأ اذإ اوفلتخا و" :٦٩٢۔-٥٩٢ص ٢٦ج "نآرقلا ماكحأل



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر .

 مكحلاف برق نإف ،دعبي وأ برقي نأ ولخي الف دلب ةيؤر نع
 ةمركع نع اذه يور {مهتيؤر دلب لك لهألف دعب نإو ،دحاو
 هيلإو ،قاحسإ لاق هبو سابع نبا نع يورو ،ملاسو مساقلاو
 "0١. مهتيؤر دلب لك لهأل" :بوب ثيح يراخبلا راشأ

  

 هوأر دق دلب لهأ نأ سانلا دنع تبث اذإ :نورخآ لاقو

 . ىعفاشلاو دعس نب ثيللا لاق اذكه 6اورطفأ ام ءاضق مهيلعف

 .ييوكلاو يندملا لوق الإ هملعأ الو :رذنملا نبا لاق

 :هل "نآرقلا ماكحأ" باتك ق يربطلا ايكلأ ركذ :تلق

 اموي نيثالث دلب لهأ ماص اذإ هنأ ىلع ةفينح يلأ باحصأ عمجأو

 اوماص نيذلا ىلع نأ اموي نيرشعو ةعست دلب لهأو ،ةيؤرلل

 .موي ءاضق اموي نيرشعو ةعست

 يف علاطملا تناك ذإ ؛كلذ نوري ال يعفاشلا باحصأو
 .فلتخت نأ زوجي نادلبلا

 ا ل ك تكو ت : ل اعت هلوق ةفىنح ن يبأ باحصأ ةجحو

 ىلع بجوف نوثالث ةدعلا نأ دلب لهأ ةيؤرب تبثو ا : 1

 . املامكإ ءال ؤه

 اورطفأو هتيؤرل اوموص" :ي هلوقب جتحي مهفلاخمو

 .دحاو ريغل أطخلا اذه عقو دقو ،يراخبلل سيلو ،يذمرتلل اذه )١(



 { لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 .مهدلب يف موق لك ةداع رابتعا بجوي كلذو ثيدحلا "هتيؤرل

 اميف ةيؤرلا ىعارت ال هنأ ىلع عامجإلا رمع وبأ ىكحو

 دلب لكلو :لاق ناسارخ نم سلدنألاك نادلبلا نم دعب

 .نيملسملا نادلب

 هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك نع ملسم ىور

 اهتجاح تيضقف ماشلا تمدقف :لاق ماشلاب ةيواعم ىلإ

 مث ةعمجلا ةليل لالهلا تيأرف ،ماشلاب انأو ناضمر يلع لهتساو

 ىضر- سابع نب هللا دبع لأسف رهشلا رخآ يق ةنيدملا تمدق

 :تلقف ،؟لالهلا متيأر ێم :لاقف ،لالهلا ركذ ش -امهنع هللا

 سانلا هآرو ،معن :تلقف 3؟هتيأر تنأ :لاقف ةعمجلا ةليل هانيأر

 لازن الف }©تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف ،ةيواعم ماصو اوماصو

 ةي ؤرب يفتكت ال وأ :تلقف ،٥ارن وأ نبنالث لمكن ىح م وصن

 .لي هللا لوسر انرمأ اذكه ،ال :لاقف ؟همايصو ةيواعم

  

 هللا لوسر انرمأ اذكه) سابع نبا لوق :انؤاملع لاق

 .هرمأب و ةلي يبلا ىلإ كلذ عفرب حيرصت ةملك (ل

 نم ماشلا دعابتك تدعابت اذإ دالبلا نأ ىلع ةجح وهف

نود هتيؤر ىلع لمعت نأ دلب لك لهأ ىلع بجاولاف زاجحلا



 لالهلا ةرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .

 لمحي ل ام مظعألا مامإلا دنع كلذ تبن نإو 6هريغ ةيؤر

 .هتفلاخ زوحت الف لمح نإف كلذ ىلع سانلا

 ( هللا لوسر انرمأ اذكه) هلوق :يربطلا ايكلأ لاقو

 هتيؤرل اوموص) :لي هللا لوسر لوق هيف لوأت نوكي نأ لمتحي
 .(هتيؤرل اورطفأو

 سابع نبا لوق ليوأت يف فلتخاو" :يبرعلا نبا لاقو
 ةفلتنح راطقألا نأل ٥هدر :ليقو دحاو ربخ هزأل هدر :ليقف ااذه

 نع ربخأ امنإو دهشي مل ابيرك نأل ؛حيحصلا وهو ،علاطملا يت
 هيف يزجي هنأ تبانلا مكحلا ىف فالخ الو ةداهشلاب تبث مكح

 .دحاولا ربخ

 لهأو ‘تامغأب ةعمجلا ةليل لهأ هنأ تبث ول ام هريظنو
 اليهس نأل ؛مهتيؤر دلب لك لهأل نوكيف تبسلا ةليل ةيليبشأب
 ىلع لدي اذهو ا ةيليبشأ نم فشكي ال و تامغأ نم فشكي

 . "علاطملا فالتخا

  

 ةلأسملا هذه ىيف -هللا همحر- كلام بهذم امأو :تلق
 ةرصبلا لهأ نأ ةعومجملا يف هنع مساقلا نباو بهو نبا ىورف
 ةنيدملاو ةفوكلا لهأ ىلإ كلذ غلب مت ناضمر لاله اوأر اذإ

.ءادألا تاف نإ ءاضقلا وأ مايصلا مهمزلي هنأ نميلاو



  

 نإ هنأ نوشجاملا نبا نع قاحسإ وبأ يضاقلا ىورو

 ليدعتلاو ةداهشلا نع نغتسي عئاذ عئاش رمأب ةرصبلاب تبث ناك

 تبث امنإ ناك نإو ،ءاضقلا دالبلا لهأ نم مهريغ مزلي هنإف هل

 نم الإ دالبلا نم كلذ مزلي مل نيدهاش ةداهشب مهمكاح دنع

 تبث نوكي وأ هتيالو يف وه نمث مكاحلا كلذ مكح همزلي ناك

 .نيملسملا ةعامج ءاضقلا مزليف نينمؤملا ريمأ دنع كلذ

 ."كلام لوق اذهو :لاق

 بصن" :١٩٤۔-٥٠٩٤ص ٢٦ج "ةريخذلا" يف يفارقلا لاقو

 ةيؤرو لاوزلاو رجفلاك ماكحألل ابابسأ تاقوألا ىلاعت هللا

 تاقوألاو ںانزلاو ةقرسلا وحن ابابسأ لاعفألا بصن امك ،لالهلا

 موقل رجف وهو الإ موقل لاوز نم امف راطقألا بسحب فلتخت

 تكرحت املك لب ،موقل ليللا فصنو موقل برغمو موقل رصعو

 سمش عولطو رجف يه اهنيعب ةجردلا كلتف \ةجرد سمشلا

 نامزلا ءامسأ رئاسو راف فصنو ليل فصنو بورغو لاوزو

 امب موق لك ىلاعت هللا بطاخو .ةفلتخم راطقأ بسحب اهيلإ بسني
 لاوزب دحأ بطاخي الف مهريغ رطق يف ال مهرطق يف ققحتي
 هصلاطم لالهلا كلذكو ،هيلع عمجب اذهو ،هرجفب الو هدلب ريغ

 ةيناثلا ةليللا يف الإ قرشملا يف رهظي الو برغملا يف رهظيف ،ةفلتخم

رظني نمل ةرورضلاب مولعم اذهو ،عاعشلا يف هسابتحا بسحب



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .

 الو ،هرطق لالمب دحأ لك بطاخي نأ ةدعاقلا ىضتقمو ،هيف

 انمزلي ال امك ةعطاقلا قرطلاب تبث ولو هريغ مكح همزلي
 امك انع قرش نم ىلع علط دق رجفلا نأب انعطق نإو حبصلا

 اذه يف يراجبلا راشأ اذه ىلإو .[ةفينح ابأ يعي](حر هلاق
 مل كلذ ناك ولو ،مهتيؤر دلب لك لهأل نأب هلوقب ثيدحلا

 بتكي ناك هنأ ءافلخلا نم هريغ الو باطخلا نب رمع نع لقني

 لب ،اوموصف لالهلا تيأر دق ينإ ديربلا ثعبي و راطقألا ىلإ
 .هيلع اعمجب ادح ريصيف ،مهيئرم عم سانلا نوكرتي اوناك

 هرصق يف اضيأ كلملا دبع لوقو روهشملا اذه ىلع لكشيو

 اذإ كلذكو ،ةضافتسالا نود مكحلا يف ةيالولا لحم ىلع موزللا

 ىلع هب مكح نإ نيدهاشلاب هب مكحو مظعألا مامإلا دنع تبث

 ؛همكح ذفني الأ يغبنيف مهريغ ىلع وأ مهادعتي ال هرطق لهأ

 الو مزلي ال ببس ريغب مكح لكو ،ببس ريغب مكح هنأل
 . لمني

  

 لوصح :امهيناثو" :٤١٨-٣٨ص ١ج "قورفلا" يف لاقو

 فالخب اهراطقأب ةصتخم امنمأ ىلع تاولصلا تاقوأ يف عامجإلا

 اذهب ءاملعلا دنع راطقألا فالتخاب فلتخي عيمجلا نأ عم ،ةلهألا

 نع دعبلا ببسب هريغ نود دلب يف لالهلا علطي دقف نأشلا

نأ ددصب وه قرشملا ىلإ برقألا دلبلا نإف هنم برقلاو قرشملا



  

 ٢ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ريسلا ديزم ببسب ؛يبرغلا دلبلا يف ىريو ،لالهلا هيف ىري ال

 يف صلختي ال دقف سمشلا عاعش نم لالهلا صلختل بجوملا
 صلخت ةيبرغلا قافالا ىلإ لصوو هريس رثك اذإف ،يقرشلا دلبلا

 يف طوسبم اذهو قرشملا نود برغملا يف لالهلا ىريف ،هيف

 موقل بورغ وهو الإ موقل لاوز نم ام اذهلو "ملعلا اذه بتك
 ةجرد لكو ،موق دنع ليللا فصنو موق دنع سمشلا عولطو

 راهنلاو ليللا تاقوأ عيمجل ةنمضتم يهف اهيف سمشلا نوكت

 تاولصلا تاقوأ ىلع لالهلا ةيعفاشلا تساق اذإف ةفلتخم راطقأل

 لكل ربتعي هنأ قحلاو لكشم وهو ،قرفلا رسعو سايقلا هجتا

 ."مهلاوزو مهرجف موق لكل ربتعي امك مهلالهو مهتيؤر موق

 نأ يانلا لاكشإلا" :٨٢٦-٧٢٦ص ٢ج اضيأ لاقو

 بوجول اببس دالبلا نم دلب يف لالهلا ةيؤر اولعج ةيكلاملا

 مهمحر- ةلبانحلا مهتقفاوو ضرألا راطقأ عيمج ىلع موصلا
 موق لكل :-هللا مهمحر- ةيعفاشلا تلاقو ،كلذ ىلع -هللا

 ملاوزو مهرجف موق لكل نأ ىلع عيمجلا قفتاو ،مهتيؤر
 موق ىلع علط اذإ رجفلا نإف مهعاشعو مميبرغمو مهرصعو
 راهنلا فصن نيرخآ دنعو ليللا فصن نيرخآ دنع نوكي

 امو تاقوألا نم كلذ ريغ ىلإ سمشلا بورغ نيرخآ دنعو

عيمج اهيفو الإ برغت وأ طسوتت وأ كلفلا نم علطت ةجرد نم



 ةقلعتملا لئاسملا لاكشالا    لالحلا ةبؤرب
»." 

      

  

 سمشلا تعلط اذإف ،ةنيابتم راطقأو ةفلتخم قافآ بسحب تاقوألا

 وأ ،مهنم ةيبرغملا دالبلا دنع ليللا فصن ناك قرشملا ىصقأ يق

 اذيف قفألا كلذ نع دعبلا بسح ىلع رثكأ وأ كلذ نم لقأ

 دالبلا دنع ليللا فصن ناك برغملا ىصقأ يف سمشلا تبرغ

 رظطقلا نم رطقلا كلذ برق بسحب رثكأ وأ لقأ وأ ةيقرشملا

 اذه فلتخت تاقوألا ةيقب كلذكو سمشلا هيف تبرغ يذلا

 تلك شأ ةلأسم ةيهقفلا ىواتفلا ق عقو كلذكو فالتخالا

 دنع اتام نيوخأ يف -هللا مهمحر- ءاهقفلا نم ةعامج ىلع

 هبحاص ثري امهيأ برغملاب رخآلاو قرشملاب امهدحأ لاوزلا

 لاوز نأل ؛يقرشملا ثري يبرغملا نأب ءاهقفلا نم ءالضفلا قيفأف

 رخأتملا هثريف الوأ تام يقرشملاف \برغملا لاوز لبق قرشملا

 .يقرشملا يبرغملا ثريف ،ثري ةايحلا رخأتمو ءايح هدعب هئاقبل

 فلتخت تاولصلا تاقوأ نأ ىلع قافتالا ررقت اذإ

 نم كلذ ريغو مهلاوزو مهرجف موق لكل نأو قافآلا فالتخاب
 اذإ ةيقرشملا دالبلا نأ ببسب ؛ةلهألا يف كلذ مزليف تاقوألا

 رمقلا عم كرحتت سمشلا تيقبو عاعشلا ف اهيف لالهلا ناك

 دقو الإ برغملا قفأ ىلإ سمشلا لصت امف ةيبرغلا ةهجلا ىلإ

 لهأ هاري الو \برغملا لهأ هاريف عاعشلا نم لالهلا جرخ

 باب سا 4 لو لالهلا ةيؤر فالتخا بابسأ دحأ اذه ،فقرشملا



  

 ٧ لالهلا ةيؤر. ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 ام تركذ امنإ انهاه اهركذ قيلي ال ةئيهلا ملع يف ةروكذم رخأ

 .همهف برقي

 نأ بجو قافآلا فالتخاب فلتخي لالهلا ناك اذإو

 مهرجف موق لكل نأ امك ةلهألا ىف يف مهتيؤر موق لكل نوكي

 باوصو ،رهاظ قح اذهو تاولصلا تاقوأ نم كلذ ريغو

 رطقب لالهلا ةيؤرب ميلاقألا عيمج ىلع موصلا بوجو امأ ،نيعتم
 ."هملعاف كلذ ضتقت مل ةلدألاو دعاوقلا نع ديعبف اهنم

 يف يطيقنشلا دشار نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 دلب ىلإ لقن اذإو" ٥١: ٠ص ٢ج "بهذملا لئاسم طبض يق

 ةيؤر مهدنع رشتنا ادلب نأ اهطرش ىلع ةداهشلا وأ راشتنالاب

 تبث هنأ امهدحأب لقن نإو ءاضقلاو موصلا مهمزل لالهلا

 نبا ىورو ،اضيأ مهمزل مايصلاب رمأ مامإلا نأو ةداهشلاب
 هدنع امب بتكو نينمؤملا ريمأ دنع تبث اذإ مزلي امنإ :نوشجاملا

 نم مزلي مل نيلدع ةداهشب مكاح دنع تبث نإ امأو كلذ نم

 لكل نأ يعفاشلا بهذمو ،ماكحألا رئاسك هتيالو نع جرخ
 برقلاب فلتخت دالبلا نأل ؛رظنلا ىضتقم وهو ،مهتيؤر موق

 ."دعبلاو

 م

 اذإ و" : ٢١ . ص ١ ج "دهتجملا ةيادب"" ق دشر نبا لاقو

كلذ ىدعتي لهف هرب ل نم قح ق ربخلاب تبنت ةيؤرلا نإ انلق



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع ل اكشالا مفر 7

 نأ هوري مل اذإ ام دلب لهأ ىلع بجي له يعأ ؟دلب ىلإ دلب نم

 هيف {؟ةيؤر دلب لكل مأ رخآ دلب ةيؤرب كلذ يف اوذخأي
 اذإ هنأ هنع اوور نييرصملاو مساقلا نبا نإف ،كلام امأف ڵ\فالخ

 ءاضق مهيلع نأ لالهلا اوأر رخآ دلب لهأ نأ دلب لهأ دنع تبن

 © يعفاشلا لاق هب و !مهريغ هماص و ،هورطفأ يذلا مويلا كلذ

  

 دنع ربخلاب مزلت ال ةيؤرلا نأ كلام نع نويندملا ىورو
 لمحي مامإلا نوكي نأ الإ {ةيؤرلا هيف تعقو يذلا دلبلا لهأ ريغ
 باحصأ نم ةريغملاو \نوشجاملا نبا لاق هبو ‘كلذ ىلع سانلا
 .كلام

 سلدنألاك ةيئانلا نادلبلا يف كلذ ىعاري ال هنأ اوعمجأو
 .زاجحلاو

 رظنلا امأ رظنلاو رثألا ضراعت :فالخلا اذه يف ببسلاو
 نأ بجيف فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت مل اذإ دالبلا نأ وهف

 .دحاولا قفألا سايق يف اهمأل ؛ضعب ىلع اهضعب لمحن
 لمحي نأ بجي سيلف اريثك افالتخا تفلتخا اذإ امأو

.ضعب ىلع اهضعب



 ظ لالملا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر   

 (ثيدحلا ركذف) "بيرك نع ملسم هاور امف :رثألا امأو
 برق هتيؤر دلب لكل نأ يضتقي رثألا اذه رهاظف" :لاق نأ ىلإ

 ةصاخبو ،ةبيرقلاو ةيئانلا دالبلا نيب قرفلا يطعي رظنلاو ،دعب وأ

 ."اريثك ضرعلاو لوطلا يف هيأن ناك ام

 "ةيعرشلا ماكحألا نيناوق" يف يبلكلا يزج نبا لاقو

 لهأ نم مهريغ دنع مكحلا مزل دلب لهأ هآر اذإ" :١١١ص

 يف مزلي الو ،نوشجاملا نبال افالخو يعفاشلل اقافو نادلبلا

 ."اعامجإ زاجحلاو سلدنألاك ادج ةديعبلا نادلبلا

 ةفحتلا" يف ىطيقنشلا يراصنألا ظوفحم نب طبارملا لاقو

 ٩: ٤-٣٩ص "ةيضرملا

 دانعالب تبراقت اذب دالبلل ةيؤرلاب هتبثاو"
 الج اهرمأ راهنلا ةيؤرو الف ادج تدعابت نإ سكعلاو

 اذصوصخ ورصن فالخ ىلع اذل ليللا نم يتآلل نوكي

 "نع هاضتقمب لمعي لصح نإ راهنلا طسو يف هتوبث
 يف قازرلا دبع نب باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاقو

 لدت اهلك ةيؤرلا ثيداحأ لب" :٩٢ص ١ ج "لالزلا بذعلا"

 اصوصخو ،-علاطملا فالتخا رابتعا ىلع يأ- كلذ ىلع

 ثيح ؛رظنلاو ةدهاشملا كلذكو \‘تملع امك بيرك ثيدح
 .مه

عاعشلا نم جورخلاو عامتجالا دعب ةيشع ةعقاولا ةيؤرلا نإ



     لالحلا ةيؤر ةعلعملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ر ه
 امم يه اعامجإو ةنسو اباتك هئاهتناو موصلا ءدب ديدحت يف ةربتعملا

 ."اعطق قافآلا فالتخاب فلتخت

 نم :-هنع هللا ىضر رمع يأ- هلوقو" :٩٢ص لاقو

 وه اذهو .ةيؤرلا ىلإ ةيؤرلا نم يعي حضولا ىلإ حضولا
 ةرئاد نع جراخ وهف هادع امو ،هعابتا بجاولاو اعرش بولطملا

 يانلا لصفلا يف كلذ يف طسب ديزم يتأيسو ‘باوصلاو قحلا

 ."لوألا ثحبملا نم ثلاثلاو

 نباو يجابلا مالك نم هانركذ امبو" ٣١-٣٢: ص لاقو

 كلامل بسن نم طلغ نيبتي يطرقلاو ربلا دبع نباو مكحلا دبع

 ممأ عم ءادج دعبلا عم ولو ةيؤرلا مومعب لوقلا هباحصأو
 ؛مزلي الو زوجي ال لب ،ادج دعبلا عم لقن ال هنأ ىلع نوعمج
 دبع نبا لاق امك ‘نورخآ هاري الو موق هاري نأ نكمي ثيح

 ةيؤرلا ىه اعامجإو ةنسو اباتك ةربتعملا ةيؤرلا نأل كلذو ؛مكحملا

 تملع امك عاعشلا نم جورخلاو عامتجالا دعب ةيشع ةعقا ولا

 يف مويلا سفن يف ةعنتممو قافآلا ضعب يف ةحضاو نوكت دق
 ىبملا ىعطقلا يكلفلا باسحلاو ةدهاشملاب كلذو رخآلا ضعبلا

 ٠..... ٠ ."ةليوطلا نينسلا يف ةدهاشملاو دصرلا ىلع

 عيمج مزلت دلب ةيؤر نأب :لاق نمف هيلعو" :٣٣ص لاقو
امهنإ ثيح ؛رظنلاو رثألا فلاخ دقف ادج دعبلا عم ولو ،دالبلا



 _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

  

  

 ىري نأ هعم 2 يذلا ريثكلا دعبلا عم لقن ال هنأ ىلع ناقفتم

 .نورخآ هاري الو موق لالحلا

 عقو هنأ انمدق دقو اقلطم مومعلاب حصي فيك ،اضيأو

 موصلا ءدب عرشلا امب ددح قلا ةيؤرلاب دارملا نأ ىلع عامجإلا

 نم جورخلاو عامتجالا دعب ةيشع ةعقاولا ةيؤرلا يه هءاهتناو
 نوكت دق بورغلا دعب ةيؤرلا نأ هب عوطقملا نم هنأو ،عاعشلا

 فالتخالا بسحب اهضعب يف ةعنتممو ،قافآلا ضعب يف ةحضاو

 ."اعم امهيف وأ ضرعلا يف وأ لوطلا يت
 : -مالسلا هيلع- هلوق نأ ىلع" :٤٣-٣٣ص لاقو

 :وهو ،رخآ ثيدحب رسفم وه"هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص"
 نأل كلذو ؛"اورطفأف هومتيأر اذإو اوموصف لالهلا متيأر اذإ"

 اذإ" :ليلدب ،لالهلل مكتيؤرل اوموص :يأ "هتيؤرل اوموص" نعم
 وه امهنم لك يف باطخلاف هيلعو .خلإ.."اوموصف لالهلا متيأر

 كلذ يف سيلو ،لاكشإ الو نيملسملا نم ةفئاط لكل هجوم

 'ضرألا لهأ عيمج معت ضعب ةيؤر نأ ىلإ ةراشإ نيدأ

 :-مالسلا هيلع- هلوق اضيأو" :٥٣-٤٣ص لاقو

 يح اونشو اولكو :ىلاعت هلوقك وه 5"حلإ...هتيؤرل اوموص"
 باطخلاف «هرتتلاممدوتسلا لمنت م يكلا طينا ول تت
نكلو لاكشإ الو ةمألا عيمحل هجوم ثيدحلا يفو ةيآلا ( ي



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .

 رجفلا عولطب هءاهتناو كاسمإلا ءدب ةيآلا يف ددح ثيح

 ةيؤرب هءاهتناو مايصلا ءدب ثيدحلا يف ددحو سمشلا بورغو

 .اعطق قافآلا فالتخاب فلتخي امم لكلاو \بورغلا دعب لالهلا

 بورغلا دعب موق لك بورغو موق لك رجف ةاعارم نم دب الف
 لوبقملا ليلدلاب هيلعف قرفلا ىعدا نمو ،عيمحلا نيب قرف الو

 هيلع- يبلا نأ انضرف ول هلك اذهو ،القعو ةئيهو اعرش

 "هتيؤرل اورظطفأو هتيؤرل اوموص" : هلوق ىلع رصتقا -مالسلا
 يفو ،"نينالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف" :داز ثيح امأو

 6"نينالث ةدعلا اولمكأف باحس هنيبو مكنيب لاح نإف" :ةياور

 هيلع- هلوق لب ،اقلطم مومعلا ىلع ثيدحلا لمحل ىنعم الف
 لك نأ ىلع لدي امم "باحس هنيبو مكنيب لاح نإف" :-مالسلا

 ؛هريغ وأ ديعبلا دعبلا نيب قرف ريغ نم مهدنع امب نوبطاخم موق
 لاح اذإ نيثالث ةدعلا لامكإب انرمأ هيف ظفللا اذه نأل كلذو

  

 عيمج يف ري مل اذإ امب قدصي وهو ‘باحس لالهلا نيبو اننيب

 لمح حصي فيكف ثالثلا روصلاب قداص هنإ ثيحو ،بيرق

 ىلع "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :-مالسلا هيلع- هلوق
 ضرف ىلع ثيدحلا لوأب ذخألا نم كلذ لب ،اقلطم مومعلا
. هرخآب مالكلا نأ عم هرخآ نع ةلفغلا و هم ومع



  

 : . لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 مومع يف حيرصلا ظفللا نع عراشلا لدع ثيح اضيأو

 ليلد كاذف ‘ثتالثلا روصلل لماشلا ظفللا اذه ىلإ ةيؤرلا مكح

 ؛ضرألا لهأ عيمج اهمكح معي ال دحاو لحم يف ةيؤرلا نأ ىلع

 اوموص :وهو كلذ يف حيرص ظفلب ىتأل معت تناك ول ذإ
 هنأل ؛خلإ..الصأ هورت مل نإف ،هتيؤر قلطمل اورطفأو ،هتيؤر قلطم

 نع لودعلا نايبلا نم سيلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبيل ثعب

 ىلإ هعم جاتحي ميمعتلا اضيأو هريغ ىلإ مكحلا يف حيرص ظفل

 دحاو عضوم يف ولو وأ هتيؤر قلطملا وهو ثيدحلا يف ريدقت

 . "همدع لصألاو

 تدرو ةيؤرلا ثيداحأ نأ ىلع" :٦٣۔-٥٣ص لاقو

 هدهاشت ام ىلع نيبت ةفئاط لك نأ ديفت اهلكو ،ةفلتخم ظافلأب

 يراخبلا يحيحصو "أطوملا" يف ام اهنم ،ميغ وأ ةيؤر نم

 ناضمر ركذ لي هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع ملسمو

 نإف ،هورت تيح اورطفت الو لالهلا اورت تح اوموصت ال" :لاقف

 نب هللا دبع نع يراخبلل ةياور يفو 3"هل اوردقاف مكيلع مغ

 الف .ةليل نورشعو عست رهشلا" :لاق ةلت هللا لوسر نأ رمع

 يقو ،"نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف ،هورت تح اوموصت
 متيأر اذإ" :لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسمل ةياور

اوموصف مكيلع مع نإف ءاورطنأف هومتيأر اذإو .اوموصف لالم
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 سيق يبأ نب هللا دبع نع دواد يبأل ةياور يفو 5"اموي نيئالث
 هللا لوسر ناك :لوقت -اهنع هللا يضر- ةشئاع تعمس :لاق

 ةيؤرل موصي مث ،هريغ نم ظفحتي ال ام نابعش نم ظفحتي لي

 هل ةياور يفو ،"ماص م اموي نيثالث ةع هيلع مغ نإف ناضمر

 رهشلا اومدقت ال" :لي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع
 الو مكدحأ هموصي ءيش نوكي نأ الإ نيموي الو موي مايصب

 ةمامغ هنود لاح نإف ،هورت تيح اوموص مث ،هورت تيح اوموصت
 ."نورشعو عست رهشلاو ،اورطفأ مم ،نيثالث ةدعلا اومتأف

 :لاق يرتخبلا يبأ نع ملسم حيحص يفو" :٧٣ص لاقو

 لاقف لالهلا انيءارت :لاق ةلخن نطبب انلزن املف ةرمعلل انجرخ

 ،نيتليل نبا وه :موقلا ضعب لاقو ‘ٹالث نبا ؤه :موقلا ضعب

 :موقلا ضعب لاقف ،لالهلا انيأر انإ :انلقف سابع نبا انيقلف :لاق

 ةليل يأ :لاقف ،نيتليل نبا :وه :موقلا ضعب لاقو ‘ثالث نبا وه
 لع هللا لوسر نإ :لاقف ،اذكو اذك ةليل :انلقف :لاق ،؟هومتيأر

 ."هومتيأر ةليلل وهف ةيؤرلل هتم هللا نإ" :لاق

 نحنو ناضمر انللهأ :لاق يرتخبلا يبأ نع ةياور يفو

 نبا لاقف ءهلأسي سابع نبا ىلإ الجر انلسرأف قرع تاذب

 يمغأ نإف ،هتيؤرل هدمأ دق هللا نإ" :لي هللا لوسر لاق :سابع

هدم هللا ن" :ةلي هلوق لمأتف .ها "ةدعلا اولمكأف مكيلع



  

 . لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا 2

 حوضوب لدي يذلا رمألا "هومتيأر ةليلل وهف" :هلوقو 5"ةيؤرلل
 وأ اريغص هوأر ءاوسو ،مهتيؤرب نوبطاخم موق لك نأ ىلع

 ثيدح بقع ملسم امهركذ يرتخبلا يبأ نع ناتياورلاو ،اريبك

 ال ةدعابتملا دالبلا نأ ىلع ةحارصب لدي يذلا مدقتملا بيرك

 ."هعبت نمو يناكوشلا همعز امك سابع نبا داهتجا نم سيلو

 ةيؤرلا ثيداحأ نأ ركذ امب نيبت دقف" :٩٣-٨٣رص لاقو

 ضرألا لهأ عيمج معت لحم يف ةيؤرلا نأ ىلع لدي ام اهيف سيل

 ةيؤرلا رابتعا مدع نمو لمأتلا ةلق نم اهنم مومعلا مهف لب

 دعب ةيشع ةعقاولا ةيؤرلا ىهو ءاعامجإو ةنسو اباتك ةربتعملا

 ةعنتمم مميورغ لعب مهدنع ةيؤرلا نأ لاحلاو مهريغ ةي ؤرب اموق

 مه لع س % هم رس م ره إ مس ١ , . . ع

 َه َلَف ةلألا نَع تككتوََيل :هللا لوق ةفلاخم نم كلذ سيل

 ال" :-مالسلا هيلع- ينلا لوقو . َجَحْلآَو ِساَتلل تيِقوَم

 مغ نإف هورت تح اورطفت الو لالهلا اورت تتح اوموصت

 .عامجإلا ةفلاخم نم كلذ سيلأ ،"نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع

 ،ةبيرقلاو ةيئانلا دالبلا نيب قرفلا ىطعي يذلا رظنلا ةفلاخم نمو

 مهتيؤر موق لكل نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ اضيأ نيبت امك

.نييبارعألا ثيدح و ريمع يبأ ثيدحب ةديقم يه



  

 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر ٦.

 ديعبلا معت الو بيرقلا معت ةيؤرلا نأ ىلع قفتم لكلا لب رظنلا

 . "نورخآ هاري ال و موق هاري نأ هعم نكمي يذلا

 ىنعملا ي ةيلالهلا هتلاسر يف ءانبلا نبا لاقو" :٠٤ص لاقو
 ال : "تيقاوملا" باتك ق ميسن نب دمحم لاقو :هصن ام ثلانلا

 صاصتخاو لهملا نيب ديعبلا دعبلا رابتعا يف ءاملعلا نيب فالخ

 ةيؤرلا مكح موزل قلطأ نمو ،هريغ نود ةيؤرلا مكحب هعم يئارلا
 ديعب ريغ دعب نيب قرف ريغ نم هريغو يئارلا نيب هيف ءاوتسالاو

 مكح هيف فلاخي رخآ مكح هل ديعب دعب نيبو برقلا مكحب نم

 اميف طلغو ميلعتلا ءاسأ دقف ديعبلا دعبلا كلذ امهنيب لصف ام

 .هدابع ىلع هللا مكحو هدوجو يق هللا ةمكح لهجو لاق

 ةلهج : "ةلعسألا" باتك ق يسباقلا نسحلا وبأ لاقو

 دييقت ريغ نم اهعضوم نع ةيؤرلا مكح موزل نوقلطي نيهقفنتملا

 لاوحأ هب فلتخت امب دعبأ ديعب نيبو طقف ديعب نيب قرف الو

 كلذ بسحبو عافتراو ضافخناب يضارألا هيف دعابتتو ميلاقألا

 هب ءافخ ال امم كلذ ريغو تاءاوتسالاو براغملاو علاطملا فلتخت

 عم كلذ قالطإو كالفألا رييستو ضرألا عضوب ةفرعملا لهأ دنع

 ال يذلا نبلا أطخلا نم هيلإ ةجاحلا سيسمو نايبلا ىلإ راقتفالا
"رحأ هيف كشي



 ٧. لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشالا مفر

  

 يف عرابلا" يف قباس نب دمحم لاقو" :١٤ص لاقو

 ام دعب نإو هريغو ةيؤرلا دلب نيب ةيوستلاو موزللا قالطإ :"هقفلا

 ال ذإ ؛عامجإ قرخو ةنس ةفلاخمو نيب لهجو شحاف طلغ امهنيب

 يف كلذ هبشي امو ةنيدملاو ةكم لهأ ةيؤرب ناوريق لهأ موصي
 .اعامجإ دعبلا

 -هللا همحر- يسافلا ركب نب دمح يبأ نع يبأ ركذو

 كاذ امنإ ؛ال :لاق ؟ةيردنكسإلا ةيؤرب موصن له :لس دقو

 طلغملاو :تلق :ءانبلا نبا لاق مث ،ادج دعابتي مل و انم برق اميف

 انئاملع قالطإ نم هاور ام انرصم لهأ اصوصخو انرصع لهأل

 برق ام موصلا مزل لالهلا ةيؤر عضوم يف تبث اذإ :مهلوق يف
 لهج امإ ،فقالطإلا اذه ببسو كنادلبلا رئاس نم دعب وأ هنم

 ول هنإ تيح هب ةطاحإلا عم ةلفغ امإو لهملا ةيلكلا داقتعا امإو

 هليزنت امإو ،رثكألا ىلع مالكلل ليزنت امإو ركذتل ركذ

 كلذ نم زوجي ام نيب قرفلا راهتشا امإو لاحلا نم بلاغلا ىلع

 معي :لاقي تح لهملا ةلك داقتعا امأو :لاق نأ ىلإ زوجي ال امو

 وهف هتلاحتسا مدقت دقف برغملا رخآو قرشملا لوأ هعولط لوأب

 هنع لئس اذإ مهضعب باجأ امبرو يلك ال يئزج هنإف لهجلا نم

 لدصملاو مجنملا ةفيظو نم وه امنإو هيقفلا ةفيظو نم سيل هنأب
يئزج هنأ ىلع ءاملعلا عامجإ مدقت ذإ ؛شحاف طلغ وهو
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 يعرش مكح هنأو ،ةدهاشمو اعرش هنيهاربب عوطقم يدوجو
 "ءانبلا نبا مالك .ها هنايب هيقفلا ىلعو

 نبا هاكح يذلا عامجإلا لقن نممو ،اذه" :٢٤ص لاقو

 يف يطرقلا هلقن كلذكو هدمتعا دقو هلزاون يف يلزربلا ربلا دبع
 قفاوم وهو ادمتعم نوكي ال فيكو ،اضيأ هدمتعاو "مهفملا"

 "!؟لوحفلا ةمئألا هاضترا دقو ،لوقنملاو لوقعملل

 لوق اذه لبق لصفلا يف مدقت دقو" :٦٤ص لاقو
 .خلإ ..ادج فيعض دلب يف يئر اذإ دالبلا عيمج مازلإو :ىكبسلا

 تملع امك كلوقنملاو لوقعملا ةفلاخم نم وه لب :لوقأو
 امع جورخلا نم وه لب ،يفنحلا تيخب خيشلا نع مدقت امكو
 ةعقاولا ةيرنصبلا ةيؤرلا وهو ،هءاهتناو موصلا ءدب عرشلا هب ددح
 وأ موصلاب اموق مزلي نأ دحأل حصي فيك ذإ ؛بورغلا دعب
 اباتك ةربتعملا ةيؤرلا نأ لاحلاو ،مهريغ ةيؤر ىلع ادانتسا رطفلا

 كلذ سيلأ ،!؟ممبورغ تقو مهدنع ةعنتمم يه اعامجإو ةنسو

 ممبورغ لبق راطفإلاب وأ مهرجف لبق كاسمإلاب اموق مزلأ نمك
 ىلع مدقتلا نم سيلأ ،!؟مهريغ بورغ وأ رجف ىلع ادانتسا
 :رذنملا نبا لوق ةفلاخم نم كلذ سيلأ ،!؟اعرش ةربتعملا ةيؤرلا
 بجي ال وحصلا عم لالهلا ري ل اذإ نابعش نم نينالنلا موي موص

عيمجلا مهلي نأ هللا وجرن ،هنع يهنم وه لب ؛!؟ةمألا عامجإب



 لالملا ةيؤري ةقلعتملا لئاسملا ضح نع لاكشا م      
 ."باوصلل

 هيفو) :-يبرعلا نبا ييعي- هلوق امأو" :١٥ص لاقو

 نبا ثيدح عوضوم نأ هيفف (سابع نبا ثيدح نع ضارعإ

 يف فالتخالا بجوي ريثك دعب امهنيبو ةنيدملاو ماشلا يف سابع
 مدقتملا هصن يف هماكحأ يف هسفنب وه هححص امك .ةيؤرلا

 نميلاو ةنيدملاو ةفوكلاو ةرصبلا يف كلام مالك عوضومو ابيرق
 هيلعو ،ةنيدملاو ماشلا نيب دعبلا نم ريثكب لقأ هذه نيب دعبلاو

 نإف اذهلو سابع نبا ثيدح نع ضارعإ كلام مالك يث سيلف
 ام اكلام نإف اضيأو هيلع لوعملا وه "ماكحألا" يف همالك

 نأ هباحصأ و وه فرعي ناك تح دالبلا كلت ىلع رصتتا

 الإ اهيقاب يي ةيؤرلا مزلتسي اهدحأ يف بورغلا دعب ةيؤرلا

 هاري الو موق لالهلا ىري نأ نكمي ادج دعبلا عم هنأو ضراعل

 "نورخآ

 هنإ :انئاهقف نم لاق نم نإف ،اذهلو" :٢٥۔-١٥ص لاقو

 اذإ امب همالك دييقت بجي لالهلا ةيؤر يف علاطملا فالتخا ربتعي ال

 بورغلا دعب لالهلا ةيؤر يف توافت ىلإ يدؤي ال اهفالتخا ناك
 هيضتقي امل افلاخمو ،هباحصأو مامإلا مالكل افلاخم ناك الإو

 ةلمجلابو ڵ تيخب خيشلا لوق مدقت دقو يكلفلا عضولا

لاق نم لوق لمحيف ،ةيكلاملا هب تقفو امب قيفوتلا بجاولاف



    
 اسملا ضع نع لاكشإلا من

- ---..-....===...--.-. -... 

  

 يدؤي ال اهفالتخا ناك اذإ ام ىلع علاطملا فالتخا رابتعا مدعب

 هرابتعاب لاق نم لوقو ‘بورغلا دعب لالهلا ةيؤر يف توافت ىلإ
 نيعتي يذلا وه اذهو ،كلذ ىلإ يدؤي اهفالتخا ناك اذإ ام ىلع

 يتأي ال عرشلا نأل ؛دادسلا ىلع مهمالكل المح هيلإ ريصملا

 خياشملا قالطإ لمحيف يطرقلا لوق مدقتو .ها تاليحتسلملاب

 ."ةبراقتملا دالبلا ىلع

 مومعلا ىلع هب لالدتسالاف هيلعو" :٣٥ص لاقو

 باب نمو ،‘باوص ريغ ةيؤرلا اهيف فلتخت ال يلا دالبلل ةبسنلاب

 اذه يف هانمدق ام تملع دقو ءادج ةدعابتملا دالبلا ىرحأو ىلوأ

 ."دمحلا هلل و .هيلع ديزم ال امم هريغو ثيدحلا

 لهأ لكل" :ثيدح مومعب قلعتلا ناك اذإو" ٥٤: لاقو

 مكح مومعب لوقلا يف لاقي كلذكف ،اشحاف اطلغ "مهتيؤر دلب
 لوقنملاو لوقعملل هتفلاخم اهنم :هوجول ادج دعبلا عم ولو ةيؤرلا

 اهنمو هباحصأو كلام مالكل هتفلاخم اهنمو ،هانمدق امك

 ةنسو اباتك هئاهتناو موصلا ءدب ديدحت هب عقو امل هتفلاخم

 نم جورخلاو عامتجالا دعب ةيشع ةعقاولا ةيؤرلا وهو ،اعامجإو
 تقو موق دنع ةعنتمم ةيؤرلا هذه تناك اذإ هنأل ؛عاعشلا

 مويلا سفن يف نيرخآ موق بورغ تقو ةحضاوو ممبورغ
تناك نم رطفلا وأ موصلاب مزلن نأ اعرش انل حصي فيكف



 ه لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ةيؤرلا مهدنع تناك نم دنع اهدوجوب ةعنتمم ةيؤرلا مهدنع

 لبق ناضمر يف رطفلاب اموق مزلأ نمك اذه نإ ،!؟ةحضاو

 اعرش حصي ال امم كلذو مهريغ دنع بورغلا د وج وب ممبورغ

 .ادبأ

  

 يف لالهلا ةيؤرب ضرألا لهأ عيمج ماص اذإ هنأ :اهنمو

 ىح ةيؤرلا كلت نم نورشعلاو نماثلا مويلا يتأي ال دقف رطق

 نيرشعو ةينامث نم ناضمر رهش نوكيف رخآرطق يف لالهلا رهظي
 عست رهشلا" :لوقي -مالسلا هيلع يبلا نأ نيح يف ،اموي

 اولمكأف مكيلع مغ نإف &،هورت تيح اوموصت الف ،ةليل نورشعو

 ال رهشلا نأ ىلع عامجإلا عقو هنأ نيح يفو ،"نيثالث ةدعلا

 نينالث نم رثكأ نوكي الو ،اموي نيرشعو ةعست نع صقني
 مالسإلا رشتنا تح اوتام ام نيدشارلا ءافلخلا نأ اهنمو ،اموي

 اوناك منأ مهنع تبث ام كلذ عمو ابونجو الامش-ابرغو اقرش

 "ةيؤرلا مكح ميمعتب قافآلا ىلإ نوبتكي

 مكح مومعب لوقلاف لاح لك ىلعو" :٦٥ص لاقو
 ةئيهو اعرش مزلي ال ام مازلإ هيفو لكاشم هيف اقلطم ةيؤرلا

 ."عامجإو ةنسو اباتك ةربتعملا ةيؤرلا ءاغلإ ىلإ ريخألا يف يهتنيو

 دعبلا عم ةيؤرلا مكح ميمعت ناك اذإ" :٧٥ص لاقو

ةنسو اباتك هئاهتناو موصلا ءدب ديدحت يف ربتعم وه امل افلاخم ادج



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ٩

 نم جورخلاو عامتجالا دعب ةيشع ةعقاولا ةيؤرلا وهو اعامجإو

 هانفلسأ امل افلاخم و اعطق قافآلا فالتخاب فلتخت ىلا عاعشلا

 فيكف سايقلاو رظنلل افلاخمو ،اهريغو ةيؤرلا ثيداحأ نم

 ىلع هجح وأ هرظطف وأ هموص نيب نمل ةبسنلاب رمألا نوكي
 دعب لالهلا دوجو ىلع وأ بورغلا لبق سمشلاب رمقلا عامتجا

 ىلع وأ اعرش ةبولطملا ةيؤرلا اهعم نكمت ال قئاقد عضبب بورغلا
 نيرشعو ةعست نم رهشو نيالث نم رهش وهو {ةمالعلا باسح
 نإ ء!؟ةسيبكلا ةنسلا ىف اموي نيثالث نمف ةجحلا اذ الإ 3امئاد

 اعامجإو ةنسو اباتك عورشم ريغ وه امب ديدحتلا نمل هلك كلذ

  

 ريغو جحو موص نم ةيعرشلا لئاسملا يف لاحب ربتعي الو
 نم سماخلا لصفلا يف كلذ لاطبإ يف حاضيإ ديزم يتأيسو.كلذ
 "هللا لوحب ناثلا ثحبلل

 هذه نم حضتا دقف لاح لك ىلعو" :٦٧۔٥٢٧ص لاقو

 .ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا باطقألا ءالؤمف صوصنلا

 بيرقلا معت امنإ دلب ةيؤر نأ وه حيحصلاو باوصلاو قحلا نأ
 ةيؤرلا ثيداحأل قفاوملا وه كلذ نأ انمدق دقو ديعبلا معت الو

 وهو ،اعامجإو ةنسو اباتك بجاولل قفاوملا وه كلذو ،رظنللو
 .بورغلا دعب ةيرصبلا ةيؤرلا

 عقاولاو ع رشلل هتقفاومل باوصلاو قحلا وه اذه ناك اذإو

   



 م لالهلا ةيؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر

 تفتلي ال ن أو هاضتقمعع. لمعي و هب كسمتي ن ا عيمجلل يغبنيف

 اصوصخو -۔تملع امك- عقاولاو لقعلاو ع رشلل هتافانمل هريغل

 .ةحطسم ضرألا نوك رابتعا ىلع ةقيقحلا يف زكترم هنإ ثيح

 رهظيو ،ةدحاو ةعفد برغتو ةدحاو ةعفد علطت سمشلا نأو
 .ه !١

 . ةدحاو ةعفد بورغلا لعب لالهلا

  

 عمجأو :"غملا" يف ةمادق نبا لوق" ٧٧٢٧-٧٨٧٨: ص لاقو ع . -ا

 اذه نأ تبث دقو ‘ناضمر رهش موص بوجو ىلع نوملسملا

 ىلع هموص بجوف ،تاقنلا ةداهشب ناضمر رهش نم مويل
 نأ تبث دقو ،نيلالهلا نيب ام ناضمر رهش نألو ،نيملسملا عيمج

 .خحلإ ...ماكحألا رئاس يف هنم مويلا اذه

 ةمألا عيمج ىلع بجاو وه ناضمر رهش موص :لوقأ
 ءدب نكلو ،هيف كش ال امم اذهو ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 ةنسلاو باتكلاب بورغلا دعب ةيؤرلاب ناطونم هؤاهتناو موصلا
 قافالا فالتخاب فلتخت امم يه ةيؤرلا هذهو ،عامجإلاو

 ةحطسم ضرألا نأب لوقي نم الإ اهيف فلاخي الو عامجإلاب

 اممف هيلعو تملع امك ةدهاشملاو سحلاب لطاب اذهو ،ةآرملاك

 هدلبب بورغلا دعب ةيؤرلا هدنع تتبث نم نأ بجاوو لوقعم وه

 ةنسلاو باتكلاب موصلا ءدب هيلع بجو هنم بيرق دلبب وأ
ةعنتمم امنوكل بورغلا لعب ةيؤرلا هدنع تبثت ل نمو عامجإلاو



 لالهلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ٩.٨

 ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب موصلا ءدب هيلع بجي الف هقفأ يق

 ةيؤر الو موصلا بوجو يف لصألا يه بورغلا دعب ةيؤرلا نأل
 موصلا ءدب ديدحت اضيأو اهيف يه ةعنتمملا قافآلل ةبسنلاب
 كاسمإلا تقو ديدحت لثم وه بورغلا دعب لالهلا ةيؤرب هئاهتناو

 امك-امهنيب قرف الو سمشلا بورغو رجفلا عولطب راطفإلاو
 .هانمدق امم تملع

  

 ام ناضمر رهش نألو :-"نيغملا" بحاص يأ- هلوقو

 اهيف يئر نلا قافآلل ةبسنلاب اذه :لوقأ ،حلإ..نيلالهلا نيب
 ؛الف ةيؤرلا اهيف ةعنتمملا قافآلا امأو ،ملسم اهنم ةبيرقلاو لالهلا
 ىلع نيلالهلا نيب ام رهشلا نألو :لاقي ح اهيف لاله ال هنأل

 نيح يق نيلالهلا نيبام رهشلا نأب رقم هنأل هيلع ةجح كلذ نأ

 لك ىلعو .ةيؤرلا اهيف ةعنتمملا قافآلل ةبسنلاب لاله ال هنأ

 بوجو يف لصألا يه بورغلا دعب ةيؤرلا نأب رقأ نم لاح
 قافآلا فالتخاب فلتخت ام يه ةيؤرلا هذه نأب رقأو ،موصلا
 نأ نم بهاذملا ءاملع نم نوققحملا هلاق ام ربتعي نأ هيلع بجو

 ؛؛ادج ةدعابتملا دالبلاو ةيؤرلا مكح اهيف معي ةبراقتملا دالبلا

 لك لهأل نورخآ هاري الو موق لالهلا ىري نأ نكمي ثيح

 كلس نمو ،نيعتم باوصو رهاظ قح اذهو ،مهتيؤر اهنم ةدلب
."ءاضيبلا ةجحلا أطخأ دقف هريغ



 لالملا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

  

 ةيؤر فالتخاف ‘لاح لك ىلعو" ٤١١٣ ١١: لاقو

 ضرعلا يف دالبلا فالتخا :اهنم لماوع هل بورغلا دعب لالهلا

 اهنمو لوطلا ي اهفالتخا اهنمو ،ةرثكو ةلق ،ابونج و الامش

 عامتجالا دعبو \©بورغلا تقو رمقلاو سمشلا نيب دعبلا ةرثك

 ايبونج وأ ايلام هنوكو هتلقو رمقلا ضرع ةرثك اهنمو ،هتلقو

 نأ دارأ نمف اذهلو ،كلذ ريغ ىلإ هتردكو وخا ءافص اهنمو
 قيقحتلا ىلع اهيف ةفلتخم وأ ةيؤرلا ىف ةقفتم دالبلا نوك فرعي

 دعبو بورغلا دعب لالهلا ةيؤر دودح جارختساب هيلعف
 .عيمجلا يف ةرفوتم دودحلا تناك نإف قفأ قفأ لكل عامتجالا

 ميغ نم ضراعل الإ عيمحجلا يف يئر هدحأ يف يئر اذإ لالهلا نإف
 دودح تناك نإو قافتالا نكمي ةروصلا هذه ىفو ،ةردك وأ

 هذه يفف ،اهضعب يف ةصقانو دالبلا ضعب يف ةرفوتم ةيؤرلا
 "مهتيؤر موق لكل نوكيو لاكشإ الو لالحلا ةيؤر فلتخت ةلاحلا

 ءانتعا سانلا عيمحل ناك ول :لوقن اذهلو :١٧١ص لاقو

 الو ايقيقح الإ عقي ال ةيؤرلا توبث ناكو لالهلا رمأب ريبك

 ةمالعلا باسح ىلع روهشلا لئاوأ نيبت الو ضرغ ىندأ هلخدي
 يف قافتالا وه بلاغلا ناكل كلذ ريغ الو عامتجالا ىلع الو

 نكلو راطقألا نم ريثكل ةبسنلاب مساوملاو دايعألا ي ةلمجلا

طلغلا لوصحو ضعبلل ةبسنلاب لالهلا ةيؤر يف لهاستلا دوجول



 _۔؟ن
 ةمالعلا باسح ىلع ءانبللو نيرخآل ةفلتخملا ضارغأالو ضعبلل

 عامتجالا تقو نيب نيعم رادقم ىلع وأ عامتجالا ىلع وأ
 تافالتخالا ةرثك امئاد ىرن كلذ ريغ ىلإ ضعبلا دنع بورغلاو

 نم ريثك اهيلع ىبني يلا ةمهملا ةينيدلا ةلأسملا هذه يف ةملؤملا

 نيمويب فالتخالا عقي امير هنإ نيح ،ةيويندلاو ةينيدلا ماكحألا

 ينلا ذإ ةيكلفلاو ةيعرشلا صوصنلل فانم كلذ نأ عم رثكأ وأ
 موي موصب ناضمر مكدحأ نمدقتي ال" :لوقي -مالسلا هيلع-

 اورطفت الو لالهلا اورت ح اوموصت ال" :لوقيو "نيموي وأ
 اهريغ امأو ،ةقداصلا ةيرصبلا ةيؤرلا ةيؤرلاب ينعيو "هورت نيح
 يف لالحلا ناك اذإ :نولوقي نييكلفلا نأ امك سرابتعا امب سيلف

 سمشلا تيقبو ةيقرشلا دالبلا ف سمشلا بورغ تقو عاعشلا

 الإ برغملا قفأ ىلإ لصت امف ةيبرغلا ةهجلا ىلإ رمقلا عم كرحتت
 لهأ هاري الو برغملا لهأ هاريف عاعشلا نم لالهلا جرخ دقو
 مولعم كلذو عاعشلا يف هسابتحال ةيناثلا ةليللا ىف الإ قرشملا

 ."يفارقلا لاق امك ةرورضلاب

 ق ماكحألا عيباني" ق ىيبارفسإلا هللا دبع وبأ لاقو

 .".-. ح"...".-..“..=..==...     لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع اكشالا من

  

 عضوم ق هتوبث و" :٦٨٢۔-٨٢ ٥ص ١ ح "مارحلاو لالحلا ةفرعم

 هجو يفو اعرش دعبلا دح هنأل ؛ رصقلا ةفاسم نود ال هتبثي

٤ إك ل :مهدنع هجو يقو ميلقإلا كلذل هجو فو علطملا دحتم



  

 / لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 فالتخاب فلتخي رمقلا ريس ذإ ؛ع ونمم انلق دحاو همكح ذإ

 . "لع انرمأ اذكه ءال : بيركل سابع نبا لوق انل دعابتلا

 -٣٩٥ص ٢ج "بذهملا" يف يزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو

 اناك نإف رخآ يف هوري ملو دلب يف لالهلا اوأر نإو" 1٤:

 اناك نإو ،موصلا نيدلبلا لهأ ىلع بجو نيبراقتم نيدلب

 ىور امل ؛ري مل نم ىلع بجي مل و ىأر نم ىلع بج و نيدعابتم
 تمدق مت ةعمجلا ةليل لالهلا تيأرف ماشلا تمدق :لاق بيرك

 ةليل :تلقف ،؟لالهلا متيأر تم :سابع نب هللا دبع لاقف ،ةنيدملا

 اوماصو سانلا هآرو معن :تلق 0،؟تيأر تنأ :لاقف ،ةعمجلا

 موصن لازن الف تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف ،ةيواعم ماصو

