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 ناوتحلا ريس

 ادرس دوج ىف انيس ريسجع ماسؤفا راك
 يف ىأر نإ نط ل نردصرأ ىلع مكرم ا ركاوم ظ

 مير ملطف همي ميعب ةيئرنب لم ًارفسم
 ؟ ىذاي كمت ١١م : [اسرب املأ هيافلاد داما

 كرير مسام ؛ايعارمرل لاف « نسم لامف
 [| زنا محلا ف كيرميل < لاّمف ؟ سينما
 . يك هلاعدو هلا مس



 ةيقاسب رحبلا عابو ؟ةيفاعلا ىلع ضرملاو ةيقابلا لع ةيناغلا رثآ نم هك
 ,ةيلاغ روح باسح ىلع ةيناغ هينيع يف تقارز

 : .لعألا ناودلاو والا ءازجملاب مهل انيكذتو ناججرفتو مق ةيابس انالبلا باحصأ تك
 .قاتشت لخآ ةذلو رظني ربكأ اييعن نأ ىلع اهيبنت ةلئاطلا قارومألاو ةغباسلا معنلا فاحص 2ك

 .ءاوهألا تاييصأ غيزو تنا ويهشلا تاجحومو

 ءارج مهقحل يذلا ىذألا نع مل ةيلستو.«قلخلا ةياده ايعس مههابج نم ببنت يذلا يدا و لذبلا قرعل احسن ثاوعدلا نامي
 .نيلسرملا قرط مهكولس

 وأ عاط نم. ..لقع و لفغ نم : لكلا ىلإ ..يهو ..وه ..تنأو ..انأ ين مك
 .ىوه وأ امس نم ..يصع

 .ةنملا ناحر يف ةجهبملا ةحايسلاو ةعشمملا ةهزتلا ةذه مكيلإ يدهأ ..ءاتوخإ مكيلإ
 .اولءافت !؟ءىث اك تعسو يتلا هللا ةمحر انعست ال فيكو !؟ضراألاو تاومسلا اهضرع ةنج انع قيضت فيكو هنو زئاف مكنأب لؤافتلا مث «جاهتبالاو عاتمتسالا ءاجرب

 . يآ



 هنع دج مل ةنجلا معط قوذت:نمف ءاهب نقوتو ةنجلا
 .هسأر ينيعب اهاري:ىتح أديباؤأ حرتسي مو ءاليدب
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 ” قطا 27 ةتنسيسل م

 5 «كيلغعا 1 كن هدا اني[ ايلا هذهف

 :كل ةججح ن وكيس اهأ هللا لضفب قتاو
  4لسه * ١ 4



 نيدهتجملا ةبلحو لذبلا تاحاس يف ىه له

 ىه مأ

 نيقشاعلا تا رفزو نيحملا تانعنآ يف

 تاولخلا اًياتثو:تادجسلا عومد يف له

 ظ يبه مأ

 تايهبشلا لاومأو تاراجتلا وم ِق

 نيدلإ ةرضنو نيملسملا موم* يف يه له

 يبه مأ
 !؟نيفئازلا موجنلاو نيهاللا لاوحأ يف

 عقدي سيل ىتلقم نم امد ضيفي امئاد عمدلا ىأر ذإ يليلخ لاقف

 عيضُم عمد وهف ىليل ريغ ىلع ةبابص يرجي عمدلا اذه ناك نئل



 !!ءدبلا لبف هيبنت رخآ

 نع اديعب كذخأت ةيوبيغ الو «لايخلا ىلإ عقاولا نم ابوره باتكلا اذه سيل

 تحت ةرضاخلا ةايحلا حالصإو «ةرخآلا ةقيرطب ايندلا لكاشمل لح وه لب :كايند

 باوتلا يف اعمطظ ابتراعب هللا كرمأ قتلا ضرألا ةرامعو :ئرخألا ةايحلا ريثأت

 .لغألا رجألاو ىلعألا

 اهدرطت نأ ال كتاماتها ةرئاذ يف ايندلا لِخْيدُت نأ ةتاحفصلا هذبب كديرأ

 يأ ِتّقرتنف ؛ناوضرلا اهتابنج نيب غابيو ةتلا اهيف ىرتشُت يتلا قوسلا اهنأل
 .اهضئتقتف ةندلا ىلإ كلصوت اهيف ةصرف

 الث فيكو ةايحلا نع لب توملا دعب امو توملا نع نذإ تباتكلا اذه سيل
 !!ةايحللا

 لصتو كلهأ دعستو كتراجت حئبرتو كتسارد يف قوفتتو كلمع نقتن فيك
 يتلا كتوقو ..هدابعل ةمدخو هنيدل ةرضنو هلل ةعاط أذه لك لعفتو كنمحر

 هياوث يف عمطلاو ء«دوشنملا هللا اضرو «بلقلا نكسي يذلا سودرفلا :كعفدت

 .كنيعُيو يتنيعي هللاو :عئارلا



 . 95 رح هع. وص.  ةمدقملاو

 ةصسمادقملا

 يعج

 نمو انسفنأ زورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتستو هنيعتستو هدمحن هلل دمحلا نإ

 ال نأ ديشأو هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدبي نم ءانلامعأ تائيس

 ..هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 * َنوُمِلْسُم مثدأَو اَّلِإ نوم الو تاق ّقَح ل أوف أوما نيِذْلا اياتي »
 [ ٠١١ :نارمع.لآ ]

 بو اجور جنب َقلََو ودون ني ركل ىلا محو اوقثآ نمثل الآ اجَتُي ©

 4ايِقر ْمُكَدلَع ناك هللا نإ َماَحْرألاَو فب َنوُلَاَسَم ىلا هللا اوقاو "ءآسؤ ارمثك ًالاَجر اًميمِ
 [ ١ :ءاسنلا ]

 ْرِهغَيَو كطمعأ كَل حِلَصُي 29 اًديِدَس ًالْوَق اوُلوُقَو هلا اوُقَتأ اوما نينا ايأنَي »
 [ 71 3٠ :بترجألا ] 4 اًميِظَع اَرَوَق وَ راف دفق ءَُلوُسَرَو هلأ عِطُي نَمَو كنود مُك

 .. دعب اَهأ

 هعقني ام لكب هبلق نحش ديعيو ايندلا يف ءرملا اهيف دّوزتي «تاطحم ناميإلل نإف

 ال ىتح اهنيب ام يف هّرنتن ةريثك تاظحم اهلعج نأ ةعساولا هللا ةمحر نمو :ةرخآلا ىف

 : اهثمف ؛ عطقنن وأ لمن

 .توملا ركذ رك

 .هتافضو هللا ءاسأ ربدت دك

 . ميم هّريو هدابعل هللا بح يف لمأتلا هك

 .انل هللا ةبقارم راعشتسا دهت<



 .ةرخآلا لبق ايندلا ف تانسحتلل ةليمجلا راثآلا <

 .ةرمدملا تائيسلا ةيقاع ده

 نم ايهف ءرانلاو ةنملا ركذ : ناَرْيملا تالقنمو نايإلا تابيبكت نمض نمو

 بلقلا ةجلاعم يف ةيودألا عحنأ نمو ءهللأ ىلإ. ةربيبس لجو يف ءرملا جاتجام مها

 هللا قيفوت نم ناك اذل :تاوهشلا ءانعو توتذلا ةرازج نم اهيف فقتي 4 ؟نعتملا

 نآلا أدبأو :ىركلا ةناغلا ةهليش عولبل ةعضا وتم ةلواحم يق روطسلا هله رطسأ نأ 0

 'لوقأف «ناعتسملا هللاو ..

 نيأ !!اندرطو اوتد فيك طءاكنأاو !؟انذعبأو ويف تفيك !ءاترسحاو

 !؟تارسخلا ةديش ني !؟قاوشألا ةف نبأ !؟قارفلا غومد يأ !؟دحولا تاَغّذَل

 هير ب 20 'أ عطتقا

 ا .ةريع ايدك ييلطلا عطمأ :لجراي

 :كاض ولا هقيس ام رجشا بعصأو

 نوُضَقُت ..مكرتسيو بونذلاب هنوزرابت .لبقيو نوضرعُت !ةاصُعلا رشاعم اي

 هع نواتكاو مكي هتفلاعع ىف همعن' نم نوققتت . .مكينديو مكسقنأ

 لا ا ا



 11 ظ ةيذقملا

 .قاوشألا راث ىلإ هيدقَك ديدحلا< راضو انك دف كتلق تناك نإ ىخأ

 - ةمرطضت يك كدنع ةبحملا ةلعش يف خفنأ بانكلا اذبب ىينعدو ا

 !؟دراب ديدح يف برضلا عفي افآلإو 65

 نامز لعل ريخلا تاجفتل ضّرعت «مويلا اماوبأ تحتف دقو ةنلا نع الفاغ اي

 .نيلفاغلا يف تنأ 1 لح لوخدلا

 + ةسسامممل اهإ و نس انع !١

 قولا امر مل 7 1
 ادماع ركبسلا يعاب نم ارض حف

 :نالجر سانلا
 !؟تنأ نيلجرلا لاربلطل ف ظقيفسي لجرو :ءوضلا يف ماني لجر

 الف .دئاوفلا قحتست نفل كذا :فيولثلا اهيف نسخت ةبق 1 .يدذإ

 نوكت نأ هللا هذا ؛اناهرب ةيفشلا ليث الو ءاناحير موكزملا دي 04
 .ءال وه نم

 ةةنيي بح هلدق ليج ::مضني هيف يذلات ءانإ لكو ؛هتلكاش لغ لمعي لك
 1 نا د 1 2 0 01

 نم. تناو :قيل هتلتق نسيفو «ءارفع بح ةلتق ةؤزرعوؤ (ةّرع بح هلثق ٌررتكو

 !؟كلبق

 ناوت لثمم ٌروفلا اهنم قاع الو رياثم لئيم تاجاحلا كردأ الو

 .رشس ىلع انلكو ءى وقتل لآ بكرملاو + لخاس ةنحلاو رحب ايثدلا هأتوحإ



 «ةجلاوفولي اد حجج ويحمي 0 12 ف

 نم :ةحفص وه لب «ةنجلل ايليصفت امهصو باتكلا اذه نيل 1

 ةياهنلا يف فادهتسي بيغرتلا مالقأ نم ملقو ؛قيوشتلا تاحفص ©

 اهل. مئادلا ركذلا ىلإ عفدي :دولخلا رادل قشع ةخفن هيف خفني «كبلق

 ييأل ردابم.لوأ نوكت اهدنغو .اهليبس يف لذبلاو دادعتسالا عم
 كل: تيطت لب فيلاكتلا كيلع. لهتستو «كنذآ قرطت ريغ ةعييض

 :كلاح ناسل ءافلكتو ةاناعم ال ةيوفغو ةيجس ابيدؤتف

 ٌلجّرلا هب يوهت بلقلا ىوهي كيح نإ" ”قوبلا اذ ٌنكلو ادمع مكترز امو
 .:هللا 2 ئبيبح

 اذإف .هنحلا ىلإ هب ريطت احاتج اذه يباتك ذخيف «حانج ريغب رقصلا قلي ال

 90 اهددع ينست الف اهتلاخد

 ::مويلا ةنجلا قشاع

 ةرجشلا ىلع فلأ نم ريش دحاو ٌروفَصَع' :مويلا ريغ ىلإ كنمأ دمت ال
 دغلا امأ «ناث تقو.عييضت هْتقيَفَح ف وهو: ضم تفوب لاغشنا سمألا يف ريكفتلا
 .كموي كموي ..كموي كمويف :نوكت ال وأ هلهأ نم نوكت ئرذت الف

 :]ميخإو
 زكتري ةنجلا ىلع ءلماش حالصإ عورشم باتكلا اذه

 ال اهرسأب ةمألا عفتنت هبف وتري اهميعت لاز يوتري اهركذدبو جد
 لضفلا لاق امك متملع اهب مكل ةركذت دّرع وهو :هدرفمب درفلا

 ."'نوملعت ام مكركذت انكلو نولهجت ام مكملعن ام هللاو انإ:يشاقرلا

 37 م7 ردلارتن(١)



 قرافلا

 ممل حنس قشعلاو بحلا نيب يح
 مل مسا قشعلا نآل ءاقشع ىمسي بح لك سيل نكل ءابح ىمسي قشع لك

 داز امل مسا لخبلاو :دوجلا نم دحلا رواج امل مسا فرسلا نأ امك ؛ةبخملا نع ضاف

 .ةعاجبشلا قوف روهتلاو «ةطيتللا ةدنق نع لضف امل مسإ نبخاو «داصتقالا نع

 ةيحان هّجوي مل نإو ءانم دحاو "لك بلق يف يفطاع يرظف نورخم كانه

 دبالو بلقلا فزتُتسا ميعنلاو ةنحلا نم اهيلع بترتي امو ريخلا لاعأو لئاضفلا
 مئاق ماطحلا اذه نم اهتود اهو ةنحلا نيب قابسلاو ءلمع وأ ةراجت وأ ةأرما قشع ىف

 نمو ءرثآلا لبق فلور نللتمي مليأو ءالرآ كبلقب لحي مسأ (هدجأ لع مويلا
 .ةب رفظ اع هميرغل لزانتي نأ هيلع بعص رصتناو رفظ

 ئرقلا بلغ اهدحأ دتشاو ئوق اذإف ؛ةريثك ءاوهأ هلخادب عراصتت بلقلا

 تاومت كيلق ايندلا .تزاح"اذإو لذألا ينم رعألا حرخأو ةافيعضلا انهنم
 !؟عولضلا نيب ودع نم زارتحالا فيكو ءودع ىلإ كلخاد

 :ةيسراف ةمكح يف ةصالخلا
 !؟ادبأ ينركذت الأ :دايعلا نم دياعل كولملا دحأ لاق تح

 !!نير تيسن املك ..لجأ :لاق





 :ىلو دكا انل زافه ١-

 .""”«ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك# لق ىبنلا لاق

 نكسن انك دقف :ةبرغلا ةايح :اهايحن نأ لي يبنلا انل دارأ يتلا ةايخلا ةعيبطف

 انلاثمأ نم ديرطلاو ءرادلا هذه ىلإ مالسلا هيلع مدآ انوبأ اهنم جرخأ نأ ىلإ ةنجلا

 نبا لاثمأ نم ءاكحلاو ءالقعلا ةوعدل ةباجتسا ةدوعلا بلطيو عوجرلا ىلإ ىعسي

 :ىدان نيح ملا

 اههنإف ندع تاتتج ىلع يعض

 هيلا ايهيفو ىلوألا كه لزانم

 .ئرتق لستهف ودهعلا ىئبسسس اتننكحلو

 ان و اع حضر ا نإ يكل

 :هتايهدنو رفسلا تامزلتسم نمو

 :نطولا ىلإ قوشلا - 1

 وأ قزر نبع اشحب انيح ةبرغلا ىساقت نيج ايندلا يف اهنطو ىلإ ! حورلا قفاتشت

 ةيهافر رثكأو هنم بيطأو نطولا نم لمجأ ةبرغلا دالب نوكت ام اريثكو :ملعل ابلظ

 أهنييححي فيكف ءهتطاسبو هرقف لع اع لوألا نطولا ىلإ سفنلا َنِحَت كلذ عمو ءافرتو

 !؟ ىضقنت ال ىتلا ابعرسحو اهمالآو اهباذع هل اهقارف يف يذلا نطولا ىلإ

 418: مقر عماجلا حيحص يف !ىك رمع نب هللا دبع نع يراخبلا اور: خيحص:(١)



 :ىلو دكا انل زافه ١-

 .""”«ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك# لق ىبنلا لاق

 نكسن انك دقف :ةبرغلا ةايح :اهايحن نأ لي يبنلا انل دارأ يتلا ةايخلا ةعيبطف

 انلاثمأ نم ديرطلاو ءرادلا هذه ىلإ مالسلا هيلع مدآ انوبأ اهنم جرخأ نأ ىلإ ةنجلا

 نبا لاثمأ نم ءاكحلاو ءالقعلا ةوعدل ةباجتسا ةدوعلا بلطيو عوجرلا ىلإ ىعسي

 :ىدان نيح ملا

 اههنإف ندع تاتتج ىلع يعض

 هيلا ايهيفو ىلوألا كه لزانم

 .ئرتق لستهف ودهعلا ىئبسسس اتننكحلو

 ان و اع حضر ا نإ يكل

 :هتايهدنو رفسلا تامزلتسم نمو

 :نطولا ىلإ قوشلا - 1

 وأ قزر نبع اشحب انيح ةبرغلا ىساقت نيج ايندلا يف اهنطو ىلإ ! حورلا قفاتشت

 ةيهافر رثكأو هنم بيطأو نطولا نم لمجأ ةبرغلا دالب نوكت ام اريثكو :ملعل ابلظ

 أهنييححي فيكف ءهتطاسبو هرقف لع اع لوألا نطولا ىلإ سفنلا َنِحَت كلذ عمو ءافرتو

 !؟ ىضقنت ال ىتلا ابعرسحو اهمالآو اهباذع هل اهقارف يف يذلا نطولا ىلإ

 418: مقر عماجلا حيحص يف !ىك رمع نب هللا دبع نع يراخبلا اور: خيحص:(١)



 ةنجلا يف وليل
 رت 18

 لوألا بييبحلل الإ بحتا ام ىوبلا نم تكش ثندح فا

 " ىئتفلا هفلأب صرالا وس
 لزتم لوأل اديأ ةيبينحو

' 
 نطولا انه ناعح اذإ فبيكو

 عورأ

لا + ىلعآو ىلعأو لمجأو
 لدعي هيف ريش

لخ أ لب اهرسآن ايتدتا
 :ى

6 

6 

 اب طربا نو + اذا نودرذتا
: 

 ليق ةطوس يقلي نأ لتي
 وزن

 قرح اد دإ نمرأف ناش نم نأ
 او الا

 اريخ ةنيللا
ةه رف كثر امالعإ

 السفن اكاد ور ء

 و اهيف تلون رن ادإاتفيكف ةجللا قإ ملح

لا لصيو: قاشلا نمعلا يف ايدج
 قئاعيؤ راهنلاب ليل

 93-5 :هلاح تابت

00 
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 قارملا ةعول نم رطفتل بيرق ءاقلو ناث عاتجاب لمأ ىلع بلقلا نأ الولو

 .رجطلا ملَأو

 لمألا ةحسف الول شيعلا قيضأام اهبقرأ لامآلابسفنلا لّثعأ

 مْيقلا نبا مامإلا همزع ةوقو هتظقيو قاتشملا رفاسملا اذه هابتنا لاك نع ريع لكو

 لصي ىتح هقتاع نع ريسلا اصع عضي ال 7 :هلوقب ايورخأ ارفاسم:فصو نيح

 .*'16 ةبلطم ىلإ

 ةلاخ خيركذتم امود اولظِنل معلا كاسما ىلإ نيحاصلا ضعب عفد ام اذه لعلو

 نأ ركذأل :لاقف ؟بفيعضت تسلو اضعلا كاسمإ مدت كلام. :ىعفاشلل يق :رفسلا
 ظ 55

 ريق لسعة انو 1 لرغ ح وأ فعضلا ال اًضعلا ثامح

 رفس ىلع ميقملا َّنأ اهملغأل اج ىسخن تنزلأ يسننكلو

 كتبثوو ةمداقلا ةضهنلا هذه نيبو كيب لومي نأ ف:تيمتسم كودع نكل

 ديري لب «كلتقي نأ ديريو «ةيقيقحلا كتايح نيبو كنيب لوحي نأ ديري ؛ةنجلا وحن

 رانلا تاينج نيب توملا ينمتو ةنجلا عايض وهو لثقلا نم دشأ وه ام كب عقوي نأ

 !!تاهيهو

 :تفلخ ناطيشلاو تمامآ ةلحلا 7

 تحردأ ترّخأآت اذإو تحبر تمّدقت اذاف 1

 .تكلهأف ودعلا 0/6

 .57 ١/ نيرجفا قيَرْط (1)



 :لمألا رصق 5

ف غلابي طق ارفاسم متيأر لهو
 عجار وهو هنكسم ةراعو هنيب ىيوزت ي

 ىلإ

تر لأ 1« نون دعب ىآ ادع:هئظو
 نم ِسيلأ !؟هقسلاب هن وتعتيو هلقع يف نماثلا همه

نم عج ام رغد نأ دجألا
نلو ِق هب عتمتيو عجربل لام 

 هنأ رعستسا نمف !؟ه

ؤم ايندلا يف هتماقإ نأو.ءةنجلا ىلإ فاس
و ءهيذي نيب ام يف ديالو دهذ ةس

 لعج

ألا نطولا ف ام ىلع هيبيع
ئاس“هيلإ بيرق نع وهو لو

 رداغم هتيرغ رادلو ر

هايند ف غيطتسي ام رخداو
تسيل تاعاطو تابرق نم 

 .تانخسا ىف ءا جملا موي سنأ

 ؛ةيرابجإ تالحر عبرأ ىلاجإ نم لوألا ةلحزلا الإ .ةيويتتلا كتايج امو

ا نيباام نضورفلا نيسحأ نع امجدمو
تم يه ءاماع نيعبسلاو نيثبسل

 ينب رابعأ طسو

سيو ءربقلا ىلإ اهثدلا نم. يزف ةّياا ةلح لا امأ ؛لقأ نكي مل نإ ءدآ
 تنوكم قرغت

كلذ ملغ رثكأ ىأ نفأ ءماوعألا فالآ ة حلا هزه ِق
 نم ةثلاثلا ةلخرلاو ير كنع 

 قرغتسيو ؛ رشحلا ةحاس ىلإ رقلا
يقلا مويارقحلا ةحام يف ضَرَعْلا

 فلا نيسمخ ةما

ةنحلا ىف ةيديألا رادلا لإ نقلا نيه ةريخألا ةلح رلاو :ةن
 ءرانلا وأ 

 اهنكل «قالطإلا ىلع اهرضقأو تالا مدل انآ ىرت اك يه ةيؤيندلا كنلح ف

واقخلا و يع يتلا ةيروحملا ةلخرلا
قاب ىف كرظتت يتلا ةذاعسلا وأ ة

 .تاللحرلا ي

ألا هنو لع رشب يأل نذإ ءانف ال
 ”.سحف رفسلاو لاقتنالا وهن اينإ ءضر

ك هب دعس ني لالب هننع ركع ام وهو
 :هظعاوم يف لوقي نا

لا لقعأ ايو دولخلا لهأ أيد
 ئانفلل اوقلخت ل وكنإ :ءاق

 دوتخلل مقل امإو

ا راد نم نولقنت مكتكلو :دبألاو
 .* ناد ل

0 . 

, 
 »يبي ؟

يع مأ نبع ةجام نيا ةاوز : حجم (1)
 7318464 مقر عماجلا حمص قاكو ر

#0 



 21 !؟ةئجلا |اذامل

 امتإ :فاطللا ةناهن سبيل توملاغ

 تاقلح نم اهدعب ام اهل ةقلح وه
 قلخي مل ىتلا ةريدملا ةردقملا ةأشنلا

 .ىدس الو اثبع اهنم ءىش

 :نطولا ةفرعم -ج

 ناكملا ئوس ةبرغلا ناكم نع ليضافتلا نم ريثكلا ةفرعمب متبي ال رفاسملاف

 كلب امالربل مديت ءاهجاعجي ال, ليضافت ىلإ:علطني الو «هيف شيعي يذلا

 ةماث ةيا رد ىلع وهف لَصأْلا هنطو امأ كلذ ن ع ةاز ب ةبأي الو .هتلحر نم دصقأملا

 نمؤملا كلذكو ؛هيداونو هقاوسأو «هتانغزتتمو ةقئاذختو ككسو هقرط فرعي :هب

 اهنأل ءاهلخدي نأ لبق اهتاكرأ فصوو اهميعن ملعيو ءرثكأ ةئجا فرعي ايندلا يف
 ؛تايهدبلا نم اهتفرعمو اهيف ريكفتلا ناك اذل ءزيخألا هرقتسمو يدبألا هنطو

 ال ام طسو نم هثيب ىلع اددجأ ةلادتسي نأ .ىلإحتحيل ديغلا اهلضو ام اذإ ىتح
 هتجرد ىلإ ىدهأ نمؤملا نوكيف قل ذنم اهتكس هنأكو «تويبلا نم اهيف ىصحُت
 : لجو زع هللا لوق وهو ءايندلا' يف هلهآو هلزنم ىلإ هئم همدخو هتجوزو ةنجلا يف

 3 :دمح] 4 َحُ اَهَفَّرَع ع هنا مُهلْخَذيَو#

 :ِهلَو ىبنلا لوق قفادصمو

 هل ناك ةلزؤتمب هنم ةنحا ُِق هل تمي ىدهأ مهدحأل هذيب لمحت سفن يذلاوفا

 .''”«ايندلا ف

 )١( ترف معر حياصملا !ةاكتم يف ابك يردخلا ديعس يأ نع ئراخبلا ةاور.ت حبجحص 6 .
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 ةنجلا يف ىليل

 / مهايند يفاةئجلا نع اوفزغ انو دع نم مهنأ وأ :ليلد ريغب كانه ىلإ اوران

 .فيرعت ىلإ ةرخآلا ىف وج اني

 .رفامسملا ىجأ
 كنطو نع تفرع اذان

يخآلا كرفتسمو لوألا
 ر

هنع هتفرع ام له !؟ةيديألا قلنراقإ مع. "4
 د* 

 نع تفرع ام لغم
 هتفرع اه فصضتن وأ ! ؟كايند

 !؟رشعلا سعوأ 9

 م هنأ رخآ لوق ةيآلا ىفو
 ماعط هنمو ةيلطلا ةحيئارلا وهو "فرعا

 فّرعُم

 حاججزلا لوق وهو «بيطُم يأ
ا اهنع لاق ىتلا ةنجلل ةذاَتَس ةحئارلا يهز“

 يبنل

 ١ همي: ةياوز يلو "اع ةلئلج تيفي عم اهحير نود و

ك نم اذهو «ماع ةئام :هياور قو
ىلع هلضفَتو هللا مار

لعج نأ نيسؤملا هدابع 
 مه

 - يح يذلا قيوشتن اا يك ايادي نا[ امل ينوب نعيم

رسيف بصوت ال يتلا جيرلا هذه ديعلا
علا عبنم ٌئريل قباشيو ع

 !؟ةنجلا :حاّدفلا رط

أالا ئتاج +19
 .1* ١ نص عناور

. 2-95 230 1 
2 0 

يحص رف
بلا ةأور , ع

ورميع نبأ نم يمع
حص قف يك 

ماا خي
ف 5 مدر ع

 ..0 ر



 لا... لسع ويح ل .اةاكااكوب

 : هج 2 ه+ ل 4 +

 صضكر أبتومب سيق فرع املو ىليل تنام
 روبقلا مشي ذخأ مث :روبقلا ةيحان اعرسم نوئجملاك

 ءاهريق ىلإ ىدنها قتح :هتبيبح. نبع :ثحبي اربق ابق
 امو هتفرع فيك :هل ليقف لئكبيو همثلي هدنع:فقوو

 هاد تاجأف !؟ هيلع دخأ َكّلَد

 ربقلا ىلع لد ربقلا بارت بسيط... اهحع نع اهربق اوفخُيل اودارأ

 :داثاف فدرأ مث

 ٌعِضوملاه سفن كسعلدو 222 حابرلا فْرَعِب روبقلا تفرع
 ُمَقدُتاهسفن َنْنم ريسقلا ىلإ ' 7 ٠ اهتبا رق ٌسّملت لكشك
 ُعِبْنَأ يذلا لاخلا ليلو ةتدتماناهنالايخاهفاده

 مل فيكف :ماوعألا تارشع ةريسم نم دجويل اهحير نإو ةنجلا حيرب فيكف

 اهمسا «ةتيم١ حير نونجملا اذه مش نيح يف ابتوتم اهيلإ ضكريف اهحير كبلق مشي
 ! ؟تقشع لهف ءقشاع الإ ةنجلا جير مشي ال !!كاخيو !!تيلب امدعب «ليلا

 :4«يبرغلا -د

 الو ايحاض دجيال ىترخآو هايتد رمأ ف بيرغ رفاسملا نأ رفسلا ناعم نمو
 نيب هلوسرو هللا ىلإ عادو ءابيزجاه نيب ةنس بحاصو «ةلهج نيب ملاع وهف ءانيعم 2 2 1 . 8 كا ِ 7 1 . 3 :
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 ةنجلا ىف ىليل

رمآو «ناطيشلاو ءاوهألا ىلإ ةاعد
هان ءركنملاب نيرما نيب فورغملاب 

 نيب ركذملا نع 

 .هلإ ةاعد

 هلكت هللا لوسز هر اذإ
 اح :هلاح فصوو

 يف نوح اص سانأ :

مههيصمي نم ريتك ءوس نانا
 " 6 مهعبطُي نم زيكأ 

 يبأ نب هللا دبع نب ركب وبآ لئس

 ؟ةمعتلا مامت ام :ميرم
 نأ: :لاق

 طارصلا ىلع الجر عضت
 © الجرو

 .ةتحلا

 ا

يؤفلا تري نوب يآ هلأ نإ +
كأي مُكَوْمأَو دهس أ تزي

 نجلا ْمُهَل 

 لا ف كح ادعت تروق نقي هلأ ٍليبَس ىف توليف

 اب ىذلا مكعب أو اورشبَتْساَف هللا 7 تري ءهدهعب ل ةوأ نَمَو ٠ ٍناَرْفْلاَو ليجإلاو

 15 7” يع

وفلا وه 2للاوَو . هب
1 :ةيوتلا 1 # ٌميظعلا ٌر ز

 ], 

2 

 هله لجأ بف
ارلا ليثمتلاو هعيذلا ةروصلا

لاج ةروص ؛عئ
ر هلرتخع يذلا كع

 اس

: : 

يف اك ورع نبا نم ذغأ وز هميم (0)
د جئاخا حيحصص 

 درسا ما

 175/1 ركعتا 89



 «٠ لل_ _  تىحب«<©. ومص + !اهلاافاماز
 مركلاو هنه لضفلا يف ةغلابم هيلع اقح هلعجو هسفن هب هللا مزلأ ادعوو «قيثوتو كض

 دعولاف :اهلضفأ :دعولا اذه تحاض نم ىوأ ذخأ الو مهم افطلو هدابعل اسانيإو

 .ةرضاخلا هدينع لك ةعاضن نم ىوقأ بئاغلا برلا نم اغلا

 لكب انم هللا اهيرتشي ىتخح -ترهط َنإوَ- ةبيعملا انسوفن يواست اذام ..نكل

 ."''0 مهتمث لغأف هللاو مهعياب # :ةداتقو يرصبلا نسحلا لاق اذل ءنمشلا اذه

 لمعلاب اهبييطتو كسفن ةيكزت ىلع كتحي نأ ةيفنحلا نب دمحم عفد ام وهو

 ةنجلا لعج لجو زرع هللا نإ 7 :هلوقي كلذ: ارّرض تايرقلاو تاغاطلاو حلاصلا

 . "0 اهريغب اهوعيبت الف مكسفنأل انمث

 ْنَمَ ُمهلُك قشخلا ف امل سيكو" © كركر ة كيفنلا شفنلاب نياثأ

 ْنَبَقلا وه كاذاق اينّدلا نم ءىشب اهُتَمب انأ ْنِإَف ىرخألا كلم اهب

 ْنمْثلا بهذ دقو يسفن ٌثيَهَددقل ..اهيصأ ايتدب ىضن ْثَبَمَت ْنْيَ

 ةياغ كمركي نأ ديريو كبي ءهللا دنع دج لاغ -ىعخأ اي- نذإ ثنأ

 تاوايسلا اهضرع ةئجب, كارتشا اذل فاركإلا

 نم هدنع لغأ هللاو تنأف «لازب رع يأ ا رألاو

 يف مكدخلأ طوس عضوم» :كب ّرم دقو ءاغرسأب ايندلا

 .«اهيف امو ايثدلا نم ريخ ةنخلا

 حصص ام كلذ ببتسو . مساقلا ابأ ىتكيو « بلاط يأ نب لع نب دمحم وهو ؛ !لال /* ءايلوألا ةيلح (؟)
 كمساب هيمسأ كدعب دلو يلد لو نإ تيأرأ !!هللآ لوسر اب : هللا همحر ىلع لاق : دواد يأ نئسج يف

 .معن» لاق ؟كتيتكب هنكأو



فلوتوللي حم وح ا وار
 

رهشب عقلا نقلا هله تب بيو
 * ةقليربب ا ؟ةليجلا ف معتم ة

امايأ تيقب اهبهو !؟ةعاس قوس نقش
 اذاف اماوغأ وأ 

 ىدعأل !؟:مل اهتعبو !؟دلخلا دز راؤجنب ىئواست

 !!كتاطيش :كتئادعأ

ف كنم بّجعتي نأ ميقلا نيا عقد.ام اذه
 انإ » :ذائاق هدئاوف ىدحإ ي

 كل دجعتتتا ل ذإ: سلبا انعبأ
 انيك ابجع اوف «كيبأ بلضأ ىف ثنآو

«كسفن كيت ال تأ : ةلاسق ةنزملا 322 .قخأ :
 | قحجي الو: 

ح ًاهفرضي ةالالانذإ نود اهيف فرصتلا كل "4 'ّ
 ' لوقي ؛ءاشي ثي

الو اذك لعفا ءيضرمت مارح اًذهو «لبقتف لالح اذه كل '
 | لعفت

 يم سا قطنت الو اذهب ملكت ءاذك ْ

 يف قح ةملك وأ ” ذاهبج قير نم عيل كمّذف ول لب لام :

 ام يف فرصتي امنإ وهو !؟ ف رتعت ءيش يأ اعف ةيغاط ةهجاوم 1

جلا لباقلا يأ كلاطعأو عل هيو كلم هأرتشا ظ
 يف عجرتأ ن

نم ةنجلا يف تدهزو عبت مل كنأ مأ !؟فتعيب :
 اذإو !؟ساسألا 

ملا لع بضغي نأ افيش عاب نمل نسحيأ ..تعب ١
 فرصت اذإ يرتش

 ل حام دوو فسم عزل 8

00 
 وأ اهم قف قو ةعيب هش ق ب

 يخي 7 7بب7ب7يؤب ب يا

 ا دئاوملا(١)

 ع



 7 !؟ةنجلا |اذامل

 6 نو رحس / ءدول 5 ا "7 # نئركشآ هللا نإ + :ةيآلا هذه الت: مث ءاييلغ تان

 بشي مل ىل ىتخ هتاذل ديعُيو بحيو عاطُي نأ قحتسملا وه هذحو ىلاعت هللا نإ

 دشنأ اك قزرو ئدهؤ قلخ يذلا وه هنأل ةنجلا مهحتمي نأ ال ائيش هدابع

 .مهصضعب

 مرضت مل رارنلاة اجو هلشٌرانتأت | ثعبلا به

 معنملا نسم دايعلا ءايح قح تسملا ببجا ولا هد هما

 نيعماسلاب بيبت تايآلا ولت تايآلا لسرأو مهقّوشو ةدابع أفاك ىلاعت هنكل

 !!نوصرعَت اذه لك دعبوءاَهْيَلِإ ليخرلاو ةنجلل ريمشتلا

 2127 شك نبأ ريسفت ()



 جلا وفوليل لب ح مج رووصحخخل اا #8 م

 ال كلذكف ؛هعاب ام ميلست نع عنتما اذإ ةمقلا حيت ؛ ال عئابلا .هأتوخأ

 ىلإ لاملاو نسفتلا ميلست دعب الإ ةنجلا ديعلا قحتسي
 لهف :ةنجلل قحتسم ٌريغف طّرف وأ دعق نمف .يرتشملا

 ؟تيهتشا ام ملعسل كيلغام تملس
 ىلع ىوقي ال هبرل ءاضرإ حبذلل اَهَمّدَمَيَنَأ ةادعتسسا للعؤيهنبفن عاب نم لهو

 وأ ةالصل ارجف ظاقيتسالا وأ رصب ضغ نم !؟ريثكب حبذلا نم نوهأ وه ام
 !؟ةهبش وأ ةوشر يلع ضرعُت مارخ ةمقل نع ربصلا

 ىلغأ لين يف عمطي هنأ مأ !؟العف عابر هلثم لهف «لهسألا# اذه ىلع رقي ملاذإو
 :لئاقلا قدصو !! نمث ؛ رسخعبأب ةعلس

 ٌلوَحولا هب حي ام ٌنَوهأف . .اياتملا ضو ىتفلا داتعا اذإ
 دنالو ديعلا ثروت .ءوسلاب ةرامألا نسفنلل ةرركتملا ةهجاوملا هذه لثمو

 لئاذرلا نم ريثك نم مصعي يذلا «ءايحلا» قلخ وهو قالخألا لمحأ نم ادجاو
 .لئاضفلا ميسا زارحإل عفديو

 !؟ةعيبلا ماربإ دعب اذان ..نكل

 :ىلاعت هللا لوق :باوحلا

 هيتْوُيَسَف هللا هيلع َدَهَنَع اًمب ىقْوَأ ْنَمَو فيسفت لع كك اَمِإَف دكت نمف + جزل م نس را ع رح نوع اع ار ا 0 1 م



 [ : متفلا #1 اًميِظَع اًرْجأ

 ازاغيإ وأ ةلضاعلاب ةلاجيا نأ اروع كنف ننس الك .:يخأ
 نعال كيد رصاعشما زم شت ناد هيلا 17
 !؟كلذ ىلع ليلدلا امو !؟اهليبس يف يلامو ىسفن تعبو ع

 اهنع لاغشتالا وأ !؟هذهك ةقفص نع رخأتلا يف لقع يأو

 عاب نمو ءاهارتشا دقو هبرل مويلا هنتفن“ تبي نم !؟اهريغب
 .:رداحم ام عرج الو ردابيلف

 :لالظلا ف بطق ديس لوقب

 ؛هللاب نينمؤملا طبرت ىتلا ةقالعلا ةقيقح نع فشكي هنإ !بيهر صن هنإ »
 ةعيبلا هذه عياب نمف :ةايحلا لاوط - مهمالسإب- اهوظعأ يتلا ةعيبلا ةقيقح نعو
 ةقيقح هيف لثمتتو:(نمؤملا) تفضو ةيلغ قبطني يذلا قحلا نمؤملا وهق اهب وو
 !!قيقحتلاو قيدضتلا ىلإ جاتحت ىوعد يهف الإو ؛ناهيرلا

 - ةحاسو الضفو هنم امرك هللا اهاس امك ةعيابملا هذه وأ - ةعيبلا هذه ةقيقح

 اهنم مه دعي ملف ؛مهلاومأو نينمؤملا سفنأ هسفنل ضلختسا دق ةناحبس هللا نأ

 نأ يف رابخ مه دعي مل ..هليبس يف ابنوقفني ال ةيقب اهنم اوقبتسي نأ مهل دعي مل ..ءيش
 ؛ءاشي اى اه فرصتي نأ ابيراشل ءةارتشم ةقفص ابهنإ ..الك ..اوكسمي وأ اولذبي

 ف ىضمي نأ قوس ءىش نم اهيف عئابلل سيلو ىدّدحُم ام قفوو ضرفي ام قفو

 الإ لوقي الو «لداجي الو شقاني الو ؛رّيختي الو تفلتي ال ءموسرملا قيرطلا
 :0 ةنجلا وه :نمشلاو ..عالستسالاو لمعلاو ةعاطلا



 !!افلس اوعاب ةباحص

رقا اقح ةعيبلا هذه ىنعرو ريععتت
 هللا نإ # ةعبلا ةيآ تلزن نم ىف أ

ا يف ىربكلا ةبقعلا ةعيب ىف تيل
 ماعلا رهو «ةثعبلا نم رقع فلاقلا ماعل

 ةعيب وك لوسرلا نوعيابي نيعسلا ىلع مهددع وبري راصنألا هيف ىتأ يذلا

 طرتشا :هِلي هللا لوسرل داناف ءيض ةحاور نب هلا دنع مهنم ماقف ءادقلاو ةحضتلا

 :تشش ام كسفنلو كبرل

 هوذبعت نأ ىرل طرتشأ :لاق
طرتشأ و ءائيش هب اوك ر شت ال ق

 ىنوعتم نأ ىيسفنل 

 . . مكلاومأو مكسفنأ هنم نوعتم ام

 الو ليقن ال ..عيبلا حبر :كاق .ةنجلا :لاق ؟انل اق كلذ انلعز اذإف :اولاق

رثكأ ليصفت ىفو
ارز "ني. دنعسأ مأق تلمح 

رغصأ وشو هوي ةر
 نيعيسلا 

 ناوي لهأ اي اديور :لاقف
الإ ىطملا داكأ ِةيَلإ برضن انإ 2!