 :لاق ،ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :تلق ،هارن وأ ةدعلا لمكن تح

 ."ةلظ هللا لوسر انرمأ اذكه

 :٤٧٢ص ٦ج "بذهملا حرش عومجلا" يف يوونلا لاقو

 نإف ،هريغ يف هوري ملو دلب يف ناضمر يف لالهلا اوأر اذإ"
 دلبلا لهأ مزليو ‘دحاو دلب مكح امهمكحف نادلبلا براقت

 يف ناروهشم .ناهجوف ادعابت نإو ‘©فالخ الب موصلا رخالا

 :نيتقيرطلا

 اذهبو ىرخألا دلبلا لهأ ىلع موصلا بجي ال :امهحصأ

هححصو ،نورخآو يجيندنبلاو دماح وبأ خيشلاو فنصملا عطق



 ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا رن

  

 .نورثكألاو يعفارلاو يردبعلا

 وبأ يضاقلا هححصو يرميصلا لاق هبو \©بجي :اثلاو

 ءالؤه باجأو مهريغو يجنسلا يلع وبأو يمرادلاو بيطلا

 لالهلا ةيؤر هدنع تبني مل هنأ سابع نبا نع بيرك ثيدح نع

 هب ربتعي اميفو ،لوألا حيحصلاو ،نيلدع ةداهشب رخآ دلب يف

 : هج وأ ةنالث برقلاو دعبلا

      

 ييالديصلاو نييقارعلا روهمج عطق هبو اهحصأ
 قارعلاو زاجحلاك علاطملا فالتخاب فلتخي دعابتلا نأ -مهريغو

 يرلاو ،ةفوكلاو دادغبك فلتخي ال نأ براقتلاو ،نانسارخو

 مدعف الؤه هآر اذإف ،الؤه علطم ءالؤه علطم نأل ؛نيوزقو

 يفلتخم فالخب ضراعل وأ لمأتلا يف مهريصقتل نيرخآلل هتيؤر
 .علطملا

 دحتا نإف ءهفالتخاو ميلقإلا داحتاب رابتعالا :يناثلاو

 .نورخآو يرميصلا لاق اذهبو ،نادعابتمف الإو ،نابراقتمف

 ءاهود براقتلاو رصقلا ةفاسم دعابتلا نأ :ثلاثلاو

 نم نورخآو يوغبلاو يلازغلاو نيمرحلا مامإو ناروفلا لاق اذمبو
 رابتعا نأل ؛هيلع قافتالا نيمرحلا مامإ ىعداو ،نييناسارخلا

 ىبأت عرشلا دعاوقو نيمجنملا ميكحت باسح ىلإ جوحي علاطملا

نم اريثك امب عرشلا قلع يلا رصقلا ةفاسم رابتعا بجوفا كلذ
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 ةفاسمب هل قلعت ال لالهلا رمأ نأل ؛فيعض اذهو ماكحألا

 . "قبس امك علاطملا رابتعا حيحصلاف رصقلا

 يف يميلا ينارمعلا ريخلا يبأ نب ىيحي نيسحلا وبأ لاقو

 نإو" :٠٨٤-٨٧٤ص ٣ج "يعفاشلا مامإلا بهذم يف نايبلا

 اناك ناف :ترظن رخآ دلب ق ٥ وري ل و دلب ق لالهلا اوأر

 : ناهجو

 رايتخاو بيطلا يبأ يضاقلا لوق وهو- امهدحأ

 لبنح نب درجحأ لوق وهو ،موصلا عيمجلا مزلي هنأ : ۔-يرميصلا

 .نيبراقتم نادلبلا ناك ول امك

 خيشلاو "قيلعتلا" ق دماح وبأ خيشلا ركذي ل و_ يناثلاو

 مل نيذلا دلبلا لهأ مزلي ال هنأ :-هريغ "بذهملا" يف قاحسإ وبأ

 .ثيدحلا ركذف "بيرك نع يور امل هوري

 :ناهج و دعبلاو برقلا رابتعا ىفف اذم انلق اذإف" :لاق م

 دعبلا نأ :۔ێيوجلاو يدوعسملا لوق وهو- امهدحأ

 .كلذ نود برقلاو داز امف رصقلا ةفاسم

 مزل ادحاو اميلقإ ناك نإ :۔يرميصلا هاكح يناثلاو

امهدحأ لهأ مزلي مل نيميلقإ اناك نإو مهضعب ةيؤرب هلهأ عيمج



  

 علاطملا فلتخم :ز ال نيدلب اناك نإ :غ ابصلا نبا لاقو

 نيدلب اناك نإو مهضعب ةيؤرب مهمزل ةرصبلاو دادغبك امهلجأل

 امو ئ ناسارخو ماشلاو زاجحلاو قارعلاك امهيف علاطملا فلتخت

 يبأ خيشلا نع هاكحو رخآلا ةيؤرب امهدحأ مزلي مل كلذ هبشأ
 . "رماح

 -٩٧١ص ٣ج "زيجولا حرش زيزعلا" يف يعفارلا لاقو
 نإ رظن ،ىرخأ يت ري ملو ةدلب يف لالهلا يئر اذإ" ٠:

 اتدعابت نإو ةدحاولا ةدلبلا مكح امهمكحف ناتدلبلا تبراقت

 :ناهجوف

 رايتخا وهو -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق هبو امهرهظأ
 ؛ىرخألا ةدلبلا لهأ ىلع موصلا بجي ال هنأ دماح يبأ خيشلا

 مث ةعمجلا ةليل ماشلاب لالهلا انيأر :لاق بيرك نع يور ام
 متيأر تم :-امهنع هللا يضر- سابع نبا لاقف ،ةنيدملا تمدق
 ،معن :تلق ،؟تيأر تنأ :لاقف ،ةعمجلا ةليل :تلق ،؟لالهلا

 ةليل هانيأر انكل :لاقف ،ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو

 ال وأ :تلق ءهارن وأ ددعلا لمكن ىح موصن لازن الف ‘تبسلا
 .ةلم هللا لوسر انرمأ اذكه :لاق ،؟ةيواعم ةيؤرب ىفتكت

ىوريو بيطلا يبأ يضاقلا رايتخا وهو ‘بجي :يانلاو



     لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا
 انفرع دالبلا ضعب يف يئر اذإف ةحطسم ضرألا نأل دمحأ نع

 .ةيؤرلا لحمب سيل لالهلا نأل ؛ضراع ءيش هريغ يق عناملا نأ

 رصقلا ةفاسم باتكلا يف ربتعا ؟نيتدلبلا دعابت طبضي متو

 . "بيذهتلا" بحاصو مامإلا هلقن كلذكو

 يف توافت اهلثم يف رهظي ةفاسم اوربتعا ولو :مامإلا لاق

 روصق عم توافتلا دجوي دقو نيعملا يف اهجتم ناكل رظانملا
 دجوي ال دقو ‘ضافخنالاو عافترالل رصقلا ةفاسم نع ةفاسملا

 نييقارعلا نكل هركذ اذكه ،هب لئاق ال نكلو ءامل امتزواحب عم
 نوكي نأب دعابتلا اوطبض و ،هانلق ام اوربتعا مهريغو ييالديصلاو

 ،ناسارخو قارعلاو زاجحلاو قارعلاك علاطملا فلتخت ثيح

 ،نيوزقو يرلاو ،ةفوكلاو دادغبك فلتخت ال نأب براقتلاو
 ."هفالتخاو ميلقإلا داحتا ربتعا نم مهنمو

 ۔٥١٥ص ٢٦ج "بهذملا يف طيسولا" يف ىلازغلا لاقو

 رئاس ىلا همكح ىدعتي لهف عضوم يف ىأر اذإف" ٦:

 :ناهجو هيف ؟دالبلا

 نع هدعبب ايئرم ريصي نأ دبعتلا طانم نأل ؛معن :امهدحأ

 .دحاو عضوم يف ولو سمشلا

 نيفلكملا رطق يف ايئرم ريصي نأ هطانم لب ؛ال :يناثلاو

ةفاسم الإ طبض ال اذه ىلعو دالبلا فالتخاب فلتخي كلذو
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 ."اعرش حيبق مجنملا مكحت نإف رصقلا

 هقيلعت يف "طيسولا لكشم حرش" يف حالصلا نبا لاقو
 نأ يانلا هجولا يف هركذ ام حرشو" :اذه يلازغلا مالك ىلع

 .هب نيفلكملا رطق يف ايئرم لالهلا نوكي نأ موصلاب دبعتلا طانم

 رظانملا يف اهفالتخاو ةدعابتملا عاقبلا فالتخاب فلتخي كلذو

 .علاطملاو .

 الو ةيحان يف لالحلا ودبي دق :يلاعملا وبأ مامإلا لاق

 ع اقبلا فالتخا يف فالخ الو ىرخأ ةيحان يف ىري نأ روصتي

 دقف هرصتقو ليللا لوطو سمشلا بورغو حبصلا عولط يف
 ىلعو ءليللا نم ةحلاص ةيقب يف نحنو ميلقإ يف سمشلا علطت
 يف دعبلا طباض يه يلا رصقلا ةفاسم الإ دعبلل طباض الف اذه

 طباضلا ذإ ؛اهءارو رخآ اطباض دجن ال انإف {ةريثك ماكحأ

 ريغ وهو ،كلذ يف نيمجنملا ميكحت ىلإ جرخي علاطملا فالتخاب
 .اعرش مغئاس

 رصقلا ةفاسمب كلذ طبض ىكح يلاعملا ابأ مامإلا نإ مث

 علاطملاو رظانملا توافتب طبض ول هنأ ركذو ،باحصألا نع
 "طيسبلا" يف وه هعبتو ،هب لئاق ال نكلو ،نعملا يف اهجتم ناكل
 امهنم كلذو رصقلا ةفاسم ىلع باحصألا قافتا ىعداف

 نييناسارخلا نم ينالديصلا ركب ابأو نييقارعلا نإف ڵ©بجعلاك

    

 



  

 .تعب :لاق نم مهنمو علاطملا فالتخاب كلذ اوطبض مهريغو

 .ميلاقألا فالتخا

 دعابتلا عم مكحلا معي ال هنأ نيهجولا نم حصألا نإ من

 ةيؤر ربتعي مل -امهنع هللا يضر- سابع نبا نألو ،انركذ امل
 مث لي هللا لوسر انرمأ اذكه :لاقو ،ةنيدملاب وهو ماشلا لهأ

 .علاطملا فالتخاب دعابتلا رابتعا حصألا نإ

 الو نيدعابتم نيميلقإ يف امك كلذ ملع نإف :تلق

 فالتخا يف هريثأت يف كشي ثيحب دعابتلا ناك نإو ،لاكشإ

 همكح و ‘هلصأ نم لالهلا ةيؤر يف كش اذإ امب قحتليف علاطملا

 ."ملعأ هللاو هجتم اذهو لصألاب المع موصلا بجي ال هنأ

 دقو" :٩٢-٧٢ص "روشنملا ملعلا" يف يكبسلا لاقو

 ةفاسم امإ امهنيبو كدلب نود دلب يف يئر اذإ فالخ لحم نوكي

 نعف ،كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف ،علاطملا فالتخا وأ رصقلا

 عيمج مزل دلب يف يئر اذإ هنأ :دعس نب ثيللاو لبنح نب دمحأ

 :كرابملا نباو قاحسإو ملاسو مساقلاو ةمركع نعو كدالبلا

 ."مهتيؤر دلب لكل" :باب يراخبلا بوبو {هتيؤر دلب لكل

 كلذ ريغ نود ةيؤرلا دلب ميلقإ مزلي :ثلاثلا بهذملاو

.ميلقإلا



 ن
 .ضراع الب مهنع هؤافخ روصتي ال دلب لك :عبارلاو

 "ح = لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .
---     

 ةعامج رايتخا اذهو رصقلا ةفاسم نود مزلي :سماخلاو

 .انباحصأ نم نييناسارخلا نم

 علطملا يف ةيؤرلا دلب قفاوي دلب لك مزلي :سداسلاو
 هيفو مهريغو انباحصأ نم نييقارعلا دنع حيحصلا وه اذهو

 دارملاو ڵ\باسحلاب فرعي امنإ علطملا نأل ؛باسحلا ىلإ حونج

 لالجلا علطم يف نيدلبلا قفاوت ةفرعمو ،لالهلا علطم علطملاب

 نيرثكألا رظن ركنتسي الو ،ةئيهلا ملع نم ديج ظح ىلإ جاتحت
 كانه نأل ؛لالهلا ري مل اذإ هنع مهضارعإو انهاه باسحلا ىلإ

 دالبلا ضعب ىيف ةيؤرلا ىلإ فاضنا انهو ‘هدحو باسحلا درحت

 ةلمجلا يف ةيؤرلا نكل ىغلم سيل باسحلا نأ ذخأن انه نمف

 .ثيدحلل طرش

 ىور امل فيعض هقالطإ ىلع هتيؤر دلب لكل نأب لوقلاو

 سنأ نب ريمع يبأ نع حيحص دنسب هفنصم يف روصنم نب ديعس
 :اولاق ةلي يبلا باحصأ نم راصنألا نم يل ةمومع ينربخأ :لاق

 رخآ نم بكر ءاجف امايص انحبصأف لاوش لاله انيلع مغ
 سمألاب لالهلا اوأر مهنأ لي هللا لوسر دنع اودهشف راهنلا

 .دغلا نم مهديعل اوجرخي مث اورطفي نأ لي هللا لوسر مهرمأف

رخآ يف لي هللا لوسر ىلع نايبارعأ مدق :ةياور يفو



  

 لالهلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشالا مفر
           

 رمأف ةيشع لب لد لالحلا الهأل هللاب هدنع ادهشف ناضمر

 .اورطفي نأ سانلا : هللا لوسر

 ربتعم اهنكل ‘©فيعض لحملا اذه يف رصقلا ةفاسم رابتعاو

 رابتعاو ديج مهنع هؤافخ روصتي ال دلب لك رابتعاو

 ؛ادج فيعض دلب يف يئر اذإ دالبلا عيمج مازلإو ،©فيعض ميلقإلا

 اوناك ممغأ لقني مل نيدشارلا ءافلخلا رئاسو باطخلا نب رمع نأل

 اوبتكل مه امزال ناك ولو ،قافآلا ىلإ نوبتكي لالهلا اوأر اذإ
 ضعب يف ىري دق هنأب عطقن انألو نيدلا رومأب مهتيانعل مهيلإ

 نأب عطقن انأ امك رخآ دلب ي هتيؤر نكمي ال تقو يق دالبلا

 عولطلا اذكو .هريغ يف برغت نأ لبق ناكم يف برغت سمشلا
 .قفشلا بايغو رجفلاو لاوزلاو

 دنع رجف يهو الإ سمشلا اهكرحتت ةكرح نم امو

 .موق دنع ليلو موق دنع بورغو موق دنع لاوزو ،موق
 دنع ربتعملا نأ ىلع تاولصلا تاقوأ يف ءاملعلا عمجأو

 .مهريغ مكح مهمزلي الو ،ممبورغو مهلاوزو مهرجف موق لك
 امم الإ اموق بطاخي ام هللا نأبو ،هيلع سايقلاب لالهلا كلذكف

."مهدنع وه امم هنوفرعي



 ١ج "جاهنملا حيضوت يف جابيدلا" يف يشكرزلا لاقو

 دلبلا همكح مزل ىرخأ نود دلب ىق يئر نإف" ٣٤-٤٦ ٣: ٥ص

 نع حص امل همكح لكل امهحصأ ناهجو ديعبلا يفو ‘بيرقلا

 بيرك هربخأو تبسلا ةليل ةنيدملاب لالهلا ىأر امل سابع نبا

 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ___
     -.. سحس

  

-... 

 متي تيح موصن لازن الف" ماشلاب ةعمجلا ةليل سانلا عم هتيؤرب

 ."ةلم هللا لوسر انرمأ اذكه ،هارن وأ ددعلا

 "ريغصلا" و "ررحملا" ق اهرهظأ :هوجو ديعبلا طباض قو

 ۔-مهريغو نيالديصلاو نويقارعلا لاق هب و- يانلاو رصقلا ةفاسم

 .قارعلاو زاجحلاك علاطملا امب فلتخت ةفاسم :

 ق كش ولو هيلع لدي سابع نبا ربخو حصأ اذه :تلق

 ."ملعأ هللاو لصألل بوج و الف علاطملا قافتا

 ةلدألا نايبت" يف ديمح نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو

 :١١-٣ص "ةلهألا تابنإ يق

 ىدحإو ةئامتالثو فلأ ةنس ىف ناك امل هنإف :دعب امأ"

 ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا سلجلا ءاضعأ ررق امنابعش يف نيعستو

 نم تارارق ةدع ةمركملا ةكمب ةرشع ةثلاثلا هترود يف يمالسإلا

 ىلإ ةبستنملا راطقألا ق ةلهألا ديحوتب يضقي رارق) اهتلمج

 امهريغ وأ ناريإ يف وأ برغملا يف لالهلا يئر اذإ ثيحب ،(مالسإلا

.ةيؤرلا كلتب اورطفيو اوموصي نأ ضرألا يملسم عيمج مزل



  

 ٢ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا 2

 لودلا ءاسؤرو كولم ةفاكل كلذب بتكتس ةطبارلا ةنامأ نأو

 ٤ عرشل ا ىضتقم وه اذه ن أ ىلع هبجومب لمعلل ةيمالسإلا

 ىلا تارارقلا كلت تيلت امنيح ةيماتخلا ةسلخلا ارضاح تنكو

 ال اذه نأ ىلع ةضراعم تيدبأف ءهيلإ راشملا رارقلا اهتلمج نم

 بهذ ام عم الو لي هللا لوسر نع ثيداحألا حيحص عم قفتي

 ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاملعلا يققحم نم ريثك هيلإ

 ةيفارغجلاو ةديدجلا ةئيهلا ملع عم قفتي ام عم ال و ةلبانحلاو

 موزل نم سلحلا ءاضعأ ضعب هيلإ بهذ ام ناك نإو ،ةثيدحلا

 هب لاق دالبلا ضعب ةيؤرب اورطفيو اوموصي نأ ضرألا لهأ
 الو القع ال هديؤي ليلد ىلع دنتسي ل هنأ الإ عاملعلا نم ضعب

 امك لوقلا اذه ةحص مدع ةرورضلاب مولعملا نم لب القن

 .هللا ءاش نإ هيلع فقتس

 قحلا نيبت ةلاسر عوضوملا ف بتكأ نأ تيأر اذهلو

 لكلف "ةفرعملا لهأ قافتاب فلتخت علاطملا نأو ضرغلا حضوتو

 ةلاح نأ عم ٬هنيبنس ي ذلا ليصفتلا ىلع مهتيؤر دلب لهأ

 مدعو مهنيد رماوأ نع مهدعبو مالسإلا ىلإ ةبستنملا راطقألا

 هملعي رم ا كلذل مهتفل 7 مهيبن ةنس و ممير ب اتكب مهكسمت

 قفوملا هللاو "ةلهألا تابثإ ىف ةلدألا نايبت" :اهتيمسو دحأ لك

.ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو



 لالهلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ٩

 يف ملسم لاق :مهتيؤر دلب لكل نأ ىلع ثيداحألا ركذ

 حيرص اذهو" :لاق نأ ىلإ (بيرك ثيدح ركذو) "هحيحص

 لوسر انرمأ اذكه :سابع نبا لوقو ،مهتيؤر دلب لكل نأ يف
 مل و كلذ يف ةلي هللا لوسر نع تباث رمأ هنأ ىلع لدي لي هللا

 ناك ول ذإ ؛دحاو ربخ هنأ ىلع ءانب بيرك ربخ سابع نبا دري
 ةيواعم نأ وأ هيدل لالهلا ةيؤر نع هلأسي ةيواعمل بتكل كلذك

 نم ةعمجلا ةليل مهدنع لالهلا ةيؤر توبنب ةنيدملا لهأل بتك
 ءيش نكي ملا ثيحو ،هورطفأ يذلا مويلا كلذ موص ءاضق لجأ

 نمز يف دوهعملا وه امك مهتيؤر دلب لكل نأ ىلع لد كلذ نم
 نأ الو راصمألا ىلإ اوبتكي مل ذإ ؛هئافلخ نمزو ةلي هللا لوسر

 مهتيانع ةدش عم مهدنع لالهلا ةيؤرب مهل نوبتكي راصمألا لهأ

 .ريخلا ىلع مهصرح و نيدلاب

 هحرش يف ثيدحلا اذه ىلع يوونلا مامإلا مجرت دقو
 اذإ ممأو مهتيؤر دلب لكل نأ نايب :باب) :هلوقب ملسم ىلع

 وبأ لاق اضيأو ،(مهنع دعب امل همكح تبني ال دلبب لالهلا اوأر

 «(ةليلب نيرخالا لبق دلب ي لالهلا يئر اذإ :باب) :هننس ي دواد
 دلب لهأ لكل ءاج ام :باب) :هعماج يف يذمرتلا لاقو

 اذه ىلع لمعلاو :بيرك ثيدح هقايس دعب لاقو ،(مهتيؤر
 .افالخ ركذي مل و مهتيؤر دلب لكل نأ ملعلا لهأ دنع ثيدحلا

 



  

 ةيؤرلا ىق قافآلا لهأ فالتخا :هننس يف ىئاسنلا لاقو

 نأ ىلع لدي امم سابع نبا ىلوم بيرك ثيدح مهلك اوقاسو
 مهمجارت هيلع لدت امك مهتيؤر دلب لكل نأ نوري ةمئألا ءالؤه

 .هل

 :هل لاق نيح بيركل ۔هنع هللا يضر- سابع نبا لوقو

 لوسر انرمأ اذكه ءال :لاق همايصو ةيواعم ةيؤرب ىفتكت الذأ

 ةي ؤرب نورطفي ال ةنيدملا لهأ نأ -هنع هللا ىضر- ديري 0 هللا

 الو "لالجلا اورت تح اوموصت ال" :ثيدحب الدتسم ماشلا لهأ

 ."هورت تيح اورطفت

 هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع يراخبلا حيحص يقو

 لالهلا اورت تتح اوموصت ال" :ةلي هللا لوسر لاق :لاق -امهنع
 رهشلا : لاقو هل اوردقاف مكيلع مغ ناف 6هورت ىح اورطفت الو

 مكيلع مغ نإف ،هورت تيح اوموصت الف 5ةليل نورشعو عست
 ."نيثالث ةدعلا اولمكأف

 ."نيثالث هل اوردقاف" :ةياور يقو

 هومتيأر اذإو اوموصف لالحلا متيأر اذإ" :ةياور يقو

 ."هل اوردقاف مكيلع مغ نإف ،اورطفأف

. "ام وي نيثالث اوموصف مكيلع مغ نإف" : ةياور يقو



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر ٩٣

 ."ةدعلا اولمكأف مكيلع ىمغ نإف" :ةياور يفو

 ."نيثالث اودعف رهشلا مكيلع يمغ نإف" :ةياور يفو

 ."نيثالث اودعف مكيلع يمغأ نإف" :ةياور يفو

 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع ىجن نإف" :ةياور ىفو

 ."نيثالن

  

 ةدع لامكإب طونم موصلا نأ ىلع لدت تاياورلا هذه

 اذهو "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :ةيؤرلاب وأ نيثالث نابعش
 دنع نانوكي راطفإلاو موصلاف ةمألا عيمجل اباطخ ناك نإو

 اهمزلي لالهلا ىرت نلا ةمألاف {ةيؤرلا وه يذلا ببسلا دوجو

 الف ةيؤرلا اهدنع ققحتت مل نمو ،هببس دوجول راطفإلاو موصلا
 نإف ةالصلا تيقاومك هببس فلختل رطفلا الو موصلا اهمزلي

 ءاهلاوز وهو سمشلا كولد دنع ةالصلا ةماقإب لي هيبن رمأ هللا

 هنم مزلي الو رهظلا ةالص تقو لخدي ةنيدملا يف لاوزلا ققحتبف
 كولد مهدنع دجوي تيح برغملا يف رهظلا ةالص تقو لوخد

 رجفلا نولصي قرشملا لهأ نأ امك ،الاوز وهو سمشلا

 مهدنع ببسلا دوجول برغملا لهأ لبق برغملاو رصعلاو رهظلاو
 "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لق هلوق كلذكف برغملا لبق
 قلع "هورت تيح اورطفت الو ،هورت تح اوموصت ال" :ثيدحو
دلب يف ةيؤرلا دجوت دقف ،ةيؤرلا وه يذلا ببسلاب مكحلا
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 نورمؤي فيكف ،نيرخآ دنع اراهن نوكي اهنمزو ةنيدملاو ةكمك

 .؟مايصلاب

 ىكح امك علاطملا فالتخا ىلع لدي ۔-كش ال- اذهو

 يف ةبيش يبأ نبا مجرت دقو ،ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامجإلا

 انثدح :(نورخاآلا هاري الو لالهلا نوري موقلا ير :هلوقب هفنصم

 ةيؤر ةنيدملاب اوركذ) :لاق ديعس نب هللا دبع نع سيردإ نبا
 ام :ملاسو مساقلا لاقف ،هوأر دق هراتسأ لهأ نإ :اولاقو لالهلا

 .".....(هراتسأ لهألو انل

 ص لاق مث افنآ اهانلقن لا ةيفنحلا لاوقأ ضعب ركذ مش

 نم ىرت امك ةيفنحلا ةمئأ يققحم صوصن هذهف" ٦١-٢٢:

 يف هتيؤر مزلي ال دلب يف يئر اذإ هنأو علاطملا فالتخاب مهلوق

 ،الثم برغملاب لالهلا يئر ولف علاطملا تقفتا اذإ الإ رخآلا دلبلا

 قرشملا يف هتيؤر مهتيؤر نم مزلي ال ساف لهأ هآر ول امك

 رتتسم لالحلاو ممب ترم امنيح سمشلا نأل ؛الثم ةكمك

 ابرغ سمشلا تهجتا املكف مهدنع هتيؤر نكمت الف اهعاعشب
 املكو ،هتيؤر نكمتف اهعاعش نم جورخلاب اهنع لصفني لالهلاف

 هروهظ حضتيو هرون ديزيف اهنع ادعب لالهلا دادزا ابرغ تبهذ
 نأ دب الف الثم ةمركملا ةكم يف لالهلا يئر اذإف سكعلا فالخب

رهظو هب لهتسا مسا لالملاف عناملا الول برغملا يف ىري



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ر

 ،يبصلا لهتسا :مهلوق نم هتيؤر دنع تاوصأل عافترالو

 توصلا عفر نم وأ ةيبلتلاب توصلا عفر وهو جحلاب لالهإلاو

 قلطي امك رهشلا ىلع لالهلا قلطي دقو ،هتيؤر دنع ليلهتلاب
 ،هانللهأو لهتساو ،لالهلا لهأ لاقيو ،لالهلا ىلع رهشلا

 لهتسا :لاقي :رمش لاقو ،ةغللا لهأ ةماع لوق اذه .هانللهتساو

 لهتسم رهشو ،لالهلا وهو لعافلل اينبم يعي اضيأ لالهلا

 1 و للشل ا و

    

 ديدج لوح هدعب لوحو رهش دعب لهتسم رهشو

 :لاقيو كلهأ :لاقي الو ،نيبت نعمي لهتسا :اضيأ لاقيو
 ."طيحملا رحبلا نم ها."...اذك ةليل نع هانللهأ

 لاق مث اقباس اهانركذ لا ةيكلاملا لاوقأ ضعب ركذ مث

 ىرت امك مهيققحمو ةيكلاملا ةمئأ لاوقأ هذهف" ٣١٢٩: ص

 امك دعابتلا عم اميس ال مهتيؤر دلب لكل نأ ىلع ةلاد اهلك

 .ماشلا نم مدق امنيح سابع نبا ىلوم بيرك ثيدح هل لدي
 ىرن تيح هموصن لازن الف :-هنع هللا يضر- سابع نبا لوقو
 ةلي هللا لوسر انرمأ اذكه :لاقو ،نيثالث ةدعلا لمكن وأ لالهلا
 امل ماشلا لهأ ةيؤرب نولمعي ال ةنيدملا لهأ نأ يف حيرص وهو

 "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لي هلوقو دعابتلا نم امهنيب
"هورت تح اورطفت الو ،لالهلا اورت يح اوموصت ال" :هلوقو



 < لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر

 وهو ،هببس دوجو دنع الإ بجي ال رطفلاو موصلا نأ يف يف حيرص

 ةالصب رمأ ةلي يبلا نإف ؛ةالصلا تيقاوم يف هريظنك ةيؤرلا

 سمشلا تلاز اذإ رهظلا ةالصبو رجفلا علطي نيح رجفلا

 نيح برغملا ةالصو هلثم ءيش لك لظ راص اذإ رصعلا ةالصو
 هذهف ،رمحألا قفشلا باغ اذإ ءاشعلا ةالصو سمشلا بيغت

 ةماقإب نورومأم دلب لهأ نإ :لاقي لهف ،ةالصلا تيقاوم

 رأ ةكم يف تقولا لوخد وهو ببسلا دجو اذإ ممتاولص
 دلب لهأ لكل لب ،نيملسملا نم دحأ اذهب لوقي ال ،؟ةنيدملا

 كلذكف ،مهقفش ةبوبيغو مهسمش بورغو مهلاوزو مهرجف

 نأ نكمي ال يذلا دعبلا عم اميس ال مهتيؤر دلب لهأ لكل ةلهألا

 دعابتلا نم مهنيب امل ،هل نيرخالا ةيؤر عم مهدنع لالهلا اوري

 انلقن نم ءاملعلا ةمئأ هررق امك ،هيلع رابغ ال حضاو اذهو

  

 ."مهريغو مهمالك

 ٢٣٨٢-٣٢٣٩: ص لاق مت ةيعفاشلا لاوقا ضعب ركذ ش

 ماقملا ليطن الف ادج ةريثك نيعملا اذه ىف ةيعفاشلا ةمئأ لاوقأو"

 دعبلا عم ىرخألا دالبلا ةيؤر دلب لهأ مزلي ال هنإف كاهركذب

 كلذو ‘ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ةمئأ لاوقأ يف مدقت امك

 .علاطملا فالتخال

فلتخت علاطملا نإ :ةيميت نبا مالسالا خيش لاق دقو



 ؟
 .ةفرعملا لهأ قافتاب

 ضرألا يملسم عيمجل رطفلاو موصلا موزلب لاقي فيكف

 ؟دلب لهأ ةيؤرب

 نأ ىلع ةلاد اهنايب مدقتملا لم هللا لوسر صوصن نإف

 ملف "نيعباتلاو ةباحصلا لمع كلذكو ،مهتيؤر دلب لهأ لكل

 لالهلا ةيؤرب قافآلا لهأل ةباتكلا ةتبلا مهنم دحاو نع لقني

 .مويلا كلذ ءاضق لجأل مهدنع

 نأ ىلع لدي امم هلقن ىلع ىعاودلاو ممحلا رفوتت امم اذهو

 مهتيؤر دلب لهأ لكل نأ مهيدل هب لومعملاو مهدنع فورعملا

 ."تاقوألاب ةقلعتملا ةيمالسإلا عئارشلا ةيقب يف كلذ ناك امك

      

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق" ٤٠-٤٣: ص لاقو .

 موصلا مزل تقفتا نإف ،اذمي ةفرعملا لهأ قافتاب علاطملا فلتخت

 لاقو ،دمحأ بهذم يف لوقو !ةيعفاشلل حصألا وهو ،الف الإو
 يئر تم هنإف ؛بيرغتلاو قيرشتلا فالتخاب فلتخت ةيؤرلا :اضيأ
 رخأتي هنأل ؛سكعني الو ،برغملا يف ىري نأ بجو قرشملا يف

 ناك اذإف قرشملاب اهبورغ تقو نع برغملاب سمشلا بورغ

 تقو اهعاعشو سمشلا نع ادعبو ارون برغملاب دادزا يئر دق

 ؛برغملاب يئر اذإ كلذك سيلو {ةيؤرلاب قحأ نوكيف اميورغ
دادزاف مهدنع سمشلا بورغ رخأت ةيؤرلا ببس نوكي دق هنأل



   _ لاملا ةيذررةنلتلا لئاسمل ضب نع لاكشإلا      

 يئر امل هنإ مت ،اهنم ابيرق ناك قرشملاب تبرغ املو ،اءعوضو ادعب

 يف سوسحم رمأ اذهف ،قرشملا لهأ نع برغ دق ناك برغملاب

 لخد اذإ كلذلو ؛بكاوكلا رئاسو لالحلاو سمشلا بورغ

 كلذكو سكعني الو قرشملاب لخد برغملاب برغملا تقو
 : ٢٤ص لاق نأ ىلإ "قرشملاب تعلط برغملاب تعلط اذإ ع ولطلا

 دهع يف لاز ام هنأ نيقيب ملعن انأ هيف ةجحلاو :اضيأ لاقو"

 نإف ضعب دعب راصمألا ضعب يف لالهلا ىري نيعباتلاو ةباحصلا
 ربخلا مهغلبي نأ دب الو ،اهل ليدنت ال تلا ةداتعملا رومألا نم اذه

 مهممه تناكل ءاضقلا مهيلع بجي ناك ولف رهشلا ءانثأ يق

 اهرفوتك مالسإلا نادلب رئاس يف هتيؤر دنع ثحبلا ىلع رفوتت

 رثكأ يف رثكي ءاضقلا ناكلو ،هدلب يف هتيؤر نع ثحبلا ىلع
 هنأ ىلع لد لقني مل امو ،لقنل ناك ول اذه لثمو ‘تاناضمرلا

 .ها.اذه ىلع لدي سابع نبا ثيدح و ،هل لصأ ال

 لدت اهلك بهذم لك نم ملعلا لهأ لاوقأ هذهف" :لاقو

 دلبلا لهأ ةيؤرب لمعلا ةديعبلا دلبلا لهأ مزلي ال هنأ ىلع
 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأو ،علاطملا تفلتخا اذإ ىرخألا

 ىرخألا دالبلا ي ةلهألا ةيؤر نع نوثحبي وأ نوبتكي اونوكي مل
 اوموص" ثيدحو سابع نبا ثيدح يق ءاج ام نيدمتعم

يفتكنو مهتيؤر دلب لهأ لكل نأ ىلع "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل
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 هللاو ،هيبلاطو قحلا يديرمل عنقمو ةيافك هيفف "كلذ يف هانلقن امم

 ."ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا قفوملا

 :يلج حضاو دمحلا هللو قحلا نكلو" :٢٥ص لاقو

 يف نيدمتعم ايفاش احيضوت هانحضو امك مهتيؤر دلب لكل نأ
 ضنيلس رملا ريخ يده نم حص امو زيزعلا هللا باتك ىلع كلذ
 ."ملعأ هللاو ڵبهذم لك نم ءالجألا ءاملعلا هررق امو

 يف ليبسلسلا" يف يهيلبلا ميهارب نب حلاص خيشلا لاقو
 داز بحاص ةرابع حرش يف ٢٢٣-١٢٣)ص ١ج (ليلدلا ةفرعم
 :هلوق" :(موصلا مهلك سانلا مزل دلب لهأ هآر اذإو) :عنقتسملا

 ءاملع نم ريثكو ةفينح يبأ لوق وهو (موصلا مهلك سانلا مزل)
 اوموص" :لت هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدحل فلسلا

 .ةمألا عيمجل باطخ اذهو 3"هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل

 رطق لكل نأ علاطملا تفلتخا اذإ يدنع حجرألاو :تلق

 موصلا بجي الف ،يعفاشلا لوق وهو ،مهصخي امكح دلب لهأو
 علاطملا نأب دهشي عقاولاو ،علاطملا فالتخا عم عيمجلا ىلع

 .ةفرعملا لهأ قافتاب علاطملا فلتخت :نيدلا يقت خيشلا لاق
."(ثيدحلا ركذو) بيرك هب ربخأ ام لوقلا اذه ةلدأ نمو
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 ةيشاح ىق يمصاعلا مساق نب نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 ٢٣٥٧-٣٥٨٢: ص ٣ج عنقتسملا داز حرش ىلع عبرملا ضورلا

 باحصألو ‘مهعلطم برق نم مزلي امنإ هنأ باوصلاو"
 لاقو ،ريزولا هاكح علاطملا هيف فلتخي اميف لوق ةفينح يبأ

 :ربلا دبع نبا لاقو .نيتبراقتم نادلبلا تناك اذإ :يعفاشلا

 نم سلدنألاك &دعبلا عم ىعارت ال ةيؤرلا نأ ىلع اوعمجأ
 فالتخا رابتعا هريغو يوونلا ححصو ،‘فلوخو ناسارخ
 يف علطي هنإ ثيحب هيف عازن ال لزانملا فالتخا نإف ؛علاطملا

 .ةجرد سمشلا تكرحت املك لب ‘ىرخألا نود نيتدلبلا ىدحإ

 فصنو ضعبل بورغو نيرخال سمشو موقل رجف عولط كلتف
 نأ مالسإلا خيش ركذو ،رثكأف رهش ةريسمب ردقو مهريغل ليل

 مزل تقفتا نإ :لاقو ،اذمب ةفرعملا لهأ قافتاب فلتخت علاطملا

 اهوححصو دحاو ريغ هب عطقو \.ها ،الف الإو موصلا

 اهفلخ علطي هنإف ؛سحلاب مولعم سمشلا نع رمقلا ريس رخأتو
 ةيؤرف ،اهلك نع الضف «ضرألا ةرك فصن يف اهدعب برغيو
 ."هسكع فالخب قرشملا لهأل نوكت ال برغملا لهأ

 عومجب" يف امك نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئسو
 يفظوم نم انأب مكتليضف ديفأو" :١٤-٩٣ص ٩١ج "ىواتفلا
انه نحنو ....يف ىلاعت هللا هظفح نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةرافس



  

 ةفرع موي مايصو كرابملا ناضمر رهش مايص صوصخب يناعن
 :ماسقأ ةنالث ىلإ كانه ةوخإلا مسقنا دقو

 .ةكلمملا عم رطفنو ةكلمملا عم موصن :لوقي مسق ١.

 .مهعم رطفنو اهيف نحن لا ةلودلا عم موصن لوقي مسق ٦.

 امأ ،ناضمر اهيف نحن لا ةلودلا عم موصن :لوقي مسق ٢.

 .ةكلمملا عمف ةفرع موي

 مايصل ةلصفملاو ةيفاشلا ةباجإلا مكتليضف نم لمآ هيلعو
 ...ةلود نأ ىلإ ةراشإلا عم ةفرع مويو ،كرابملا ناضمر رهش

 يف ةكلمملا تقفاو نأو ثدحي مل ةيضاملا تاونس سمخلا لاوطو

 دبي هنإ ثيح ؛ةفرع موي يف الو ناضمر رهش يف ال مايصلا

 ةكلمملا ىف هنالعإ دعب ....يف انه ةفرع مويو ناضمر رهش مايص
 مكيلع مالسلاو .هللا مكظفح !مايأ ةثالث انايحأو ،نيموي وأ مويب
 ."هتاكربو هللا ةمحرو

 اذإ اميف -هللا مهمحر- ءاملعلا فلتخا" :هلوقب باجأف

 مزلي له ،هريغ نود نيملسملا دالب نم ناكم يق لالهلا يئر

 مهقفاو نمو هوأر نم الإ مزلي ال مأ ،هب لمعلا نيملسملا عيمج
 .ةدحاو ةيالو تحت مهعم ناك نمو ،هوأر نم وأ ،علاطملا يف

.رخآ فالخ هيفو ةددعتم لاوقأ ىلع



  

 . لالملا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر

 علاطم تقفتا نإف ،ةفرعملا لهأ ىلإ عجري هنأ حجارلاو

 تبث امهدحأ يف يئر اذإف \دحاولا دلبلاك اراص نيدلبلا يف لالهلا

 هسفن مكح دلب لكلف علاطملا تفلتخا اذإ امأ رخآلا يف همكح

 وهو - ىلاعت هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو
 :سايقلا ىضتقمو ةنسلاو باتكلا رهاظ

 َرَهَتلأ مكنم دهم نمق ل :ىلاعت هللا لاق دقف باتكلا امأ

 .موصلا همزلي مل هدهشي مل نم نأ :ةيآلا موهفمف ،هم همضل

 اذإو اوموصف هومتيأر اذإ" :لق يبلا لاق دقف ةنسلا امأو

 الو موصلا مزلي مل هرن مل اذإ ثيدحلا موهفم "اورطفأف هومتيأر

 .رطفلا

 دلب لك يف ناربتعي راطفإلاو كاسمإلا ناف سايقلا امأو
 ىرتف &،عامجإ لحم اذهو براغملاو علاطملا يف هقفاو امو هدحو

 نأل ؛مهلبق نورطفيو امبرغ لهأ لبق نوكسمي ايسآ قرش لهأ
 برغت سمشلا كلذكو ،ءالؤه لبق كئلوأ ىلع علطي رجفلا

 كاسمإلا يف اذه تبث دق ناك اذإو ،ءالؤه لبق كقثلوأ ىلع

 الو يرهشلا راطفإلاو موصلا يف كلذك نكيلف يمويلا راطفإلاو
 .قرف

مكاح رمأو دحاو مكح تحت نادلبلا ناك اذإ نكلو
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 ةيفالخ ةلأسملا نأل ؛هرمأ لاثتما بجو رطفلا وأ !موصلاب دالبلا

 .فالخلا عفري مكاحلا مكحو

 لهآ رطفيو موصي امك اورطفأو اوموص اذه ىلع ءانبو
 هفلاخ وأ يلصألا مكدلب قفاو ءاوس هيف متنأ يذلا دلبلا

 "هيف متنأ يذلا دلبلا اوعبتا ةفرع موي كلذكو

 هديحوت نكمي لهو لالهلا نع" :٦٤۔-٤٤ص لئسو

 ق موصل ا نيملسملا عيمج ىلع بج و دلب ق يئر اذإ ثيحب

 ."؟لاوش لاله يف رطفلاو ناضمر لاله

 ملسأو ىلصأو كنيملاعلا بر هلل دمحلا" :هلوقب باجأف

 :نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو ،دمحم انيبن ىلع

 لهأ نيب اهيف فلتخم لالهلا ةلأسم نيعأ ةلأسملا هذه

 .ملعلا

 ىلع ناكم يف لالهلا ةيؤر تتبث اذإ هنأ ىري نم مهنمف

 لاله ناك نإ موصلا نيملسملا عيمج مزلي هنإف يعرش هجو

 نم روهشملا وه اذهو لاوش لاله ناك نإ رطفلاو ناضمر

 ةكلمملا يف ىئر اذإ اذه ىلعف «هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم

 راطقألا لك يف نيملسملا عيمج ىلع بجو الثم ةيدوعسلا ةيبرعلا

،لاوش يف ارطفو ناضمر يف اموص ةيؤرلا هذمم اولمعي نأ



  

 : . لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر

 َرَهَتلأ مكنم دهش نمق ل :ىلاعت هلوق مومعب كلذل اولدتساو

 .اوموصف هومتيأر اذإ" :لي لوسرلا لوق مومعو .ه ةمس
 لمشيف ،نيملسملل باطخلاو :اولاق ،"ورطفأف هومتيأر اذإو

 .ضرألا راطقأ عيمج يف نيملسملا عيمج

 لاله يف موصلا بجي ال هنإ :لوقي نم ءاملعلا نمو

 ناك وأ ،لالهلا ىأر نمل الإ لاوش لاله يف رطفلا الو ناضمر
 قافتاب فلتخت لالهلا علاطم نأل ؛لالهلا علاطم يف هآر نمل اقفاوم
 دلب لكل مكحي .نأ بجو تفلتخا اذإف ،كلذب ةفرعملا لهأ

 .هل عبت يهف لالهلا علاطم يف هتقفاو نإ ىرخألا دالبلاو ،هتيؤرب

 هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا لوقلا اذهو ،الف الإ

 َرهَتلأ مكنم دهت نمت إ :ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل لدتساو
 اذإو ،اوموصف هومتيأر اذإ" :ةلق يبلا لوقبو . همضي
 ىري نم هب لدتسا يذلا ليلدلا سفنب يأ "اورطفأف هومتيأر

 ناكم يف هتيؤر تتبث اذإ دحأ لك ىلع موصلا بوجو مومع
 لالدتسالا هجوف فلتخي لالدتسالا نكل ،نيملسملا دالب نم

 مكحلا نأ :ثيدحلاو ةيآلا هذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش دنع

 مل ري مل و دهشي مل نم نأ يضتقي اذهو ،يئارلاو دهاشلاب قلع

 دالبلا نإف علاطملا تفلتخا اذإف هيلعو ،لالحلا مكح همزلي

يؤر الو لالهلا اهيف دهوش دق نوكي ال ايؤرلا دالبل ةفلاخملا
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 هجو كش الو اذهو مهقح يف لالهلا ماكحأ تبنت ال ذئنيحو

 كسايقلاو رظنلا هديؤيو لوألا نم ىوقأو لالدتسالا ىف يوق

 رجفلا ع ولطب مئاصلل كاسمإلا قلع دق عراشلا ناك اذإ هنإف

 يبت مح أوبَرشأو اولكو ل :ىلاعت لاقف سمشلا بورغب رطفلاو

 َلي مايلا ارئيآ ًرفْرَجتلاَنم رونلا طنلا حم بلا ظيقلا كل
 ،اكاسمإ رجفلا عولط نيبتب مكحلا قلع عراشلاف : ٢1

 اولك" :لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبلاو ،اراطفإ ليللابو

 تح نذؤي ال هنإف ،موتكم مأ نبا ناذأ اوعمست تح اوبرشاو

 ىلإ راشأو ،"انهاه نم ليللا لبقأ اذإ" :لاقو ،"رجفلا علطي

 تبرغو" برغملا ىلإ راشأو 3"انهاه نم راهنلا ربدأو" قرشملا
 اذه نأ نيملسملا عامجإب مولعمو ،"مئاصلا رطفأ دقف سمشلا

 تبثي دلب لك يف صاخ وه لب ،نادلبلا عيمجل اًماع سيل مكحلا

 يف سانلا لبق نوكسمي قرشلا يف سانلا دحت اذهلو ،رمألا اذه هيف

 بورغو رجفلا عولط نيبت بسح مهلبق نورطفيو ،برغلا
 هبسحب دلب لك يف اقلعتم يمويلا تيقوتلا ناك اذإف «سمشلا

 نيبتي اذهبو ،هبسحب دلب لك يف قلعتي يرهشلا تيقوتلا كلذكف
 وه -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا يذلا لوقلا نأ

 .هنم دارملا ىهتنا .ارظنو ارثأ حجارلا لوقلا

اهلك علاطملا طبرب يداني نم كانه" :٨٤-٧٤ص لئسو



 _ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر

    

 "؟مكتليضف يأر امف ،هريغو كرابمل

 نأل ؛ليحتسم ةيكلفلا ةيحانلا نم اذه" :هلوقب باجأف

 -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك لالهلا علاطم

 نإف فلتخت تناك اذإو ملعلا اذمي ةفرعملا لهأ قافتاب فلتخت

 .همكح دلب لكل لعجي نأ يرظنلاو يرنألا ليلدلا ىضتقم

 مكنم ديك نمَق خ :ىلاعت هللا لاقف يرنألا ليلدلا امأ

 ام ضرألا ىصقأ ىف اسانأ نأ ردق اذإف .هأ همضي رهنلا

 هجوتي فيكف لالهلا اودهش ةكم لهأو لالهلا يأ رهشلا اودهش

 يبلا لاقو !؟رهشلا اودهشي مل نم ىلإ ةيآلا هذه يف باطخلا

 لهأ هآر اذإف ،هيلع قفتم 3"هتيؤرل اورطفأو {هتيؤرل اوموص" :
 نييقرشلا نم مهءارو نمو ناتسكاب لهأ مزلن فيكف الثم ةكم

 يبلاو ،مهقفأ يف علطي مل لالهلا نأ ملعن اننأ عم ،اوموصي نأب

 .ةيؤرلاب كلذ قلع ةي

 نكمت ال يذلا حيحصلا سايقلا وهف يرظنلا ليلدلا امأ

 نم ةيقرشلا ةهجلا يف علطي رجفلا نأ ملعن نحنف ،هتضراعم

 .ةيقرشلا ةهجلا ىلع رجفلا علط اذإف ،ةيبرغلا ةهجلا لبق ضرألا

 تبرغ اذإو .ال :باوخلا ؟ليل يف نحنو كسمن نأ انمزلي لهف

نأ انل زوجي لهف راهنلا يي نحن اننكلو ،ةيقرشلا ةهجلا يف سمشلا



  

 هتيقوت لالهلاف كامامت سمشلاك لالهلا نذإ .ال :باوجلا ؟رطفن

 :لاق يذلاو ،يموي تيقوت اهتيقوت سمشلاو ‘يرهش تيقوت

 م رونملا ليتنلا عم يلا طنت ركل تييح ارن اولكو
 كنم دهش نمت :لاق يذلا وه ه لتلا ل ماضلا ارت ةرجمل

 لعجن نأ يرظنلاو يرثألا ليلدلا ىضتقمف : ُهَمَصَيلَف رشلا

 طب ري و رطفلاو موصلاب قلعتي اميف هب اصاخ امكح ناكم لكل

 هيبن اهلعجو حهباتك ىف هللا اهلعج نلا ةيسحلا ةمالعلاب كلذ
 وأ سمشلا دوهشو رمقلا دوهش يهو الأ هتنس ق ل دمحم

 . رجفلا

 دالب نم دلب يف لالهلا يئر اذإ" :٠٥-٨٤ص لئسو
 فيكو ،مايصلا لودلا لك يق اعيمج نيملسملا مزلي لهف نيملسملا

 ةيؤر اهيف سيل يلا رافكلا دالب ضعب يف نوملسملا موصي
 "؟ةيعرش

 يأ ملعلا لهأ اهيف فلتخا ةلأسملا هذه" :هلوقب باجأف

 ءاعرش هتيؤر تتبثو ،نيملسملا دالب نم دلب يف لالهلا يئر اذإ

 .؟ةيؤرلا هذه ىضتقمب اولمعي نأ نيملسملا ةيقب مزلي لهف

 ىضتقمب اولمعي نأ مهمزلي هنإ :لاق نم ملعلا لهأ نمف

كنم دهش نمف و :ىلاعت هلوق مومعب اولدتساو ؤةيؤرلا هذه



 _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 ؤأ اًَسيرَع تاك نَمَو ةمق َرََتلأ   

 :اولاق "اوموصف هومتيأر اذإ" :لي ينلا لوقبو 6 َرَحُن مانأ
 ةيؤر هب داري ال هنأ مولعملا نمو .نيملسملا عيمحل ماع باطخلاو

 نم هآر اذإ كلذب دارملا امنإو رذعتم اذه نأل ؛هسفنب ناسنإ لك

 .ناكم لك يف ماع اذهو يرهشلا لوخد هتيؤرب تبني

 علاطملا تفلتخا اذإ هنأ ىلإ ملعلا لهأ نم نورخآ بهذو

 مل نم ىلع بجي هنإف علاطملا فلتخت مل اذإو .هتيؤر ناكم لكلف
 اولمعي نأ علاطملا يف مهقفاوي ناكمب هتيؤر تتبث اذإ هوري

 نولوألا هب لدتسا ام سفنب ءالؤه لدتساو ةيؤرلا هذه ىضتقم

 .:ه همصيلف رَهَتلا مكنم دهت نمت :لوقي ىلاعت هللا نإ :اولاقف

 هب لمعيف هدرفمب ناسنإ لك ةيؤر كلذب داري ال هنأ مولعملا نمو

 علاطم يف مهقفاوي ناكم لك يفو ،هيف يئر يذلا ناكملا يف

 ةقيقح ال هري مل هنإف لالهلا علاطم يف مهقفاوي ال نم امأ .لالهلا

 هومتيأر اذإ" :ةلي يبلا لوق ي لوقن كلذكو :اولاق .امكح الو

 ال ناكم يف ناك نم نإف ،"ورطفأف هومتيأر اذإو ،اوموصف

 الو ةقيقح ال هآر نكي مل لالهلا علاطم يف يئارلا ناكم قفاوي

 نأ امكف يمويلا تيقوتلاك يرهشلا تيقوتلاو :اولاق امكح

 نأ بجي كلذكف ،يمويلا راطفإلاو كاسمإلا يف فلتخت دالبلا

٠. نأ مولعملا نمو ،يرهشلا راطفإلاو كاسمإلا يف فلتخت
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 مهلبق نورطفيو ،برغلا يف اوناك نم لبق نوكسمي ممنإف قرشلا
 .اضيأ

 يف اوناك نمف ،نيملسملا قافتاب . هل ىمويلا فالتخالا

 نإف ،يمويلا تيقوتلا يف علاطملا فالتخاب انمكح اذإف

 .يرهشلا تيقوتلا ىف امامت هلثم

 َنهورشك َنكأاَك 9 :ىلاعت هلوق نإ :لئاق لوقي نأ نكمي الو
 ظْيَحْلا همكل مقي ح 3 اولكو يكل هلا بتك ام اون ورم هم ۔ > 2 ٥ 7 ٠ كا ك . ه ف ۔۔٭ هر
 . يللآ َلإ مايلا ارثن دف رجفلا َنم رو رسألا طبلا رم ُضنَألا

 انهاه نم راهنلا ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذإ" :لي هلوقو

 : لوقي نأ دحأل نكمي ال ! مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تبرو

 .راطقألا لك يف نيملسملا عيمجل ماع اذه نإ

 مكنم دهش نَمَف خ :ىلاعت هلوق مومع يف لوقن كلذكو
 اذإو ،اوموصف هومتيأر اذإ " :لي هلوقو . ُهَمَضيلَق رهلا
 ىضتقمب هتوق هل ىرت امك لوقلا اذهو &" اورطفأف هومتيأر

 تيقوتلا سايق اضيأ حيحصلا سايقلاو حيحصلا رظنلاو ظفللا

 .هنم دارملا ها. "ىمويلا تيقوتلا ىلع يرهشلا

 ملاعلا جراخ نوملسملا شيعي" :-٢٥۔-١٥ص لئسو

لوحدك ةددعتم اياضق لوح ةرمتسم تافالخ ىق يمالسإلا



  

 ؛ل_ لالهل ةيزييةنلتتلل لئاسملا ض نع لاكشإلا
 3ةيوعدلا بصانملا لوح فالخو ،هجورخو ناضمر رهش
 رخآل تقو نم امتدح يف فالتخا عم ماع لك يق اذه ثدحيو
 يمهذملا بصعتلاو ىوهلا عابتاو نيدلاب لهجلا ىلإ كلذ درمو

 ذخألاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ةقفاومل ةاعارم نود ،انايحأ يبزحلاو

 نم كانه لهف ،عرولاو هقفلاب مهل دوهشملا ملعلا لهأ ءارآب

 هللا لعل ةناكملا نم مكتليضفل امل هللا مكظفح ةيهيجوت ةملك

 ؟مكاعرو هللا مكقفو رشلا نم ريثك امب عفدنيو امب عفني

 ةمأ اونوكي نأ نيملسملا ىلع بجاولا :هلوقب باجأف

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك ،هللا نيد يف اوقرفتي الأو ،ةدحاو
 ے 'ے س ۔. ہس يرس ج مر ےس ے س ,س ه. ٨ ےإ پ رم س م

 اَمَو كل ا اَتَحَوأ ئزلاو احون ۔اهي صو اَم ن :دلا نم عرش

 ه اوَرمنن الو بذلا انمقأ تأ يسيمو ىسومو ميهربإ عدي اََصَو } 2 22<؟ ۔ ۔ے ه,ث مرو ۔< ,< دع ے ے ص رهص س <>

 ح

 ) : هيظَع تاَذَع ل ًكتلؤأو تنلا هءاج ام رعب نم اوملَتُحاَو

 هللا نيد يف اوقرفتي الأو \ةدحاو مهتملك نوكت نأ بجاولاف

 زكرملا نوعبتي مهو ،ادحاو مهرطفو ادحاو مهموص نوكي نأو
 نم هرظن تحت نم هجوي يذلا نيدلا زكرملا يعأ مهدنع يذلا

موص نع مهموص رخأت ول ىتح اوقرفتي ال نأو نيملسملا



   

 ةيؤر   

  

    لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر

  

 . "زكرملا هلوقي ام اوعبتيلف ىرخأ ةيمالسإ دالب يأ وأ .ةكلمملا

  

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ٥-٥ ٥. ص لاقو

 دمحم انيبن ىلع ملسأو يلصأو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 لاوش رهش لوخد نع سانلا ضعب نيلأس دقف ،دعبو

 :هيف ةيمالسإلا ةمألا تفلتخا ثيح ه ٠ ١٤٦ ماع

 لالهلا علاطم نإف كهيف ةبارغ ال رمأ اذه نأب هتبجأف

 اذهو سمشلا علاطم فلتخت امك تاهجلا فالتخاب فلتخت

 ةهج ق لالهلا ىري دقف رومألا هذك ةفرعملا لهأ قافتاب تباث

 .ىرخأ ةهج يف ىري الو تاهجلا نم

 :نيرما نم دحاوب ناضمر رهش لوخد تبثيو

 ؛ اموي نىتالت نابعش رهش لامكاب امإو هلاله ةيؤرب امإ

 ثيدح يقو ."هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص" :يي يبلا لوقل
 مغ ناف اورطفأف هومتيأر اذإ و اوموصف هومتيأر اذإ" :رخآ

 مكيلع مع نإف" :يراخبلل ةياور قو ."هل اوردقاف مكيلع

 نابعش ةدع اولمكأف" :رخآ ثيدح يفو ."نيثالث ةدعلا اولمكأف

.هنم دارملا ىهتنا . "نيثالث



   لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا    

 ةيؤر تتبث تم هنأ :يناثلا لوقلا" :٩٠٥-٧٥ص لاقو

 دلبلا هذه لهأل همكح تبث نيملسملا دالب نم دلب يف لالهلا

 6هوري نأ الإ مهفلاخ نم نود لالهلا علاطم يت مهلثم ناك نملو
 يف اهنع اديعب ناك نم مزلي مل ةيدوعسلا يف لالهلا يئر اذإ الثمف
 مهعلاطم نأل ؛هوري نأ الإ ابونج وأ ،الامش ضرعلا طوطخ

 نم اهنع اديعب ناك نم مزلي ال كلذكو ،ةيدوعسلا فلاخت

 اريس أطبأ رمقلا نأل ؛ضرعلا طخ ىف اهقفاو نإو قرشلا ةيحان

 دنع يأ .:اهل ادإ رَمَمْلَو : :ىلاعت لاق امك سمشلا نم

 دالبلا يف اهيلع اقباس وأ سمشلل ايذاحم نوكي امبرف ،هلالهإ

 ناك نم مزليو ،لهيو اهنع رخأتي ةفاسملا لالخ يف مث {ةيقرشلا
 .ضرعلا طخ ىف اهل اقفاوم ابرغ اهنع

 نم دلب يف هتيؤر تتبث اذإ لالهلا نإ :لوقلا ةصالخو
 مهنع ناك نملو دلبلا هذه لهأل همكح تبث نيملسملا دالب

 ناك اميف همكح تبثي الو ضرعلا طخ يف مهل اقفاوم ابرغ

 .هوري نأ الإ ابونج وأ الامش وأ ،اقرش اهنع اديعب

 مكمزلي مل ةيدوعسلا يف لالهلا تبث اذإف اذه ىلعو

 مكقفاوي ثيحب مكنم ابيرق ناك نم هاري وأ هورت نأ الإ همكح

 ٤.٣٠ يطخ نيب اهيف متنأ تلا ةيالولا نأل ؛علاطملا يف

لوقلا نم حصأ لوقلا اذهو ٢٠-٣٠ يطخ نيب ةيدوعسلاو



 ا ةيؤري ةقلعتملا لئاسملا ضح نع لاكشإلا   

 علاطم يف مهقفاو نملو مهتيؤر مكح مهل دلب لك نأ يأ لوألا
 همكح هل دلب لك نأ امك ،هوري نأ الإ مهفلاخ نم نود لالهلا

 .سمشلا بورغو رجفلا عولط ي

 ىلوأ نيملسملا ةبلطلا داحتا ةمظنمل مكعابتاف اذه ىلعو

 علاطملا يف اهتقفاوم ىلإ برقأ مكنأل ؛اهنم دعبأ دلبل مكعابتا نم
 .هنم دارملا ىهتنا ."ةديعبلا دلبلا نم

    

  

 بجي ال هنإ :لوقي نم ءاملعلا نمو" :١٦۔-٠٦ص لاقو

 ىأر نمل الإ لاوش يف رطفلا الو ناضمر لاله نم موصلا
 علاطم نأل ؛لالهلا علاطم يف هآر نمل اقفاوم ناك وأ ،لالهلا

 مكحي نأ بجو تفلتخا اذإف ةفرعملا لهأ قافتاب فلتخت لالهلا

 هل عبت يهف ،لالهلا علاطم يف قفاوت يلا دالبلاو هتيؤرب دلب لكل
 .الف الإو

 هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه لوقلا اذهو

 َرََتلا كنم دهت نمق :ىلاعت هلوقب اذه ىلع لدتساو

 اذإو ،اوموصف هومتيأر اذإ" :ةلي يبلا لوقبو ،هم همضي
 ىري نم هب لدتسا يذلا ليلدلا سفنب يأ "اورطفأف هومتيأر

 نبا دنع لالدتسالا هجو نكل ،لالملا مكح بوجو مومع

 قلع دق مكحلا نإ ذإ ؛فلتخم ثيدحلا اذهو ةيآلا هذه يف ةيميت

ال ري مل نمو دهشي مل نم نأ يضتقي اذهو ،يئارلاو دمهاشلاب



  

 نا_ املا ةيزييةنلتنمل لئاسملا ض نع لاكشإلا ن
 لالهلا ماكحأ تبنت ال علاطملا تفلتخا اذإ هيلعو مكحلا مزلي

 .ميمعتلاب

 رظنلا هديؤيو لالدتسالا يف يوق هجو كش ال اذهو

 ."سايقلاو

 تتبث اذإ هنأ ءاملعلا ضعب ىري" :٢٦۔-١٦ص لاقو

 ىريو كنادلبلا عيمج يف همكح تبث ناكم يف لالهلا ةيؤر
 يف اهقفاو امو اهيف يئر لا دلبلل الإ همكح تبني ال هنأ نورخآ

 ."رومألا ةالو هب بطاخي اذه نكل حصأ اذهو لالهلا علاطم

 هنم دارملا ىهتنا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف موصلا انأذب اذإ" :٥٦ص لئسو

 ناضمر رهش يف ايسآ قرش يف اندالب ىلإ انرفاس مت ةيدوعسلا

 ادحاو موصن لهف كاموي كانه يرجملا رهشلا رخأتي ثيح

 مأ نورطفي لهف اموي نيرشعو ةعست اوماص نإو ،اموي نيثالثو
 ."؟ال

 اهيف ماص لاو دلب نم ناسنإلا رفاس اذإ" :هلوقب باجأف

 تح رطفي ال ىقبي هنإف رطفلا مهدنع رخأت دلب ىلإ رهشلا لوأ
 بورغ هيف رخأتي دلب ىلإ هموي يف رفاس ول اذه ريظنو ،اورطفي
 نيرشع غلب ولو سمشلا برغت تيح امئاص ىقبي هنإف سمشلا
هرفسلا لجأ نم رطفلا هلف رفسلا لجأ نم رطفأ نإ الإ ةعاس



 نيثالثلا متي نأ لبق اورطفأ دلب ىلإ رفاس ول ركعل كلذكو

 ريغ ناك نإو ،اموي ىضق امات رهشلا ناك نإ مهعم رطفي هنإف

 رهشلا داز اذإو رهشلا صقن اذإ يضقي وهف ،هيلع ءيش الف مات
 ."ملعأ هللاو {ةدايزلا لمحتي

 مث ملسم دلب يق ماص نم مكح ام" :٦٦-٥٦ص لئسو
 مهتعباتم نم مزلو لوألا دلبلا نع هلهأ رخأت رخآ دلب ىلإ لقتنا
 "؟سكعلا وأ اموي نيئالث نم رثكأ مايص

 ىلإ يمالسإ دلب نم ناسنإلا لقتنا اذإ" :هلوقب باجأف
 مهعم ىقبي هنإف هيلإ لقتنا يذلا دلبلا راطفإ رخأتو يمالسإ دلب

 رطفي موي رطفلاو ،سانلا موصي موي موصلا نأل ؛اورطفي قح
 موي هيلع داز نإو اذهو ،سانلا يحضي موي ىحضألاو سانلا

 ،سمشلا بورغ هيف رخأت دلب ىلإ رفاس ول امك وهف رثكأ وأ
 ،نيتعاس داتعملا مويلا ىلع داز نإو ڵ©برغت نح امئاص ىقبي هنإف

 مل لالهلا نإف يناثلا دلبلا ىلإ لقتنا اذإ هنألو ،رنكأ وأ 3انالث وأ
 الو موصن ال نأ -مالسلاو ةالصلا- هيلع يبلا رمأ دقو هيف ري

 ."هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص" :لاقف ،هتيؤرل الإ رطفن

 توبث هيف رخأت دلب نم لقتني نأ وهو :سكعلا امأو
 يضقيو ،مهعم رطفي هنإف هيف رهشلا توبث مدقت دلب ىلإ رهشلا
 ناموي هتاف نإو ،اموي ىضق موي هتاف نإ ناضمر نم هتاف ام

              لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر _



  

 نإ نيموي ىضق ام وي نيرشعو ةين امثل رطفأ اذإف ،نيموي ىضق

 امهيف اصقان ناك نإ ادحاو امويو نيدلبلا ىف امات رهشلا ناك

 . ! امهدح ا ق وأ

 اهلهأ ىري نادلبلا ضعب نأ لصحي" :٨٦-٧٦ص لئسو

 الثمف ؟اندالب ةيؤرب مأ مهتيؤرب مزتلن لهف ،اندعب وأ انلبق لالهلا

 يف رهشلا تبث دقو ناتسكاب ىلإ ةكلمملا نم ناسنإلا رفاس

 ."؟ةرفاكلا دالبلا يف لعفن فيكو ،ناتسكاب نود ةكلمملا .

 مأ لالهلا اوأرأ يردت ال دلب يف تنك اذإ" :هلوقب باجأف

 ؟ال مأ لالهلا يئر له تككش نإف لصألا ىلع ىبت كنإف ؟ال

 ناضمر يف تنك نإو ،موصلا كمزلي الف نابعش يف تنك نإف

 نم رفاس ناسنإلا نأ ضرتفي درو يذلا لاؤسلاو رطفت الف

 مل ناتسكابو ،ناتسكاب يف لزنو ناتسكاب ىلإ ةيدوعسلا ةكلمملا

 يف لوقن لاوش لاله ةيؤر اهدنع تبث ةيدوعسلاو لالهلا اوري
 نأل لالهلا هيف ري مل ناكم يف كنأل ؛امئاص ىقبت :ةلاحلا هذه

 كنأ ضرف ولف 3"هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص" :لاق ةلي ا
 : انبهذ اذإ سكعلاو رطفت نأ كلف هسفن مويلا يف

 ذ نف ةيدوعسلا ي ري مل و ناضمر لاله اوأر دلب يق انلزنو رغلا

 :لاق ىلاعت هللا نأل لالهلا هيف يئر ناكملا نأل ؛موصن

هومتيأر اذإ" :ةلي يبلا لاقو ؤي ةمَضيلَت رهملا مكنم دهت



 لالا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر    

 هيف تنأ يذلا كناكممب ةربعلاف "اورطفأف هومتيأر اذإو ،اوموصف

 .اموصو اراطفإ هب لمعاف لالهلا ىئر ام مف

 نباف هرت مل اذإو ،مصف هتيأر اذإ ةرفاكلا دالبلا يف امأ و

 .لصألا ىلع

 متنأ ةقيقحلا يفو كنيقيلا ىلع اونبا مكيلع لكشأ اذإ

 يف يئر اذإ لالهلا نأ ملعيلو ،اورطفت نأ مكلو نورفاسم

 ىرت ةيقرشلا دالبلا نأل ؛اعطق اكيرمأ يف ىريسف ةيدوعسلا
 وأ ناتسكابلا يق متنك اذإ .سكعلاو ،ةيبرغلا دالبلا لبق لالهلا

 .كلذ هبشأ ام و نابايلا

 نمز نم قباسلاب انثحب دقلف" :١٧-٩٦ص لئسو
 ترفاس دقف ،رفس يف ملع ترم ةلأسم يف نظأ اميف تاينينامثلا

 ةكلمملا يف ءاثالثلا موي انمايص ءادتبا ناكو ناضمر فصتنم يق
 يمايص تلمكأف ،ءاعبرألا موي مهمايص ءادتبا ناكو ماشلا ىلإ

 موي رخآ يف مهو يل اديع نوكت ثيحب مهدنع نيثالثلا موي لبق
 ؟مايص مهو نيئالنلا لامكتسال ترطفأ دقو رهشلا نم

 ام اذه" :باولا رخآ يف لاق مث لاؤسلا ىلع باجأف

 نم حجارلا لوقلا ىلع بم وهو اهتلدأب ةلأسملا هذه يف انل رهظ
.هنم دارملا ىهتنا ."علاطملا فالتخاب مكحلا فالتخا



  

 موصي مأ امب موصي ةيؤر دلب لكل نأ حجارلا له" ٤٢٣: ص

 "؟نادلبلا نم هريغ ةيؤرب دلبلا

 . ! ٠. .مهتيؤر دلب لكل نأ حجري" : هلوقب باجأف

 يف اهنع ةلود يف ناضمر رهش ةيادب فلتخت" :لئسو

 > ك رلظطفلا ةيادب تقو فلتخي كلذكو ىرخألا لودلا

 لودلا ىدحإ تأر اذإ موصي مأ هدلب عم موصي له ملسملا لعفي

 يف شيعت نلا ةيمالسإلا ةيلاخلا لعفت اذامو ؟لالهلا ةيمالسإلا

 ."؟ةرفاكلا لودلا ىدحإ

 ةيمالسإ ةلود يف ناسنالا ناك اذإ" :هلوقب باجأف

 الو ،هتلود ةيؤرل اعبت موصلا هيلع بجي هب ييتعتو لالهلا ىءارتت

 شيعي لا دلبلا تناك اذإ الإ ىرخأ ةلود عبتي نأ هيلع بجي

 ةيمالسإ ةيلاج وأ ةعامج مهو ،لالهلا ىءارتت ال ةرفاك ةلود اهيف

 ةلود برتقأ عم نوموصي مممإف مهسفنأب لالهلا نوءارتي الو

 نورطفيو اهموصب نوموصيف ،لاللا ةيؤرب ىيتعت مهيلإ ةيمالسإ
 .اهرطفب

 ربتعتو مظنم نايك اهل ةيمالسإ ةيلاج كانه تناك نإف

 لالجلا اوءارتو ةلودلا لخاد ةلود اممأك اهرومأب ةلقتسم اهسفن

."خلإ.. .مهسفنأ ةيؤرب نوموصي مهيف



  

 هكردأ لجر نع لأسي لئاس" :٦٧٤۔٥٢٤ص ٢ج هيواتف

 تبني مل و ،هدالب يف رهشلا لوخد تبثف .هنطو ريغ يف ناضمر
 يفو .ناضمر نم موي لوأ مصي مل اذهلو ؛هيف وه يذلا دلبلا يق
 ءانثأ يفو .مهعم ماصف ؛هيف وه يذلا دلبلا يف تبن يناثلا مويلا

 اذإف ديعلا تبث املو .مايصلا مهعم لمكف ،هدالب ىلإ لقتنا رهشلا
 كلت ناضمر نأ ملعلا عم ،اموي نيرشعو ةينامث الإ مصي مل وه
 له :لاؤسلاو ...نيدلبلا الك يف اموي نورشعو ةعست ةنسلا

 اذإو ؟رهشلا لمكي مل هنأل ؛موصي مأ مه اعبت هدلب لهأ عم رطفي
 اموي يضقي :متلق اذإو ؟ادحاو اموي مأ نيموي يضقي لهف رطفأ
 كلتب ناك امنيح رهشلا لوأ نم هتاف ام لدب وه لهف ،ادحاو
 نأل ؛رهشلا رخآ نم دلبلا كلت لهأ هموصيس ام لدب مأ دلبلا

 الو كرظطفي :لاقي وأ ؟مويب كلذ دعب الإ مهدنع تبثي مل ديعلا
 مدع نم رهشلا لوأ يف هيلع بجو ام لعف هنأل ؛هيلع ءاضق
 رخآ ىق هيلع بجو ام لعفو دلبلا كلتب هتوبث مدعل ؛مايصلا

7 

 دلبلا كلتب هت وبت مدعل موي لوأ همايص مدع امأ :باجأف

 دلبلا كلت لهأ مايصب ماص هنأل ؛باوص اذهف اهيف وه يذلا

.اعرش كلذب رومأم وهو .اهيف وه تلا



     لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا    

 اذهف لاوش لوخد تبث امنيح هدلب يف هرطف امأو

 يضقي هنإف ءاضقلا امأو .زوجي ال ديعلا موي مايص نأل ؛بجاو

 وهو ؛نورشعو ةعست ةنسلا كلت ناضمر نأل ؛طقف ادحاو اموي

 .بهذملا اذه .اموي نيرشعو ةينامث الإ مصي مل

 يف امك نيربخحلا نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا لئسو

 يف ناضمر لاله ةيؤر تتبث ول" :١)١-٩ص "مايصلا ىواتف"

 ميلقإ لكل نأ مأ ،عيمجلل موصلا مزلي لهف رخآ نود رطق
 ."؟هب ةصاخلا هعلاطم

 اتوبث رطق ىف لالحلا ةيؤر تتبث اذإ" :هلوقب باجأف

 ناك نمو رطقلا كلذ لهأ ىلع راطفإلا وأ موصلا بجو ايعرش

 ةقطنملا يف يئر اذإف \برغملا ةهج يف هيلع امدقتم وأ هل اتماسم

 يف له اذإو \ةيبرغلا ةقطنملا يف حوضوب رهظي هنإف ةيقرشلا
 امو برغملاو رصم يف لهي نأ مزل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يف ىري الو رصم يف ىري دقف سكعلا مزلي الو ،هتماس
 ."دنهلا وأ ناتسكاب يف ىري الو ةكلمملا يف ىريو ةكلمملا

 ىلع بجي لهف دلب يف لالهلا نوملسملا ىأر اذإ" :لئسو
 .""؟مايصلا ىرخألا دالبلا يف نيملسملا

 ام توافتو علاطملا فالتخا يف كشن ال" :هلوقب باجأف
دنع حجرت فالتخالا اذه لجألو لالهلا ةيؤر يق دالبلا نيب
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     »... ۔۔_۔.۔۔۔ -- ---
 كانه ناك اذإ مهتيؤر ةدلب لهأ لكل نأ ءاملعلا نم ريثك

 هلهأ امل سابع نبا ىلوم بيرك ةصق مهليلدو سوسحم توافت
 لالهلا ري مل و ةعمجلا موي ماشلا لهأ ماصف ماشلاب وهو ناضمر

 لهأو ةيواعم نأب سابع نبا ربخأف تبسلا ةليل الإ ةنيدملا يف
 موي انمص انكل :سابع نبا لاقف ةعمجلا موي اوماص ماشلا

 نيثالث لمكن وأ لالهلا ىرن نيح هموصن لازن الف تبسلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش حجر دقو !لي هللا لوسر انرمأ كلذك
 ناك نم ىلعو لالهلا تأر قلا دالبلا لهأ ىلع مايصلا بوجو
 يف ىري نأ دب الف ةدلب يف ىئر نم هنأ ققحو دالبلا نم مهمامأ

 دادزا رخأت املكو سمشلا نع هبورغ رخأتي هنأل اهدعب دالبلا

 الثم نيرحبلا يف يئر اذإف ،اروهظو ايلحتو سمشلا نع ادعب
 رصمو زاجحلاو دجنك اهدعب قلا دالبلا ىلع مايصلا بجو

 "رهنلا ءارو امو دنسلاو دنهلاك اهلبق ام ىلع بجي ملو برغملاو
 .هنم دارملا .ها

 ليهست" يف نازوفلا هللا دبع نب نازوف نب حلاص .د لاقو

 ص ٣٢ج "رجح نبال مارملا غولب نم ثيداحألا هقفب ماملإلا
 فالتخاب فلتخت ملاعلا يف ةالصلا اذامل اضيأو" :؟٧٠۔-٦٨

 اعيمج نولصي سانلا له فلتخي ال مايصلاو قطانملاو ميلاقألا

ضرألا هجو عيمج ىلع دحاو تقو يف ةدحاو ةقيقد يف نآلا



  

 : ِ . لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 تقو يف اولصي نأ نكمي ال رامن نيرخآلا دنعو ليل اندنع

 يف توافتلا لصحيو فلتخت ضرألاو فلتخت علاطملا نأل ؛دحاو

 فدحاو تقو يف يلصن نأ نكمي ال ،نيرخآلا نيبو اننيب تيقوتلا
 ادحاو تقو يف اولصي نأ سانلا ىلع بجي نولوقي ال اذامل

 هذه ىلع ةالصلا حصت ،نوملسملا دحتي تيح رصعلاو رهظلا

 مهدنعو رجفلا وأ ليل مهدنع مهو رصعلا نولصي !؟ةقيرطلا
 يف اذه ناك اذإ ؛اذه زوجي ال رامن مهدنعو ءاشعلا وأ رامن

 فالتخا ةلأسم ،يرورض رمأ اذه موصلا يف اذكف ةالصلا

 رمأ اذه ؛مايصلا يفو دايعألا يفو تاولصلا يف تيقوتلا
 دنعو ليل ءالؤه دنع نوكي اذكه نوكلا قلخ هللا ڵيرورض

 ،رهظلا ةالص ءالؤه دنعو رصعلا ةالص ءالؤه دنع رامن ءالؤه

 هعقوم بسحب لك اجرح نيملسملا فلكي مل هللا 3هلل دمحلاو

 ءالؤهف ،رمألا اذم نيملسملا هللا فلك ام مزلا هتيقوت بسحو

 ال هنأب لوقلاو راطفإلاو مايصلاو ةيؤرلا ديحوت نولواحي نيذلا
 لهج يف لهج ءءاره اذه لك ،باسحلاب لمعلاب الإ طبضني

 ."ناطلس نم هب هللا لزنأ ام فلكت

 يعي ادج ةمهم ةلأسم تيقب" ٦٢٠٨-٢٦٠٩: ص لاقو
 كلذ ةيؤرب موصلا مهلك سانلا مزلي لهف ،دلب يف لالهلا يئر اذإ

مزليف علاطملا هيف فلتخت ال دلبلا ناك اذإ هنأ باوخلا ؟دلبلا



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر   

 ميلقإ ىلإ ميلقإ نم علاطملا فلتخت ناك اذإ امأ موصلا عيمجلا

 اوري تتح موصلا ميلقإلا اذه مزلي الف تافاسملا نم مهنيب امل رخآ
 اوموص" :لي هلوقل ،مهتيؤر مهل موق لك مهسفنأب لالهلا

 ملسمو )١٩٠٩(، يراخبلا هجرخا] "هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل
 )١٠٨١([.

 نيب وأ ميلاقألا نيب قرف كانهو فلتخت علاطملا تناك اذإف

 نأ ميلقإلا لهأ مزلي الو ،مهتيؤر موق لكل نإف ،تاراقلا
 لوق اذه ،علطملا فالتخال مهنع ديعبلا ميلقإلا ةيؤرب اوموصي

 فلتخت علاطملا نأل ؛نيققحملا دنع حجارلا وه اذهو ملعلا لهأل
 مزلي هنأ :يناثلا لوقلاو .اضيأ سوسحملاو رظنلا لهأ قافتاب
 نيب فالخ اهيف ةلأسملاو ،اوموصي نأ راطقألا عيمج يف نيملسلملا

 يف ملعلا لهأ ىلإ عجري اذه ،حيجرتلاو رظنلل لحم يهف ءاملعلا
 علاطملا فالتخا اوربتعي مل و مايصلا ديحوت اوأر اذإف ،دلبلا اذه

 وه اذهف علاطملا فالتخاب لمعلا اوأر اذإو ،مهداهتجا مهلف
 ةنيدملا يف -هنع هللا يضر- سابع نباو ،حجارلا وهو حيحصلا

 ءاوماصو ةعمجلا موي هوأر ماشلا لهأ ؟ماشلا لهأ ةيؤرب لمعي م
 موي نم مايصلا اوؤدب }تبسلا موي الإ هوري مل ةنيدملا لهأ
 :سابع نبا لاقف ،موي توافت مهنيب راص هنأ مولعمو تبسلا
 اذه ،ماشلا لهأ ةيؤرب لمعي مل و ،لالهلا ىرن تتح رطفن ال انكل

 



  

 ١١ لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ."حجارلا وه اذهو ،علاطملا فالتخاب ذخألا ىلع ليلد

 اذإ" :١!٤٦٢-٣٢٦١ص ٣ج هيواتف يف امك خيشلا لئسو

 ةيبرعلا ةكلمملل ةبسنلاب تبسلا موي الثم ناضمر لوأ ناك

 نمف ؛دحألا موي رهشلا لوأ ناك رئازجلل ةبسنلاب و ةيدوعسلا

 عمو ؟اذه هل زوجي له ةكلمملا عم ماصو رئازخلا ق نطقي ناك

 يف امايص مويلا كلذ ناك ةيدوعسلا عم رطفأ اذإ هنأل ؟رطفي نم

 ماص ىلا دلبلا ق ديع موي ناك مويلا اذه ماص اذإ و هدلب

 . "؟اهعم

 اورظطفأو هتيؤرل اوموص" :لي ينلا لاق" :باجأف

 فلتخي كلذو ،لالهلا ةيؤرب مايصلا بوجو لي قلعف 3'"هتيؤرل

 نأ كش الو ،ءاملعلا ىلوق نم حيحصلا ىلع علاطملا فالتخاب

 ناسنإ لكف ةكلمملا يف علطملا نع فلتخي دق رئازحلا يف علطملا

 لالهلا اوأر اذإ هيف وه يذلا دلبلا لهأو ميلقالا لهأ عم موصي

 مهعم نكست ني ذلا نيملسملا مكح كمكح تنأف 0 مهعم رطفي و

 مهعم موصت اهريغ ق وأ رئازجلا يف ءاوس . ناك ميلقإ يأ ق

 .مهعم رطفتو

 لودلا ىدحإ ىف ناضمر لوخد تبث اذإ" : اضيأ لئسو

امف ؛هلوخد نلعي ل ىرخأ دالب ىفو الثم ةكلمملاك ؛ةيمالسإلا



    

 ةبؤرب لاكشإلا من

    

 : ._ ےسق

 يف رمألا فلتخا اذإ رمألا امو ؟ةكلمملا عم موصن له ؟مكحملا
 . ا نتل و دل ا

 نيملسملا عم رطفيو موصي ملسم لك" :باجأف

 يف لالهلا ةيؤرب اومتهي نأ نيملسملا ىلعو ،هدلب يق نيدوجوملا
 نع دعبي رخآ رطق ةيؤرب اوموصي الو ،هيف مه يذلا مهرطق
 ."فلتخت علاطملا نأل ؛مهرطق

 ماكحألا سيسأت" يف يمجنلا ىيحي نب دمحأ خيشلا لاقو

 :٦١٢-٥١٢ص ٣ج "مانألا ريخ نع حص ام ىلع

 دق يذلا نمزلا اذه يفو ةلأسملا هذه يف ىل رهظي يذلاو"

 ةفلتخم نادلبلا نأ هيلع ديزم ال احوضو حضتاو هيف نيبت

 قرشم يف لالهلا يئر ول هنإف اذه ىلعو «اهعلاطم فالتخاب

 .ىلوأ باب نم هدعب نم مزل ضرألا
 ةلودلا هذه دعب نم مزل ناتسكاب يف لالهلا يئر ول الثمف

 دعب اهيف سمشلا بيغم تقو يتأي قلا ىرخألا لودلا نم
 يف رمقلا ىلع سمشلا تمدقت اذإ هنأل ؛اعيمج مهمزلت ناتسكاب

 ول كلذكو ،اهدعب اميف رثكأ هيلع مدقتت نأ مزل الثم ناتسكابلا

 اهدعب نم ىلع موصلا مزلي هنإف الثم ةيدوعسلا يف ةيؤرلا تدجو

 امك ةيدوعسلا يف ةيؤرلا تتبث اذإ الثمف ،اهلبق نم ىلع مزلي الو
ايقيرفأ لود نم مهدعب نمو رصمو نادوسلا مزل الثم انلق



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا م    

 نم مزلي الو ةيدوعسلا دعب اهيف سمشلا بيغم يتأي لا ابروأو

 دتق هنأل ؛كلذ هبشأ امو قارعلاو ناتسناغفأ و ناتسكابلاك اهلبق

 ةهج ىلإ اهدعب ناك ام يأ دلب لك دعب ام نأب نآلا ملع

 ةهج نم هلبق يذلا دلبلا دعب هيف نوكي بورغلا نإف برغلل
 حبصأ هنأل ؛نانثا هب ىرامتي ال افورعم حبصأ رمأ اذهو قرشلا

 هللابو ةلأسملا هذه يف لصفلا لوقلا وه اذهو «سوسحملا نم

 ."قيفوتلا

 'ليلدلا هقف" يف نازوفلا حلاص نب هللا دبعروتكدلا لاقو
 نإ :يأ (سانلا عيمجل دلب ةيؤرو :هلوق)" :١)٨٧-٦٧١ص
 بهذم وه اذهو سانلا عيمح مكحلا تبث دلبب يئر اذإ لالهلا

 نأ نيب قرف ال هنأ فنصملا مالك رهاظو دمحأو ،ةفينح يبأ

 اذه ليلدو .ةديعب وأ ةبيرق لالهلا اهيف يئر يلا دالبلا نوكت

 اوموص" :لاق ي يبلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح

 نيملسملا عيمحل ماع باطخ اذه :اولاق "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل

 هآر دقف دلب لهأ هآر اذإف ،اعامجإ ناسنإ لك ةيؤر طرتشي الو

 .اعيمج نوملسملا

 ىأر نم لب موصلا عيمجلا مزلي ال هنأ :يناثلا لوقلاو

 ركذو) "بيرك نع درو امل يعفاشلا لوق اذهو ،لالهلا
.مهتيؤر دلب لكل نأ يف حيرص اذهف" :لاق نأ ىلإ (ثيدحلا



 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر .     

 مهدنع لالهلا ةيؤر توبنب ةنيدملا لهأل ةيواعم بتكي مل اذهلو

 لمعلاو" :يذمرتلا لاق .مويلا كلذ ءاضق لجأ نم ةعمجلا ةليل

 مل و ،"مهتيؤر دلب لكل نأ ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع

 ىلع رطفلا بوجوب نولئاقلا نولوألا باجأ دقو .افالخ ركذي

 الإ نوكي ال رطفلاو دحاو ربخملا نأل ؛اورطفي مل ممنأب عيمجلا

 ىل سابع نبا نأل ؛ثيدحلا رهاظ فالخ اذه نكلو نينثاب

 انرمأ اذكه :لاق اممإ و دحاو كنأل هارن ىح رطفن ال :لقي

 .لي هللا لوسر

 ىلع بجي ال رطفلا وأ موصلا نأ -ملعأ هللاو رهظألاو

 قلع ع رشلا نأل ؛علاطملا تفلتخا اذإ ةيؤرلا ناكم نع ديعبلا

 .امكح الو ةقيقح ال لالهلا ري مل انهو ،ةيؤرلا ىلع مكحلا
 راطفإلاو موصلاف ةمألا عيمحل اباطخ ناك نإو اذهو

 ىرت نێلا ةمألاف {ةيؤرلا وه يذلا ببسلا دوجو دنع نانوكي

 ققحتت مل نمو هببس دوجول راطفإلاو موصلا اهمزلي لالهلا
 .ةالصلا تيقاومك ،هببس فلختل كلذ اهمزلي الف ةيؤرلا اهدنع

 رمألا نإف يبسن هيف باطخلاف ثيدحلاب رمألا امأو

 مل نم امأ ،لاللا مهدنع دجو نم ىلإ هجوم رطفلا وأ موصلاب
دجوي نيح الإ مهلوانتي ال باطخلا نإف لاله مهدنع دجوي



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا من        

  

 ٢ج هيواتف عومجب ي امك عينم نبا خيشلا لئسو

 يف ناضمر هكردأ ملسم :لوقيف لأسي مهدحأ" :٤٧٢ص

 دالب يف رطفلا هكردأ مث ءاهلهأ موصب ماصف مالسإلا دالب ىدحإ

 ةينامث الإ مصي مل وهو ءاهلهأ رطفب رطفأف ىرخأ ةيمالسإ
 مكح امف اقلطم ناضمر يف رطفي مل هنأ عم اموي نيرشعو
 .".. .؟ءيش همزلي لهو هرطفو هموص

 دلبلا كلذ لهأ مايصب همايص هلل دمحلا" :هلوقب باجأف

 هرطف كلذكو حيحص هيف وهو ناضمر هكردأ يذلا يمالسإلا

 لاوش رهش هيلع لهأ يذلا رخآلا يمالسإلا دلبلا لهأ رطفب

 :لق هلوق مومع يف هلوخدل كلذو اضيأ حيحص هيف وهو

 بطاخم وه ذإ ؛هيلع قفتم "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص"
 دنع وأ رهشلا لوخد دنع هيف ناك يذلا دلبلا لهأ باطخب

 رهشلا هيف هيلع لهأ يذلا دلبلا كلذ لهأ مكح هلف هجورخ

 اموي نيرشعو ةينامث الإ مصي مل هنإ ثيحو ،اجورخ وأ الوخد

 حجارلا نإف اموي نورشعو ةعست يرمق رهش لقأ نإ ثيحو

 بهذملا يف روهشملا وهو- ملعلا لهأ لاوقأ نم روهشملاو

 ةعست ناضمر ةدع هب لمكت موي ءاضق هيلع نأ -يلبنحلا

 ."اموي نيرشعو

عوصوم نيملسملا ءاهقف ثحب دقو " ٢٧٧: ص لاقو



  

 ةيؤر لالهلا نيملسملا ضعب ةيؤر ربتعت لهو ‘ناضمر لاله ةيؤر

 هذه يف نيملسملا ءاهقفل ناكف ،؟هتيؤر لكل نأ وأ عيمجلل

 يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق ردصو كركذ ام امه ،نالوق ةلأسملا

 نأ يف قحلا ةيمالسإ ةموكح لكل نأب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تابثإ يف مهريغ ديلقت نم هنوري ام اهيف دقعلاو لحلا لهأ راتخي
 ."مهدلب لهأ ةيؤرب مهنم لالقتسالا وأ ةيؤرلا

 يف ةلأسملا هذه ترظن نأ قبسو" ٢٩: ٤ص اضيأ لاقو

 ارارق اهيف اوردصأو ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه تارود ىدحإ

 فالتخا نأ ىلإو ،ةلأسملا يف يوقلا فالخلا ىلإ ةراشإلا نمضتي

 نم ءيش هيلع بترتي ال رطفلاو موصلا يف ةيمالسإلا نادلبلا

 دقعلاو لحلا لهأ هب صتخي امم نيلوقلا دحأ رايتخا نأو ،ريذاحملا

 هيلع بترتي كلذ نأب ليق ام امأ ،ةالوو ءاملع نم دلب لك يف

 ؛كلذك سيلف همايص بجاو موي رطف وأ همايص مرحي موي موص
 لحلا لهأ هيلع قفتي امب رطفلاو موصلا نييعت يف ةربعلا نأل

 ةيؤرلا بسح نيلوقلا دحأب ذخألا نم دالبلا يف دقعلاو
 ."ناعتسملا وهو ،ىلاعت هللا دنع ملعلاو ةيعرشلا

 يف نيربخلا زيزعلا دبع نب هللا دبع روتكدلا ذاتسألا لاقو

 لك لمهأ نأ برقألاو" :٢٧٥-١٧٥ص "هقفلا ةدمع حرش"
رهشلا لوخدل لالهلا يئر اذإ هنأ برقألاو ....مهتيؤر مهل دلب



  

 ١١ لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 لمعلا لالهلا علاطم يف مهقفاوي ال نمل زجي مل دلب يف هجورخ وأ

 َرَهَتلا مكنم دهس نمق :ىلاعت هلوقل دلبلا كلذ ةيؤرب

 تقو يف فالتخالا ىلع اسايقو ١٨٥(، :ةرقبلا) 5 همضيف

 عمجملا اممرغو ضرألا قرش نيب موي لكل رطفلا تقوو كاسمإلا

 ."ملعلا لهأ نيب هيلع

 رايطلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع روتكدلا لاقو

 روتكدلاو نصفلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ روتكدلاو

 عبرملا ضورلا" ىلع مهقيلعت يف حقيشملا دمحم نب يلع نب دلاخ

 روهمجلا لدتساو" :٥٧٢-٣٢٧٢ص ٤ج "عنقتسملا داز حرش

 ةيآلاف 5 ُهمَضَيلَك رهقلا مكنم دهت نمق :ىلاعت هلوقب

 ىمسم ققحت دنع عيمجلا ىلع موصلا بوجو ىلع لدف ،ةماع
 :هوجو نم لالدتسالا اذه شقونو ،ةيؤرلا

 ىلع موصلا بوجو رهشلا دوهشب دوصقملا نأ :لوألا

 :ىلاعت هلوقل ضيرم ريغ احيحص رفاسم ريغ ارضاح ناك نم
 » وو ح ٍ

 7 اج نم ه ةدعف رقس لَع وأ اَتيرَح ن اكح مو

 .هم َرَح ے رس

 لالهلا علطم يف كرتشت ةعامج لكل باطخ اممأ :ينياثلاو

. : كنم ) :هلوق ليلدب



 لالهلا ةيؤرب ةملعتملا لئاسملا زع لاكشإلا ر 4 م

 ةلادلا ةلدألاب ةصوصخم امنإف مومعلا ميلست ىلع :ثلانلاو

 نود علطملا يف ةيؤرلا دلب قفاوي نم ىلع موصلا بوجو ىلع

 .مهريغ

 اورطفأو هتيؤرل اوموص" رمع نبا ثيدحب اضيأ اولدتساو

 هجولاب شقونو ،هيلع قفتم "هل اوردقاف مكيلع مغ نإف 3هتيؤرل
 .ةيآلا ىلع ةدراولا ةشقانملا نم ثلاثلاو يناثلا

      

 (ثيدحلا اوركذف) "بيرك ثيدح يناثلا يأرلا ةجحو

 رهشلا لوخد تبثي ال هنا ىلع ثيدحلا اذه لدف" :اولاق نأ ىلإ

 مل سابع نبا نأل ؛لالهلا علطم يف ةيؤرلا دلبل فلاخملا دلبلا يف
 ....ةلَي يبلا ىلإ كلذ عفرو ةيواعم ةيؤرب دتعي

 مل و \بيرك ثيدحل ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام برقألاو

 لاله نأشب ةنيدملا نم دعب نم ىلإ بتك هنأ ةلي يبلا نع تبني

 بتكل عيمجلل ةمزال دلبلا ةيؤر تناك ولو ،لاوش وأ ناضمر

 مهغلبي نيعباتلاو ةباحصلا نألو ،تاقيملا يرحت ىلع انواعت مهيلإ

 ةيؤرلا تناك ولف راصمألا ضعب ةيؤر مدقتب رهشلا ءانثأ ربخلا

 نع ثحبلا ىلع ممهلا ترفوتلو ءاضقلا بجول عيمجلل ةمزال

 ."ءاضقلا رثكلو ،نادلبلا رئاس يف هتيؤر

 ماكحأ" يف يواشلا حلاص نب زيزعلا دبع روتكدلا لاقو
مزلي الف دلب لهأ لالهلا ىأر اذإ" ١٢: ص "فاكتعالاو مايصلا



  

 4١١٩ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 ."اهفالتخا نود علاطملا داحتا عم الإ راطفإلا وأ مايصلا مهريغ

 هقفلا لئاسم ريسيت" يف ةلمنلا ميركلا دبعروتكدلا لاقو

 :٩٤٣۔-٨٤٣٢ص ٢ج "عبرملا ضورلا حرش

 بجيف دلب لهأل ناضمر لاله ةيؤر تتبث اذإ : ةلأسم"

 نيكرتشملاو هنم ةبيرقلا نادلبلاو دلبلا اذه ق نيفلكملا عيمج ىلع

 ةرصبلاو دادغب وأ ةنيدملاو ةكمك اوموصي نأ لالهلا علطم يف

 لالحلا اوأر اذإ الإ موصلا مهيلع بجي الف ةديعبلا نادلبلا امأ

 ةيميت نباو يوونلا هححص ام اذه مهدنع هعلطم نم مهسفنأب

 :نيتدعاقل ؛ءاملعلا ىققحم نم امهريغو

 كنم دهت نمق :ىلاعت لاق ثيح باتكلا :ىلوألا

 لاله دهش نم ىلع موصلا عراشلا بح وأف 5 ُهَمَضيلق رهنل
 علطم يف مهيواسي نمم مهتلز نم ي مه نم ىلعو ناضمر
 بجي الف ةديعبلا نادلبلا لهأ امأ ،مزاوللا نم اذهو ،لالهلا

 .مهسفنأب هودهاشي تيح موصلا مهيلع
 ."هتيؤرل اوموص " :ق لاق ثيح ةيلوقلا ةنسلا :ةيناثلا

 مل نم امأ لالهلا ةيؤر وهو {هببس دوجو دنع موصلا بجوأ
 ؟اذه عرش مل :تلق نإف هببس دوجو مدعل هيلع موص الف هري

ءاملعلا عمجأ دق اذه نإ ثيح لزانملاو تيقوتلا فالتخال :تلق



     الملاةيؤر ةقلعتملا لئاسمل ضس نعلاكشلارئر ___
 كلذف ةجرد سمشلا تكرحت املك هنأ :يوونلا ركذ امك هيلع

 دنع امبورغو نيرخآ دنع سمش عولطو موق دنع رجف عولط

 .اذكهو عبار قيرف دنع ليل فصنو ثلاث قيرف

 ؛ملسي ال ةلماك ةمألل "اوموص" باطخ نإ :هلوق :هيبنت

 ."هانلصف ام حجارلا ذإ

 ةيدنلا نانفألا" يف يلخدملا يداه نب دمحم نب ديز لاقو

 خيشلا اهمظانل "ةيورملا ننسلا هقفل ةيوسلا لبسلا ةموظنم حرش

 :٦٣١۔٥٣١ص ٣ج يمكحلا دمحأ نب ظفاح

 مهش فلخ نادلبلا ةيقب مزلي له دلب ف يئر نإو :ن

 مومعلا ىلع هلهأ قافو موزل ىلع مهقافتا دمب

 باتك لئاسم نم نيتلأسم ناتيبلا ناذه نمضت :ش

 :موصلا

 ةيؤر تتبث نم هنأ ىلع ءاملعلا قافتا :امهنم لوألا

 دقو ،مايصلا دلبلا كلذ لهأ عيمج مزل دقف دلب يف ناضمر لاله

 :هلوقب ةلأسملا هذه ىلإ مظانلا راشأ

 "(مومعلا ىلع هلهأ قافو موزل ىلع مهقافتا دمب)
 نادلب ةيقب مزلي لهف دلب يف لالهلا يئر اذإ :ةيناثلا ةلأسملا

هذه نأ باوجلاو ؟ال مأ دلبلا كلذ لهأ ةيؤرب مايصلا ملاعلا



   __لالملا ةيؤر لاكشإلا

  

 :هلصاح و ‘ءاملعلا نب فالح لحم ةلأسملا

 هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلاك ءاهقفلا بهذ ١.

 يذمرتلا هاكحو ،مهتيؤر دلب لك لهأل نأ ىلإ قاحسإو
 هاور امب ءالؤه لدتساو ،هاوس كحي مل و ،ملعلا لهأ نع

 ۔هنع هللا يضر- بيرك نع يذمرتلاو ملسمو دمحأ

 .(ثيدحلا ركذف)

 دلب يف ناضمر لاله ىئر اذإ هنأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو .

 :ق هلوق يف باطخلا نأل ؛اوموصي نأ اهلك دالبلا لهأ مزل

 نألو ،نيملسملا عيمجل ماع ثيدحلا "هتيؤرل اوموص "
 ىلع همايص بجوف هماكحأ تبنتف هلوخد تبث ناضمر

 .ناك ناكم يأ يف مهنم لدع ةيؤرب نيملسملا مومع

 نإ :لاقف ،هنع روهشملا يف يعفاشلاك ءاهقفلا ضعب لصفو .