 ةثآأ ملم نحو 

رافم مويلا هجارخخإ نإ للا لوسر
أ (مكرايخت لثقو ؛ةفاك برعلا ةق

 كشحت ن

يضت موق متنا امإف هفويسلا
َبْسَم اذ بق وينسْلا نضغ ىلع الو ر

 لثق لعو مك

ءشا لع مكرجأو هوذخف ؛ةفاغ برعلا ةقرافم لعو مكرايح
 دوفاخت متنأ امإو 

وهف هوزذف ةفيخ مكسفنا نم
 اي كدي طمأ :اعيمج اولاقف هللا دنع مك رذعأ 

لا هذه :رذن ال هللاوق «كعسأ
 هد وعي أد هيلا أوماَشف ءايلشصتست الو ةعبس

 عالج دار

مهيظعيو هطرش مهيلغ دخأر
 .هنجإ كلذ ىلع 



 !؟ةنجلا ا ذامل

 نم مط وا ولون عهتستإ ع ندب انو هكر وعيا وها ١ اهجعإو
 ملسأ نم جهتمو هدحاو موي لم ملسأ نم مهتمف «نمزلا

 مهمدقأو :نيرهش وأ رهش نم ملسأ نم مهنمو ءنيموي نب
 ةنحلا نأ عمو كلذ مغ : نو !!نيتس ذتم ملسأ نم اًمالتمإ

 :نوكلمي ام ىغأ اهليبس يف نولذبي مهف ءةورب مل بيغ

 عمست نحنو «نوكي ام رطخأل نوضرعتيو لاملاو سفنلا
 لهف ءنمتلا سفن انعفد امو انرمع لاوظ ائيعو ذم ةنحلا نع

 نسفتل دادعتسا ناع نحن لهو.!؟نيقيلا' ادع انيسوتفت تذقيأ

 : !؟لذبلا

 !!ودعلل هسفن عاب رخآو

 لزَن ام ا :ظعتت الف تايآلا كلظعتو :ظقيتست الف.ربعلا كظقوت له
 ىلإ يغصت ” «كتلاليف نع ةيلاوتللا اهفئاره كتر الو: «كتلاهج نع لكشلا كتمأب

 ل وحلا طم دق مشأ فئأب ةانعلا' ف .قداتتو ءمصأ كنأك ىدحما

 نيح اهعيض مث كبلق لق حيتافم تاطيشلا كلمو «كبر نيبو كنيب لاحو :«كنيعو

 .ةلالضلا تاهاتم ىف ابن ىفر

 كانإ -:ناطيشلا كادانف .«كتلفغ نم. كلشنتت ظعاوملا كناب تقرط مك

 ةأحنلا ِتْلمآ لمعلا تبعصتساو لولا تةفيحسا «تعطاو هل ثعمسف !!حالاغلاو

 خ

 نإ .تدتف تينتغا نإو «تنرزح ترقثكا نإ ملا عمد نود ةنحلا تبلظطو نعت زغب

 هنأ مؤي نم م اا و ذو «ترثكأ كير تلآس

 .ميدقلا 2 ىد أ لبق ليذجلا نه دايدز 1 د عل 2 ناأانع ريس



 ةنحلا ىف ىليل 32

 .كاوه كتقفاوم نم كايإ كايإ مث .كاشاح

 ريبزلا نب ةورعو رمع نب هللا دبع عمتجا

 ءانغب ناورم نب كلملا دبعو ريبزلا نب بعصمو

 .تنأ ادبا :اولاقف .اونمن :بعص# مهل لامف :ةبعكلا

 نيسحلا ةنبا ةنيكس جوزتو قارعلا ةبالو :لاقف

 كلذ لانف :هللا ديبع نب ةحلظ.. تثن' ةنشئاعو

 اهّرِهَجو عهرد شلآ ةئامسنخ ةدحاو لك قدضأو

 لمحُي نأو هقفلا ريبزلا نب ةوزع ىنمتو :مهلثمب

 تكلملا دبع ىنمنو كلذ لانف ثيدحلا هنع
 (10آ

 . ةنجلا رمع نب هللا دبع ىنمتو :اهلاثف ةفالخلا

 نهي ..فازعا

 الإ ةحارلا رقم ىلإ دحأ زبدع لو «ءانعلا لوط ناع:ربض ءازجلا نذق فرع نم

 لوه يلاعملا لين نودف «بعتلاب ةطؤنم ةرخآلاو ايندلا حلاصمف ءبعتلا رسج ىلع

 بلط نمو ؛ةحارلا نوكت بعتلا زدق ىلعو هننصن الب بضنم كردّيامو «يلاوعلا

 باسحب ايندلا يف اذه ..نيبعتملا ةحار لوط ايف ءةحارلا مرج ةحارلاب ةحارلا

 نأ تدرأ اذإف !؟نيمركألا مركأ باسحبو ةنجلا يف ةيدبألا ةحارلاب فيكف ؛رشبلا

 .ةيبآلا سوفنلا ةمدخ يف داسجألا ئقشتو «بعتا .:ستتال

 نورهسي اهيف نيحجانلا مهلاعأ يف نيحداكلا ىرت ةايحلا ناديه يف نخنو

 ةيقرت وأ رهشلا رخآ مهرظنتي نيبك بتار يف اعمط نينسو رهشأ لاوطلا تاعاسلا

 )١( رابخألا نويع ١/ 11١١
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 ..قاشلا لضعلاو ينهذلا دهجلاو لهألا قارقو نامرح نم هنوناعي ام عم ةرظنتم
 !!بتارلا يف رُكفت ايك ةنجلا يف ركفف

 :ميقلا نبا لوقي

 بسحب نإو ؛ةحارلا ةتتاف ةحارلا رثا نم نإو يييعنلاب كردي ال ميعنلا 3
 :هل مه ال نمل ةحرف الف ؛ةذللاو ةحرفلا نوكت قاشملا لاتحاو لاوهألا بوكر
 اذإ لب هل ببعت آل نمل ةحاز الو نال ماك أل ىف مييالو عل ريصأل يل ةكلالو
 ديألا ةايحل هذاق ةعاس ريصلا ةقشم لمحت اذإو ءاليوط حارتسا اليلق ديعلا بعت
 ."7[ةعاس.نبص وهف ميقملا ميعنلا لهأ هيف ام لكو

 اذل ؛كيبنج نيب يتلا كسفن عم ةجيحصلا لماعتلا ةقيرط كل دّدحي ام اذهو
 :ةيبهذلا اياضولا نم نأك

 تتح

 ىف ةئيغ دقف 6# برح نب نايفس يبأ ليلجلا يباحصلا ىلع ناه اذه لجأ نم

 ؛ هنبنع تبهذف كاذ موي ىمّرو كي هللا لوسر عم فئاطلا دهش دقف ؛ةنخا ليبس

 وعدأ وأ ةنحلا ىف نيع :كيلإ بحأ اههيأ :هدي يف هنيعو هآر دقو دك يبنلا هل لاف

 كإ طق ءالب كياضأ امف :تكسفت ردحا »

 :اهنهُي مل نم اهمركأ ام هللاوف ءاهنداهت الو ءاهنم
 ؛اهرسكي مل نيم اهزبج الو ءاهلِدُي مل نم اهّرعأ الو
 :اهفوخي مل نم اهنمأ الو ءاهبعتي مل نم اهحارأ الو
 .27«اهتزحُي هل نم اهحّرخ الو

  (0١ةداعسلا راد حاتفم 77 ١5.

 ) نع دئاوفلا 28 .



 ءقجلاوفولي يحسم ويصب م00 34 ىو

 «”كلذب تفتكي لو.” !!ابب ىمرو «ةئحلا يف نينع لب :لاق .« ؟كيلع اهدي نأ هللا

 !!كومريلا يف ىرخألا هنيعدقف لب
 داور نب زيزعلا دبع ىلع كلذك ناه دقف نيقيلاو ةفرعملا هذه لادكلو

 ليللا هيلع ّنَج اذإ ناكف ؛همون رجهو هشارف قارف وهو «نوهأ وه اب ةيحضتلا

 ."”كنم نيلأل ةنجلا يف نإ هللاوو ؛َنّيلل كنإ# :لوقيو هيلع هذي ٌدميف «هشارف أي
 :يزوجلا نبا اه اناضوأ ىتلا ةشهدملا ةيصولا ىهو

 ." 8 قابسلا موي هب حرفتسف ءاهريمضت ليخلا ىلع نبعضي ال

 ةيلقعلا ةذزافهلا

 نيلي ىبنلا ثيداحأو ءاعون الو.ايك ةرخألاو ايندلا نيب ةنراقملل هجو الو

 ءاحوضو رمألا ديزت لاثمأب لوقعلل هبيزقت تلواخحو .«غساشلا نوبلا اذه تضرع

 :لاقف اموي لك يبنلا هيلع مسقأ ىمكلا قزافلاف

 مي رظنيلف ميلا يف هذه هعبصأ مكديحأ لمعي اه لشم الإ ةرخآلا يفايئدلا ام هللاو#

 : .” ةعجري

 !4 لثملا بريضضي اذامل نكل

 يف ههبشي سوملم رضاحب هروصت بعصي بئاغ نع ربعي لثملا برضي

 بيرقت وه رحبلا نم عبضألاب قلعت يتلا ءاملا ةرظقب ايندلا ليثمتو :ههوجو ضعب

 )١( تايفولا نق فاول * 7784
 ,,؟ ءاشساللا 0(

 +57 ض نئسدملا ()
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 رحبلل ةيسنلاب ةرطقلا نم لقأ ةنجلا بنج يف اهلك ايئدلاف الإو ؛لوقعلا ىلإ ايندلا ردقل

 َدخَأ امهم اهميعن ىنفي الو ديبت ال ةنجلاو ءهنم تارطقلا ذخأ عباتت اذإ تفي رحبلا نآل

 .اهنم

 لقعلا دودحل نكمي ال دبألا نإف :ةروصلا بيرقتل ةيملعلا ةقيقحلا هذه ذدخ

 :هب طيحت نأ رصاقلا ىرشبلا

 نأ مولعمو «ةيئوض ةنس نويلم كفلأ نضزألا نع دعبت تارجملا نضعب

 (ةقيقدلاب ةيناث نيتس برض'ءرتم وليك فلآ 7٠١١ :ةدخاولا ةيناثلا يف عطقي ءوضلا

 برضو «مويلاب ةعاس نيرشعو ةعبرأ برضو ؛ةغاسلاب ةقيقد نيتس برضو

 ةيئوضلا ةنسلاب كلفلا ءالع هيمسي ام اذهو «ةتسلاب موي نيتسو سمخو ةثاثالث

 ةيئوضلا ةنسلا :رخخآ ىتعمب «ةلماك "ةنس' يق" ءوضلا اهعطقي ىتلا ةفاسملا يهو

 ةنس نويلم فلأ يف مقرلا اذه برضا «ءرتم وليك نويلم نويلم 4,5 يواست

 - ايندلا نم ءزجلا اذهو ةفاسملا هذه نأ ملعا مث «")انبع ةزجملا هذه دعُي بسحتل

 .رحب يف ةرطق قوس ةيدبألا ةنخلا زاجب يواسي ال -هتماخض ىلع

 نيا حض وي يناثلا ثيدحلا يفف يعونلا قرافلا امأ ؛ىداملا قرافلا نع اذه

 :نيرادلا نيب ةقيحعسلا ةوهلا ديب

 تاومسلا قفاوخ نيب امدهل تفرخرتل ادب ةنحلا ىف اه رفظ لقب ام نأ ولآ

 سمشلا ءوض سمطل ؛هرواسأ ادبف علطا ةنجلا لهأ نم الجر نأ ولو «ضرألاو

 قرغتسي كلذبو ؛ انيلإ لصي ىتح رثم وليك نويلم ١5١ ةقاسمه سمشلا ءوض زاح : ةيملع ةققح )١(

 لص انيلإ مجن برقأ نأ نيح ىلع « انيلإ لصي ىتح قئاقد 6 يلاوح يأ ةيناث 8٠٠ سمشلا ءوض

 !ةئس نويلم ٠١١ دعب الإ اهتعشأ انلصت ال موجت كاتهو !!تاوتس + ف انل هتعشأ



 ةجلاوفول م_ىححعم وضم 8مم
 . « موجنلا ءوض سمشلا سمطت ابك

 اذهل تديرتل رهظ هنا ميعت نم رفط ةلمتعام نأ اول هنأ كيديلطا قعفو

 !!ضرألاو تاواهسلا بناوج ليئضلا رادقملا

 .صسضرألا قاشع اي

 ال :صصغ ةلكأ لك يفو ءقّرش مكل ايندلا يف ةعرج لك عم 2 هك
 ءابب نوعجفمُت ةمعن قارفب الإ اهب نورت ةمعن عكل وفصت
 نم اموي مكدحأ لبقتسي الو «بعتب الإ ةحار نولّصحت الو

 همعطم يف ةدايز لاني الو :هربق نم هيندت ةوطخب الإ هرمع

 الف !؟ةنجلا نم هلك اذه نيأف ءهقزز..نم"ءئش دافنإب الإ

 .تارسج ايندلاَحع كتنفثت بهنلت

 ضو عسا لك ندي طايل: .وصفاط لف سيلا عبتاال
 ضرع هذه كاين3نإف :2.١ عيخيم ريغ كارخأل لمعاو

 صضرم هبيصبي نأ دال اهب رودمألا نجم ريسمأ حسص نإ

 . هاتخأ . ىشأ

 ىتدأب ةرخآلاو اهميعت رئاسب ايندلا ىلإ ةرظن
 ىلإ نمؤملا رظني اذل :« قرضفلا كردتو اهغاتم

 حادقأ وأ ماعط تالضفكح ةرخآلا راوحب ايندلا 9

 ءىش 4 عمطلا امو: رقحأ لب دئاوملا قوف ةغراف

 دعب تومي مث افيرخ لبدذي مث اعيبر رضخي
 !١ءاتشلا 2 كلذ

 201513 : مقر عماجلا حيحض يف !ى دعس نع يذهرتلاو دخأ ةأورز : حيحص 1

 رس



 !؟ةنجلا اذامل

 .هاتهأ .يخأ
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 نسيلف ععحرف ايأ حرفو ةأيند نم عرملا لان |مههم

 نمف ةةياهنلا يف كحضت نأ مهلا ..ءىشب كلذ 30
 أوما َنْيِذْلا مْوَيَلاَق» :اليوط كحضي اريخأ كحضي

 , كرا غرم

 [*: :نيففطملا] « َنوُكَحْضَي رافكلا َنِم

 هوو

 اهاياوط ينامو ايندلا مأ ٌديرُث 2 اَهَلَضَوَو ليل نونجملل ليق ولو

 اهليبس يف يحض كلذ عمو تكلهو تتام ةأرما قشع يف ليق رعش اذهو
 ظ هيف نعت الو ءانف االو ا ردق ال ةثج قشع ف لاقي ال فيكف !!اهرسأب ايندلاب

 .اهنكاسل ةحرفلا لك ةحرفلاو

 ١١ قاوشألا سراغ

 :نيقشاع اي اولمأت

 مكدعوم نإف !!رساي لآ اربص# :لوقيف كوبذعي رساي لآ هك يبنلا ىري

 .؟ةنخلا

 ملف ءاحل اقوبشو ةنجتلل ابنح هبلق ئلتميو رابع بلق يف ةدلاخ ئركذلا لظتو
 رسعف ا :مهبش ا فرشاو ةرحص ىلع فتفو ةمايبلا عقر لورشي سانلا ىأر

 اكسس



 ةنجلا ىف ىليل 38

 لق هثذأ تناكو !ل أوهله ؛رسأي نس رابع ان ؟نورفت هيما نمأ !ثيملسملا

 :لاتقلا دشأ لتاقي وهو بذبذت ىهف ءتعِطُت

 ةنخلا ىلإ كتقبس :اركيع 2 ىبنلا هل لاق لثم وب
1. 

 هجو ريمخ ىلع ةمهملا سينأ نب هللا دبع ئدأو ءنيملسملا لاتقل عومجلا عمج دق هنأ

 يتلا ةيلإ مقد امير دفا لوسرتوا ب هل[ تمل ةهابقتت سار وعجار
لت ىتح ةكيم رّصختا :ةياور كو عا! ةنيلا ف هكيبع رصخمت ا :الئاق هاضع ميركلا

 «يناق

 نأ ةلهأ ىصوأف «ةافولا هترضح ىتخ هدتعت تناكف ")نو رضختملا سانلا لقأو

 :هةقوخ دتشا دق ىملسلا .ءاطعغع ناك

 تركذ اذإف ءادبأ ةنجلا هللا لأسي ل ناَكَو

 :لاق ةنحلا ةنع

 06 ومعنا هللا كاأست»

 ر_ لع
 ا

 + ع 4-7 -
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 ,” ةبنإ : مهر ةحيحسلا 1

 75/4 ةلخلا (؟)





 هل ملع أل ةعلس مكدحأ يرتشي له .جنئاوخأ

 دحأ عفدي وأ !؟اهتافصاومبو اهب ع

 نم نإ !؟لوهجم ْ ادهج وأ الام 9
 ىرتشنت ام ةفرعم لقعلا مامن سَ

 ايلئاغ هارت دق ام عفد كيلع لهسيل ع

 تملع اذإ لاغي سيل وهو :ةلهو لوأل 0

 :ليق امك ةارتشملا ةعلسلار دق

 ُبعلأ تنك امنإينأ ثدقيت <" 2 اهتسح تتياعو انيقالت املف

 نأ ىنمتأ يتلا ىربكلا هيفيظوو بانثا اذه فدهو

 رخآو !!قيوشتلا :وه ناءرقت نينيع يذ لكل ققحتن
 :لاقف يزوجلا نبا هنع انربخأ قيوشتلا

 .”"(«قايتشالا ردق ىلع قارتجاالا »

 قارتحاو «لاملا ىلإ قايتشالا ردق ىلع شاعملا يف قارتحا هللا همحر قدصو

 ردق ىلع هليبس يف لطابلا لهأ قارتحاو «ةفرعملا ىلإ قايتشالا ردق ىلع ملعلا يف

 السعو الذب قارتحالا :كلذ لك نم ىلوألاو .هولعو لطابلا روهظ ىلإ مهقايتشا
 !؟كلذك سيلأ ءاهيلإ قايتشالا ردق ىلع ةنجلا ءارشل

 روصي نيح :ةقيقحلا هذه رّرقن نأ دبال ؛ةنجلا ميعن فرشتسن نأ لبق .-نكل

 .نيبطاخيملل هلصوت نأ ةغللا عيطتست يذلا ريوصتلا هروصي انإ ايعن انل هلل

 )١( نه ىثعدملا 5:5١. 1



 «ةجلاوفوليا محم وصحت 42 ىو
 !؟اذامل ..ةقيقدلا ةلماكلا ةروصلا يه هذه نأ اذه ىتعم سيلو

 اهدهاشي يتلا روصلا بسحبو كردملا كاردإ ردق ىلع قأت ةغللا ظافلأ نأل

 نأ لقعلل نكمي الق ؛هرضبو هعمسب ةظبترم هلقع ةودحو ءرملا لايخو .همامأ

 :ةرياغم ةروص يف ابّكرم وأ ارّبيكم نكل لبق نم هعمس وأ هلثم دهاش ام الإ ليت

 نذأ الو «تأر نيع ال ام» :رضيلاو عمسلا ىلع ومسي امم بيغلا ناك انو

 .«رشب بلق ىلع رطخ الو :اليحتسم امههيلع بترتملا ةنخلا روصت ناك ؛#«تعمس

 :ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا لاق

 لامجلا نم تايئرملا نم راضبألا هكؤنلُت ام. ىلإ ةيهتتم لوقغلا تاكرذم نإف ١

 ىلإو ؛تامغنلا نساحمو اهدماحمو لاوقألا "نسا نما عامسألا هكردت امو (ةنيزلاو

 تايئرملا نم هدهعن ام عومجم نم لاخلا ا تا نم تالايخملا هنلإ غلبت اه

 نم بابقلاو روصقلا لثمو نيل ىأ رمخ وأ ليبنع نم رامألا لثم «تاعومسملاو

 «رينعو كس نم بارتو تّوقاي نم راهزألاو 1 نم راجنشألا لثمو ءؤلوللا

 هغلبت الو «تافوصوملا هذه نم يلا يف مل َّدِعَأ ام بْناَج يف ليلق كلذ لكف

 امم تاغللا تءالالد هيلإ ىهتنت !يف روصخم ةفضلا ىهتنم نآل نيفصاولا تافصض

 .ارشبلا بولق ىلع رطخي

 باذعلا اذه ةقيقح ضرعي ال اميعن وأ ةرخآلا يف اباذع انل ضرعي نيح ةللاف

 اهب حمست يتلا تاناكمإلا بسحب انماهقأ هقيطت ام انل ضضرعي انإ ءميعنلا وأ

 ظفللا دجوي مث الوأ دجوي نأ دنال ىنعملاو «يتاعم زربت ظافلأ :ةغللاو ءانتغل

 اذإف هفبساني ىنعم هل عرتخت مث الوأ ظفل يتأي نأ ادبأ نكمي الو ءهنع نّبعي يذلا

 ىلع رطخ الو» :856 يبنلا كلذب ربخأ (ى ناهذألا يف اه دوجو ال قاعملا تناك



 43 ةنجلا ميعن نم

 !؟اهنع ربعت ظافلأ يناعملا هذمل دجون نأ كمي فيكف ارش بلق

 لوقعلا لوانتم نم ابيرقو اموهفم اباتك نوكي يكل الزان نآرقلا ناك امل نكل

خبا ميعن نم انع باغ ام فضصو ىلإ لثمألا ليبسلا ناك :ماهفألاو
 برض وه ةن

خلا عيطتسي ال يتلا ةروصلا بيرقتل هيبشتلا غيصو لائمألا
 الو ءاريوصت اهل لاي

 .اريبعت اهثع ناسللا عيطتسي

 روع آم 9 مفكر كل  نوقكملا َدِعُو ىلا هلأ رخو :ىلاعت ةلوق لمأتو

 لش ني د نييِرشاَل ِةدَأ رح ني َكبَأَو هْسْعَط ٌريقَعُي زل نب ني جنو سيات

 1 دم ]4 ىقَصُت

 دع رلآ ىف هلوق كلذكو

 2 2 لإ 2 م 0 قمل 22 #9 و 2

 اهلكأ رع | ابيحم نِم ىرجت نوقتمل َدِعُو ىلا 0

 * ٌرائلآ َنيرفكْلا ئِقُعَو أوقت ا اًهلِظَو كب

 [*ه:دعرلا]

 "اوما ةيدلا 0[

 ةنجلا لثم# : .انه دعاشلاو

 نأ انب هناجيبس هتنحر دو :ءلثملا برضو ير

 ايندلا رومآ نم اننويع هتدهاش اب , اههيبشت قيرط نع اهم اندعو ىتلا ةئجلا انقذ
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 .ةيناث ةرمو را
 ' 1؟ ةقيقحلا ئه ةروصلا هذه له

1 



 ةنحلا ىف ىليل ظ 14

 :اومهفتل نارقلا اهيف لزن ىتلا ةئيبلاو فورظلا اوعمسا

 ةيساق ةيشيعم افورظ نوشيعي اونأك ةيودب ةمأ يف لزن ام لوأ نآرقلا لزن

 نع مهل ةنحلا ةروص بيرقت ناك اذلو .دازلا ةلقو ءاملا حشو نسمشلا رح نودباكي

 ناك ةايحلا رس وه يذلا ءاملاف «عتمتلا عاونأ ىقرأ يبرعلا هاري ام فضو قيرط

 هتميخ اهدنع بصن ءارحصلا يف ارثب دجو ام !ذإ ىتح هنع اثحب لحري ىودبلا

 انيع تناكو ارئب نكت مل اذإ فيكف ءاحرف راطتسم هبلقو ديدجلا هنطو يف رقتساو

 ظ ظ !؟ةيراج

 عم دسفي هنأ هتفآ نكل «ترعلا دتع ةذللا:عاونأ ئفرأ وه عرضلا يف نبللاو

 ةمق وه يقلتملا همهفي اك بيعلا نم اءّريَم نبللا ركذف ءاهفورظو ءارحصلا رح
 .اشاحو الك !؟ايندلا نبل لثم ةمعط له نكل «هدنع ةعتملا

 مهنأ ركذف ءمعطلا يف ةعسل اهيف ايندلا رمخ نأل .ةذل اهنأب اهفصو رمخلاو

 عمس امل اذلو ءاهبيعي يذلا يويندلا رثألا هيف اودجي نأ نود ةئخلا ىف اب نوذتليس

 فزنو سأرلا عادصل :لاق ؟انهبم ةنجلا يفو ايندلا يف مرت امل ام :رعاش لوق ملاع

 هللاف :[14 :ةعفاولا] «َنوفَزعُي الو َبتَع َنوُعَّدَصُي ال» :ىلاغت هلوق ىلإ اريشنم .لقعلا

 باهذو عادصلا نم اهصْغني ام اهنوشي ال ىتلا رمخلل ةلماكلا ةذللا فصو

 .لقعلا

 !لل .ةنخخا ف ضيغنت الو :هقاذه نصْغنتو تئاوشلا هبوشت ام ازيثك لسعلاو

 رقصت هناي هللا لسحاهلا كابو

 قيرط نع بطاخملا لقع بساني اهنم ركذي ام لك «ةنحلا عتم رئاس يف اذكهو



 . 45 رحم ويصح, ةطبلا يفز

 .ماهفألا هردقت الو لوقعلا هقيطت ال ام وهف عقاولا ضرأ ىلع امأ ءايندلا ىف هل هيبشلا

 اهميعت لخأ مكل تزتخا دقو «ةنجلا نع مكئذدحي نأ بابلا اذع رودو

 كلذ رٌدكُأ لظأسو ءاهمازغ يف مكعقوي ام اهذهاشم نم تيقتتاو «مكيلع هضرعأ

 :مكراعشو يراعش ءاقشغ اهب اويغتنو اقوش اهم أوميهت ىتح مكيلع

 ىرسج دق مكنع ركذ ببيطل ٌمكايؤر لبق نسم ٌمكتبجأ

 ارصبت نأ لسبق نماهفصوب 0 ةيبوبمةبجلا كلذك

 ةنجلا دهاشم لوأ
 !؟ميعنلا اذه ل وأ ديهاشت ىتف ..نكل

 يف دعب تنأو كل نيزتتو رهظتو.كل !منولت ةزم,لوأو .ةنجلا نم ةطقل لوأ

 يف ُهَلكَع ىبنلا لورق قادنصما ؛كحور ضيق ناظتنا يفو توم ا فراشم نعو ايندلا

 ةرخآلا نم لابقإو ًيندلا نم عاطقنا يف ناك ادإ نمؤملا دبعلا نإ» :ءاربلا ثيدح
 نم نفك مهعم سمشل لا مهعوجو نأك ؛هوجولا نضيب ب ءامشلا نم ةكئالم هيلإ لزن

 0س لس طوس جلا نافل

 ران أدبتل ؛طونحلاو نافكألاو. ةكئالملا :ةثالث ةنجلا نم دبعلا قري ام لوأق

 ضعبل حمسي هللا لعلو ؛ءاقللا ةوالخب هربت ةدقتم لظتو :هبلق يف لعتشت قوشلا

 هعمس نيسح نب رمع ةافولا ترضح !لف «ىأر ام ضعب نع رابخإلاب نيخاصلا

 :كلامخ ليقف : 1[ ١؟تافاآّضلا] 4َنولِمدَعْلا ٍلَمْعَتلَف اذنه لثِمِل# :لوَقي ه رمش نص

 ."!هعن:لاق ؟هتياع ءىشل اذه لاق ةارتأ

 ,/ 7١8 نص نيرضتحملا () : :-..1



وجي وهو ناك شاقنلا ركب وبأ كلذكو
 ىدحإ ةبس لاوش ثلاث يب هسفنب د

 ٍلَمْعَيلف اذنه لْثِمِلا :هتوص ولعب دان مث «هيتفش كّرحي ةئم ثالثو نيسخو

حر هسفن تجرخ مث ءاثالث اهدّدري 4َنوُلِمدَعْل
 و هم

 بانيت لظيف ةنجلا:نعايز نم ةظوز هدجو هزنق دنعلا اذه لزن اذإ ىتح

 .ةعاسلا مقأ بر ..ةعاسلا مقأ بر :اهدعي

 :ماه ل لاؤض اتردابي ةتحلا فصو ف ءدبلا لبق نكل

 !ا؟ةنحلاوه ام

 ماعطو هكاوفو راجشآأ ةعومجم ةنحلا له

 نم رتكأ نإ !؟بسحف نيع روحو روصقو بارشو

 اهرصحي نيح اهقح اهطمغي مويلا ةنجلا بلطب

 نارقلا #2 رظنلاو ثحبلايو :ءايشألا هذه 2

 لنونمؤملا هيلع لصحي امو :ةرهطملا ةئسلاو معيركلا

ا ميعن نأ دجت نوحلاصلا هب عتمتيو
 مسني ةنجل

 :ةسيئر عاونآ ةتاللث ىلا

 :هيدام ةيدسج تاذلم :|] وأ

عاونأ ىلإ مسقنت اهرودب هذه
 تاوهش عبشت ةيدسجلا تاذلملاك هذ لائم 

 تسب نم ماعطف :ةركك
 ءامو يبت ل

 يت
0 

ءآرقلا رابك ةفرعم (1)
 ١1956 ص 



 لل يي م خم روع صبم علام
 .ناج الو منهلبق سنإ نهثمطي مل نيع روح نم ةرهطم جاوزأو :قلؤلو

 هذه نأل بسحق ةلثمألا ضعب ترتخا ةيدسجلا ةيداملا تاذللا هذه نمو
 تاحمللا هذه كيفكي كل ءاعيمج اهب ةطاحنإلا ليحتسسيو ىضحُت الو ٌدَعُت ال ذئاذللا
 .قانعلا ىتح اهل لذبْلا ىلإ عفدتو قاوشألا كبلق يف لعشتل لك نم ءزج نايبك

 دولخلا ١-

 نآل «عضاوم ةعست يف دبألاو دولخلا نيب اعماج نآرقلا يف ةنجلا ركذ ءاج دقو
 هل ءاهتتا ال ىذلا ءاقبلا ىنعتف ةيدبالا امأ ةماقإلا لوط ىنعي ةغللا يف دولخلا
 ردق ام لب كرمع ردق !ف ءهل عاطقنا ال يذلا ةنجلا ميعن ىلإ لاقتنالا يعم ليختو
 ميعنلا آذه هلقن حمم نمو .ئدبألا ءاقيلا اذه: ىلإ ةفاضإلاب ايندلا لهأ رارغأ عيمج

 داقلي ملأ يأ هيلع ناهو ءاحزف ةلقع شاط: ةنجلا ميعن ةيقب قوذي نأ لبق ىتح
 !!باطو توما هللاو ناه منيعتلا كلذ ىلإ ديحولا قيرطلا وه توملا ناك اذإو

 :3345 لاق ءرورغلا راد ايندلا تيمسو+د ولخا راد ةنيلا تيمس اذهطو

 رانلاو ةنجلا نيب روسلا ىلع فقوي ىنخ حلمأ شبك هنأك توملاب ىتؤيا
 نوفرعت له :لاقيف نوبثرشيف !رانلا لأ اي :لاقيو نوبئرشيف !ةنجلا لهأ اي :لاقيف
 ةنجلا لهأل ىضق هللا نأ الولف ءحبذي و عجضيف توملا اذه !!معن :نولوقيف ؟اذه
 .©00 حرت اوتامل اهيف ةايحلا رانلا لهأل ىضق هللا نأ الولو ءاحنرف اوتامل ءاقبلاو ةايحلا

 لهأ اي :ىدانُي امددعف ؛هرعاشم ضعب ايحنو قباسلا فقوملا ليختن انوعدو
 نأ اوفاخ مهآكو رظنلل مهسوؤر نوعفريو مهقانعأ نودمي نوعلطي !!ةئخلا
 نيحرف نوعلطيف !!رانلا لهأ اي :لاقي مث هيف مه. يذلا مهميعن نم [ومرحت

 .ا/44/:: مقز عماجلا حيحص يف اق ديعس بأ نع يذمرتلا هاور ؛ نسج (1)



 ءةيلاونولي حم وصيت ا هللاو
 مامأ توملا حبذُي امدنع نكل «''!نوناعي يذلا مهئاقش نم اوجرخب نأ نيرشبتنمم

 .ةيدمرسلا ةرسحلا وأ ةيدبألا ةحرفلا عم هرقتسم يف اهنم لك دلخي :مهنيعأ

 توم لا نأل لقعلا حيرص فلاخي هنوكل ثيدحلا اذه موق برغتسي دقو

 !؟حيبذدي فيكف ءادسج ادبأ بلقني ال لاحلاو ءلاح

 حيحصلا يف تبث اك ؛لامعألا باوث نم اصاخشأ قلخي هللا نإ :بيإوجلاو

 نع ناجاحت تاعمايغ أك نايت نارمع لآو ةرقبلا نأ نم

 لوح نفطعتي ديمحتلاو ليلهتلاو خيبستلا نأ نمو ء[هباحصأ

 لمعلا نأ نمو ءاهبحاصبركْذُت لحنلا ودك ئود نط شرعلا

 نسح هجولا نسح لجر ةئيه ىلع ربقلا يف هبحاص أي حلاصلا

 هجولا حيبق لجر ةئيه ىلع هيحاص أي تيبخلا لمعلاو ء«بايثلا

 رون ةثيه ىلع 0 لايعألا نأ نيمو .حيرلا نتنم بايثلا جيبق

 ءمهلاعأ ردق ىلع مهروبن نْوِطِعُيف ةمايقلا موي نينمؤملا نيب مّسقي
 بولق يف ىقليو ءشبك ةئيه ىلع توملا هللا قلخي ؛توملا كلّذكف

 .نيرادلا يف دولخلا ىلع اليلد هحبذ نوكيو:تاوملا اذه نأ نيقيرفلا

 نوقدصي نوداكي ال ةنخخلا لهأ نأ ةجردل لايخلا قوفيو فضولا قوف ءيئوهو

 َنيتبَمِب نع اَمهأ» :نيبجعتم نوحيضي اذل ؛لابب من رطخي الف «دولخلا اذه اوزاح مبأ

 اوملعا :نسحلا لاق [2-535:تافاصلا] 4َنينَذَعُمِب َّ امو لوألا انتتْوَم لإ م

 «طارصلا ىلع فقويف ةمايقلا موي توملاب ىتؤي# : كي هللا لوسر نع ده ةريره ىأ ةياؤر اذه دهشتو )١(

 اي :لاقي مث :هبف مه يذلا مساكم نم اوجرخي نأ نيلجو نيقئاخ نوعلطيف !!ةنجلا لهأ اي : لاقُيف

 نوشرعت له :لاشيف ؛ هيف مع يذلا مبتاكم نم اوجرخي نأ نيحرف نيرشبتسم نوعلظيف !!رانلا لهأ

 ةرفان فن . مكر بيهزلاو بيغ ثلا حيحص يف وهو «5ثيدحلا 2 !؟ذه
/ 7" 
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 49 __ ةحلا ويمن نم

 ]وألا ان تتم الإ 29 نيم ُنَخ ام :اولاقف ةمطقتم توما ةدعب ميعت لك نأ

 0 َنوُلِمِدَعْلا ِلَمْعَيلَف اًذنَه دنه لثمل# : !ولاتقف ؛ال :ليق نيب دعب خخ امو

 نوَملا لاخلا :دولخلا نم لعأو لب ءبسحف ةيدبالاو دولخلا هللاو سيل هنكل

 !!نودلاخلا اهيلع نوكي

 نأ مكل نإو ءادبأ اوتومت اللف اويحم نأ مكل نإ :ةنجلا لهأ 6 :12 لاق

 اومعنت نأ مكل نإو ءادبأ اومربع الف اوبشت ويبشت د نأ مكل نإو ءاذبأ ! ومقست الف اوحصت

 .ةادبأ اوسأبت الف

 ل حرفو هامل عاطقنا ال تاذدلو ةهنفردك ال ءافص يف ةنجلا 5 ءاقبلا ماود لمأتو

 ادلبأ هل لاوز ريغ نم .هنف فازغالاو :ةيهتشي و. نسفنلا هانمتت ام لك عولبو ءادبأ ىهتني

 :ةيهافرلاو ةجارلاو رورسلاو ميعْنلا تاجرد ىصقأ :هيلإ افاضمو دولخلا وهف

 نم دب ال لاط |يم رمعلاو ءرجفلا عولط نم دبال لاط:امهم.ليللا .عشأ

 اهئارو نم نأل ةيقيقح ةايح تسيل ةيويندلا انتايحو ؛ربقلا لوزن 1

 ةادلا تِرِإَو 3  -ةتملا ةارملسا يه 7 رادلا امأ «تبوملا

 [+: :توبكتملا] 4 ٌناَوَيَكْ َىِهَل ةرجاألا

 لع لدت ىتبم ةدانز ةملكلا هذه ءاني ف نأ انه نإاوبحلا ةملك رايبتخا رسو

 هللا مرك ردق ىلع: كثرخآ يف معنتت كنأل ةايحلا ىنعم يف ةغلابم ؟ىنعم ةدايز

 نم كدنع اف ءوض يفو تنأ كردق ىلع اهيف معنتت ىتلا ايندلا ةايحلا سكعي هكلمو

 ءناروثلاو نايلغلا" تارطضاالاو ةكرحلا نلع لدي 5نالعفا كزوو «تايبسأ

 .اذه نم ىأب ةايحلا ةملك ىحوت / سلا

 .فرصتب 184 ص حارقألا دالب ىلإ ساو رألا دات ())



 ةنجلا يف ىليل 50

 ف 3

 لبق ولو لهج اهنم ةئس ةرشع سمخ ناك اذإ ؛ماع ةئام هتياغ رمع ةميق امو

 امو «نضرمو فعض نييف + تلصح نإ - نيعبسلا دعب نوثالثو «فيلكتلا نس
 ىلع حدك نيب اف «نينس مومغو موي رورسو «مايأ صيغنتو ةعاس حرف امهنيب

 ثتومو «ةبحأ قارفو .جوز زوشن وأ ءدلو قوقغي قيضو ءرقف ةاساقمو ءشاعم

 اهفصو يتلا مالآلا كيلع تعباتت كرمغ نم.نيناثلا تزواج اذإ ىتح «بيرق

 :رعاشلا

 يدي بارطضاو ىلجر فعض ينءاسو 22ىدسج يف فعَضلا شاع نينابثلا عم

 دعترم نيفكلا شعترسم طسخك  برطضم طخ يطخف تسبتك اذإ

 دسألا ةهبج يف انقلا مطح دعب نم 2 ملق اهلمح نع دي فعضل بجعاف

 دلجلا يف لحولا ضوخأ نأك ىلجر ٠ تبلقث اصعلا ىفك يفو ٌتيشم نإو

 دمألاو رمعلا لوط بقاوع يذه : هذه لوط ىسنمتي نمل لقت
 مايقلا رّسعتو هيلع تبعص ىتلا هتالص :هيلع ىكب ام رثكأ ناك هريغ نكل

 :ليحرلا وتدو ةرداغملا برق ىلع ةراشإ تناكف اهيف

 ريسسك مايقلا تمر اذإ ينأك ةونق نوناثلا ينم عدت امو

 ريسع دوجسسلا تسمر اذإ لسع اهدوحسسو ادعاق يتالص يدّؤأ

 ريسسم ناحو ىنم ةيلحر تند يننأ لاحلا هذه ينترذنأ دقو

 نم غلب نأ دعب ذقنم نب ةماسأ رابغ هل قشي ال يذلا راوغملا سرافلا ىتح لب



 51 ةنجلا ميعن نم

 ادكتم ثيحشم نإ ىفماؤ ةابنج لماح ىنأ تيسح تضم اذإف

 انتهموارمسأ لمحت برحلا يف اهتدسهعو اضعلا ىفك يف ٌبدأو

 ادملجلا تشرتفاام نأك اقلق ادهسمداهملا نيل ىف تيبأو

 ادبابكداعٌعتولابكلاغسلب 2 انيبو ةايحلا يف سكني ءرسملاو
 يىويندلا ميعنلا لالحمضا نع تعيس ام لك دعيو

 اذه عابُي ذلفأ: دودحملا رمعلا لويذو ةيرشبلا ةيقاعلا روشهدتو

 الشأ !؟ةنجلا ل عئادلا عشارلا يرش ليبس © ىنئاشغلا ريقحلا

 ضارعإلا نإ !؟ينافلانيقحلا اذهب مئادلا عئارلا كلذ ىرتشُي

 .ناميإلا نع ذاضف لقعلاو روصنلا ل

 ؛هبلق اهم ماهو ه5 نافع نب ناثع بلق يف ةنخلا نإ قوشلا ران تلعتشا ام

 رم نيحف ءرعش تيب يف ارباع كلذ ناك ولو :لامجلا اذه ىلع ىدعت نم ىلع ركنأ

 :اموق دشني وهو ةعيبر نب ديبل ىلع

 را

 ا ميعن لك *لاقف تهد : ناشع لاَقُف ءلطاب هللا امش ام شن َط ل

 !!كوزي ال ةنللا ميعن !!تنذك :ناثع لاقف ءلئاز ةلاحم

 نإ نرسل بحاص دواد ىبأ نع ٌربلا ديع نبا جرخأ

 هللا ديح طّشلا ىلغ ًسطاع عمسق ةنيفس # ناك

 مث ةتمشف سطاعلا ىلإ ءاج ىتح مهردب اًيراق ىرتكاف
 ةوعدلا باجم نوكي هلعل :لاقف كلذ نع ليسف :عجر

 ابأ َّنِإ !!ةنيفسلا لهآ اي :لوقَي الئاق اوعمس اودقر املف
01 

 مهردب هللا نم ةّنجلا ىرتشا دواد

 )١( يرابلا حتف 117 / 6-4



 بعتلا خدو -؟

 « ناد ِنيَتْنَجْلا ََج و * :ىلاعت لاق

 ءائاق ءاش نإ هللا لو اهينتجي ىتح ةرجشلا وندت» :ا شفه ه4 سابع نبا لاق

 8 وشاالو دعي هدي ذري ال اعجطضم ءاش إو ءادعاق ءاش نإو

 هاوفأ ىلإ ةيناد نيتنجلا راث# :هلوق يف انب قّلحي نيح دهاجم اهيلإ اقوش كديدَيو

 اهنولواتتيف مههاوفأ .ءازإب .تلزن اوعجطضا اذإف «نيتكتم ايعولواتتتف“ ءاغابزأ

 :هلوق ف : هللا كدعو يتلا ةعقوتملا ريع حاجا ع

 دي أوتو كبك ني اَمَقْزُر ىذّلأ اًذَه اولا اقزَر ةَرَمَت نِم ايم أوقزَز ملكا

 .[78 :ةرقنا] © 0

 :لالظلا بحاص لاق

 ٠ ةرهطملا جاوزألا بناَج ىلإ - اهنميرظنلا تقوتسي ميعنلا ني ناولأ يهو -

 يتلا ايندلا زاث امإ - لبق نم اهوقزر.مبنأ مهبلإ لي ىلا «ةيباشتملا ناثلا كلت

 يب ناك ابرف - لبق نم اهوقزُر يتلا ةنخلا زاث امإو لكشلا وأ مسالاب اههبشت

 اوج:مسرت ىهو::.ةرم لك يف ةأجاقملا ةيزم يلخادلا عونتلاو يرهاظلا هباشتلا اذه

 دغب ةأجافملا ميدقتب ءليمحلا هكفتلاو «غباسلا اضرلاو ءةولحلا ةباعدلا نم

 .؟!ديدج ءيش نع يرهاظلا هباشتلا فشكتي ةرم لك قو «ةأجافملا
 هلال ١

 * نبك

 !؟بارشلا نع اذان ءاعطلا نع اذه

 )١( ىبطرقلا يسقي 128/17,

1_ / 1 : 



 بارش نم بارشلا يهتشيل ةنحلا لهأ نم لجرلا نإ9 :هت ةقامأ اوبأ لوقي

 "16 هناكم ىلإ دوعي مث برشيف «هدي يف عقيف «قيربإلا ءيجيف ةنجلا

 بعت ال هنألو «ةرمث فطق وأ بوك لوانت ىف ولو كانه بعت: نل :دارلاو

 :3يك لاق .مون الف

 ١ ةنجلا لهأ تومي الو :توملا وخأ مونلا 16'".

 ." ةنحلا لهأ ماني الو ١ :ةياور فو

 الذ :اولاقف اهوخد دعب مهلاح ةنجلا لهآ ف ضو قالطإلا لع بعتأل هنألو

 ,[ :رطاف] 4 َكنوُقَل ايف اَكْشْمَي اَلَو ٌتَصَت ايف اَنْشَمَي

 نأل ؛مون يف ناك ولو عيضي ةنحلا ىف تقوال هنأ ىلإ ةراشإ قباسلا ثيدحلا ىفو

 فيكف ةظحل اهيئكاس نبع عطقتي ال ةنجلا مينعنو ميعنلاب ذذلتلا نم دبعلا مرحي موتلا

 لهأ هنم مصعُي امن هنأو مونلا ةمذم ىلإ ةفيطل ىرخأ ةراشإ ثيدحلا فو !؟نوماني

 .نارسخلا ةرثكو تاقوألاب راتهتسالا ةمالع ايندلا ف مونلا ةرثك نإف ءةنجلا

 ةنجلا ميعذ ىخدأ -؟
 :ديك هللا لوسز لاق

 ل (ةتحا لبق راثلا نع ههجو هللا فرض لجر ال رئم ةنحلا لعأ ىندأ نإ

 لاقف ءاهلظ يف نوكأف ةرجشلا هذه ىلإ ينمّدق !!بر يأ :لاقف لظ تاذ ةرجش هل

 2 ينلأست نأ تيسَع له * هللا

 يأ :لاقف ءرمثو لظ تاذ ةرختش هل ا ا .؛كتزعو ال :لاق

00 01 اوم الا أذ نأ هآوو 31
 95110 0 مهر بيش ناو بيغرتلا 

: 



 له :هللا لاقف ءاهرمث نم لكآو اهلظ يف نوكأف ةرجشلا هذه ىلإ ينمّدق بر

 ؟هريغ ىنلأست نأ كلذ كتيطعأ نإ تيسع

 لظ تاذ ىرخأ ةرجش هل هللا لثميف ءاهيلإ هللا همّدقُيف :كتزعو ال :لوقيف

 نم لكآو اهلظ ين نوكأف ةزجشلا هذه ىلإ ينمّدق بر يأ :لوقيف :ءءامو رمثو

 ؟هريغ ينلأست نأ تلعف نإ تيسع له :هل لوقيف ءاهئام نم برشأو اهرمن
 :لوقيف «ةنحجلا باب هل زربيف ءاهيلإ هللا همّدقُيف .هريغ كلأسأ ال كتزعو ال :لوقبف

 هللا همّدقيف ؛اهلهأ ىرأف ةنجلا فاجن تحت نوكأف ةنحلا باب ىلإ ىنمَّدق !!بر ىأ

 اذإف .ةنجلا لخديف «ةنجلا يتلخدأ !!بر يأ :لوقيف ءاهيق امو ةنجلا ىرف اهيلإ

 نم لس :لجو زع هللا ءركذيو قنمتيف َّنمت :هل هللا لوقيف ! ؟يل اذه :لاق ةنجلا لخد

 هلخدي مث «ىلاتمأ ةرشعو كل وه :هللا لاق ينامألا هب تعطقنا اذإ ىتح اذكو اذك

 كايحأ يذلا هلل دمحلا :نالوقيف ءنيعلا روحلا نم هاتجوز هيلع لخديف ءةنجلا هلل

 ."0( تيطعأ ام ّلثم دجأ يطعأ ام :لوقيف «كل انابحأو انل

 ةيؤر قيطي نل ديعلا اذه نأكو «ثيدحللا يف حضاولا ميعنلا يف جردتلا حملاو

 نوكي دقو «حرفلا ةدشو ةأجلافملا لوغ نم تامالإو ؛ةدحاو ةرم لماكلا ميعنلا

 .ملعأ هللاو ةنحلا ف ماقم ىلإ ماقم نم جردتلا رارسأ نم رس اذه

 لأسيو لأي لظيس لجرلا اذهأ نأ "ذك دوُمْسَم ارب قا دع ةياور قو

 :هيلع هللا مرك نم ءايخ تكسي ىتح تاِجتنو تاجنو

 تح كلتا دك بو :لوقيف !؟لأست ال كل ام :هركذ لج هللا لوقيفا

 ىلإ اهتقلخ ذنم ايندلا لثم كيطعأ نأ ضرت ملأ :هرك لج هللا لوقيف :كتيبحتسا

يف اى ديعس يأ نع ملسمو دمحأ هاوز : حيحض (1)
 :١1991 مقر ض ج نص 



 برلا كحضيف !؟ةزعلا بر تنأو يب أزبعأ :لوقيف ؛هفاعضأ ةرشعو اهتينفأ موي

 ثيدحلا نم ناكملا اذه غلي اذإ 5 دوعسم نب هللا دبع ناكف .«هلوق نم لجو زغ

 املك ارارم ثيدحلا اذه ثّدحم كتعمس دق ..نمرلا ديع ابأ اي :لجر هل لاقف .كحض

 ثيدحلا اذه ثدحي كي هللا لوسر تعمس نإ :لاقف ؟تكحض ناكملا اذه تغلب

 :لاق .هسارضأ ودبت ىتح كحض ثيدحلا اذه نم ناكملا اذه غلب (ملك ؛ارارم

 ؛سانلاب ينقحلا :لوقيف ءرداق كلذ ىلع ينكلو ال :هركذ لج برلا لوقيف»

 رصق هل عفر سانلا نم اند اذإ ئتح ةنجلا يف لمري قلطنيف :لاق .سانلاب قحلا :لوقيف

 يل ىءارت وأ بر تيأر :لوقيف كلام !؟كسأر عفرا :هل لوقيف ءادجاس ٌرِخَبف ةَّرُد نم

 :هل لاقيف .هل دوجسلال ًايهتيف الجر أي مث :لاق .كلزانم نم لزنم وه امنإ :لاقيف ءيبر

 نم دبعو كناّرُخ نم نزاخ انأ نإ :لوفيف .ةكئالملا نم كلم كنأ ٌتيأر :لوقيف ُدَم

 هل حتفُي ىتح همامأ قلطنيف :لاق .هيلع انأ ام لثم لع نامرهق فلأ ئدي تحت كديبع

 ءاهنم اهحيتافمو اهفالغأو اهناوبأو اهقئاقس ةقوحجم ةّرذ نه. وهو :لاق .رصقلا باب

 ةرهوج ىلإ يضفي باي لك اباب نوعبس اهيف «ءارمحب ةنطبم ءارضخ ةرهوج هلبقتسي

 ةرهوج لك ين :ىرخألا نول ريغ ىلع ةرهوج ىلإ يضف ةرهوج لك ؛ةنطبم ءارضخ

 نم اهقاس خُم ىري ةلح نوعبس اهيلع ءانيع ءاروح نهاندأ .فئاصوو جاوزأو رّرُس

 هنيع ىف تدادزا ةضارعإ اهتع ضرعأ اذإ ءابتآرم هدبكو .هنآرم اهدبك ءاهللح ءارو

 «افعض نيعبس ىنيع يف تددزا دقل هللاو :اه لوقيف .كلذ لبق تناك امع افعض نيعبس

 :فرشُيف !!فرشأ :هل لاقيف ءافعض نيعبس ينيع يف تددزأ دقل تنأو :هل لوقتو

 .''«كرصب هذفني ماع ةثام ةريسم ككلم :هل لاقيف

 ميحص يف أك دوغسم نبأ نع هاوز ؛ حيحص )١(



 يف بغرو ربكأ وه ام يف عمط ائيش هايند نم ءرملا لان الك !!ةنراقم الو

 وبأ هفشتكي مل ام اذهو ءاهرسأب اهزاح ولو ايندلا نم دحأ عبشي نلو «لمكألا

 :لاقف باشام دعب الإ ةيهاتغلا

 بعت يفل ايندلا ىلع صيرحلا نإ - "بنفي ل صرجلا سأرو يسأر باشدف
 بنر ىلإ ييفن ْتَحَمَط اهتلنف ...ةلزنم ٌتلواح اذإ ينارأ يلام

 :توت ىتح تابغرلا ريزغ ينامألا عيرض لظت اذكهو

 يهتسشي ام توبلا هعنميو هبباوثأ توسملا هبلسيو

 يقبامةجاح هل ئقبتو 2 هناجاح ءرملاعمتومت

 :كب ّرم امك يهو ؛لان ام ريغ اهيف دحأ بغري الف ةئحلا امأ ءايندلا يه هذه
 .يطعأ ام لثَمِاِدحأ ىطعأ ام هنأ يري اهلهأ ىنذأ

 اهجاوجأ ةعد--؟
 نيتأيلو ءاماع نيعبرأ ةريسم ةنجلا عيراصم نم نيعارصم نيب اما :325 لاق

 ."77/ ظيظكل هنإو موي هيلع
 قلغت ال ماودلا ىلغ ةحوتفم باوبأ اهتأو ؛ةنجلا باوبأ ةعس ىلع ةلالد اذهو
 سه |[ ذه ١ 1 1-2 - 5: 2 0 ا : سب اي

 ىلإ ةراشأ مخ باويالا يتب يو 015٠ :.ص] 3 تءوبألا مش ةحتفم ندع" ادنأ

 ,"26 ' مقر نص ج نص يف ابك ةديخ نب ةيواعم نع دمحأ هاوز : حيحص (1)



 مهيلع' ةكتالملا لوخدو ءاوؤاش ثيح ةنبجلا يف مهثوبتو مهبايإو مهاهذو مهفرضت

 .تقو لك مهيلع ميِهَّرْسي ! ام:لوحوو ءميبز نم تاجافملاو كيبل تقو لك

 نوجاتحي اوناك اك باوبألا قلغ ىلإ اهيف نوجاتحي ال نمأ راد اهنأ ىلإ ةراشإ اضيأو
 .'*« ايندلا يف كلذ ىلإ

 نكل «ةنجلا نولخدي نم ةرثك ىلع اضيآ ةلالد ةئحلا باوبأ ىلع ماحزلا اذهو

 نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ مدآ ندل نم ةريفغ دادعألاو .ةدودحم نكامألا

 هللا لوسر اذه !؟ةئيلا دعاقم نم ب ليمحم ةمأ نخن- انييضن نوكيس مكف ءاهيلع

 لهأ عبر اونوكت نأ وجّرأ هديب ىسفنيذلاو» :ارّمبَم ةباحصلا مامأ مسقي لي

 :لاقف ءاوربكف .*ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأ» :لاقف ؛ةباحصلا رّدكف «ةنجلا

 .اورّيكف ؛ةنجلا لهأ فصن اونوكت نأ وجرأ#

 لهأ عبر :هللب هلوقو «ةميظعلا ةراشبلا هذه مهو ريم هببس ةباحصلا ريبكتو
 كلذ نآلف «ةنجلا لهأ رطش الوأ نقي ملو ءرطشلا مث ؛ةنخلا لهأ ثلث مث «ةنجلا

 ىلع ليلد يرخأ دعو ناس ياش ارالا 17و جحا عسر فن ف عقر

 .هتظحالم ماودو هب ءانتعالا

 يدوي ىرخأ دعب ةرم مهعاسأ ىلع ةراشبلا هريركت نأ ىه ىرخأ ةدئاف هيفو

 يلاعت هللا ركش ديدجت ىلع مهل اضيأ هيفو «ةرم دعب نم ةرم مهتداعس ةدايز ىلإ

 .همركو ةمعن ةرثك ىلع هدمحو هريبكتو

 !؟هللا:لوسر و جري ناك امك ةنحلا لهأ فضن نوكنس له نكل

 .ففصنلا الو ثلثلا الو عبرلا ال :باوحلاو

 )١( نص جاورألا يداح 4١.



 !!ردكأ لب

 لوسر لاق :لاق 9# ةديرب هنع هاور ام يف 24 ىبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو

 نم نوعبرأو ةمألا هذه نم اهنم نونات فض ةئامو نورشع ةنجلا لهأ» :ِةلتي هلل

 .”'"0 ممألا رئاس

 الوأ ربخأ هلك يبنلا نوكيف «ةنجلا لهأ يئلث لكشتس انتمأ نأ ىلع ليلد اذهف

 ءاذه ىلع ةدايزلاب هناحبس برلا لّضفت مث هبر نم هؤاجر وهو رطشلا ثيدخب
 مل برلا نم اهل ةمدقم ةئيفث ةيالهو :ةمألا هذه دآرفأ نم درف لكل ليلدت هللاو وهو

 .ممألا نم اهريغ اه ظحت

 أ وو... حيياصملا ةاكشم يف اك يقهتتلاو نمرادلاو يدمرتلا هاؤر : حيحص (1)
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 تس 9 ١؟ اذاملإ .. باوبألا حتف
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 !؟اذامل .. ماودلا ىلع ةحوتفم ابغأ ةنجلا باوبأ تافص نمو

 لقع هروضتي ميعن ىهأو ملاعلا يف رضق مخفأ يف ثكمت نأ .كيلإ بلَط ول
 تدجوف كجئاوح نم ةجاح.ءاضقل ةرداغملا تدرأ مث « لماك رهش ةدمل يرشب

 ولو سوبم كنأو :قيضلا رعشتنس كنأ دبال !؟كلاخ نوكي اذاف « اقلغم فابلا

 سبخلا اذه رمتسا اذإ فيكف !!نسبحت ةياهنلا ىف هتكل :ةتحلا يف نسبحلا اذه ناك

 .؟ةنينج يف ولو نجسلا روغي# : ماوعلا لاثمأ يفو !؟ادبأ

 لب هليختي ام ىصقأو همّعني ام لك ءرملا ىلإ لصوت ثيحب ةقولمم ةنجلا نألو

 ليصافتلا قدأ تار دقف « هتياعرو هللا نيع للغ ةعونضم اهنألو + كلذ قوفو

 [0:ص14 ثوتألا مه ةَحئَفُت ْنَدَع يدنَج# *اهفصو يف ءاج اذل ءاهريغو هذه لثم

 يىهدشلك اه لكا -0
 هيهتشتس ام لك نأ ملكلا زجومو لوقلا ةيضالخو

 اوفع :ةاقلت فوس ةيذام عتمو ةيسح دذئاذل نم ةنجلا ب

 ثالث كحلذ ىلع يليلدو :عورأو هنم ىلعأ ىقلت لب

 كانه كرظتني ام نيبتل اهتفارط ىلع اهترتخا ثيداحأ

 :تيقثاو كيلع اه تلمعو تيدتها تنأ نإ

 فيكف ءرخآ ىلإ ناكم نم ةنجلا ىف لاقتنالاو كرحتلا تدرأ ول الثم اذام ©

 !؟َكلَذ نوحي

 .ألا لعف [ى لقأ وأ ةدحاو ةظحلا يف متي كلذ لعلف ءاديدحت كلذ ملعي دحأ ال
7:00 3 



 ةنجلا يف ىليل 2 60

اذهو ؛هيلإ انيبن فرط دتري نأ لبق سيقلب شرع لقن نيخ باتكلا نم ملع ةدنع
 يف 

 !؟نذإ ةنخ ةنجا يف لاقتنالا ةعرس نوكت فيكف «ةرخآلا راوجب ةرذ يواست ال ىتلا ايندلا

 عاونأ ثدحأ قاشع نم تنك نإ ىرخأ ةليسو بة# نأ تحت كلعل وأ

 اذل ؛قربلا وأ توصلا نم عرسأ يه يتلا تارئاطلا رابخأ عباتتو تارايسلا

 ا ا وسو اا و اعل

 نيحح فو ٠ ةدعاس نب نمحرلا دبع عم الثم ثدح ام وهو ءرخآ قلخس اهنكل مسالا

 نإ» :لاقف !؟ليخ ةنجلا يف له !!هللا .لوسر.اي :كلقف «ليخلا نحأ تنك :لاق

 ريطت ناحانج هل:توقاي نم نسرف اهيف كل ناك نمحرلا دنع اي ةنحلا هللا كلخدأ

 . حدك تي فلز

 اي :لاقف اهدعب هلي هللا. لوشر لأس رخآ الجرا نأ رخآ تيدح فو

 دضوأ لب هبحاضل لاق ام هل لقي. ملف !؟لبإ نم ةنجلا ىف له !!هللا لوس

 نإ* :الئاق تانمألا باب هل حتف نأب لأسي نأ دارأ نم لك هجو يف بابلا

 ف جب فعول يل نكي ةنجلا هللا كلخدُي

 :ةح هلوق وه مكل ةترتخا يذلا ىناتلا ثيدحلاو ©

 نذأتسا ةنجلا لهأ نم الجر نإ:
 تبنسلا :هل لاّمف ؛عرزلا يف هبر

 تعش انيق

 هذاصحتساو هؤاوتساو هّنانن تففرظلا ردايف رذف ! عرزأ نأ بحأ نكلو لب :لاق

 ب "1 ءىش كعبشي ال هنإف !مدآ نبا اي كنود ؛ هللا لوقبف «لابحلا لاثمأ ناكف

: 
 حيجص يف اى تاقث هتاورو ناربطلا هاور : هرجغل نس

 مقر ةحيرحصلاو 1 156 +: ' مدار بيغرتلا

)١( 

.١ ١ 
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 مهر عماجلا حيحصض اى ةريرغ ىف ١ نع يراخبلاو دحأ ةاور : حيحص (6)



 ء ا حج روج, ةطلاويفام و
 نامزلا هل هللا ئوط يذلا قي يبنلا هب ريخأو ةرخآلا يف ثدحيس امن اذهو

 ظفلب لبقتسملا رمألا نع ثيدحلا ربخأو ءروظنملا ملاعلا ءارو ام ىأرف ناكملاو

 اهنأب فصوت دق ةنجلا يف ةينمأ ىنمت لجر نع ّصقو ؛ةلاحم ال عقاو هنأل يضاملا

 اماهل هللا ققح كلذ عمو ءاه رضخ ال تانج طسو وهو عرزلا ىنمت دقف «ةفيخس

 راصو ئوتساو العو رذبلا امن نيع ةفرط نم لقأ يفو ءرذبف رذبلا هاطعأو هفارأ

 .ىنمتو دارأ ام دنعلا لانف «تاخماشلا لابجلا لاتمأ

 :ثينداح تلاثو ©

 ةدحاو ةعاس ىف هنسيو 'هعضوو هلمح ناك ةنجلا يف دلولا ىهتشا اذإ نمؤملا ؛
 كا يهتشي اك

 مّطقتو ايندلا يف دلولا مرخ نمؤملا اذه هلعلف:ءاهدارأ نمل ةيزايتخا ةّيزم يهو

 انتو هنع زجعام هل ققحت ةنجلا قو ءىودج نود ةءارؤ ايعس هتآرماو وه هبلق

 :"عاوقاش نإ » ”لاق !؟دلو ةنخا ىفأ ”نمابع نبا لثس املاذلو

 !؟ببسحف هانتو دبعلا هءاشام دودج ناغ رمألا فقي له ..نكل

 ةنخلا لهأ لعأل كلذ. سيلو .هانمتو هليخت ام قوفب هيلع هللا لضفتي لب
 :لاق لي هللا لوسر نأ هت ةريره يبأ نعف !!هلئأو منعت ءةلزنم مهاندأل لب «ةلزنم

 له :هل لوقيف ءىتمتيو ىتمتيف َّنمت :هل لوقي نأ ةنجلا نم مكدحأ دعقم ىندأ نإا

 . 0غ هعم هلثمو تين ام كل نإف :هل لوقيف .معن :لوقيف ؟َتبنَ

 )١1( منار ص ح نص يف (ك ديعس يبأ نع ةجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور : حيحص : 3745.

 ) )7ل 3 ةبش ىأ دس

 ): )1ملسم هاور : جيجص 5 ١ ع محال :مهر تيذح



 دعب ديلولا نب دلاخل روزألا نب رارض لاق
 !!ريمألا اهيأ :ماشلا هكراعم نم ةكرعم

 ءتنأ حيرتست ىتح موقلا ىلع لمحأ اثأ ينعد

 .'''«ادغ ةنجلا # ةحارلا !ةرارض اي» :لاقف

 :هيرصب تاذلم :ايناث
 نَسحلا لكشلاو ةرضخلاو.ءاملا ..ْنَّرَسْخا انع بهذُت ةثالث

 سيل ةنجلا نأ عم !؟ةرخآلاب:نظلا فيكف ءايندلا ىف رغاش لوق اذه ناك اذإو

 ىصقأ بلجت ةرخآلا يف دهاشلا هذه:نأ دوصقملا نكل :نزح قالطإلا ىلع اهيف

 تانج ِِق ةرمنو رابغأ ةدهاشم نب ام تلقت تيأو رورسلاو هجهيلا تاحرذ

 نيذه دخأتلو ءميركلا هللا هجنو“ّىلإ رظنلا ”اهالعأو «قاسح ر وح ىلإ علطتو

 نيعلا روحلا ١-
 عرس ن7 3 م82 217 ف ه0 مين

 « ِنوُتكَمْلا ولؤللا ٍلعمأك 29 نيِع روُحَو » :ىلاعت لاق

 نونكملا ؤلؤللاو ءاهيف راخي رصبلا نأل لاوقألا ضعب ىلع روح اب تيس

 «نيع هشدخت ملو هدي هنيمت:ملف ءرظنلاو سملل ضرعتي ل يذلا :نوضملا ؤلؤللا وه

 نوكتو ؛كلجأ نم اصيصخ تقلخ ئنلا ةيروخلا كتجوز نست نم لوأ تنأف

 اه عتمتستل قوش ىلع كرظتنت كل ةظؤفحم تلظ اهنأكو ءاهيلإ رظني قولخم لوأ

 كل عتمتست و كدحو

 ٠ 4 ١/ ماشلا حوتف 000

, 
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. 
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 63 ةنجلا ميعن نم

 ةراشإ «نوثكملا ؤلؤللا :فصولا سفنب كلذك ةنجلا لهأ مدخ فص دقو

 نوللا يف مهتساحم ةمدخلا بهذت ل مهدايسأ ةمدخ:يف مهينافت مغر“ مغأ ىلإ
 1 0-0 / ل1 - 9 5

 ولو مجييسح عتب اذإ 8 :رخخأ عضوم يف هللا مهعصوو ؛ةجهيلاو ءافصلاو

 ةراشإو 2*3 يف كمدخ ةرثك ىلإ ةراشإ :تاراشإ ثالث ةيآلا قو 5 ووش

 ةراشإو .كتابغرل ةيبلت مهتيحمو مهءباهذو كتمدخو كجئاوح يف مهفرفت ىلإ ةيناث

 .ةئدعا ةعس ىلإ ةثلاث

 دتلتو ؤلؤللا دهشم نم ايندلا ف نيعلا هيتس امل ةراشإ © ليكم :ةملكو

 ريغ ةقيفخأ ركل «:ناهذألا ىلإ لآيلاو نسا ةروض بيرقتل ةيبشت درج وهو هب

 نع ناسللا رجعي نيغلا رولا لاجيف .روحلاو ؤلؤللا نيب ةنراقم الف ءكلذ
 هذه اهامح نم كيفكيو ؛هروصت لشعلا الو هناين مالكلا عيطتسي الو ؛ةنفض و

 :242 هلوق يف ةزجوملا ةرصتخم لا ةحمللاو ةيوبنلا ةراشإلا

 ءاحير امهنيب ام تال ضرألا ىلإ ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرما تعلطا ولو»
 اذن اهيفاعو ايندلا نم ريخم اهسأر ىلع اهفيضنلو :(مهنيب ام تءاضألو

 ةعمج دعب ةعمج دادزي ذاخأ لامج لب اتباث الامح سيل كلذ عم روحلا لامج نكل

 نم اديدج تقو لك ىرت ىهو ةذللا ددجتنو «لبق نم هب لتلت مل اب نيعلا ذتلتل

 للملا وه اك لاصؤولا ةذل ادبأ لمت ال نأ اذه نم ةمكحلاو :لاجلاو نسحلا ناولأ
 ام عمساو «نيتيلاتتم نيتعمج هتروص رركتت ال يذلا لابجلا مآست الو ءايندلا يف

 هيلع ىعسي نم ةلزنم ةنحخا لغأ ىندأ نإ# : لاق 5# ىرمع نب هللا دبع نع حيحبض دنسب ىقهيبلا يىَوور()

 اولْؤَل حجيجِسَح مجبر اذ + ةيآلا هذه التو ؛ هيحاص هيلع سيل لمع ىلع مداخ لك ؛ مداخ د

 7 2 2 ١ , 2ث را 0
 737١5 : مقر بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف [5 6+ اروكدم

 3 1 7 7 0 اا 0 , 14007 7999-31 11 ٠
 2111١ عماجلا حيحص ف يك سنا نع ةجام نياو يذمرتلاو دحاو ناحيشلا هاور ؛ حيحص (1)



 «قنجلا يف ىليل 64

وسر نأ نم نفط كلام نب سنأ هلقن
 :لاق تلك هبا ل

 لاهّشلا حير بهتق «كسملا نابثك اهيف ةعح لك اهنوتأي اقوسل ةنجلا ىف نإ»

 دقو مهيلهأ ىلإ نوعجريف ءالاجو انسح نودادزيف ءمهمايثو مههوحو قف اوتحتف

 ءالامحو انشح اندعب متددزا دقل هللاو :مهولهأ مه لوقيف ءالاخو انسح اودادزا

 متددزا دل هللاو متنأو :نولوقف
 . "19 اجو أنسح اندعب

جم قوسلاب دارملا# :ثيدحلا اذهل هحرش يف ىووتلا لاف
 , عمتجي | نوعمتجي مه عم

لك اهغوتأي ىتعمو ءقوسلا ف اينذلا يف سانلا
 ةقيقح كانه سيلو ؛عوبسأ ئأ ةعمج 

ل لاشلاب ةنجلا حير ٌضخو «.:..راهتلاو ليللاو: سمشلا دقفل «عوبسأ
 رطملا حير اهنأ

 دوجري اوناكو. ءرطملا باحس قاي"انتو ؛ماشلا ةهجت نم يبت ثناك «ترعلا دنع

يرلا هذه ةيمست ثيدحلا يف تءاجيو :ةيماشلا ةناحسلا
 ريثت اهنأل :ةكّرحُللا يأ 3 ربثملا ح

 م يفر هلا ضر كيم نم ةريكانم مههوجو ىف
7 

 :روحلا ىلإ اعوجرو

 ىلع ولعي ءينش ابنأل ءاهركذل يعاد.ةلف روحا تافصو ليصافت ناب انلو

اعتملا ريبكلا نع فنظو.اهيف دري مل اذلو «لايخلا
 يف قمعتلا ةرورض ئرأ آلو «ل

هلع ىطعي لافت هللا نأ دضقلا ناب :نِهَفْضْو
 لايجلا نم غلب ام لك ةنجلا يف 

اجرلل ام نيلطن مويلا ءاسن نم ريتك لاؤس:َنَع بيجي ام وهو ؛هاهتنم
 ؛ةنجلا يف ل

 هللا نأو .ةنجلا عتم ضعب هذه نأ اورد امو
 اريخ وأ اهلثم -نيقتا نإ- نهيطعي دق

 نم ةوهشلا هذه عزرن ىلع رداق هللا نأو ءاهتم
 اهبرض هنكل ةنجلا يف لاجرلا فولق

 .كانه ةدللاز ةعتملا ةياغ م ةهنودجت ام هب روضي مه لاَعَم
5-3 

 تك ا يح لال مع

ىدنأ نع ملسمو دحأ ءاور + حيحنص (1)
 . 4 ' مار عماجا جيحص يف ابك 

 1-2 ,. ١1-١21 / 17 يووتلا حرش (5)