 علاطملا تقفتا نإو ،مهعلطم موق لكلف علاطملا تفلتخا

 خيش رايتخا وهو ،راطفإلاو موصلا يف دحاو عيمحلا مكحف

 فالتخال هيجو رايتخا ىرت امك وهو ،ةيميت نبا مالسإلا

 ىصقألا قرشلا لهأل ةبسنلاب اميس ال براغملاو علاطملا نمز

 ."كلذك برغملاو

 ناونعب هل ثجحب ق ىفلألا ربج دمحم روتكدلا لاقو

نمض رشن "ةرصاعملا تاريغتملا لظ يف ةلهألا تابثإ ةيجهنم"



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر 10 ظ

 نيعبسلاو ثلاثلا ددعلا يف ةرصاعملا ةيهقفلا ثوحبلا ةلجب

 فالتخا رابتعا ةلاسم نإ :لوقن كلذ ىلع ءانبو" :١٢ص

 غوسي ييلا ةيداهتجالا لئاسملا نم هرابتعا مدع وأ علاطملا

 رخالا ىلع نيهاجتالا دحأ ليلدلا حجري الو ،اهيف فالخلا

 ربتعي يذلا هاجتالا ىلإ ليمأ ينإف كلذ عمو .ةلدألا براقتل

 نامجرتو ةمألا ربح- سابع نبا مضي هنأل ؛علاطملا فالتخا

  

 روهمج لوق وهو ،قاحسإو ملاسو مساقلاو ةمركعو نآرقلا

 - ةيفنحلا ضعب لاق هبو ،يلبنحلا بهذملا يف لوقو !ةيعفاشلا
 اذهو ،-ربلا دبع نبا مهنم- ةيكلاملا ضعبو يعليزلا مهنم

 اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لي لوسرلا لوق نم مهفلا ىلإ ردابتمل
 لالحلا نأ كلذ ،"نيئالث اودعف رهشلا مكيلع يمغ نإف ،هتيؤرل

 نع ميغلا هبجحي الو ضرألا لهأ لكل تقولا سفن يف رهظي ال

 طباوضلا قفو ‘هتيؤر دلب لكل نوكتف ضرألا لهأ لك
 . "...ةيتآلا

 :٠٢ص "مامتلا ردبلا" يف يرمشلا يلع نب حلفم لاقو
 الإ همكح دلب لكلو ،هب لومعم نادلبلا ىلع علاطملا فالتخا"

 نع دالبلا ضعب ةيؤر يفكيف ةيعرش ةيالو نمض نمم ناك اذإ

 نمض) ريسيلا تقولا فالتخا رثؤي ملو ةفاسملا تبرق اذإ ضعب
ليل نم ةنمزألا تريغتو ةفاسملا تدعب اذإ امأ (ةبراقتملا ميلاقألا



 ._ لاللا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا لا مفر

    

 ةيالو تحت تناك ولو همكح دلب لكل نأ باوصلاف رامو

 اا ۔

 . ةدحا و

 مايصلا" باتك يف يدماغلا يضرملا يلع نب دلاخ لاقو

 وأ ةدحاو ةيؤر اهل مالسإلا دالب له" :١١ص "ماكحأو لئاسم

 سابع نبا ةصقل هصخت ةيؤر دلب لكل :باوخلاو ؟هتيؤر دلب لكل
 ."ماشلا نم مداقلا لجرلا عم

 يطيقنشلا نيمألا دمحم نب راتخملا دمحم روتكدلا لاقو

 نوكي نأك راصمألا تددعت اذإو" :"عنقتسملا داز حرش" يف

 ال وأ قرشملا لهأ ةيؤرب برغملا لهأ موصي له قرشملا يف هتيؤر
 لوقي نم مهنم ،لاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف ءاملعلل ؟نوموصي

 نوعجري ةريزحلا لهأ الثمف مهتيؤر ىلإ نوعجري دلب لهأ لك

 لهأ مزلت الو مهتصاخ يف ةيؤرلا مهتمزل هوأر نإ مهتيؤر ىللا

 لك يف ةربعلاو قرشملا لهأ الو برغملا لهأ مزلت الو ماشلا
 هللا يضر سابع نبا ثيدح هليلد اذهو هبسحب رطقو رصم

 ةيؤر نع هدلب ةيؤر لصفف" :لاق مث ثيدحلا ركذف "امهنع

 اهبسجحب ةقطنمو رطق لك نأ ىلع لدي اذهف :اولاق ،مهريغ
 سابع نبا لوق يف ةحيحصلا ةياورلا هيلع لدت يذلا وه اذهو

 لزانملاو ةفلتخم علاطملا نأل ؛لصألا هيلع لديو ،امهنع هللا ىضر

نيموي ردقب نيدلبلا نيب قرف كانه نوكي دق لب ةدعابتم



  

 دجو املف ‘برغملا ؛برغلا لهأب ى قرشلملا :ال لهأ مزلت نأ بعصي ذئنيحف

 ول ذإ ؛دحاولا ناكملا ةبانمب مهلعج نكميال هنأ ىلع لد توافتلا

 ىلع "هتيؤرل اوموص" : -مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ :تلق

 دلب ةيؤرب مهلك ضرألا لهأ موصي نأ كلذ عمف مومعلا
 هنأل ؛دراو ريغ هنأ كش ال اذهو ،ةدحاو ةيرق ةيؤر لب دحاو

 برغملا يف دلب يف نوكيو نيرشعو ةينامث مويلا دلب يف نوكي دق

 لوقت نأ لاحب نكمي الو ناموي قرافلا نوكيف نيثالثلا مويلا

 نم مه نيذلا ةيؤرب اوموصي نأ نيرشعو ةينامثلا مويلا لهأل

 .هتيؤرب دتعي دلب لك :اولاق اذه ىلعو مهدعب
 عيمجلل ةيؤر دحاولا دلبلا ةيؤر نأ :يناثلا لوقلا

 هتيؤرل اوموص" :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب اوجتحاو
 مهتيؤر نوكت عيمجلا نأ ىلع لدي اذهو :اولاق "هتيؤرل اورطفأو

 .ةدحاو

 نكامألا تبراقت اذإ :اولاق ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 سكعلاو دحاولا دلبلا ةيؤرب ماصي هنإف ةدحاو ةلزنملا تناكو

 نأ اننكمأ ةدحاو ةلزنم يف اوناك اذإ مممأل :اولاقو سكعلاب

 يذلاو ،مومعلاب مهمزلن يأ "هتيؤرل اوموص" :هلوقب مهمزلن
 نأل كلذو ؛مهتيؤر دلب لهأ لكل نأ -هللا دنع ملعلاو حجرت

دحاولا لجرلا ةيؤر نأ "هتيؤرل اوموص" :هلوق نم دصق يي يبلا



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 نم مي ةيؤر امنأ دارملا سيلو ،هعيمحل ةيؤر دحاولا دلبلا يف

 نوكي راهنلاو انه نوكي ليللا نأ نانثا فلتخي الو ضرألا يف

 نأ اننكمي ال كلذلو نيمويو اموي نكامألا توافتتو .انريغ دنع
: 

 هصيصخت ىلع سحلا لدي دقو سحلا ةلالدب صخي دق مومعلا نإ

 رثأي ممت لك رَتكت ه :لاعت هلوقب لوصألا ءاملع اه لنم
 ترمد ام اممأل ؛سحلاب صصخم مومعلا ذهو :اولاقو 5 هه اهي

 ام ناك الإو ،الاكنو اباذع ءيش لك ترمد امنإو يش لك

 ماع اذهو . م ت لك رمدت دت :لاق هنأل ؛ضرألا ترمد

 صصخم ماعلا اذه :اولاق كلذ عمو ضرألا يف ءيش لك لمشي

 ال انه اندنع سحلا ليلد كلذك دوجولا ليلدب سحلا ةلالدب

 عقي ةلأسملا هذهو ،عيمجلل ةيؤر دلب ةيؤر نإ :لوقن نأ اننكمي
 قرشم يف نيملسملا دحت كلذكو ،ريبك طلخو ريثك اطخ اهيف

 دلب عم موصن :لوقت ةقرف ،قرف ثالث ةبارق نومسقني ضرألا
 ال موصن ال لوقت ةقرفو ،اذك دلبب موصن :لوقت ةقرفو ،اذك

 .انتيؤرب موصن لب ،هريغب الو اذك دلب الو اذك دلب
 صوصنلا لالخ نم -ملعأ هللاو رهظي يذلا حيحصلاو

 نومزلم دلب لك نأ عازنلا عطقت لا هيدهو ةلي يبلا ةنسو

 مزلي ام مهمزلي ذئنيحو ،هلل دمحلاف لالهلا اوأر اذإف {ةيؤرلاب

  

          



  

 لالحلا ةيؤر ةقلعتم

    

 نوقاب مهف لالهلا اوري مل اذإ امأو ،رهشلا كلذ مايص نم يئارلا

 هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لاق لق يبلا نأل ؛لصألا ىلع

 ةقطنم لك نأ ولو مهتيؤر دلب لكل لعجنف ،"...مكيلع مغ نإف
 هاءارتت برغملا ةقطنمو هاءارتت قرشملا ةقطنم الثم لالهلا تءارت

 لكف ةدعلا اولمكأ تبني مل نإو ،تمعنو اهبف مهدنع تبث نإف

 له نوعزانتي هريغل ةيؤر يه دلب ةيؤر نإ :انلق ول امأ ريخ ىلع
 هذه وأ ةيؤرلا هذهب دتعن له كلبلا اذه عبتن وأ دلبلا اذه عبتن

 لكاشملا نم ريثك عقتو ،نتفلا نم ريك عقت كلذلو ،ةيؤرلا

 نم رهظي يذلاو عيمجلل ةيؤر ةدحاولا ةيؤرلا لعج ببسب

 :لي يبلا هيف لاق يذلا سابع نبا ثيدح ةصاخ ةنسلا لالخ

 :لاقو ،اذه ىفن ال :لوقي "ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا"

 هتيؤرل اوموص" :هلوقل اريسفت راصف ةلي هللا لوسر انرمأ اذكه

 اي اوموصو مكتيؤرل ماشلا لهأ اي اوموص يأ "هتيؤرل اورطفأو
 اذهو ،مهتيؤر ةقطنم لهأ لكل لعجف مكتيؤرل زاجحلا لهأ

 دلب لكل لعج اذإ سبللا هب لوزيو لاكشإلا هب عفدني يذلا

 مل اذإو ،ةيؤرلاب اولمع لالهلا اوأر اذإ ذئنيحو ،ةربتعملا مهتيؤر
 ييف اضيأ ةلأسملا هذه ركذو ،"اموي نيثالث ةدعلا اولمكأ هوري

 ىلإ ةفاضإ" :لاق مث انه هركذ امم اوحن اهيف ركذو "ةدمعلا حرش"

 نادلبلا ضعب يف لهاستلا هيف نوكي دق ةيؤرلا يف يرحتلا نأ

ضعبلا دنع ةطيحلا دوجو عم ضعبلا لهاستب نيملسملا مازلإف



  

 ؤ لالحلا ةيؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ذر

 نم هيلإ ليمتو سفنلا هيلإ نئمطت يذلا نإف كلذل رظن هيف رمأ
 ."هتيؤر دلب لكل نأ ةنسلا رهاظ

 يبوتيألا ىسوم نب مدآ نب يلع نب دمحم خيشلا لاقو
 -١٨٢ص ٠٢٦ج "ىتحملا حرش يف ىبقعلا ةريخذ" يف يووللا

 فالتخا مكح يف ملعلا لهأ فالتخا يق :ةثلاثلا ةلأسملا" ٣:

 :علاطملا

 باب) :"ملسم حرش" يف -ىلاعت هللا همحر- يوونلا لاق
 تبني ال دلبب لالهلا اوأر اذإ مهنأو مهتيؤر دلب لكل نأ نايب

 وهو ،سابع نبا نع بيرك ثيدح هيف (مهنع دعب امل همكح
 معت ال ةيؤرلا نأ انباحصأ دنع حيحصلاو ،ةمجرتلل ةلالدلا رهاظ

 ةالصلا اهيف رصقت ال ةفاسم ىلع برق نمب صتخت لب سانلا

 الف الإو ميلقإلا قفتا نإ :ليقو ،مهمزل علاطملا قفتا نإ :ليقو

 ،ضرألا لهأ عيمج عضوم يف ةيؤرلا معت :انباحصأ ضعب لاقو
 هنأل ؛بيرك ربخب سابع نبا لمعي مل امنإ :لوقن اذه ىلعف

 اذهل هدري مل هنأ هثيدح رهاظ نكل دحاوب تبنت الف ةداهش

 .ىهتنا .ديعبلا قح يف اهمكح تبني مل ةيؤرلا نأل هدر امنإ

 كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو : "حتفلا" يف ظفاحلا لاقو

حيحص" يفو مهتيؤر دلب لك لهأل نأ : (اهدحأ)
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 رذنملا نبا هاكح و هل دهشي ام سابع نبا ثيدح نم "ملسم

 لها نع يذمرتلا هاكحو ،©قاحسإو اس و مساقلاو ةمركع نع

 .ةيعفاشلل اهجو يدرواملا هاكحو ،هاوس كحي و ملعلا

 دالبلا لهأ مزل ةدلبب ىئر اذإ هنأ وهو :هلباقم :(نانلا)

 ربلا دبع نبا ىكح نكل ةيكلاملا دنع روهشملا وهو اهلك

 ةيؤرلا ىعارت ال هنأ ىلع اوعمجأ :لاقو {هفالخ ىلع عامجإلا

 لاق دق :يطرقلا لاق .سلدنألاو ناسارخك دالبلا نم دعب اميف

 ىلإ لقن مث عضومب ةعطاق ةرهاظ لالهلا ةيؤر تناك اذإ انخويش

 ال : نوشجاملا نبا لاقو .موصلا مهمزل نينثا ةداهشب مهريغ

 نأ الإ ةداهشلا هيف تبني يذلا دلبلا لهأل الإ ةداهشلاب مهمزلي

 هقح يف دالبلا نأل ؛مهلك سانلا مزليف مظعألا مامإلا دنع تبني

 .عيمجلا يف ذفان همكح ذإ دحاولا دلبلاك

 مكحلا ناك دالبلا تبراقت نإ :ةيعفاشلا ضعب لاقو

 وبأ راتخاو رثكألا دنع بجي ال :ناهجوف تدعابت نإو ،ادحاو

 . ىعفاشلا نع يوغبلا هاكح و بوجرلا ةفئاطو بيطلا

 عطق علاطملا فالتخا :(اهدحأ) :هجوأ دعبلا طبض يفو

 و "ةضورلا" يف يوونلا هححصو ينالديصلاو نويقارعلا هب
 يوغبلاو مامالا هب عطق رصقلا ةفاسم :(اهينان) ."بذهملا حرش"

."ملسم حرش" يف يوونلاو 3"ريغصلا" يف يعفارلا هححصو
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 :لاقف يسخرسلا هاكح :(اهعبار) .ميلاقألا فالتخا :(اهنلان)

 .مهريغ نود ضراع الب مهنع هؤافخ روصتي ال دلب لك مزلي

 .حتفلا يف هركذ .مدقتملا نوشجاملا نبا لوق (اهسماخ)

 لوقلا وه حجرألا نأ يدنع :هنع هللا افع عماجلا لاق

 .علاطملا فالتخا رابتعاب

 مهتيؤر مهل مهعلاطم فلتخت دلب لهأ لكل نأ هلصاحو

 رهاظ -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نأل ؛مىمب ةصاخلا

 ةالصلا تاقوأ يف ربتعم علاطملا فالتخا اضيأو ،هيلع ةلالدلا يف

 عيمج ىلع الثم رهظلا ةالص بحت الف \فالخ الب اهجورخو

 تلاز نم مزلت امنإو نادلبلا نم دلب يف لاوزلاب ضرألا لهأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ،قرف نود نم انه كلذكف ،طقف هدنع

 نبا لوق در يف "راطوألا لين" يف ناكوشلا لاطأ دقو

 ثيح ؛هنم بجعتي امب كلذ ق ىتأف كنم داهتجا هنأ و سابع

 عنقم ليلد نودب -امهنع هللا يضر- سابع نبا ىلع دري

 :لي هلوق دارأ هنأب "ةلث هللا لوسر انرمأ اذكه" :هلوق ليوأتف

 - سابع نباف \دساك فسعتو ،دراب ليوأت "...هتيؤرل اوموص"

 ةلي هنأ ربخأ دقو ،هقفلاو ناسللا لهأ نم -امهنع هللا يضر
 نادلبلا ةيؤرب اوموصي ال نأب مهرمأ هنأ رهاظلاف اذكه مهرمأ

هيلإو \باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو مهسفنأب اوري تح .ةيئانلا



    

  

 ا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا من

  

 قرشلا راهنلا ءوض" يف لالخلا دمحأ نب نسحلا لاقو

 نإ الإ..." :١٢٤-٠٢٤ص ٢ج "راهزألا تاحفص ىلع

 ىرخأل ةيحان ةيؤر رابتعا مدع ححصي ادعابت يحاونلا دعابتت

 ةفاسم نارطق دعابت اذإ هنأ بهذملل ىيي مامإلا ححص دقف

 امهنم دحاو لك ناك وأ ليق ارادحناو اعافترا افلتخاو رصق

 يضر- سابع نبا لوقل ؛رخألل امهدحأ يف ةيؤرلا ربتعت مل اميلقإ

 يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأو ملسم دنع ةنيدملا يف -امهنع هلل

 ةليل ماشلا يف لالهلا اوأر سانلاو ةيواعم نإ :بيرك هل لاق دقو

 ءهوماصف تبسلا ةليل الإ ةنيدملا لهأ هري مل و ،اهوماصف ةعمجلا

 لاقف ،نينالث لمكن قح موصن لازن ال :سابع نبا لاقف

 اذكه ءال :لاق ،؟سانلاو ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :بيرك

 ."ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ

 ءوض ىلع رافغلا ةحنم" هتيشاح يف يناعنصلا لاقو

 ىلص هللا لوسر انرمأ اذكه كال هلوق" ٤٢١: ص ٢ج "راهنلا

 نع يقانلاب ءافتكا ال :هلوق نأ ملعا :لوقأ (ملسو هلآو هيلع هللا

 ءافتكالا مدع للعو ،سانلاو ةيواعم ةيؤرب يفتكت ال يأ يفنملا

 - هنع دري مل هنأ مولعمو \ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- هرمأب
ةيؤرب ءافتكالا مدع يف دحاو ظفل -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص



  

 ٣١١ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 ةراشأإلاف ناضمر لالهل ماشلا دلب نم سانو هصوصخب ةيواعم

 .ماع تحت صاخ لوخد بيرك ةلأسم ةيف تلخد ماع رمأ ىلإ

 بسنف ىرخأ ةهج نع ةهج لهأ ةيؤرب ءافتكالا مدع امإ وهو
 مهنم اذهو ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ ءافتكالا مدعب رمألا

 ةمئأ حيرصتل سابع نبا هعفر دقو ركذ امل اليلد نوكيف

 هيلع هللا ىلص- هللا لوسر انرمأ : يباحصلا لوق نأ لوصألا

 رمألا ةغيص فرعي مل نإو ،ريهامجلا دنع عوفرم -ملسو هلآو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع يباحصلا كلذ هركذ امب دراولا

 .قايسلا نم حضاولا اذه

 ةيواعم ةيؤرب يفتكن ال :سابع نبا دارأ هنأب لوقلا امأو

 ؛قايسلا هديفي ال ادج ديعبف ادحاو مهنع ربخملا نوكل سانلاو

 دحاو تنأ :لوقي هنأل ؛داحآلا ةياور لوبق مدع ىلع نتبني هنأل

 لبقن ال انأل ؛كدحو كربخب يفتكن الف ةعامج ةيؤر نع ربخم

 يفتكن الو كدحو ءار تنأ :دارملا نأ اذه نم دعبأو ،داحآلا

 ال هنألف لوألا دعب امأ ،نينثا ةيؤر نم دب ال لب كدحو كتيؤرب

 .داحآلا لبقي ال هنأ -هنع هللا يضر- سابع نبا نع فرعي

 ىنفتكن ال لاق هنأل ؛ىوعدلل قباطم ريغ ليلعتلا نوكي هنألو

 نأ رهظألا ناكو دحاو مهنع اهيوار نأل سانلاو ةيواعم ةيؤرب

- هللا لوسر انرمأ هنأل ؛مهنع كدحو كتيؤرب يفتكن ال :لوقي
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 يأ يف اقلطم داحآلا ربخ لبقن ال نأ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 وه -هنع هللا يضر- سابع نباو ،ناضمر لاله يف وأ هنع ربخم

 هللا ىلص- ينلا هب لمعو دهش يذلا يبارعألا ربخ ىور يذلا

 فرصت هبو ،امب ىفتكا مايصلاب سانلا رمأو \-ملسو هلآو هيلع
 يف امك كلذل ناك سابع نبا در نأ ىلإ بهذ نم لوق نالطب

 ال يأ ال :لاق هنألف يناثلا دعب امأو 3"رانملا ةيشاح"و "رحبلا"

 يه ةلمجلا هذه نأ ىفخي ال هنإف ،سانلاو ةيواعم ةيؤرب يفتكي

 ءافتكالا نع لأس امنإ ابيرك نإف ،هتيأر كنأل ؛قباطي الف ةيفنملا
 هنأ الإ سانلا يف الخاد بيرك ناك نإو ،سانلاو ةيواعم ةيؤرب

 تالامتحالا رهظأ نأ فرعت اذهبو ‘هسفن ةيؤرل ضرعت ام

 ."لوألا

 ؛ربتعي ال :ليقو" :٢٢٤ص ٢ج "مالسلا لبس" يف لاقو
 يفو هب نيصوصخم سانأل باطخ "هومتيأر اذإ" :هلوق نأل

 لهأ موزل برقألاو «ضهان ليلد اهدحأ ىلع سيل لاوقأ ةلأسملا
 ."اهتمس ىلع يلا تاهجلا نم امب لصتي امو ةيؤرلا دلب

 عمجا سلحب تارارق نم عباسلا رارقلا ردص اذبو

 ةمركملا ةكم يف دقعنملا يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا

 يف ه ١٤٠١ ةنس عيبر رهش نم ١٧ ىلإ ٧ نم ةرتفلا يف
:٣٨۔-٢٨ص عمجا تارارق ي امك ةعبارلا هترود
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 همدع نم ةلهألا ديحوت نايب"

 يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 ( :دعب امأ ...هدعب

 فالتخا ةلأسم يمالسإلا يهقفلا عمحلا سرد دقل

 نيد هنأ ىلع ييب مالسإلا نأ ىأرف اهيلع ةيؤرلا ءانب يف علاطملا

 هتقفاومل ةميقتسملا لوقعلاو ةميلسلا ةرطفلا هلبقت ةحامسو رسي

 ال ةيرصبلا ةيؤرلاب امتابثإ ىلإ بهذ ةلهألا ةلأسم يفف ،حلاصملل
 ةيعرشلا ةلدألا هب دهشت امك باسحلا ىلع اهدامتعا ىلع

 نم كلذ يق امل علاطملا فالتخا رابتغا ىلإ بهذ امك ةعطاقلا

 رظنلا هيضتقي يذلا وه هنوك عم نيفلكملا ىلع فيفختلا

 موصلا يموي يف داحتالا بوجو نم نولئاقلا هيعدي امف حيحصلا
 .القعو اعرش ءاج امل فلاخم راطفإلاو

 :وهو بيرك ثيدح ثيدحلا ةمئأ دروأ دقف اعرش امأ

 تمدقف :لاق ماشلاب ةيواعم ىلإ هتتعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ

 انأو ناضمر رهش ئلع لهتساف ،اهتجاح تيضقف ،ماشلا

 رخآ يف ةنيدملا تمدق مث ،ةعمجلا ةليل لالحلا تيأرف ،ماشلاب

 ركذ مث -امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع لأسف رهشلا

 .ةعمجلا ةليل هانيأر :تلقف ،؟لالهلا متيأر تم :لاقف ،لالهلا

ماصو اوماصو سانلا هآرو معن :تلقف 3؟هتيأر تنأ :لاقف
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 ىح موصن لازن الف \©تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف ،ةيواعم

 ةيواعم ةيؤرب يفتكن ال وأ :تلقف « هارن وأ نيثالث لمكن

 يف ملسم هاورر "ةلي هللا لوسر انرمأ اذكه ،ال :لاقف ،؟همايصو

 هحرش يف ثيدحلا اذه ىلع يوونلا مامإلا مجرت دقو
 ممأو مهتيؤر دلب لكل نأ نايب باب) :هلوقب ملسم حيحص ىلع

 جرخي مل و .(مهنع دعب امل همكح تبثي ال دلبب لالهلا اوأر اذإ

 بتكلا باحصأ نم ثيدحلا اذه جرخأ نم جهنملا اذه نع

 .هل مهمجارت يف يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ ةتسلا

 نود ةيرصبلا ةيؤرلاب راطفإلاو موصلا مالسإلا طانو
 لاق لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح يف ءاج امل اهريغ

 تح اورطفت الو لالهلا اورت نيح اوموصت ال" :لي هللا لوسر

 يف ملسمو يراخبلا هاور ،"هل اوردقاف مكيلع مغ نإف هورت

 ةيؤرلا وه يذلا ببسلاب مكحلا قلع ثيدحلا اذهف .امهيحيحص

 دقف رخآ دلب يف دجوت الو ةنيدملاو ةكمك دلب يف دجوت دقو

 وأ مايصلاب نورمؤي فيكف نيرخآ دنع ارامن انامز نوكي
 ءاملعلا ررق دقو ."ةلهألا تابثإ يف ةلدألا نايب" يف هدافأ راطفإلا

 دقف سريثك دنع ربتعملا وه علاطملا فالتخا نأ بهاذملا لك نم

نم دعابت امف ةيؤرلا ىعارت الأ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا ىور



 11 ٠ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مر   

 ريثكو ‘هصخي مكح دلب لكلو سلدنألا نم ناسارخك نادلبلا

 فالتخا رابتعا ركذب ةحفاط ةعبرألا بهاذملا لهأ بتك نم

 بتكلا كعلاطتو كلذب ةعيرشلا نم ةمئاقلا ةلدألل علاطملا

 .ليلغلا يفشي امب ةيهقفلا

 ءاملعلا نم دحأل فالتخا ال علاطملا فالتخاف القع امأو

 قفاوت دقف لقعلا امب مكحي نلا ةدهاشملا رومألا نم هنأل ؛هيف

 نم ريثك ءانب ىلع ناقفتم امهف كلذ ىلع لقعلاو عرشلا

 عقاولا ةعجارمو ،ةالصلا تاقوأ اهنم تيلا كلذ ىلع ماكحألا

 ءوض ىلعو .ةيعقاولا رومألا نم علاطملا فالتخا نأ انعلاطت

 ىلإ ةجاح ال هنأ يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلج ررق كلذ
 نأل ؛يمالسإلا ملاعلا يف دايعألاو ةلهألا ديحوت ىلإ ةوعدلا

 نيحرنتقملا نم ريثك همهوتي امك ممتدحو لفكي ال اهديحوت

 رود ىلإ لالهلا تابثإ ةيضق كرتت نأو ،دايعألاو ةلهألا ديحوتل

 ردجأو ىلوأ كلذ نأل ؛ةيمالسإلا لودلا يف ءاضقلاو ءاتفإلا

 عمجو ةمألا ديحوت لفكي يذلا نأو ةماعلا ةيمالسإلا ةحلصملاب

 يف لي هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع مهقافتا وه اهتملك

 هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ،قيفوتلا يلو هللاو ،ممنوئش عيمج

 . 7 هبحصو

رينأت مدعب نيلئاقلا نم ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو اذه



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر . 7

  

    
 موصي نأ دلب يف ناك نم ىلع بجي هنأ ىلإ علاطملا فالتخا

 رخآ دلب يف ةيؤرلا تتبث ولو ،هدلب لهأ عم يحضيو رطفيو
 :كلذ يف مهلاوقأ ضعب كيلإو ،دلبلا كلذ لبق

 ف امك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا لاق

 : مالك دعب ٦٩۔-٠٩ص ١ ٥ج "ةعونتم تالاقمو ىواتف عومج"

 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا"

 :دعب امأ ،هادمب ىدتها نمو هباحصأو

 ىلع دامتعالا مكح نعاناوخإلا نم ريثك ييلأس دقف

 :حيحصلا ثيدحلا قفاوي اذه لهو راطفإلاو موصلا يف ةعاذإلا

 ةيؤرلا تتبث اذإ لهو .ثيدحلا "هتيؤرل اورطفأو 3هتيؤرل اوموص"
 اهل ةرواجملا ةلودلا ىلع بجي ةملسم ةلود يف لدع ةداهشب

 فالتخا ربتعي لهو هليلد امف كلذب انلق اذإو ؛كلذب ذخألا

 ؟علاطملا

 لوسر نع تبث دق :لاقي نأ ةلئسألا هذه نع باوجلاو

 اورطفأو ،هتيؤرل اوموص" :لاق هنأ ةرينك قرط نم ةلي هلل
 :رخآ ظفل يقو ،"نيثالن هل اوردقاف مكيلع مغ نإف هتيؤرل
 ةدع اولمكأف" :ىرخأ ةياور يفو ،"اموي نينالث ةدعلا اولمكأف"

."اموي نينالث نابعش
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 اورت يتح رهشلا اومدقت ال" :لاق هنأ ةلت هنع تبثو

 اولمكت وأ لالهلا اورت تح اوموص مث ،ةدعلا اولمكت وأ لالهلا

 نأ ىلع لدت يهو ،ةريثك نيعملا اذه يف ثيداحألاو ،"ةدعلا

 الف باسحلا امأ ةدعلا لامكإ وأ ةيؤرلا وه كلذ يق ربتعملا

 دتعملا ملعلا لهأ نم عامجإ وهو ،قحلا وه اذهو ،هيلع لوعي

 .مم
 لالهلا دحاو لك ىري نأ ثيداحألا نم دارملا سيلو

 جرخ دقو ،ةلداعلا ةنيبلا ةداهشب كلذ توبث دارملا امنإو هسفنب

 :لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع حيحص دانسإب دواد وبأ

 رمأو ماصف هتيأر ينأ لي ىبلا تربخأف لالهلا سانلا ىءارت"

 ."مايصلاب سانلا

 امتوبث وه ةيؤرلاب دارملا نأ حضتي اذه نمو" :لاق نأ ىلإ

 اذيف دحأ لك لالهلا ىري نأ دارملا سيلو ىعرشلا اهقيرطب

 ةيبرعلا ةكلمملاك هللا ةعيرشل ةمكحلا ةملسملا ةلودلا تعاذأ

 وأ لاوش لاله وأ ناضمر لاله ةيؤر اهيدل تبث هنأ ةيدوعسلا
 .كلذ يق اهوعبتي نأ اهتيعر عيمج ىلع نإف ةجحلا يذ لاله

 لهأ نم ريثك عمج دنع كلذب ذخأي نأ اهريغ ىلعو

 اوموصت الف نورشعو عست رهشلا" :لق يبلا لوق مومعل ؛ملعلا

يراخبلا هاور "نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف هورت تح
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 هجرخأو ،امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم هحيحص يق

 مكيلع يمغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :ظفلب ملسم
 - ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا جرخأو 8"نبنالث هل اوردقاف

 هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لاق لي ينلا نأ -هنع هللا يضر
 ملسم هجرخأو "نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع يبغ نإف

 "نينالث اودعف رهشلا مكيلع يمغأ نإف" :لاق نكل ظفللا اذهب

 .ةمألا عيمج معي اهانعم يف ءاج امو ثيداحألا هذه رهاظ نإف

 مامإلا نع بذهملا حرش يف -هللا همحر- يوونلا لقنو
 مامإلاو دعس نب ثيللا لوق وه اذه نأ :-هللا همحر- رذنملا نبا
 :-رذنملا نبا يعي- لاق ،مهيلع هللا ةمحر دمحأ مامإلاو يعفاشلا
 ةفينح ابأو اكلام نعي يفوكلاو يندملا لوق الإ هملعأ الو"

 اذإ ةيؤرلا مكح معي امنإ ءاملعلا نم عمج لاق .ىهتنا "هللا مهمحر

 .مهتيؤر علطم لهأ لكلف تفلتخا اذإ امأ ،علاطملا تدحتا

 املعلا لهأ نع -هللا همحر- يذمرتلا مامإلا هاكحو

 سابع نبا نع هحيحص يف ملسم هجرخ امب كلذ ىلع اوجتحاو
 يف ماشلا نم ةنيدملا يف هيلع مدق ابيرك نأ -امهنع هللا يضر-
 نأ و ةعمجلا ةليل ماشلا يف يئر لالهلا نأ هربخأف ناضمر رخآ

 ةليل هانيأر انكل" :سابع نبا لاقف كلذب اوماص سانلاو ةيواعم

هل لاقف ،"ةدعلا لمكن وأ هارن تيح موصن لازن الف تبسلا
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 انرمأ اذكه ال :لاقف همايصو ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ : بيرك

 . "ن هللا لوسر

 ال ةيؤرلا نأ ىري سابع نبا نأ ىلع لدي اذهف :اولاق

 نإ :اولاقو ،علاطملا تفلتخا اذإ مهتيؤر دلب لهأ لكل نأو 3معت

 لاقو ،ماشلا يف علاطملا عم ةدحتم ريغ ةنيدملا ةقطنم يف علاطملا

 هدنع امب دهشي مل هنأل ؛ماشلا لهأ ةيؤرب لمعي مل هلعل :نورخآ

 يف هتداهشب لمعي ال دحاولا دهاشلاو ،هدحو بيرك الإ
 .لوخدلا يق امب لمعي امنإو جورخلا

 يف ءاملعلا رابك ةئيه ىلع ةلأسملا هذه تضرع دقو

 ماع نابعش يف ةدقعنملا ةيناثلا ةرودلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةلأسملا هذه يف حجرألا نأ ىلع مهيأر قفتاف ه٢٩٣١

 ىلع نيلوقلا دحأب ذخألا زاوجب كلذو رمألا اذه يف ةعسوتلا

 .دالبلا ءاملع هاري ام بسح

 لهأ لاوقأو ةلدألا نيب عمج هيفو طسو لوق اذهو :تلق

 دلب لك يف ملعلا لهأ ىلع بجاولا نإف كلذ ملع اذإ .ملعلا

 اوقفتي نأو هجورخو رهشلا لوخد دنع ةلأسملا هذمب اونعي نأ

 كلذب اولمعي مث مهداهتجا يف قحلا ىلإ برقألا وه ام ىلع
 مهتعباتم نيملسملا ةماعو مهيدل رمألا ةالو ىلعو ،سانلا هوغلبيو

ببسي كلذ نأل ؛رمألا اذه يف اوفلتخي نأ يغبني الو كلذ ي
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 ريغ ةلودلا تناك اذإ ؛لاقلاو ليقلا ةرثكو سانلا ماسقنا

 .ةيمالسإ

 هلاق ام دامتعا اهيلع بجاولا نإف ةيمالسإلا لودلا امأ

 ثيداحألاب المع ،رطف وأ موص نم هب سانلا مازلإو ملعلا لهأ
 .اهيلع هللا مرح امم ةيعرلل اعنمو ‘بجاولل ءادأو ،ةروكذملا

 نأ هللا لأسأو ،نآرقلاب ع زي ال ام ناطلسلاب ع زي هللا نأ مولعمو

 هب مكحلاو هيلع تابثلاو نيدلا يف هقفلل نيملسملا عيمجو انقفوي

 هللا ىلصو .ميرك داوج هنإ هفلاخي امم رذحلاو هيلإ مكاحتلاو
 .هبحصو هلآو دمحم انيبن هلوسرو هدبع ىلع ملسو

 ضعب نأ نم هيلإ مترشأ ام امأ" :٩٩-٨٩ص لاقو

 .ةكلمملا عم ماص ناتسكاب يف ةيدوعسلا ةرافسلا يف نيفظوملا

 ةثالثب ةكلمملا دعب ناتسكابلاب دلبلا لهأ عم ماص مهنم ضعبلاو

 رهاظلا :باوخلاو هتمهف دقف كلذ يف مكحلا نع مكلاؤسو .مايأ

 موصلا همزلي دلب يف ميقي ناسنإ لك نأ وه ةيعرشلا ةلدألا نم
 موي راطفإلاو ،نوموصت موي موصلا" :ةلي يبلا لوقل ؛اهلهأ عم

 نم ةعيرشلا نم ملع املو ،"نوحضت موي ىحضألاو ،نورطفت
 علاطملا نألو ؛فالتخالاو ةقرفلا نم ريذحتلاو عامتجالاب رمألا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق امك ةفرعملا لهأ قافتاب فلتخت

يف ةرافسلا يفظوم نم ماص يذلاف كلذ ىلع ءانبو ،هللا همحر
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 عم هماص نمم قحلا ةباصإ ىلإ برقأ نييناتسكابلا عم ناتسكابلا
 الو \اهيف علاطملا فالتخالو نيدلبلا نيب ام دعابتل ؛ةيدوعسلا

 يف ةدعلا لامكإ وأ لالهلا ةيؤرب اعيمج نيملسملا موص نأ كش

 اذإ نكلو ،ةيعرشلا ةلدألا رهاظل قفاوملا وه مهدالب نم دلب يأ

 يلو هناحبس هللاو ،افنآ انركذ ام وه برقألاف كلذ رسيتي م

 .قيفوتلا

 لمعأ ةيسنحجلا يرصم لجر انأ" ٠.٠ ١-١٠٢: ص لئسو
 قارعلاب ناضمر نم ريخألا مويلا ترطفأ نأ قبس قارعلا يف

 يفو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةعاذإ يف لالهلا توبثب يعامس دعب

 نأب املع .كلذ ىلع ءانب ترطفأ دقو .امهريغو ايروس ةعاذإ

 مكلا امف .نيمئاص هلهأ لازام هب ميقأ يذلا دلبلا نأ فرعأ

 ."؟ناضمر يف سانلا فالتخا ىف ببسلا امو كلذ يف

 نإف كدلب لهأ عم ىقبت نأ كيلع" :هلوقب باجأف

 :لي ينلا لوقل ؛مهعم رطفأف اورطفأ نإو مهعم مصف اوماص

 موي ىحضألاو ،نورطفت موي رطفلاو \نوموصت موي موصلا"

 لهأ عم نوكت نأ كيلع بجاولاف رش فالخلا نألو 3،"نوحضت
 اوماص اذإو مهعم رطفأف كدلب يف نوملسملا رطفأ اذإف كدلب

 .مهعم مصف
،لاللا ىري ضعبلا نأ وهف فالتخالا يف ببسلا امأ
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 ممب قثي دق لالهلا نوري نيذلا مث لالهلا ىري ال ضعبلاو

 مهب نوقثي ال دقو ،مهتيؤرب نولمعيو مهيلإ نونئمطيو نورخالا

 مكحتو ةلود هارت دقو .فالخلا عقو اذهلف مهتيؤرب نولمعي الو

 ةيؤرلا هذمب عنتقت ال ىرخألا ةلودلاو رطفت وأ كلذل موصتو هب
 .اهريغو ةيسايس ،ةريثك بابسأل ؛ةلودلاب قنت الو

 لالهلا اوأر اذإ اعيمج اوموصي نأ نيملسملا ىلع بجاولاف

 متيأر اذإ" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل ،هتيؤرب اورطفيو
 مكيلع مغ نإف ،اورطفأف لالهلا متيأر اذإو اوموصف لالهلا

 امنأو ةيؤرلا ةحص ىلإ عيمجلا نأمطا اذإف "نيثالث ةدعلا اولمكأف

 اذإ نكل ءامب راطفإلاو امب موصلا بجاولاف {ةتباث ةيقيقح ةيؤر

 نأ كيلع نإف ضعبب مهضعب قثي مل و عقاولا يف سانلا فلتخا

 هلوقب المع ،مهعم رطفت نأ كيلعو كدلب يف نيملسملا عم موصت

 ىحضألاو ،نورطفت موي راطفإلاو \نوموصت موي موصلا" :ةل

 ."نوحضت موي

 امل ابيرك نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع تبنو

 نحن :سابع نبا لاق ةعمحلا موي اوماص دق ماشلا لهأ نأ هربخأ

 لمكن وأ لالهلا ىرن قح موصن لازن الف تبسلا موي هانيأر

 ةنيدملا نع ماشلا دعبل ماشلا لهأ ةيؤرب لمعي مل و "نيثالن

اذه نأ -امهنع هللا يضر- ىأرو امهنيب علاطملا فالتخاو



  

 ____٨ لالا ةيذييةقلتمل لاسملا ضعي نع لاكشإلا ري
 ءاملعلا نم هلوقب لاق نمو سابع نباب ةوسأ كلف داهتجا لحم

 ."قيفوتلا يلو هللاو مهعم رطفلاو كدلب لهأ عم موصلا يف

 لودلا ىدحإ يف ناضمر رهش لوخد تبث اذإ" :لئسو
 يف هنكلو كلذ نلعأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاك ةيمالسإلا

 مكحلا امف ناضمر رهش لوخد نع نلعي مل امب ميقأ نلا ةلودلا

 مهعم موصنو مهعم رطفن مأ ةكلمملا يف هتوبث درجمب موصن له
 رهش لوخدل ةبسنلاب كلذكو ناضمر رهش لوخد اونلعأ نم

 ؟نيتلودلا يف رمألا فلتخا اذإ مكحلا ام (ديعلا موي يأ) لاوش

 ."ءازجلا ريخ نيملسملا نعو انع هللا مكازجو

 وه ييلا ةلودلا عم موصي نأ ملسملا ىلع" :هلوقب باجأف

 ،نوموصت موي موصلا" :لي يبلا لوقل ؛اهعم رطفيو اهيف
 ."قيفوتلا هللابو ."نوحضت موي ىحضألاو ،نورطفت موي رطفلاو

 ناتسكابلا يف ةيؤرلا نأ متركذ" ٣. ١٠٤١: ص لئسو

 له متلأسو نيموي ةيدوعسلا دعب رخأتت لاوشو ناضمر لالهل

 ."؟ناتسكابلا عم وأ ةيدوعسلا عم نوموصت

 رهطملا عرشلا مكح نم انل رهظي يذلا" :هلوقب باجأف
 :نيرمأل ؛مكيدل نيملسملا عم موصلا مكيلع بجاولا نأ

رظفلاو ‘نوموصت موي موصلا" :ةلت يبلا لوق :امهدحأ



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر . ,.ا

  

     
 هريغو دواد وبأ هجرخ "نوحضت موي ىحضألاو ،نورطفت موي

 ناتسكابلا يف مكدوجو ةدم كناوخإو تنأف نسح دانسإب

 مهعم مكراطفإو نوموصي نيح مهعم مكموص نوكي نأ ىغبني

 ةيؤرلا نألو ،باطخلا اذه يف نولخاد مكنأل ؛نورطفي . نيح

 ملعلا لهأ نم نم عمج بهذ دقو علاطمل فالتخا بسحب فلتخت

 دلب لك لهأل نأ ىلإ -امهنع هللا يضر- سابع نبا مهنم

 .مهتيؤر

 موصلا يف مكيدل نيملسملا مكتفلاخم يف نأ :يناثلا رمألا

 عازنلل ةراثإو راكنتسالاو لؤاستلل ةوعدو اشيوشت راطفإلاو
 ىلع ثحلاب تءاج ةلماكلا ةيمالسإلا ةعيرشلاو ،ماصخلاو

 عازنلا كرتو ىرقلاو ربلا ىلع نواعتلاو مائولاو قافتالا

 اًعيمَج هللآ لبح أوُمىتَعآَو : ىلاعت لاق اذهلو ؛فالخلاو

 .ه اوفرعت الو

 هللا يضر- ىسوم ابأو اذاعم ثعب امل لي يبلا لاقو

 .""افلتخت الو اعواطتو ارفنت الو ارشب" :نميلا ىلإ د

 نأ ىلإ هابتنالا يغبنيو اذه" ١١: ٤-٣١١ص لاقو

 لهأ نيب فالتخالا اهيف لصح نێلا لئاسملا نم علاطملا فالتخا

 ةقباسلا امتارود ىدحإ ىف ءاملعلا رابك ةئيه اهتسرد دقو ،ملعلا

نإ :لاق نم لوق حجرألا نأ :هنومضم ةيرثكألاب ارارق تذختا و



 -.“<-.="=ع .-... _ لالحلا ةيؤر

  

 المع كلذ يف مهئاملع ىلإ اوعجري نأ مهيلعو هتيؤر دلب لكل

 سابع نبا نع بيرك ثيدح نم هحيحص يق ملسم هاور امم

 ةيواعم ىلإ هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك نع :هصنو

 ىلع لهتساو ،اهتجاح تيضقف ماشلا تمدقف :لاق ،ماشلا يف

 ةنيدملا تمدق مش ،ةعمجلا ةليل لالهلا تيأرف ماشلاب انأو ناضمر

 :لاقف ،لالهلا ركذ مث سابع نب هللا دبع لأسف رهشلا رخآ

 تنأ :لاقف \ةعمججبا ةليل هانيأر :تلقف ،؟لالحلا متيأر م

 :لاقف ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو ،معن :تلقف 3؟هتيأر

 وأ نيئالئلا لمكن تيح موصن لازن الف تبسلا ةليل هانيأر انكل

 انرمأ اذكه كال :لاقف ؟ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :تلقف ،هارن
` 
 .ها ." لت هللا لوسر س

 لاله ةيؤر ربتعملا نوكي نأ يغبني هنإ لاق نم لوق امأف

 ال نأ هنم مزليو !هيلع ليلد الو هل لصأ الف \ةصاخ ةكم

 ناكس نم مهدنع لالهلا ةيؤر تتبث نم ىلع موصلا بجي
 ."ةكمب لالهلا ري مل اذإ ىرخأ تاهج

 اتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تلئسو

 يف مايصلا ءدب ربخ عايذملا نم عمسن" :٨٩۔-٦٩ ص ٠١ج

 لحاس يف لالجلا هيف رن مل تقو يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .رهشلا لوخد يف علاطملا فالتخا رابتعا ةلأسم يق اهنيب اميف ةفلتخم ةنجللا )١(



  

 ةيانعلا مغر لاغنسلا يف الو يلام يف الو اينيغ يف الو جاعلا
 موصي نم انمف اننيب فالتخالا عقي كلذ لجأ نمو ،هتيؤرب
 قح رظتني نم انمو ،ليلق مهو ،ةعاذإلا نم عمس ام ىلع ادامتعا

 كنم دهش نَمَف م :ىلاعت هلوقب المع ؛اندالب يف لالهلا ىري

 اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لي هلوقبو . ُهَمَضصيلَق رهملا

 نيب هدشأ لادحلا غلب دقو 3"هتيؤر رطق لكل" :هلوقبو ،هتيؤرل
 ."كلذ ىف انوتفأف .نيقيرفلا

 تملع نلا رومألا نم ةلهألا علاطم فالتخا" :تباجأف

 نيملسملا نم دحأ اذه يف فلتخي مل و ،القعو اسح ةرورضلاب

 رابتعا يف نيملسملا ءاملع نيب فالتخالا عقو امنإو مهريغ الو

 مدعو ،هنم رطفلاو ناضمر رهش موص ءادتبا يف علاطملا فالتخا
 ةيرظنلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه نأ اذه ببسو ؛كلذ يف هرابتعا
 اميدق اهيف مالسإلا ءاملع فلتخا اذلو ،لاجب اهيف داهتجالل ينلا
 ي علاشخلل فالتخا رابتعا ىأر نم مهنمف نيلوق ىلع اثيدحو

 ثكلذ يف هرابتعا ري مل نم مهنمو ،هتيافو رهشلا موص ءادتبا

 امبرو .سايقلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدأب قيرف لك لدتساو
 هلوقب لالدتسالا يف امهكارتشاك دحاولا صنلاب ناقيرفلا لدتسا

 :ىلاعت هلوقو 9 هت َرَهَتلأ منم ديَك نمق :ىلاعت
 . لع 2 4 .

هلوقبو 5 ه ںياَتلل ثيِقاََم َيه لق ةلهألا نَع كنول



 _ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاك لاكشإلا ؤر

  

 نم اذه ريغو خلإ "هتيؤرل اورطنأو هتيؤرل اوموص" :ةل

 كولسو صوصنلا مهف يف نيقيرفلا فالتخال كلذو صوصنلا

 فالتخالا اذهل نكي مل و ،امب لالدتسالا يف اقيرط امهنم لك

 دهتجب لك مارتحاو مهدصق نسحل هتبقاع ىشخت ءيس رثأ مهنيب
 ءاهقفلا ةمئأ نم نوقباسلا فلتخا ثيحو ،رخآلا داهتجا مهنم

 مكيدل تب اذإ مكيلعف هتلدأ لكل ناكو ةلأسملا هذه يف

 رمألا اولعجت نأ مكعلطم ريغ يف ةيؤرلا توبث اهريغ وأ ةعاذإلاب

 مكح نإف «مكتلودل ماعلا رمألا يلو ىلإ همدع وأ مايصلاب

 عفري مكاحلا مكح نإف ،هتعاط مكيلع تبجو همدع وأ مايصلاب

 وأ مايصلا ىلع ةملكلا قفتت اذه ىلعو ،اذه لثم يف فالخلا

 .ةلكشملا لحنتو مكتلود سيئر مكحل اعبت همدع

 يبنلا نع اثيدح تسيلف (هتيؤر رطق لكل) :ةملك امأ

 لالهلا علاطم فالتخا ربتعي يذلا قيرفلا لوق نم يه امنإو 5

 ."هتياهن يفو ناضمر رهش موص ءادتبا يف

 لالهلا ةيؤر نكمملا ريغ نم هنإ" :٠٠١-٨٩ص تلئسو

 هنإف كلذ دعبو ،ةعاس نيثالث هرمع حبصي نأ لبق ةدرجملا نيعلاب

 رابتعالا نيعب نيذخآ وجلا ةلاح ببسب هتيؤر نكمملا ريغ نم
 تامولعملا لامعتسا ارتلجنا ناكسل نكمي لهف عضولا اذه

ديدحلا رمقلا ةيؤرل لمتحملا دعوملا باسح ىق دالبلا هذهل ةيكلفلا
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 لبق ديدحلا رمقلا ةيؤر انيلع بجي مأ ناضمر رهش ءدب دعومو

 ."؟كرابملا ناضمر رهش موصب انئدب

 لالهلا ةيؤر يف دصرلا تالآب ةناعتسالا زوحت" :تباجأف

 رهش ءدب تابثإ يق ةيكلفلا مولعلا ىلع دامتعالا زوجي الو
 يف ال كلذ انل عرشي مل هللا نأل ؛رطفلا وأ كرابملا ناضمر

 رهش ءدب تابإ انل عرش امنإو {ةلي هيبن ةنس يف الو هباتك

 ةيؤرو موصلا ءدب يف ناضمر رهش لاله ةيؤرب هتيامفو ناضمر

 لصحو «رطفلا ديع ةالصل عامتجالاو راطفإلا يف لاوش لاله
 اهريغب تقوي نأ ملسمل زوجي الف ،جحللو سانلل تيقاوم ةلهألا

 ،‘تيبلا جحو دايعألاو ناضمر موص نم تادابعلا نم ائيش
 هللا لاق ،اهوحنو راهظلا ةرافكو أطخ لتقلا ةرافك يف موصلاو

 :ىلاعت لاقو .هم همصيلف رَهَتلا مكنم ديم نمك :لاعت

 ه جحلاو يال ثيوم ئه ل ةلألا زع كتولتتل
 مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص" :لي لاقو
 لالجلا ري مل نم ىلع بجي كلذ ىلعو ،"نيثالث ةدعلا اولمكأف

 هري مل نإ نيثالث ةدعلا اومتي نأ ميغ وأ وحص يف مهعلطم يف

 ريغ يف لالهلا ةيؤر مهدنع تبث نإف رخآ علطم يف مهريغ
 يف ملسملا ماعلا رمألا يلو هب مكح ام اوعبتي نأ مهمزل مهعلطم

ةلأسملا هذه لثم يف همكح نأل ؛راطفإلا وأ موصلا نم مهدالب
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 مدعو علاطملا فالتخا رابتعا يف ءاهقفلا نيب فالخلا عفري

 املسم مهدالب يف مكاحلا مهرمأ يلو نكي مل نإف ،هرابتعا

 موصلا نم مهدالب ق يمالسإلا زكرملا سلجب هب مكحي امب اولمع

 . "علاطملا فالتخا

 لهأ موصي نأ نكمي له" ٢ . ١-٠٤ ١: ص تلئسو

 ."؟ةكم لهأ ةيؤرب ايقيرفأ

 رابك ةئيه نم رارق ةلأسملا هذهب ردص دق" :تباجأف

 :هنومضم اذه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يق ءاملعلا

 تملع ييلا رومألا نم ةلهألا علاطم فالتخا :الوأ

 امنإو ءاملعلا نم دحأ اهيف فلتخي مل و القعو اسح ةرورضلاب
 علاطملا فالخ رابتعا يف نيملسملا ءاملع نيب فالتخالا عقو

 . هرابتعا مدعو

 نم هرابتعا مدعو علاطملا فالتخا رابتعا ةلأسم :ايناث

 عقاو اهيف فالتخالاو لاحب اهيف داهتجالل نلا ةيرظنلا لئاسملا

 يذلا غئاسلا فالخلا نم وهو نيدلاو ملعلا ق نأشلا محل نمم

 ةباصإلا رجأو داهتجالا رجأ :نيرجأ بيصلملا هيف رجؤي

 ق ملعلا لهأ فلتا دقو . داهتحالا رجأ عيطخلملا هيف رج ؤيو

علاطملا فالتخا رابتعا ىأر نم مهنمف :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه
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 نم ةلدأب امهنم قيرف لك لدتساو ،هرابتعا ري مل نم مهنمو

 دحاولا صنلاب ناقيرفلا لدتسا امبرو ةنسلاو باتكلا

 نَع تئولَنَي :ىلاعت هلوقب لالدتسالا يف امهكارتشاك

 :اق هلوقبو 6ه جحلاو يالل يفوم ه لم ةللا
 فالتخال كلذو ،ثيدحلا "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص"

 .هب لالدتسالا يف اقيرط امهنم لك كولسو صنلا يف مهفلا
 فالتخالا نأ ىلإ ارظنو ،امتردقو ةئيهلا اهأر تارابتعال ارظنو

 ىلع ىضم دقف اهبقاوع ىشخت راثآ هل تسيل ةلأسملا هذه يف

 اهيف ىرج ةرتف اهيف ملعن ال ،انرق رشع ةعبرأ نيدلا اذه روهظ
 سلجب ءاضعأ نإف .ةدحاو ةيؤر ىلع ةيمالسإلا ةمألا ديحوت

 مدعو .هيلع ناك ام ىلع رمألا ءاقب نوري ءاملعلا رابك ةئيه

 رايتخا قح ةيمالسإ ةلود لكل نوكي نأو عوضوملا اذه ةراثإ

 ذإ ؛ةلأسملا يف امهيلإ راشملا نييأرلا نم اهئاملع ةطساوب هارت ام

 .هنم دارملا ها ."هتادنتسمو هتلدأ امهنم لكل

 يف نيملسملا ةبلطلا نحن" :٦١١-٩٠١ص تلئسو

 ناضمر رهشل ةيادب لك يف انفداصي ،ادنكو ةدحتملا تايالولا

 :قرف ثالث ىلإ نيملسملا ماسقنا ببست ةلكشم

 .اهيف نونكسي نلا ةدلبلا يف لالهلا يرحتب موصت ةقرف ١.