 . و 0 رح ع ويصب  عطلارونسا

 قسشعو قشع نيب 222

 هيلع تفوق كلاش موي يف رانلا يطصي سلاج وهو قيل جوزب نونجملا رم
 :لوقي دشنأ مث

 اهاف تللّبق وأ حبصلا لق ليل كيلإ ٌتممض له كبرب
 اهادن يف ةناوحقألا فيفر ليل نورف كيلع ثق لهو

 نم نيتضبق هيدي ىتاكب نوؤنجملا ضيقف :لاق .معتف ينتفلح ذإ مهللا :لاقف
 ضو :هيتحار مل عم رمجلا طقسو هيلع ايشغم طقس ىتح |مهقراف ايف ءرمجلا
 . ىضمف هنم ًابجعتم ةلعفب اهومغم ليل جوز ماقف ءاهعطقف هتفش ىلع

 ,ضرغو بيشتو .لبضفتو بلت ةأرقا هو هاليل لع راغ نونجملا اذه
 نم هلرظنيت ينلاو !؟هلك الل وموأريئأب فيك ةاتتعللو ىتفت ةياهتلا يف يف مث
 نأ -ملعت نكت مل نإ < ملعاف تومتس تنك نإو ءرمجلا , ةحأ لعو نآلا
 زع هللا نآل اذبأ الو شا دعا علا اين دنع يال روش نم كجاوأ
 4)١( تملا نهيلع بتكي لو ءانفلل ال ءاقبلل نهقلخ لجو
 اهريغلاهنع تلو امل هوأر - يذلا اهنسح نم كانيع تدهاش ولف
 اهتيجو كدع موتلا شارف ترجه افئانغ بح كانذأ تعمسم ولو
 اهبحب اليتق ىحضأ يذلا ترذع ةرذ ةبحملامعط نم تسقذ ولو

 )١( نص حاوزألا يداح 00



 ذئم هبلقو هسفن روخلا رهمأ كريغو «راربألا نسفانتو راغت ال فيك .هحخأ

 يف افاصو نمضو ءنمثلا عفد نأي اهلباقي نأ لبق اهقناعو :نمز

 !؟قبس دق كريغ نأ كقرحي امأ «نأمظاو تاغاطلا ةرثكي ةنخلا

 نيأو !؟كتريغ تامالع [ف هراغت تنك نإو !؟كلبق ربكلاب رفظو

 يف دج ..يخأ !؟كتلفغ ىلع اهؤاضقو. !؟كتميزغ لع اهرثأ

 .قوسلا يف ةضورعم سورعلا تلاز امو ؛كوقبس دقف موقلا قاحل

 :كاليل عم كلاح ناك الإو «كينيع مامأو. كيدي لوانتم ىف رهملاو

 ٌعئاط وهو هتوم ِتآك تدكف اهّتعضأ تنأو قيل ىلع ىكبتأ

 هللا هجو ىلإ رظنلا -؟
 لابجلا تناك اذإو «هناحبس هتيؤر قيطت ال ةئيه لع ايندلا ف قلخلا هللا قلخ

 امَلَق 8 :لجو زع لاق !؟فيعضلا ناسنالاب فيكف كلذ نع تزجع تاغاشل

 .[158 :فارعألا] < اكو .ُهَلَعَج لّبَجلِل هُهَُر نت

حأل هفشك ول :روتلا هباجح» هلالج لج هللا نأ حييحصلا يف ءاج اذن
 تقر

لخت نم هرضب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحشش
 .. .؟؟هق

 ههجو ِتاَحّبس ينعم# : ىوونلا لاق . ا . مقر سوم بأ نع ةجاع ن ناو ملسم هاور : حبيحضص )١(

 0 سا دحملا ماسجألل نوكت امنإ تاججلا ةقيقحو وابو هلالجو هر وت

 يف كاردإلا نم ناعتشي أل اران و وأ ارون عئاملا كلذ مسوي دور نم غئاذإ انه دارملاو : دحلا»

 نآل تاقولخكا عيمج هقلخ نم ءرصياهلإ ىهتنا ايد دارلاو : [هعاعشل ةداعلا
00 

زأ ون ريدقتلاو صضيعيلل ال سنحلا نايبل (نىم) ةظفلو : تانئاكلا عيمجب طي
 هثيئر نم عناملا لا

ذ لالج قرحأل هقلخل لبعو ار ءأت وأد د لا يحال وهو
 حرش .؟ملعأ هللاو هناقولخخ عيمج هتا

مو باجيحلا ةقيقح قو. ءفرصح 4 05 ملسم ل ع يوونلا
 ىحلا : مكحلا ىف لاقل: يوانملا لاق ةانع

ث هبجحو ول ذإ : هلآ را رع تنادنيوجملا م نإ بوجحمب ميل
 هل ناك وذو «هبجج ام هرتسل ءي

 : ' فايع قْوَق و رِهاقْلا وعول ضاق هل وهف ءيشل رصاخ لكو + رضاح هدوجوت تاكل تاس



 57 . _ ةجلا عيعن نم

 هتيؤر اولّمحتيل ةيلكلاب مهقلخ رّبغيو ةقراخ ةوق ةتجلا لهأ ىطغي هللا نكل

 مظعأو ةنجلا لهأ ميعن ىلعأ هنإف لجو زع هللا هجو ىلإ رظنلاب نوذتلي لب «هناحبس

 :ىلاعت هلوق يف ةدراولا ةدايزلا ىهو ؛مهلل ةلل

 :(15 :سنرب] © ةداّيِزَو ئَسُحَل اوُمَسَحأ َنيِدْلِل

 مويلا وهو ؛ديمحلا زيزعلا ةرايزو «ديزملا مويب ةرّشبملا ديزملا ةيآ ىه هذهو

 .قوشو ةفش لكب نينمؤملا بولق ةرظتنت ئذلاو ءقالطإلا ىلع لجألاو مظعألا

 لك نآلو ءردبلا ةليل رمقلاو ءةريهظلا سمش ئرت.اك ميركلا برلا ىرت هيفف

 ةدايز نع ايرذج. افالتخا تفلتخت ةنجلا ةدايزف ءايثدلا نع فلتخي ةنجلا يف ءىش

 ةدايز اثم عئابلا كاطعأ اذإق نضألا يه لقأ نوكت امود ايندلا ةدايز ؛ةرخآلا

 ائيش هيف عفدت ملام كحنم ةنأل'ةمركو ةقيتص قسح هل تركش تيرتشا اه ىلع

 :ةنراقم الو لضألا نم ربكأ ةرخآلا ةدايز نكل ءركذُي ال ائيش ناك نإو

 :دكك هللا لوسر لاق

 مكل نإ !!ةنجلا لهأ اي :دانم ىدان:رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنحلا لهأ لخد اذإ ١

 ٍضيِبُيو اننيزاوم هللا لقي لأ ؟وه امو :نولوقيف هومكز جني نأ ديري ادعوم هللا دنع

 هللا وف :هيلإ نورظنيف باححلا فشكيف ؟راتلا نم انحنُيو ةنحلا الخديو انهوجو

 0 مهنيعأل ٌرقأ الو هيلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ائيش هللا مهاطعأ ام

 ."" ةنجلا ميعن لك اوسن ةئجلا لهأل ىجت اذإ9 :نسحلا لاق

 )١( مهر عماجلا حيحص يف امك بيهص نبع نابح نباو ةميزخ نباو ةجام نباو دمحأ ءاور ؛ حيحص :

1 

 8/١ كيبل ثيدح حرش (؟)



 ةنجلاوف وليل ظ - 1 68

 ؛ةنلا ميعن رئاسب هنراقنو هللا هجو ىلإ رظنلا ةميق ملعت نأ اندرأ اذإو

 :يلازغلا دماح يبأ لوق اوعمساف

روحلا ةذلل ىقبي ىلاعت هللا هجو ىلإ رظنلا دنع تملا لهأ نأ نظن الود
 وصقلاو 

لا لهأ ميعن ةذل ىلإ ةفاضإلاب ةذللا كلت لب. مهبول يف عستم
 ايندلا كلم ةدلك ةنج

ليتسالا ةذل ىلإ ةفاضإلاب قلخلا باقرو ضرألا فارظأ لع ءاليتسالاو
 روهصع ىلع ءا

دنع ةنجلا ميعتل نوبلاطلاو هب عللاو
 بلاطلا ىبضلاك بولقلا بابزأو و ةفرعملا لهأ 

 .' « كلملا ةذل كاردإ نع هرْوَضَقَل كلذ واكلملا ةذلل كراتلا روفصعلاب ىعلل

 !!رظنلا توافت

 لك :هل ليق نيح لبق نم د# ساب نب هللا دبع هنع لس لاؤس انرذابي نكل

 6 لاق نل ونزع هللأ ىري ةئحلا 1-0

 نيب قراغلا امو !؟نذإ دابعلا نيب ت وافتلا نيأف «كلذك رمألا ناك نإو

 اهلخدي نمو باسح ربغب ةنجلا لختدي عم نيبو !؟كضنقملاو تاريخلاب قباسلا

 !؟باذعلا نم ماع فلأ دعب

 مهدحأ رظرلا نيام دك حل ا ةيلإ نورظني مهلك :باوجلاو

 ةعبات ةمايقلا موي هللا هجو ىلإ رظنلا ةذل » نأل !رضرألاو ءايسلا نيبازك هيعأو

 ل دي لا : ةذللا نإف ءايندلا يف هتيعيو هتفرعمب ذذلتلا

 ال ماما ب لا أ
 نك

 ,؟71/4 نيدلا مولبع ءايحإ(١)

 :177/1 خاورألا يداح (1)

 .فرصتي 77 ١/ نافهللا ةثاغإ ()



 هلوق يف يدعس نبا لوقي اك رظنلا لدعم يف وه ةنجلا لعأ نيب رخآ توافتو

 :4 ةَرِظاَت ابر لإ 629 ٌةَرِضاَن ٍِبَمْوَي ةوُجٌورْ ىلاعت

 ءايشعو ةركب موي لك هرظني نم.منهنم :مهبتارم بسح ابر ىلإ رظنت يأ»

 هلامجو ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب نوعتمتيف ؛هدخاو ةرم ةعمج لك هرظني نم مهنمو

 .1عىش هلثمك سيل يذلا «رهابلا

 عتمتلا ميعنو ةنخلا يف اب عت لأ ميعن :ميعنلا نئعونت هئايلوأل هللا عمج دقو

 نإ :راربألا قح يف لاقف نيففطملا ةروس يف نيعونلا نيذه هناحبس ركذو «هتيؤرب

 .[ 77-58 :نيففطملا ] 4 َنورظُي ِكباَرألا ىلَع 29 ِمِيِعَت ىف َراَربَألا

 :مبشلا نبا لاق

 نورظني وأ هنوبّذعُي مهئادعأ ىلإ نؤرظني :لاق نم ةيآلا ىنعم مضه دقلوا
 نع .لودع اذه لكو «ضعب ىلإ مهضعب زظني وأ «مهنيتاسبو مهروصق ىلإ

 مه نيذلا رافكلا#لاخ ذلق.ميبراةجو:لإنؤزظني ىنعلا اينإو ءهريغ ىلإ دوصقملا

 ."'ةميخجلا اولاضل مهعإ مث «نوبوجحم مببر نع

 لوانت نم سفتلا عتمو :تامرحملا نع رصبلا ضغ :عوفدملا نمثلاو

 .تآ[لظملا ىيلايللا يف هللا ةمدخب ةولخلاو «تاوهشلا

 ةيحور ةيسفن تاذلم :اثلاث

 قلعتيو ءائيش مويلا ةنحلا يبطاخن نم ريثك هنع ملعي ال يفخ بناج وهو
 اوتومي ال نأ ةنجلا لغأ ىلع بتك هللا نأ ال ول ىتلاو «ةيبلقلا ذئاذللاو ةيسفنلا عتملاب

 )١( ناغهللا ةثاغإ 1/:77. ١



 ةنجلا يفوليل 597 هس

 عينج ع داسك-:ةذللا هذهو :لئاذللا هذه نس ااا ع

 : اهم ان هاوس ؛تادايزو ورع الإ ةنجلا ميعت :يقابا أمو يعم ةدبزو

 نزحلا عادو ١-

 :ةنجلا لهأ ناسل لغ ىلاغت لاق

 0 2 م رعاه 4 هال

 4 َنّرحلا انع بهذ يذلا هلل دم اولاَقَو »

 وأ شاعمل اهنم ناك ام. نازحألا لك ةنبطا لهأ نع هللا بهذأ» :جاجرلا لاق

 وام

لا مه لج لشم سشاغمل نرحل نم ناك امو
 ةأناعمو ءرقعلا ةاساقمو «قرر

 نم عزجلاو ءرانلا لوخد فوخ :داعملل نزحلا نمو ماقسألاو اياللبلاو تئاضملا

وبقلا مانع ةيشخخو «توملا
و ؛ةمتاخل| ءوس نم. لجولاو «ت تاعيسلاب ةذخإوملا وأ «ل

 م

 لهأ نع نحأ ذإا؛ ؛غوب توذ اعون ةيآلا ىف هللا ضصضخم
 عاونأ عينج اوعنج مهتأ ةنجلا

 .اذه مهوقب نزلا

 ليهأ مه ةنخلا لهأ نأ ىلإ ةراشإ هضو
 لاق ىتح ىتح ءايدلا َِق تاءاللبو لح

 لهأ نآل رانلا لهأ نم نوكي نأ فاخي نأ أ نزح ل نل ىغبني 0-6 ١

 م نمل ىغينيو «[4 : :رطخ] #4 نوكأ اَنَع بعدَ ذأ دي دنت اوُلاَقَوظ -:! ولاق ةنحل
 نسا يحرإلا 03

 انلَعَأ ىف لبق انك د8 :اولاق ميخأل ةنجلا لهأ نم نوكي ال نأ فا 122

 جي

 )١( ريدقلا حف 7/5 518.



 0 ل ل
 2006 ع+ :روطلا] 4َنيقِفَشُم

 رورسلا ىهتنمو ميعنلا ةياغ ثروي لب ةمايقلا موي لحمضم هلك كلذ نكل
 :لك# هنلا لوسر ئرشب يف اك ةرخآلا يف

 لاقيف .ةنجلا يف ةغبص غبصيف ةنجلا لهأ نم ايندلا يف اسؤب سانلا دشأب ىتؤيا
 هللاو آل :لوقيف !؟ظق ةدش نم كبّرم له !؟طق اسؤب تيأر له !!مدآ نبا اي :هل
 ."7( طق ةَّدِش ٌتيأر الو ءطق سؤب يب ٌرَمام «براي

 دسحلاو لغلا عادو -5
 :ةنخلا ٌلهأ نع ايكاح ىلاعت لاق

 [40 :رجحلال 429 َنيَفَُم رس ْلَع اًماوخإ لِغ ْنِم مِروُدُص ىف ام انعْرَتَول
 رطاوخب لاعفتالا نم ةنجلا لهأ سوفن هللا رّهطي نأ وه ةنجلا يف لغلا عزنو

 4ابعْرتَو ىضاملا ظفلب قبقتنسملا نع ريبعتلاو ءلغلا اهنمض نم لخدي يتلا رشلا
 نم دنسحلاو لغلا عَرَت نأ دعب الإ هتمارك راد هللا مهزنأ انف .هعوقو ققحت ىلع هيبنتلل
 ىهيلإ رظنلاب نيذدلتم ررسلا لع كانغ ميناوخإ اولباقو ,ةنجلاب اوعتمتف «ميبولق
 نم لغلا عزنو مهرودص' ةمالس تناك ضعب هوجول مههوجو ةلياقم فو
 ةنجللا ىف احراس هملاظ مولظملا ىري ذإ «ةنجلا ةذل اودقفل كلذ لعفي مل ولو «مه.ولق
 !؟ةعيطق ةندلا ف لهو ءاوعطاقتيو اوربادتيل ءيش هسفن يف ىقبيف ءاهب اعتمتسم

 صضعب قوف مهضعب عفرو «لزانملا يف ةنجلا لهأ نيب لجو رع هللا لصف دقو

 )١( ءايلوألا ةيلخ 7727/5

 موا مقر بيهزتلاو بيغزتلا يحض يف اك نأ نع ملشم هاوز : حيحص
45( 

 أ ظ



12 
 جسم يسمو ةنحلا ىف ىليل

 ادهع متعرقأو ءاهش ةلرنَم مهانذأ نط مهولق و لييبا 42 31 هدكل تاك رد
 ةتيع ترف راد مهعسوأو ؛ةحرد مهمركأو يل نم مهلضفأ هنأ ةيمللا ل وخ لب
 :ةنيلا لهأ فضو ِق د لاق !! لانه مه دوتجو اصأ 0 لهو هيمع بسهذو هيب باطو

 .©00رساجت الو ضغابت الو مهنيب فالتخا ال دحاو لجر بلق ىلع مهبولق»
 !؟ هذه ريهظتلا ةيلمع متت نيأو ىتم نكل

 ءالعلا صعب هيمبسي رنج .ئهز ؛رانلاو ةنجلا نيب يتلا ةرطنقلا للع ملي
 للك هللا لوسر لاق .ةنجلا لوخ» لبق ةريخألا ةلخرملا يهو .يناثلا طارصلاب

: 700 0 2-0 
 70ج لوخد يف مه نأ اوقنو اوبْذَه اذإ ىتح ءايندلا يف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم مهضعبل

 حافلا مادو -5
 .[ خ5 :لمثلا] « نوثِماَع رايموب عزف نم مهو #: :ىلاعت لاق كا رف ا و ع

 رك

 .[9 :لمنلا] 4 هلآ ءآَش نُم الإ ضَرَألا ىف نَمَو ِتوَمّسلأ ىف نم. موقق .:نيتآب اهلبق لاق دقو انه عزفلا ىفن فيك :تلاس نا
 :نيباوجب كلذ ىلع بيجأ

 لاوهأ ةنياعم نم روصلا ةخفن نم ءادتبا لضاخلا بعرلا وه عزفلا :نوألا

 2 ا اج
 85 ؛ مقر عماجلا حيحسص يف اك ةريره ىبأ نع ناخبشلا هاور“ حييحسم ()

 راق رزرو ووو 004. : مقر حيباصللا ةاكشم يف ايكبيردخلا ديعس يأ نع يراخما هدد" : - 20 1 ث' ُ 5 21-20 .



 3 _ خجلا مين نم
 ناك .نإو «ةيرشبلا ةرطفلا مكحب دحأ هنم.ولخي ذاكي الو «ةمايقلا

 .هيلإ هنم ررض يأ لوضصو نمأي نتسحملا

 لإ 8 :ىلاعت هللا لوقل نيزئافلا نينمؤملل لصحي ال بعزلا اذه نأ :يناثثا
 يأ مه ثدحي نل نيذلا نونمؤملا :ءالؤه نمو 4 هلل ءاش نم
 ٌهوُسَلأ ُمُهْسْمَي ال» :للاعت هللا لوق اذه دهشيو «بارطضا وأ عزف
 « تونر مه الو

 غراف ناك ءوسلا هسمي ال هنأ ملع اذإ لجرلا نأل ةعنام ةعماج ةيآ ىهو
 دق نوكي دعيخف: لاح نتتتحأ يف ناك يضاملا تاوف ببسي دزح ل اذإو ؛لابلا
 .ةنجللا يفاالإ ناكم يف كلذ نوكي الو «تافآلا لك نع ملس

 طخمشسلا عادو -
 انير كيبل :نولوقيف !!ةنجلا لهأ اي :ةنجلا.لهأل لوقي ىلاعت هللا نإ :ِقِيلَع لاق

 دقو ىضرن ال انل امو :نولوقيف ؟متيضر له :لوقيف كيدي يف ريخلاو !كيدعسو
 ؟كلذ نم لضفأ مال الأ :لوقيف ؛كقلخ نم ادحأ ٍطعُت مل ام انتيطعأ
 الف يناوضر مكيلع لجأ :لوقيف ؟كلذ نم لضفأ ءىش يأو !!بر اي :نولوقيف
 ."''0|دبأ هدعب مكيلع ظخسأ

 :ةنجلا ميعت ركذ نأ دعب ىلاعت هللا لوق وهو
 1[ 3 اذ (ئيطعْلا ٌروَفْلا وه َكِلَذ ربكأ هللا ب ناوضرو#
 .08«فصض وي ام ريكأ» :اهريسفت يف سابع نبا لاق
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 .ةجلاوفوليا ىحسع وبحب م ااا و
 :هدبع نع هاضر نم ءيش يأ نأ ىنعمب فّرعُم ريغ ارّكَتُم ةيآلا هب تنأو

 :ليق [ى ءاهيف امو ةنحلا نم ربكأ وهف

 ليلقهللاقيال كليلق 220نكلو ىنيفكي كنم ليلق

 راشملا نوكل «كِلاذ# ديعبلا ةراشإ مساب ءيج اذهو ءميظعتلاب راعشإ ريكدتلا فو
 .ةماخفلاو مظعلاو فرشلا نع ةيأنك ايزاجم اًعافترا اًعفترمو ةناكملا ديعب هيلإ

 ءاضرلا نم قتشم مسا وهو « ناوضر :ةئخلا ةنزيخ ريبك هللا ئمس دقو

 (؟نعمو سأ هروص لكم نفاينلا اضرلا :ةنبكلا لأ لبقتسي ام لوأ نوكيل
 رعشتس ففيكو بلقلا:يف هقاذم امو !ذه:ناوضرلا اذه معط وه ام نكل

 هملعت ام نكل هلّيختي نأ عيطتسي دخأ الو ؛ملعي دحأ ال :باوجلاو !؟هب سفنلا

 ىلعأ - اوي نا( مج ىلعو- ةنجللا يف ةيجورلا"غتملا نأ ةيآلا هذه نم اديكا

 .تواقم لو سف علا نم فرشأو

 رثؤي اندحأ» :برح نب دمحأ لاق

 ةنجلا رثؤي ال مث ؛ءسدشلا ىلع لطظلا
 7+ داتلا ىلع

 مظعأ| ناك يفخ امو :اعبأر
 هوم نع يفخأ امونهو !!لوهع وهف عيعتلا نم عبارلا عونلا اأو

 :لاق دق ىلاعت هللا ناك اذإو هب مهرثآو ءدابع نم ةعومجم هب هللا صتخاو «نيزئافلا

 1 :نحرلا] 4 ٍقَرِبَعْسِإ ْنِم انهنيأَطَب . شارف ْنَلَع نييكتم ف

 ه7 5 ءاسسالا(١)



 تباغ ىتلا ةناطبلا تناك اذإف :نشخو جابيدلا نم ظلغ ام وه ىف زعمألاو

 اي لا اان سو وسع

 نوع هيف نب مثل ىف 1م سفك ُمَلْعَت القط :هللا لاق امم اذه» :لاق ؟رهاوظلا اف

 .1:4(َنوَُمْعَي أوثاك امي اَرَج
 لاق .هبحاص الإ دجحأ هيلع علطي ال ايفخ ناك !لك ةنجلا يف باوثلا الع املكو

 :ةلزنم ةنخلا لهأ ىلعأ نع هلأس نيح 2# باطخلا نب رمع ابيجم بعك

 قلخ هركذ لج هللا نإ .تعمشَن ذأ الو «تأر نيعالام !!نينمؤملا ريمأ ايا
 دحأ اهري ملف اهقبطأ مث ةيرثألاو تارمتلاو حازؤزألا نم ءاش ام اهيف لعج اراد

 آم نسف ُمَلَعَت الق # :بغك أرق مث.« ةكئالملا نم هريغالو ليزبج ال هقلخ نم

 نيج كلذ نود قلخو» :لاق .4 َنوُلَمْحَي أوثاك اًمي ٍءاَرَج نُيغأ رق نم مك أ

 لزن نييلع ف هباتك ناك نم :لاق مث .هقلح نم ِءاش مره اقارأو ءاشاب امهنيزو

 يف ريسيف ءجرخيل يلع لهأ نم لجرلا 3 ىَتَح دحأ اَهري ل ىتلا رادلا كلت يف

 هحنرب نورشبتسيف .ههتجو ءوض نم اهلخد الإ ةنلا جي نم ةميخ ىقبت الف هكلم

 تمي جرت لق نييلع لهأ نم لجر جير اذه ..حيرلا اذه اهاو :نولوقيف
1 

 0 ل“

 معز 27 ١





 ء لقا رحب وصي , ينال »ارب
 ةنحلاب زوفلا كب لشفلل ططخي دحأ ال

 اذهل ظيطختلا د نولشفي ريثكلا نكلو
 2 ةعجان اياضولا هذه تناك اذلو :زوفلا

 .ميظعلا زوفلا اذه لثمل طيطختلا

 لاوقالا دك لاعف خاج -1

 :2+ لاق

. 
 دورشك هللا لغ درشو ىبأ نم الإ مكلك ةنجلا نلخدتل هديب يسفن يدلاو :1 م

 نمو :ةنجلا لخد ىنعاطأ نم :لاقف !؟ةنجلا لخدي نأ.ىبأي نمو :اولاق .ريعبلا

 ذل ىبأ دقف ناصع

 مهالتباف هللا نوبي مهخأ موق معزا :فلسلا نم ةزيغو يرصضبلا نسحلا لاق

 4 هلآ كِبِبْحُي ىنوُعيّتأف هللا نويجت ّرْسُك نإ لق » :لاقف ةيآلا هذهب هلل
 (8[7و :ناصع لآ]

 :لاق ننجح ناسح ألا ةياغ ميقا نيا مامإلا نسحأ 8

 نانلا ئطعأ ولف .ىوعدلا ةّحص 6 ةييلا ةماقإب اوكرْط ةبحملل نوعذملا رثك

 هله لبق ال :ليقف ؛دوهشلا ف نوعدملا عونتف ءىِجّشْلا ةقرح لاخلا ىعذال 39

 :نارممت ؛ لاذ هللا ْمكِنِرحُي ىنوُعتأَ هللا نوبت زشنُك نإ لق ٠ : :ةنمس الإ ىوعدلا عما 7

 ةّيبلا ةلادعب اوبلوطف ,هقالخأو هلاعفأ يف بيبحلا عابتأ تبثو ؛مهلك قلخلا رحخأتف ١

 [ه4 :ةدئاملا] ريآل َةَمْوَل َنوُفاخع و هلآ ٍليِبَس ىف ترودهتج  :ةيكزتب

 نعت 55+ : مهر ةحيحضصلا هلسلسلا يف اك: جي 1

 .517979 ريثك نبا ريسفت (5)



 ةنجلا ىف يليل 80

 .2100 نو دهاجملا ماقو نيبحملا رثكأ رحتأتف

 بحمل اف * :تامالغ ةقداصلا ةيحملل نأ ءرثكأ ىلب عابتا در ةبحملا قبيل

 ؛هتاضرم ريغ يف ةيزايتخا ةكرحبب كرختي نأ هبوبحمل هئم ةثايفغ ىري قداصلا
 اذإو

تي !ى هنم بات هتوهشو هتعيبط بجومعب هل حيبأ امم العف لعف
 الو «بنذلا نم بو

(تاعاط اهلك هتاحابم نيلقِتت ىتح ةدئيع ىروقي رمألا اذه لا زي
 هيد ون بستحيف 

 ركشي ءارس نيب امئاد وهو «هداهتجاو هموصو هتموق بستحي اك هتحارو هرطفو

 .”76 هتظقيو هموت ىف !ئاد هللا ىلإ رئاش ويف ءاهيلع ريصي ءارضو ءاهيلغ هللا

 اكاذبمملرِقْتال ىلسيلو ىلإ الضو ئعَّدي لكو

 مهريسب اهب مهئاعدا فيزو ءمهذب مدعل ءالؤه تتذكب ةنجلا دهشت لب

 15 : ', ع / ”

 :لوقيو مكدشني ة زغ ٌريثكب نأكو ءاهقيرط سكع

 ادعوملا زجنأو ءافصلا قدض 22 هيبيبح بحأ اذإ ٌتحملا نإ

 :الئاق دشنأف هتعول ةراشو هتبحت نوبرع مّدق قاشعلا نم هريغو

 ِ ؛

 نانثا ةيضق لك دوج هي رأ د مه هت يف ىل

 : ٍِء 3 : 2

 ٍيناسل لاقتعاو ىبلق قوفخو يلصافم ٌداعتراو يمسج ُنابوذ

 ظ !؟ةنيلا يمان فيكت

 ١ كدسجب ىلع اهرئأ نابل ةبع كبلق ىف ناكول !01 ".

 رع نكلاسلا جرادم 1

 ١68/١. ةداعسلا راد حاتفم ()

 , ص شعدملا 49



 81 . . نمثلا فد لبق 0 0 3

 أرحبشو ءرثا الب اتوصو «لعف الب امالك نكت الف ؛هعم رطم ال ام قريلا رش

 0 وير 2 ا م : 3 . ١

 ال مهو كيلإ نورظعي مهِكَرَتَو # :هعبتن الو ةنجلا زون دبعلا ىري دقف ءرمث الب
- 5 2 4 8 5 | 2 

 لبقي ال مث ابرق يف ريخلا لك دهشي دقو :(158 :تارعألا] :* َنوُرِضِتُي
 هر 100 ١

 امو :ىلاعت لاق [ى ةيادملا هنم كج وت الو قحلا ديعلا رضبي لق 4 ا(ى ءاهلع

 اوقوشف.«6 ١7[ :تصن] «ئّدشطلا ىلَع ئمعلا اَوُبَحَتَساَف َمِهنيَدَهَف و

 اذا ؛ةلطاب اماهوأ مكتبحم ناك الإو «لمعلاب كلذ اوقّدص مث ةنجلا رابخأي سفنلا

 ونهو ل ةبلعت نب كلام نب ميت لاق
 :ةنجلا انمرحت ال !!هللا يبن اي ملاس ىثب دحأ

 0-2 هللا لوسر هن قانعف ةقيعؤلا عون رقأ

 ) 2 ] ظ ظ ظ
 : 7 ب كتموب دهشتساو :تقدص

 مامأ نازيملا بصنُي نيح كلذو ؛ةدحاو ةظحل ءارج نم ةنجلا كنم عيضت دق

 عّضب وأ ةدحاو ةئيشب كتانسخ ةفك نغ كتاعيس ةفك حجرتو ؛ةمايقلا موي كينيع

 راجت لكل ةيراجتلا ةلداعملا هذه ّدعأ اذه ىماطسبلا ىسيع مهف الو“ :تائيس

 :ةلجالا قاشعو ةرخألا

 , 2 نيكْلابلا جرادم )1

 .15 /4 ةياهينلاز ةياننإ (؟)



 ةنجلا ىف ىليل 3 3

 0 رابلا اهنارسخو ةنلا اهحبر عمؤملا لأم ضار راهنلاو ليللا نإ )

 ىلإ كزفتسي كبلق ىلإ ةرشابم ربنملا ىلع نم كردم نب حور كن اهلسرأ اذل
 :الئاق قالطنالا ةيروفو ةباجتسالا ةعرس

 .تومت مث .ىنفتف ؛مربعو ىنضتف .مقست نأ لبق ..نآلا ١

 نسم تينفأف تبهذأو تيضمأو تمدق اهب ,ىزجتف .فقوت مس

 متنأو نآلا نآلاف :كتاوؤهسش تافلتمو «كتائينس تاسقبوم
 .4 نوملاص

 :ميقلا نبأ لاق !!كريهطتل ةثالث زابنأ- يخأ-. ةيكتال فيكو

 مهرهطب فت مل نإف ءايتذلا يف اهب نورهطتي ماظع رابخأ ةثالث برنذلا لهالفا

 ةلخدأ اري هديعي هللا دارأ اذإق ةَرفْكملا ةميظعلا:بئاصال ناو هاج ةطيحملا رازوألل
 ."'”(عيارلا:نيهطتلا ىلإ يس ملف ءارهاط انيط ةماعلا دروف فيالعلا رابخألا هلق 1-8

 نأو ءهذهك ةقفص ىف تقولا ةميق كردت كلعجم ام وهو ةنخلا تآوف اهدنعو

 غارفلا وحشي نق نأك انه نمو كلما وأ ةاجحنلا ُْق انننس نوكت دق ةدجإولا ةطظحللا

 اذل الصأ اهب عمسي مل ابر وأ «ةعئاضلا ةعلسلا ردق ملعي ال هنأل :ةميظع ةلفغ يف مويلا

 .لمعو لذيو لأو قرع ليل رهم نأ ملع امو ةقفضلا هذه نع باغ

 )١( ئقهيبلل دهرلا 0

 0/١ نيكلاسلا خرادم 00

 ًارأعرممم»



 . 83 رح مع. وصي م سلا فهابقو
 بحجم -1

 :45 هللا لوسر لاق

 .” اهبلاط مان ةنخلا لثم الو ءاهبراه مان رانلا لثم ثيأرام 1

 قلخخ يذلا وه هنأل هتدايع سانلا نم بلطو هرانلاو ةنجلا هللا قلخي مل ول

 هنم امرك ةئخلا قلخ كلذ عم هللا نكل ؛يحلإلا قحلا مامت نم كلذ ناكل قزرو
 يف اهفصو يف بهسُت ىتلا تابآلا تعب لب كلذب تكي ملو «هعاطأ نمل ةأفاكم

 نم ديلب لك ةجح عظق.ام ةنجلا فاص وأ نم همالك ف و يبنلا نابأو .هباتك

 اهبارشو اهماعطو'اهسيالمإو اهيلحو اهمدخو اهئاسنو اهبارتو اهرجشو اهءاوبأ
 هلضفو برلا ردق اوملع شاثلا"نأ ول اذه لك نع هانغأ ناك امو ءاهروصقو
 ىدش ثيداحألاو تايآلا هذه بهذتفأ ءاهبيغرتو ةفيعضلا سوفنلا قيوشت هنكل
 اما :ضايع نب ليضفلا لاق اك رمألا نوكي وأ !؟اقشاع بيهلت وأ ارثأ اه دجت الو

 ©« اخ ىرتال مث.هةلجلا هل ثيل اك ةنجلا تي
 هلسر لسرأ يذلا قلاخلا دعو يف ناسنإلا ل هاي نأ !!اقح بيجع ءىت هنإ

 نع صكتيو بذكي دق قولخ دعو لع ضكريو «ةنجللا بغرتو قوشت ىرتت
 .ةنجلاب هللا دغو راوجب هدعو غلبي اذإف قو نإو «هدعوب ءافؤلا

 :تيغرتلا قاع نسف نإ اهمعت ىلإ افرع انإ ةنجنت ليعا وسما

 محرو «بيهرتلا راصنأ نم تنك نإ اهعايض نم افوخ ىتح وأ

 : مقر عماجلا ميحص يف امك سنأ نع طسؤوألا يت يتاريطلاو ةربيره يأ نع يذمرتلا هاور : نيسح (1)
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 ةنحلا ىف ىليل ظ 84

 نبا نس ١ :ءاهأق نع ةسردملا هله دئارو داعم ننس ىيخ هللا

 . 2١7 ةنلا لحد رقفلا فاخي اى رانلا فاخخ ول !!ءدآ

 كالوم ةمدخ مزلا» :دهازلا متاح لاق

 .””ةفشاع ةنحلاو ةمغار ايندلا كتأت

 ة3دانلا لبصلا ةلهع - ع

 ريض نم :ةنخلا باب ىلع بوتكم هنأكو ةنخلا تاوبأ خيتفل مزال حاتفم ربضلا

 يف رمخلا برش نمو .ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نما :ِةَي لاق

 ابي برشي مل ايندلا يف ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برش نمو .ةرخآلا يف هبرشي مل ايندلا
 ." 0 ةنجلا لهأ ةينآو ةنحلا لهأ بارشو ةنجلا لهأ سابل :لاق مث :ةرخآلا يف

 .ىرخألل امهادحإ نع اسفن بطيلو نيتذللا ىدحإ هسفنل دبعلا ريختيلف
 :ةكع سلا كلذ ار بخخأ اك طرشب طرش

 .*'1 ايندلا ىف امهوسبلت الف ءاهريرجو ةنجلا ةيلخ نوبحت متنك نإ ١

 :هتينون يف لاقف مّرحملا ءانغلا ىلع رمألا مّيقلا نبا ساق اذه ىلعو

 ناحلألا هذه نعانغلا كا ٌذ عاس تدرأ نإ كعامس هرن

 4/:١75, تنيدلا مولع ءاسحإ (1)

+. 0 1 4 
 25/7 ىقهيبلا دهرلا )

 0*7 : مكر عم -! ميحص يف اك ةريره نأ نع مكاحلا هوز: حيدحض (9)



 "1 32 .٠

 نمثلا عفد لبق
05 

تف ىلاعألا ىنلع ىندألا رثؤنال
 نامرملا ةلذ اي اذوزذ مر ح

يعلا روحا ءانغ ىلإ اريشم
 :ةنبلسا ف ن

 هنا لهأ حاوزأ نإ
حب نيهجاوذأ نينغبل

عمش م تاوصأ نس
 ءطق دحأ اه

ّولا نحن :نينغي امم نإ
موق جاوزأ ؛ناسحلا تار

ايعأ هد نرظنب مارك 
 امث نإو ؛ن

 الف تايبقملا نحن ءهتفخي الق تانمآلا نحن ؛هنتمي الف تادلاخلا نحن :هب نينغي

 11 ب 3

لا ميءاصأ انتم .هاتبأب نزح. ريدك لاحبب اشتم
 راشأ يذلا ءالبلا مهمعَو بو

ا عابس وكي ردع يلايللاو مايألا بهذت آل دي كلان 3 اةلا
 تحنأ رعشل

 .”::نآرقلا عامس نم سانثا ىلإ

 عانس نع ريضت القأ ؛ةديدلا همت ف ”مويلا ءاتغلا يزاوي رعشلاو

وصلا كلذ عمسن قتخ ءانغلاو ىقيسولا
 الفأ !؟ةنحلا ناضغأ هل رتمج يذلا ت

 ةدؤر نم كانه مزجت ال ىح تايئاضفلاو تائانغلا تادف هير نع رعصن

لا عفدت ةنزاغم تبايغ نم ابجع ؟تايروجلا
 !؟راسملا حيحصت ىلإ ديالو موي

 لايعلا تاقفن هنتكبتأو ةحاجلا هتيعأ دقو مارحلا لكأ نع ريض ده

تابا حجبم يف انكر بص نبا نع ةيسرلالا ل يزرطقا هر دعو
 .11 31 ع



 قجلاوفوليا ربحسج وصلا ا م8 و

 .هئارتجخ ةزاجتو هنارقأ ءارث هرصب غازأو ةقافلا هتكلهتساو

 ىدتعا نم لبق نم هباضغإ تالواحمو ناطيشلا تازازفتسا نع ر بعض نه ه5

 لب اهلثمب ةءاسإلا هيف ُدَرُت نمز يف نيلهاجلا ىلع ملحو حفصو افعف «هيلع

 .اهمعضبو

 ةروص وأ تاقرطلا يق ايحمارحلا ىلإ رظنلاو هرصن قالطإ نع ريض نم هك

 .ٌرمأو رظنلا نم ىهدأ وه ام يف عقت نمانلاو تاشاشلا وأ تالجملا ىف

 لهس اذه مهربص نأ معزأ تسل ةةنجلاب اورشبتني نأ ممل قحي ءالوه لك

 نكل :ةوالخ لك لب ةراومب ئه ام هللاوو «قوع ءاودلا ةرازم لع رك م موكل

 بولق ف ةرطفلا زون سمط دعبلا لوطو ءاربخ نشلاو !رش ريخلا انترأ انبونذ

 نومي ىليل ليبس يف ءيش لكو :ةنجلا لوحدل دمتعملا نمتلا وه ربضلاق ؛نيريثكلا

 ٍْ ظ !! سيق أي

 رانلاو ءاههركت تنأو هراكملاب تّنُحَدِق ةنلا تناك اذإ .لفاغلا ىحخأ
 تنأ !!كالحلا عوسأ اف اهبلطت تنأو تاوهشلاب تتهحا ظ 1

 ىلإ -هكرادتت مل نإ- كب يدوي دق ريظحخءادب نضيزم

 يذلا ملألاو بيهرلا باذعلا نم ثوملا نم دشأ وهام.
 تبستكا ءاودلا نضضم ىلغ تريص نإف :قاطُي ال

 .ةيهافرلاو مييعتلا ىلعأ ةيفاعلا ءارو نمو :ةيفاعلا

 تناك املك هنأ دتشا نإو هتوسق نعو لاط نإو كريص نع كيّرعيو

 .عورأ ةنحلا يف تآجافملا تناك مظعأ ريضلاو ربكأ ةيحضتلا



 57 نمل عفد ليق

 يتيهلتل كيل نع ثيداحألا نإ تدغعب اذا ليل نع ثيداحألا اوٌرك

 ىلع ربصلا نيب اوعمج نيذلا نيرجاهملا ءارقف نع 45 يبنلا ثيدح اذهل دهشي

 مظعأ اوئفوك اذل :قزرلا قيضو شيعلا فظش ىلع ربصلاو نطولاو لهألا قارف

 :ق42 لاق .ةأفاكم

 اورِمأ اذإ .هراكملا مهب ىَقَتُت نيذلا نورجاهملا ءارقفلا ةنجلا نولخدي ةلث لوأا
 ىتح هل ضقت ل ناطلسلا ىلإ ةجاح مهنم لجرلل تناك نإو ءاوعاطأو اوعمس

 اهفرخزب يتأتف ةنجلا ةمايقلا موي وعديل لجو زعع هللا نإو ؛هردص يف يهو تومي
 ليبس يف اوذوأو اولتوقو يليبس يف اولتاق نيذا يدابع نأ :لوقيف اهتتيزو

 ةكئالملا يتأتو ءباسح ريغب امنولخديف ةنجلا اولخدا ..ليبس يف اودهاجو

 نم كل سدئقنو ؛راهنلاو ليللا كدمحب حبسن نحن انبر :نولوقيف نودجسيف

 يف اولتاق نيذلا ئدابع ءالؤه :لجو رع برلا لوقيف ؟انيلع مهترئآ نيذلا ءالؤه

 اميركي لسد 00 ا لس لادا لمع

 ا :دعرلا]4 راذلا ىبقُع َمْعِيَف مْرْبَص 9

 مئانغ راوجي مويلا ايندلا بئاصم رغصأآ امق
 الولو :ءالبلا ىنمت ةيهارك االول هللاوو ءادغ ةنجلا

 مدع ًالولو :ةيقاعلا لاؤسب هتمأل هلع 255 ىبنلا رمأ

 همردع نم ءاللبلا عوكو دنع ان ردنص ةيناكما انتفرعم

 ءايكذألا لعف وه ءالبلا اذه لتم ينمد ناكل

 .ءاهينلا

 )١( مقر ةحيحصلا ةلسلسلا : 55894.



 ةنجلا ىف ىليل ْ 58

 ةدودحمه نكاهاكلا 0

 لازي ال لجرلا نإف ؛مامإلا نم اونداو ةعمجلا اورضحا» :ِةِكي هللا لوسر لاق

 ظ .""': اهلخد نإو ةنجلا يف رؤي ىتح دعابتي

 ل نمف ؛ةنجلا نم سفنأ الو ءسئافنلا يف الإ سفانتلا نوكي ال عخا
 ةرارم تالا موي اكش سافنألا سفنأ اههلشسس 2 لذنن

 .سالفإلا

 ٠ ب 5 م 2

 نعو «هنم برشف «بارشب يتأ 283 هللا .لوسر نا 6# ٍدعس نب لهس نع
 لاقف ؟ءالؤه يطعأ نأ يل نذأتأ :مالغلل لاقف :خايشألا ةراسي نعو «ٌمالغ هنيمي

 يف لك هللا لوسر هّلتف ءادحأ كنم ىبيصنب رثوأ ال !!هللا لوسر اي هللاو ال :مالغلا
 هيلع قفتم .هدي

 ءلضفلا وأ سابع نبا وه مالعلاو ؛هدي يف هعضاوو هيلإ هعفد :هلثا ىنعمو

 ,ريعص وأ سكل ىورخألا رجألاب راثيإلا زوجي ال هنأ لع لدي ثيدحلا أدعو

 :اليمح العم انل ابراض ىلاّوغلا دماج

 ةمدخ ىلإ ناقياستي نيدبغلاك وهو «توفلا فوخ دنع ةقباسملا |نإوا

 ىظحي ال ةلزتمن هال وم دنع ىظحيف «هيحاض هقبسي نأ دحاو لك عزمي دإ عامل وم

5 
 . اة ابعوه

 ا ٠ : مقر عماجلا حيحص ف انك ةرمس نع دحاو ناخيشلا هاؤر ؛ حيحضص )١(

 +١5 / نجلا مولخ ءايحإ (1)



 1: نمثلا عفد لبق

 هللا ىصر راضتألا ءابقي 00 ثراحلا نب ةمثيخ نب دعس اتيأر اد لعو

 ميقي. نأ اندجأل دب. إل :هوبأ هل لاق ؛ردب.ىلإ سانلا كك هللا لوسر بدن امل مهنع

 ليقف جرخف دعس مهس جرخف ءايهتساف !!اذه يهجو يف ةداهشلا وجرأل ينإ

 !!دحأ ىف دهشتسا نيح ماعب اهدعب هوبأ هب قحلو ءردبب

 الإ باك هرذعل جورخلا نه هوني هيعدسن جرعألا حومج ا سس رررمع انيأرو

 ردبب ةنجلا ىومتعنم !!تاهيه :الئاق ةةايجتا ىلإ قرجألاب وأ توملا ىلإ مهتقباسم

 هوعتمت ال :الئاق هل نذأف'ةيجلل هقوش ةدش هلو يبنلا قارو !؟دحأب اهينوعنمتو
 هيلإ رظنأ ف اكف :نأرما تلاق ادت ةوكرتف ةداهشلا هقذري' لجو زع هللا لعل

 نأكذ ؛هايإ انطاخم اديهش هآزرانأ دعب 2 يبنلا هل لازتف "والخ هتئاو وه لتقف

 اوفَّرعُي يكل هللا لوسر اؤدهشي مل نم ىلإ ىنعملا اذه .ةباحصلا ثّروو

 هبيق لخب ىلع سيق نب دجلا : !اولاقف ؟«مكديس نما لا راصنالا نم رت لا لور لعمق 0
 يو :«حومجلا نب ورمغ ضيبألا دعجلا مكديتس لب ؟لخبلا نم ىّوذأ ءاد: ا لع هللا لوسر لاق
 : راضنألا رعاش لاق كلذ

 اذن 0 تونس انم لاق نمل هلوق قحلاو هللا لوسر لاقو
 اذوبسمأ تاك نإ ايف هلكت ىلا ىلع سيق نب 2 :هل آولانقك

 ادبية وسم ! موي يف دم الو ةيئدل ةوطتخ ىلعتختام نيك
 يا مدلل ةاىملا ىحو هدول حومجلا نب | ارم ةوسف

 |!د يبطغ ذدتاغ هنا هؤلع للاقو هلاف تهذأ ل !أ سلا هءاج أذإ

 ادّرسم تنكل ورم اهلثم نع يتلا لن سيق نب دجاي تنك ولف
 .837 نم تاعيجمالا



 ناكو ه9 ناهيلا نب ةفيذح اذهف :هدهع ىلع سفانتلا ناك فيك مهدعب لايجألا

 :الئاق اهلغأ سطخيو رسنملا دعضي : نتادملا لع اًريمأ

 ادغو ؛رامضملا مويلا نإو الأ :قارفب تنذأ دق ايتدلا نإو الأ"

 .'''ةنحلا ىلإ قبس نم :قابسلاب ينعي 3قابسلا

 رانلاه لأو ةنجلا -

 باب قرطي ناكو :هلل ةيشخ مهرثكأو ءابفلقللا ع عروأ نم ديشرلا نوراه ناك

 "1! !هدُري نم مهنمو هلبقي نم خنهتمف «تاظعلاو ةحييتصتلا سمعلي ءالعل

 ديشرلا ظعاوو يكمربلا دلاخ نب ىيخي نيب قرج ام هظعو نم ىرج امو

 رثكت الو زجوأف نيتمؤملا نيمأ نوراه ىلع تلخد اذإ :هل لاق ثيح كامسلا نبا

 هللا يدي نيب كل نإ !!نينمؤملا ريمأ ايا :لاق هيدي نيب ماقو ةيلع لحد الف ءهيلع

 ىلإ مأ ةنجلا ىلإ : كفر صنم تبأ لإ رظناف ءاقرصرم' كفاقت نم كت نإو ءاماقم ىلاعت

2 

 هلأسو زيزعلا دبع نب رمع ىلع لخد ا. يئاقرلا ديزي اهب قطن ةيصولا سفنو
 :لاقو رمع ىكبف !تومي ةفيلخ لوأ تنأ ام ملعا !!نينمؤملا ربمأ اي :لاقف «ةظعوملا

 فارم 149/١ ءايلوألا ةيلح )١(

 نب هللا ديع باب ىلإ مدق ديشرلا نوراه نأ نم ١17/8 قشمد خيرات رصتخ يف ءاج اماذه نمو (1)

 : ةعقر ف نورا تتكف + هل تذأي ملف + نذأتساف اموي كرابملا
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 لياق لبةذوعف ليوطال ليبس كيلإ ةجاح يذت لع
 : ةتعقر رهظ ىلع كرابملا نبا بتكف

 لسيوط ليغتلا نم لْبلَكَو ليي باتلا تحانم انكنأ

 . 1094/77 ةوغضلا ةفص (1)
* 2 



 01 5 نمذلا عقد لبق 00 ٠ 2»

 :لاقو ىكيف.!تيف تأ الإ | مدأ نيبو كليب ن 9000 نيئم ملأ نم ريمأ اي :لاقف .ديزي اي ىندز

 اي دز :لاقو ىكيف ءدعوم توملا نيبو كنيي نسيل نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف «ديزي اي يندز

 . "”هيلع ايشغم طقسف !لرتم رانلاو ةنجلا نيب سيل !!نيتمؤملا رتمأ اي :لاقف ديزي

 نع كدعتت ةؤطخ لكو «نيتلزتملا نيب ةثلاق ةلزتم نم كانه نيل د هوا

 يغسلا لع ايندلا هذه يف لوب لكلاو ءرانلا نم كيندُت ةنجلا ْإآ!
 ءرانلا ىلإ دب الو كالجر كتداق ةنجلل ّعْست مل نإف:؛ةكرحلاو 0

 نم نيب «يعسو ىعس ني ام ناش نك 6062 علاوءيعسلاو

 ؛منهج ليبس يف بعتيو ّدكي نمو ةنللا ليبس يف 200

 ةيواملا ىلإ وطخي نمو :ةتباث ىطخمي هلا ىلإ ريسي نما نيبو
 !!قرافلاو «ىعسي مهلك !!ةقث دإو ىطختن

 قفخو ةحنجأ ناربطلا ىدل اعيمج يزابلاو روبّدللو

 قرف روبّدلا هداطصيامو 2 ناب داطصي اسم نيب نكلو

 :ةظعوم وأ رعش ىأ لبق انملع هللا لوسرو

 .ةاهقبوم وأ اهقتعمف هسفن عئابف ءودغي سانلا لكا

 ىلع ا!دحأ تدسح ام» :نيريس ني دمحم لاق

 فيكف ةنجلا لهأ نم ناكح نإ ءايندلا نم ءيش

 ؛ةنجلا ىلإ ريصي وهو ايندلا نم ءيش ىلع هدسحأ

 نم ءيش ىلع هدسحأ فيكق رانلا لهأ نم ناك نإو

 '"”«نانلا ىلإ رتاص وهو ايندلا

 )١( كولملا جارس 7/1١ *.

 ) 0ئقهنبلل دهزلا 75777



 ةلونوللا محو ويصما ندر

ندنو د زفلا ةولجح
 

ف لإ متلأس اذإف » :426 لاو
 «ةنحلا للعأو ةنحلا طسوأ ةنإف :سودرقلا هولس

 ظ كلا علا اننأ نك

جت هنمو“ نجتولا شرع ةقوقو
 را

:اهتم ةدع دثاوف
نع سفنلا قى: 

 راضحتسا 

عألاو قالخألا
 ال ام لاب

 ف ءاعدلا اذه قو
 ةيلاغلا:ةملقا

اضرلا مدعو |(تاد
 ةفاك ىف كللذو ؛ىطاولاب 

لا لاعألا ني كلذ
 «ةيورخألاو ةيويند

 نأ

 ذ نإ قراف

او ملا ىلإ هلصؤي يذلا بكرملا
 .اهايإ هج يلا ةعاضنإل

 ب هخيملت لا يف لذب لعأ معتم نجلا يف ةيرد نعأ

 ادع داهجلا يأ .. هلا لور اب :لجو لاق :لاق و راج. غرز

 تم قا رهو كذاوج رقعي

ذلا لمعلل سفنلا يي: اهنمو
 نإف (سْودرَفلا لقاتست اهلعبي ي

 اليلق ترتف

ج يف إل لس رت ذأ راو
ب لوألا نم تندعتنلا اين لي

 لمع

ر [يزو ةيئاتج جرجا
لي نجلا اهيلع تاق كي

 اك

ج ةعسو نئايفلا'هثلا رك لع ديور اهكنمو
 .هلضفو هدو

 :ءايبلا تا وبأ
 ك ءانعد لعلف

ةروع لد ىناعألا
 :ةكرابم 

 أي دق ةنحلا

راشألا .اههنمو
عت ال كنأ ل ة

 حتفتت ىتم مل

جإ ةعاس قفاوز
فلا تر رف ةيا

 سودر

ع يراغيبلاو دا
ةريره يبأ ن

حتض يف اك 
"حالا حي

 10 ا ٠ مير 

حيحص يف نابح
 ١155 - همز تضر لإ ف بيعارملا محض ىف ين اك ه
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 0و
 .ليلقلا لقأب ميظعلا زوقلا نودشني ناضم ريف دجاسملا تاتخ ىلغ نوحدزي هارت اذن: كوؤاش ام اهدعب المع امهم ؛ةدحاو ةظحل لمع نم

 . لمعلا لقأ قوس هيدي نيب مدقت م تنأو ةنخلا لعغأ وهو سودرفلاب هلأ 595 ىحتستت كلعجي امن ,حاللصلا ةماخبب هل متفيو هقايجلا رداغي ىنح 4 ا لظي حلاص لمعل ةباجملا ةوعاللا هذه بحاص قفوي هللا نأ سودرفلاب هئاعدل هللا ةرادبإ ينعم اينإ .: ملا ذه لئمي ىرتشتل ةصيخر امون ةنللا تناك ام هللاو الك
 ..ي كود اما رايك فلل ؤو ىلا حلاصلا لمعلا ةابقتسم كقّقو نأب كل باجتسا مسابلسإل او قادضلا كم محمل اذإف + ودرفلا وهو هبلطت زنك مظعأ لع كّلد مث .هوعدتل ال وأ كاعد !!هفطلأ ا !! هئاحبش.! !هم ركأ ام !! هناحيبس
 ,قذاوعلاو تتايهلهلا -1|
 / 225 لاق

 .27«اهلخد الإ دحأ ىقبي ال نأ تيشخ دقل !!كتزعو بر يأ لاقف ءاهبلإ رظنف بهذف اهيلإ رظناف بهذا ليربج اب :لاق مث .تاوهشلاب اهفحف ءاهلخ ديف دحأ ابي عمسي ال كترخو :لاقف ءاج مث اهيلإ رظنف بهذف اهيلإ رظنا# بهذا !ليربج اي :لاق رانلا هللا قلخ ايلف ءدحأ اهلخدي ١ نأ تيشخ دقل كتزعو !فر يأ .ناقخ داع ل لإ رفح مق بحل ءاهيلإ رظاف بلا !ليريج اهلا ين .هراكملاب اهقح : ءاهلخد الإ دنحأ اهب عمست ال ِكّيرعو !بر يأ :لاقف ءاج مث ءاهيلإ رظنف .بهذف ءانهيلإ رظناف بهذا :ليربج لاق ةدحلا هللا قلخ املا

 000 ا يبي
 12774 )لع ر مداها حيحص يآق ةريرخ ىأ نح مكانلاو ةجام نباو :يانستلاودبحأ هاور : جيحص 07

 . 5 تلاع - ب روب ف ١ 000 بن د ذي 2 ش اع



 «قلاؤتوالا تحب جوخ ا ويضو

 ؛اكرت وأ اللعق هيف كسْفت ةدهاجسمب ياما ام .انه هراكملاب ةارملاو

 عم اههجو ىلع تادابعلاب نايتإلاك العف

 تايهنملا تانتجاك اكرتو.ءاهيلع ةمواذملا

 اهتق شمل هراكملا تيّكشو ءالعفو الوق

 ةنجلا ىلإ لصوي الق ءسفنلا لع اهتيوعصو

 واتعو تاقتملا ةوفهض ءاطنما ذل

 .تاهمركلا

 إو «مرخ نال امإ هنم هللا كتم اه كاين نوم نك ميَهَف ترؤلهشفاانأ

 و عيسا :تاوهشلاب ةنجلا تعج دقو: «يجاو كرت مزلتسي هلعف نأل

يف اهلك هذئهو ةهاجلا بحو ةجوزلا بحو دلولا
 نإ هللا اضر ام كردت لئاسو للصألا 

 لوح اذإف «تاياغ :تسيلو هرمأ اهيف تعطأو هرجأ اي توجرو اهيف هللا تيقتا

لعجو «فاذدغأ ىلإ كيلق يف لئاسولا ناطيشلا
 هذه تدأ ءارصق رسحلا فوقف ىنبت ك

نم.هللا اهقلخ يذلا تولطلا سكع لئاسول
 .كْيذدي نم ةنجعا تلو تتلفأو «ةلخأ 

 03 سا ب
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 ::لأقف هنأ ىف يقادابعلا ملسم نع ىؤُز

 ملسمو دغر سس دحا ولا كيب و عالغلا ةشعو يرملا حلاض اتيلع مدق 1

 هيلإ مبتوعدق ءاماعط :ةلث تاذ مه تايهف ءلحاسلا لع اولرنف يراوسألا

عطلا تعضو الف ءاوؤاجف
ي ن اثأقب اذ ذإ مبمديأ نيب ما

 :تيبلا اذه هتوص اعفار , لو

 عسفان ٌريغ اهّيَغ سفن ٌةذلو معاطم دولخلا راد نع كيِهلتو

 ماعطلا عيرف مؤقتا نتكيو هيلع [ قب كا يح و مالغلا ةبتع حاصف لاق



 « لق به وص قلو شال
00 

 [؟ ُهِمَقْل هنم هللاو ا وقاذ امو

 ةنجلا نود لب :تِلفت كغديس ناطيشلا نأ

 نم ناولأو :هراكملا نم دوؤك تابقع

 تاوهشلا نم ةيفخلاو ةرهاظلا نثئامكلا

 لوحيل كقيرط ب ناطيشلا اهيصني

 .كاذليل نييو تكذيب

 !:ةعاجشلا ..ةعاجشلا

 ودعلا نم فوخلاو «ففيعتشلاب ناطيشلا ديك هللا فطو دقف .فخت ال نكل

 اذل ؛هتوطس فعاضيو ودعلا ئؤقي ءاقالا نع نيلاو :ةميزملا لحارم لوأ وه

 :انبولق ف هر 6 مو هلا راعتوا ةوادع انا اوع راد نب ةماس مزاح بأ لاق

 ': عين ايف غيطأ لقلؤ-«يضا ايف يصح دقل هللاو !!سيلبإ اموا

 درتسي نأ لبق ناطيبشلا ل تع ينارادلا نابلس وبأ اهتبش ةييئاث ةراغ فو

 :هللإ همحر لاق ةتفاع

 نأ قرصأ ىلاعت هللا نأ 2 «سيلتإ نيف لع نوه! اقل هلأ قسلخ اهل

 .سنإلا ناطيبش نم لع نوهأ نجلا ناطيش ءادبأ هنم تْذدّرعت ام هنم ذَرعتأ

 هنم تذوعت اذإ نجلا ناطيشو «ةيصعملا يف ينلخ ديف نب قلعتي سنإلا ناطيش

 - فسح رس حرس نقلا ىننع سنخ

 9 فل
 271 نا

 15 /7؟ ءايحالا (9)

 1 4 هر ءاينوألا ةلح (0)

 .187 /5 ءالوألا ةيلح ()



 ءقجلاوفولي_ محم _ وصمم ا 98 و

 كلظضف الل هللا لضغ -4
 دحأ ةنحلا لخدي نل 9 :لَي هللا لوسر لاق :لاق ه5 ئردخلا ديعش يبأ نع

 هللا ندمغتي نأ الإ انأ الوذ :لاق !؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق .« هللا ةمحرب الإ

 .''”هسأر قوق هديب لاقو ءاهتمحرب

 لوسر صيصخت هجوف :هللا ةمحرب الإ ةنخلا نولخدي ال مهلك سانلا ناك اذإو

 نوكي هريغف ءهبر ةمح رب الإ ةنحلا لخدي ال ةثأ هل اعوطقم ناك اذإ هنأ وه ركذلاب هللا

 .ىوألا قيرطب كلذ يف

 امي اَهَوُممْثروُأ يلا هلا كلليَو» :هلّوك خيبو كلل غمجللا فيك نكل

 تاباجإ عبرأ لب اذحاو اباوج سيل باويللاو 007 :فرعزلا] «َروُلَمْعَت ردك
 :لاق ثيح ارماغ ادوجو اضايف هتم امرك يزوجلا نبا ناسل ىلع تءاج

 لضح ان ةقباكلا هللا ةمكر الولو هللا ةمحر نم لمْمَلَل قيفوُتلا نأ :لوألا»
 :ةاجنلا هب لصححي يتلا ةعاطلا ال نآريإلا

 نم هيلع معنأ (مهمف «هالومل َقَحَتْسُم ةلمعف هدّيسل دبعلا عفانم نأ :يناثلا
 .ةلضف نموه ءاوجملا

 ماستقاو هللا ةمحرب ةنجلا لوخد سفن نأ ثيداحألا ضعب يف ءاج.:ثلاثلا

 .لانألاب تاجردلا

 ماعنالاغ ءدفني ال باوثلاو ءريسي نمز يف تناك تاعاطلا لامعأ نأ: :عبارلا

 8055 : مهر عفاشلا حيححص يف ايك رمح داتسإب دما هاؤر : هريغل حيحص (0)



 9 سس ل ل
 .2370لارعألا ةلباشمب ال لضفلاب وه دفني ام .ءازج يف دفني ال يذلا

 :ثيدحلا ابم متخن ذاعم نب ىبحيل هظعومو

 ل جرختسي نأ جانجيو ب اسس ا ْبلَقَو ؛بيعم مسج !!مدآ نبا نيكسم ١

 , 06 !!هيف بيع ال المع نيييعف

 ابأ اي :لوحكمل لوقي بر دبع ابآ تعمس
 بحي ال نمو :لاق ؟ةنجلا بحت هللادبع
 ىرت نل كنإف توملا بح اف»:لاق !!ةنجلا
 '7”«تومت ىتح ةنجلا لخدت نل وأ ةنجلا

 !!ةدحاولا ةلسلا باحصأ

 تالماعملاو ةراجمتلا نيتاوق انتملع اذكه :ةدخحاو ةلس ىف هلك ضيبلا عضت ال

 فسألل نمزلاو ءايندلا ةلئس ف هلك لضيبلا عضو 'ةنجلا نع لفاغلاو :ةيويندلا

 لع ةتردق تّلق ىلاتلابو هتوق تفعض رمعلا هب مّدقت املكف ؛هحلاص يف سيل
 نم رمثشم :فوخو بيغلا نما قيمع قلك يف اوهف اذل .ةايخلا ذالمب عاتمتسالا

 هتداعبس نم برتقا رمعلا دتما !لك ..ةنجلا بطخ يذلا نمؤملا سكعب :ليقتسملا

 علختي رخآو هللا ءاقل ىنمتي ناسنإ نيب ناتشو «بقترملا هسرع دعوم اندو ةقلطملا
 !!تروم-:ةملك ركذ درجم نم هبلق

 خ5 / ١8 ئيرابلا حف )١(

 ١ 4٠. ةرضاحملاو ليتمتلا (5)

 7/65 لاكلا تيذبع (©)



 تسفنب قنجاإد ددحك ٠-

 200هدنع هلل ام رظنيلف هللا دنع هلام ملعي نأ دارأ نما :يَِي لاق

 ءادحاو اهيف عوفدملا نمثلا سيل يلاتلابو «ةدحاو ةجرد ةنجلا تسيل

 كانغ ةحرد لعأو :تاجردلا ىللعأ ىراشك سيل ةنحلأ ىف ةجرد ىندأ ىرتشمف

 تغلب نيأف .هيلإ ريسلا عرسأ بلطتت هيدل رجألا ةمقو ءانه لذب ىللعأ بجوتست
 !؟بطاخلا يخأ نآلا ىتح ةنجلا يف

 نيب سفانتلا ران لعشُيل ةنجلا تاَجرد ددع ىلإ هلي يبنلا رايشأ نأو قبس دقو

 امك نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةثامك ةنسا»» :ك لاق اء ادرف عنبمأ نينمؤملا

 5 صضرألاو ءامسلا نيب

 محل رقتسا نأ دعب ةنجلا لهأ هآرامل ةيفيقح ةدهاشمو ةيليصفت ةروص لقن لب

 عوفوكف ءايند يف مهقبس نمل.ىقرألا ةناكملاو لعألا تاجردلا | وأرف ءماقملا دلخلا يف

 : 245 لآق .هاهتنم ةنجلا يف

 يردلا.بكوكلا نوءارت امك :مهقوف نم فرغلا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ:
 ؟!«ههنيب ام لضافتل :برغملا وأ قرشملا نم قفألا يف رباغلا

 عماجلا حيحص يف اك ةرمسو ةر يره ىبأ نع ةيلخلا يق ميعن وبأو نسنأ نع يتطفر ءابلا وأ و دج (1)

 هدمت
 20010 : مفر عماجلا حيجص يف امك ةريرغ يبأ نع مع هيودرم نبا ةأور : ميحص ()

 عمادجلا خيحص يف امك ةريره نبأ ندع ىدمرتلاو دبيعس يآ ع دمأو ناشيشلا هاور ٠ ميحسم مييحبم (9 )

 لعامت : يأ لاول : يرغح ولا لاق - .ندويعلا ن : غاي بورعلل قدعفلاو نك رباغلاو ا ١7 /:مكر

 :هتآر نش هح ىف رهظ ءىثلا يل ىءارتو ءاضعب مهضعب ىأر ,آذِإ عوقلا ىءارت لاقي: ةيؤؤرلا نم

 .ةيهعجأب هوأر اذإ لالفا موغلا يءارتو



 الفم ذخأتو + ىش لك يف لب اهدحرو تاجردلا يف سيل ةنجلا يف زيامتلا نك"
 ::تارشلا : كلذل

 مهو نيميلا باحضأ وأ راربألا نيبو «نيقباسلا مهو نييرقملا نيب ريبك ىراف
 لاق امك « ءىبش هطلاخي ال اضخم افارض ةنجلا نويعب نوبرشي نوبرقملاف « نيدصتقملا
 اهب كري ايَع اهي ريس نب هجم: راربالا بارش يف نيقفطملا ةروس يف ىلاعت
 نأب اراعشإ اهنم لقي لو نوبرقملا اهب برشي لاقو :[11-1:نيففطلا) < تروُبّرَقمْلا
 , ةنجلا ةبرشأ ىلعأ مينستلا نيعو: © اهريغبو اهب ال ةصلاخ اهسفن نيعلاب مهبرش
 .اقافو ءازج « اجزم نيميلا تاحصأل جرو افرض نوبرقملا اه, برشي

 صلخ هلل اهلك نيبرقملا لاغأ تصاخ [ىف#: لمعلا قافو ءازخلا نأ اذهوا

 .0ةبارش جرم جزم نمو « هبارش صضصلخا "0 000707 : 2 3

 !؟ امض وملم اعّمأو سفانتلا اذه مهحرتن فيكخص
 كلذ يف اه لاقيف ؛هموضتف ارخ مايألا دشأ ىنوتت تاحلاصلا ضعب تناك

 "0: !!دحأ لك ءارتشا صيخز اذإ رعسلا نإ» :لوقتف
 سانلا نم ليلق الإ هيلع ردقي ال يذلا لمعلا الإ رثؤت ال ابغأ ىلإ ريشت

 وه تاقدصلا قشأف .كانه ربكأ ةأفاكمو ةنحلا يف ىلعأ ةجرد كلذب يغبت ؛هتدشل

 17171221222-22 222 جب

 1*5 نْحح نيت رحضأ قيرط 01

 .:4 117/4 ةرغصل !! ةغض (0)
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 هزل" قو عري دعبا لبللا فوج قف ناكام تاولنصلا ىشأو يحن اما قست نأ
 قشاع مدعي نو .قلخلا ةيؤرو سفنلا ظح هيف مدعنا ام امومع لارعألا ىشأو

 ا

 : ف أ نبا هيون كلاب

 را

 !؟كحور قلخت نبا

 مأ شسرعلا لوخو ىلعألا الملا ب ىه له

 اهنبدج تايناملاو ةيلإ اهدش نيطنلا نإ

 #2 ةيند حور عمطت له !؟اهلوح .تفاطغخ

 نيقيدصلا ماقم يي ةيكزلا حاورألا ةرواجم
 اهب حدص امك لاحم )؟ءادهشلاو نييبشلاو

 :ميغلا نبا

 نيذدلا سائلا ةلقس ةتيشاحو هنضاخ لغج ايندلا كولم نم اكلم نأ ولو ١

 ّق : كانا 2لبقل ةءاندلاو ةءاداز لإ 3 حبشلا يف مهقالخأو مهانعأو مهاوقأ تساتتت

 كولملا كلام مظعألا كلملا يرواجعمب نظلا اف .كلّملل حلصي ال :اولاقو «هكلم

 نيذلا ىلعألا الملل مهتقفارمو همالك عامس و ههجو ةيؤرب مهعتمجو ؛هرأد يف

 "”*:مهيفرشأو مهاكزأو ةقلخت بيطأ

 06 12 ةداعتلا جاد ماتعم (7

 . ١ ١ 1 يي رجشأ قيرض )0

 دف



 ؛لذاودكا ةلغاق ىف 1

 لك ف هيءاذتقالاب نومأم تنأو هلضفو هقبس يف 3 كيبنب يدتقت ١ فيكو
 + لاق نيح المعو اكولس قبسلا كنّدل و ةرادضلا كملع يذلا وهو طق ةدمحم ىأ يف ايناث تأي ل يذلاو «ةليضف لك يف ىلعألا وهو هنأش

 0 37 لوأو عقاسش لوأو + نضرألا هسع ٌكستت نسم لوأو ٠ مدآ دلو ديس اسنأ#

 هل َنْدْوي نم د لوأ انو ؛ةمايتلا موي دوجسلاب هل نذوب نم لو 17 :نظ# لاقو
 0 .. هسأر عفري نأ

 سميحسملا حويمطلا مهيبف صرتي ءاصود قيبيلابهباحصأ يرخي وه مث
 .اوبجْرَأ دق رحبلا نوزخي يحن نأ شيجا لوألا ؛اموي مه لوقيف «ذيذللا علطتلاو
 ول روفغم رصيف ةئيدم نوزغي ينمأ نم شيج لوأ : :لاق مث

 دايلدتو هدم الفت ةنجل ةنفئاطلا هذه لبدُي نأ هشسفت ىلع هللا بجوأ دقو
 ا نفيرشنلا اذهب بي مل فاضاح ىكاثيو مالي الفالإو امه ايرشت رشتو هدابعل
 مير يشبع ككل 2 2 ب س7 <

.1451/ 
 مقر يف قت اك ةريرح يأ نع دواد_ زبأو ماسم هأوز ,:خيحص

)١( 

 345 : مقر حيباضملا ةاكشم كييف يف اك ءادردلا يأ نع دمحأ اور , :ميجضص ()
 ل هللإ لو سراي :تناقق فاوبجوأ دق رحبل مسبلا َنوْرْعَي ىتمأ نم شح لوأ# :تيديخلا نم لوألا ز طسشلا تيعمس (تماصضلا ع نسب ةدابع جوزو كلام نب نسا ةلاخ ىئهو) ةيراصتالا ناحلم تنب مارحت مأ نأ نهَمبَسَو ءاسنلا ةمخ ولع نمو (18:مقر ةحيحضلا (ةلسلسلا رظنا :خبحض

 .سدنع اقيو اهاشغي در نآك تبيح اموي ةداهشلاب رشي دب هم يبنلا تاكو ءكل هذا ةدييش تتافرحبلا نم تجرق نيخ انهتباذ نع تنعرصف نص ريق عقل ةيواعم عم اداهج ةرجفا ن + ني رشع و عبس ةننم ف نهج فر : عم رجبلا مارج مآ بكرتو ءافايح بعاد ةراشبلا عع لبمأ ىشيو ماها | ريموءاآل :لاه 1 ؟هلا ٍقَوَبَسَو اني مهتم انأ مارح مآ تعل اقف م روشعم ريق ةئيذام كاوزغي يب رتمأ نم 0-5 هلا لوسر لمكأ مث ءيهبق تأ
553 
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 لع برعلا ناك ثتيح «ةميسج رطاخمو ةميظع ةيحضت نسم مهترداسم يف
 فوخأو ةرطاخم مظعأ هبوكر نوريو رحبلا نوشخي مهتارجو مهتعاجش

 ؟هيف هودع ىقليل هبكر نمب فيكف ءانمآ ارفاسم هبكر نمل اذه .لوهجملا
 مهو نيحلا كلذ يف ةيركسع ةوق مظعأ لب ودع يأ سيل هنأ تملع اذإف

 مهدالب يف ءالؤه ازغ نأ برعلا نم دحأل قيسي مل هنأ كلذل مضنا اذإف ؛مورلا
 .هتدشو رمألا لوه تملعل نذإ . ربخأ اناتقبو ىردأ اهب مهو مهراد رقعو

 م يتلا تايحضتلا ردق ىلع لئاوألا ءالؤمل ةيزيفحمتلا ةزئاجلا تءاج اذهلو
 ,لغأ "لو ةئيلا»: دجأ اهيلإ مهقبسي

 !!نيقياسلاراطق

 اوزرخأف ؛هيف ةكرابملا مهدعاقم اوزجخ ب لقاوألا راطق ةباحصلا بكرو
 اجلا نم ملسأ نم لوأ هقوك عم هر كب وبأف ؛ةقوبسملا ريغ ةعفانلا لامعألا
 لوأ :46 قورافلاو ءنآرقلا عمج نم لوأو ءاَراهَج هللا ىلإ اعد تيطخ لوأ ناك
 لوأو «لاخلا تيب أشنأ نم َلوأو «نيواودلا عضو نم:لوأو ةزجهلا نم خّرأ نم
 :دلخ نادع نيرونلا وذو ءريثك كلذ ريغَو «ليللاب ةيعرلا دقفتيل هلمع يف سع نم
 نب ريبزلاو ءايرحب الوطسأ أشنأ نم لوأو «نيملسملا نم هلهأب رجاه نم لوأ
 لوأ :ه#ذ مقرألا نبأ نب مقرألاو )هلا ليبس يف افيس رهش نم لوآ :5 ماوعلا

 .نينس قابض نباوحو رييزلا ملسمأ :لاع ةؤرع نع 4171 ءالبملا مالاعأ رجس قل ىبهذلا ور ع
 .مالغ وهو رببزلا جرخف ةكم ىلعأب ذعأ هللا لوسر نأ (ةعاشإ ترس) ناطيشلا نم ةحفت تحبفُتو
 3 ئبنلا ىتأ نهح «فيسلا هعم الغلا :لاقو .بجنع هآر نمف :فيسلا هديب :ةنس ةرشع يتتثا نبا
 دحأ مام هنإ ليق ىدخ!!كذخأ نم فيسب ترض ثا ؛لاقو ةرحأف ؟ رمزي كلام :لاقف

 !!هرجأ لكم ريبزللو الإ مالسإلا نم ادوذ هللا ليبس ي هحالس رهشي
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 مهريغو .خيراتلا اهفرعغ ةضصع رخل اهيعاريصم ىلع اههجتفو ةوعدلل يراد للي نم

 :تنانجلا تاوبأ عرقي نم لئاوأ نم كنأ وهزلاو رخفلا :ة رحخآلا يف كلذ باقم كؤاجرو .تاودقلا يف كباصتناو تاعاطلا لإ قبسلا كايند يف زرت نأ كصرح :كتيمح ريثي مهوحنت عفدناو «كعارذ قيضي وأ كعاب اهنع رصقي ال لئالقلا ةلثو !؟كٌئادبإ نيأف لئاوألا بكر اذه

 !؟لاغم قباس ريغ ىلعو اعذب: يوعدلا لمعلا از ناك ول فيكف
 .نيملاعلا بر دعسنتَو «نيدسفملا كلذ ظيغتف :نوهتانلا اهتيار ظ5 عمجميو ,راو نايسإ لظ ىلإ بابسشلا ايم يوأب ةركتبم ةركف ييحت دق *

 :اهيبت مجي> نع تداحو اهنيد نم تخلسنا ةديب ىف تدداتو ةريعش ميقتو ترخيم ةنس ىيحن دق 9
 | و دات دقو اسرق لاو اسأ نبع لم مزمل كترخس + .