.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مايصلا ةيادب عم موصت ةقرف ٢.
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 يف نيملسملا ةبلطلا داحتا نم ربخ لوصو دنع موصت ةقرف ٣.
 يف ةددعتم نكامأ يق لالهلا ىرحتي يذلا ادنكو اكيرمأ

 زكارملا ىلع ممعي دالبلا ىدحإ يف هتيؤر روفو ،اكيرمأ

 دحاو موي يف مهلك اكيرمأ وملسم موصيف هتيؤرب ةفلتخملا
 ةفلتخملا ندملا نيب ييلا ةعساشلا تافاسملا نم مغرلا ىلع

 انوتفأ ؟اهربخو اهتيؤرب مايصلاو عابتالاب ىلوأ تاهجلا يأف
 ."هللا مكبانثأ نيروجأم

 ءاملعلا رابك ةئيه سلجب رظن نأ قبس دق" :تباجأف

 ارارق اهيف ردصأو ةلأسملا هذه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 :يلي ام هنومضم

 تملع ييلا رومألا نم ةلهألا علاطم فالتخا :الوأ

 امنإو ،ءاملعلا نم دحأ اهيف فلتخي مل و القعو اسح ةرورضلاب

 علاطملا فالتخا رابتعا يف نيملسملا ءاملع نيب فالتخالا عقو

 .هرابتعا مدعو

 نم هرابتعا مدعو علاطملا فالتخا رابتعا ةلأسم :ايناث

 عقاو اهيف فالتخالاو لاحب اهيف داهتجالل لا ةيرظنلا لئاسملا

 يذلا غئاسلا فالخلا نم وهو ،نيدلاو ملعلا يف نأشلا مهل نم

 رجؤيو ،ةباصإلا رجأو داهتجالا رجأ نيرجأ بيصملا هيف رجؤي
هذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو .داهتجالا رجأ عمطخملا هيف
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 .علاطملا فالتخا رابتعا ىأر نم مهنمف :نيلوق ىلع ةلأسمل

 نم ةلدأب امهنم قيرف لك لدتساو ،هرابتعا ري مل نم مهنمو
 دحاولا صنلاب ناقيرفلا لدتسا امبرو ،ةنسلاو باتكلا

 نع تكيوس : :ىلاعت هلوقب لالدتسالا يف امهكارتشاك

 :ولي هلوقبو 6ه جحلاو يالل ثيقرَم ه لذ ةلملا
 فالتخال كلذو ،فثيدحلا "هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص"
 هب لالدتسالا يف اقيرط امهنم لك كولسو صنلا يف مهفلا

 يف فالتخالا نأ ىلإ ارظنو امتردقو ةئيهلا امتأر تارابتعال ارظنو
 روهظ ىلع ىضم دقف اهبقاوع ىشخت راثآ هل تسيل ةلأسملا هذه

 ديحوت اهيف ىرج ةرتف اهيف ملعن ال ،انرق رشع ةعبرأ نيدلا اذه
 رابك سلجب ءاضعأ نإف ،ةدحاو ةيؤر ىلع ةيمالسإلا ةمألا

 اذه ةراثإ مدعو ،هيلع ناك ام ىلع رمألا ءاقب نوري ءاملعلا

 هارت ام رايتخا قح ةيمالسإ ةلود لكل نوكي نأو عوضوملا

 لكل ذإ ؛ةلأسملا يف امهيلإ راشملا نييأرلا نم اهئاملع ةطساوب

 "...هتادنتسمو هتلدأ امهنم

 نم ةيناثلا ةرقفلا ىف ءاج ام ىلع ءانبو" :تلاق نأ ىلإ
 امإ :نيلوقلا دحأ رايتخا قح داحتالا اذهل نوكي ةئيهلا سلجب رارق

 هآر ام ممعي ممت كلذ رابتعا مدع امإو علاطملا فالتخا رابتعا

هآر امب اومزتلي نأ مهيلعو ،اهيف وه يلا ةلودلا يف نيملسملا ىلع
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 نم اجورخو مايصلا ءدبلو ةملكلل اديحوت ؛مهيلع هممعو

 نأ لودلا كلت ق شيعي نم لك ىلعو ك بارطضالاو فالخلا

 وأ مهنم ةقث ٥آر اذإف اهيف نوموقي ىلا دالبلا ق لالحلا اوءارتي

 لوخد يف اذهو .كلذ ممعيل داحتالا اوغلبو ،كلذب اوماص رثكأ

 لاله ةيؤرب نيلدع ةداهش نم دب الف هجورخ ىق ق امأ .رهشلا

 : ل هللا لوسر لوقل ؛اموي ننالث ناضمر لامكا وأ لاوش

 ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص"
 . ""ام وي نينالن

 تيوكلا ةعاذإو ةرهاقلا ةعاذإ عمس" ١١: ٦ص تلئسو

 ملعلا عم ،مويلا كلذ رطفأ هنأ و ديعلا موي وه دحألا نأ ناعيذت

 يذلا امف .نينثالا موي وه ديعلا نأ تعاذأ ضايرلا ةعاذإ نأ
 ٍ "؟هم زلي

 ةيد وعسلا ا اندالب ىف اميقم { عفتسملا ناك اذإ" : :تباجأف

 لوأ هنأ نم اهريغ دنع تبثي ام توبث مدعل ؛ناضمر نم موي

 نع رافغتسالاو مويلا كلذ ءاضق همزليف هيلعو لاوش رهش

 .كلذ لثمل ةدوعلا مدعو ءاندالب يف نيملسملا نع ذوذشلا

 نينطاوملا دحأ انيلإ مدقت" ١: ٤٢۔٣٢١ص تلئسو
:الئاق لاؤسب ةي رق يلاهأ نم يريطملا يعدجلا دلي وخ ىعديو
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 يف ادوجوم ماعلا اذهل نابعش رهش نم نيثالثلا ةليل ناك هنأب
 دق هنأب هيف تركذ انايب تيوكلا ةعاذإ ترشن دقو تيوكلا

 ميوقتب قفاوملا ءاثالثلا ةليل ناضمر لاله ةيؤر اعرش مهيدل تبث

 ويدارلا دنع اسلاج ناك هنأو ،نابعش نم نيثالثلا ىرقلا مأ

 ىلعألا ءاضقلا سلجب نع انايب تردصأ دق ضايرلا ةعاذإ عمسف

 ةليل ناضمر رهش لاله ةيؤر مهيدل تبني مل هنأ هيف تركذ
 لهأ عم امئاص حبصأف ،نيثالثلا ىرقلا مأ ميوقتب قفاوملا ءاثالثلا

 مهلوق بسح لالهلا مهتيؤر ءانثأ هيف ادوجوم ناك يذلا دلبلا

 نم نيموي اوماص دق سانلا دجوف نيموي دعب ةكلمملا ىلإ داع م

 رمألا هيلع لكشأ دقو ،ثلانلا مويلا وه هل ةبسنلابو ناضمر

 نأ همزلي له ،اموي نيثالث ناضمر لمك ول اميف رهشلا ةيامن يئ
 نيثالثلا ةليل انايب تيوكلا تعاذأ ول اميف رطفي وأ انعم موصي

 مهعم ماص نم عم رطفيف لاوش لاله تأر دق اممأب ناضمر نم

 وه ضايرلا ةعاذإ هتردصأ ام نأ دقتعي روكذملا نأ عم ؟ال وأ

 ةمرحل الإ تيوكلا لهأ عم ماص ام هنأو هرظن يف بوصألا

 ."روكذملا غالبإلا اذه لوح ةدافإلا وجرنف نمزلا

 مايصلا اهلهأ أدب دلب يف ناسنإلا دجو اذإ" :تباجأف

 اذه يف دلب يف دجو نم مكح نأل ؛مهعم موصي نأ هيلع بحو
موي موصلا" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هلهأ مكح رمألا
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 هاور "نوحضت موي ىحضألاو نورطفت موي راطفإلاو نوموصت
 .هريغ دنعو هدنع دهاوش هلو ديج دانسإب دواد وبأ

 هلهأ عم مايصلا أدب يذلا دلبلا نم لقتنا هنأ ضرف ىلعو

 يذلا دلبلا مكح رارمتسالاو راطفإلا يي همكحف رخآ دلب ىلإ

 .هب مايصلا أدب يذلا دلبلا لبق اورطفأ نإ مهعم رطفيف هيلإ لقتنا

 يضقي نأ همزل اموي نيرشعو ةعست نم لقأل رطفأ نإ نكل

 ام يضقيو اموي نيرشعو ةعست نع صقني ال رهشلا نأل ؛اموي
 ."هتاف

 هقف ىلع قيلعتلا يف ةنملا مامت" يف ينابلألا خيشلا لاقو

 ٢٣٩٧-٢٣٩٩: ص "ةنسلا

 :هلوقب هيلع اقلعم ريخألا بهذملا اذه فلؤملا راتخاو"

 ."عقاولا عم قفتيو دهاشملا وه اذه"

 هنأ حص نإ هنأل ؛بيرغ بيجع مالك اذهو :تلق

 نألو ،الوأ عرشلل قفاوم هنأ هيف سيلف ،عقاولل قفاوم دهاشم

 نكمي ةيدام دودح اهل سيل ةيبسن رومأ -علاطملاك- تاهجلا

 .ايناث اهدنع اوفقيو اهونيبتي نأ سانلل

 رايتخا ىلع فلؤملا لمح يذلا ام يردأ ال هللاو انأو

ثيدحلا مومعب ذخألا نع ضرعي نأو ذاشلا يأرلا اذه
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 اهسفن وه هركذ امك روهمجلا بهذم هزأ ةصاخبو 0 .حمل

 نبا مالسإلا خيش لثم نيققحلا ءاملعلا نم ريثك هراتخا دقو

 8"راط وألا لين" يق و يياكوشلاو 10 ٥ دلحجلا) ! ىواتفلا" ق ةيميت

 )٢٢٤/١-٢٢٥(0 "ةيدنلا ةضورلا" يف ناخ نسح قيدصو

    

 نبا ثيدح هضراعي الو ،هاوس حصي ال يذلا قحلا وهف ،هريغو

 :لاقي نأ ىوقألا لعلو هللا همحر يناكوشلا اهركذ رومأل سابع

 يف هغلب م ،هدلب ةيؤر ىلع ماص نميف درو سابع نبا ثيدح نإ
 هذه ىفف "مويب هلبق رخآ دلب يف لالهلا اوأر مهمأ ناضمر ءانثأ

 اموي نيثالث اولمكي قح هدلب لهأ عم مايصلا يف رمتسي ةلاحلا

 يبأ ثيدح ىقييو .لاكشإلا لوزي كلذبو مهلاله اوري وأ

 نم لالهلا ةيؤر هغلب نم لك لمشي ،همومع ىلع هريغو ةريره
 ةيميت نبا لاق امك الصأ ةفاسم ديدحت ريغ نم ميلقإ وأ دلب يأ

 امك ةياغلل مويلا رسيتم رمأ اذهو )١٠٧/٢٥(، "ىواتفلا" يف

 قح ةيمالسإلا لودلا مامتها نم ائيش بلطتي هنكلو ،مولعم وه
 .ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ ةيعقاو ةقيقح هلعجت

 ىرأ نإف ،كلذ ىلع ةيمالسإلا لودلا عمتجت نأ ىلإو

 ىلع مسقني الو هتلود عم موصي نأ ةلود لك بعش ىلع
 .مم يف تمدقت ،اهريغ عم مهضعبو ،اهعم مهضعب موصيف هسفن

يف فالخلا ةرئاد عيسوت نم كلذ ىف امل ترخأت وأ اهمايص
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 عضب ذنم ةيبرعلا لودلا ضعب يف عقو امك دحاولا بعشلا

 ."ناعتسملا هللاو ،نينس

 هقفلا رصتخم" يف يرجيوتلا ميهاربإ نب دمحم لاقو
 مهمزل دلب لهأ لالهلا ىأر اذإ" :٧٢٦۔٦٢٦ص "يمالسإلا

 رطق وأ ميلقإ لكلف ةفلتخم لالهلا علاطم نإ ثيحو موصلا

 ماص نإو مهتيؤر بسح هتيافو مايصلا ءدب يف هصخي مكح

 نسح اذهف ةدحاو ةيؤرب ضرألا راطقأ ىف اعيمج نوملسلا

 نأ ىلإو عامتجالاو ءاخإلاو ةدحولا ىلع لدي رهظم وهو

 عم موصي نأ ملسم لك ىلعف -ىلاعت هللا ءاش نإ- كلذ ققحتي

 اهعم مهضعب مهسفنأ ىلع دلبلا لهأ مسقني الو شهتلود

 ."اهنع هللا ىهن ييلا ةقرفلا ةدامل امسح اهريغ عم مهضعبو

 تيوكلاب ةرداصلا ةيعرشلا ىواتفلا ةعومج يف ءاجو

 اذه ناضمر رهش لوخد ةلأسم ثحب مت" :٤٣٢-٣٣٢ص ١ج

 ءاتفإلا بتكم ىلإ تدرو يلا تالؤاستلا ةرثكل ارظنف 8ماعلا

 بترتي امو كرابملا ناضمر رهش لوخد يف فالتخالا صوصخب

 :يلاتلا نايبلا رادصإ ةنجللا تأر دقف ماكحأ نم هيلع

 ىدل تبث امل اقبط تيوكلا يف ناضمر رهش لوخد نإ"

 0٨٣/٠٦/١٢ قفاوملا دحألا موي ناك اهيف ةيعرشلا ةيؤرلا ةئيه

مويب ةيمالسإلا دالبلا ضعب ىدل هلوخد نالعإ نع فلتخاو
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 نم ءاتفإلا بتكم ىلإ درو دقو ٨٣/٠٦/١١‘ قفاوملا تبسلا
 ءاضق موي مايص مزلي له هنأ نع امياحصأ رسفتسي تالؤاستلا

 ؟ناضمر لوأ وه دالبلا ضعب يف ربتعا يذلا تبسلا موي نع

 :تباجأ ىوتفلا ةنحل ىلع عوضوملا ضرع ىدلو

 امب ديقتلا بجي اهيف نيميقملاو تيوكلا لهأل ةبسنلاب هنإ

 ةصتخملا ةهجلا اممأل ؛تيوكلا يف ةيعرشلا ةيؤرلا ةئيه هتررق
 .ةيعرشلا ةمهملا هذهل ةلودلا نم ةنيعملا

 لوأ نأل ؛هيلإ راشملا تبسلا موي ءاضق مزلي ال هيلع ءانبو

 دحألا موي وه اهيف نييميقملاو تيوكلا لهأ قح يف ناضمر
 ١٩٨٣/٠٦/١٢. قفاوملا

 ةنجللا ىلع ضرع" :٦٦۔٥٦ص ٢ج يف ءاجو
 :تآلا هصنو ديلو ديسلا نم مدقملا ءاتفتسالا

 اكيرمأ تايالو ىدحإ (انتدلب) يف ةلكشم ترهظ دقل
 ءاسم ديعلا ةيبرعلا لودلا تنلعأ دقل :يهو ديعلا لولح عم

 كلت يفو ديعلا موي لوأ نوكيس ءائالثلا موي نأ ىلع نينثإلا
 ةدحتملا تايالولا يف ةيؤرلا ةنحل ةعمتجم تناك اضيأ ءانثألا

 برغملا نيب نمزلا قرفل ةجيتن نوفرعت امك نكلو ،ةيكيرمألا

 تقولا انيدل لاز امو ديع مكيدل نأ انملع دقف اندنعو مكدنع

نأ ةيؤرلا ةنحل تنلعأ انتدلب ىف انه ءاشعلا ناذأ دعبو ،ارصع
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 مدعل ةدحتملا تايالولا يف ناضمر نم نيثالثلا مويلا ءاثالثلا موي

 سانلا فلتخاو لالهلا ةيؤرب ةداهشلل نيملسملا نم دحأ رفوت

 قحلا انل نحنو ،ديع ءاثالثلا موي :لاق نم مهنمف انتدلب يق انه
 عبتن لب ءال :نورخآ لاقو لالهلا اوأر مهنإ ثيح اندالب عبتن

 ضعبلاو ارطفم ضعبلا حبصأف انه ةيؤرلا ةنحبو اكيرمأ يملسم
 نم ةنوكم انه ةيؤرلا ةنجلف طقف تامولعمللو ،امئاص رخآلا

 هذه نيوكت مت دقو اكيرمأ يف ملعلا لاجر نم ةبختنم ةعومجم
 .ةيلامشلا اكيرمأل يمالسإلا داحتالا ٦٨]5[ قيرط نع ةنجللا

 ؟مكيأر امف

 :يلي امب ةئيهلا تباجأ دقو

 ىري نم مهنمف ،نييأر ىلع ةلهألا رمأ يف ءاملعلا فلتخا
 نأو ،اهصخت ةيؤر دلب لكل نأ :نيعمب علاطملا فالتخاب ةربعلا نأ

 يئر اذإ هنأ :يناثلا يأرلاو ،رخآلا دلبلا مزلي ال ام دلب يف ةيؤرل
 ىم هب ذخألا نيملسملا عيمج مزل يمالسإ دلب يأ يف لالهلا

 ىوتفلل ةماعلا ةئيهلاو ،ةلدأب ديؤم نييأرلا الك و كلذب اوملع

 تح نيملسملا ةملكل اديحوت يناثلا يأرلا حجرت تيوكلاب

 ةماعلا ةئيهلا لمأتو ،دحاو موي يت اوديعيو دحاو موي يف اوموصي
 ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نيملسملا ءامعز نم تيوكلاب ىوتفلل

ةيملعلا طباوضلا نم هنم دب ال ام ةظحالم عم يأرلا اذهب لمعلل
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 ىلع ايراج ةيمالسإلا دالبلا يف لمعلا ناك امل نكلو

 ىرتف -ةيؤر دلب لكل نأو علاطملا فالتخا وهو- لوألا يأرلا

 اكيرمأ يف نيملسملا ىلع يغبني هنأ تيوكلاب ىوتفلل ةماعلا ةئيهلا

 هنأو ،كانه نيملسملا ةعامج نم ةلكشملا ةنجللا عابتا ةيلامشلا

 اهنأل ؛نيملسملا ةحلصم هيف ام رئاسو رمألا اذه يف اهتعاط يغبني

 يف ةيمسرلا ةينيدلا تائيهلا ماقم اكيرمأ يملسمل ةبسنلاب موقت
 ."ملعأ هللاو ءةيمالسإلا دالبلا

 دالبلا يف رمألا يلول "٢. :٧٨-٧٧ص ٦١ج يف ءاجو
 ةيمالسالا ةيملعلا سلاجملل اذكو هضوفي نم وأ ةيمالسإلا

 وأ ةيمالسالا ريغ دالبلا يف ءافكألا نم ةلكشملا ةصصختللا

 هدنع هتلدأ ناحجرل نييأرلا دحأ رايتخا اهيف ىوتفلا تائيه

 نم راتخملا مكحلاو راتخملا يأرلا عابتا ذئنيح نيملسملا مزليو
 .ةلاحلا هذه يف فالخلا عفري ةهجلا هذه

 هنإف هتيؤرب ذخؤي مل و هنيعب لالهلا صخش ىأر اذإ هنأ الإ ٣.

 عوقول اعنم ءارس راطفإلا وأ ءارس مايصلا طقف وه همزلي
 .ةنتفلاو فالخلا

 لالهلا ةيؤر تابثإ امب طونملا ةيعرشلا ةهجلا لوقب ذخؤي ٤.

دلبلا اذه يف نمم دحأل قحي الف مث نمو ،ةدابعلل اديحوت كلذو
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."ةهجلا كلت هتررق ام ةفلاخم
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 يغبني هنإ :مهضعب هلوقي اميف مكتليضف يأر ام :ةيناثلا ةلأسملا

 اونوكي نأ نم الدب مهديعو مهمايص ين نوملسملا قفتي نأ

 ؟هانعم اذه ام وأ ةدحولل مهوعدي كلذ نأل ؛نيفلتخ

 بجاو ةيمالسإلا ةدحولا قيقحت نأ بير ال :باوجلا

 ريرملا ةمألا عقاو اهيضتقي ةرورضو يعامتجا بلطمو ،يعرش

 نيبو ديح وتلا نب امهتوعد ى يف عمجت ةيعرشلا صوصنلا نإف

 كرشلا نم رذحت امك قاقشلاو ةقرفلا نم . رذحتو داحتالا

 الو اًميمَج هللآ لبح اومتأو ي : -ىلاعت- هللا لاق قافنلاو

 لَو و :-هنأش لج- لاقو ١٠٣(، :نارمع لآ) ه اوفَرََ

 : قتؤأو تيلا مخ نبي نكتنل انرم نياك اؤكت
 ص

 ل ارشيلياول :اضيأ لاقو ١(، ٥٠:نارمع لآ) هم يِظَع ُباَدَع

 َعَم نلآ َِإ اريص كر َبَكذَو اولَمَشنف اوعرنتت الو هلوسرو

 س مكل َعَر مرك خ :اضيأ لاقو ٤٦(« :لاغنال ٦ 4 كبريطلا

 مها =وي اَيَصَو اَمَو كيلإ اَتَحَوأ لأو اون ۔هي نعو ام نيذلا

 6(٣١:ىروشلا) ه هيف ديف ارقت ةيلأ 7 ل ذأ ةتيم نموم

 نم كلذ هيلع يوطني امل الإ ةدحاو ةمأ قاطن ف مهفص ديحوتو

عيمج نم ةمألا دارفأ نم درف لك ىلع ةديدع دئاوفو ةمج دئاوع



 > ١٦٣ لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر      

 حك ذ كلل دلأ َتَمَعي كال :ىلاعت هللا لاق امك ىحاونلا

 ه انوخ ءوتمعني مئَبَصاَت مكيولف تيب تلات د

 ران ءافطإ الإ :مولا هذ ن هذه نم حشري مل ولف ١(، ٣٠:نارمعلا)
 كلهتل اهب ةنسلأ دتمتف بولقلا امهب ججأتت يلا ةوادعلا

 تح ديلتلاو فراطلا اهراوأ قيرط يف مهتلتو لسنلاو ثرحلا
 هلب اهلاومأو اهضارعأ ةمالس ىلع ةنئمطم ريغ سوفنلا ودغت

 .اهئامد

 نمؤملا ىلع نوهي دق ةدوشنملا ةدحولا نعم كاردإ نأ ديب

 قزمتو اهتقرف عقاو نم هسملي ام امتزعل يعاسلا هتمأ ىلع رويغلا

 اهلعلو ءامب صبرتي يذلا اهودعل ةغئاس ةمقل تدغ نح اهتملك

 تنمض امهمأ تنمهوت امدعب هدئاوم نم طقاستملا تاتفلاب تيضر

 اهودع اهيف يرغي لاح كلذ نأ كش الو ،اهتمالس هنم

 اهئدابم فسن نع الضف ،امتاورث بممو امتاريخ يف اعمط هديزيو
 هتوادع مغر قفشأ امبرو ،اهاوق ىلع ءاضقلاو امماكرأ ذهو

 وأ نيذوبنملا عم ةايحلا شماه ىلع شيعت نأ اهل نذأف ،اهلاح ىلع

 ةنفح نمض وأ ةدايقلاو ةيرحلا ةمعن اومرح نيذلا ءاقرألا

 .ءابإلاو ةزعلا ىعم اودقف نيذلا نيدرشملاو نيلوستملا

 ضعبل مهضعب نينمؤملا ةيالو يف ىلجتت ةدحولا ةقيقح

نم ىشالتتو قراوفلا مهنيب بوذتو ممبولق " ثيحب



   
 لالهلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر .

 ىقبي الف ناميإلا ةقتوب ف رهصتنتف داقحألاو نئاغضلا مهسوفن

 هللا لاق مالسإلا أدبم ريغ أدبم ىلإ الو هوحن وأ بسنب راختفا

 مهئدابم دحتت ١(، ٠:تارجحلا) ه ةوخإ دونمَوُمَلَااَمَ ل :ىلاعت

 مهحارفأ نورطاشتيو ،مهمالآو مهلامآ قفتتو ،مهفادهأو

 مهداوت يف نينمؤملا لثم" :لم يبلا لاق امك ،مهحارتأو

 هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسحلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو

 افاكتت نوملسملا" :اضيأ لاقو ،"ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس

 ىعسي ،مهاوس نم ىلع دي مهو 2مارح مهنيب مهلاومأو إمهؤامد

 ىلع مهضعب قفشيف"مهاصقأ مهيلع دريو 3 مهاندأ مهتمذب

 يبلا لاق امك ىذألاو ملظلا هنع عفريو هحصنيو هنيعيو ضعب
 الو ،اوربادت الو ءاوضغابت الو ،اوشجانت الو ،اودساحت ال" :لي

 ملسملا ،اناوخإ هللا دابع اونوكو ضعب عيب ىلع مكضعب عب
 .انهاه ىوقتلا ،هرقحي الو ،هلذخي الو ،هملظي ال ،ملسملا وخأ

 رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب ‘تارم ثالث هردص ىلإ ريشيو

 ،"هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ،ملسملا هاخأ

 نه ام :ليق ،'"تس ملسملا ىلع ملسملا قح" :هلق لوقي امكو

 3هبجأف كاعد اذإو ،هيلع ملسف هتيقل اذإ" :لاق ؟هللا لوسر اي

 اذإو ،هتمشف هللا دمحف سطع اذإو ،هل حصناف كحصنتسا اذإو

كاحخأ رصنا" :لق لوقي امكو 5"هعبتاف تام اذإو ‘هدعف ضرم



  

 ط لالحلا ةؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ناك اذإ هرصنأ ،هللا لوسر اي :لجر لاقف ،"امولظم وأ املاظ

 وأ هزجحت" :لاق ،!؟هرصنأ فيك املاظ ناك اذإ تيأرفأ امولظم

 نيدلا" :لي لوقي امكو ،"هرصن كلذ نإف ملظلا نم هعنمت

 هلوسرلو هباتكلو هلل" :لاق ،؟هللا لوسر اي نمل :ليق ،"ةحيصنلا

 .ملسملا وخأ ملسملا" :لي لوقي امكو"مهتماعو نيملسملا ةمئألو

 يف هللا ناك هيخأ ةجاح ىيف ناك نمو هملسي الو ،هملظي ال

 نم ةبرك هنع هللا جرف ةبرك ملسم نع جرف نمو هتجاح

 "ةمايقلا موي هللا هرتس املسم رتس نمو ةمايقلا موي تابرك

 ."هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا" :لي لوقي امكو
 ال" :-ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص- لوقي امكو

 - لوقي امكو ،"هسفنل بحي ام هيخأل بحي تح مكدحأ نمؤي

 نمؤملل نمؤملا" :-ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 همالسو هللا تاولص- لوقي امكو "اضعب هضعب دشي ناينبلاك

 نم :ليق ،"نمؤي ال هللاو ،نمؤي ال هللاو ،نمؤي ال هللاو" :-هيلع
 ."هقئاوب هراج نمأي ال يذلا" :لاق هللا لوسر اي

 .امهريغو ناسللاو مدلا ةطبار نم ىوقأ ةديقعلا ةطبارف

 ةبلصلا ةمحللا هذه دضع نم تفي ال هنأب فرعت كلذبو

 .ناسللا نيابت ةتباثلا اهتحود لصأ زهي الو © ناولألا فالتخا

ةداعلا تضتقا ءايشأب ةمألا نيب ةدحولا طبرو



     لالهلا ةيؤرب ةقلعتمل

  

 فلكتو ،لمتحي ال ام أدبملا اذه ليمحت الإ وه ام اهيف فالتخالا

 .ةيسكع لعف ةدر ىلإ كلذ ىدأ امبرو \ططشلاو رسعلا يف عقوي

 هذه ةقالع ال هنأ كردت اذهبو ،قيقحتلل ةلباق ريغ ةدحولا رابتعاب

 تاقوأ فالتخال ةقالع ال امك ةدوشنملا ةدحولاب ةلأسملا

 دقو اذه ،كلذب راطفإلاو كاسمإلا يقو فالتخاو تاولصلا

 امب هيلع درف نامزلا نم ةرتف ذنم ضارتعالا اذمب مهضعب ضرتعا

 باهولا دبع نب دمحم جاحلا خيشلا ليلغلا يوريو ليلعلا يفشي

 :كلذ يف هلاق ام ضعب كيلإو ،قازرلا دبع نب

 ال" ١٦٣-٦٥ ١: ص "لالزلا بذعلا" هباتك يف لاق دقف

 دايعألا يف داحتالا نأ يضتقت بتاكلا اذه ةجهل نأ ىفخي

 فالتخالا نأو ،القعو اعرش هب رومأم رمأ وه امئاد مساوملاو

 حيحص ريغ اذهو لقعلاو عرشللو بولطملا داحتالل فانم اهيف
 ريغ رمأ راطقألا عيمج يف امئاد اهيف داحتالا نأ نم تملع امل

 داحتالل ايفانم دعي ال اهيف فالتخالا نأو ،القعو اعرش نكم

 نأ ىلع .ةيافك هيف ام كلذ ىلع لئالدلا نم مدقتو \بولطملا

 فلاخم وه لب ،لوبقم ريغ انه بتاكلا اذه هركذ ام عيمج

 نأ لقعي فيك :هلوق :لوقأف ،نايبلا كيلإو لوقنملاو لوقعملل
 هذه زمر يف فلتخت نيدلا ةدحوو مالسإلا ةطبار اهعمحت امأ

ريغ يف مالك اذه نأ ىفخي ال ؟ةدحولا كلت ناونعو ةطبارلا



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا    

 انفلك نيلا لئاسملا نم تسيل ةلأسملا هذه نأل كلذو ؛هلحم

 :لاقي تتح راطقألا عيمج يف دحاو نامز يف اهلعجب عراشلا

 دعب-الثم- راطفإلا وأ موصلاب انفلك امنإ لب .خلإ..لقعي فيك

 اورت تح اوموصت ال" :-مالسلا هيلع- هلوقل لالحلا ةيؤر

 نم تملع دقو .مهتيؤر دلب لك لهأل :هلوقو 5"خلإ..لالهلا
 دعابت ببسب مويب اهفالتخا نكمي ةيؤرلا نأ هريغو يتارقلا مالك

 دعاسي ال راطقألا رئاس ىف اهريغو دايعألا داحتاف اضيأ و راطقألا

 نم -الثم-ديعلا لوأ نأ انضرف اذإ هنأل ؛يكلفلا عضولا هيلع

 فصن نوكي دق تقولا اذهف «شكارم قفأ يف سمشلا بورغ
 نأ ضرف اذإف «نيرخآ دنع لاوز وأ قورش وأ رجف تقو وأ ليل
 يف بورغلاف ءنازيملا وأ لمحلا لوأ ف تناك كاذ ذإ سمشلا

 ،لاكشإ الو ةسداسلا ةعاسلا ىلع نوكي ذئنيح راطقألا عيمج

 ةسداسلا ةعاسلا وهو شكارم يف بورغلا تقو لصو اذإف
 ةرهاقلا يفو ساليل ةقيقد ٢١و ٧)سنوت ىيف كاذ ذإ ةعاسلا تناك

 يفو اليل ةقيقد ٢١و٩ةنيدملاو ةكم ىفو ،اليل ةقيقد ٧٣و ٨

 نابايلاب ويكوط يفو ،اليل ةقيقد٣٢٦ و١١دنهلاب يابموب
 ةقيقد ٢١و ٨ياواه يفو ليللا فصن دعب ةقيقد٥ ١ و٣

 .لاوزلا دعب ةقيقد٥٣و١كرويين يفو احابص

 وه داحتالا ةظفل ىضتقم ذإ؟داحتالا نكمم اذه عم فيكف



 ةقلعتملا لئاسملا ضس نع لاكشالامفر ___ ٩     »===»...دس.=ح=..۔..--.-.

 هذه ىف داحتالا انربتعا اذإ هنأ ىلع ءاهتنالاو ءادتبالا يف قافتالا

 اهتيؤر ربتعت نأ يغبني لا ةدلبلا يه امف ،ايرورض ارمأ ةلأسملا

 .اهريغ نع امل حجرملا وه امف اهنييعت ضرف ىلعو ؟امبورغو
 ةالصلا نوك نأ عم ،ةالصلا تاقوأ يف كلذب لقن مل اذامل اضيأو

 يه ذإ ؛اهريغ نم رهظأ ةدحولا ناونعو ةيمالسإلا ةطبارلا زمر

 تناك اذإ ؛اضيأو؟ةداهشلا ةملك دعب مالسإلا ناكرأ مظعأ

 نم اهأدبم نإ ثيح ؛موي ضعبب فلتخت ةيمجعلا مايألاو روهشلا

 ىلع ةينبملا ةيبرعلا مايألاو روهشلاب فيكف دلبلا ليل فصن

 ؟ةيشعلا يف لالهلا ةيؤر ىلعو بورغلا

 دحاو اههاحتاو ةدحاو اهتلبق اممأ نأ لقعي فيكو :هلوقو

 ارخآ موي يف كلتو موي يف هذه ةكرتشم ةينيد ادايعأ ميقت
 ؟ثلان موي يق ةثلاثلاو

 باسحلاو ةقداصلا ةيؤرلا رابتعاب فالتخالا نأ ىفخي ال

 مويب الإ ضرألا نم رومعملا رثكأ يف عقي نأ نكمي ال حيحصلا
 عقو اذإ هنإ تح ءادبأ موي نم رثكأب عقي نأ نكمي الو ‘دحاو

 لهاستلل امإو ،لالهلا ةيؤر يف طلغلا لجأل امإف إموي نم رثكأب
 روهمجلا دنع ةمالعلا باسح ىلع ءانبلل امإو {ةيؤرلا تابنإ ي
 حاضيإ يتأيسو .نيموي وأ مويب ةقداصلا ةي ؤرلا ىلع مدقتي يذلا

.هللا لوحب هيلع ديزم ال امب ةلأسملا هذه



 4٦٠ لالملا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر   

 يف نحنو ديع يف مارحلا تيبلا نوكي نأ لقعي لهف :هلوقو
 ةيؤر ىلع هريغ وأ ديعلا يق رادملا نأ هيف ؟ديعلا لاله راظتنا

 تيبلا يف امتوبث ىلع ال ،هبراق ام وأ ةيؤرلا لحم رابتعاب لالهلا
 اوموص" :-مالسلا هيلع- لاقل ادارم كلذ ناك ول ذإ ؛مارحلا

 اوموص" :لاق امنإ هنأ عم 3"مهتيؤرل اورطفأو ،ةكم لهأ ةيؤرل
 ىلع ةقراشملا مدقت نأ ىتأيس هنأ ىلع"هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل

 اذإ هنأل ؛سكعلا وه امنإ نكمملاو نكمم ريغ ةيؤرلا يف ةبراغملا
 ىري نأ دب الف ،ادج انع ةديعبلا ةيقرشلا دالبلا يف لالهلا يئر

 ةيقرشلا راطقألا اصوصخو ارون أوضأو اروهظ متأ اندنع

 ‘برصلا ةريزج ضعبو ماشلاو رصمك ضرعلا يف انعم ةدحتملا
 .نابايلاو نيصلاو دنهلا ضعبو يمجعلاو يبرعلا قارعلا اذكو

 كلذ نأ ىلع ليلد مهدنع هتوبث عم هل انتيؤر مدعف هيلعو

 وأ ةمالعلا باسح ىلع نيبم وأ لهاست وأ طلغ هيف توبنثلا

 .هللا لوحب كلذ يف ام قأيسو ضرغ هلخد

 ةفرع ةبراغملا موصي نأ اعرش هب حومسملا نم مأ :هلوقو

 مالسإلا دهم فيرشلا مرحلا يف ديع موي هنأ انيقي اوملع دقو

 ءادج دعبلا دوجو عم هنأ مدقت امه تملع دق ؟ديحوتلا عبنمو

 .امي عطقلاو ةيؤرلا توبث ةحص نقيت عم ولو اعامجإ لقن الف
هب حومسملا نم كلذ نأ هباوج خحلإ...هب حومسملا نمأ :هلوقف



  

 انيقي انملع ولو توبثلا ةحص ضرف ىلع ولو القعو اعرش
 . مدقت امك ادج دعبلا دوجو عم مهتيؤر موق لكل نأل ؛كلذب

 ءاعامجإو ةنسو اباتك ةربتعملا يه بورغلا دعب ةيؤرلا نإف اضيأو
 ."ةالصلا تاقوأك اعطق قافآلا فالتخاب فلتخت امم ىهو

 تملع دقو :هلوقف لاح لك ىلعو" :٦٦١ص لاقو
 ةيهقفلا ماكحألا ىلإ تافتلالا مدع نع عئشان مالكوه خلإ..انيقي

 انمعت الف مهتيؤر توبث ضرف ىلع هنأل ؛ةيكلفلا تاباسحلاو

 توبث عقو ثيح كلاب امف طرفملا دعبلل عامجإلاب مهتيؤر
 مويلا اذه مايص سيلأ :هلوقو ،عامتجالا لوصح لبق ةيؤرلا
 تاظحل يف جيجحلا ةقفاوم يف يعسو ىفلزو برقت ىوس

 نأ ىلع نيبم اذه ؟ليلهتلاو ةيبلتلاب مهئاعدو ةفرعب مهفوقو
 ةيحانلا نم هنالطب تملع دقو ةكم يف امتوبث ةيؤرلا يف رادملا
 ةفرع موي مايص نم دارملا ناك ول هنآ ىلع ةيلقعلاو ةيعرشلا
 وه هدنع رجفلا تقو ناك نم همايصب رمأ امل لاق ام صوصخ
 تقو نأ يرورضلا نم ذإ ؛ةكم لهأ دنع بورغلا تقو
 هذه نأ اذمي نيبت دقف ءالؤهل ةبسنلاب ليل وه ةفرعب فوقولا

 عالطا مدعو تبثتو رظن ناعمإ ريغ نع ةرداص اهلك ةلئسألا
 ال ةيهاو اهلك ىهف نييكلفلا ءاملعلاو نيققحملا ةمئألل ام ىلع
."لاحب اهيلإ تافتلالا الو اهرابتعا يغبني



 لالملا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا    

 ديلقت \‘قرشلل اديلقت امإ :هلوقو" :٠٧١ص لاقو

 ءادج دعبلا دوجول لاحب حصي ال ةيؤرلا يف قرشملا لهأل ةبراغملا

 ةيؤرلا نإ ثيح امأو {ةيؤرلا توبث ةحص ضرف ىلع اذهو

 يف يأ- يهف ةعمجلا موي ةيشعو سيمخلا موي ةيشع يف ةليحتسم

 ىلعو ،يتأي امك اهلحل ةبسنلاب تيح ةربتعم ريغ ماعلا كلذ

 لطاب هلمعف ةيؤرلا يف قرشملا لهأ ةبراغملا نم دلق نمف لك
 .لهجلا نم كلذ دعيو

 توبنل امإو :۔يرضخلا يأ-هلوق ١٧٠: ص لاقو

 موي ةيشع لالهلا ةيؤر توبث ءاعدا «اينايع اتوبث مهيدل لالهلا

 هتافانمل ،ابذك وأ اطلغ دعي اينايع اتوبث ةدعقلا يذ ٢٩ ةعمجلا

 ريغ وهف ،‘كلذ ىلع ىبنا لمع لكف هيلعو ةيعطقلا تاباسحلل

 ."يتايو مدقت امك حيحص
 يف ةيؤرلا فالتخا نإ :هلوقو)" :٨٨١-٧٨١)ص لاقو

 ال امن رصحلا اذه «(خلإ...علاطملا فالتخاب الإ نوكي ال دالبلا

 هل لوطلا يف وأ ضرعلا يف فالتخالا نم الك نأل ؛هل نعم

 يف فالتخالا ريثأت ناك نإو ،لالهلا ةيؤر فالتخا يف ريثأت
 اذه نع عجر دقو ،لوطلا يف فالتخالا ريثأت نم رثكأ ضرعلا
 .خلإ لوطلا فالتخا امأو :لاق ثيح ؛همالك رخآ يف رصحلا

ضرعلا فالتخاب نوكي لالهلا ةيؤر فالتخاف لاح لك ىلعو



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر _

 تقو رمقلاو سمشلا نيب دعبلا ةرثكبو لوطلا فالتخابو
 هتلقو رمقلا ضرع ةرثكبو هتلقو عامتجالا دعبو بورغلا

 لاق دقو .هتردكو وجلا ءافصبو ايبونج وأ ايلامش هنوكبو
 لاحلا لمأت نمو ةئيهلا باحصأ امأف :"ةيقابلا راثآلا" يف ينوريبلا

 ىلع ةدرطم ريغ لالهلا ةيؤر نأ نوملعي مهنإف ةديدش ةيانعب

 ةعيرسو ةرم ةئيطب ةيئرملا رمقلا ةكرح فالتخال دحاو ننس

 بونخلاو لامشلا يف هدوعصو !هدعبو ضرألا نم هب رقو ،ىرخأ

 لك يف هل لاوحألا هذه نم دحاو لك ثودحو امهيف هطوبهو

 بورغ ةعرس نم ضرعي امل كلذ دعب مث جوربلا كلف نم ةطقن

 ىلع كلذ ريغتو ضعب ءطبو جوربلا كلف نم عطقلا ضعب
 ىلإ ةفاضإلاب امأ ،ةيوهألا فالتخاو نادلبلا ضورع فالتخا

 تاراخبلاب ةطلتخملا ةرودكلاو عبطلاب ءاوهلا ةيفاصلا دالبلا

 يف ظلغ اذإ ةنمزألا ىلإ ةفاضإلاب امأو ڵ©بلغألا يف ةربغملاو ،امئاد

 ةدحلا يف هيلإ نيرظانلا رصب ىوق توافتو ضعب يف قرو اهضعب
 ةنئاك تانارتقالا ف ونصب هفالتخا ىلع هلك كلذ نإو ںلالكلاو

 ةدودعم ريغ لاكشأ ىلع لاوشو ناضمر رهش لوأ لك يق

 ةرم اصقان ناضمر رهش كلذل نوكيف ،ةدودحم ريغ لاوحأو
 نادلبلا ضورع ديازتب ريغتي هلك كلذ نإ و ،ىرخأ اماتو

 -الثم - ةيلامشلا نادلبلا يف امات رهشلا نوكيف ،اهصقانتو

 كلذ يرجي ال م سكعلابو ،اهنم ةيبونخلا يف هنيعب وه اصقانو

   



  

 ٣, لالهلا ةيؤر ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 اهنيعب ةدحاو ةلاح اضيأ اهيف قفتي لب ‘دحاو ماظن ىلع اهيف

 ةيؤرلا فالتخا نأ ىلع ةيلاوتم ريغو ،ةيلاوتم ارارم دحاو رهشل

 لاوطأ فالتخال نكل ‘طقف ضورعلا ةهج نم ادلوتم سيل

 يئرو دالبلا ضعب يف ري مل امبر هنأل ؛بيصن رفوأ اهيف نادلبلا

 اعيمج امهيف كلذ قفتا امبرو برغملا ىلإ هنم برقأ ناك اميف
 ."دارملا .ها

 امك راهنلاو ليللا نإ :يخركلا لاقو" :١٠٢ص لاقو

 .ةنكمألا يف نافلتخم امهف ،ةنمزألا ىف رصقلاو لوطلاب نافلتخي

 حبص ضرألا نم عضوم يف ةعاسلا كلتف اهتنيع ةعاس لكف

 يقو برغم رخآ يفو رصع رخآ يفو رهظ رخآ عضوم يقو
 ،لوطلا يف ةفلتخملا دالبلا انربتعا اذإ اذه ارج ملهو ءاشع رخآ

 لامشلل هضرع نوكي دلب لكف ضرعلا ىف ةفلتخملا دالبلا امأ

 ©كلذ نم دضلاب ةيوتشلا همايأو لوطأ ةيفيصلا همايأ تناك رثكأ

 لاوطأ فالتخا بسحب يلايللاو مايألا يف ةفلتخملا لاوحألا هذهف

 .".ها بيجع رمأ اهضورعو دالبلا

 يهقفلا عمجلا سلح تارارق نم عباسلا رارقلا يف ءاجو

 يف ةمركملا ةكم يق دقعنملا يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا

 هترود يف ه ١٤٠١ ةنس عيبر رهش نم ١٧ ىلإ ٧ نم ةرتفلا

ررق كلذ ءوض ىلعو" ٨٣: ص عمجا تارارق يف امك ةعبارلا



     "-» "-- لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا لكشلاف هك

  

 ىلإ ةوعدلا ىلإ ةجاح ال هنأ يمالسإلا يهقفلا عمجلا سلجب

 ال اهديحوت نأل ؛يمالساإلا ملاعلا يف دايعألاو ةلهألا ديحوت

 ةلهألا ديحوتل نيحرتقملا نم ريثك همهوتي امك مهتدحو لفكي
 ءاضقلاو ءاتفإلا رود ىلإ لالهلا تابثإ ةيضق كرتت نأو ،دايعألاو

 ةيمالسإلا ةحلصملاب ردجأو ىلوأ كلذ نأل ؛ةيمالسإلا لودلا يف

 مهقافتا وه اهتملك عمجو ةمألا ديحوت لفكي يذلا نأو ةماعلا

 هللاو ممنوئش عيمج يف ةلي هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع

 ."ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ،قيفوتلا يلو
 ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف ىف درو دقو

 رنأ مهنيب فالتخالا اذهل نكي مل و" 1٨: ص ٠١ج ءاتفإلاو

 مهنم دهتجب لك مارتحاو مهدصق نسحل هتبقاع ىشخت ءيس
 يف ءاهقفلا ةمئأ نم نوقباسلا فلتخا ثيحو ،رخآلا داهتجا

 ةعاذإلاب مكيدل تبث اذإ مكيلعف هتلدأ لكل ناكو ةلأسملا هذه

 مايصلاب رمألا اولعجت نأ مكعلطم ريغ يف ةيؤرلا توبث اهريغ وأ
 وأ مايصلاب مكح نإف مكتلودل ماعلا رمألا يلو ىلإ همدع وأ
 فالخلا عفري مكاحلا مكح نإف ،هتعاط مكيلع تبجو همدع

 اعبت همدع وأ مايصلا ىلع ةملكلا قفتت اذه ىلعو ءاذه لثم يف

 ."ةلكشملا لحنتو مكتلود سيئر مكحل
كامتردقو ةئيهلا امهأر تارابتعال ارظنو" ١٠٤: ص تلاقو



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع ل اكشإلا ر
 --- «." .= سدح

  

 ىشحت راثآ هل تسيل ةلأسملا هذه يف فالتخالا نأ ىلإ ارظنو

 ال اانرق رشع ةعبرأ نيدلا اذه روهظ ىلع ىضم دقف ،اهبقاوع

 ةيؤر ىلع ةيمالسإلا ةمألا ديحوت اهيف ىرج ةرتف اهيف ملعن
 رمألا ءاقب نوري ءاملعلا رابك ةئيه سلجب ءاضعأ نإف .ةدحاو

 لكل نوكي نأو عوضوملا اذه ةراثإ مدعو .هيلع ناك ام ىلع

 نييأرلا نم اهئاملع ةطساوب هارت ام رايتخا قح ةيمالسإ ةلود
."هتادنتسمو هتلدأ امهنم لكل ذإ ؛ةلأسملا يف امهيلإ راشملا
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 ماكحألا امو ،لالملا عالطتسا مكح ام :ةنلانلا ةلأسملا

 ؟هتابثإ ىلع ةبترتملا ةيعرشلا

 يغبنيو ةيافكلا ىلع بجاو لالهلا عالطتسا :باوجلا

 لئاسلا نم هيلع بترتي امل ؛هيلع مهثحو كلذب نيملسملا مالعإ

 :٧٠٢ص ٢ج هيواتف يف يكبسلا لاق ةريثكلا ةيعرشلا

 ةاكزلاو ديعلا ةالص تاقيم لالهلا ىلإ جاتحت لا تيقاوملا"

 ضيبلا مايصو هنم رطفلاو ناضمر مايصو رطفلا ةقدصو

 تس مايصو نابعش نم فصنلا دعب موصلا ةهارك و ءاروشاعو
 اهيف رقبلاو لبإلا نانسأو ةاكزلا ةاش نس ةفرعمو لاوش نم

 ةقيقعلاو ةيحضألاو فوقولاو جحلاو رذنلا يف فاكتعالاو

 ةلطقللاو ةراجإلاو ةاقاسملاو غولبلاو ملسلاو لاجالاو يدهاو

 موصلاب لتقلاو راهظلاو عاقولا ةرافكو ءاليإلاو ةنعلا لجأو
 عاضرلاو ءاربتسالاو ةسيآلا يفو اهجوز اهنع قوتملا يف ةدعلاو
 نم ناكف كلذ ريغو تايدلاو ةجوزلا ةوسكو بسنلا قوحلو
 "اعرش كلذ لوخد ةفرعمو كلذ ىلإ ةيانعلا ضعب فرص مهملا

 .ها

 ىرأ ال اهركذي مل كلذ ىلع ينبنت ىرخأ لئاسم كانهو

 لئاسم ثالث ىلع هبنأ نأ ىرأ امنإو ،اهيف لوقلا ليصفتل ايعاد

:اهتيمهأل



  

 .نابعش فصتنم دعب موصلا نع يهنلا توبث مدع . ١

 .لاوش نم تسلا مايص توبث . ٢

 نم رشاعلا مويلا رجف ع ولطب هتقو يهتني ةفرعب فوقولا نأ ٣.

 .ةجحلا يذ

 نأ ةريره يبأ نع ثيدح اهيف درو دقف ىلوألا ةلأسملا امأ

 ."اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ" :لاق لي يبلا

 يذمرتلاو دواد وبأو "ىربكلا ننسلا" ىف يئاسنلا هاور

 قازرلا دبعو ةبيش يبأ نباو دمحأو هجام نباو ىمرادلاو

 يناعم حرش" يف يواحطلاو نابح نباو هيوهار نب قاحسإو

 يف يقهيبلاو يطقرادلاو "طسوألا مجعملا" يف يياربطلاو "راثآلا

 يف بيطخلاو "ناهفصأ رابخأ ركذ" يف ميعن وبأو "ريبكلا ننسلا"

 'مجعلملا" يف ئرقملا نباو "ىلحملا" يف مزح نباو "دادغب خيرات"

 ."تايناليغلا" يف يعفاشلا ركب وبأو

 حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح" :يذمرتلا لاق

 نبا اضيأ هححصو ،"ظفللا اذه ىلع هجولا اذه نم الإ هفرعن ال

 دحاو ريغو ركاسع نباو ربلا دبع نباو مزح نباو نابح

 وبأ لاق ،نيعم نبا مهنم نيققحملا نم ةفئاط هتراكنب مكحو

عي- نمحرلا دبع ناك :لاق ،ركنم :لبنح نب دمحأ لاق" :دواد
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 ا ةبؤرب ةملعمل
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 نأ هدنع ناك هنأل :لاق ،؟مل :تلق هب ثدحي ال ۔يدهم نبا

 ."هفالخ ةلي يبلا نع لاقو ،ناضمرب نابعش لصي لي يبلا

 ةقث -ثيدحلا اذه يوار عي- ءالعلا" :اضيأ دمحأ لاقو

 نبا تلأس" :يذورملا ةياور يف لاقو كاذه الإ هنيدح نم ركني ال
 فالح اذه" :لاق ش "هاقوتي ناكو «هب ثدحي ملف هنع يدهم

 ئجي مل" :دواد وبأ لاقو 5"لَث يبلا نع تيور يلا ثيداحألا
 ىور ادحأ ملعن ال" :يئاسنلا لاقو 3"هيبأ نع ءالعلا ريغ هب

 ."نرمحرلا دبع نب ءالعلا ريغ ثيدحلا اذه

 ابأ تدهش" :يزارلا ةعرز يبأل هتلئسأ يف يعذربلا لاقو

 ©""نابعش فصتنا اذإ" نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح ركني ةعرز

 يليلخلا ىلعي وبأ لاقو ،"هفلاخت اهلك ثيداحألا" :مرثألا لاقو

 ةقرحلا ىلوم بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا" :"داشرإلا" يف
 هثيدحك اهيلع عباتي ال ثيداحأب درفت هنأل ؛هيف فلتخم يندم

 دقو ،فثيدحلا اذه ركذو "لت يبلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع
 "ذاوشلاو اذه نود هثيدح نم ريهاشملا حيحصلا يف ملسم جرخأ

 فارطأ يف يسدقملا رهاط نب لضفلا وبأ ظفاحلا هدروأو

 .دارفألاو بئارغلا

 ءاملعلا فلتخاو" :"فراعملا فئاطل" يف بجر نبا لاقو

مهنم دحاو ريغ هححصف هب لمعلا مث ثيدحلا اذه ةحص يف



 ا ةيؤر    

 ملكتو سربلا دبع نباو يواحطلاو مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا

 ركنم ثيدح وه :اولاقو ،ملعأو ءالؤه نم ربكأ وه نم هيف

 مرنألاو يزارلا ةعرز وبأو دمحأو يدهم نب نمحرلا دبع مهنم
 "نيموي وأ موي موصب ناضمر اومدقت ال" :ثيدحب دمحأ هدرو

 ."نيموي نم رثكأب مدقتلا زاوج هموهفم نإف

 ناك هنإف لي ىبلا لعفب اضيأ دريو ،قحلا وه اذهو :تلق

 .هنع روهشم وه امك نابعش موصي

 دقف اعباتم هل نأو هب درفني ل ءالعلا نأ يواخسلا ىعداو

 :يناربطلا لاق تايفالخلا يف يقهيبلاو طسوألا يف يناربطلا ىور
 هللا دبع نب هللا ديبع انربخأ :لاق عفان نب دمحم نب دمحأ انثدح
 نب نمحرلا دبع نع هدج نع هيبأ نع يبأ تدح ردكنملا نبا

 .ةريره يبأ نع يقرحلا بوقعي

 نع ثيدحلا اذه وري مل" :هدروأ نأ دعب نناربطلا لاقو
` 

 ."هللا دبع هنبا الإ ردكنملا نب دمحم س ١١

 ال نمي ةلسلسم اممأل ؛ةمارك الو امب حرفي ال ةعباتملا ذهو

 لاق نم لاق كلذلو ،تاعباتملا باب ێعأ بابلا اذه يف حلصي

 نب دمحأف .هيبأ نع ءالعلا هب درفت ثيدحلا نإ :ملعلا لهأ نم

 "؟اذ نم يردأ ال" :نازيملا يف يبهذلا هنع لاق عفان نب دمحم

.دزي مل و ،لاق اذك ،"هوممتا" :لاقو ةرم يزوحلا نبا هركذو



  

 : ةرم لاقو "ركنم ربخ ىتأو ةلاهج هف" :يبهذلا لاقو

 . ف رعي آ ا

 احلاص الجر ناك" :متاح وبأ هنع لاق دمحم نب ردكنملاو

 ثيدحل ظفاجحلاب نكي مل أطخلا رينك ناكو ،ثيدحلا ميقي ال

 ."يوقلاب سيل" :ةرم لاقو ،"فيعض" :يئاسنلا لاقو ،"هيبأ

 نع ةدابعلا هتعطق" :نابح نبا لاقو ،ةعرز وبأ لاق هوحنبو
 ال يذلا ءىشلاب يتأي ناكف ناقتإلاو دهاعتلاو ظفحلا ةاعارم

 ."امه وت هيبأ نع هل لصأ

 فعضأ ييأ ضعبلا مهوت دقف ةيناثلا ةلأسملا امأو
 :نايبلا كيلإو ،كلذك رمألا سيلو ،اهيف ةدراولا ثيداحألا

 لاوش نم اتس هعبتأ مث ناضمر ماص نم" :لاق يي هللا لوسر

 ."رهدلا ماص نمك ناك

 : يئاسنلاو ملسم هاورو الضعم هدنسم يق عيب رلا هاور

 ق ةناوع وبأو هحبام نباو يذمرتلاو د واد وبأ و "ىربكلا ننسلا"

 ق ةبيش ب ] نب ١ و دمح أو ! ملسم حيحص ىلع ج رختسمل ١

رو



  
 "نآل زكشن حرش يق" يواحطلاو هدنسم ىق و ىماشلا بيلك

 ىلع جرختسملا" يف ميعن وبأو "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا
 "ريغصلا ننسلا" يو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو "ملسم حيحص

 بعش" يفو "تاقوألا لئاضف" يفو "راثآلاو ننسلا ةفرعم" يو
 بادآو يوارلا قالخأل عماجلا" يف يدادغبلا بيطخلاو "ناميإلا

 ق رلا دبع نباو "مجعملا" يف يبارعألا نباو "عماسلا

 مجعم" يف ركاسع نباو هتخيشم يف يراخبلا نباو "راكذتسالا"

 مساقلا وبأو هدئاوف يف هدنم نباو هدئاوف ىق يعيطقلاو "خويشلا

 "قيقحتلا" يف يزوجلا نباو "بيهرتلاو بيغرتلا" يف يناهبصألا
 ."خويشلا مجعم" يف يمهذلاو "لامكلا بيذمت" يف يزملاو

 هجارخإب درفنا حيحص ثيدح اذه" :يراخبلا نبا لاقو

 ثيدح نم حيحص" :هدنم نبا لاقو "يراخبلا نود ملسم

 ."ةقث ورمع نب دمحمو ديعس نب دعس

 وهو يراصنألا ديعس نب دعس هيف فيعض هدانسإ :تلق

 .ظفحلا عريس

ننسلا" يف يئاسنلا هنع هاور ميلس نب ناوفص هعباتو



 ا ةيؤرب      ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا م ٨

  

 يديمحلاو نابح نباو ةميزخ نباو يمرادلاو دواد وبأو "ىربكلا

 يشاشلا بيلك نب مثيهلاو "راثآلا لكشم حرش" يف يواحطلاو
 بعش" يف يقهيبلاو "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلاو هدنسم يف

 يف ركاسع نباو "راكذتسالا" يف ربلا دبع نباو "ناميإلا

 ."خويشلا

 حرشأ" يف يواحطلا دنع ملسأ نب ديز اضيأ هعباتو

 ."راثآلا لكشم
 ننسلا" يف يئاسنلا دنع ديعس نب ىيحي هوخأ اضيأ هعباتو

 ."للعلا" يف يطقرادلاو "ىربكلا

 دبع وبآ هنع هاور ديعس نب هبر دبع هوخأ اضيأ هعباتو

 هننس بئارغ ىف هدنم نب هللا

 3'"حيحص دانسإ اذهو" :"لاكشإلا عفر" يف يئالعلا لاقو

 ۔دمحلا هللو- نيبت دقف" :بويأ يبأ ثيدح نع لاق من

 لاوش نم ةتسلا مايص يف -هنع هللا يضر- بويأ يبأ ثيدح

 ."ملعأ هللاو ،هيف دحأل نعطم ال هب جتحم حيحص

 ثيدح نم تباث حيحص ثيدح اذه" :يقهيبلا لاقو

. حيحص" : ركاسع نبا لاقو ئ "يراصنألا بويا أ يبأ



  

 لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لا لاكشالا ذر

  

 ةلع هللا لوسر ىلوم نابوث ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 دمحأو هجام نباو يمار دلاو "ىربكلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور

 "راثآلا لكشم حرش" يف يواحطلاو نابح نباو ةميزخ نباو
 يف ينايورلاو ""نييماشلا دنسم" يفو "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلاو

 7 يف يرجشلا نباو "راخزل رحبلا" ىف رازبلاو هدنسم

 لئاضف" يفو "ناميإلا بعش" يفو "ريبكلا ننسلا" يق يقهيبلاو

 يف يدادغبلا بيطخلاو "راكذتسالا" ىف ربلا دبع نباو "تاقوألا

 "لاكشإلا عفر" يف امك "ةراتخملا" يف ءايضلاو "دادغب خيرات"

 .يئالعلا هححص و

 هللا يضر- سوأ نب دادش قيرط نم رخآ دهاش هلو
 ."للعلا" يف متاح يبأ نبا دنع هنع

 دق يزارلا متاح وبأ اذهف" :هدروأ نأ دعب يئالعلا لاق

 مهيف سيلو ‘تافقث مهرخآ نع هتاور لصتم دنسب هركذ
 وبأ اذهف" :اضيأ لاقو ،"باتكلا اذه ريغ يف هدجأ مل و حورجب

 نيعلطملاو ليدعتلاو حرجلا باحصأ نم رابكلا ةمئألا دحأ متاح

 نابوث ثيدح نيثيدحلا ححص دق اهميقسو رابخألا حيحص ىلع

 ."سوأ نب دادش ثيدحو

 ال امهنكلو هللا دبع نب رباجو ةريره يبأ نع بابلا يو

.دهاوشلا يف ناحلصي



  