 .ةيلا رو عقلا ميظح تف نع ر فصل كفرع ةرارش هعم رياعتو

 وأ اهعوت نم ىلوألا ىه ةركفلا ج رخستل ؛ليلخا بكرلا اذه ءارو اضكر كرعاشم ءايميكو كبلق تايوتحم ريغتلو «ليبنلا مهلا اذهب امومهم مويلا نم .نكتلف

 ,كتريشع
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 هلو يبلا نع 5# ةريمع يبأ نب دمحم نع
 ىلإ دِلو موي نم ههجو ىلع ّرخ الجر نأ ولا :لاق
 هرقل لجو زع هللا ةعاط ىف امره توصي موي

 نم دادزي ام يك ايندلا ىلإ در هنأ َدَولو :مويلا كلذ

 .''”0باوتلاورجألا

 :ةييدقأ لإ ةومدق اهنراقتخا ُدرَمَو

 ولف «هوتياعام راوجب ةولالز ام نورشتحي .لاعألا تاوث كوري ال مهنأ :لوألا

 هلام سأر نم اهيف عفدو ةراجت يف هلاب برض الثن اندحأ نأ
 هلام جرخت مل هنأ رّسحعل ءالغتم كقعض كلأ حابرألا هتءاجف
 هكردي نأ نم زبكأ كانه ريسألاو (فيكفاةقفلضلا هذه قى هلك

 !؟ ]قع

 نأ هيف ءرملا دوي يذلا مويلا كلذ: لوه نم هنود امل لصاح كلذ نأ :ىناشلا

 الثم اناحتما تلخد ول كنآ كلذ لاثمو نمت ئأيهسفن يدتفي

 ديدش ةتدجو ؛ءاكذ مهدشأو !اداهتحا:ةيلطلا رثكأب تقج وفق

 تفيكف «زيثكب دهجلاو ليصحتلا يف هنود تنأو علهملاو فونخلا

 هللا ذابغ دشأ أي ؛ةمايقلا ةوِي رمآلا !ذكهو !؟كروعش نوكي

 ءيلَس مهلا .:ملس ههللا :نولوقي ءايبنألا مهو ةعاطو اداهتجا

 :الئآق هسفن ىلإ مهنم لك فرصني ةعافشلا نسانلا مملأسي نيحو

 !؟ه فاحت طخ يأو ! ؟هودهاش لوح أف .ىسفن ..ىمفت

 12//عوجاؤلز وقالوا 7 ١ مقر بيه رتلاو بغرتلا حيحص يف ارك حيحصلا ةاور ةتاورو دحا هاور : حجيج )١(



 دهز نم اهقحتسي ال ءبلطلا قوس يف ةضورعن' مويلا ةنجلا .هاتوخا|

 ءاهعاي نم ىلع ىتقأت ال ءاهنغ لغشتا نم اهاج رضنب الو ءاهيف 2

 ءاسم حابص اهيلإ ناوعدي هيبنو هللاو ءاهنع أطبأ نم كردت ديا نك

 !!ًناين اهتع ضانلا مظعفو ةةنسو نآزقق

 ةنجلا اهبخاص لوخد ىف اببس تناك ريخلا لاصخ نم ةدخاو ةلضخ َتدَو

 :249 لاق :اوعمساو «بسحف اهيلع موادي نأ الإ اهبحاضل سيل

 :هلوسرل لوقيف سانلا نيادُي ناكو طق اربخ لمعي م الجر نإ ؛
 رسيت ام ذخ

 تلمع له :هللا لاق: كليه [ملف ءانع:زواحتي نأ هللا لعل زواجتو ءرشع ام كرتاو

اقتي هتثعب اذإف «ءسانلا نيادأ تنكو «مالغ يل ناك هنأ الإ ال :لاق ؟طق اريخ
 ىض

زواجتي نأ هللا لعل ُزواجتو رشع ام كرئاو رّسيت ام ذخ :هل تلق
 دق :هللا لاق .انع 

 7 كبع تزؤاجم

ةلصخلا هذه نع دبعلا مؤادي ملول ىتح لب
 داكو 

 ةداع سيلو دحاو لعفةٌيرف :ةرفط هنم ريخلا لْطط 27

 هللا ديب لضفلاو هبحاص زوف يف اببس ناك ةرمتسم ”-_

 لاق :ةراشبلا مكيلإو .عيلع ميكح هنإ ةءانشي نم هيتؤي

2 

 ةرجش يف ناك انإ ؛قيرطلا نع كوش نصغ طق اريخ لمعي مل لجر عزن»

 ."''0 ةنجلا هلخدأف ابع هل هللا ركشف ؛هطامأف اعوضوم ناك امإو :هاقلأف ةعطقم

نياو يئاسنلا هاورا: حيحص (1)
|ىك ةريره يأ نع مكاحلاو نابخ 

 1 41/4. : مقر عماجلا حيحص يف 

ماجلا حيحص ف اى ةريره ىأ نع نابح نباو.دواد ونبأ ةلؤو : نبسح (9)
 : 1109: مقر ع

7 7 
. ١ 

3: 

. 

. 5” 



109 

 يلإ بتك ٠ :يشرقلا قاحسإ ونبأ لاق
 امي تقدصت تنك نإ !يخأ اي ...ةكم نم ىخأ

 رثكألا وهو ؛ايندلا ىلع كرمع نم ىضم
 وهو :ةرخآلا ىلع كرمع نم ينقب امب قدصتف

000 8 
 لقألا <

 :!! ضرعُمم اهنع تنأو برقلا اذه لك كنم ةبيرق ليل

 كقاتشت ليل “8 هلعن كارشا نم مكدحأ ىلإ ب ركأ ةنحلا )

 الكحل هللا ناك ام! ؟ةجايسلا اذه (ف اهيلإ قاعشت ام رثكأ

 كاديو هدوعص عيطتست ال 0 قليل نود نكل «ءقيطن الام

 : لمع لوأ ىلإو . لمع نم نذإ دبالف «كبيج يق

 ركذلا :كوأ
 ىتلا ةديحولا ةدابعلا وه ناك قالطألا لع: هللا ىلإ .تادابعلا بحأ هنألو

 للك ىبلا تعمس :لاق 2 رباج نعف «ةنبلا لود دعب ةنجلا لهأ اهيلع رمتسي

 ٍْ أ رسفنلا نومههلي يك ديمحتلاو حيبسلا نومهلي
 ةدرخخ تالكب ةنحلا دبعلا لخدي نأ لوقعملا نم سيلف «نايسنلا دض ركذلاو

 ركذي نأ دوضقملا (نإو ءاهنيح ةنجلا صخرأ اف الإ و .حراوجلاو بلقلا لمع نم

 .هلاوحأ عيمج يف هاسني الف هبر دبعلا

 ,1 جرا مينا دهزلا(١)

 +116 قر ماجلا ميحص يق ايك دوعشم نبا نعدنحأو يزاخبلا هاور : حيجص / 6 . 4 0 / ١ |[. م4 0 6
 ١ - ؟ء+ ٠ 2 - 1 ف 0

 -بحص يف أق ميحصل ةاور هتاورو دمحأ ةآوو : حيفتص:(7)
 1 هذي“ عكر بيض لاو بسب يلا حب 1 5 -!+ هه نقآ؟آأ
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 !؟ةنحلا ىف ركذلا باوثام نكل

 :اريثك اركذ ركذت قشعاو ؛قشعت عمسا

5 .ٍ 

 ماسلا ينم كتمأ ئرقأ دمحم اي :لاقف يب يرسأ ةليل ميهاربإ تيقل ؛

 هللا ناحبس :اهسارغ نأو «ناعيق اهنأو ءءاملا ةبذع «ةبرتلا ةبيط ةنجلا نأ مهربخأو
 .*”(ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 الو اهيف ءانب ال يتلا ةيوتسملا ةيرخصلا ضرألا يهو :عاق عمج ناعيقو

 تل ءاملإ كس ال ىهف اذل ءاهئاوتسال وش اهيف تبكي الو لب ( سرغ

 يباجيإلا كرود كل نّيبيل اذ ةنجلا مالسلا هيلع ميهاربإ انوبأ هبش دقو ذاكلا

 مالسلا ٌدٌرَف :ركذلا روذب :اهَساَرع إو «كانه كم رغ دييشتو كتنج نييزت يف
 اذه نم ينعنمي نل نآلا نيو" نمحرلا ليل: ءالسلا كيلعو :لقو كيبأ ىلع

 يف راظتنا نم ةعئاضلا يتاقوأو ةلوغشملا يتاقوأ يف سرغأسو :ءيش سرغلا
 تاملكلا هذهب امود امل جهليسو ةقيرط يف يس وأ مون لابقتسا وأ ةحلصم

 .تافاكملا ةكبع ىظحأل

 !؟سارغلا هله ل مم م

 .'0 بهذ نم اهقاسو الإ ةرحش ةنجلا ىف اما :ِِّلَي لاق

 !؟اهداعبأ امو امل وطع انهو

 اهلظ يف عيرسلا رّمَصملا داوحجلا بكارلا ريسي ةرحشل ةنجلا يف نإ ١ :ِهكي لاق

 2527 : مقر عماجلا حيحص يف !ك دوعسع نبا نع يذمرتلا ءاور : نس (1)

 ,87419 : مقر عماجلا حيحص يف اك ةريره نأ نع يذمرتلا اور : خيحض (؟)
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 ."'!6 اهعطقي ام ماع ةئام

 ءاهمظعأ امو ةرجش نم اهوطأ اف «ثاملا سيلو قاشعلا اهيأ بكارلا

 !؟دحاو عون نم كانه راجشألا لك له ..نكل

 رجش :عاونألا هذه نم انل فشُك ام زهشأ لعلو !؟عاونأ يه لب ..الك

 :345 ىبنلا لوقل ىبوط

 ."'”«اهماكأ نم جرخت ةنجلا لهأ بايث ماع ةثام ةريسم ةنجلا يف ةرجش ىبوط»

 :نيعوت ىلإ ةنجلا لخدُت يتلا ركذلا عاونأ مسقنتو

 ةددحه راكذأ :لودكا :عونلا
 ميطعلا هيسلا ١-

 :ةيك لاق

 انأو ينتقلخ :تنأ الإ هلإ ال ير تنأ مهللا :لوقت نأ رافغتسالا ديس ١
 ءوبأ .تعنض ام رش نم كي ةوعأ .تعطتسا انت كدعوو كدهع ىلع انأو «كدبع

 نم ؛تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يل زفغاف ؛يبتذب كل ءوبأو ؛يلع كتمعنب كل

 اهناق نمو ةنجلا لهأ نم وهف سمي نأ لبق هموي نم تايف اهب انقوم راهنلا نم اهاق
 ."!«ةنخجلا لهأ نم وهف حبصُي نأ لبق تايف اهب نقوم وهو ليللا نم

 هل ريعتساف اهلك ةبوتلا يناعمل عماج هنأل رافغتسالا ديس ءاعدلا اذه يمس
 5, 7 5 لال 1 5 : نيل

 اذه ىلإ عجرُي (ى رومآلا يف هيلإ عجريو جئاوخلا يف دصقي يذلا ديسلا مسا

 )١( مقر عماجلا حيحص يف يك دعس نب لهس نع نايشلا هاور : جيحص : 5178.

 ) )5مكر عماجلا حيحض يف ايك ديعس ينأ نع نآبح نباو دمحأ هاوز : حيحض : 79414.

 ك1 مغر عماجلا 1 2 ى قضوا نسب هأدش 1 نئاسنلاو ديحأد قراخبلا ناور 3 د 00



 يف ىرخألا رافغتسالا غيص: لك مدقتيو دوسي هنأ كلذو «بوثذلا ةرفغمل ءاعدلا

 .ةبترملاو ةليضفلا

 وهو ءاديج |مهف ثيدحلا تادرغم لك مهف يعدتسي ؛اهب انقوم# :كَي هلوقو

 :كيلق لوانتم يف ةغئاس ةمقل هب نيقيلا لعجأل هلعفأس ام

 هفالع يهو :حيحصلا اهراطإ يف هللا عم ةقالعلا عضت ىهو :كدبغ انأو

 عمتجي ال ام وهو ؛عوضخلا لابك عم ةيحملا لاك يه ةيدوبعلاو «ةماتلا ةيدوبعلا
 5 ظ : ظ :هناحبس.هل الإ دحأل

 اعيطمو ءاتيمو ايح.ءاريبكو اريغص هوجولا عيمج نم دبع ينأ ءاضيآ هيفو»

 .حراوجلاو ناسللاو بلقلاو خورلاب ؛ىلتبمو ىفاعم ءايصاعو

 .هديسل كلي امو دبعلا نإف ؛كل كلم يسفنو يلام نأ ءاضيأ هيفو
 هلك كلذف «ةمعن نم هيف انأ ام لكب لع تننم يذلا تنأ كنأ :اضيأ هيفو

 .كدبع ىلع كماعنإ نم

 ال اك كرمأب الإ ىسفنو يلام نم يول ايف فرصتأ ال أ ءاضيأ هيقو
 الو اتوم الو. اعفن.الو ارض ىبسفنل كلمأ ال أو ءهديس نذإب الإ دبعلا فرصتي

 000 اروشن الو ةأايح

 مهبولق يف عرزو «هقلخ نيب كردق ىلعأ املك كبرل كتيدوبع تدادزإ الكو

 :كلذ ىلع ليلدتاو .كئاقل ىلإ قوشلاو «كب حرفلاو :كل ريقوتلاو «كنم ةياهملا

 هلكأ ةقيرط يف ىتح انطابو ارهاظ ةيدوبعلا لثمت.ىذلا كي دم :هلوسرو.هللا دبع

 )١( نح دئاوملا ١ 1+7



 ى دبا نايك لكان د :5 لاق نيح هسولجو
 ."/ونطلا نس اخ نلجأ

ولخب هتيدوبع لأ35 نع ءيق وكف
ودلا ىلع هركذ هتازتقاو هركد د

 بيرو نك عا

 5 5 ١ .نيملاعلا

 انأو لع هتذعخأ ىذلا قاعيملا دهعب دهعب ءافولا ىلع ميقم انأ يأ :كدهع ىلع اتأو

 مداد ب نِم كبر َدَحَأ ذِإَول :مالسلا هيلع مدآ نأ بلص يف ارذ ٌتلز ال
 نم

 ًاندهش ب أولاَق و َتْسَل أ ةنيبطحأ لع هن ٌمهَدَبْمَأَو : ممتد رِهَروُهظ

 * َنالِشَغ اذنه نع اًمُك نإ ةَميِلآ موي وقت تأ

 رشخلا موي ةبساحملل روشنلاو تعيب ل كدع وب ظلَذَك نقوم انأو :كدغوو

 الو هذ تع كلذ تيفيالو «يابثد ف يادي كنج ام ةرمث فطقأل قالتلاو

 :تعظتسا ام

 نكمي يذلا د هجلا ةياغلذب يأ فهلا عازفتسأ يه ةعاطتسالاو
0 

 الو ١ كليبس يف لذ ]م دهتتاَوذ دبع ىقبي أل عتب ىلع كاضر نيف اندست

يننأ مأ !؟لوفأ امافح يشأ لهق هالاضر يف نفت ) تقو ةظم
 ان يتفشب در 

 !؟ير وجت عيطتسأ ام ىضقأ احح تيذأ له !؟يذكب ىلاوحأ دهشت
 عجابأ نأ لع

لا ةريسملا ححصأ مث «يناسل تايلكب ظفلتأ انآو ىيلق لاوحأ
 : .ةجوعم

- 07711155577
 222222222222بربرب 

00000 

 ! ربا ١
هحيحصلا ةلسلسلا قابك ةشئاع

 ؟دعلا اذا ةاد 25 :هقر 
٠ 

نع نايجس خرب :1 و كعش تب ا دادوز ,: حيحص
 

)١( 

 لكلا نسبت !نشنك لكأ لك : اكألل غارفلا هل ر مسيت ألق ةمدخلاب ال وغشم نوكي ام رثكأ دعلا نذل :اوئاع

ئأ خ ع وأ اثاكَو وأ اننا
مضاوتلا لاك هيفو. «لاح:

 .هنم ع
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 رهجو رس ُِق ةلماشلا ةدابعلا نإف ؛زجعلا راعشتسا ىنعم هيفو :ددملاو نوعلاب

 مز [ل «ةفيعضلا يسفن ىلع قشت تامجو ايححو لزهو لجو ةكرحو نوكسو

 .تاقيعملاب ةئيلم ةقاش ةليوط ..هذهك قيرط يف هللا نم توعلا تالجتسا

- 
 ريب "ارجع (' نبا“

 :كب ذوعأ

 نم كالهما يب طاحأ ىذعت مم نإ كنإف كب ماصتعالاو ةذاعتسالا ىلإ عزفأ

 .بناج لك

 :تعنض امرش نم

 ىلع ركشلاب مايقلا يف نيصقتلا ناك ءاويس كرمأ يف ئريضقتو يونذ رش نم

 رورش ةعومجم وه تعنص ام رشو .:ماثآلا :باكتراب ريصقتلا ناك وأ ماعنإلا

 مدع رشو ؛ةيورخألا هتبوقع رشو.«ةيويندلا بنذلا ةبغم رش لمشت ةيلاتتم

 الول ب كتفت نأ تداك ةسرتفم عابس رورشلا هذهو ءهلثمل ةدوعلا رشو :؛هترقخم

 .هب ُتْذَلَو هللا بانجي تيمتجا نأ

 اًنْدَحَأ الك :ىلاعي هلوق بنذلا ةروطخ نع دهشي اممو

 ؛ةيحاص كلب دق دحاولا بنذلاف 5٠ :توكتعلا] © تي

 ةأرما نأ انب ّرم دقو ءزانلا دبعلا لخدي دق بسحف دخاو بنذيو

 رانلا يف ٍبّذَع لكي يبنلل امالغ نأو ءاهتسيح ةره ىف رانلا تلخد ا

 هنال حلاص لجر لمع طبحأ هللا نأو ءوئانغلا نم اهقرس ةلمشب

 اه تاراشإ اهلك يهو :نالفل هللا رفغي ال نأ مسقأو هللا لع أت

 .ةدحاولا ةئيسلا ةروطخ ىلع تاهيبنتو تالالد (هل

15-0 



 15 وليل قاشع

 :ىلع كتمعنب كل ءوبأ

 تاما لعفو. رفكلا نم ةاجتلا يف "ةلع كماعتإ' يظعب تفرتغأو رفأ
 نم اهريغو ئردص يف ددرتي يذلا سقنلا ةمعن ىتح لب لايعلاو لاملاو ةحصلاو

 ماودو ءركشلا ىلإ يذؤي هراركتو فارتغالا اذهو «ىصحت الو ٌدعُت ال يتلا معنلا

 .هيلع لضاوتملا ىئانثو هناحبس نرلا ةينم ديالو تروي ركشلا

 :يبندي ءوبأو

 اريصقت ناك ءاوس قلظملا .بتدلاوهاوأ كتدعن ركش مدع وه ىبنذو

 رافغتسالا ماود يلع بجويام وهو يبغي يعوقو وأ يرومأ نم رمأ يف ينم
 :هللا ىلإ ةبوتلاو

 كملعب كتيصعو كل ةنملاو كلضفُي كتعطأ» :مهضعب لوق لمجأ امو
 .'70 يل ترفغ الإ يتجح عاطقلاو يلع كتجح بوجوب كلأسأف كل ةجحلاو

 ال[ ئر ىئرأ نلو.ءايندلم ارطقت هم الإ ماودلا ىلع مويلا دعب يسسفن ىرأ نلف

 اذه نوكي نأ نود ءنحخآلا مامأ هبنذب ناسنإلا ٌرَقُي دق

 ناسنإ ىلع ناسنإ معني دقو «ءىثب هيلع الضفتم رخآلا

 نكل ءراذتعالا ىغدتسي ام لوألا بكتري نأ نوذ ةيدبب

 يف وه لماكلا راقتفالا اينإ ؛لماكلا راقتفالا لكَ ال كلذ

 - 0 03 77 , 5 ؟ 5

 .ةمس ننآ- ٠١ ؛ نص ةفابعلاو خرولاو. دهزلا )
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 ءوبأو ىلع كتمعنتد كلل عوبأ :لاق اذلو ؛نيرمألا عامتجا

 كمامأ قيرطلا حجبضأ دقف كلذ كل لصح نإف «1يبنذب

 لالا يف كبلط .باجمو ؛«ىل رفغافا :ةرفغملا بلطل ادّهمت

 .لماكلا سالفإلا ةلاح ىلإ اهتنيح تلصو كنأل لا نذإب

 قري الف * «ىلاعتو كرابت هللا ىلع دبع هنم لخدي ٍباب برقأ وه سالفإلاو

 ىلع لخدي لب ءاهي ُنُمَي هنم ةليسو:الو هب. قلغتي اببس الو اماقم الو الاخ هسفنل
 رقفلا رسك نم لوخد «ضخملا سالفإلاو «فرّصلا زاقتفالا باب نم ىلاعت هللا

 ةرسكلا هتلمشو ءعدصناف هئاديوس»:ىلإ ةرسكلا كلت تلصو ىتح هبلق ةنكسملاو

 يف نأو :هيلإ هرقفو هتقاف لاكو لبو رع هير ىلإ ةترورض دهشو :هتاهج لك نم

 كرابت هبر ىلإ ةلماك ةرورضات ةمآت ةقاف ةنظابلاو ةرهاظلا هتارذ نم ةرذ لك

 هللا د وعي نأ الإ ريغ ال ةراكخ يعو كاذم نع قرط هنع لم نإ هنأو «قاحَتو

 0 هع رب هكراذتيو هيلع ىلاعت

 ةروصلا اهب كل برقي الثم ميقلا نبا اذ برضي ةذه سالفإلا ةلاحو

 ؛هقنع ىلإ هاذي تَّدش دق دبعكا الإ سلفملا لثم اق دّلقتل كل اهخرشيو ىدتفتل

 هفطع رّكذتو .همامأ هديس ىلإ رظنف ءلتقلل ملستسا دقو هقنع برضُتل مّدُقو

 هقتع هل ٌدَمو ؛هيدي نيب هسفن حرط ةبثو اهنم هيلإ بثوف ةجرف دجوو «هب هتفأرو

 اذه نم يل صالخ الو «كيدي نيب يتيصان هذهو ؛كنيكسمو كدبع انأ :لاقو

 هتحت ةدئافلا ليلج ةعفنملا ميظع دهشم اذهف ءرصتناف بولغم ٍينإو :كب الإ ودعلا

 ١١. نه بيصلا لياولا )١(
 اراعم»
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 17: نص ولا هلاَنَي ال ام ةيدوبعلا رارسأ نم

 ةزيك تكترأ مدل ينالمإلا ةلاظ ينوي يتااكلا :دداع تجيعتي دقو

 !؟ةضيرف فار صف وأ رثابكلا نم

 ناطيشلا تيأر دقو هذه سالفإلا ةلاح رعشتست ال فيكو :كيلع درأ انأو
 ىهلمو هلا نوتفم نيب ايف ءاعمج رثكأو ةوق كنم دشأ وه نم هكلاهم يف عقوأ دق

 «,ىوهو قشعب لوتقمو هتوهشب عورتضمو هلمأب رو رغمو هتلفغ ىف قراغو هلايعب
 :اًيرعُتَسم لاقف ملس هنأ نظ نم بجعت نأو قبس ميقلا نباو

 فتمأي ال زاجو/ءهردعي ذل للووا هجرت. ال ةجكوز هل .نم ملسي :فيك)
 ةرامأ سفتؤ ؛ةتاداعم نع ماني ال ودْغَو :هفصني ال كيرشو هحصني اال بحاصو

 ءنيزم ناطيشو .رهاق بضغو :ةيلاغ ةوهشو دره ىوهو «ةنيزتم ايندو «ءوسلاب
 لخت نإو ءاهلك هذه هل تزهقنا هيلا ةبذجو هللا هالوت نإف ؛هيلع لوتسم فعضو
 .0ةكلملا تناكف هلع تععمتجا هسفن ىلإ هلكوو هنع

 !؟ةاَجنلا نمااقتاو كلف لاَ ال مأ يخأ اي تسلفأ لهف

 نأ نم ربكأ -هللاو- دحأ ال نأ كردت نأ هذه سالفإلا ةلاح ىلع كدعاسيو

 لومش ىلإ ةراشإ ؟كنيد ىلع ىبلق تّبث بولقلا بلقم ايا: هئاعد يثو ؛لضُي
 صخو كلذ نم نونتتسُي مهنأ مّهوتي نم مهوت عقرو ؛ءايبنألا ىتح دابعلل كلذ

 هللا ىلإ اجلت نأ ىلإ ةرقتفم تناك اذإ ةيكرلا هسفن نأب امالعإ ركذلاب هسفن ع

 735 ص نييزجهلا قيرط (0)

 .48 ص دئاوفلا (؟)
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 0 كلذ قي هبود وه نمم اهريغ راقتفاف ءهناحيس

 نموم يا ناروعشلا ناذه قراغب ال نأ ديال كل

 24 ريصقتلاو معتلا ةرثكد فارتعالا» :نيع ةفرظ

ولو بلقلا حالنص مراول نم امهتأل :«اهركش
 داقراغ 

 معنلاب فارتعالا نع لفغ اذإ بلقلا ناف :دسفل ةظحلن

 تسياتت هبوتذ نع لفغ اذإو :معنملا نع ةمعنلاب لْفُش

 .ةكلهاف بجعلا هباصضأ وأ هبلق ملظأ ىتح هلع

 2 ثيدحلا ْق اهم ىو - نييدعملا نيد همر هدرارمتسالا هدهو

ل اهيلا مج رب 5 صخشلا اهيلإ ءومب علا ئه ةءانملا نإف :ء#ءوبأ)
 ءرارقتسا و

 هل ىلإ ءوي دعلاف ءةنع لحرب من هلزتي يذلا لملاك ا ؛رهتسملا ىه ةءاملاو

 هبر ىلإ ٍنئمطم عوجر كاذو اذهب فارتغالاب هيلإ عجريو ءهيئذب ءوبيو هيلع هتمعنب
 : ْ ٠ :. ٠

1-1 : 
 , ع

 رعي ال نم عوجو لب «هنع ضرعأ مث هيلع لبقأ نم وجر سي ءهيلإ بينم

 لع لازي ال لب ةير نع

 نأ نم دبال كنأ نذإ ءاعدلا ىنعمف

 :كلوقب كلاوحأ لك ة رعشت

 كيلع تلاوت دق بئاصملا تناك نإو ىتح «ىلع كتمغنب كل ءوبأ»

 ال فيكو «احنم نحملاو اياطع ايالملا ىرتف ءاهلك معنلا ناولأ تمرسو

 ديعلاب غلبتو ءافطصا تامالعو بونذ تارّمكم يهو كلذك اهارن
0 

 :تاتاضلا ةلاتعأ كلذ نع تزجع نإ تاماقملا لعأ

 )١( يرابلا متف 71 7/37,

 . 7114 صض نيترجلا قيرط (1)



 ىلبل قاشع

 الاف «تايرقلا يلاعم و تاعاطلا ستارم:نم :تكرذأ امهم «يبنذب ءوبأولا "3

 كلاعأ ىلع روصقلا ءاليتسال .كيلع ام ٌدؤت ملارّصقم كسفن ىرت لازت

 ىلع هتدابع وأ ةيئاهناللا همعن ركشب كمايق ةلاحتساو كلاوحأ بلقتو
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 نإو !؟ديسلا ءاعدلا اذه كديذرت ءانثأ ىناعملا هذه نم يأ كبلق لصو لهف
 كملع امدعب ديدج بلقبو رخآ ناسلب نآلا نم ءاعدلا اذه تأرق الهف «لعفت م

 قطانلا بقلي ناكونوعمس نبا لاق
 :هيهكحلاب

 :تكتيناوت عص كتدريتمت ةسحاقولا نسم ١)

 اسهقو مث :قوقحلا تكسفن نسم فوتسما

 ءاهيفغطيام ال اهيفكي ام بسح ظوظحلا
 :ىنعم لكي هنجلا كانأت رانلاو ةنجلا نيب اهفق

 7 11 كتلمحب رانلا كلبقتو

 ةديجملا هديسلا -؟

 هلوق هنم عمسا اذل . لي هللا لوسر نم ةنجلا قيرطب لدأ دحأ ناك ام .جخأ
 نم هعنمي مل ةبوتكم ةالص لك رْبُد يسركلا ةبآ أرق نم# د

 ."78* ثومي نأ الإ ةنحلا لوخد (©ر©)

 ,.2ا/1 /7 ةوفصلا ةمه(١)

 15 ؛ مقر عماجلا ميحص يف اك ةمامأ بأ نع يئاسنلا هآور : حيحص (1)



 دعو موي لك تارم. شفر كذلا اذه. لع ةموادملا وه لضفلا اذه يف رسلاو
 ؛نارقلا ىأ مظعأ يه يتلا ئسركلا ةبآ ةيمظنع وه كلذ رم مهألاو ؛هنع عاطقنالا

 ةيآ :لاق ؟ماظعأ هللا باتك: نم ةيآ يأ :هلأس كي ىبنلا نأ 5 بعك نب يبأ نعف
 ..رذنملا ابأ ٌملعلا كتنِهَيل ٠ :ككَو لاقو ىردص يف كي ىبتلا برضف ءىسركلا

 دنع كلا ناسّدقت نيتفشو اناسل اه نإ. هديب ىسفن يذلاو ءرذنملا ايأ ملعلا كّنِهَبِل
 ) تكاد .8”2 شرغلا قاس

 نارمع لآ ةحتافو ىه مظعألا هللا مسا ىلع اهناتشا اهتمظع بابسأ نمو
 يول لا 44 لاق 5 هويقلا ىلا ينبع هيلع مهعشال هلع ةباز
 ةاعيبطو نارمع لآو ةرقبلا يف :ثالث نآرقلا نم

 - رجح نابل راع ام ةنجلا دنعلا لوح ق 2 1
 :كيدحلا فو مالا 0 لبقأ ؛ ٌنآطيشلا 5 دلع اذإو اهيلع ل ف ع نإ م 3 رادم لع

 (؛يبركلا يآ نجلا نما سنإلا نيجي :هلوق يف ىتخا : ينعي .ثيبخلا قدص»
 وح

 506 نع 5 :
 ظ 30217 3 انك بع كب يأ نغ ملسمو دنخأ هاور + حيفتص (1)

 :ملعلا كل انينه ::؟ ملعلا كتهيل»

 ال ميقاتي "يحن اي نمدأ نم نأ ةحبحص اهوفلاق هور ىلا نيكلاسلا تابيرجت نموآ - معلا نبا لآق ()
 ديدش هجور للا سدق ةيميت نبأ مالشإلا خنين اكو . لقعلاو بلقلا ةايح يح كلذ ةئروأ تنآ الإ هلإ
 ناكو + تقلا ةايح يف ميظع ريثأت مويقلا يحلا امهزب نيمسالا نيذه : اموي يف لاقو ءادج اهب جهللا
 رجشلا ةنس نيب موي لكك ةرم نيعبرا سو زب ”لوقي هتعمسو :٠ مظعألا مسالا اهجنأ ىلإ ريش
 تمي مو . بلقلا ةأيح ه1 تاصح . تيععمأ كتمحري ءتنأ لإ هلإ ال مويق اي يح آي رخفلا ةالصو
 : ريك ر ١ نيكلاسلا حراذم "هلق

 .745 : مقر ةحبحضلا ةلسلسلا ين اك : نبسح (5)

 756 : مقر ةحيحرعلا ةلسلسلا يف ايك : حبحص )7



 121 ىليل قاشع

 !!كيلف رذج يف ةمظعلا

 لنج عت اهلمجو ةملك نؤسمخ ىنركلا ةيآ تايلك ددع نأ نم مغرلا لعَو

 لكو هز متغمو رشاظ نيب ام ىاعت هلل امسا رشغ ةينارث لع تلمتشا اهنكل ءبسحف
 ةيآلاإ فدهؤ هو :نيملاعلا بر هلل لالجإلاو ميظعتلا سرغت اهلمج نم ةلمج

 نم ريثك تلحتنال هيلإ انلصو ول ماس ليلج فده وهو :لامجإلا ىلع ىمسألا

 :زمآلا ميظفن ةلقأ لمآ هزمالاب ةواهنلا لج نأ اقللذ ءانمومهب كلازو ءاويلا اندنقع

 ةليلو وي لك تارم ىايث اعفارق الع تلك ق]كان) هلا. ةمعر نم ناك اذلو

 دنع ةنماثلاو ءءاسملاو حابضلا راكذأ يف نيتنئاو.«تابوتكملا تاولصلا بقع سم

 يّذْعت نايإ تاضويفو انبولق يف بكشنت' ميظَعَت تاعرج هللاو اهنأكو «مونلا
 .انحاورأ قورع

 مظعنف هردق هردقنل اهيف ةلمج لك يف برلا ةمظع ةمظع جمالم انيولقب لمأحلو

 ظ , كيب ع هرمأ

 ىف اَم هَل موت الو دنس رمهذحأت ال موئقلا سلا وه الإ دلإ ال هنأ ا

 200 ملغ منذ الإ هه كنع عضل ىذلا (3 م ألا ف امو يومشلا

 ري م 97 س

 هيسيرك سيو 215 كب 3| يلع ِءَىَشي َنوُطِيِحُي ال 3 مُهفلح ان و ٌمِهيِدَبَأ

 7م :ةّرقيلا] *« ديظعْلا ُلاَعْلا َوهَو ا رةدوُعي لَو ضّألاو تونمّصلا

 :# ّىَحْلا ©

 مدع هد وحج وه قبس , ؛ةايحساب بفاضتال! نماك وه ىو بهف رعم يا ةملك

 ةل اللد فيي رغتلاف ءاحألا لمح نم هنأ لقت ابل يحل لهي . و ءءاتف هءاقن ىقىحلتي و

 مهلك ىلخا ىلع ضيفي يذلا وهو ةايحلا يف لاكلا هل هللا نألا رصقلاو لاكلا ىلع



 وهو ه5 ادمح هيبن هللا بطاخ اذلو .تومي هادع نم لك نأل ارضغو .ةايحلاب
 ' هير ىلإ ىعتا :ةداتق لاق .[+: :ربزلا) «َنوُتَيَم مُجنِإَو تَيَم َكنِإل :هلوقب يح
 0 مكيلإ ىعنو هسفن

 لتحمي رخآ ناستإب هحلاصم وأ هقادهأ وأ هتداعس طبري نيح ناسنإلاو

 ةقاخح ةسفن قحح ىف بكترا دق نوكي ؟عمتجملا يف ةقومرم ةناكم وأ ايقار ابضنم
 تتام هيلع دمتعا نم تام.وأ رفاس وأ لزع اذإف ؛تيمب هتداعس طبر هنأل رك
 كف «تومي ال ا ا

 نوكيف .[** .ددرتلا < ُتوُحَي ال ىذا يعل َلَع ل َوَتَو9 :هيلع الإ دمعي
 0 1 يا اقع دعا

 كليو سقتسي هل ١ رع لكك انلبرب لعج

 تم كّرع نإف تا 20 ومي نمي تززتعا اذإف
 ىف ةنطفو ءاكذو 0كودي قولح نيتطمب كريصم'ظبرت تأ لابحلا نم عونف

 يملا يناديبكو تم أ ين تود» 1 كلا يايا وكم طرت نأ يم بح

 لي '"كوسأ دلك ليرس ىف ويف نين نين الو :ةقيقحلا لع نت م تنأف
 ود رع قوق وو ندع ةايعأ

 ناب دق هتاكف داك وه ام نآل ىتوملا دادع يف عينج ادنأ» آلا ئتعمو ٠88 /4 ئفصتلا نيسفت (7
 - تدل[: تبيرق تآ لكو + الجا را لسلم مدان ترالوم هناي يش «يثلا نع برق اذإ هيلو

 مهضعبو + حورلا هتكراف نم ده فيقشعلاب - تملا مآ كتوميسو تعي نم وع ديدشتلاب
 + ورمع وبأ دقنأ - لكلا ىف ناحلصي ام لب : +: ةاعاو تينئالا ني قون

 ناحل بدو نإ تربطنا كلوت تنمو تْيِه نيسفت ئئلأستو
3 

 - " م8
 -؟

- ٠. 