 ظفاحلا لاق دقو ‘ثيدحلا اذه ةحص فرعت كلذبو

 ثيدحلاف ةلمجلابو" :هركذ نأ دعب "لاكشإلا عفر" يف يئالعلا

 سوأ نب دادشو نابوثو بويأ يبأ ثيدح نم هللا دمحب حص دق

 . 3 ...يك يبلا نع

 ملعلا لهأ نيب فالخ اهيفف ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 نب ةورع ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو ،هتركذ ام حيحصلاو

 نم تثح ينإ ،هللا لوسر اي :لاق -هنع هللا يضر- سرضم

 الإ لبج نم تكرت ام يسفن تبعتأو لحار تلكأ ءيط يلبج

 دهش نم" :لي هللا لوسر لاقف "جح نم يل له ،هيلع تفقو
 كلذ لبق ةفرعب فقو دقو عفدن قح انعم فقوو هذه انتالص

 ."هثفت ىضقو ،هجح ممتأ دقف 5ارامن وأ اليل

 {"ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور

 خيراتلا" يف يراخبلاو هجام نباو يمرادلاو يذمرتلاو دواد وبأو
 نباو "دنسملا" يفو "فنصملا" يف ةبيش يبأ نباو دمحأو "ريبكلا

 يديمحلاو يسلايطلا دواد وبأو دوراجلا نباو نابح نباو ةميزخ
 عماج ىلع جرختسملا" يف يسوطلا يلع وبأو ىلعي وبأو
 حرش" يفو "رانآلا ناعم حرش" يف يواحطلاو "يذمرتلا
 مجعملا" دو "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلاو "راثآلا لكشم

ةفرعم" ف و ميعن وب ] و "ةر احصلا ةفرعم" ق - زاق نب او "ريغصلا



 03 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ' يف دعس نباو 'ءايلوألا ةيلح" ىفو "ةباحصلا

 يف مكاحلاو يطقرادلاو هنيدح يف جارسلاو ةمثيخ يبأ

 "ريغصلا ننسلا" ىفو "ريبكلا ننسلا" ق ىقهيبلاو "كردتسملا"

 ناثملاو داحآلا" يف مصاع يبأ نباو "راثآلاو ننسلا ةفرعم" يفو
 يف مزح نباو هتخيشم يف يراخبلا نباو هثيدح يف صلخملاو
 يفو "ديهمتلا" يف ربلا دبع نباو "عادولا ةجح" ىفو "ىلحملا"

 بيذمت" يف يزلاو "ةباغلا دسأ" ىف ريثألا نباو "راكذتسالا"

 .هتخيشم يف يغارملا ركب وبأو "لامكلا

 يف مكاحلا لاقو "حيحص نسح ثيدح" :يذمرتلا لاق

 ةمئا ةفاك طرش ىلع حيحص ثيدح اذه" :"كردتسملا"

 نع كسمأ دقو مالسإلا دعاوق نم ةدعاق يهو ‘ثيدحلا

 ثدحي مل سرضم نب ةورع نأ امهلصأ ىلع ناخيشلا هجارخإ

 اذهو" :"ليلكإلا ىلل لخدملا" ىف لاقو "يبعشلا ريغ هنع

 "نيقيرفلا ءاهقف نيب لوادتم لوبقم ،ةعيرشلا لوصأ نم ثيدح

 يف ملسمو يراخبلا هجرخي مل و \تاقث مهلك هتاورو
 وبأ لاقو "تباث حيحص ثيدح" :ميعن وبأ لاقو "نيحيحصلا

 .دحاو ريغ هححصو 3"حيحص" :يغارملا ركب

  

 نب ا و "ا ت اقبطل ١ ١

 -هنع هللا يضر- يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع ثيدحو

هولأسف &ةفرعب وهو ل هللا لوسر اوتأ دحن لهأ نم اسانأ نأ



 لالحلا ةيؤر ةقلعتملا لتاسملا ملا لئاسملا ضعب نع ل لاكشإلا ر . ) ٦٨

 عولط لبق عمج ةليل نم ءاج نم ةفرع جحلا" ي ىداني ايدانم رمأف

 ."جحلا كردأ دقف رجفلا

 3"ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور

 خيراتلا" يف يراخبلاو هجام نباو يمرادلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 يف امك "ةلمرح ننس" يف يعفاشلاو "زييمتلا" يف ملسمو "ريبكل
 "دنسملا" يفو "فنصملا" يف ةبيش يبأ نباو دمحأو "راثآلا ةفرعم"

      

 نباو ةمع رح نباو ديمح نب دبعو يديمحلاو يسلايطلا دواد وب أو

 يسوطلا يلع وبأو "تاقبطلا" ق لعس نباو دوراجلا نب او نابح

 مكاحلاو يظطق رادلاو "يذمرتلا عماج ىلع جرختسملا" يق
 ةفرعم" قو " ريغصلا ننسلا" قو "ريبكلا ننسلا" ق يقهيبلاو

 ةيلح ! قو "ةباحصلا ةفرعم" ي ميعن وبأو "راثآلاو ننسلا

 ق يواحلطلاو "نيانملاو داحآلا" و مصاع يبأ . نباو ؛ءايلوألا

 ف حسف ئ نباو "راثآلا لكشم حرش ' ىفو راثالا ناعم حرشا

 دبع نباو هتيدح يف يف جارسلاو "عادولا ةجح" يفو "ىلحملا"

 هتخيشم ق 9 يراخبلا ن نباو "راكذتسالا" يفو ديهمتلا ىق ربلا

 يف يزملاو "ةباغلا دسأ" ىف ريثألا نباو "ةنسلا حرشا ' يف يوغبلاو
 ."لامكلا بيذهت ذم"

وأ ارح اتم ءاج نمك كلذ ىلإ رطضا نمل رمألا اذهو



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر    

  

 وهو كلذ دمعتي نأ دحأل يغبني ال و كلذ وحن و اضي رم ناك

. ىبلا لعف هتفلاخمل رداق



 لالشلا ةيؤ   

 ىلع دامتعالا زاوج يف مكتليضف لوق ام :ةعبارلا ةلأسملا

 در ين هيلع دمتعي لهو .رهشلا لوخد ين يكلفلا باسحلا

 ؟هعم ضر اعتت يتلا ةد اهشلا

 ىلعو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نع تبث دقل :باوجلا

 هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص" :لاق هنأ -ملسو هبحصو هلآ
 نينالث ةدعلا اولمكأف" :ةياور يفو 3"هل اوردقاف مكيلع مغ نإف

 تح اورطفت الو لالهلا اورت تيح اوموصت ال" :ةياور يفو ،'اموي
 . "خلإ ...هورت

 لاق :لاق ۔هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نعف

 الو لالهلا اورت تيح اوموصت ال" :ناضمر يف لي هللا لوسر
 ةياور يفو "هل اوردقاف مكيلع يمغ نإف ،هورت تح اورطفت
 ."اموي نينالث اومتأف" :ىرخأ

 .هدنسم يف عيبرلا هاور

 لي هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو

 مغ نإف ،اورطفأف هومتيأر اذإو ،اوموصف لالهلا متيأر اذإ" :لاق

 :ملسمل ةياور يقو "يجن نإف" :ةياور يفو ،"هل اوردقاف مكيلع

 اولمكأف" :يراخبلل ةياور يو 0"نينالث هل اوردقاف يمغأ نإف"
.يعفاشلا دنع وه اذكو 8"نيثالث ةدعلا



 « لالملا ة ةيؤرب ةم ةقلعتملا لئاسملا صع نع لاكشالا در

 ننسلا" يف يئاسنلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ام نباو يمرادلاو دواد وبأو "ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا

 يسلايطلا دواد وبأو دمحأو يعفاشلاو نابح نباو ةميزخ نباو
 ىلعي وبأو "راثآلا لكشم حرش" يف يواحطلاو قازرلا دبعو

 ننسلا ةفرعم" يفو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو يطقرادلاو
 .ةنسلا حرش" يف يوغبلاو "ىلحملا" يف مزح نباو "راثآلاو

 اوموص" :لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو
 ."نيثالث اودعف رهشلا مكيلع يمغأ نإف {هتيؤرل اورطفأو {هتيؤرل

 يف يقهيبلاو يطقرادلاو يعفاشلاو يئاسنلاو ملسم هاور

 يراخبلا هاورو "راثآلاو ننسلا ةفرعم" يفو "ريبكلا ننسلا"

 ."نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع ىمغ نإف" :ظفلب

 لوسر نأ -امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع نعو

 الو لالحلا اورت تتح اوموصت ال" :لاقف ناضمر ركذ ةلي هللا

 ."نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف ،هورت تيح اورطفت

 "تايناليغلا" يف يعفاشلا ركب وبأو أطوملا يف كلام هاور

 أطخ نايب" يفو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو هيلامأ يف يرجشلاو
 دنسم" يف يرهوجلا مساقلا وبأو "ىعفاشلا ىلع أطخأ نم

 :يطقرادلا لاق هتخيشم يف يزارلا باطحلا نباو "اط وملا

 .كلذك وهو عطقنم هنأ ناينعي يرهوجلا لاق اذكو "لسرم"

  

 



 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر ... .    

 'ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاورو

 نباو يسلايطلا دواد وبأو دمحأو يمرادلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 مكاحلاو يناربطلاو ىلعي وبأو نابح نباو ةميزخ نباو ةبيش يبأ
 يوغبلاو "ديهمتلا" يف ربلا دبع نباو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو

 .ةمركع نع كامس قيرط نم "ةنسلا حرش" يق
 اضيأ هححص و ."حيحص نسح ثيدح" :يذمرتلا لاق

 وهو" :"صيخلتلا" يف رجح نبا لاقو ،يداهلا دبع نباو مكاحلا

 نم هنإف اضيأ نقلي مل و هيف سلدي مل كامس ثيدح حيحص نم
 هيف اوسلد ام هخويش نع ذخأي ال ةبعش ناكو هنع ةبعش ةياور

 ."اونقل ام الو

 يف ينياررطلا دنع ثعشأ هتياور ىف اكامس عبات دقو

 .فيعض ثعشألا نكلو "طسوألا"

  

 :هيجرخم ضعب دنعو- نينح نب دمحم قيرط نم ءاجو

 ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور ريبج نب
 قازرلا دبعو يديمحلاو دمحأو يعفاشلاو يمرادلاو "ىربكلا

 حرش" يفو "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلاو دوراجلا نباو

 ننسلا ةفرعم" يفو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو "راثآلا لكشم
 '" ر ل و

رهشلا اومدقت ال" :لاق لي يبلا باحصأ ضعب نعو



 _لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لث ذر

 ."ةدعلا اولمكت وأ لالهلا اورت نيح

 "ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور

 "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلاو رازبلاو قازرلا دبعو دمحأو
 ."ديهمتلا" يف ربلا دبع نباو يطقرادلاو

 "ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاورو
 يزوجلا نباو يقهيبلاو رازبلاو نابح نباو ةميزخ نباو دواد وبأو
 .هنع هللا يضر ةفيذح قيرط نم "قيقحتلا" ى

 روصنم نع ريرج هلصو" :"ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلا لاق

 نع ةعامجو يرونلا هاورو \ةجح ةقث وهو ،هيف ةفيذح ركذب

 يق ينلا نع لي يبلا باحصأ ضعب نع يعبر نع روصنم
 هاور" :ةفيذح ثيدح ركذ امل 'ع ومجلا" يف يوونلا لاقو .ها

 ."ملسمو يراخبلا طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ

 فقلتو "ظوفحم هيف ةفيذح ركذ سيل" :دمحأ لاقو

 فعض دمحأ نأ باوجلا" :"قيقحتلا" يف لاقف يزوحلا نبا كلذ

 نبا هبقعتو ،"ظوفحممب ةفيذح ركذ سيل :لاقو ةفيذح ثيدح

 مهو اذهو" :لاقف "ةيارلا بصن" يف امك حيقنتلا يف يداهلا دبع

 نم لجر نع :لاق نم لوق حيحصلا نأ دارأ امنإ دمحأ نإف كهنم

 نبا نظف ريرج نم مهو ةفيذح ةيمست نأو 3لَي يبلا باحصأ
 .لسرم هنأو ثيدحلل دمحأ نم فيعضتلا اذه نأ يزوجلا

  

 



  

 نم لجر نع امإو ةفيذح نع امإ لصتم لب لسرم وه رو
 يف ةحداقب تسيل ةباحصلا ةلاهجو مالسلا هيلع ىبنلا باحصأ

 جتحم هتاورو .حيحص ثيدحلاف ةلمحلاب و" :لاق "ثيدحلا ةحص

 نأ ز . و" :اضيأ اا ہقنتلا" ق لاقو ."حيحصلا ق مدب

 وه لب كمهو دقف لسرم هنع يعبر هاور يذلا ةفيذح ثيدح

 . يبنلا باحصأ . نم لجر نع امإو ةفيذح نع امإ لصتم

 هنظ امك ثيدحلا ةحص يق ةحداق ريغ يباحصلا ةلاهجو

 ."ملعأ هللا و مهضعب

 هلصو ثيدحلا اذه" :"ننسلا بيذم" ي ميقلا نبا لاقو

 ،هولسرأ نيذلا نم رثكأو قثوأ هولصو نيذلا نإف حيحص

 لوقو اروصنم نع ةأط رأ نب جاجحلا وه هلسرأ يذلاو

 ريغ ةفيذح نع ثيدحلا اذه يف لاق ادحأ ملعأ ال :يئاسنلا

 هريغو يرونلا هاور دقف الإ و يباحصلا ةيمست ىع امإ ريرج

 الو لوصوم اذهو 0 ينلا باحصأ صعب نع يعبر نع

 . "ىالذب للعي ال و يباحصلا ةيمست مدع هرضي

 ليقو" : هدروأ نأ لعب "حتفلا" ق رجح نبا ظذاحلا لاقو

 حدقي الو ،مهبم ةباحصلا نم لجر نع يعبر نع هيف باوصلا
 .ها . ! هتحص ق

.باوصلا وه اذهو :تلق



  

 ٦ لالم ةيزر ةنلمتل لئاسملا ضحي نع لاكشإلا ن
 اهركذب ماقملا ليطن ال ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو

 مايصلا نأب توص ىلعأب يدانتو ةلالد حضوأب لدت اهلكو

 هنأو ،اموي نيثالث رهشلا لامكإ وأ ةيؤرلاب ناطونم راطفإلاو

 ال هجورخ وأ رهشلا لوخد امب تبثي ىرخأ ةليسو كانه سيل
 ليلدلا ةماقإ هيلعف كلذ فالخ ىعدا نمو ،هريغ الو باسحلا

 سيل لالهلا تابثإ ف باسحلا رابتعا مدعو ءهيلإ هل ليبس الو

 دق عراشلا نأ ماد امو ،هاغلأ عراشلا نأل امنإو ،هتيعطق مدعل

 .هيف ضومغ ال حضاو رمأ اذهو ،هب ربتعي نأ نكعم الف هاغلأ

 قرفلا" :٦٢٦-٤٢٦ص ٢ج قورفلا يف يفارقلا لاق

 باسحلاب امتابثإ زوجي تاولصلا تاقوأ ةدعاق نيب :ةئاملاو يناثلا

 ال تاناضمرلا يف ةلهألا ةدعاق نيبو اهيلع لد ام لكو تالآلاو

 :باسحلاب امتابثإ زوجي

 ،ىلاعت هللا مهمحر ةيعفاشلا دنعو ءاندنع نالوق هيفو

 باسح لد اذإف \باسحلا رابتعا مدع نيبهذملا يف روهشملاو

 ملع ةهج نم عاعشلا نم لالهلا جورخ ىلع بكاوكلا رييست
 ىري مامإلا ناك ولف :انباحصأ نم دنس لاق موصلا بجي ةئيهلا

 هفالخ ىلع فلسلا عامجإل عبتي مل هب لالهلا تبثأف باسحلا

 هللا نإف يعطق تافوسخلاو تافوسكلاو ةلهألا باسح نأ عم

بكاوكلا تالاقتناو كالفألا تاكرح نأب هتداع ىرجأ ىلاعت



 زيزعلا ريدقتب رهدلا لوط دحاو ماظن ىلع ةرايسلا ةعبسلا

 نوُجّتُعَلاَك د داَع ح َلزاََم ُهلَتَرَدَق رمقلاو : :ىلاعت لاق ،ميلعلا

 ُرَمَمْلأَو سمشلا : :-ىلاعت - لاقو &(٩٣:سي) ه مدقلا

 كلذ مرخني الف ڵباسح اوذ امه يأ ٥(8 :نمحرلا) : نابسح

 اذإ دئاوعلاو ،امياسح مرخني ال ةعبرألا لوصفلا كلذكو كادبأ

 دلوي مل هنأب مزحب اخيش انيأر اذإ انأ امك عطقلا تدافأ ترمتسا

 زوجي لقعلاف الإو ،كلذب ىلاعت هللا ةداع لجأل الفط لب ،كلذك

 اذإو ،ةداعلا لجأل وه امنإ هيف لصاحلا عطقلاو ،كلذك هتدالو

 تاقوأك هيلع دمتعي نأ يغبني باسحلاب عطقلا لصح
 وهو- قرفلاو عطقلا لوصح دعب ةياغ ال هنإف ‘تاولصلا

 ىلاعت هللا نأ -فلخلاو فلسلا ةدمع وهو ءانهاه بولطملا

 ةيقب كلذكو .رهظلا ب بوجو ببس سمشلا لاوز بصن

      

 و ح هس ے٫م

 ., و ُدَمَحَْلَا هلو . ,7 . رومت نيح هنلا

 لاق ،(٨١-٧١:مورلا) هيب ةورهظَت َبحَو اًيِمَعَم ِضكلَاَو
 ذه ق سمخلا تاولصلاب رمألا هانعم ربخ اذه :نورسفملا

نوحبصت نيحو ءءاشعلاو برغملا نوسمت نيح تاقوألا



  

 ىمست ةالصلاو رهظلا نورهظت نيحو رصعلا ايشعو ،حبصلا

 هذه عاقيإب رمأ ةيآلاف ،امتالص يأ ىحضلا ةحبس هنمو ةحبس

 لادلا ةنسلاو باتكلا نم كلذ ريغو ،تاقوألا هذه يف تاولصلا

 ناك قيرط يأب ببسلا ملع نمف \©ببس تقولا سفن نأ ىلع

 همكح همزل
 ،تاولصلا تاقوأ يف عطقلل ديفملا باسحلا ربتعا كلذلف

 عاعشلا نم اهجورخ عرشلا بحاص بصني ملف ةلهألا امأو
 وه سمشلا عاعش نم اجراخ لالهلا ةيؤر لب موصلل اببس

 الف .يعرشلا ببسلا لصحي مل ةيؤرلا لصحت مل اذإف \ببسلا

 سمشلا عاعش نع هجورخل لقي مل و 3"هتيؤرل اورطفأو كهتيؤرل

 ه سمشلا كولدل ةزََصلآرق أ :ىلاعت لاقامك

 مكيلع تفيخ يأ "مكيلع مغ نإف" :لاق مث ،(٨٧:ءارسإلا)
 بصنف "نيثالث ةدعلا اولمكأف" :ةياور ىفو ٣ اوردقاف" هتيؤر

 لالهلا جورخل ضرعتي مل و نيثالث ةدعلا لامكإ وأ ،لالهلا ةيؤر

 .عاعشلا نع

 4 هميق رشلا كنب دهش > : :ىلاعت هلوق امأو

:ىلع وبأ لاق ڵ\بولطملا اذه ىلع هيف ةلالد الف ١٨٥(، :ةرقبلا)



٦ 

 ا لآ _

 اندهش :هنمو رضح :نيعمب دهش ،ناعم ةئالث اهل (دهش) نأل

 دنع دهش :هنمو ربخأ :نعمي دهشو ،اردب دهشو ،ديعلا ةالص

 :ىلاعت هلوق هنمو ملع :نعمي دهشو هملعي امب هربخأ يأ مكاحلا

 ةيآلا يف وهو ،ميلع يأ (٦:ةلداحملا) هك يهت نم كلع هلو
 يف رصملا مكنم رضح نمف :ةيآلا ريدقتو :لاق ارضح :نعمي
 ال هنإف ؛رفاسملا نم ازارتحا اميقم ارضاح يأ همصيلف رهشلا

    

 ىأرو دهاش ىنعمب ال رضح :نيعمب دهش ناك اذإو ،موصلا همزلي
 باسحلا رابتعا ىلع الو ةيؤرلا رابتعا ىلع ةلالد هيف نكي مل

 وأ ةيؤرلاب تبث هنوك نم معأ رهشلا يف روضحلا نإف ،اضيأ
 :-ىلاعت هللا مهمحر- ءاهقفلا لاق قرفلا اذه لجألف \باسحلاب

 ناك نإو هب ةربع الف طبضنم ريغ باسحلا اذه ناك نإ

 !موص بجي ملف اببس عرشلا بحاص هبصني مل هنكل اطبضنم
 نود نانلا مسقلا وه -هللا مهمحر- ءاهقفلا ديدرت نم قحلاو

 ."لوألا

 مدع ىلع ةيكلفلا تاباسحلا تلد اذإ ةداهشلا در امأو

 دولوم ناك وأ ،دعب دلوي مل لالهلا نوكي نأك ةيؤرلا ناكمإ

 اميورغ دعب وأ اميورغ عم وأ سمشلا بورغ لبق برغي هنكل

 ىلع لدت قلا اهصوصنو ةعيرشلا حورل قفاوم وهف ريصق تقوب
دتعي مل نمل نابعش نم نيموي وأ موي موصب قبسي نأ زاوج مدع



  

 القعو اسح انكمم نوكي نأ هب دوهشملا طرش نألو ،كلذ

 تاباسحلا نأ مولعملا نمو ‘كلذك سيل انه امو ،اعرشو ةداعو

 نودري ءاهقفلا نأ مولعملا نمو & تاباسحلا قدأ نم ةيكلفلا

 دهاشلا ناك ولو اهتحص يق ةبير كانه تدحجو اذإ ةداهشلا

 نإ- ةلأسملا هذهل نايب ديزم يتأيسو ،مهلضفأو سانلا لدعأ نم

 .قيفوتلا يلو هللاو ءاملعلا نع لوقنلا لالخ نم -ىلاعت هللا ءاش

 :لصف)" :٠٤-٧٣ص "روشنملا ملعلا" يف يكبسلا لاق

 جاتحي ام عم جاتحي هنإف (كلذ تابثإ يف تبنتلا يضاقلا ىلعو

 ليختلاو هابتشالا نم لالهلا يف عقي امل ةدايز ىلإ كلذ ريغ يف هيلإ

 هللا يضر- كلام نب سنأ نع يكح دقو ،همرج رغيصو هدعبل

 ةيواعم نب سايإ مهيف ةعامج عم رضح -وه ام وهو- هنع ىلاعت
 .ةعامجلا نم دحأ هري مل و هآر هنأ -هنع هللا يضر- سنأ ربخأف

 ةرعش اهيلع دجو سنأ نيع ىلإ رظنو هئاكذب سايإ نطفتف

 ينرأ :هل لاقو هديب سايإ اهعفرف هبجاح نم تلزن دق ءاضيب

 .هرظنأ ال :لاق لالهلا

 مهتلادع ققحت دعب دوهشلا لاح ىق يضاقلا رظنيف

 ةدحو مهساوح ةمالسو ،ةمهتلاو ةبيرلا نم ممتاءاربو مهظقيتو

 ةفرعمو ،ةيؤرلا شوشي امم لالهلا لحمو ،قفألا ةمالسو ،مهرظن
ناكمإ نم باسحلا هيضتقي امو اهيف علطي ييلا لالهلا ةلزنم
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 ناك اذإو \ناكمإلا هطرش هب دوهشملا نإف ءاهمدعو هتيؤر

 .اهيلع زرتحم هسفن نع ربخم رقملاو ،ناكمإلا رارقإلا ف طرتشي
 دقتعي الو ،اديتع يضاقلا دنع اذه نوكيف ،ةداهشلاب كنظ امف

 ؟ال وأ هب لمعي له باسحلا نأ نم هانمدق يذلا وه اذه نأ

 ربتعي له ري مل ةيؤرلا ناكمإ ىلع باسحلا لد اذإ اميف كاذ نإف

 كلذ نم سكعلاب انهاهو .هايإ عرشلا ءاغلإل ؟ال وأ ناكمإلا

 مدع عم ىري نأ سكعلا نأل ؛قيقحتلا ىلع سكعلاب لوقأ الو
 عم هتيؤرب ربخم ربخي نأ دارملا امنإو ،ليحتسم كلذو ناكمإلا
 بذكلاو ڵبذكلاو قدصلا لمتحي رابخإلاو ناكمإلا مدع

 سيلف رصحنت ال بابسأ امهنم لكلو ،طلغلاو دمعتلا لمتحي
 مدع عم هب ةداهشلا وأ كلذل لمتحملا ربخلا لوبق دشرلا نم

 .تاليحتسملاب يتأي ال عرشلا نأل ؛ناكمإلا

 اهيف انيأرو ،اهيف انهقفتف ةروطسم اهدجن مل ةلأسملا هذهو

 ةردان امهنأل ؛اهنع ءاهقفلا تكس امنإو ،ةداهشلا لوبق مدع

 .اهيف مالكلا ىلإ انجتحا نامزلا اذه يف تعقو املو،ع وقولا

 دقو ،هعئاقو ددجتب ددجتت هلئاسمو ،هل لحاس ال رحب هقفلاو

 انعمسو ،اريثك لالهلا هتيؤر يف طلغي هنيدو هلقعب قثوي نم انيأر
 هنأ دقتعيو ،كلذب ةداهشلاب نيدتلا دصقي هنأ لاهجلا ضعب نع

هنأ ءاهفسلا ضعب نع انعمسو هلوقب ماص نم رجأ كلذب هل



  

 ضارغأ سانللو «هتلادع توبثو هتيكزت جيورت كلذب دصقي

 ٠ ةفلتن ة

 عضوم ملسو ءاهلك رومألا هذه نم ةنيبلا تملس اذإف
 انزوج اذإ هانلبق ،تافآلا نم دهاشلا ةساحو ،عناوملا نم لالهلا

 ةداهشلا كلت لبقن مل اندنع ماق ليلدب اهانلحأ نإف {ةيؤرلا

 نع نيجراخ كلذب نكن مل و \بذكلا وأ طلغلا ىلع اهانلمحو

 نم بيرقلا وأ يعطقلا باسحلا ةلالد نأل ؛يعرشلا نوناقلا

 درل ةبجوم ةبيرلاو ،ةبيرلا نم ىوقأ ناكمإلا مدع ىلع يعطقلا
 اندوصقمو ،ىوقأ وأ كلذك ناكمإلا مدع انداقتعاف ،ةداهشلا

 .مدقتملا فالخلا اهيف يرجي ال هنأو ،اهدرب عطقلا كلذب

 باسحلاب رطفلا بوجوب لوقي يذلاف انحرتسا اذإ امأو

 ؟.ىلوألا قيرطب انه هب لوقي ،ةيؤرلا ناكمإ ىلع لد اذإ

 .ةئيهلا ملع ةفرعم نم ظح هل نوكي نأ يضاقلل يغبنيو

 كلذ يف لبقي امم ةريصب ىلع نوكيل ‘كلذ يف هب قثي نم دلقي وأ

 .عّرستي الو دري وأ

 و يرهوجلا يميمتلا نسحلا نب دمحم لقن دقو

 . ن " اَمسَقَيَك لت :ىلاعت هلوق ق "دهاشلا بدأ"باتك

 باترملا ةداهش نأ ىلع عامجإلا نأو خ وسنم هنأ هه رشت

٠ اح




      
      لالا ا ةيؤرب ةملعل ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ر . ح

  

 .ةلوبقم ريغ هتداهش يف

 هيف نحن امو كلذ ىلع لدت ةرينك عورف باحصأللو
 دنع نادهاش دهش ولو ،ةداع ليحتسم هنأل ؛ةبيرلا نم ىوقأ

 اممتداهش تناك هارن ال نحنو انترضحب اليف ايأر مهنأ مكاح

 خيشلا هب حرص امك ،ادودرم كلذب مكاحلا مكحو ،ةدودرم

 نأ نم حضوأ كلذ ناك نإو بيطلا وبأ يضاقلاو دماح وبأ

 , .هب عطقن انإف دحأ نع لقني

 رمقلاو سمشلا لزانم ريبست هتفرعم يضاقلل يغبني اممو

 وهو -رونلا سوقو اهعاعش هتقرافم تقوو .اهنم هدعبو هبرقو
 ةيؤرلا سوق ناك اذإ :اولاقو .ثكملا سوقو -همرج ىقاب ردق

 جرد عست ثكلملا سوقو جرد عست رونلا سوقو جرد تس
 نإو.ةيداعلا ةلاحتسالا ةلاحتسالاب ينعنو 3هتيؤر تلاحتسا

 اذإ كلذكو رسعب تنكمأ ةجرد ةثالثلا نم ةدحاو لك تداز

 .ناكمإلا يوق ةدايزلا تلصح املكو ثلاثلا نود نانثا داز

 نوكو ،هتردكو وجلا ءافص يف اضيأ رظنلا ىلإ جاتحيو

 هعلاطم فالتخاو ‘بونحخلا ةهج وأ لامشلا ةهج ىق لالهلا

 ىلع بجاو كلذ نإ :نحن لوقن الو ،امبراغمو جوربلا علاطمو

 ةمالسلا ىلع رمألا لمحي بلاغلا يف هنأل ؛اقلطم يضاقلا

ام مممأو ،اوأر امب الإ اودهش ام ممأو ،دوهشلاب نظلا نسحو
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 هغلب وأ ةبير هدنع تماق نميف مالكلا امنإو نكمم وهو الإ اوأر
 تبنتلا هيلع بجي هنإف ‘تقولا كلذ يف باسحلا هلاق ام باسحلا

 ىلع هللا نيمأ وهو ،اهمدع وأ هتحص ملعيل كلذ يف رظنلاو
 ناك نإو تبثأ هردص حرشناو بيرلا هنع تفتنا اذإف هسفن

 مدع ىلع هنم بيرقلا وأ يعطقلا باسحلا لئالد عم لوقي
 ."قرخأ وهف هردص حرشنا هنأ ناكمإلا . ١٨!

 نأ ةلأسملا هذه فينصت ىلع لماحلاو" ٥ ٥-۔٦ ٠٥ لاقو

 كلذ انبرجو لالهلا تابثإ يف عرستي رابكلا ةاضقلا ضعب انيأر

 ةنس يهو ةنسلا هذه يف رحنلا ديع :اهنم اديع نيرشع ىق هنم

 ةليل ةجحلا يذ لاله سانلا ىءارت ةئامعبسو نيعبرأو نام

 هتيؤر نكمت ال هنأ ىلع باسحلا لدو ،هوري ملف قشمدب دحألا

 يضاقلا دنع دهش هنم نماثلا نينثالا موي ناك املف ثةليللا كلت

 كيفنح هذفنو هب مكحو هتبثأف امدق هتيؤرب نانثا روكذملا

 ام عناملا نإ :لوقأ نأ نيبجعأ امو ،تعنتماو هذيفنت يف تفقوتف

 ةيهقفلا ةقيرطلا هذه تجرخأف .عرستلا نم يضاقلا نم فرع

 ةنايص ةداعلا يف ليحتسم ءيشب تناك اذإ ةداهشلا در ي

 دالبلا رئاس نم رابخألا تءاج مث مكاح يف لصحي نأ يمالكل

 مث ءاثالثلا قشمد يف اوديع ام فالخ ىلع ءاعبرألا اوديع مهنأب

ةليل مث ءالماك رمقلا نكي مل دحألا خيرات نم ةرشع عبرأ ةليل



         --- ح ۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔
 نارمأل ناذه نا نإو ،بورغلا لبق علط ةرشع سماخ نينثالا

 يداحلا ءاثالثلا ةليل مث ةعنصلا ةهج نم ءيش امهيلع بترتي ال

 نوفراعلا نوتقوملاو سانلا هاءارت دحألا خيرات نم نيثالثلاو

 ،©سورصلاو ةيقرشلاو ةيبرغلا ةرانملا يف يومألا عماجلاب هتلزنعب

 ءافصو وحصلا عم اهرئاظنو قشمدب ةريثك رخأ عضاوم يفو

 رسب ةيؤرلا نكمت هنأ عم ائيش اوري ملف الصأ ةلع الو وجلا

 .ةيؤرلا ليحتسم هنإف جراخلا رهشلا فالخب

 لاله ةيؤر نم دوهشلا هب تدهش ام نأ عطقلاب ملعف

 نأ انبهذم نم حيحصلا ناك نإو ،لطاب دحألا ةليل ةجحلا يذ

 ةداهشلا ىق حدقت ال ،نيثالثلاو يداحلا ةليل هتيؤر مدع درج

 رومألا هذه عومجب نم ةعقاولا هذه يف قفتا يذلا نكل ،ةمدقتمل

 يف ال مكحلاو توبنلا يف حدقلا حدقلاب يدارمو ،حدقي

 نم لالهلاب ةداهشلا امنإو ،هللا ذاعم دوهشلا يف الو مكاحلا

 جاحلا ءاج و ،اهيف طلغلا بابسأ ةرثكل ءايشألا بعصأ
 عمجلاو ةيحصم ءامسلاو -دحألا ةليل هوءارت ممأ اوربخأف

 سانلا ضعب :ليقو ءاثالثلا اوفقوو ائيش اوري ملف ۔ميظع
 دالبلا نم دلب نع انغلبي ملف ءاثالثلا ةليل ةفرع يف تابف طاتحا

 نيرخآ نأ نفلبو قشمد ريغ دحألا ةليل هتيؤر هيف تبث هنأ

انالطب دشأ اذهو ةعمجلا ةليل ناك ةدعقلا يذ لاله نإ :اولاق



 ٠ ."لفغم الإ هب هب مكحيو هتبثي الو

 يتفملا ةبترم ةبوعص نم هانركذ ام (لصف)" :٧٥ص لاقو
 ىف دحأ ع رستي ال نأو كلذ يف رطخلل نطفتلا ىغبني ني يضاقلاو

 يف عرشلا مكح ققحتي تيح ةمرحلاو لحلا قالطإب نيعم ءيش

 .هيف يئزحلا كلذ جاردنا ققحتيو يلكلا

 هلوقي ‘طقف يلكلا مكحلا ققحتو كلذ ققحتي مل تمو
 هللا يضر- رمع نب هللا دبع لاق امك هيلع ديزي الو ايلك

 رمأ :لاقف ديعلا موي هرذن قفاوو رذن يذلا نع لقتس امل-امهنع

 ىلع دزي مل و ،ديعلا موي موص نع ةلي يبلا ىمنو ،رذنلا ءافوب هلل
 فقوتف ،ناليلدلا هدنع ضراعت ذإ -هنع هللا يضر- هعرول كلذ

 ىلوأ وهف سيئزج هنإف ىلوأ هيف نحن امو ،ىلكلا رمألا يف
 فصت اَملاولوقَتالَو خ :ىلاعت هلوق ىلإ رظناو ،فقوتلاب

 ءيشل لاق نمف ه مارح ادنكو لكحادنح بكلا مك سلا

 نم هدنع س ليلد ريغب ،مارح اذهو كلالح اذه :صًخشم

 انأل ؛اذمه انلق امنإو ،ةيآلا هذه هلمشت نأ هيلع ىشخي عرشلا

 نم هدنع سيلو 3عامجإلاب مارح دغ موص :لوقي اصخش انعمس

 باترملا مكحلاو ،ةداهشلا كلت نم قفتا ام الإ اذه ىلع لماحلا

 نأ طايتحالا (ةيحضتلا يف لصف)" :٠٦-٩٥ص لاقو

    

 



 ۔؟ن
 .امهيف اهئازجإ ققحتل ثلاثلا وأ يناثلا يف ماعلا اذه يف ىحضي

 ةداهشلا نإ :انلقو هيف ةبيرلا تعقو يذلا مويلا يف ةيحضتلا امأو

 نإف هيف ىحض نمو ،ئزجي الو زوجي الف ،نادودرم هب مكحلاو
 وأ ناك املاع امنامض هيلع ناكو هئزج مل ةروذنم هتيحضأ تناك

 اهنيع ناك اذإ اذكو ،نامضلا يف ارذع سيل لهجلا نال ؛الهاج

 نإف اعوطت تناك نإو ،ةروذنملا مكح يق ةنيعملا نأل ؛ةيحضألل

 الإو كلذكف بوجولا لهأ نم ناكو امبوجو دقتعي نمم ناك
 هل لصحي الو ،ةيحضألا نع هئزحجت ال نكلو !هيلع نامض الف
 ."محل ةاش يهو ةيحضألا رجأ

 "روشنملا ملعلا"ل هتمدقم يف يمساقلا نيدلا لامج لاقو

 حرش يف لوألا لصفلا يف -يكبسلا :يعي- دافأو" :٦١ص

 نغتسي ال دئاوف "بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ انإ" :ثيدح

 هللا تاولص ينلل ةزجعم امموكل امي حدمت ةيمألا نأ اهنم اهنع

 عفرو رسيلل باسحلاب لالهلا تابثإ عيرشت مدع نأ اهنمو {هيلع

 عم سيل هنأ اهنمو \دحأ لك هفرعي رمأب هتابثإ نوكيل ؛جرحلا
 ءامهصيقنتو امهمذ الو \باسحلاو ةباتكلا نع يهنلا ثيدحلا

 نأ هلوق يف بساحلا لوق لاطبإ ثيدحلا نعم سيل هنأ اهنمو

 مكحلا ةطانإ مدع ثيدحلا يف امنإو ال وأ هتيؤر نكمت لالهلا

 ."ةعيدبلا دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ ،هب يعرشلا

   



 .لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

 ق يكبسل لوق دنع "روشنملا لا ىلع هقيلعت يت لاقو
 مل اندنع ماق ليلدب -ةداهشلا يأ- اهانلحأ نإف :٩٣-٨٣ص

 نكن مل و بذكلا وأ طلغلا ىلع اهانلمحو ةداهشلا كلت لبقن

 ام نأ :هحيضوت" :لاق يعرشلا نوناقلا نع نيجراخ كلذب

 كلت در بجوي هلهأ عامجإب ةيؤرلا ةلاحتسا نم نفلا هيلع لدي

 هنأ ررقملا نمو ،دوهشلا كئلوأ حرج ةلزنم هنأل ,ةداهشلا

 نإو نيحراجلا لاوقأ مهنلادع طوقسو دوهشلا حرج يف رثؤي

 عطقلاك امب عوطقم يهو فيكف ،ةمولعم ريغ ةنونظم تناك
 ثتاملظ لهجلاو رون علا نأو ،نينثالا فصن دحاولا نأب

 راص -تاقيملاو ةئيهلا نف نفلا اذه نم افرط ادش نم لكو

 راس ىنأ لقعلا هعبتي ةيفينحلا نيدو ،تايهيدبلا نم هيدل اذه

 اذه ريغ يف ثحبلا اذه ققح دقو ،هحتا نيأ همولع هديؤتو

 هيف بهسم مالك "ديحوتلا لئالد" باتك يف انلو عضوملا

 ،نيدلل ملعلا ةاخاؤمو لقعلل عرشلا ةقباطم" ثحب يف هعجار

 ٤١ ٣. ص

 "لصفلا"هباتك يفو نيعملا اذه يف مزح نبا مامإلا هلاق اممو

 -ىلاعتو هناحبس- هللا مالك يتأي نأ هللا ذاعمو )٢: ٩٥(:

 ىلإ اذه بسني امنإ ،ناهرب وأ نايع هلطبي امب لت هيبن مالكو

 .خلإ امهلاطبإ يف ىعسيو امهب نمؤي ال نم ةنسلاو نآرقلا

 



 لالحلا ة هيؤر ةقلعملا لئاسملا صح نع لاكشإلا 7 .
 -... ت"

 "روشنملا ملعلا" ىلع هقيلعت يف ۔يمساقلا ێعأ- لاقو

 دنع نادهاش دهش ولو :٠٤-٩٣ص ي يكبسلا لوق دنع

 انقيدص يل ىكح" :لاق خلإ...انترضحب اليف ايأر امهنأ «مكاح

 ةمالعلا انخيش نبا يتاقيملا يكلفلا يواطنطلا رداقلا دبع خيشلا

 ناضمر لوأ دصر ماوعألا دحأ يف هنأ يواطنطلا دمحم خيشلا

 مث هتليل ىري هلاله نأل ؛اذك موي هنأ هققحتف نفلا باسح ىلع
 مكاحلا تبثي نأ نظي نلا ةليللا يف ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ بهذي

 اهيف ىري نأ ليحتسي هباسح ىلع ةليللا كلتو رهشلا اهي

 نم دهشي نم ةنظمو ءاضوض ةبلج هغلبي انقيدصب اذإف لالهلا
 ءانه فلؤملا اهركذ لا هوجولل لالهلا يئر هنأب ةماعلا ضعب

 اهلطبأ دقو ،ةزئاج نادهاشلا ىطعي ناك هنأ وهو رخآ هجولو

 تمدقتف :انقيدص لاق ،ةاضقلا ءالقع ضعب هلل دمحلاو

 مامأ ةليللا رهشلا تابثإب انولجخت ال :هل تلقو يضاقلا بئانل

 يف اوعساو هتيؤر ليحتسي ةليللا هنإف ؛مهلاثمأو نييكلفلا ىراصنلا

 نإف -هللا هظفح- قدص دقلو ،انورتساو دوهشلا ةداهش داسفإ

 .ها هللاب الإ ةوق الو ىرت ام هتلاح ذئنيح ءاضقلا

 "ةلملا لهأ داشرإ" يف يعيطملا تيخب دمحم خيشلا لاقو

 يكبسلا مامألا مالك نأ دحت تفصنأ تمو" :٢٠٦٢-١٠٢ص

 نوكت ال تح ءهتبثتو يضاقلا يرحت وه دوصقملا نأ يف حيرص

     



  

 ءاملع حرص دقو بذكلا وأ طلغلا ةنظم هدنع دهش نم ةداهش

 ىلع تماق اذإ -دابعلا قوقح ىف ولو- ةداهشلا نأب ةيفنحلا

 مدفت دقو لبقت ال رهاظلا تفلاخ وأ ةداع وأ القع ليحتسم

 .رهاظلا تفلاخ اذإ هرت اممأ ىسخرسلا طوسبم نع

 ةيعرشلا ةداهشلا در ليبق نم يكبسلا هلاق ام سيلو

 نأ مهاوعدو ،هيلع اوضرتعا نم همهف امك تاقيملا لهأ باسحب

 نأل ؛ةلطاب ىوعد ةداهش لك يف مئاق لامتحالا اذه لتم

 ةلادع نكل بذكلاو قدصلا لمتحت اربخ تناك نإ و ةداهشلا

 كرخأآلا ةداهشل نيعملا يف امهنم لك ةداهش ةقفاومو دوهشلا

 قدصلا بناج حجري كلذ لك ،ىوعدلل ممتداهش ةقفاومو

 وأ القع ليحتسم ةداهشلا تعقو اذإف ڵ\بذكلا بناج ىلع

 بناج حجري ام دجو دقف ارهاظ اروهشم تفلاخ وأ ةداع

 درتف ،بذكلاب عطقلا بجوي وأ ‘قدصلا بناج ىلع بذكلا

 .ذئنيح ةداهشلا

 بيرقلا وأ يعطقلا باسحلا ةلالد نم هددصب نحن امو

 بناج حجري ام هيف دجو دق ةيؤرلا ناكمإ مدع ىلع هنم

 ضراعملا اذه سيلو ةداهشلا درتف هب عطقلا بجوي وأ بذكلا

 امم تملع دقو ،ةداهش لك يف ادوجوم قدصلا حجرمل
ةنظم ناك نم هريغو ناضمر يف ةداهشلاب درفتلا نأ هانمدق



   لالملا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضح نع لاكشإلا من    

 "ةيحجلاولولا" نع كل انمدق دقو اهلوبق نم عنمي بذكلا وأ طلغلا

 دحاولا ةداهش يف ةلادعلا وهو قدصلا حجرم ضراعت تيم هنأ

 ىلع مدقي -رهاظلل اهتفلاخم وهو- درلا حجرمو -لدعلا
 ىلع رادملا نأ انمدقو ،لوبقلا حجرم ىلع درلا حجرم حيحصلا

 دحاولا نيب قرف الب طلغلا ةنظم نوكي ةداهشلا يف درفتلا نأ

 وأ طلغلا ةنظم درفتلا نوكي امدنع ةداهشلا تدر اذإو رثكألاو

 .مهفاعضأ نود ليلق عمج لالهلا ىري امدنع كلذو بذكلا

 ىلع عطاقلا نم بيرق وأ ،عطاق ليلد دجو اذإ درت ال فيكف

 ؛ىلوأ انه ةداهشلا لوبق مدع نأ كش ال ،ةيؤرلا ناكمإ مدع

 مهفاعضأ ةيؤر مدعف ،مهفاعضأ هري مل و ليلقلا ىأر اذإ هنأل
 امأو ةيؤرلا هاوعد يف هبذك وأ ليلقلا طلغب نظلا ةبلغ بجوي

 نم اولعج دقو فيك ،كلذ ىلع هنم بيرق وأ عطاق ليلدلاف انه
 عماسلا نوكي ال نأ عماسلل ملعلا رتاوتملا ربخلا ةدافإ طورش

 داقتعا وأ ديلقت وأ ةهبشل امإ ،ربخلا هيضتقي ام ضيقنل ادقتعم

 لبق اذإ ذئنيحو ،هريغب فيكف رتاوتملا ربخلا لاح اذه ناك اذإف

 باسحلا ةلالد عم لالهلا ةيؤرب هدنع دهش نم ةداهش يضاقلا

 ىلع كلذ ناك ةيؤرلا ناكمإ مدع ىلع هنم بيرقلا وأ يعطقلا

 اذه سيلو ،‘فقرخأ هنإ :ىكبسلا لاق كلذلو ،هدقتعي ام فالخ

 ةداهشلاب لمعي :لاقي نح ةداهشلل باسحلا ةضراعم ليبق نم
 يضاقلا دنع ليلد دوجو ليبق نم كلذ نإ لب \باسحلا نود

 



   لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا م    

 باسح نإف ،هبذك وأ دهاشلا أطخ هبجومب دقتعا هدنع دوهشملا

 .ةيؤرلا ناكمإ مدع ىلع لد اذإ نفلا يف خسارلا لدعلا بساحلا

 فيكف ةهبش الب هبذك وأ دهاشلا طلغب نظلا ةبلغ بجوأ

 لثمو دهاشلا اذه ةداهش اذه عم لبقي نأ يضاقلا عيطتسي

 نكمت مل اذإ لالهلا ةيؤرب لدعلا هربخي نم هانركذ اميف يضاقلا

 ةداهشلا در يف قرف ال هنأ يف حيرص يكبسلا مالكو هتيؤر
 وهو ،يعطقلا نم ابيرق وأ ايعطق باسحلا ناك اذإ امنيب ذئنيح

 اموك ىلع ةداهشلا در يف رادملا نأ نم انبهذم دعاوق قفاوي ام

 ىلع وأ ةداع وأ القع ليحتسم ىلع تماق نأب ؛رهاظلا تفلاخ

 وأ طلغلا ةنظم اهلعج ام اهضراع وأ فورعملا روهشملا فالخ

 .هنم دارملا ىهتنا ."بذكلا

 بذلا" يف قازرلا دبع نب باهولا دبع نب دمحم لاقو

 باسحلا ىلع دامتعالا مدع سيلو" :٣١٢ص ١ ج "لالزلا

 هفييزتو رمألا سفنو ،عقاولا يف هتامدقم ةحص مدعو هنالطبل

 .انركذ امل مكحلا اذه يف هاغلأ عراشلا نأل لب ؛هلئاق بيذكتو

 ىغلأ دق عراشلا نإف رخآ ءيش لاطبإلاو ءيش ءاغلإلاو

 اذإ ةلبقلا ةباصإ ىغلأ دقف ،اهلطبي نأ ريغ نم عضاوم يف ارومأ

 رحت الب ىلص اذإ اهيف أطخلا ربتعاو ،داهتجاو رحت الب ىلص

لصحي يذلا يعطقلا ملعلا ىغلأو {هيلع اههابتشا دنع داهتجاو



  

 ربتعاو ،لتقلاو دودحلا ةماقإ يف ةدهاشملا نم يضاقلا وأ مامإلل

 يف اهتماقإ نم هعنمف دوهشلا ةداهش نم هل لصحي يذلا نظلا

 ليبق نم لوألا نأ عم ،ينانلا يف اهتماقإ هيلع بجوأو لوألا

 ربخ ليبق نم يناثلاو ،اعطق يعطقلا ملعلا ديفي وهو سحلا
 نع ءاملعلا قفتا :ريثك نبا لاق .نظلا الإ ديفي ال وهو داحآلا

 رئاس يف اوفلتخا نإو هملعب لتقي ال يضاقلا نأ ىلع مهيبأ ةركب
 . "ماكحألا

 :يرهوج يواطنط نع القن ٥٩٢ص مالك دعب لاقو
 رظن يف نوئطخي دق ممأ حلاصلا فلسلا نع لقني ام عون كلذ"

 ردصلا دعب سانلا نكلو \بذكلا اودمعتي مل و ضراعل لالهلا

 ،بذكلاو ريوزتلاو عادخلاو شغلاو قوسفلا يق اوننفت لوألا

 ةيكلاملا نم ريثكو مهمامإ تح ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاملع رطضاف

 ضفرن نأ زاج اذإ :مهلئاق لاقو ،كلفلا يف ققدملا باسحلا ىل

 ،لاللاب دهش نم ضفرنلف اليف انترضحب نأ دهش نم ةداهش

 ."نيبساحلا لوقب هتيؤر نكمت ال وهو

 :"ديعبلا بيرقت" يف اضيأ لاقو" :٢٠٣۔-١٠٣٢ص لاقو

 ملاعلا نأ يفاني ال ىري هنأ بساحلا لوقب ةيؤرلا توبث مدع معن

 ةيرصبلا ةيؤرلا ىلع نيعت بابسأ هل رسيتت هقرط نم كلذب
.لاق امك اعرش ةربتعملا
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 ىدل لصحي امل رظنلاب 3ةيؤرلا باسح يأ :(هنكل)
 ،لالهلاب ةقلعتملا تامولعملا نم اهملعل رشابملا امب فراعلا

 تمسو ءامبورغ دعب وأ سمشلا بورغ دنع هعافترا رادقمك

 (ةيؤرلل) وه كلذ وحنو لالهلا برغم ةعسكو ،عافترالا كلذ

 كاردإ ىلإ يأ ،اهيلإ (دشرم لجأ) اعرش (ةربتعملا) ةيرصبلا

 .(هربس دق نمل) يبرغلا قفألا ةيحان يف هعضوم نيعت ببسب هتيؤر

 نإ امأو :"ىقوتسملا" يف ماقرلا نبا لاق .هرشابو كلذ ربتخا يأ

 ۔-جاتحيف ايفخ ىري هنإف ،هتيؤر دودح لوأ يف لالهلا ناك

 عضومب رظانلا ةفرعمو رصبلا ةدحو ولا ءافص ةدش ىلإ ذئنيح

 هعافترا ج رختساف ،هعافتراو هتمس ةهج نم ةيؤرلا تقول رمقلا

 هتدجو ييلا ةهجلا كلت يف هرظناو ضرعلاو لوطلا يف يئرملا
 ،كلذل ةذختملا ةيموجنلا تالآلا نم ءيشب كلذ ققحو .اهيف

 .".ها هتيؤر ىلع ةنوعم كلذ يفف

 تقو اذإ ةداهشلا نأ ررقملا مولعملا نم" ٣٢٠: لاقو

 .لبقت الو درت امإف ةداع وأ القع دعبتسم ءيشب

 ام ىلع افطع تاداهشلا باب يف ليلخ خيشلا لاق

 يأ :ناقرزلا لاق .(دعبتسا نإ الو) :ةداهشلا هب درت

 (يرضخحل) لاومألا يف رضحلا يف دهشي (يودبك) برغتسا
ةبير يرضحلا ةداهش كرت نأل \يرضح ىلع يرصم وأ يورق
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 .".ها بارغتساو

 "لالتخالا هوجو نييبت" ىف لاقو" :١٢٣-٠٢٣ص لاقو

 ىلا ةداهشلا ذإ ؛امب لمعيو لبقت ةداهش لك تسيل :١)٥١ص

 .عامجإلاب اهيدهاش نم لبقت الو درت ةبيرلا دهاوش اهيلع تماق

 عضوم ريغ يف ممتداهش يف باترملا دوهشلا ةداهش هللا لطبأ دقو

 ةدنم مف اوَبقَت الول :ىلاعت هلوق هنمو ،زيزعلا هباتك نم

 امب لمعيو لبقت امنإ ةداهش دهش نم نأ نيبتف ،..."ةيآلا ه اك

 لوبق طورش ترطس كلذ لجألو «ةبيرلا نم تملس نإ
 نع لقن باطحلا نأ مدقتو ،..."ها هقفلا بتك يف ةداهشلا
 ةلهألا باسح نع :هصن ام ةئاملاو يناثلا قرفلا يف يفارقلا
 نأب هتداع ىرجأ هناحبس هللا نإف ؛يعطق فوسكلاو فوسخلاو

 دحاو ماظن ىلع ةعبسلا بكاوكلا تالاقتناو كالفألا تاكرح

 ترمتسا اذإ دئاوعلاو ةعبرألا لوصفلا كلذكو رهدلا لوط
 لب ‘كلذك دلوي مل هنأب مزجن اخيش انيأر اذإ امك عطقلا تدافأ

 لصاحلا عطقلاف ،كلذك هتدالو زوجي لقعلاف الإو ،ةداعلل الفط

 .ها ةداعلا لجأل وه امنإ هيف

 ىلع جرب ىلإ جرب نم امهكالفأ يف نايرجي ;ءامسلا يف ىلاعت هلل
:لجو زع هللا لاق ،هنايدعتي ال ردقو باسحو بيترت



    

  

 مم و ۔و ے<۔ ۔۔ س آ

 هنردق رمقلاو

 ب ملو شقلا
 . تروخشس

 رهش يف ءامسلا جورب عيمج عطقي باهذلا عيرس رمقلاف

 كردي وهف ،ارهش رشع نا يف الإ سمشلا اهعطقت الو دحاو

 يه يذلا جربلا نم اهئازإب ريصيو رهش لك رخآ يف سمشلا
 داز اهنع هدعب داز املكو كلهتسا اهنع دعب اذإف اهفلخي مش هيف

 هترادتسا لمكتف ،رشع ةعبرأ ةليل دعبلا يف ىهتني نأ ىلإ هءعوض

 لازي الف اهنم برقلا يف ذخأي مث سمشلا هتلباقمل هءوضو
 ام ىلع اهئازإب ريصيف سمشلا كردي نأ ىلإ صقني هءوض

 .".ها .وه الإ هلإ ال راهنلاو ليللا قلاخ همكحأ

 ةلهألا باسح نوكف لاح لك ىلعو" :٢٢٣ص لاقو

 يرورض رمأ وهف ،ايعطق تاقوألاو فوسكلاو فوسخلاو

 لهجلاو رون ملعلا نأو ،نينثالا فصن دحاولا نأب عطقلاك

 ."هللا لوحب كلذ يف مالك ديزم يتأيو .تاملظ

 خيشلا نع ٢٢٨ ص لاق مث ،يعيطملا خيشلا مالك لقن من
 ىلع ملكتن نأ اذه يف اندصق سيل" :لاق هنأ يرهوج يواطنط

مكح ىلع افوقوم ناضمر لاله توبث سيلف يضاقلا ةلأسم
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 ةمألا نأ ديرن امنإو ،ةلبانحلا الو ةيكلاملا الو ةيفنحلا دنع يضاقلا

 مهنمف ناضمر لاله يف دوهشلا ةلأسم متلق نم تكردأ

 .الهج هللا ىلإ يرق وأ ةلادع تابنإلو ةرهشل نوبذاكلا

 رصح ال امم كلذ ريغ وأ مهولا وأ ةساحلا فعضل نوئطخملاو

 رابتعا ىلإ -مهنع هللا يضر -ءاملعلا قاس يذلا وه اذهف ،هل

 يف لالحلا حوضولو ةلوهسلا نم ةعيرشلا يف ام عم باسحلا

 ةداهشلاب مايصلا نوكي نأ نم كاذ ذإ فيخف روهشلا لئاوأ

 نذإ باسحلاف ازوجي ال ةقيقحلا يف اذهو رهشلا لوخد لبق

 نمو سحلا طلغ نم يقي انصح نوكيل بولطم نسحتسم
 ."ها كلذ ريغو يبرق ةداهشلاب عطنتلا نمو بذكلا دمعت

 "ديعبلا بيرقت" ىف انخيش ركذ دقو" :٨٢٣ص لاقو

 نم لوألا ءزجلا يف ركذ اضر ديشر خيشلا ةمالعلا نأ ١ ٨ص
 عساتب خرؤملا ٣٦١ص "رانملا" نم نيرشعلاو يناثلا دلجلا

 انغلب ذنم انلز ام" :هصن ام ةيرجه ١٣٤٥ ةنس نابعش يرشعو

 نيملسملا عمسن ةخوخيشلا نس انكردأ نأ ىلإ دشرلا نس

 لوأ تابثإ يف ثدحي يذلا فالتخالاو بارطضالا نم نوملأتي

 لجأل لاوش لوأ تابثإو \بجاولا مايصلا لجأل ناضمر رهش

 لجأل ةجحلا يذ لاله اذكو ديعلا موي يف بجاولا رطفلا

،نابعش ٣٠ ةعمجلا مويلا اذه يت انل ضرع دقو ةفرع فوقو
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 (عولط يأ) رورذ ليبق انعمس نأ روكذملا ماعلا نم ينعي

 رهش تابثإل انالعإ ةرهاقلا ةعلق نم رجفنت عفادملا يود سمشلا

 عيمج يف اورشن دق نييكلفلا نم نوبساحلا ناكو ،ناضمر

 نم «ةيرجهلا ةنسلا هذهل جئاتنلا عيمج يف نود امب اريكذت دئارجلا

 ةعمجلا ةليل يف دلوي هلاله نأل ؛تبسلا ةليل اهيف ناضمر لوأ نأ

 بورغ نم ةدحاو ةقيقدو ةعاس فصنو تاعاس ثالث دعب

 لكل ةنكممو {ةعمجلا ةليل يف اعطق ةليحتسم هتيؤرف سمشلا
 ؛مويلا تابثإلا اذممب سانلا مربت دقو \تبسلا ةليل يف رصبلا لدتعم

 ،نابعش نم مويلا اذه نأ نودقتعي مهنم ةفرعملا لهأ عيمج نأل

 ةيؤرب ةداهشلاو ةيعطقلا تانيقيلا نم نوبساحلا هتبثأ ام نإف

 نظلا الإ ديفت ال ةثالث وأ نينثا وأ دحاو يف ترصحنا اذإ لالهلا

 انأو نينسلا ضعب يل عقو دقو ،هابتشالا نم اهيف عقي ام ةرثكل
 عساتلا مويلا يف ةفساك تبرغ سمشلا تيأر نأ ةيروس ي

 امبورغ دعب لدع اوذ نادهاش دهش مث نابعش نم نيرشعلاو

 تابثإب يعرشلا يضاقلا مكحف لالهلا ايأر امهنأ ةينامز ةعاسب

 نم تناك لالهلا ةيؤر نأ نيقيلاب مولعملا نمو ،ةيؤرلاب رهشلا
 ،هايأرو داع نوكي نأ نكمي الف سمشلا عم برغ هنأل ؛لاحملا

 لهأ نم امهف \بذكلا ادمعتي مل نيدهاشلا كنيذ نأ دقتعأ انأو

 اذه لثم لجألو ؛اليخت لالهلا اليخت امهنكلو ،ملعلاو ىوقتلا
نإ :ةلأسملا هذه لنم يق ءاهقفلا نم نوققحملا لاق هابتشالا
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 عمج ةيؤرب الإ تبنت ةر ال وحصلا مايأ ق لالهلا ةيؤرب ةداهشلا

 يه امك ںنوريثك لالا ىءارت اذإ امب اذه دييقت يغبنيو ،ريثك

 لاثمأ ال رصبلا لدتعم ةيؤر ،ةيؤرلا يف ةربعلا نأل كلذو ؛ةداعلا

 "هنم دارملا .ها رصبلا ةدح يق ةماميلا ءاقرز

 يف يرهوج يواطنط خيشلا لاقو" ٣٣٠: ص لاقو

 نع هانلقنو هانيب اميف قبس دق تلق :هصن ام ٤٤ ص هتلاسر

 طلغو مهولا اهلخدي دق لالهلا ةيؤر نأ ءاملعلا نم هريغو سايإ
 "ةفلتخملا ضارغألاو سحلا

 لد اذإ ةداهشلا در نأ تملع دقو اذه" ٣٩٠: لاقو

 عرشلا رابتعا مدعل ايفانم سيل ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع باسحلا

 كلذب تلطب امنإ ةداهشلا نأل كلذو ؛رهشلا تابثإ يف باسحلا
 ق

 ةداهشلا نأ مولعملا نمو {ةداع ليحتسم ءيشب تعقو امنإ ثيح
 درت امنإف برغتسم وأ ليحتسم ءيشب تعقو اذإ تناك امفيك

 لاق امك قرخأ دعي اقلطم ةداهشلا لبق نم لب ،لبقت الو

 ."ةرملاب ىغلم سيل ةيؤرلا باسح نأ ىلع .يكبسلا

 :لاقي نأ ةلأسملا هذه يف قحلاو" :٨٩٣-٧٩٣ص لاقو

 ىلعو باسحلا ددعت ىلع وه امنإ دوهشلا بيذكت ىق رادملا

 سيل طلغلا لامتحا ءافتنا لجأل نفلا يف نيخسارلا نم موك

.الإ
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 دافأ اذإ رهشلا تابثإ يف باسحلا ربتعي مل اذامل :لاقي الو

 يف هب لمعو باحسلا وحن اهنم عنم نكلو لالهلا ةيؤرب عطقلا
 دصق :لوقن انأل ؟اهتلاحتسا ىلع لد اذإ ةيؤرلاب ةداهشلا در

 باسحلا نود ةدعلا لامكإ وأ ةيؤرلاب رهشلا توبث يق ةلت يبلا

 ريسع وه امب اهفيلكت مدعو ةيمألا ةمألا هذه ىلع فيفختلا وه

 .صاوخلا الإ هكردي الو

 توبث مدع ذئنيحف !مهيلع قاضل هب اوفلك ول مأ ىلع

 ةلي مظعألا عرشملا نم صيخرتلا باب نم وه باسحلاب رهشلا
 تابثإ يف باسحلا ربتعي مل كلذلف ،امب ةفأرو ةمألا هذمب ةمحر

 .هريغل ةبسنلاب الو بساحلل ةبسنلاب ال رهشلا

 ىلع بجول رهشلا ت ابثإ يف باسحلا ربتعا ول هن ] ىلع

 .ىمخي ال ام ةقشملا نم كلذ يقو ةينيدلا

 ةراتو ،ةيؤرلا عانتما ىلع لدي ةرات باسحلا نإف اضيأو

 امما ىلع لدي ةراتو ،ناحجر عم وأ رسع عم امماكمإ ىلع لدي

 مكلا قيلعت يغبني الف ةردان يه عطقلا ةروص نأ امبو ةيعطق

 نم ييانلا لصفلا طساوأ يف كلذ انمدق امك اهيلع ىعرشلا

 . يناثلا ثحبملا

ةقيرط اهيف عراشلا انل نس دق ةروصلا هذه نأ ىلع



  

 دلبل دلب ةيؤر لقن ةقيرط ىهو باسحلا نم لهسأ ةحضاو

 الف ميغلا هيف لحم يف ري مل نإف ةيؤرلا دحل لالهلا لصو اذإ ثيحب
 .ذئنيح ةيؤرلا لقنتف وحصلا هيف رخآ لحم يف ىري نأ دب

 امفيك رهشلا توبث يف باسحلا رابتعال يعاد الف هيلعو

 .هنم لهسأ قرطب هنع ءانغتسالل رمألا ناك

 ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع لد اذإ ةداهشلا در يق هرابتعا امأو

 كلت در يق هرابتعا مدع يضتقت ةلع الو هنم عنمي ام انه سيلف
 ةبير اهيف ةداهش لك نأ ىلع عامجإلا ىضتقم لب ،ةداهشلا

 ىرحألاب ةلأسملا هذه يف لبقت الو درت نأ ،لبقت ال بارغتساو
 تأي مل عرشلاو اعطق ليحتسم ةداهش اهنأل ؛تملع امك

 .تاليحتسملاب

 لبقت نيدهاش لك نأ عراشلا نم صن انل تأي مل اضيأو

 .اممتداهش

 لك تسيل :٤٣١ص "لالتخالا هوجو نييبت" يف لاق

 دهاوش اهيلع تماق نلا ةداهشلا ذإ امب لمعيو لبقت ةداهش

 هللا لطبأ دقو .عامجإلاب اهيدهاش نم لبقت الو درت ةبيرلا

 هباتك نم عضوم ريغ يف مهتداهش يف باترملا دوهشلا ةداهش

.ةيآلا هه ادبأ ةدبع متف ارثبقت الك :ىلاعت هلوق هنمو ،زيزعلا
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 .ابذك اوحص نيثالث دعب ري مل نإف :ليلخ لاق دقو

 ةيشع هتيؤر مدع نأ يه كلذ يف ةلعلا نأ يتأيسو

 ."نظلاب نيقيلا كرتي الف نظ نيدهاشلا لوقو ©نيقي نيئالنلا

 نع ۔يرهوج يواطنط- لقن مث " :١)٥ص ٢ج لاقو
 يف لالجلا ةدهاشم نكمأ اذإ :هلوق ناولح دصرم ماعلا ريدملا

 اذإ ؛رصمو ماشلا قشمد يق ابلاغ هتدهاشم نكمأ ةمركملا ةكم

 ،نادلبلا عيمج يف هتيؤر متحتي ال هنكل {ةيفاص ءامسلا تناك

 نم اريثك اهنع فلتخت كلت تناك اذإ ةكم لوط طخ ىلع نلا

 .ضرعلا طخ

 تبن دلب لكو ٦٣: ص يرهوج يواطنط خيشلا لاق م
 اهيف ىري ءاهيبرغ ةدلب لك نإف ةقداصلا ةيؤرلاب هيف لالهلا

 هوري مل وأ هوأر ،ارون اوضأو اروهظ متأ نوكيو اعطق لالهلا

 .عنامل عي

 تناك يقلا يهو ،يبرغلا دلبلا لهأ ةيؤر نم مزلي سيلو
 رثكأ تناك لا يهو ،يقرشلا دلبلا لهأ هاري نأ الوط لقأ

 نأ مزلي سيلف ةجرد ٤٨ اهلوطو تيوكلا لهأ هآر اذإف الوط

 لهأ الو ،مهيقرش ممنأل ؛ةجرد ٥٨ اهلوطو طقسم لهأ هاري

 لب ةجرد ٥٠ اهلوطو فيطقلا الو \ةجرد ٥٤ اهوطو ،ةجرس
ةجرد ٤ ٤املوطو فجنلاو ةجرد ٤٤ اهلوطو ،دادغب لهأ هاري



    
 ."ةجرد ٤٥ اهلوطو ةوامسو ةجرد ٤ ٤ اهلوطو ءالبركو

 مالك انه ركذن نأ سأب الو" ٣٠: ص ٢ ج لاقو

 نومدقتي نيذلا ىلع عينشلا درلا نم هيف امل همامتب نيوريبلا

 روهشلا لئاوأ ديحوت ناكمإ مدع نايبو نيموي وأ مويب ةيؤرلا

 .اعامجإو ةنسو اباتك ةبولطملا ةيعرشلا ةيؤرلا رابتعاب ،ةيرمقلا

 دنع نم رهشلاب برعلا ئدتبيو :٤٦ص روكذملا هباتك يف لاق
 :ىلاعت هللا لاق امك ،مالسإلا يف عرش كلذكو ،لالهلا ةيؤر
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 ح : جحل او ساتلل تيقم مه ض ةا ا نع تلوت :

 ةئيهلا باحصأ امأف :لاق يزيرقملا نع هلقن ام ركذ نأ دعب

 ريغ لالهلا ةيؤر نأ نوملعي مممإف ةديدش ةيانعب لاحلا لمأت نمو

 ةئيطب ،ةيئرملا رمقلا ةكرح فالتخال ؛دحاو ننس ىلع ةدرطم

 ق هدوعص و هدعبو ضرألا نم هب رق و .ىرخأ ةعيرسو ،ة رم

 هذه نم دحاو لك ثودحو امهيف هط وبهو بونجلاو لامشلا

 امل كلذ دعب مث ،جوربلا كلف نم ةطقن لك يق هل لاوحألا

 ءطبو ،ج وربلا كلف نم عطقلا ضعب بورغ ةعرس نم ضرعي

 ةرودكلاو ،عبطلاب ءاوهلا ةيفاصلا دالبلا ىلإ ةفاضإلاب امإ ،ةيوهألا

 ةفاضالاب امإ و ،©بلغألا يف ةربغملاو امئاد تاراخبلاب ةطلتخملا

ىوق توافتو ضعب يف قرو اهضعب يف ظلغ اذإ ةنمزألا ىلإ



 لالملا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر

  

 ىلع هلك كلذ نإو ،لالكلاو ةدحلا يف هيلإ نيرظانلا رصب

 ناضمر رهش لوأ لك يف ةنئاك ،تانارتقالا فونصب هفالتخا

 نوكيف ،ةدودحم ريغ لاوحأو ،ةدودعم ريغ لاكشأ ىلع لاوشو

 هلك كلذ نإو ‘ىرخأ اماتو ةرم اصقان ناضمر رهش كلذل

 يف امات رهشلا نوكيف ،اهصقانتو نادلبلا ضورع ديازتب ريغتي

 هنم ةيبونخلا يف هنيعب وه اصقانو -الثم-ةيلامشلا نادلبلا

 اهيف قفتي لب دحاو ماظن ىلع اهيف كلذ يرجي ال مت .سكعلابو
 .ةيلاوتم ريغو ةيلاوتم ارارم دحاو رهشل اهنيعب ةدحاو ةلاح اضيأ

 تاباسحلاو لوادجلا كلتب -الثم- مهلمع حص ولف

 الصأ امك ادحاو اموي همدقت وأ ،لالهلا ةيؤر عم قفتاو

 .ضرع لكل اهدارفإ ىلإ اوجاتحال

 ضورلا ةهج نم ادلوتم سيل ةيؤرلا فالتخا نأ ىلع

 امبر هنأل ؛بيصن رفوأ اهيف نادلبلا لاوطأ فالتخال نكل طقف

 ©برغملا ىلإ هنم برقأ ناك اميف يئرو دالبلا ضعب يف ري مل

 دارفإ ىلإ اضيأ جوحي امم كلذو اعيمج امهيف كلذ قفتا امبرو
 .لوطلا ءازجأ نم دحاو لكل ،لوادخلاو باسحلا

 ادبأ ناضمر رهش مامت نم هوركذ ام نكمي ال نذإف

 امك ,اقفتم ضرألا نم رومعملا عيمج يف هرخآو هلوأ عوقوو

.هنولمعتسي يذلا لودحلا هجرخي



  

 رطفلاو موصلا )ا مدقت-روثألاا ربخلا ىضتقم نإ :مهلوق امأف

 فنأتسملا ىلع عقي ماللا فرح نأل كلذو ؛لطابف ةيؤرلا ىلع
 نم ىضم اذكل بتك لاقي امك يضاملا ىلع عقيو هوركذ امك

 نم ىضاملا ةبتكلا مدقتي الف كاذك يضم ا دنع نم يأ ،رهشلا

 ام ىلإ ىرت الأ .لوألا نود ربخلا ىضتقم وه اذهو رهشلا

 بتكن ال نويمأ موق نحن" :لاق هنأ -مالسلا هيلع -هنع يور

 لك يف ريشي ناكو ،"ذكهو اذكهو اذكه رهشلا ڵ\بسحن الو

 داعأ مث .اموي نيثالث امامت يعي رشعلا هعباصأب اهنم ةدحاو

 اصقان يعي .ةثلاثلا يف همامإ سنخو ،اذكهو اذكهو :لاقف

 ىلع ىفخي ال اصن -مالسلا هيلع صنف .اموي نيرشعو ةعست
 راج مكحلا نأو ىرخأ اصقانو ةرم امات نوكي رهشلا نأ ،دحأ

 ."بسحن الو بتكن ال" :هلوقب ڵباسحلا نود ةيؤرلاب هيلع

 امك صقان هيلات نإف ،مات رهش لك نأ يع :اولاق نإف

 فرعو ،هوركني مل نإ نايعلا ممبذك ،خيراوتلا وجرختسم هبسحي

 .هوبكترا اميف ريبكلاو ريغصلا مههيومت

 ،هوعدا ام ةلاحتساب حصفي لوألا ربخلا ةمتت نأ ىلع

 نابعش اودعف مكيلع مغ نإف" : -مالسلا هيلع- هلوق وهو

 باحس هتيؤر نيبو مكنيب لاح نإف" :ةياور يفو "اموي نيثالث
."نيثالث ةدعلا اولمكأف ماتق وأ



 < لالملا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا من
 هلوأ فرع مت «ادبأ امات اضيأ ناضمر رهش ناك اذإو

 "هتيؤرل اورطفأو" :هلوق ىرجو ،لاوشل ةيؤرلا نع هب نغتسال
 .اذه ىرج

  

 ناذآلا مصتو ‘رصاوبلا نيعألا يمعت ةيبصعلا نأ ريغ

 .لوقعلا هداقتعاب حماست ال ام باكترا ىلإ وعدتو ،عماوسلا

 حلإ...سجاوهلا هذه ممبولق يف سجه امل كلذ الولو

 كلت درتف ةليحتسم تناك اذإ امأو" :٧١٦)ص لاقو

 وأ يعطقلا باسحلا ةلالد نأ نم ،مدقت امل لاكشإ الو ةداهشلا

 .ةبيرلا نم ىوقأ ناكمإلا مدع ىلع يعطقلا نم بيرقلا

 ليحتسمب تعقو ثيح درتف {ةداهشلا درل ةبجوم ةبيرلاو

 'ىرخأو ىلوأ باب نم ةداع

 ىواتفلا" ف لصاو دمحم ديرف رصن روتكدلا لاقو

 دلبلا ةيؤرل انتفلاخمل ةبسنلاب امأ" :١)٢٨-١٨١ص "ةيمالسإلا

 مويلا يف ناضمر مامت اهيلع بترتو لاوش لاله ةيؤر تنلعأ لا

 ةدع نحن انممتأو امب ذخأن مل ثيح مهدنع نيرشعلاو عساتلا

 نم انتيؤر ةحص ديكأتل ناك امنإ كلذ نإف اموي نيثالث ناضمر

 ىلا ةيؤرلل اننانئمطا مدعو ةيباسحلاو ةيملعلاو ةيعرشلا ةيحانلا

 ٢ يذلاو مهدنع طقف دحاولا دهاشلا ةداهش ىلع ءانب انتفلاخ

هذه ةضراعمو ،ةيملع الو ةيعرش الو ةلالدلا ةيعطق ةلدأ هديؤت



    

 لالملا ةرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا ف .... ٩٢

  

 ةيحانلا نم اهيلع ةحجارلا ةرتاوتملا ةداهشلاب مهدنع ةداهشلا

 اذإ ةيعرشلا ماكحألا لاجب يفو «اندنع ةيملعلاو ةيعرشلا

 اهنم نونظملا ىلع هتحصب عوطقملا مدقي هنإف ةلدألا تضراعت

 نأل ارظن انل ةبسنلاب لصح ام اذهو ءاضقلاو مكحلا دنع

 رصم تاظفاحم ءاحنأ يف اندنع ةيملعلاو ةيعرشلا ناجللا ةداهش

 بورغلا دنع ماتلا وخا ءافص عم ةيؤرلا مدع ىلع تعمجأ دق

 كلذ دكأو ناضمر نم نيثالثلا ةليل يف كلذو ‘بورغلا دعبو
 نم برغي رصمب لالهلا نأ ىلع لد يذلا يكلفلا باسحلا

 يف ةقيقدب سمشلا بورغ لبقو دالبلا ضعب يف سمشلا بورغ
 ةيبرعلا ةكلمملا ف برغت سمشلا نأ امك ىرخألا دالبلا ضعب

 لك يف قئاقد عبرأ ىلإ ثالث نم سمشلا بؤرغ لبق ةيدوعسلا
 ةكلمملا نأب املع يبرعلا جيلخلا لود لك يف اذكو ةكلمملا ءاحنأ

 ةيعرشلا ةدعاقلاو رصمل ةبسنلاب قرشملا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 هتيؤر تبني مل و برغملا دالب يف لالهلا رهظي مل اذإ هنإ :لوقت
 .ىلوأ باب نم قرشلا دالب يف هتيؤر تبثت الف اهيف

 مل لا دالبلا ةيؤرب ذخأن ال انلعج يذلا ببسلا وه اذهو

 ةيعرش ريغ ةيؤرلا تناك ثيح اموي نيثالث ناضمر ةدع لمكت

 ةيؤر نوكت نأ اهنع ذخأن ييلا ةيؤرلا يف انطرتشا دقو انل ةبسنلاب
 ."عقاولا وأ سحلا وأ عرشلا اهفلاخي ال ةيعرش

 



 --== "--== _لالملا ةبؤر ةقلعتملا لئاسملا لاكشإلا من

  

 ٢ج "ثوحبو ىواتف عومجب" يف عينم نبا لاقو

 ىلع ضرعت ام لوأ ةيؤرلا ةلأسم نأ الإ" :٠٧٢-٥٦٢ص

 يغبني اذهلو ،مهوتلا وأ أطخلا وأ قدصلل الباق اربخ ربتعت ءاضقلا

 ربخلا اذه ةبقيقح نع يرحتلا يف هدهج لذبي نأ ىضاقلل

 كلذ نمو ،قيقحتلاو يرحتلا لئاسو نم ةليسو لكب هقدصو

 .القع وأ اسح هبذكي امع اكفنم ربخلا اذه نوكي نأ

 نأ باسحلا ررقي نأ اسح هبذكي امب ربخلا طابترا نمو

 نايب ىلإو ححاضيإلا نم ديزم ىلإ جاتحت ةلأسملا هذه

 ىلع ةينبم كلفلاو باسحلا لئاسم نأ نظ وأ داقتعا ىف أطخلا

 يف نوفلتخم مهسفنأ باسحلا ءاملع نأو ،نيقيلا ىلع ال نظلا

 .هلئاسم

 ملع ىلع وه نمم الإ هب ميلستلا نكمي ال لوقلا اذهو
 لصح ددح نمو ،لادتعاو ةنامأ و ةقث يذو كلفلا ملعب قيثو

 .لوبقلا بابسأو ةقنلا موقب

 ، لالهلا ةدالو يف كلفلا ءاملع فالتخاب لوقلل ةحص الف

 ةقيقدلاب لالهلا ةدالو ديدحت ىلع قافتالا مامت نوقفتم مه للب

 عيطتسي (شتنيرغ) تيقوتو ،(شتنرغ) تيقوتل ةبسنلاب ةينمزلا
تيقوتب ةينمزلا ةقيقدلا هذه ددحي نأ ناكم لك يق ناسنإ لك



       لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر ___"

 لالحلا نإ :ليق اذإف ةكلمملا ناكس كلذ نمو هيف دجاوتملا هلحم

 تيقوتب ةقيقد نيرشعو سمو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف دلوي
 ةيناثلا ةعاسلا ةكلمملا يف دلوي لالهلا نأ يعي اذهف ،(شتنيرغ)

 ضرألا ميلاقأ نم ميلقإ لك اذكهو اليل ةقيقد نيرشعو سمخو
 تيقوتل ةبسنلاب مهدلب تيقوت اوفرعي نأ هلهأ عيطتسي
 ىلع ضرألا ءاحنأ ةفاك ىف كلفلا ءاملع قفتا دقو ،(شتنرغ)

 .لالهلا ةدالول ةبسنلاب ايملاع اتيقوت (شتنرغ) ةعاس رابتعا

 لهأ ىدل لالهلا لئاسم نم ةلأسم حضوأ نأ بحأو

 ناكمإ ةلأسم يهو ،مهنيب فالخلا لحم يه كلفلاو باسحلا

 نيب طلخلا سانلا ضعب ىدل لصح دقو ،هتدالو دعب لالهلا ةيؤر

 لالحلا ةدالو ةلأسم نأ اونظف ،لالهلا ةدالو ةلأسمو ةلأسملا هذه

 اميف نوفلتخم كلفلا ءاملع نإ :اولاقو ،ةيؤرلا ناكمإ ةلأسم يه

 ةدالو يف ال ةيؤرلا ةيناكمإ يف فالتخالا نأ حيحصلاو .مهنيب

 .لالهلا

 :اهريسفتف ةدالولا امأ ةيؤر ناكمإ هلو ةدالو لالهلل

 هيلع ةمدقتم سمشلا نوكت ثيحب سمشلا نع لالهلا لاصفنا

 بيغت ثيح ؛فقرشملا ةهج اهنع فلختم وهو ‘برغملا ةهج
 كلفلا ءاملعو ،ةدالولا يه هذه ،اهدعب لالهلا بيغي مث سمشلا

نم لقأب ةدالولا هذه نمز ديدحت ىلع قافتالا مامت نوقفتم



     

 الو ،ةدالولا هذه نمزل نابرلا ريدقتلا بسح كلذو .ةقيقدلا

 ءاملع وأ نيملسملا ءاملع كلذ يف ءاوس اقلطم مهنيب فالخ

 .مهريغ نم كلفلا

 نم ريبك ددع -اندالب اهنمو- ةيمالسإلا دالبلا يقو

 كلذ ةقيقح نع مهلاؤسو مهيلإ عوجرلا نكمي كلفلا ءاملع
 ءاملعو كلفلا ءاملع نم ةعومجب نيب يملع ءاقل ددحي نأ نكميو

 .ققحتلاو ملعلا نم ةدازتسالل ةعيرشلا

 دعب لالهلا ةيؤر ناكمإ يف ةفلتخم ءارآ كلفلا ءاملعلو

 يواز لعب و تاجرد عبسب ةيؤرلا ناكمإ ددحي مهضعبف ،هتدالو

 هذه ،كلذ نم لقأب مهضعبو \تاجرد سمخب مهضعبو ،نيعم

 .مهنيب اميف فالخلا لحم يه ةلأسملا

 ءاملعلا رابك ةئيه رارق نأ تركذ تنأ :لئاق لوقي دق

 ةنسو هللا باتك نم ةحيرص صوصن ىلع ينبم بئاص رارق
 انتجاح امف ،ةيؤرلا ىلع لالهلا تابثإ يف راصتقالا ىف ةلي هلوسر

 .هتيؤر ناكمإ وأ لالهلا ةدالو تقو ةفرعم ىلإ

 هيعدي نمم لالهلا ةيؤر ربخ نأ :لؤاستلا اذه نع باوجلا

 رمأ ربخلا اذه ةقيقح نع يرحتلاو مهولاو قدصلل لباق ربخ
 القع وأ اسح هبذكي امب نرتقي نأ :ربخلا در بابسأ نمو ،نيعتم

ءاج اذإف ،يظ ربخ وهف هتبثأو يضاقلا هربتعا ول حو ،ةداع وأ



  

 الثم تبسلا موي سمش بورغ دعب ناضمر لاله ةيؤرب ربخي نم

 هبذكي امبب طبترم ربخل اذهف دحألا ةليل ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا

 تبسلا موي سمش بورغ دعب هتيؤر يعدا يذلا لالهلا نأ :وهو
 رم دقو ‘تاعاس ثالث ةبارقب سمشلا بورغ دعب الإ دلوي مل

 نوكت ثيحب سمشلا نع رمقلا لاصفنا اهنأب ةدالولا فيرعت انب

 .!؟برغملا ةهج اهيلع مدقتم هنأ وأ هل ةبجاح سمشلا

 :لوقأف لوقلا ضقانت مهوتل ادرطو تركذ امل احيضوتو
 :تالاح عبرأ روصتلا ىق

 دولوم لالهلا نأ كلفلا ءاملع ركذ اذإ ام :ىلوألا لاحلا

 هتيؤرب ربخي لدع ملسم ءاجو سمشلا بورغ لبق تبسلا موي
 هتلادع نع يرحتلا دعبف \اسح هبذكي امع كفنم هلوقف ،لالهلا

 هربخ ربتعي هتيؤر روصتب قلعتي اميف ةيئاضقلا تاءارجإلاو
- 

.٥ 

 نإ حيحص تابثإ هتيؤرب هربخ ىلع ءانب لالهلا تابثإو
 اذه درل كلفلا ءاملع نم دحأ يأ لوقب رابتعا الو ،هللا ءاش
 ىلع -ىلاعتو هناحبس- هللا ةردقف ةيؤرلا ناكمإ مدعب ربخلا

 مدع تارابتعا زواجتت ةيرصب ةردق هدابع نم دحأ يأ حنم
لاحلا هذنه يف عمتجا دقف هيلعو ةقلطم ةردق ةيؤرلا ناكمإ



  

 .ةيعرشلا ةيؤرلا ةحصو يكلفلا عقاولا

 دولوم لالهلا نأ كلفلا ءاملع ركذ اذإ ام :ةيناثلا لاحلا

 ربخب دحأ مدقتي مل نكلو سمشلا بورغ لبق تبسلا موي

 تابنإ يق اعرش ربتعملا نإ ثيحف سمشلا بورغ دعب هتيؤر

 ءاملع لوقل رابتعا الف ،هآر هنأب دحأ مدقتي مل و هتيؤر لالهلا

 ال اميذكي امع ةكفنملا ةيؤرلا رابتعاب لوقن اننأل ؛هتدالوب كلفلا

 .باسحلا رابتعاب

 الإ دلوي ال لالهلا نأ كلفلا ءاملع ركذي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 مث ك لقأ وأ رثكأ وأ ةعاسب الثم تبسلا موي سمش بورغ دعب

 .سمشلا بورغ دعب تبسلا موي لالهلا ةيؤر يعدي نم ءاج

 ريغ ربخ وهف اسح هبذكي امع كفني مل ةيؤرلا هذه ربخ

 نأ لاحلاو سمشلا بورغ دعب لالهلا ىري فيكف حيحص

 اذه !؟(لالهلا ةدالو) اهنع لالهلا لاصفنا لبق تبرغ سمشلا

 .نيرشعو نامث ةليل لالهلا هتيؤرب ربخي نم ربخ نم بيرق ربخلا
 ربخ كلذكف ،هيلع دودرم هربخف حالصلاو ةلادعلا يف غلب امهمف

 .هتدالو لبق لالهلا هتيؤرب ربخي نم

 دلوي ال لالهلا نأ كلفلا ءاملع ركذي نأ :ةعبارلا لاحلا

 هذهف ،هتيؤر ىوعدب دحأ مدقتي مل و سمشلا بورغ دعب الإ
مدع ديؤي كلفلاو ،اعرش ةتباث ريغ ةيؤرلا نأ اهرمأ حضاو لاحلا



          ةيؤرب لالشلا ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا فر

 ةمأ انإ" :ةلي هلوقب كلفلا ملع در ىلع جاجتحالا امأو

 ارظن هيف جاجتحا وهف .هيلع قفتم "بتكن الو بسحن ال ةيمأ
 باسحلاب ذخألا يف انع فيلكتلا عفر ىلإ ريشي ةلي هللا لوسرف
 .ةيمأ ةمأ اننأب كلذ ليلعت ركذيو ،ةباتكو ةءارق نم هتامزلتسمو

 باسحلا ملعت نم انطسقب انذخأو لاحلا تريغت نأ دعب نكلو

 نم ةيعيبط مولعو كلف نم ةفلتخملا مولعلاو ةباتكلاو ةءارقلاو
 ءافتنا يف امئاق انل رذعلا ىقبي له ءةفلتخم تاينقتو بطو ةسدنه

 باسحلا مولع يف نيصتخملا انئاملعب اننأ لاحلاو ،فيلكتلا

 رهظي يذلا ؟ملعنو فرعن نأ عيطتسن ةباتكلاو ةءارقلاو كلفلاو

 .انملع امم ةدافتسالا انم يضتقي رمألا نأو ،لاز دق رذعلا نأ ىل

 ."ناعتسملا هللاو

 ةينبم نييكلفلا لاوقأ ،هلل دمحلا" :٢]٢٨-٠٨٢ص لاقو
 ثكالفألا ريس ريدقت يف باسحلا دمتعت ةيكلف تايرظن ىلع

 جئاتن نمو ،اهدعابتو اهيقالت ثيح نم رمقلاو سمشلا اهنمو
 ءاهتناو ءادتبا فوسخلاو فوسكلا ةفرعم :ةيكلفلا مولعلا هذه

 ءاملع نم ةريبك ةعومجب دكؤي مولع يهو كاناكمو انامز

 رمألا نكلو ،اهجئاتن ةحص اثيدحو اميدق كلفلا يف مالسإلا

هذمب ذخألاب نيفلكم انسلف رسيم نيملسملا رشعم انل ةبسنلاب



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضعب نع لاكشإلا فر

 :,, دهش نمق : :لوقي -ىلاعتو هناحبس- هللاف .جئاتنلا

 هتيؤرل اوموص" :لي لوقيو ١٨٥(& :ةرقبلا) : همصيلف

 نم ةربتعم ىواتف تردص دقو ،هيلع قفتم "هتيؤرل اورطفأو
 ىلع ةينبم ىواتف يهو ،طقف ةيؤرلا رابتعا ىلع ةيهقف عماج
 نمو ,لي هلوسر ةنسو هللا باتك نم صوصنلا نم ةعومجب
 .اثيدح و اميدق نيملسملا ءاملع نم ةريبك ةعومحجب لاوقأ

 :يلي ام ركذ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا مامت نم نأ ىرأو

 روطت دق رضاحلا انرصع يف كلفلا ملع نأ كش ال

 ةدالو ةلأسم كلذ نمو ،ةيملع قئاقح هلئاسم ضعب تحبصأو

 دعب سمشلا نع رمقلا لاصفنا :يه ةدالولا فيرعتو لالهلا

 وهو ،‘برغلا يلي امم همامأ سمشلا نوكت ثيحب امهعامتجا

 تقو ةدالولا هذه تناك ول ثيحب ‘قرشلملا يلي امم اهفلخ

 .رمقلا لبق تبرغل سمشلا بورغ

 ماكحألا اهيلع تبنت فيرعتلا اذمب لالهلا ةدالو نأ ىرأو

 :ةيلاتلا

 دصب الإ دلوي ال لالهلا نأ ىلع نويكلفلا قفتا اذإ (أ)

 دهشي نم ءاجو -الثم- نيتعاسب ةكلمملا نم سمشلا بورغ
 ريغ ةداهشلا هنه نأ ىرأف ةكلمملا ءامس ىف لالهلا ةيؤرب
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 ."امبذكي عقاولا نأل ؛اهدر بجيو ةحيحص

 قيرط ىطعي نأ بجي نكلو" :٦٨٢۔-٤٨٢ص لاقو

 يف كلفلا ءاملعف ،تبنتلاو رظنلا نم هقحتسي ام ةيؤرلا تابثإ

 ىلع مهضعب فلتخي ال مهريغو نيملسم نم ةرومعملا ءاحنأ عيمج

 .لالهلا ةدالو تيقوت يف ضعب

 اهمدقتب رمقلا نع سمشلا لاصفنا يعت لالهلا ةدالوو
 لاصفنالا دعب لالحلا ةيؤر ناكمإ نع رظنلا ضغب هيلع

 عم دحاولا نأ ىلع سانلا قافتاك ةدالولا تيقوت ىلع مهقافتاو

 نورشع يه ةعبرألا يف ةبورضم ةسمخلا نأو ،نانثا دحاولا

 هلادج نوكي ال ىح لادجلا لبق ققحتلا همزلي كلذ يف لداجلاو

 دلوي ال لالهلا نأب كلفلا ءاملع لاق اذإف :لوقأ ،©بارغتسا راثم

 هاوعدف ةدالولا لبق ةيؤرلا يعدي نم ءاجو سمشلا بورغ لبق
 كلذك تناك ىوعد لكو ،لقعلاو سحلا اميذكي ىوعد ةيؤرلا
 امإ ثيح ؛ىعدملا اذه ناك امهم اهبحاص ىلع اهدر بجيف

 .ةلطاب ىوعد

 لالهلل تالاح ةعومحب نع ثيدحلا يف لخدأ نأ لبقو

 ناكمإ نيبو لالهلا ةدالو نيب قيرفتلا ركذأ نأ بحأ هتيؤرو

 الو لدجلا لبقت ال ةيملع ةيضق هتدالو تيقوتف هتيؤر

ءاملعلا ىدل ةفورعملا ةيملعلا اياضقلا يركنم دنع الإ فااتخالا
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 هيف فلتخا امم اذهف ةدالولا دعب ةيؤرلا ناكمإ امأ ،ةرورضلاب
 نوكي مأ ،ةرشابم ةدالولا دعب لالهلا ىري له :كلفلا ءاملع

 مهنيب رظن لحم اذه ؟ربتعملا ريدقتلا كلذ امو ؟ربتعم ريدقت هتيؤرل

 .ريثك فالتخا هيفو

 .ةيؤرلاب نوكي نأ بجي لالهلا تابنإ نأ :ييأر ةصالخو

 ."اميذكي امع ةكفنم نوكت نأ بجي ةيؤرلا نأو

 ٢ج يف تيوكلاب ةيعرشلا ىواتفلا ةعومجب يف ءاجو
 ءاسم ماعلا اذه لاوش لاله يئر له :اضيأ لئسو" :)٠ص

 ةيحانلا نم حيحص انمايص لهو ‘تبسلا موي وهو ديعلا موي

 ؟ةيكلفلا

 ةليل لالهلا دلوي مل تئافلا ديعلا يف :ءاتفإلا ةئيه تلاقف

 لبق ةسماخلا ةعاسلا يف تبسلا موي ءاسم الإ دلوي مل و ةعمجلا

 يف رونلا رهظي يكل دب الو \تيوكلا تيقوتب سمشلا بورغ

 ١٢ وأ ٠١وأ ٩ وأ ٨ نم رثكأ ةدالولا دعب هيلع رمي نأ لالهلا

 موي انديعف لالهلا ةيؤر نم هيف دب ال ديعلا ناك اذإف ةعاس

 يف هنأ نودكؤي نويكلفلاو ‘تبسلا الو دحألا سيلو نينثإلا

 ادوجوم رمقلا ناك ديعلا ةالصل ربكن انك امدنع تئافلا ديعلا

 سمشلا بورغ لبق ءاسملا يفو ،حابصلا يف ناضمر رمق يأ

ةليل ىري نل لالهلاف ىري تح ةدم ىلإ جاتحيف لالهلا دلو



  

 ىري نأ نكميو ،نينثإلا ةليل دحألا ءاسم يف ىري امنإو دحألا

 انمايصف ،ىري نل ةيبرعلا انتقطنم يف نكلو برغلا يف نكامأ يق
 اذإ هنأل ؛اموي ٢٨ انمص نحن ةيؤرلا بسحو حيحص ريغ ايكلف

 هتيؤرل لاحب ال ايكلف هنإف سمشلا عولط لبق لالهلا سانلا دهاش
 .ءاسملا ىق

 اهيف ثحبلا ترصح نلا رومألا ةئيلا تضرعتسا دقو

 ماعلل لاوش لاله صوصخب اهيلع ضورعملا عوضوملل ةبسنلاب
 تاظحالملا ضعب اهيلع تدبأ دقو ها ٤٠٦ يرجملا

 :ىلي امك تناكف تافاضإلاو

 لد اذإ ؛روهشلا رئاسو لاوش لالهو ناضمر لاله ين.١
 ةداهشلا لبقت الف ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع يعطقلا باسحلا

 هلقن امب ممتداهش درتو ،الودع دوهشلا ناك ولو هتيؤرب

 الو يلج رهاظ وهو" :يبويلقلا لاق مث يدابعلا نع يبويلقلا
 يبويلق ةيشاح "ةرباكم كلذ راكنإو ذئنيح موصلا زوجي

 )٤٩/٢(...".

 اذإ" :٩٨۔٨٨ص ٧ج يفو ٤٧۔٣٧ص ٣٢ج يق ءاجو

 ؛ةداهشلا لبقت ل لالهلا ةيؤر ةلاحتسا ىلع يعطقلا باسحلا لد

 نم يبويلقلا لقن عقاولا ةفلاخم مدع ةنيبلا طورش نم نأل

مدع ىلع يعطقلا باسحلا لد اذإ :هلوق يدابعلا نع ةيعفاشلا
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 :لاق مث ،امب ممتداهش درتو هتيؤرب لودعلا لوق لبقي مل هتيؤر
 ةدناعم كلذ راكنإو ذئنيح موصلا زوجي الو يلج رهاظ وهو"

 هلوق كلذ ىلع لدي اممو )٤٩/٢(، يبويلق ةيشاح "ةرباكمو
 كم رر حورم 2 لحم ورر إ ر رس مم صس رم ۔} رلس س 1 1

 لتلا ةياع انوحم ِنمَتياَء راهنلاو لتلا انلعجو :ىلاعتو كرابن
 ح ٥ مص ےہ م

 ٠

 1 <2} , ف ُ ح م ح ٠ . < , م - س حر

 اوُمَلعَتِلَك ركَنَر نم الضف اوت ةرصم راهتلاَدَيء العو

  

 :ءارسإلا) ه اليصمَت هسم ءتَم لكي باس ينلا ددع
 ے . رر ؟ 4 ,2 . -

 ١٢( نابشسحب رمقلاو سمشلا ل :ىلاعتو كرابت هلوقو :

 :يلي ام ةلاحتسالا ةلثمأ نمو ٥ :نممحرلا)

 عم برغيس لالهلا نأ ىلع ىعطقلا باسحلا لدي نأ ١.

 ٠ اهلبق وأ سمشلا

 ثكم هلو دوجوم لالهلا نأ ىلع يعطقلا باسحلا لدي نأ ١٢.

 ريدقت ي عجريو { ةليحتسم هتيؤر نكل سمشلا بورغ دعب

 لهأ لوق ىلإ لالهلا ةدالو دعب ةيؤرلا اهيف ليحتست تيلا ةدملا

 يوكلا يكلفلا يريجعلا دمحم حلاص .د دافأ دقو ،ةربخلا

 لبق ةنكمم نوكت ال ةدرجملا نيعلاب ةيؤرلا نإ" :هلصاح امب

 ةيؤرلا تناك اذإو &سمشلا بورغ ىلع ةقيقد نيرشع ىضم

قئاقد عبس يضم لبق ىري نأ نكمي الف ةثيدحلا ةزهجألاب
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 دعب عقيس افوسك كانه نأ يعطقلا باسحلاب فرعي ن أ ٣.

 هدعب الإ نوكت الو فوسكلا لبق نوكت ال لالهلا ةدالو

 ةلطاب ةيؤرلا نأ نيبت فوسكلا لصح مث ةيؤرلا تيعدا اذإف

 .عقاولا ةفلاخمل

 رمأ يف ةمهتلا تنكمت اذإ ةداهشلا درت كلذكو

 ىرت كلذ عمو ‘باسحلا ريغ رخآ ببسل اهريغ وأ ةداهشلا

 ىلع نيريبخ يأرب رومألا هذه يف ةناعتسالا نم دب ال هنأ ةئيهلا

 . "ةيملعلا قئاقحلا هذه نم قثوتلل لقألا

  

 هب تتفأ امل فلاخم هنإف..." :٦٧ص ٣١ج يف ءاجو
 لالهلا تابثإ ىفن يف باسحلا ىلع دامتعالا زاوجب اقباس ةنجللا

 .م
-. 

 ةلالدلا يعطق ريغ ناك اذإ امأ ةلالدلا يعطق باسحلا ناك اذإ

 لالهلا تابثإ امأ طقف ةيؤرلا ىلع نكلو هيلع دامتعالا زوجي الف

 سانئتسالا نكمب نكلو ،باسحلا ىلع دامتعالا هيف زوجي الف
 ."ملعأ هللاو طقف هب ةرانتسالاو

 روشنملا "ةلهألا تابنإ" يف ةيخر وبأ دجام روتكدلا لاق
 رشع ثلاثلا ددعلا ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةلحب يف
 يف محلاوقأو ءاملعلا ةلدأ ضرع لالخ نم" :٧٠٤-٢٠٤ص

:يلي ام انل نيبتي ةلأسملا هذه



  

 ءاسم لالحلا مغ اذإ نابعش نم نينالثلا موي موص نأ ١-

 روهشملا يف ةلبانحلا ىري امك نابعش نم نيرشعلاو عساتلا

 -امهنع هللا يضر- رمع نبا لعف ىلع ادامتعا مهدنع

 :نيرمأل حجرأ ءاهقفلا نم مهريغ يأر نأو حوجرم يأر
 ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا قوطنمل هتفلاخم :لوألا

 نأو ،لالهلا مغ اذإ اموي نيثالث لمكت نابعش ةدع نأ ىلع

 يف درو يذلا لمجملل ةرسفم تءاج دق ثيداحألا هذه

 .."هل اوردقاف" :لي هلوق

 يفي ناك هنأ :رمع نبا نع حص دق هنأ :رخآلا

 .هلعف نم حصأ هاوتفو ،ةلاحلا هذه لثم يف ةدعلا لامكإب

 .هلعف ىلإ ليوأتلا قرطت

 .رمع نبا اولأس) :لاق ميكح نب زيزعلا دبع نعف
 لاقف ءيش هنم انتوفي ال تح ناضمر لبق قبسن اولاقف
 عم اورظطفأو ،ةعامجلا عم اوموص ،فأ ،فأ :رمع نبا

 .ميكح نب زيزعلا دبع الإ حيحص هدانسإ ةعامجلا

 ةنسلا تمص ول) :لوقي رمع نبا تعمس :لاق هنعو

 (ناضمر نم هيف كشي يذلا مويلا كلذ ترطفأل اهلك

 يوار وه رمع نبا نإف :ىرخأ ةيحان نمو

 ،ميغلا ةلاح يف ةدعلا لامكإ نيملسملل نيبت لا ثيداحألا

.لي هللا لوسر نع هنع تبث امل هتفلاخم لقعت الف



-٢ 
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 نبا نع يور ام لمحي نأ بجيف)بيطخلا لوقي

 اكسمم حبصي ناك هنأ ىلع :كشلا موي موص نم ،رمع
 نظف ؟ةيؤرلاب ةنيب موقت له :راهنلا عافترا دعب نيبتي تح

 بستحي ال ناك هنأ :هيلع لديو ،امئاص ناك هنأ :يوارلا

 (سانلا عم الإ رطفي الو ،هب

 ريدقتلا نعم نأب :لوقلا نم دشر نبا نع يور ام امأو

 تقبس ييلا روهشلا يف رظنلا وه :ثيدحلا يف هب رومأملا
 حلإ....... نابعش

 ضوحدم لوق وهو ليلد ىلإ دنتسي ال لوق وهف
 ،ضومغلل فشك اهيف ناك نلا هلاوقأ يف ةلثمتملا ةجحلاب

 هيلع- نيب ثيح ريدقتلا نعم يف عقاولا لاكشإلل ةلازإو

 نابعش ةدع لامكإ وه انه ريدقتلا نأ :-مالسلاو ةالصلا

 ةفرعمل ةقباسلا رهشألا ىلإ عوجرلا سيلو اموي نيثالث
 .اهددع

 هل نيعناملاو باسحلل نيدمتعملا نم لك لالدتسا نإ

 يف سيلف ‘هلحم يف سيل لالدتساءةميركلا ةينآرقلا تايآلاب

 :حا َرَهَتلأ ةنم دهت نمت :ىلاعت هلوق

 يوم يه له ةَكِكلا نع كتولتتَي» :لاعت هلوقو
.هذه انتلأسم ق دارملا ىلع ةلالد 4 َجَحْلاَو ساَتلل



  

 ال رضح ىعم :انه دهشف رهشلا مصيلف رفاسم ريغ

 .ةيؤرلا رابتعا ىلع اهيف ةلالد الف ،ىأرو دهاش نعمي

 نأل ،باسحلا رابتعا ىلع ةيآلا يف ةلالد ال هنإف كلذكو

 دق رهشلا اذه نوكي نأ نم معأ وه رهشلا يف روضحلا

 .يقارقلا لوقي امك ‘باسحلا وأ ةيؤرلاب تبن

 لدتسي هنأ ىلع لدي اهرهاظف ةيناثلا ةيآلا امأو

 رصحي ام اهيف سيلو ،روهشلاو تيقاوملا ةفرعمل ةلهألاب
 .باسحلاب وأ ةيؤرلاب ةلهألا تابنإ

 :لالهلا تابثإ يف يكلفلا باسحلا دامتعال نيعناملا لوق نإ

 انيمن دقو ،ميجنتلاو ةناهكلا عاونأ نم عون باسحلا نأب

 :يلي امب هيلع دري اعرش هنع

 اوناك نيذلا نم اريثك نأ نم ةئشان ةهبشلا هذه نإ .أ

 اوناكو "ميجنتلاب نولمعي اوناك باسحلاب نولمعي

 فصوت نأ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءاضيأ ةناهكلاب نولمعي

 .ميجنتو ةناهك امنأ ىلع مهلامعأ

 ةيعقاولا نم بيصن اهل ناك نإو ةهبشلا هذهو

 اهتيعقاو دقفت امنأ الإ ةفلاسلا روصعلا يف ةيقادصملاو

 ملع هيف حبصأ يذلا رضاحلا تقولا يف اهتيقادصمو

ةقدلا نم ةياغ ىلعو ،اصصختمو القتسم املع كلفلا



  

 .حوضولاو

 اسدح سيلو ‘بيغلاب امجر سيل مويلا كلفلا ملعف
 امنإو ،اهئايلوأ ىلع نيطايشلا هيلمت امب اذخأ الو ،انيمخت الو

 نيناوق ىلع دمتعت \ةسوسحم براحت ىلع مئاق ملع وه
 تاكرحت ةفرعمب ةقلعتملا ةيكلفلا تاباسحلا نإو ةسوردم

 هيف لصحي يذلا تقولاو ،اممنارتقا تقوو رمقلاو سمشلا
 وأ \ةيعطق تاباسح اهلك فوسكلاو فوسخلا نم لك

 فالخلا اهيف لصي ال ،ةقيقد تاباسح يهف ،ةيعطق هبش

 .ةيناثلا نم فلألاب دحاو ىلإ

 دقف :ةيكلفلا تاباسحلا يف ةقدلا هذه ىلع ءانبو

 يلا ةيئاضفلا تابكرملا قالطإ نم لودلا ضعب تنكمت

 سمشلا تاكرحت دصرل ةصصختم ةزهجأ امتايط يف لمحت

 ةقدلا كلتب تاباسحلا نكت مل ولو "موجنلاو رمقلاو

 .ةلشاف براحت اهيلع ةينبملا براجتلا تناكل

 هنأل ،ميقتسي ال يكلفلا باسحلاب ذخألا نأب :لوقلا نإ

 ىلع ادامتعا ،نيموي وأ مويب يكلفلا رهشلا مدقت ىلإ يدؤي

 ةظحل يأ ،لالهلا داليم ةظحل يه يكلفلا رهشلا ةيادب نأ

 دمتعت يرمقلا رهشلا ةيادب نإو سمشلاب هنارتقا ءاهتنا

ال لوق ،نارتقالا ةلاح نم هجورخ دعب لالهلا ةيؤر ىلع
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 نأ كلذ ،‘باسحلاب ذخألا مدع ىلع هب لالدتسالل حلصي

 يكنفلا رهشلا ةيادب نيب نوزيمي مهسفنأ كلفلا ءاملع

 يرمقلا رهشلا ةيادب نأ نوريو ،يرمقلا رهشلا ةيادبو

 نوكت !امهريغو جحو موص نم :ماكحألا هب قلعتت يذلا

 نم لئاحلا دجو اذإ ةيؤرلا ناكمإ وأ ،لاللا ةيؤر ىلع ءانب
 ريغ رمأ نيموي وأ مويب مدقتلا نإف كلذلو ،هوحنو ميغ

 .لصاح

 لوعملا نأ يف :كلفلا لهأو ءاهقفلا نيب فالخ الو

 عقت يلا ،لالهلا ةيؤر وه موصلا رهش ةيادب تابنإ يف هيلع

 برغلا ةهج نم عاعشلا نم جورخلاو عامتجالا دعب

 .ءاسم

 اموي نيثالث ةدعلا لامكإ يف اضيأ مهنيب فالخ الو

 تلد هسفن تقولا يفو ،لالهلا ري مل و امئاغ وجلا ناك اذإ

 انه ءاهقفلا ناك نإو ،ةيؤرلا ناكمإ مدع ىلع تاباسحلا

 امنيب ،ةدعلا لامكإب رمأت ىلا ثيداحألا رهاظ نودمتعي

 .مىباسح ىلع باسحلا لهأ دمتعي

 اهيف نوكت يلا ةروصلا يف ىرج فالخلا امنإو
 اقفو ۔هوحنو ميغلا دوجو الول ةنكمم لالهلا ةيؤر

 لامكإ نوري ءاهقفلا روهمج نإ ثيح ؛كلفلا تاباسحل
.يرمقلا رهشلا ةيادب بسحت اهدعبو اموي نيثالث ةدعلا



 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لتاسملا ضعب نع لاكشإلا مفر ر _ .ن
         

 نيثالثلا موي نأ :ممياسح ىلع ءانب -كلفلا لهأ ىري امنيب

 .يرمقلا رهشلا نم لوألا مويلا ةقيقحلا يف وه
 ةيؤر تابثإ يف يكلفلا باسحلا دامتعا مدعب لوقلا نإ

 ،نونالث لوألا رهشلا نأ رابتعا ىلع مئاق هنأل ؛لالهلا

 دق هنأب ضوقنم مالكلا اذه نأو نورشعو ةعست يناثلاو

 رثكأ وأ نارهش ىلاوتي دقو ،نينالث رثكأ وأ نارهش ىلاوتي
 ىلع نيمئاقلا نأب :هيلع دري خلإ....نيرشعو ةعست

 نم روهشلا لئاوأ ةفرعم يف نوقلطني ال ةيكلفلا تاباسحلا

 .سمشلاب رمقلا نارتقا تقو نودمتعي امنإو قلطنملا اذه

 رهش داليم اناذيإ لالهلا دلوت هيف أدبي يذلا تقولاو

 يه تاباسحب نييكلفلا دنع نافرعي ناتقولا ناذهو ديدج

 .طبضلاو ةقدلا ىف ةياغ

 ردقي لالهلا هيف دلوتي يذلا تقولا ىلع ءانبو

 ريغ وأ ةنكمم لالهلل ةيرصبلا ةيؤرلا تناك اذإ ام نويكلفلا

 لهأ دنع رثكأ وأ نارهش ىلاوتي دقف كلذلو ،ةنكمم
 رثكأ وأ نارهش ىلاوتي دقو نيرشعو اعست باسحلا

 طاقسإ هيف سيل "خلإ ........ ةيمأ ةمأ انإ" :لي هلوق نإ

قلع ع رشلا نأ ىلع لدي هنإ لب ةلمج ةباتكلاو ©باسحلل
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 رهشلا نأ ىلع اضيأ لدي وهو ،لالهلا ةيؤرب موصلا مكح
 اموي نينالث وأ نيرشعو ةعست نوكي نأ امإ يرمقلا

 ثيدحلا نإف ىرخأ ةيحان نمو ،امب ملسم ةدعاق هذهو

 لامكإ انل تنيب يلا ىرخألا ثيداحألا عم قفتم ةرهاظب
 .لالهلا مغ اذإ نيثالث ةدعلا

 ثيداحألا نم هريغو ثيدحلا اذه قوطنم نإ

 لالهلا توبثب موصلا مكح قيلعت ىلع لد يذلا ةحيحصلا

 يذلا موهفملا ىلع مدقم ةدعلا لامكإب وأ ةيرصبلا ةيؤرلاب

 قيلعت نأ وهو ،نيثدحملا ءاملعلا ضعب هب ذخأ و هيلإ بهذ

 تاباسحلا تناك نأ موي ناك ةيرصبلا ةيؤرلاب مكحلا

 قرطتيو نخدلا امبوشي ةطيسب ةيئادب تاباسح ةيكلفلا

 نيملسملا ءانبأ نم ةيبلاغلا نأ ىلإ ةفاضإ ءاهتحص ىلإ كشلا

 رمألا تاباسحلا كلت لثمب ةفرعم الو مهل دهع ال كاذنآ

 يف ةدمتعملا ةديحولا ةليسولا يه ةيؤرلا ةليسو لعج يذلا

 لصح نإف ،لئاسولا نم اهريغ رذعتل ارظن ،لالحلا تابثإ
 ةفرعم اهلالخ نم عيطتسن ةقيقد ةيملع لئاسو تدجوو
 نم عنام دجوي ال هنإف لالهلا هيف ىري يذلا تقولا

 .اهدامتعا

 تناك اذإ لالهلا ةيؤرب ةداهشلا در بوجوب لوقلا نإ ٨

 لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر
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 لنم يف لالهلا ةيؤر ةلاحتسا ىلع لدت ةيكلفلا تاباسحلا

 ذخألاب ريدج لوق ةداهشلا هيف تلصح يذلا ءاسملا كلذ

 لدي ييلا اهصوصنو ةعيرشلا حورل قفاوم وهو رابتعالاو
 نم ءيش موصب ناضمر قبسي نأ زاوج مدع ىلع اهرهاظ

 اسح :انكمم نوكي نأ هب دوهشملا طرش نم نألو نابعش

 نم دعت ةيكلفلا تاباسحلا نأو اميس ال ،اعرش وأءالقع وأ

 .رصعلا اذه يف تاباسحلا قدأ

 امومع ةداهشلا نودري ءاهقفلا نأ :فورعملاو

 ءاهقفلا ثدحت دقف :صوصخلا هجو ىلعو ءةبيرلا ببسب

 دهشو ناضمر لاله ىأر نم ةداهش يضاقلا در نع
 ةلأسم اضيأ ءاهقفلا ثحب دقف ةلاحلا هذه لثم يفو «هتيؤرب

 تدر يذلا دهاشلا قح يف مويلا كلذ مايص وأ راطفإ

 .هتداهش

 امنإو ،ةرافك بجوي ال هراطفإ نأ :ةيفنحلا نيبو

 ليلدب هتداهش در يضاقلا نأل ؛طقف ءاضقلا بجوي

 ةرافكلا هذهو ،ةهبش تثروأف ،طلغلا ةممت وهو يعرش

 رضظني الو ،عمطخملا ىلع بحت ال اهمأل ؛تاهبشلاب ئردنت
 احلوبقب عراشلا رمأ يلا ةداهشلا درتفأ) :لاق نم لوق ىلإ

 ةداهشلا يه درت ال يلا ةداهشلا نأل ؛(؟بساحلا لوقب

."اهطورش رفاوتب اعرش ةربتعملا



  

 _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 نم سيل انه ةداهشلا در نإف :ىرخأ ةيحان نمو

 در باب نم وه امإو هتاذل باسحلاب ةداهشلا در باب

 ءيشب اهعوقول تدر امنإ ةداهشلاف ،يعطقلاب يظلا

 ."ةداع ليحتسم

 ..." ٤١٢: ص لاقو

 هسفن تقولا يو ناضمر لاله ةيؤرب دوهش دهش اذإ ٤
 :رظني هنإف ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع ةيكلفلا تاباسحلا تلد

 نأ دب الف ةضيفتسم لالهلا ةيؤرب ةداهشلا تناك نإ-

 ةيؤرلا ناكمإ ةلاحلا هذه يف حيحصلا باسحلا ديفي

 ،نييعطق اممموكل اهتلاحتسا ديفي نأ نكمي الو

 .اقلطم نييعطق نيب عقي ال ضراعتلاو

 يفف ةضيفتسم ريغ لالهلا ةيؤرب ةداهشلا تناك نإ -ب

 اهعوقول امب دتعي الو ،ةداهشلا درت ةلاحلا هذه لثم

 اذإ ةداهشلا نأ مولعملا نمو ،ةداعلا يف ليحتسم ءىشب

 ذخألا نألو لبقت الو درت امنإف ليحتسم ءيشب تعقو
 موي موصب ناضمر قبسي نأ يعي هجولا اذه ىلع اهي

 ةحيحصلا ثيداحألا هنع تف ام اذهو ،نابعش نم
. 