 لم ردعلا ىلإ ع الإ منن ام و كم كلت 00 1ث ناك الد



 ل يي ع يصمم ةضاقوب
 :4 موُيَقْلا ©

 أرقو ءماّيقلا :شمعألاو يعخنلاو ةمقلعو رمع نباو دوعسم نبا أرقو
 يناعم نمو :هتياعرو +يشلا ىلع مايقلا نم ةغلابم ةفص يهو علا :اضيأ ةمقلع
 :مويقلا

 هبرب متاق وه |نإ:هسفنب مئاف دحأ انم امو .هريغب ال اقلطم هسفنب مئاقلا رب
 ىردي ال لب ؛ةعاس دعب هرظتني ام يردي ال هلثم هنأل ءبسجف هبربو
 وأ سفتلاب لم ؛حمسي ال وأ شيعت نأ هل هللا حمسي ةقيقد لعب ىتح

 مهاجأ ديدحمو مهعزرو مهئاشنإ نم قلخلا نو ويد مئاغلا وأ هت
 دوجو روصتي ال. ثيح ؟ةناحيس هن الإ دووم ئأل مايق الو مهايعأو
 ىنعم ىلإ ةريشم أنه ةيهويقلاف ل هللا ةماقإت الإ ههاود الو ءىش ئأ
 :اهرّيديو رومألا سوست يذلا ديسلا وه ةخللا يف ميقلاو «ةيبوبرلا

 نوكي دقف رثأت وأ رييغت يأ نود ماوذلا لع هتافص«لاتكي قابلا وه وأ هك
 مزليف «مايالا رورمب هرصبو هعمتمتفعضي نكل ]ريصب اعيمس يحلا
 .ماودلا ىلع اكو رصبلاو عمسلا ءاقب مويقلا ةغصن هفاصتال

 !؟هريغ نينيلو مويقلا يحلا# ةيآلا يف تاذلاب نتفصلا نيثاه اذامل نكل
 نم نإف «ىرخألا هئايسأ عيمج ىلع لمتشم « يا » همسا نأل :ساوحلاو

 تافضص نم كلذ ريغ ىلإ ايقاب اريصب اعيمس املاغ.ارذاق نوكي نأ ىحلا مزاول
 .لايكلا

 لت دنع ديعلل فشكتيف ؛هيلإ قلخلا لك راقتفا ىلع ّلإد ؛مويقلا» همساو



 م ؟مويقلا ةداببج للجن دنعو ؛هئامصو ةثارسأ عيمج يناعم ؛ ىلا ةفص

 مّدقتي يذلا ساغتلا :ةنّسلاو «تومي ال يح هللاو ؛توملا وخأ مونلا نأل
 ةدتافو هللا ىح ىف نايفنم امهالكو ؛تابسلا يف قارغتسالا وهف مونلا اَمأ :مويلا

 لك ىلع انبر. قح يف مونلاو ةنسلا نم لك ءافتنا 4 موت الو :هلوق يف ءال راركت
 ئرمع الو ديز ماق ام :ليق نإف ءامهدخأ لب ؛ورمعو ديز ماق ام :لوقت «لاح
 هذخأي وأ موتلا نود ةتس هذخأت دق ناسنإلا نأل قي مل امهنم ايأ نأ هانعم اذهف
 ,ةنسلا نود مونلا

 أو «هاشاح هيلع دحأل ناطلس ال هللاو ؛ناطلس مونلا :ماوعلا لاثمأ و
 وه هللاو ؛هرهقو مئاتلا بلغ غونلا نأل ؛اروهقم هرمأ ىلع ابولغم ناك مان ول قلخ
 ' .ءىش لكل راهقلا

 ساعنلا هيلع زاج نم كإف :هتيمويق مزاول نمو لب موِيقلا مسال ديكأت اذهو
 لع تاوارسلا تطقسل ةظحل' لفغ اول هنأل ءامؤيق نوكي نأ لاحتسا مونلا وأ
 .ةتيموهو ةظفحو ةتردقو هريبدتب قلخلا عيمج مايقف ءاكد اتناكف ضرألا

 لاحو نيح لك يف ةنينأمطلا ناسنإلا رعشتسي نأ سفنلا يف ةلمجلا هذه رثأو

 لهف «ةدحاو ةظحلا هنع لفغت ال يتلا هللا ةياعر يف وهف .هلك هرمأب لّمكت هللا نأل
 منا :هولأملل هلإلاو قولخملل قلاخلا لوقي نأ وهو ءاذه نم رثكأ انيمظت جتيآر
 .«ماني ال كير نإف ؛حرتساو كينفج ءلم تين

 : ب :هلعلاو رسلا:ىف هل هللا ةبقارم دبعلا رضحتسي: نأ اضيأ اهرثأ نمو
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 ؛قلذلتا نيعأ نع بيغيو «هباب هيلع قلغي نيخ تاولخلا يف ةصاخ فتاقوأو هلا وحأ

 وأ ةظحبلل ولو ليلج الو.هنم قيقد نع لفغي ال يذلا هل هللا ةيؤر نم يحتسيف

 هلل زاةعم

 هنكل رجفيو :ملظي نيح ملاظلا ىري هللا نآل مولظملل ةيلست كلذك اهيفو
 :لجاأل اه 0 قيو ةمكحل هلهمي

 مثت مل هللا نيعو كيلع وعدي هيتنم مولظملاو كنوفج تمان

 كلما :ملعلا اله عم لد «بسحف مون ال ضلا مدع د ىقسبلَو

 هاشاح ةةقرصتو ةيرطيس نع ةققلخت نم يش حرم "الف ؛ةردقلاو ةرطيسلاو

 :هلوقب قحلا فدرأ اذلو ؛ةناحبس

 :4 ضرألا يف امو تونَمَّسلا ىف اَم هل

 :لقألا نع. ةثالث ارا ينحت بسحف ةلمجلا هذه نمو

 )١( :ةرتغ دوبعم ال :

 ةدايع يغبنت الف دن الو كيرش حُب ايف اب نضزالاو تاوارسلا كلام هنأل
 .مرماب الإ ةريغ ةفدخ هل نييلو ةكلاَم لي عوط كولمملا نأأل فزيغ

 :ةاوسل لثت آل (؟)

 هللاو اعيش كيلمي ال يذلا هريتغ نم ايندلا بلطت فيك !؟ةربغ لأسُي فيك
 كولملاو سرخ الو بتاجح ةباب ىلبع سيل هللا .ءىش لك كالمي ىذدلا هدحو

 تاسأ امهم كلاوس كنتم لبقي هللا :سرخلاو باجملا نوعضي ءاسؤولاو

 اذإو ءاهفعضبو اهلثمب ةءاسإلا كيلع نودري ليزاهملا رشبلا ءالؤهو ترجهو

 اهواذوه لك دعب فيكف !؟كوناهأو كورجز ممل كتءاسإ دعب اتيش مهتلأس



 !؟هلا سي نعت الو مهاؤسب

 :ةيراع كلامو ةفيلخ تن «
 .©0:ئلهأ ىلإ ةادؤم ةيراعلاو «لحترم نقيضلاو ؛ةيراع هلامو فيض الإ مكنم ام# :دكت دوعسم نب هللا دبع لاق

 .هق تلعق اع كبساحيل موسرملا لجالا يف كل هراعأ ف ئدلا هبحاص: ةورتسي مث «رابتخالا ليبس .قلعو دوذخم دهأل كل راعُّم كدي يف اها ]6 ل 4 لوقا فلللا نم كل سيل تنأو ةقيقحلا لع كاما وخ هاف: هاف كتيكلم تلطي هطورش نم تجرخ ل: .لاملا اله را نإ لف دق ل0 كلانا طورشلا كتقالخ يف عضخت نأ بجد © نكد

 : 12 لاقف ءرابتخالا اذه يف حاجنلا امل نمضي ةيصو .ةشئاعزا# صوأ هيو يبنلا نإف اذلو

 كيل ذل يصح ينال !ةشئعاي
 :ةلئاو الالب هنذؤم سني لو

 .©1ه ل لقإ شرعلا ىذ نم شخ الو !لالب اي قفنأ ١
 دم اين ام ىلع تربح .كلسفل بغت ال ةانفرلاو ةعانقلا نسقلا يف يكسو :ةققحلا لع هكلمي ال كلم ىل ا اراعس بلقلا قرختي الف ؛ايندلا ىلع مومحلا نلاكتلا ةدج رسك فار سلا رْثأ هل ناك ن نادجولا ىف روعشلا اذه خسر اذإو

 ىو ا ءايارألا ةلج )١(
 57: ممر عيماجا حيحتست يف 15 ةشناع ن .س حوأد اوبأو : .رحأ ءادر ميحص (5)

 ١ 1 جمع ر عماججلا حييحص يف ايك ةريرخ يأ 2 لولد 1 رازبلا هإدر : ميم
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 يف قيرحلا عقو ريثك عاتمو لاب بيصأ دق لجر ىلإ مهدأ نب ميهاربإ رظن
 :هل لاقف «هلقع ىف طلوخ ىتح هعزج دتشاف ؛هناكد

 ةءايش نإ كنف هلي ءاش نإ هنب كعّتم.هللا لام لاملا نإ !!هللا دبع ايا

 0 عزجم هو ةرهل ريصاف

 :4 يدذإب الإ هةَدنِع ْعْفْشَي ىذلا اذ نم » ا ا 7” « نب م 0
 هدنع عفشي ال هنأ هكلم مامث نم نإف .ضرألا قامو تاؤاسلا يف ام هل نآلو

 ةعامشلا لع نومدقي 0 كيلامم هل ديبع ءاعفتكلاو' ءاهجولا لكف ؛هنذإب الإ لحأ

 هللا ةديري ام عفدي نأ عيطتسي دحأ ال هنأ لإ ةزاشإ ءمه وه نذأي ىتح دحأل
 .ةم وصخ و ةدناعم كلذ عقدي نأ نع الضف الاؤسو للتو هةناكتسا

 نوفقي اعيمج ديبعلاف ةةمايقلا موي ةيذوبعلا ماقمو ةيفولألا اقم حضوت يهو
 الو ؛هيوزرواجتي الو ةزودعتي ل ؛ةعضاخلا ةيدوبعلا تةهوم ةيهولألا : مكح» َّق

 لاخلا ء عولتخمم و يحس 2 هل َنَدْوَي نم اللا هدنع ةعاقشلا وأ كددي نحب مالكلا لع ؤرج

 درجم نم ىرقأ يهو ةيراكتتسالا ماهفتسالا ةغيض ةغيض كيلغع هضرفت يذلا ةبهرلاو

 عفشي يذلا اذه وه نمف :نوكي نأ ركدتسم ةعافشلا رمأ نأب ىحوت اهنأل ؛يننلا

 ؟ هللا نذإب الإ هللا دنع

 نضل و داتعلا ئقتأ نيه ناك ول ودحأ ؤرجي ال يذلاو مظعألا لوما موي هنإ

 نيحف !؟ءايبتألا نم ىقتأ لهو «هيف ملكتي وأ ةعافشلل مدقتي نأ ىلع ءايقنألا
 نم هيف خفنو هديب هللا هقلخ يذلا رشبلا يبأ مالسلا هيلع مدآ ىلإ سانلا عفشتسي

 + رب ناآالا عش (1)



 ءضرألا لهأ ىلإ ثعب لوسر لوأ حون ىلإ نوعزفيف مكانه تسل :لوقي ؛هحور
 هللا ةملك ىسيع ىلإ مث ؛هللا ميلك ىسوم ىلإ مس مث ؛نمحرلا ليلخ ميهاربإ فل ل
 فوخلا نم الإ اذه امو ءمكانه تسل : :تاللكلا سفن دّدري لكلا او ع
 .مظعألا لوهاو ديدشلا

 كلم اهلك تاقولخملا نأل قاقحتساو قحب هللا دنع عفشي دحأ ال هنأ قحلاو
 ةلايرعا ندا ؛بسحف هذنع هتمارك رهظُي نأ هللا دارأ نم هدنع عفشي نكل «هل
 ءاغشلو «تامركملا ىف ضعب ءاربكلا ىلإ دَنبنُي يك ههنع وفعلا وه دارأ نميف عفشي
 ىف نوذأم هنإف يي ئبتلا لإ عجار.ءانتسإلا اذهو:.اتامهملا ضعب ذيمالتلا
 صاخخ غون نم ادادعإ ةليلا ةمنيلل ذم قل هنأ اننلو " !ا دوعوم ةعافشلا
 :يوانملا لآق' ايندلا راد ىف دعب لازي ال وهو

 راثلاو ةنجلا تلت ىفطصملا ةيؤر اهيلع لمتشا يتلا دئاوفلاو مكحلا نما
 لوقي كيح ىتمأ ينمأ : قوز هه فاول هزل رامبل لاوقلب ألا
 70 يسفن ئمقن :لوغلا ميظع نم ةريغ

 هيلع هللا ناوضر ةباحصلاك نينمْؤملا ةوفص ضعب ةعافشلاب صتخي دقو

 : ضايع ىفاغلا لاك (1)

 فيش سمخ ةمايقلا موي هلك انيبن تاعاعشا

 .باسحلا ءذب مط لجعي نأ هللا 0 تائلا اجلي نأ دعب ىمظعلا ةماعلا :.ىلوألا
 .باسح رغب هنخلآ موق لاخوإ : ةيناثلا

 نولخديو . عقشي نأ ءاش نمو قو اديبن مهيف هعفشيف مهبونذب د رابنلا اوبجوتسا هتمأ نم موق يف ةعْلاَعْلا
 .راثلا لخ ا نرمي نأ نوذ ٌةنحلا

 .انيبت ةعافشب اهتم جرخف نيينذملا نم رانلا لخد نم يف : ةعبارلا
 5217 ص فرصتي ةركذتلا .«اهعيفرتو اهلهأل ةئجلا يف تاجردلا ةدايز يف: ةسماخلا
 157/4 ريدقلا يضف (؟)



 ف رجس ويصب ةماقاظكزر
 :لاقف اقيرشتو اهيركت ءالؤه ضعب نع كي يبنلا ربخأ دقو

 80+ قو ةعيبر :نّيحلا لثم يبنب سيل ٍلَجر ةعافشب ةنجلا نلخ ديلا
 :رخآ عضوم يف لاقو

 لوسراي :اولاق :# نيف تبا نم رثكأ يتمأ نم لجر ةعافشب ةنجلا نلخديلا
 ."0«ىاوس# :لاق !؟كاوس ٠ هللا

 سيل ةعافشلا فرشو لضفلا نأ ملسم لك ةريغ ريثي كلذب 5 هللا لوسرو
 دي اذإ نادم ملا ريغ مدي كلذ نك ةعبلا روي 38 «ةباحصلا لمعت دنس لب يمت ىنب ثيذح يف ايك ةياحصلا ضعي موتك مهدحو ءايبثالا ىلع اركح
 :ناونخخإلا نم اورثكتسا» :فلسلا ضعب لاف اذل «نينمؤملا نم هتمارك هللا ءاشي نمت هريغ وأ «ةلهأ نم نيعبس ف ديهشلا عفشي امك ميتايحضت تمظعو مهناإ
 ."7«كيخأ ةعافش يف لخدت كلعلف ؛ةعافش نمؤم لكل نإف

 :4 حهقلك امو زهبِدَيُأ تي اَم مَلْعَي
 .ةدسأَت ل "ويلا حلا )8 :اتلمج هتمضت اي ليهكتو ريرقت ةلمجلا 55

 .بيغملاو دهشملا ةدنع يوتسي هتمظعل هللاف ؛بيغلا هب داري مهفلخ امو .دوهشملا زامل :يدبألا نيب اي ذارلاف ؛نوكيس ايب هملغ لع لد 4 مَ او تين تيزي ام هلي اف :هلوقو :ناك اب ناخب هملع ىلع انّلد |ينإف «4 مؤ الو ةص

 .نانع :ليكو ءقرقلا سيوأ ئعباتلا وه دوصقملا نأ ىلإ ثيدحلا ارش ضعب بعذو 21757 مكر عماجلا حيحبص يف اك ةمامأ يبأ نع يناربطلاو دمحأ هاور ؛نسح (3
 :مكر عماخلا حيحض يئايك ءاهرلا ىبأ نب هللادببغ نع نابح نيأو مدساس ساو رزخأ هأور < حيحص )0

 ؟ ارق :مقر ةحيحصلا ةليسلسلاو 05

 ١1/١. /؟ نيدلا مولع ءايحإ (؟)



 ءةشجلاوفوليا_ حم وصمت 180 و
 مامأ ةيراغ فقت اهنأ سحت نيح ةفينغ ةزه سفنلا ف ثدحُم نأ هنأش نم اذهو

 .ءيش اهنم هيلع ىفخي الو ءيش لك اهنع ملعي يذلا اهئراب

 نع .بولقلا بلقتو نتفلا يوحي .دق يذلا بيغلا نم فوخ ةسمل اهيفو
 يذلا تيغلا هل هيفخي ام الو هل متخحيو تومي لاح يأ ىلع ملعي دحأ الف :ئدها

 .هللا الإ دحأ هملعي ال

 لاوحأ ملعي هللا نأ :4ٌمَفْفَي ىذلا اذ نُم## اهتقبس يتلا ةلمجلاب اهتقالعو

 لهو هل عوفشملا كلذك ملعيو ؛ةعافشلا بلط اذاملو ةعفادو عفشي يذلا عفاشلا

 1 مأ ةعافشلا قحتسي

 #1 ءاشامب لإ هييلِغأ نيك نقب نوطيحي الو »

 ةطاخإلا ىنعم نأ كلذ ؛هلك وأ هضعب هللا ملعب طيخت نأ ىلع ردقت ال تنأف

 ملعت نأ كل حمسي نأ عنمي آل كلذ نكل :ةرئادلا طيخم لثم «ءىش لك فرعت نأ

 هناحبس - وهف ؛ليلقلا لقأ ينعت يتلاو 2ءيش# ةملك هب يخوت ام وهو ءام ةيئزج

 ؛ديري يذلا رادقملابو ديري يذلا ةملع نم ءئش نع دابعلل فشكي -

 لب «نوركشي الو نوركذي الف ءهملعب مه هللا نذأ ام مهنتفيف ؟ةقيقحلا هذه نوسني

 هنع ىوز أم ردقب ملعلا يف ناسنإلل هللا نذأ ام ردقبو «نورفكيو نوحجبتي

 رس ةنع ىوزو ؛مداقلا توملا ةظحل رسو «ةايحلا رس اهنم ةريثك قزخأ ازارسأ

 داز الك اذل :غلب امهم هملع روصق ناسنإلا ملعُيل .بيغلا دهاشم ةفاكو ةعاسلا

 يف ةرطق وه امنإ هيلإ اولصو ام نأب اوفرتعاو «ءالهج مهنأ اوكردأ ءاملعلا ملع

 ينال تاو ةيقلللاو هللا نايإلا كلذ مهتيريل + ءويظع رحب مضخ
 < رو نر

 امجلل ذاو لمت ةينآرقلا ةلمحلا هذه و 4 اوتَمْلُعْلا هِداَبِع نِم هلآ
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 نوكي دقو :هب مهل نذأ ام الإ هملع نم ءشي اوطيحي نلف رشبلا لك رشبلا عمتجا
 ال |هالكو .ديهج دهجو ليوط ثحب دعب وأ ةفدص ضحم نع «فاشتكالا: اذه
 .هللا ردقب الإ متي

 :4 ضرألاو ٍتاَوئَمَسلآ ُهُيِسْرُك ٌعسيَو)ل
 هب تيّمُس هفرشلو ؛شرعلا ئدي نيب عقي هللا قلب نم قلخ :يسركلاو

 :ةالف ضرأب ةقلحك الإ يسركلا يف عبسلا تاوامسلا ام* :هلكت لاق دقو «ةيآلا

 .1016 ةقلحلا كلت ىلع ةالفلا كلت لضفك يبركلا ىلع شرعلا لضفو
 تايآلا تلد امك ريثكب ىسزكلا نم .مظعأ ادجأ جيظع قلخف شرعلا ام

 ةزاخ ةباحسلا كشفلا ىلا ةيآ تيلرن الب اذ. «ةيوبتلا .ثيداحألاو ةينآرقلا

 ٍِتاَوَمَسلآ ُهيميْرُك َمِسيَو 8 :تلزناالا» :لاق د سنأ نب عيبرلا نعف .بجعلا
 ٍفييكف اذكه ىسركلا اذه !!هللا لوس اي :اولاق [50 :ةرقبلا] * ةعرالاو

 .70 عة# :رمزلا] 4 ءهردق قح هللا اوُدَدَق اَمو # :هللا لزنأف ! ؟شرعلاب «د #©ث دس

 نمو .«شْرَعْلا وذ# :هلوق ف هسفن ىلإ ىلاعتهفاضأ دقف شرعلا ةمظعلو
 ([ 11 :ةفاحلا ] 4 ةيِبدَم ٍلِبمَوَي َمِهَقْوَف كبَر شرع لمحو # :نآرقلا يف هفاصوأ
 ريطلا ناقفخ هقتاعو هينذأ ةمحش نيب ام شرعلا ةلمح دحأ نأ حيحصلا يفو
 .ماع ةثاعبس

 لع فرعتلا لالخ نم هللا ةمظع رعشتست نأ ةلمجلا هذه نم ضرغلاو
 ولت ةلمحلا سفنلا يف هينبت يذلا فدهلا وه اذه نأ ركذتنلو .هتاقولخم ضعب ةمظع

 :١٠١4. مقر ةحيحصلا ةلسلسلا ()

 غ5 ذل ووثتملا ردلا (0



 |مهعس و هنأ ىلع لدي © عسيَو 9 ىضاملا ةغيضن ريبعتلاو :ةيآلا هده 5 ةلمكلا

 دق نوكي نأ ةزورضلاب سيل ارابخإ نعت يتلا عراضملا ةغيص سكعن .لعفلاب
 . لصح

 :4اًمهظفح دهُدوُعَي الَوأل
 ةردقلا ةفص ىلإ ةراشإ ضرألاو تااواسلا ظفح هدهجتي الو هيلع قشي الو
 تالمج شين وأ نتاوي دال

 :4 ٌميِظَعْلا ُنَعْلا َوهَو
 ولعلاب هناحبس هللا درفت ةلقيقح ر رقت .«ةيآلا يف تافصلا ةمتاخخ يهو
 ملف ءرصخلاو رصقلا ىنعم ةتيلاث ةرم  نمضتي وحدلا اذه لعر ب
 ُنَعْلاَوَهَو © : لاق ةنكلو :تاَنبْنِإ درج ةفحصلا تبثيل ءميظع [عوهَو لقي
 َنَم نأل هريغ ميظع الو لع ال يأ !كايرش الب هناحبس هيلع اهرصقيل «ٌميِظْعْلا
 .ةمظعال و هلولع الف «هيلإ رقتفم هادع

 ةايشألا قوف «ىلعلا# .دخأ اهيف هكراتكياال هتافصو هتاذ ف *ىلعلا#
 هل :تنالو «باقرلا هل تّلذ ههتاقولخت عيمجل رهق ولع «ىلعلا» «دادنألاو
 .باعضلا

 :ىدرواملا لاق

 :ناهبجو يلاعلاو يلعلا نيب قرفلا يود

 ءىلعلل اقحتسم نكي مل نإو ولعلا لحم يف دوجوملا وه يلاعلا نأ :امهدحأ

 :ولعلل قحتسملا وه ٍلعلاو
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 نأ زوجي ال ئذلا وه مه ىلعلاو كراش نأ زوج لوي م نأ :يناثلا

 ةدحاو ةملك يف ىمركلا ةيآ كل رجوي يذلا وم ٌديِظَعْلا
 صّخلت اهنأ كلذو ءميظعتلا :يئاهنلا كفده ىلإ ةريخألا ةوطخلا كب عطقتل
 :هناحبس وهف .ةيآلا يف تدرو ىتلا ةيهغلإلا ةمظعلا حمام

 .4 لا ١ :هدرجرو ف ويطضعلا

 .4 موُيقلا 7 :ةترطيسو همكح ذانن ىف ميطصعلا

 .4 عون ال لَودَتِس :هذخات ال © :هتردت ف ويطضملا

 « ضرألا ىف امو توسشلا ىف َم كَل ل :هناطلس يف عيطخصعلا
 4 فيذإب الإ :ةدنِع ٌعَقْفَي ىذا اذ نم 9 :هعبيه يف ميطضعلا

 .4 ْرُمَقلَح اَمَو دهيِدَيَأ تَرباَم ُمَلْمَي » :هملع ين ميطضعلا
 : هللا نأ ةفئازلا ةيرشيلا ةمظعلا نع ةيقيقحلا ةبحلإلا ةمظعلا ريمي ام كلذ ىلإ فضأ

 :ةيادب هتمظعل سيل .ت

 :هلاب ميظع نآلا وهو ءائيش كلمي ال ناك اذه نالف :نولوقي رشبلا ىوتسم ىلع
 ناك هنأ عم ليلج ايلج ملاع نالفو «هتايح ةيادب يف ايدنج ناك دقو ميظع كلم نالفو

 امل ءادترا الف ةيملالا ةمظعلا امأ :ةياذب امل ةيرشبلا ةمظعلاف .هرمع لبتقم يف ةلهاج

 :ةناهث وأ دودح هتمظعل الو 25

 نم هيلإ لضو ام يف هتمظع ترصح دقف ميظع.ملاع نالف تلق اذإ كنإف

, 
 |! م 6

9 

 )١( ف دغشب ىزارلل طيحملا رحبلا ريسفت :/ 17
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 هبط قى ةتمظع بيبط وأ ؛ةيبرتلا يف هتمظع ترضخ ميظع برم اذه وأ ؛ملِع

 و م ديجتاو و روصخ امأ .ةدودحملا قوفتلا ننتاوح : باج قا .اظت هي رثسلا ةمطعلاف
 .هللا الإ اههنك فرعي الو ءاهيناوحل رصح الو ءامل دودح الف ةيخإلا ةمظعلا

 تودت اههإف هللا ةمظع ىلإ هسفن هجويلف عضاوتلا دارا نما :نونلا وذ لاق 3: ل 0-0-5 ع تون ا ف

 ةريقف اهلك سوفنلا نأل ؛هسفن ناطلس بهذ هللا ناطلس ىلإ رظن نمو ءوفصتو ِ 1 6 0 , ء..
00 

 ؛ هتبيه لنع

 ربنم ىلع قشمدب ميهاربإ نب قاحسإ لاق
 ناعتسا ادبع هّللا محرق :هرشآ هللا رثآ نم» :قشمد

 نس 1 يا عل هاو وك ىلع هس
 الإ ةعاس ةنجلا بحاص ىلع ىتأب ال هنإَق :هبيصعم

 الو ففرعي نكي مل ميعتلا نم افنص دادزم وهو

 .''”«ةقرعي نكي مل باذعلا نم ءيشل دل

 :قوسلا عءاعو-ا“

 :كيي لاق

 هلو .كلملا هل هل كيرش ال ىدحبو هلا الإ هلإ "ل :لاقف قوسلا لخد نما

 ريدق ءىش لك ىلع وهو «ريخلا هديب تومي ال يحج وهو .تيميو يبحي .دمحلا

 ؛ةجرد فلأ فلأ هل عفرو «ةئيس فلأ فلأ هنع احمو «ةتسح فلآ فلأ هل هللا بتك

 .””ةةنحلا ىف اتيب هل ىتبو

 ىجتاخا ةبتكم لج-- 7 ٠ نص هفوصلا تافبط (1)

 578/7 قشمَد خيرات رصتخ )0(

 ذب "د كف د مكر عماجلا 0 2 يك روض ني نجح مكاحجلاو ةيحام باو يدمرتلاو لقدح] ةأور 4 سس قرن
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 ءاّكب ليللاب ناك؛ :مهوقب هوفصو يذلا نيريس نب دمحم لعفي ناك اذكهو
 نب دمحم ٌتيأر# :لاق ةريغملا نب ىسوم نعف .''«احئاس اماّسب راهنلابو ءاحئان
 :لجر هل لاقف :ىلاعت هللا ركذيو حّبسُيو رّبكي راهنلا فصن قوسلا لخدي نيريس
 .©0+ ةلفغ ةعاس امهنإ :لاق !!ةعاسلا هذه ىف !!ركب ابأ اي

 .مههّبنو مهظقيأ نأ دعب هودلقو هنم سانلا سبق نأ هبلق ةايحو هناوبإ ةوث نم غلبو
 .:قاعت هللا ركذ الإ ٌدحأ هآر ارف .قوسلا يف نيريس نب دمحم تيأز# :ةناوع وبأ لاق

 طسو رْكؤ هنأ ةنجلا لوخد ةئمو ميظعلا تاوثلاب ءاعدلا اذه طابترا رسو
 مو «هبرل هركذ نع ةلفغلا شويج هفّرتطت م1 ؛زايثلا دض حباس انه ركاذلاف ؛نيلفاغ

 يف ناريإلا خوسر ىلع لدي ام .هدنج قيرط نع هبزحل همض يف ناطيشلا حلف
 : ىلبنحلا بجر نبأ هيكمي ةلفغلا يف ركذلا لضفل رخآ ببسو «هبلق

 كلذ ببسو .سوفنلا ىلع اههقشأ لايعألا:لضفأو ءسوفنلا لع قشأ هنأ»
 سانلا ةظقي ترثك اذإف :شنملا .ءانبأ لاوحأ نم دهاشت اب ىسأتت سوفنلا نأ
 ترثك اذإو :تاعاطلا تلهسف مهب نيدتقملا ةرثكل ةعاطلا لهأ رثك مهتاعاطو

 مبتاعاط نيظقيتسملا سوفن ىلع قشيف «سانلا مومع مهب ىسأت اهلهأو تالفغلا
 نيسمخ رجأ مهنم لماعلل  :يكي يبنلا لاق ىنعملا اذهلو ءاهيف مهب نودتقي نم ةلقل

 ءابيرغ مالسإلا أدب» :لاقو .«نودجي الو اناوعأ ريخلا ىلع نود مكنإ مكنم
 .؟00خلإ ةرجهك جرحا يف ةدابعلا» :لاقو ؛8ءابرغلل ىبوطف أدب مك ابيرغ دوعيسو

 )١( /؟ ةيلجلا 777

 ) )31ا 72 هيلا

 ) )9ةيلخا 7 1/7

 , 4*1 نم فراعملا فئاطل (4)
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 >يزياذدح سس ولاس

 :ةريثك نطاوم ىف ةلفغلا يف ركذلا ةميق تزرب دفو

 لمعي رهش ةنأل روهشلا نم هربغ نود نابعشل لكي يبنلا مايض اهنم م5
 < :تايشفرو همر ندع نمانلا ”

 نيءاشعلا نيب ام ءايحإ نوبحتسي فلسلا نم ةفئاط يف نأك ام اهنمو رج

 .ةلفغ ةعاس ىه :نيلئاق ةالضلاب

 لوقل سانلا رثكأ دنع ةلفغلا لومشملا ليللا فوج يف مايقلا اهنمو هك

 نإف ءرخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ : :ِةِلَك يبنلا
 .76 نكف ةعاسلا كلت يف هللا ركذي نمت نوكت نأ تعطتسا

 لّثَعو :ليللا فضن ىلإ ءاشعلار خوي نأ ديزي ناك قلي ىبنلا نأ اهنمو دمك
 مهو هباحصضأ ىلع جرخ املو. .نساثلا ىلع ٌقشي نأ ةيشخل كلذ كرت
 اهرظتني ام ةالص نورظنتتل مكنإ# :مهل لاق ءاشعلا ةالصل هنورظتني
 له مب تياتملا با لف ليك دا ارتوا مك فاعلم

 ."”0(ةعاسلا

 ةرجهك ةئتفلاو جرحا يف ةدابع» :ِةككي لاق .ةلفغلا يق ةدابعلا لضف اهنمو هك

 ." "يل
 :ةنجلا لاؤس -5 هو 8 ! ل

 ةنخلا هلخدأ مهللا :ةنجلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم :ِهليَي لاق

 , 111/7 : مقر عماجلا حيحص يف (ى ةسبع نب ورمع نع مكاحلاو ىئاسلاو يذمرتلا هاور : حيحص )١(

 ا ب يبات جاو ىف قلتم يا الر م سبأ 2

 ١ ا : مقر عماجلا عييحص يف !ى راسي نب لقعم نع يارطلا هاور : حيححص (7)



136 
 >يزياذدح سس ولاس
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 وليل ةاشع

 ."0رانلا نم هرجأ مهللا :رانلا تلاق تارم ثالث رانلا نم راجتسا نمو
 46 هللا لوسر لاق :لاق 5 ةريره بأ ثيدخ يفو

 انالف كدبع نإ !!بر اي :رانلا تلاق الإ تارم عبس رانلا نم دبع راجتسا اما

 نإ !!بر اي :ةنجلا تلاق الإ تارم عبس ةنجلا دبع لأس الو هْرِجأف ينم راجتسا
 0: ةحلا هلخدأف ينلأس انالف كدبع

 هللا حملف هللا ىلع اًكِلُم دحاو سلجم يف اهلاق دبعلا اذه نأ ىلإ ةراشإ هذهو
 هيل ةءيللا نأ ىلع لدي امم ةقرفتم سلاخم ةعبش وأ ةثالث يف اهلاق هنأ وأ ؛هاطعأف هقدص
 .اهم هللا وعدي مويلا رادم ىإعف ءاذبأ هلقعو هركف رداغت

 ةانحلا اهيف هللا قلخي نأب العف ةنجلا ناسسلب وكي نأ لمتحم ةنجلا مالكو
 نم ةنخلا ةنرخ تلاق هريدقتو لاخلا ناسلب وأ عريدق ءىم لك ىلع وهو قطنلاو

 .حجرأو ىلوأ لوألاو 5 :فسوي] 4 ةّيَرَْلا لَكْسَو # :ىلاعت هل وق ليبق

 هنإ :ةناكم وأ هاج الو رقف وأ تغب اه ةقالع ال اذهك لاؤسل هللا ةباجإو
 هلك لاق .ةمرحي وأ هحتميف هدحو هللا هيلع علطي يذلا هدحو بلقلا

 مل امهرد هلأس ولو :هطعي مل ارائيد هلأسي مكدحأ ءاج ول نم يتمأ نم نإ 7
 ال نيرمط وذ هايإ اهاطعأل ةنحلا هللا لأس ولو هطعي مل اسلف هلأس ولو ,ةطعي

 .0: هربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هبؤي

 وبأ ىكح ناحص مهءاسأ فرعت مل ىتح مه هبؤي مل نيذلا ءالؤه نمو

 00 : مقر مماخلا حيحص يف اك سنأ نم مكاحلاو يئاسنلاو ىيذمرتلا ءاور : حيحص (1)

 . 808: مقر عماجلا حيحص يف ارك ملسمو يراخبلا طرش ىلع ةاتسإب ىلعي ربأ هاور : حيحص (0)

 75717 : مقر ةحيحصلا يف اق : حيحص (؟)
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 ع 138 و

 :لاق.؟ةالصلا ف لوهت دام: اج رل 45 هللا لوسر لأق :لاقف هرج كو ةرسرع

 ةندئد الو كتندنذ حنسحأ ام هللاو امأ :راثلا نم هب ذوعأو ةنللا هللا لأسأ مث دّهشتا
 .00 ندندن الوحل # :لآقف .ذاعم

 رقينكلا رك ذلا :يناثلا جونلا

 ميقلا هباتك يف ميقلا نبا راشأ كلذ ىلإو ءعونتي ركذلا نأ كينيع .بصن عض
 :قاسيئر ناعون ركذلا نأ ريخأف «:بيضلا لباولا