سيل لالحلا تابثإ يف باسحلا ىلع دامتعالا مدع نإ ۔-٥



 ا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا م      

 سيلو عقاولا ىق هتامدقم ةحص مدعو باسحلا نالطبل

 .ةلأسملا هذه يف هاغلأ عراشلا نأل لب ،هب لئاقلل ابيذكت

 ةيرصبلا ةيؤرلاب مكحلا قلع امنإو هيلع مكحلا قلعي مل و

 ."لاطبإلاو ءاغلإلا نيب يعيطملا خيشلا قرفيو

 ٦١ج هيواتف يف نيميثعلا حلاصلا دمحم خيشلا لاقو

 ىعداو بورغلا دعب سمشلا تفسك اذإ" :٨٩٦٢-٧٩٢ص

 اهفوسك لبق هيف سمشلا تباغ دلب يف ألاه رمقلا ةيؤر دحأ
 لثم يف ىري ال لالهلا نأب عطقلل ؛ةلوبقم ريغ هذه هاوعد نإف

 مل نإ ابذاكو ةقث ناك نإ امهوتم يعدملا نوكيف ،لاحلا هذه

 ىعدا نم نأ" :اذه يق ةديفم ةدعاق ءاملعلا ركذ دقو 5ةقث نكي

 ."هاوعد عمست مل سحلا هبذكي ام

 :ناببس هل فوسخلا وأ ڵ\فوسكلاو" :٩٩٢ص لاقو

 لهأل ملعي اذهف ڵ©باسحلاو سحلاب كردي :يعيبط ببس

 ."خحلإ ...ةقيقدلاب كلذ نوردقيو هنوفرعيو باسحلا

 وأ يلك فوسك لصح اذإ" ٣٢٣٠-٢٣٠٣: ٠ص لئسو

 دهوشو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امبورغ دعب سمشلل يئزج
 مويلا مكح امف ةكلمملا برغ عقت يلا قطانملا ي فوسكلا اذه

ةلمكت وه له ؟فوسكلا اهيف لصح نقلا ةليللا كلتل يلاتلا



  

 لالهلا ةيؤري ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا مفر

 ءاوس مويلا كلذ يت يلاتلا رهشلا لخد اذإو ؟اموي نيثالث رهشلا

 ."؟مكحلا امف ةيؤرلا قيرط نع وأ \باسحلا قيرط نع

 يف امبورغ دعب سمشلا فوسك عقو اذإ" :هلوقب باجأف

 لوأ يلاتلا مويلا هيف نوكي نأ رذعتي هنإف ضرألا نم ناكم يأ

 ملعلا لهأ نم نيققحملا دنع مولعملا نم هنأل كلذو ؛ديدج رهش

 يسحلا سمشلا فوسك ببس نأ اسح ةربخلا لهأو ،اعرش

 ةماعلا دنع مولعملا نمو ©ضرألا نيبو اهنيب رمقلا ةلوليح
 دعب لالهلا ىري ثيح الإ نوكي ال رهشلا لوخد نأ ةصاخلاو

 نأ نكمي ال هنإف كلذك ناك اذإف ،اهنع ارخأتم سمشلا بورغ

 سمشلا فوسك اهيف عقي لا ةليللا يف رهشلا لوخدب مكحي

 للا ىرجأ ييلا ةداعلا بسح ليحتسم كلذ نأل ؛بورغلا دعب

 الآ َلَحَجَي : ىلاعت هللا لاق رمقلاو سمشلا ريسم ىف ىلاعت

 رم ر ءم هم م إ ح س . ے ے صس حم . ,مس ,ر س

 :ه ميللا زيملا برت كلد انابتح َرَمَكلأو سملاو انكس

 زيزعلا ردم لد أل رَقَتسُمل ىرجت سمشلاو : :ىلاعت لاقو

 (؟ مرتلا نوثنغلاك داع َيَعلراتم ُهَتَرَدَمَرَمَتْلَاو ث ريملا

 ىف كو رامتلا نيس لتلا الي رمتلا كيدث نأام ىنثي شملا ل

 ادي رملاو () اهشر رينتلاوإل :ىلاعت لاقو ،هي بوحس ق
لات لالهلا ةليل رمقلا نأ ىلع صن ةيآلا هذه يفف .هاه



 لالحلا ةؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ___"

 ةلوليحلا نع ديعب اهنع رخأتم وهف اهل ايلات ناك اذإف سمشلل
 .!؟ضرألا نيبو اهنيب لوحي تيح زفقي فيكف ضرألا نيبو اهنيب

 امئاد رمقلا نأ ىري رمقلاو سمشلا ريس يق رظانلاو

 (الثم) رهشلا نم ةليل لوأ يف هارتف ،هريس يف سمشلا نع رخأتم
 يفو ،رثكأب ةيناثلا ةليللا يفو ،ةنالث وأ نيرتم ردقب اهنع دعبي

 يف رهشلا فصتنم يف نوكي تيح ءارج ملهو رثكأب ةثلاثلا ةليللا
 قرشملا نيب ام امهنيب نوكيف قفألا نم اهل لباقملا بناجلا

 .برغملاو

 فسكت نلا ةليللا يف رهشلا لوخد معز نمف اذه ىلعو

 اردب نوكي رمقلا نأ معز نمك وهف بورغلا دعب سمشلا اهيف
 نينحلا نأ وأ رجفلا عولط لبق جرخت سمشلا نأ وأ لالهلا ةليل

 نكمي ال اذه نأ مولعملا نمو همأ نطب نم جرخي نأ لبق لهتسي
 يف عيدبلا نوكلا اذه يف ىلاعت هللا اهارجأ ييلا ةنسلا بسح

 .هناقتإو هماظن

  

    

 ىلع ىلاعت هللا نأ يف لاكشإ الف ةيهلإلا ةردقلا بسح امأ

 امهقيرفتو نيرمقلا عمج ىلع رداق هنأو ،ريدق ءيش لك

 ب ادج :ىلاعت هللا لاق تقو لك يف اممتعاضإو امهسمطو

زيمرت نالآ لوثي ال رمملاو سمتاعمجت (ل رمقلاو () دمت



  

 سمشلا ريس يق ىلاعت هللا اهارجأ نلا ةنسلا نكل كل !هتنا ,

 ةيآ عقت ثيح الإ فلتخت ال ةدرطم ةنس ايندلا هذه يف رمقلاو

 ."ىلول ةمارك و ] يبل

 لهف سمشلل فوسك عقو اذإ" ٣٠٤٣: ٣٠ص لئسو
 ."؟رمقلا لهي نأ نكمي

 عقي نأ ةداع ليحتسي هنأ مولعملا نم هنإ" :هلوقب باجأف

 نود رمقلا ةلوليح هببس فوسكلا نأل ؛لالهلا دعب فوسكلا

 مل رمقلا نأ ملع دقف بورغلا دعب عقو اذإف سمشلا مرج

 نأ نكمي هنأ معز نمو لهي نأ نكمي تح سمشلا نع رخأتي
 لهتسي نأ نكمي نينخلا نأ معز نمك وهف ،لاحلا اذه يف لهي

 لبق علطت سمشلا نأ معز وأ همأ نطب نم جرخي نأ لبق

 امك . زع هلا ها لبق نم نم ردقم رمتلاو سمشلا ريس و رجفلا

في نأ -هللا 3 ةيميت نبا مالسإلا يش ا ١ دفو



 ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر ___

 ؛نكمي ال اذه نإ :لاقو ،اوعفد مث جاجحلا ىلص ةفرع يف عقو

 .لجو زع هللا اهارجأ نيلا ةداعلا فالح هنأل

 سمشلا فوسك وأ رمقلا فوسخب ملعلا امأ" :لاقو

 ركذ دقو ةمولعم ةيسح ابابسأ هل نأل ؛بيغلا ملع نم سيلف

 وأ ©ثفوسخلاب ملعلا نأ نامزلا ميدق نم نيملسملا ءاملع

 ."بيغلا ملع نم سيل فوسكلا

 نإ :سانلا ضعب لوقي" :٧٠٣۔-٦٠٣ص لئسو

 . "؟مكهيجوت امف باسحلاب كردي ال فوسكلا

 ءيش راكنإب يتأي نأ نكمي ال نيدلا" :هلوقب باجأف

 مالسإلا خيشك ءاملعلا نم نوققحملا ىري كلذلو ،ادبأ سوسحم

 ©باسحلاب كردي رمأ فوسكلا نأ هريغو -هللا همحر- ةيميت نبا

 نم ةمولعم مايأ يف الإ عقي ال كلذلو ،بيغلا رومأ نم سيلو

 يف رهشلا نم نيثالثو نيرشعو عست رهشلا رخآك ،رهشلا
 يف ةرشع سمخو ،ةرشع عبرأك هطسوو سمشلا فوسك
 ىلاعت هللا نأ نم ةلي يبلا هركذ ام يفاني ال اذهو رمقلا فوسك

 ريس فالتخا ردقي يذلا وه ىلاعت هللا نإف ،دابعلا هب فوخي

 يبلا اهركذ نلا ةمكحلا هذهف فوسكلا عقيف رمقلاو سمشلا

    

نيميثع نبا خيشلا نع هانركذ يذلا مالكلا اذه قو



 اذإ درت ةداهشلا نأو يعطق باسحلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 الو ،انه همالكل انداريإ نم دارملا وه اذهو يعطقلا تفلاخ

 نيبو لالحلا بورغ ةفرعم نيب قرفي هنإ :لاقي نأ نكمي
 حضاو وه امك لوألا نود يناثلا فرعيف فوسخلاو فوسكلا

 .دحأ ىلع ىفخي ال ىلج
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 ؟كشلا موي مايص مكح يف مكتليضف لوق ام :ةسماخلا ةلأسملا

 ناضمر مدقت نع ىمف هنأ ةلق يبلا نع تبث دقل :باوجلا

 ةريره يبأ ثيدح يق امك كلذ دتعي ل نمل نيموي وأ موي مايصب

 الو موي موصب ناضمر اومدقت ال" :ةلي هللا لوسر لاق :لاق

 . "همصيلف اموص موصي ناك لجر الإ نيموي

 "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هجام نباو يمرادلاو يذمرتلاو د واد وباو "ىربكلا ننسلا" يفو

 دحعخلا نباو ةبيش ىيبأ نباو قازرلا دبعو ىسلايطلا دواد وبأو

 "راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلاو دوراجلا نباو نابح نباو
 يقو "ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو "ءايلوألا ةيلح" يف ميعن وبأو

 ."ةنسلا حرش" يف يوغبلاو "راثآلاو ننسلا ةفرعم"

 ثيدحلا يف درو امك كشلا موي مايص نع يهنلا دروو

 لوسر ىمه :لاق ديز نب رباج قيرط نم عيبرلا مامإلا هاور يذلا
 رطفلا مويو ،نابعش نم موي رخآ وهو كشلا موص نع ي هللا
 . "امتإ فراق دقف اهماص نم" : لاقو ىحضألا مويو

 ماص نم :لاق -امهنع هللا يضر- رساي نب رامع نعو

  

   



  

 فو "ىرغصلا ننسلا" ى يئاسنلا هلصوو يراخبلا هقلع

 نباو هجام نباو ىمرادلاو يذمرتلاو دواد وبأو ىربكلا ننسلا

 يلع وبأو يبرخلا ميهاربإو ىلعي وبأو رازبلاو نابح نباو ةميزخ
 يف يقهيبلاو مكاحلاو يطقرادلاو "ماكحألا رصتخم و

 يوفبلاو "تايفالخلا" يفو "ريغصلا ننسلا" يفو 'ريبكلا ننسلا"

 جشألا ديعس وبأو "قيقحتلا" يف يزوجلا نباو "ةنسلا حرش" يف

 سيق نب ورمع قيرط نم "قيلعتلا قيلغت" يف رجح نباو هئزج ي
 .رفز نب ةلص نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع

 ىلع هعباتو "حيحص نسح ثيدح" :يذمرتلا لاق

 حرش" يف يوغبلاو هجرختسم يف يسوطلا يلع وبأ كلذ

 ."ةنسلا

 مهلك هتاورو حيحص نسح دانسإ اذه" :يطقرادلا لاقو

 هبقعتو ،'"نيخيشلا طرش ىلع حيحص" :مكاحلا لاقو ء "تاقث

 يراخبلا جرخي ل :لاقف "قيلعتلا قيلغت" ىف رجح نبا ظفاحلا

 ةلع كلذ عم ثيدحللو ،ائيش هحيحص يف سيق نب ورمعل
 يبأ نع :هيف لاق ةاورلا ضعب نأ للعلا يف يذمرتلا ركذ ،ةيفخ
 يداهلا دبع نبا لاقو \.ها "هركذف ةلص نع تثدح قاحسإ

 "زعأ دقو" :هل يذمرتلا حيحصت ركذو ررحملا يف هدروأ نأ دعب

.ها
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 طلتحا دق وه ش اروهشم سلدم قاحسإ وبأ و :تلق

 وبأ اهاور للعلا يف يذمرتلا اهيلإ راشأ لا ةياورلاو ،هرخآب

 قازرلا دبع هاور دقف كهب درفتي ل هنكل هئزج يق جشألا ديعس

 نب يعبر نع رمتعملا نع يروغلا نايفس نع "فنصملا" يف
 .مهبملا لجرلا ةلاهج هيفو ،هوحن رامع نع لجر نع شارح

 يمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبع نع ةبيش يبأ نبا هاورو

 . مهبملا

 يرونلا ةياور قو" : "قيلعتلا قيلغت" ق رجح نبا لاق

 مهبملا لجرلا ناك نإو ةصقلا هذه كردي مل ايعبر نأ ىلع ليلد

 "قاحسإ يبأ ثيدحل ةيوق ةعباتم يهف رفز نب ةلص وه هتياور يق

 .ها

 ©كشلا موي م ايبص مكح ف ء املعلا فلتخا دقو

 هللاو ريدقت لقأ ىلع ةديدشلا ةهاركلا وأ ميرحتلا حيحصلاو

.ملعأ ىلاعت



  

  

 يف اريبك اعفترم لالحلا سانلا ضعب ىري دق :ةسداسلا ةلأسملا

 مت اذإ اميس ال ةيناثلا ةليللا لاله هنأ نونظيف ىلوألا ةليللا

 لوخد ين اطخ عقو هنأ كلذ ينعي لهف {هلبق يذلا رهشلا

 .رهشلا

 الو هعافترا الو هرغص الو لالهلا ربكل ةربع ال :باوجلا

 ةنسلا كلذ ىلع لدت امك هتيؤرب ةربعلا امنإو \ هضافخنا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نع ةتباثلا ةحيحصلا

 ةرمعلل انجرخ :لاق يرتخبلا وبأ ىور دقف -ملسو هبحصو
 وه :موقلا ضعب لاقف لالهلا انيءارت :لاق ةلخن نطبب انلزن املف

 نبا انيقلف لاق نيتليل نبا وه :موقلا ضعب لاقو ‘تالث نبا

 ،ثالث نبا وه :موقلا ضعب لاقف لالهلا انيأر انإ :انلقف سابع

 :لاق ؟هومتيأر ةليل يأ :لاقف نيتليل نبا وه :موقلا ضعب لاقو

 هدم هللا نإ" :لاقي هللا لوسر نإ :لاقف ،اذكو اذك ةليل :انلقف

 َ ."هومتيأر ةليلل وهف ةيؤرلل

 ناضمر انللهأ :لاق يرتخبلا ابأ نأ ىرخأ ةياور يقو

 هللا يضر- سابع نبا ىلإ الجر انلسرأف ‘قرع تاذب نحنو

 لوسر لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا لاقف هلأسي -امهنع

 اولمكأف مكيلع يمغأ نإف !هتيؤرل هدمأ دق هللا نإ" :لي هللا

."ةدعلا
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 ملسم حيحص ىلع هجرختسم يق ميعن وبأو ملسم هاور

 هل نونعو &هجرختسم يف ةناوع وبأ ناثلا ظفللاب هاورو

 ضعب نم مظعأ اهضعب ةلهألا نأ نيبملا ربخلا ركذ :باب"ب

 لالجلا نأ ىلع ليلدلاو ةليلل الإ دعي ال اميظع ناك اذإ هنأو

 ."ليللا لهي ثيح

 كيلإو ،ملعلا لهأ نم دحاو ريغ كلذ ىلع صن دقو

 :كلذ يت مهلاوقأ ضعب
 ةنسلاو" :١٣ص ٢ج "ةنودملا" يف يناسارخلا مناغ وبأ لاق

 يشب هرغص الو هربك سيلو &سمشلا بورغ دنع ةيؤرلا ي
 :ةلي ىبلا لاق ام لالهلا ىلع لدي ربكلا وأ رغصلا ناك ولو

 ."سمشلا بورغ دنع هتيؤرل اورطفأو 3هتيؤرل اوموص"

 ۔-٩٩ص ١ج "نآرقلا ماكحأ" يف يبرعلا نبا لاقو
 .اريبك لالهلا دحأ ىأر اذإ" ٠٠:

 امنإو ،هرغص ىلع الو هربك ىلع لوعي ال :انؤاملع لاق

 نإ :لاق هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع يور امل ،هتليل نم وه
 سمشلا لوزت امدعب هومتيأر اذإف ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا
 يشعب يئر لاوش لاله نأ كلام ىور دقو .ةلبقتسملا ةليلل وهف

.ىسمأ قح -هنع هللا يضر- نامثع رطفي ملف



 "--- --- لالملا ةيؤرب ةقلتتملا لئاسملا ضحي نع لاكشإلا مفر

    

 انك اذإ تتح اجاجُح انمدق :لاق يرتخبلا يبأ نع يورو

 انمدق املف لايل سمخ نبا هنأك ةجحلا يذ لاله انيأر حافّصلاب

 ماصي تيقاوم ةلهألا هللا لعج :لاقف هانلأس سابع نبا ىلع

 ."اهتيؤرل رطفيو اهتيؤرل

 يدنلا ضورلا" ق يلعبلا دمجأ نب هللا دبع نب دمحأ لاقو

 ربكلاب لالحلا فلتخيو" :٤٩٢ص ١ ج "يدتبملا يفاك حرش

 ال اديدش افالتخا سمشلا نم هبرقو ضافخنالاو ولعلاو رغصلاو

 هيلع عرشلا لوع ام ىلع لمعلاو هحرط بجيف ،طبضني

 نم :اعوفرم دردح يبأ نب ةحلط نع هخيرات يف يراخبلا ىورو

 ."نيتليل نبا :نولوقي لالهلا اوري نأ ةعاسلا طارشأ

 :١٧٩١ص ٧ج "ملسم حيحص حرش" يف يوونلا لاقو

 هدمأ ىلاعت هللا نأو هرغصو لالهلا ربكب رابتعا ال هنأ نايب :باب"

 ."نوثالث لمكيلف مكيلع مغ نإف ةيؤرلل
 ١٥٢٣-١١٥٥: ص "روهشملا لوقلا" يف يونكللا لاقو

 اهفالخ رهظ ول قح ،بابلا اذه يف تابرجملل ةربع ال :ةلأسم"
 نع "سلاجلا ةهزن" يف يروفصلا هلقن ام اهنمف .هب ذخأ
 سماخ :قداصلا رفعج نع نيوزقلل "تاقولخملا بئاجع"

 نيسمخ كلذ اونحتما دقو ،يتآلا ناضمر لوأ يضاملا ناضمر

.كلذك هودجوف ةرم
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 ال كلذ عمو ؛كلذك هتدجوف اضيأ هتنحتما دقو :تلق

 عبار ناضمر لوأ نوكي ثيحب لالهلا يئر ول ىح هيلع دامتعا

 .ةيؤرلاب موصلا قلعتل هب ربتعي يضاملا

 صقني دق هنا يوونلاو ربلا دبع نبا هركذ ام :اهنمو

 .ةيلاوتم روهش ةعبرأو روهش ةثالث صقني دقو ايلاوتم نارهشلا
 .يئارقتسا مكح اذه رهشأ ةعبرأ نم رثكأ صقني الو

 موي سمشلا عولط لبق ارامن لالهلا يئر ول :ةلأسم

 لاله ةيؤرب نادهاش دهش مث ،نابعش نم نيرشعلاو عساتلا

 رهتشا ام ذئنيح ربتعي الو ةداهشلا لبقت نيثالثلا موي ناضمر

 ناك اذإو ،نيتليل رمقلا بيغي الماك رهشلا ناك اذإ هنأ نم

 .ةليل بيغي اصقان

 هب حرص دقو ثيداحألا لولدم حيرص وهو :تلق

 .هيواتف ىق يعفاشلا يلمرلا

 نع ملسم ىور امل ؛هرغصو لالهلا ربكل رابتعا ال :ةلأسم

 :لاق ةلخن نطب انلزن املف ،ةرمعلل انجرخ :لاق يرتخبلا يبأ

 ضعب لاقو ،ثالث نبا وه :موقلا ضعب لاقف لالهلا انيأارت

 انيءارت انإ انلقف سابع نبا انيقلف :لاق نيتليل نبا وه :موقلا

 وه :موقلا ضعب لاقو ثالث نبا وه موقلا ضعب لاقف ،لالهل
لاق :لاقف كاذك ةليل :انلقف ؟هومتيأر ةليل يأ :لاقف ،نيتليل نبا



 _لالملا ةيؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر

 ىلاعت هللا نإ" :-ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر

 ."هومتيأر ةليلل وهف {ةيؤرلل هدم

 بورغ لبق ةنلانلا ةليللا يف رمقلا باغ ول :ةلأسم

 نم نيرشعلاو عساتلا موي ناك لالهلا نأب هب مكحي ال ؛قفشلا

 بورغ دنع ةثلاثلا ةليللا ف بيغي لالهلا نأ ىلع ءانب ،نابعش

 .ةيؤرلل رابتعالا امنإ قفشلا

 :لاق ريشب نب نامعنلا نع دواد وبأ ىور دق :تلق نإف

 ناك ،ةرخالا ءاشعلا ةالص ،ةالصلا هذمب سانلا ملعأ انأ"

 طوقسل اهيلصي -ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر
 ."ةثلاثل رمقلا

  

 نوكي دقف .ماودلا ىلع لدي ات ثيدحلا ىف سيل :تلق

 رارمتسالا ىلع لدي ال هناف ."ناك" :هلوقب رتغت الو اذكه

 لفاونلا باوبأ يف "ملسم حيحص حرش"يف يوونلا هطسب امك
 ."مكحأ هملعو ملعأ هللاو ركشنف

 يف قازرلا دبع نب باهولا دبع نب دمحم جاحلا لاقو

ام لاؤس باوج يف رصانلا ركذ" ٢٥: ٠ص "لالزلا بذعلا"
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 الإ بغي مل و اريبك نيثالثو ىدحإ ةليل ىئر اذإ لالهلا امأ :هصن

 هدحاو ةليل دلو وهف نيثالثلا ةليل ري ل ناك دقو ءاشعلا دنع

 .ها هرغص الو هربك ربتعي الو

 يف يلبنحلا يتوهبلا روصنم خيشلا لاق" ٢٥٤: ص لاقو
 ولعلاو رغصلاو ربكلا يف فلتخي لالهلاو :تادارإلا ىهتنم حرش

 ال اديدش افالتخا ،اهنع هدعبو سمشلا نم هبرقو ضافخنالاو

 ىورو لاق.هيلع عرشلا لوع امب لمعلاو هحرط بجيف ‘طبضني
 طارشأ نم :اعوفرم دردح يبأ نب ةحلط نع هخيرات يف يراخبلا

 .ها نيتليل نبا :نولوقي لالهلا اوري نأ ةعاسلا

 اذه يف رهاظ ليلد الوأ روكذملا ثيدحلا نأ لصحتف

 .هرغص الو لالهلا ربك نوربتعي ال بهاذملا ءاهقف نأو ،بابلا

 وه :هنوري نيح سانلا ضعب هلوقي ام نأو هتليل نم وه امنإو

 سدح وه امنإو ،يعرش قيرطب سيل ،ثالث وأ نيتليل نبا

 ةققحم ةيؤر هل قبست مل ام هب لمعي الو هيلع ليلد ال نيمختو
 ةيؤرلا عنمي يذلا قبطملا ميغلا مدعو رصبلا ةمالس عم سمألاب

 ملسم حرش نم ةدايزب بكاوملا مالك .ها كلذ ملعاف {ةداع

 ."ضوع نبا مالك .ها يوونلل

 ١-١١٥٠: ٨٤ص ٥١ج هيواتف يق زاب نبا خيشلا لاقو

رابتعا ال هنأ ةمألل نيبت اهلكو ،ةريثك نعملا اذه يف ثيداحألاو"



 _- _ لالهلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشالا م      
 ۔۔۔۔۔۔۔۔_ ۔_ 2 مج

 الو ارمقلا لزانم فعضل الو \باسحلل رهطملا عرشلا يق

 نم سمشلا عولط لبق لالهلا ةيؤرل الو ،اهفعضو ةلهألا ربكل
 امنإو ،اعفترم وأ اضفخنم ناك ءاوس نيرشعلاو عساتلا مويلا

 ولو ،ةدعلا لامكإ وأ برغملا دعب ةيعرشلا ةيؤرلاب اعرش رابتعالا
 قرشملا ي لالهلا ةيؤر وأ ةلهألا رغص وأ لزانملا فعض ناك

 ةيؤرلا يف رثؤي امم نيرشعلاو عساتلا مويلا نم سمشلا عولط لبق
 وه -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأل ؛سانلل هنيبو ةل ينلا هيلع هبنل

 غلبي نأ هيلع هللا بجوأ دقو ،نايبلا ىلع مهردقأو سانلا حصنأ

 ةالصلا هيلع- كلذ لعف دقو مهبر نم مهيلإ لزنأ ام سانلا

 .هلمكأو هجو ريخ ىلع -مالسلاو

 اريثك افالتخا فلتخت ةلهألا نأ ءالقعلا دنع مولعمو

 هردكو وخا ءافص بسحو ،اهدعبو سمشلا نم اميرق بسحب
 طانأ كلذلو فعضلاو ةوقلا يف سانلا راصبأ فالتخا بسحو

 لامكإ وأ ةيؤرلاب ميظعلا رمألا اذه يف مكحلا لق ىفطصملا

 ...رخآ اطانم لعجي مل و ةدعلا

 هللا يضر- سابع نبا نع هحيحص يف ملسم جرخو
 نإ" :لالحلا يف لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبلا نأ -امهنع

 نإف هتيؤرل هدمأ دق هللا نإ" :ىرخأ ةياور يفو "ةيؤرلل هدم هللا
."ةدعلا اولمكأف مكيلع يمغ



          

 للملا ةيزرتلعملا رئاسلا ضس نع لاكشإلا وفر_______٩!
       

 باب" :هصن امي -هللا همحر- يوونلا مامإلا هيلع مجرتو

 نإف ةيؤرلل هدمأ هللا نأو هرغصو لالهلا ربكب رابتعا ال هنأ نايب

 ."نوثالث لمكيلف مغ

 نب رمع باتك اناتأ :ةملس نب قيقش لئاو وبأ لاقو

 اذإف ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا نأ -هنع هللا يضر- باطخلا

 هايأر امهنأ ناملسم نالجر دهشي تيح اورطفت الف لالهلا متيأر

 نطقرادلا هجرخأ :-هللا همحر- يوونلا مامإلا لاق .سمألاب

 ."ىهتنا ...حيحص دانسإب يقهيبلاو

 هيواتف يف ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع خيشلا لاقو
 رغص نم سانلا ضعب همعز ام امأو" ٥٠٦٢-٥٠٠٣: ص ١ج

 يف يوونلا مامإلا لاق دقف ‘تبسلا ةليل ري مل هنوكو ،لالهلا
 لالحلا ربكب رابتعا ال هنأ نايب :باب" :"ملسم حيحص حرش"

 لاقو ."نيئالث لمكيلف مغ نإف ةيؤرلل هدمأ هللا نأو ،هرغصو
 نأ باطخلا نب رمع باتك اناتأ :ةملس نب قيقش لئاو وبأ

 اورطفت الف ارامن لالهلا متيأر اذإف .ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا

 .سمألاب هايأر اممنأ ناملسم نالجر دهشي تح

 اورظطفأو هتيؤرل اوموص" :لاق هنأ ةلي يبلا نع تبثو

 دهش نإف .نيثالث اولمكأف مكيلع مغ نإف اهل اوكسناو ،هتيؤرل
."اورطفأ و اوموصف نادهاش



  

 رابتعا ال هنأ نيبت ثيداحأ ةلمج اذه نيعم يقو

 .اهرغصو ةلهألا ربكل الو رمقلا لزانم فعضل الو ©باسحلل

."ةيعرشلا ةيؤرلاب يعرشلا رابتعالا امنإو



" 
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     لالحلا ةيؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر 7 2٥
 ناك ةي لوسرلا نأ ثيدحلا يف ءاج دقل :ةعباسلا ةلأسملا

 يف ءاشعلا انيلص نحنو .ةثلاثل رمقلا طوقسل ءاشعلا يلصي

 طوقس لبق ه ٤٢٩ ١ يضاملا ماعلا نم ةجحلا يذ رهش

 ةيؤر يف اطخلا ع وقو ىلع كلذب لدتسي نأ نكمي لهف ،رمقلا
 ؟لالهلا

 انأ :لاق هنأ ريشب نب نامعنلا نع ءاج دقل معن :باوجلا

 ناك -ةرخآلا ءاشعلا ةالص- ةالصلا هذه تقوب سانلا ملعأ

 .ةثلاثل رمقلا طوقسل اهيلصي لي هللا لوسر

 "ىربكلا ننسلا" يفو "ىرغصلا ننسلا" يف يئاسنلا هاور
 نباو يسلايطلا دواد وبأو دمحأو يمرادلاو يذمرتلاو دواد وبأ و

 مكاحلاو يطقرادلاو "راثآلا لكشم حرش" يف يواحطلاو نابح
 ."ريبكلا ننسلا" يف يقهيبلاو "كردتسملا" يف

 امك ءاشعلا رخؤي ناك هنأ ةلي يبلا نع درو دق هنأ الإ

 يملسألا ةزرب يبأ قيرط نم امهريغو نيحيحصلا يف كلذ تبث

 دنع ةرمس نب رباج قيرط نم رخآ دهاش هلو -هنع هللا يضر-

 ةلومحم ريخأتلا ةياور تناك نإو ،اهمدقن نآلا نحنو ،ملسم

 هللا يضر- هللا دبع نب رباج ثيدح ليلدب تاقوألا ضعب ىلع

 لجعي ناك لي يبلا نأ امهريغو ملسمو يراخبلا دنع -امهنع

لجع اوعمتجا مهآر اذإ اهرخؤي انايحأو ،ءاشعلا ةالص انايحأ



  

 _لالحلا ةيؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع

 ضعب ىلع لومحم نامعنلا هاور ام نإ م رخأ اوأطبأ مهآر اذإو

 ةليللا يف رمقلا بورغ تقو فالتخا ليلدب امتح تاقوألا

 ركاش دمحم دمحأ خيشلا كلذ نيب دقو رخآو رهش نيب ةنلانلا

 نسحأ :٠١٣-٨٠٣ص ١ج يذمرتلا عماج ىلع هقيلعت يف

 :لاق ام صن كيلإو نايب

 ىلع ثيدحلا اذهب ةيعفاشلا ءاملع ضعب لدتسا دقو"

 ٥٥:٣-٥٨( "عومجلا" رظنا) ءاشعلا ليجعت بابحتسا

 )٤٥٠:١( "يقنلا رهوجلا" يف امك ينامكرتلا نبا مهبقعتو

 نيتعاس يضم دعب طقسي ةثلاثلا ةليللا يف رمقلا نإ" :لاقف

 ةأزحلا ةليللا كلت تاعاس نم ةعاس عبس فصنو ةعاس فصنو

 نمزب كلذ لبق بيغي رمحألا قفشلاو \ةعاس ةرشع ينثا ىلع
 نمو ةيعفاشلا دنع ليجعتلا ىلع ليلد كلذ يف سيلف ،ريثك
 ."مهلوقب لوقي

 وهو يأرلا يداب يف احيحص دقنلا اذه رهظي دقو
 أطخ و ءاشعلا ليجعت ىلع لدي ال ثيدحلا نأ ةهج نم حيحص

 بقار نامكرتلا نبا لعلف رمقلا بورغ باسح ةهج نم

 دضغوم نأ نظ مث روهشلا ضعب نم ةثلاث ةليل ي رمقلا بورغ

 .رهش لك نم ةثلاث ةليل لك يف دحتم هبورغ

يتآلا لودحجلا نم كل رهظي امك ،كلذك رمألا سيلو



 ن
 روهش نم رهش لك نم ةثلاثلا ةليللا يف رمقلا بورغ تقول
 نم هانرختسا دقو كهها١)٣ ٥ ٤ ماع وهو رضاحلا يرجملا ماعلا

 دقو "بيجلا ةجيتن" ىمسملا ةيرصملا ةموكحلل يمسرلا معوقتلا

 رمقلا بورخ تقوو رجفلا تقوو ءاشعلا تقو هيف انركذ

 ةعاسلا رضاحلا رصعلا لهأ حالطصا يف ىمست لا ةعاسلاب

 اهئدبم باستحاو ،ةعاس ٤ ٢ ىلإ ةليللاو مويلا ميسقتب ،ةيبرعلا
 .سمشلا بورغ نم

 تقولا تمسق اذإ كنإف ،ييامكرتلا نبا أطخ رهظي هنمو

 - امسق رشع ينثا ىلإ رجفلا عولط نيبو سمشلا بورغ نيب
 يف برغي رمقلا نأ تدجو :۔تاعاس ينامكرتلا نبا اهامس

 يلايللا ضعب يفو ركذ يذلا تقولا لبق ةثلاثلا يلايللا ضعب

 .٥هلدعب

    

 ةالص تاقوأ ئرقتسي مل ريشب نب نامعنلا نأ رهظي هنمو

 يف تارملا ضعب يف اهالص هلعلو ،امات ءارقتسا ءاشعلا لي يبلا

 رمقلا بورغ قفاوي تقولا اذه نأ نامعنلا نظف تقولا كلذ

 .امئاد ةثلاثل

 يف انيعم اتقو مزتلي مل ةلي هللا لوسر نأ كلذ دكؤي اممو

 يبنلا ةالص تاقوأ ركذ يق هللا دبع نب رباج لاق امك ،امتالص

اوعمتجا مهآر اذإ لجعي انايحأو اهرخؤي انايحأ ءاشعلاو" :و



 ٦     _ ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا من     
 هاور حيحص ثيدح وهو "رخأ اوأطبأ مهآر اذإو لجع

 . ىئاسنلاو د واد وبأ و ملسمو يراخبلاو دمحأ

 دقلو ىصم اميف هب اندعو يذلا لودجلا وه اهو

 تدجوف ةنسلا هذه ريغ ىرخأ نينسل ميواقت لإ اضيأ تعجر

 الولو .حيحص رمقلا بورغ تقو فالتا نم هتركذ ام نأ

 .نينس عضب ق لودخلا تركذل ةلاطالا ةيشح

 رمقلا بورغ تاقوأ لودج

 _ه٥٤٣١ ةنس روهش نم ةثلاثلا يلايللا يف

 ةيزعملا ةرهاقلا ةنيدم باسحب

          

 رمقلا بورغ رجفلا ءاشعلا

 ِ مو لا
 س ىق صس ق | س فق

 ويلوي ٦
 ١:٣٢ ٨:٢١ ١:٥٧ مرحم ٢ ءاثالثلا

 م٦٩١ ٦ةنس

 ١:٢٥ | ٩:٠٣ ١:٢٥ | سطسغأا١ رفص ٢ ءاعبرألا

 ٩ | ..:١٠ ١:٣٣ ربمتبس ٠ لواألأ عيبر ٢ ةعمجلا

 : ٧: | ١٠:٥٦ ٤٧ ربوتكأ ٠ يناثلا عيبر ٣ دحألا

 ٩: | ١١:٤٢ ١:٣١ ربمفون ٨ ىلوألا ىدامج ٣ نينثإلا

 ١:٢٣ | ١٢:١١ ٢:٠٦ ربمسيد ٨ ةيناثلا ىدامج ٣ ءاعبرألا

 رياني ٧
 ١:٢٢ ١٢:٠6 ٢:٥١ بجر ٢ ةعمجلا

 م٢٩١ا٧ةنس

     ٩: | ١١:٤٠ ٢:٢٤ رياربف ٥ نابعش ٣ تبسلا



    

    

.«««" -- "< 

 ناضمر ٢

 لاوش ٣

 ةدعقلا يذ ٣

   ةجحلا يذ ٢

 سرام ٧

 ليربإ ٥

 وي ام ٥

 ةينوي ٢

١:١٧ 

٩}١ 

١:٢٥ 

١:٣٢     

١٠:٥٢ 

٩:٥٦ 

٨:٥٩ 

٨:١٨   

 لالحلا ةبؤرب ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا من

٢:9٩ 

٣:٢١ 

٢:٤٦   
 يحرش يف ه١ ٣٤٥ ةنس يف هتبتك ثحبلا اذه :هيبنت

 كلذلو عبطي ل هنكلو يزوجلا نبال "قيقحتلا" باتك ىلع

 تيقاوملا هذمب رخآ الودج لقنأ هتلق ام ديبأت يف ةدايزو
 .مه

 :ه ٣٥٦ ١ ةرضاحلا ةنسلا نع

              

 رمقلا بورغ رجفلا ءاشعلا

 مما
 س ق س ىفق س فق

 سرام ٦
 ١:١٧ ١٠:٢٥ ٢٣.: مرحم ٢ ءاثالثلا

 م٣٢٩١ا٧ةنس

 ١:٦٠ ٩:٣٨ ٢:٤٥ ليربإ ٤ رفص ٢٣ ءاعبرألا

 ١:٢٧ ٨:٤٥ ٢:١٧ ويام ٣ لوألا عيبر٣ سيمخلا

 ١:٣٤ ٨:١١ ٢:٣٠ ةينوي ١٢ يناثلا عيبر٣ تبسلا

 ١:٣٢ ٨:١٩ ١:٤٢ ويلوي ١ ىلوألا ىدامج٢ دحألا

 ١:٢٥ ٩:٠١ ١:٩ سطسغأ٠١. ةيناثلا ىدامج٣ ءاثالثلا

 ١:١٩ ٩:٥٦ ١:١٦ ربمتبس ٨ بجر ٢ ءاعبرألا

 ١:٧ ١٠:٥٢ ١:٤١ ربوتكأ ٨ نابعش ٣ ةعمجلا

 ١٩ ١١٩ ١:٢٢ ربمفون ٦ ناضمر ٣ تبسلا

 ١:٢٢ ١٢:٠0 ٢:٠٩ ربمسيد ٦ لاوش ٣ نينثإلا



  

            

 رياني ٥
 ١:٢٢ ١٢:١٢ ٢:٣٢ ةدعقلا يذ ٣ ءاعبرألا

 م٨٣٩١ةنس

 ١:٢٠ ١١:٤٢ ١:٥٥" رياربف ٣ ةجحلا يذ ٣ سيمخلا

 الودج كاهو ،ركاش دمحم دمحأ خيشلا مالك ىهتنا

 0١٤٢٧ ماوعأل رهش لك نم فلالا ةليل رمقلا بورغ تقول

 روتكدلا زيزعلا خألا هجرختسا طقسمل ها٠٣٤١ ٩

 :نياذيشلا ديعس نب حلاص

  

 مويلا

 ءاعب ر ل ١

 سيمخلا

 تبسلا

 دحألا

    

 ه

 خيراتلا

 لوالا

 ٢ربيع
 اثلا ٢

 ىدامح٣

 ىلوألا

 ىدامج٣

 ةيناثلا

 ٢٣رجب

 ٣ نابعش

   ٣رمضان

 م

 خيراتلا

 يداليملا

 رياربف ١

٢٠٠٦ 

 سرام ٢

 ليربإ ١

 ٠إبريل

 ويام ٠

 وينوي ٨

 ويلوي ٨

   سطسغأ ٦

 بورغ

 م :

 م ٦:١١

 م ٦١:٢٣

 م ٦:٣٥

 م ٦:٥٧

 م ٦:٥٢

   م ٦:٣١

 بورغ

 رمقلا

 م ٩:

 م ٩:٤٢

 م ٩:٣١

 م ٩:٢١

 م ٥٨:٨4

   م ٧:٥٧

٠٢:٢٨ 

٠٣:١٩ 

.٣:٢٣ 

٠٢:٦٤ 

٦: ٠.٠١ 

٠.٠٩   

 قرافلا

 قئاقدلاب

١٨٨ 

١٥٨ 

١٩٩ 

١٧٦ 

١٩٢٣ 

١٤٤ 

١٢٧٦ 

٨٦ 

٨٩   

 يمريلا

٦٤ 

٦٢ 

٦٦ 

٦٥ 

٤١ 

٢٦٩ 

٢٢ 

  

   



  
  

 ةعمجلا

 دحألا

 نينثإلا

 ءاثالثلا

 ءاعبرألا

 سيمخلا

 دحألا

   ءاثالثلا

 لاوش ٣

 ٢٣ و ذ ١ دعتل ٣

 ٣ذو ةجحلا

 ٢ مرحم

١٤٢٩ 

 ىدامج٣

 ةيناثلا

 بج ر٢

 نابعش ٣

 ناضمر٣٢

 لاوش ٣

 ةدعقلاوذ٣

 ةجحلا وذ

 مرحم ٢

١٤٢٣٠   

 لالحلا ةؤر ةقلعتملا لئاسملا ضع نع لاكشإلا مفر__

 ربمسي د ٣٠

 رياني ٩

٢٠٠٩   
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:١٣ 

:٢٥ 

:٢٨ 

:٥١ 

:٥٧ 

:٤٧ 

:٢٢ 

:٢ ٥ 

:٧ 

:٩ 

٥٠١ 

 م ٥

 م :٥

 م :٥

   م :٥

 م ٧:٣٢

 م ٨:٦

 م ٨:١٥

 م ٨:٢٦

 م ٣:

 م ٥:

 م ٨:٤٥

 م ٨:٢٢

 م ٧:٢٣

 م ٧:١٦

 م ٧:٢٥

   م ٨:٣٨

٠٢:٤٩ 

٠٣:١٥ 

.٢:٥٢ 

٠٣:٣١ 

٠٢:٥٤ 

٠٢:٣٢ 

٠٢:٤٧   

١١٩ 

١٧٦ 

١٦٨ 

١٦٩ 

٩٥ ١ 

١٧٧٢٣ 

١٦٠ 

٢١١ 

١٧٤ 

١٢٧ 

١٩ 

١٢٦ 

٢ ٥ ١ 

١٦٧   

٦٤ 

٥٨ 

٦٤ 

٦٩ 

٦٤ 

٥٤ 

٤٢٣ 

٣٢ 

٣٦ 

٣٩ 

٣ 

٢٣ 

٣   



  

 تبسلا

 دحألا

 نينثإلا

 ءاعبرألا

 سيمخلا

 تبسلا

 دحألا

 ءاثالثلا

 ءاعبرألا

   سيمخلا
 ىدامج٣

 ةيناثلا

 بحر ر٣٢

 نابعش ٢٣

 ناضمر٣٢

 لاوش ٢٣

 ةدعقلا و ٣

   ةجحلا وذ٣

 ٩مارس

 ليربإ ٧

 ويام ٧

 وينوي ٥

 ويلوي ٥

 سطسغأ ٣

 ربمتبس ٢ ٦٢

 ربوتكأ٢ ١

   ربمفون ٩

 م ٦:٢١

 م ٦:٣٢

 م ٦:٤٧

 م ٦:٥٦

 م ٦:٥٢

 م ٦:٣٢

 م ٦٠٢٣

 م ٢٥ :٥

 م ٥:٢٠

 لبقو رهشلا نم ثلاثلا ةليل ةيادب انه خيراتلا : ۔_ه

 فاصتنا لبق هتياف يأ مويلا ءاسم انه خيراتلا :م

 يداليملا ميوقتلاب ليللا

 الإو ليللا فصتنمل مويلا ةيمست رمتست ثيحب ىلاوزلا

 ريغف يرجهلا ميوقتلا بسح يلاتلا مويلا ربتعأف

   سيمخلا ىلإ ءاعبرألا

 م ٩:١٨

 م ٩:١٤

 م ٩:١٢

 م ٥

 م ٧:

 م ٥:

 م ٢١:

 م !: ٤٧

 م ٧:٢٣

 لدعملا

 ىلعألا

 ند الا

   طسوتملا

٠٢:٥٢ 

.٣:٢٣ 

٠٢:٠٩ 

٠٢:٢٥ 

٠١:٥٢ 

٠٢:١٨ 

٠٢:١٢ 

٢:٣١:٠٥ 

٣:٣٧:٠٠ 

١:٢٦:٠٠ 

٢:٢٥:٠٠   

١٨٩ 

١٧٧٢٣ 

١٦٠ 

١٩٢٣ 

١٤٩ 

٤٥ ١ 

١١٢٣ 

١٣٨ 

١٣٢ 

١٢٢ 

١٥٦٢ 

٢١١ 

٨٦ 

٥ ٥ ١   
  

٥٧ 

٦٢ 

٦٧ 

٥٥ 

٤٦ 
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 ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو ملعأ هللا و ةبوجألا يهتنت اذهبو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



  

 ج. علاطملا فالتخا رابتعا :ىلوألا ةلأسملا

 علاطملا فالتخا ةلأسم نيب ةقالع دوجو مدع : ةيناثلا ةلأسملا

 لالهلا عالطتسا مكح :ةثلاثلا ةلأسملا

 تابثإ يق ىكلفلا باسحلا ىلع دامتعالا مكح :ةعبارلا ةلأسملا

 ١٨٨ ................... يفنلا بناج يف هب ذخألا مكحو رهشلا

 ٢1 ................... ................ كشلا موي مايص مكح :ةسماخلا ةلأسملا

 ٢٥٥ ............... اهعافتراو ةلهألا ربك رابتعا مدع :ةسداسلا ةلأسملا

 ةليللا يف رمقلا طوقس نيب ةقالع ال هنأ :ةعباسلا ةلأسملا

 ٢٦٤ .......................... ...... ءاشعلا ةالص ءادأو ةثلاثلا

 :٢٠٠٩/٢٢٠ عاديإلا مقر