 :امهب هيلع ءانثلاو هتافصو ىلاغتو كرابت برلا ءامسأ ركذ :امهدحأ

 ؟ ناعوت اضي انضنأ |دهو

 :هعمجأ عونلا اذه لضفأو ءركاذلا .نم اهب هيلع, ءاتكلا ءاشنإ :امهدحأ ه5
 (هللا ناحبس» درجم نم لضفأ اذهف:«ةقلخ ددع هللا ناحبسا : :وحن همعأو ءانثلل

 ثالث تاملك عنرأ كدعب تلق دقل  :امل لاق ِة# يبنلا نأ ةيريوج ثيدح يف امك
 هسفن اضرو هقلخ ددع هللا ناحبس : نهتنّرول مويلا ذنم تلق (ن تنْزَو ول تارم
 درجم نم لضفأ «قلخ ام. ةدحع هلل دمحلا# كلوقو ها ةتاملك دادمو هشرع ةنزو
 هيتفش ك رمح وهو هب رم ةلكق يع نأ لهابلا ةمامأ يبأ نعف ؛1هلن دمحلا» كلوخ
 رثكأ وأ لضفأب كربخأ الأ» :لاق .يبر ركذأ :لاق !؟ةمامأ ابأ اي لوقت اذام :لاقف
 :قلخ ام ددع هللا ناحبس :لوقت نأ ؟ليللا عم راهتلاو راهنلا عم ليللا كركذ نم
 ءلم هللا ناحبس .ءامسلاو ضرألا يف ام ددع هللا ناحبس .قلخ ام علم هللا ناحعبس
 .هباتك ىصحأ ام ددع هللا ناحبس :قلخ ام ءلم هللا ناحبس .ضرألاو ءامسلا يف ام

 صضعب نع دواد ويباو عا ” : مقر ةجام با حيحص يف اهك ةرير خايب نم ةعحاس نبأ !ءاور: ميجحص )01

 :قودع مهلك ةباحصلا نأل ناحصلا ةلاهج رضت الو ال017 : مقر دواد يبأ حيحص يف اك ةداحبصلا
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 .* كلذ لثم هلن دمحلا :لوقتو ءع ىبش لك علم هبا ناخبسو

 وحن كلذو ؛هتاقصو هؤامسأ هيضتقت هيضتقت اب ىلاعت نرلا نع رابخإلا :يناثلا دك
 ةيفاحخ هيلع ىفخت الو :مهغاكرح ىريو «هدابع تاوصأ عمسي لجو زع هللا :كلوخ
 يا يسال وهو ءمهطاععأ نم
 (ن ةيلغ ءانثلا :عونلا اذه لضفأو «كلذ حنو هتلحار دقاغلا نم هذبع ةبوتب حرفأ
 .ةلك هللا لوضر هب ىتثأ ابو ,هسفن لع هب ىنثأ

 ةيهنو هرمأ ركذ :يناثلا عونلا

 > :ناعون اضيأ وهو

 اذك نحأو اذك كع ىردو اذكب رمأ :هنع ارابخإ كلذب ٠ ركذ :لوألا <
 .اذك يضرو اذك طخسو

 .هنم ترهب هيب ديو ةلإ ردات ةرمأ دنع هركذ :قاثلا م

 .هذيبع ىلع هلضف عقاومو هيدايأو هناسحإو هماعنإو هزالآ ركذ :هركذ نمو
 ةرتاخلا ىلإ دبالو يدؤت اهلك عاونألا هذه نم زاثكإلاو ؛عاونأ ةسمخ هذهف

 تقف مالك رخآ نإ :لاق ثيحاهلظ لبج نب ةاعم كاذب ريخأ يك ةنسحلا ةيركذلا
 تومت نأ» :لاق !؟هللا ىلإ بحأ لايعألا يأ :تلق تلق نأ في هللا لوسر ةيلع
 . هنا ركذ نم بطر كناسلو

 رخآآ ناك نم# :ديحوتلا ةملك هلقثأو هفرشأو هتايح هب دبعلا متخي ركذ ىلعأو

 يش يي ##بيب  سم

 , ” ة األ مقر ةحيحصلا ف ؛ (ك ةمامآ ىبأ نع ئثاسنلا ١ هآور : محيحص ()

 لاعألا نلدغفأب يربخأ لاق هنأ الإ ر رز لاو هل هز ظفللاو يارب ءلعلاو ايندلا يب نبأ ءهآور حس نيس

 .15 47 : مقر بيعرتلاو بيغر لآ ميعص ف اى هحيحص يف نابع ن ..ىاو للا قل اهمرقأ
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 .' '”«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك

 تمرح الاو رخدلا ىلع موادق :ةرثكلاو

 .قشاعلا اهيأ هنجلا

 دقو © عيبرلا نب دعس تنب دعس مأ نع

 ركب يبأ ىلع تلخد اهنأ ردب ةوزغ 4 دهشُتسا

 تسلج ىتح هيوث اهل ىقلأف :ذ قيدصلا

 :لاقف ةلأسف باطخلا نيرفمغ لخدف :ةيلع

 نمو :لاق .تكنمو ينم ريخ وه نم ةئبا هذه

 لجر» :لاق 5ك هللا لؤسر ةضيلخ اد وه

 نم هدعقم ًاوبت 5 هللا لوسر ده ىلع ضِبَق

 ."”«01!تناو انآ تيَقِنو ةنملا

 م نمو «ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنعاهل ناك نهقحب افافختسا ائيش نهنم عيضي

 ."' 6 ةنجلا هلخدأ ءاش نإو :هبذع ءاش نإ .دهع هللا دنع هل سيلف نبم تأب

.1' ةنحلا لخد نيدربلا ىلص نم : :242 لاقو
 

كاحلاو دوادوبأو دنحأ هاور : خييحصض (1)
مقر عماجلا حيحص يق اك ذاعم نع م

 : 1911 ' 

 ,25 7/7” ةباحصلا ريم يف ةباصإلا (؟)

يإاو ةجام نباو يئاسنلاو دواد وأو ررحأ أور : حيحض قف
 (ى تماصلا نب ةدابع نع مكاحلاو نابج ن

م نأ نع ملسم هوو: حيحس (4)
1 : مقر عماجلا حيحص يق ارك ئسو

111 : 
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 انس وفن فعض ىلع رصتننل ةنجلاب انارغأ ةقاش ةدابع لك مامأف انب ميحر هللا نآلو

 !؟رصعلاو حبصلا : هيدربلا ركذلاب صخ اذامل ..نكل ءانثاوهأ ةوارض مواقنو

 درب ىلإ سشارعلا ءفذو مانملا هلل نه ديسحلا حازتنا أاهف رجفلا ةاللص نأ

 هيف نوكت نأ امأو ؛مويلا فصتتنم هنالف رصعلا امأو قةالصضلا ةدباكمو ءوض ولا

 ايندلا مومه نم كسفن اهب عزتنت ةدهاجم ىلإ جاتحتف كلمع يف كينذأل اقراغ
 لغشو كنفج ساعنلا الم لمعلا دعب ةذيذل ةلوليق يف نوكت نأ امإو «ىلصتل

 :لبسكل ! ضفنتو كمايقب مونلا درطتف كني

 ؟لفاونلا نع اذامف ةضيرفلا نع اده

 ءملاس نب نامعنلا نعف :ةنجلا يف انيب. كلا ينبت ةلفان ةعكر ةرشنع يتنثا ةالص

 :لاق [هتلوهس عم ةراشبلا نم هيف 1 رورسلا نم هي ٌرَسي يأ] هيلإ ٌراستي ثيدحب

 .«ةنجلا ىف تيب َنمَم هل يب ةليلو موي. يف ةعكر ةرشع يتنثا ىلص نم'

 .ةبيبح مأ نم نهتعمس ذنم نهتكرت ايف : ةسبنع لاقو
 .ةسبنع نم نهتعمس ذتم نهتكرت ام : سوأ ني ورمع لاقو

 . سوأ نب ورمغ نم نهتعمس ذنم نهتكرت ام : ملاس نب نامعنلا لاق 3 ير ِ هج دام

 دواد وباو + !ا/ا/* مقر ثيدح يئاسنلا ثيدحلا ئورو 1/18 :مقر ثيدح ملسم هاور : حيحص 3

 18019 :وقر ثيدح دمحاو ١11١ :مقر ثيدح ةجام نباو ؛ ٠١694 :مقر ثيدح



 فلاونولب ه-حع وحم ا هت

 عامسلا درجمب تاريخلا لعفل اضعب:مهضعب يدعُي موق نم مهرذ هلل

 نم هقدصأ امو ءاعم رمآلاو رمالل ميظعتو ءديفنتلل قلت نم هعورأ امو «ةياورلاو

 لوصولا يغبي مهلك قابس ةقلح يف مهتأكو ءاهتقحالم ىلع مزعو ةنجلل قشع

 ديب مهضعي كسمي ةنجلا باوبأ زايتجا ىلع مهتيبام يف اودهاعت ةبصع وأ ءالوأ

 مئاسنو ليللا تاحفن ام كاردأ امو ليللا ةالص :لقاوتلا نيمو

 !!تاجردلا تارافكلا دعب نمو تارافكلا ابنإ ءقاشعلا دنع رحسلا

 :245 لاق

 امو :لاق .تاجردالاو تارافكلا يف :تنلق !؟ناعألا الملا مصتخب ميف»

 «تاعامجلا ىلإ مادقألا لقنو :تاربسلا ىف ءوضؤولا غابسإ :تلقف ؟تارافكلا

 ءاشفإو اعطلا ماعطإ :تلق ؟تاجردلا [ف:لاق .ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو

 . .7'': ماين سانلاو ليللاب ةالصو السلا

 اذببو «كتادجس نم'ديزت نأ الإ "كيل [فكتاجرذ ولع ىف تبغر نإو

 19 يبنلا ةقفر نم ىلعأ لهوأ:تينتام قوف غلتتا ئتح تولعو تولغ دق نوكت

 نيح يملسألا بعك نب ةعيبر سارف وبأ انل ةءاضأ يذلا قيرطلا وهو !؟هتبحصو

 .كاذ وه :لاق ؟كلذ.ريغ وأ :ِكَي ئبنلا: هل لاقف :ةنجلا يف هتقفارم قو ىبنلا لأس

 .؟دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف# :لاق

 اهراز ريمخ مسوم يف وأ ءاهتعمس ةظعومب طشنت دق سفنلا نأل ؛ظرش ةموادملاو

 .: 2 27 او جي نادال يلد هو 7 1 5 ا

 يراخبلا فو ءزفخم ىوقأو ركذدم مطغأ ةنخلا تناك اذل :مايالا رورمي ىسنتو رتفت اهنكل

 )١( حيحص ١١ مهر ةحيحصلا ةلبلسل : 12119

 أب 111 1
7 



 143 وليل اشم.

 لبق هديب راشأف :ربنملا َنَِر مث ةالصلا اموي لص لي هللا لوسر نأ 6 كلام نب سنأ نع
 لبق يف نيغلتمم َرانلاَو نما ةالضلا مكل تنلَص دنع نآلا ع دقا :لاّقف ءدجسملا ةلبق

 .«رّشلاو ريخلا يف مويلاك رأ ملف ءرّشلاو ريخلا يف مويلاك َرأ ملف هرادجلا اذه

 نيب رانلاو ةنجلا لّثَع نم.نأل لمعلا ةموادع لع: حضاو ثح تيدخلا يف
 يف ةيوبنلا ايؤرلا هله تءاجو :هتعاط ىلع ةبظاوملا ىلع هل اثعاب كلذ ناك هينيع
 .اهنع لسكلاو للملا كنع ىفنتو اهيلع عجشتو يوقتل ةالصلا عم رشابم طابترا

 مامميملا :اثلاذ
 .'":ةنخلا لخد موي ماضي هل مي نما : لف هللا لوسر لاق

 ؛ةنبلا لخ د هموص نم هرطف كعب وأ مئاص وهو تان نأ :ثيدحلا ىنعمو

 معرجأ هناوخإو وه ىفوي ةنحلا مئاصلا لخدي امدنعو

 انأو يل موصلا» :لجو زغ هللا .لوقل هباسح ريغب

 م اك مايصلا يف ارّدقُم اباوث هللا ركذي ملف «ههب َيَرَجأ

 رهش هنأ مايصلا رهش نع لاقي !ذهو «ريصلا“يف هركذي
 . معلا

 ىظح املو ؛قاّبس ليق ام .فلعلا ةلق ىلع رّمضملا سرفلا ربَص الول هللاوو

 هيف يتقولا دبعلا نامرحو يويندلا مويلا مايصف «ةنجلاو نمؤملا كلذكو «ةزئاججاب
 ةنلا ف نيعئارلا نيدلاخلا نيلماكلا عبشلاو يرلا"ةئروي بارشلاو ماعطلا نم
 نعف :عدجألا نب قورسم ةقثلا يعباتلا كلذ لعف !ى راتختو نراقت نأ كيلغو

, 3 0 7 31 : 
 :ةتلبا هل تلاقف .بئاص وهو فتاص موي يف قورسم ىلع ىئغ ١ :لاق .يبعشلا

 )١( ؛ مقر عماجلا عيحص يف اك ةفيذح نع رازبلا هاور : حيحص 311714.
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 يسفنل قفرلا بلطأ نإ !!ةينب اي» :لاق .قفرلا :تلاق !؟ىب ٍتدرأ اه.:لاق .رطفأ
 الا 0 ن 20 ١
 7 ا ةلسس فلا نيس هاردقم ناك مود ف

 ف زكفلسأ آمي اًكييَه أوُبَرْسأَو أوك 8 :ةيآ نيرّسفملا نم ريثك طبر اذلو

 ةيعاوط هنم سفنلا نامرح لباقم ناك كانه لكألاف «ءايصلاب * ِةَيِلاَأ ٍماّيَدل

 لب شطعو عوج نع سيل وهف :فلتخم ةنجلا يف برشلاو لكألا عفاد نأ الإ ءانه

 .بسحف ةعتملاو ذذلتلا يف مهنم ةيغر نع

 هللا ليبمح يخ .قافخإلا ؛انعجار
 نم ىرتشا هللا نأل ءادج ةحضاو هللا ليبس يق قافنإلاو ةنجلا نيب ةقالعلاو

 ةنجلا يف دجو هللا ليس يف ققتملاف :ةنجلا انهنمث لعجو «ةلامو ةسفئانم دحاو لك

 !!فّلخ ام زسخو .ققثأ ام اهيف ضّرعَتو مّدق اه

 ايعفاو الثم انل برضف ةقدصلا ةرثك يف يزؤرملا هللا دبع نب لهس بتوع

 نأ دارأ الجر نأ ولا :لاقف نييداملا ءالخبلا هب ىرغأو نيكسمْلا هن عنقأ اليم

 . ”70هللاو ال ءاعيش ىلوألا يف يقبي ناكأ راد ىلإ راد نم لقتني

 لين ىلع. ةنجلا ةبجح لك سفانت لب «بسحف ةتلا لوخد سيل هللاو هنكل

 :ثيدحلا يفف «هباب نم لخدت نأ هديري مهلك «كلابقتسا فرش

 ةبجح هتلبقتسا الإ هللا ليبس يف نيجوز هل لام لك نم ققتُي ملسم نم ام ١

 ." ”«هدنع ام ىلإ هوعدي مهلك ةنجلا

 ) )1١ةوغملا ةقض 117/7

 : 20 ص رئاخذلاو رتاصلا 5 (

 + .91/1/4 + مقر عماجلا حيحص يف !ى نابح ناو يئاشتلاو دمحأ هاور  حيحبص (*)

 7 ظ '



 لاق.ايك لاملا فانصأ نم ناك فنص ىأ نم نيئيش قافنإ نيجوزلاب دارملاو

 .770نينتا ءىش لك نم «نيديبع «نيرانيد «نيمثر دا :نيجوز ىنعم يف نسحلا

 :لاق ةعبصعص نع ئوَر دقف «ةيدملا لغاوسفانتو ةيصولا ةباحصلا قّبطو

 ه2 ىبلا تغمس :الئاق ناتالازم هيلع ةل اًريعب قوسي وهو ةذبرلاب رذ ابأ تي

 ةنجلا ةبحح هتلبقتسا الإ هللا ليبس يف هلام نم نيجوز قفني ملسم نم اما :لوقي

 بحاص ناك نإو ؛نيسرفف لييخ بحاص ناك نإ :لاق ءاددنع ام ىلإ هوعدي مهلك

 .“70لاملا فانصأ دع سن «نيتزقبف رق تحاض ناك نإو «نيريعبف ليإ

 مكو !؟ رهملا عفد انآ نحل هلطص وتلف ب رقلا بلطي انثكو ةنحللا بم انلك

 ظ :رعاشلا رييعت مهيف قدص سانأ نم

 ريصقتلاب سيل ب حلا رهاتظ اي كبحي نم سانلا نمو

 ريبخلا فيطللاب ٌبحلاٌقملأ نسلق ثق لاس اماذإف
 نمؤملا نوكي دق ..معن««تبذاك وهف ةلام,قافنإ ريغ نم ةنبلا بح ىعدا نمو

 مراكملا دنع زتبم اذهف ؛هنيع بضن ةنحلا عضوو سودرفلاب هبلق قلعت نم نكل اليخب

 .هتياغب رفظلاو هتبوبحمب زوفلا لبس يقةءاَزوؤ ةماّدق ام قفنيل بيطرلا نصغلاك

 .قودلا وليلق ساسحإلا ودراب اهههفي ال قاشعلا ةغل نأل نوعتتمي ءالخبلاو

 هلع بلاط ىبأ نب ىلع لاق !!هللا انآ امن قفنيلف هقزر هيلع رِدُق نمو

 هنأش حلصيل هجئاوح ءاضق ىف نمؤملا هيخأل ىعس نم ىلإ قاستل ةنجلا نإ 3

 ةلذي امو ةهاج نع لجرلا لأسي ميركلا هللا نإف «كلذب معنلا اوقبتساف «ةيدي ىلع

  0ديفمتلا ١8/17 .

 يراقلاةدمع(؟) ٠١/7352



 00 هقفنأ ميف هلام نع هلآسي |

 ةنجلا 4 هارتشا ام دبعلا نياعي امدنعو
 ىتح ؛هيدل ام لك هايند غ لدبي مل نأ رسحتي
 ل هيلع انوزحم ايندلا ع هب حورفم لك دوعي
 ؛سكعلابو :فسألل اردصضم ةذللا عجرتو :ةرخآلا
 1 .ءاتغلا بيطي ءانعلاردقب

 !!ةنجلا يف نولدبتسي ةماسادبسلا

 درجت وهو .دازلا هيف لمحتل ةرجملا يف اهقاطت قشت :ركب بأ تنب ءامسأ هك
 هللا كلذبأ» :الئاق ةنجلا ف ضوعلاب 4 يبنلا اهرّشبيف ءشاق ةعطق
 ١. !ةنحلا ىف نيقاطن اذه كقاطنب

 فلآ ةثار اهعاف فول راد ملأ نيح- مدين ناك ك2 مارح ننس ميكح يو

 «شيرق ةمركم تعي :ريبزلا نيا هل لاقف ءفلأ نيعبرأب ةياور فو «رانيد
 نبأ اي :ىوقتلا الإ مرك الف مراكملا تبهذ !! نأ نبا) :ميكح هل لاقف'
 ةنجلا ىف ارادناهين نيرتشألو 5 قرر ةيلهالا.نف اهتيرتشا ىتإ !!يخأ
 ."!«هللا ليبس ىف اهتلعج دق ينأ كدهشأ

 تناكو ءءاملا لإ اوجاتحا ةتيدملا نورجاهملا ءدق امل :ك#ع نافع نب نايثع رك

 :دّمب ةبرقلا اهتم عيبي ناكو :ةمور اش لاقي نيع رافغ ىنب نم لجرل
 لوسر اي ىل سيل :لاقق 21! ؟ةنحلا ىف نيعب اهعيبتا :هتم هللا لوسر لاش

 + ( 12 - الل و جاذغب 5 اع 1

 :فرصتب 75/7 ةياهتلاو ةبادبلا (؟)
 ارب



 لف كج وصب اللهو
 ةسمخب اهارتشاف نابع كلذ غلبف «كلذ عيطتسأ ال ءاهرغ نيع هللا

 يذلا لثم ىف لعبجتأ :لاقف هيك يبنلا 5 من «مهرد فلآ نيتالثو

 اهتيرتشا#دقا# لاق .«معن# :لاق ! ؟اهتيرتشا نإ ةنجلا يف انيع هل تلعج

 . «نيملسملل اهتاعجو

 قيضي نيح كلذو ءعورأآ الو ديزملا يف عمطيف رجألا ةوالح ناثع قوذيو

 ديزت دجسملا راوجب ةعقب ءارش ىلع هباحصأ 5 يبنلا ثحيو «نيملسملاب دجسملا
 دحسملا يف اهديزيف نالف لآ ةعقنئرتشي نما :يرغملا ةلدابملا دقع نع انلعم هتعقر

 :ةلام بلص نم نافع اهارتشاف 601 ؟ةنجلا يف اهنم ريخب

 ادع نيرجاهم مهراد نم شخحج ولد جرخ 4 ::5 شحيح نب هلا دييع دك

 وبأ عنص ام شحج نب غلب الف ءاهعابق برح نب نايفس وبأ اهيلع
 هل لاقف دقي هللا لوسرل شخحج نب هللا دبع كلذ ركذ مهرادب نايفس

 ."7 كل كلّدف» :لاق .قب :لاق ؟ةنجلا

 يف حادخدلا يبأل قّلعُم قذع نم مك# و هنغ لاق :هذ حادحدلا وبأ هك
 حاود قذع نم مك# :ارارم رّرك يي لوسرلا نأ ةياور فو +00 ةنجلا

 ."” «ةنجلا يف حادحدلا يبأل

 )١( مالسإلا خيرات 481/1.
 رت قرا : مقر يذعرتلا حيحص يف اى ىيذمرتلا هاور : نسح )1١(

 .7 627 ماشع نبآ ةريس 0)

 : مقر عماجلا حيحض يف اى ةرمس نب رباج ننع يذمرتلاو دواد و باو ملسمو دنخأ هاور : حيحض (5)

 .اهلمكأب ةلشبسلا وع نيعلا حتفب قذعلاو . ةلخنلا نم نيضغلا وه نيعلا ركب قذعلاو .« 4
 .ولعلا ديدشلا ميظعلا : حاودو 594714 : مقر ةحيحضلا ةلسلسلا : حيحضص (©)
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 :يراخبلا اهدروأ امك ةصقلاو

 كانه ناك ثيح ةلخن ىلع +#: ةبابل بأ نيبو ميثي نيب ةموصخ تلصح
 بهذف ؛ةلخنلا لع اعزانتف ةلخن امهنيبو ميتيلل ر لآ ناتسبو ىباحصلا اذهل ناتسب
 اعضاوت نيتاسبلا نيانعو 5 ىبنلا حرخف دلو يبنلا ىلإ ةبابل ابأ ىكتشاف ميتيلا

 :ةبابل يبأل ابب مكحف يباحصلا ناتسب يف ةلخنلاب اذإف «لدعلل ايرحتو 28 هنم
 يبأل لاقف :هبلق رسك ربجي نأ كي يبنلا دازأف «هيدخ ىلع ميتيلا عومد تفرذف
 تيفو يف 15 باجحصلا نيك لت ه0 ردا ةاجسلا ام هسا كباب

 نّيحتي لجر سلجملا يف ناكو «كلذ ىبأف هل حلاو ةوكشي فيك ذإ
 هذه تيرتشا نإ !!هللا لويمر اني ::لاقف 20 ايفا سف
 ىحلف «كلذ كل :لاق-!؟ةسجلا ىف قذدعلا اذه لأ .:ميتيلا اذه اهتيطغأو ةلخنلا

 مث هلك هناتسبب ةلخنلا هعابف ؟هلك ناتسبب ةلخنلا هذه ينعيبتأ :لاقو ةبابل يبأب
 نم اهانعب دق !!حادحدلا يبأ ءانبأ ايو حادجدلا مأ اي :مهيف ىدانو هلهأ ىلإ بهذ
 ناتسبلا نم اوجرخف ءعيبلا حير :روقلا لع هتآرما تلاقف ءاهنم اوجرخاف هللا
 .|ج هللا نم اهاتعب دق :لوقيؤ اهيف ةيمريو هذخأي ماقف «يظرلا ضعب هلافطأ عمو

 !!ءئشب اهنم جرخن ال ءالعو

 هللا ليبحه يف داهجلا :انسهاخ

 :ةداهشلاف :ةنجلا ىلإ قرطلارصقأوهو
 قيرط داهجلاو ؛دولخلا وحن روبعلا ةباوب
 :اهلخ دت ةوطظخ غو ةدحاو ةزفقبف :ةداهشلا

 !!بسحف ةدحاو ةوظخ

 .ةيملأ لحخدت اضيأف موي صعب وأ موي لات ناكو ةداهش نك 3 ملول ىتحو

0 
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 0 نييملا هل تيجو ةقان قاوف هللا ليبس يف لتاق نما :ه5 لاق

 عض كوت مث بلح قانا نأل :تقولا نم نوتيلا نيبام وه ةقانلا قاوثد

 لغ اهضبقو كدي حتف نيب ام وه قاوفلا وأ ,ةيناث بلحم مث نبللا ٌرِدَتل اهليصف
 ليفك + هلل ليبس يف هدهاجت تقو يأ نأ ىعيفي امهالكو «بلخت تنأو عرضلا

 .دايجلا الإ ىرخ أ ةدابعل لضقلا اذه نسيلو ءرصق ايهم ةنجلا كلاخدإب

 ةدهاج ةحملا مامن ن :مه نإفال :هللا بح يف ةمقلا غولب ينعي داهجلا نآل اله لعلو

 هيلإ عوجرلا لإ هللا نع نضرعسملل ءاعد هللا ليم ف داهتملاف اضبأو ؛سوبخملا ءادعأ

 قلخلا تاالتجا ف هلل بحلق ناهرلاو ةدبخاب هيل مهئاعد لعب ناتسلاو تفيسلاب

 ."”فدعلاو ةدشلا لإ ة وعدلاب حاتحا قف لاو نيللاب ةوعدلا دجي مل نمف هللا ىلإ مهلك

 نم هللا دنع اهتفاكي ام تاجرادلا نم ةجرد لكلو ؛تاجرد داهجلا نكل
 ,©0«فويسسلا لالظ تحت ةنجلا ٍباوبأ نإ: :لكي يبنلا لاق اذل ؛تاباوثلا

 ماحتلالاو 3 ودعلا ثيل نائقمو مادقإلاو ةعاجشلا لع ضيفا دما قف قو

 .ةداهشلا ةجرذ ىه للعأ ىرخأ ةجود اضيأ ةجزدلا هذه قوف نم مو هعم ففيِنَعلا

 !؟نو زياتيف نوسفانتي لب ف 00

 مههوجو نوتفلي الف ,لوألا فصلا يف نولتاقي نيذلا ءادهشلا لضفأ :
 اذإف .كبر مهيلإ كحضي كحضب ؛ةنجلا نم العلا فرغلا يف نوطّبلتي كتلوأ ءاولتقُي ىتح

 .انال هب : مقر عماجللا حيحص يق ابك ةريره يأ نع مكاححلاو يذمزتلا هاوز : نسح ١

 ."517 نص مكحلاو مولعلا عماج (7)

 1 : يقر عماجللا يحض يف انك ىسوم يبأ نَع يذمزتلاو ملسمو دحأ هاوز « حيحص 3



 ةنجلا ىف ىليل د 50
 00: هيلع باسح الف نطوم يف دبع ىلإ كبر كحص

 .باوث نم هللاو هالخأ امو :نوعجطضيو نوغ ّرمتُي :نوطُبلتي ىنعمو
 .ةداهشلا تاجرد ىلعأ ىلإ ةداهش ىلإ و دع عم ديدش ماحتلا لإ ةغاس لاتق نمف :ةجرد ةجرد ةباحصلا مم“ عقري 4 ىبنلا ىرت اذكهو

 !؟ ماشه ماورمع
 ليلجلا ياحصلا وخأ صاعلا نب ماشه ةداهشلا تاجرد ىلعأ لان نمب لعلو

 .#2 صاعلا نب ورمع
 وأ لضفأ ماش انلقف ماشه كاخأو كانركذ 46 ضاعلا نب ؤرمغ رفن لأس

 ماشهو انأ تدهش يىنإ ؛كاذ نع مكتدحأس .متطقس ريشخلا ىلع :لاقف !؟ورمع
 - ؟َنِاع هلضف مكل نيبيام كلذ يف لهف ءاهتمرخو اهقزر انحبصضأ !لف ةداهشلا انفزري نأ هللا وعدن تبو تارف كومربلا

 !؟ دهشتسا فيك نكل
 :مهودع نع صوكنلا نضعب نيملسملا نم ماشه ىأر نيدانجأ موي ناك أل

 !؟نورفت ةنملا نمأ ..صاعلا نب ماشه انأ .. لإ ىلإ نيملسملا رشعم اي :حيصي وهو ودعلا زحن يف مدقتي لعجو ءههجو نك رفغملا ىقلأف

 .9ةئقدف همحل عمجف ورمع هوخأ ةيلع 55 ىتح ليخلا هتئطو دقلو :هولتق ىتح مهفايسأب هويرضف مورلا هيلع ركف

 نا ا ا بح ب ىف نوع: هج نأ ني ةمركم فدخل جيدتلال بلطلا قدص يف هلثمو
 . ١ ٠ . 0 ١ ١

- 

 .فارصتي 797 /+ د )| تانقبطلا ىف ماشه ريخ 0 1216+ قز مئابلا عيحتس يف هك رامخ ني ميح تح ناريظلاو دما هور#وييسم 5
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 :كسفنب قفراو هللا قئا :هل ليقو ءماشلا حوتف ءانثأ ضن ةكرعم يف همادقإ ةدش
 :لاقف

 كلملا ةعاط يف لئاقأ انأو موبلا فيكف :مانصألا نع لتاقأ تنكانأ !!موق ايا
 لس مث :ةاندعو ايف هيلو هللا لوسر انقدص نيل: رمقلاو نممشلا نع مهتنغأل يندلا لهأل نهنم ةذحاو تدب ولو (1] تاقوشتم روخلا ى رأ ينإو :مالعلا
 63, ةدطا لإ ةحجورب لاعت هللا لّجَعو ءاعيرص لدجنا“ ' فرهظ نم تقرمو .هبلق يف تعفوف اهب هيرضو ك.ف اهرهو بهتلتو ءيغت ةمرظع ةيرح هديبو ضم بحابص قيرطيلا هيلع لمح ذإ كلذك وه !نيبف «هلاتقو ةريض نسح خم: مورلا تبجع دقو امادقإ الإ ددزي ملو ,مورلا يف صصاغو هيقيس

 !)رمخا نول نم بح
 .ليق ىتح موقلا لئاقف فش ذخأَو هدي نم تارمتلا فذدق مث !!ءالؤه ينلتقي نأ الإ ةنيللا لحخدأ نأ نيبو ينيب امأ !!خب خب :اهلكأي مارق ةدي فو هذ مامحلا نبا ريمع لاقف ."ةنجلا هللا هلخدأ الإ ربدف ريغ البقم ابستح ارباص لثقيف لجر مويلا ههلئاقي ال !!هديب يسفن يذلا" :لاقو مهضرج سانلا ىلإ كي هللا لوسر جرخ ردب نق «باوثلا ميظحواةازخلا نسح نم عهرطتي يب مهريكذتي كلذو «ةيداهج ةراغ لك عم داهزتتسالاو توما قع. مل لضاوتملا هثح ناك تاق وألا عرسأ فو تاجرذلا للعأ هليل يف تغري باحضأ بحي ناك كك يبنلا نألو
 : كتف فنا لوسر ايرماع :اولاق ؟اذه نم :هتفتع هللا لور لأف قيرطلا يف مه انيب باككرلا قوسي وهو دشني عوكألا نب رماع ِْكَي يبنلا عمس ل ..ربيخ يفو

 ا : ماشلا حبوتف ()



 ةنجلا ىف ىليل [52

 هباحضأ نم ايهم ادحأ و يبتلا ّصخ امو - هللا همحر :ةياور فو- كبر كل رفغ

 ينسب لدم دو االإ
 !!هلبا لوسر اي :تبح و

 !! يبن ءادهشلا ديس

 نأو قبس اى ةنجلا وحن ئداهشتسالا قابسلا اذه يف ةمقلا ِل# يبنلا غلبو

رو هتلاسر ىدأ نأ دعبف «ءىش لك يف ةمقل ةمقلا غلب
 هل هللا دارأ «هتكربو هسرغ ةرمث ىأ

 ىبنلا لاق دقف ءةداهشلا ماعم ةوبنلا ماقم عم مضيو تاماكقملا متم نرب عمجي نأ

 يذلا ماعطلا ملأ دجأ لاَزأ ام !ةشئاغ ايا :هتجوز تطاخي هتوم ضرم ف كي

 رثأ ىلإ اريشم .""همسلا كلذ نم ىربأ عاطقنا تدجو ناوأ اذهف :ربيخب تلكأ

 .ثراحلا تنب:بنيز ةيدوهيلا هل اهتمدق ىتلا ةمومسملا ةاّشلا

تمأ ىلإ ثوعبماو دوقفملا ةلاسرلا صن لمتكي كلذبو
 :ه

 ىوودو د » 0 4 م عا

 و
: 

 ” ىبعت* ب

 .اديهش تومي ميظغعلا مةكلوسر وه 18 يل

 .مكيبن ةيلع تام ام ىلع اوتومف اوموقف |

 !5ددعب ةأايحلاب نوعثصت امو 3
 كي

" 
 نا

 اي "5 لذي »و

 او
. 

 *"ءومبو -

 !!ءاسنلا ةربغ نم هآ

 ةريغلا لكأت ةنجلا تايراش َنِإف ءاسلا ةماع هكردت هل دف داهجلا فرش نألو

 !!نقلاتيو نعدبيف نينولق

 1171 مهر عماجلا حيحض يف امك ةشئاع نع يزاخبلا هاور : حيحض (1)
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 تجرطف ؛ةقّرلاب ديشرلا راد ءانف يف وزغلا ىلع سانلا رامع نب روصنم صح“

 0 :اهيف ئرق ةعقر اهبحبضت ٌةَدِص هنيشاج نم ةأرما

 كلمأ تسلف «ىتباؤذ كيلإ:تيقلأ دقو ءداهجلا ىلع ضحت راع نبا اي كتيأز
 لج هللا ىسعف ؛ىلاعت هللا ليبس يف ٍزاَغ سراف ديق اهتلعج الإ هللابف ءاهريغ هللاو
 .7 بيحّتلاب ٌمضو «ءاكبلاب سلجملا ٌجتراف .كلذب ينمحري هل اللج

 :حضوأ ةتايحضتو عورأ هح داو ىهزأ رضاخلاو ؛ىضاملا يف قرغلا اذاملو
 ةرسأ نمو نيلفطل مألاو اعيبر َنيرشع ةعو دحاولا ةبحاص ىشايرلا حلاص مير هذهف
 لع ةرخآلا ةنج ترو ؛هلإ ليس يف هلت تسي لل عمو ءءارثلا ةفورعب
 نيم ساتلاو جوزلاو دلولا بحي ىلع هلوسرو هللا بح تمدقو ءاندلا ةئج
 ءاهلك كلذ نم ربك 3أ هل وسارو هللا بج نكل.ءاريبك ايح يئانبأ بحأ يننإ : :ةلئاق
 نم 75:8 اعل رياتي نم رش عبارلا ءاعبرألا موي روصخلا . دسمالاك تنمدقتف

 دوهيلا هونج ا ردو وصب بيوس د
 .ةايحلاو ءانبألاو حوّرلاو لاملاب ةيحضتل نم ةفلتخم انآولأ كلذب ةيراض نيبصاغلا

 :لاقف مّرتلملا دنع يبارعآ اعد

 اهن قدصتف اقوقح يلع كل نإ مهللا»
 دقو ؛ينغع اهلمحتف تاغيت سانللو :يلغ
 لعجاش تكفيض انأو كرا فيض لكل تبجوأ
 تملا ةليللا يارق

2 

 غ7 خر رئاخذ لاو رئاصبلا ()
0 

 7 20000000 ,؟ ١ راخألا نويبع (1)



 ملسعلا تتيبلا :اند دادس

 هلاولإ ١-
 .6”2ةنحلا باوبأ طسوأ دلاولا» كدي لاق

 هب لسوتُي ام نسحأ نأ ىنعملاو ءاهالعأو باوبألا ريخ يأ» :يواضيبلا لاق
 (0(هيناج ةياعرو دلاولا ةعواطم اهيلإ لوصولا ىلإ هب لضوتيو «ةنجلا لوخد ىلإ

 اذإ وأ ؛ةدلاولاو دلاولا لمشيف نسسنجلا دلاولاب دارملاو :ثيدحلا حاّرُش لاق
 .قوأو ىزقأ ةدلاولا مكحف اذه دلاولا مكح ناك

 لثملا 0 بارض ذقف كيلع دل دل قح ءادأ عيطتست نأ ةلاحتسالو
 0 هقتعيف هيرتشيف اكولم هدجي نأ الإ ادلاو دلو يزمي ال" :252 لاقف ليمجلا

 قّدلا نم هصلخت نأب الإ هدلاو ئفاكي نأ دلولا عيطتسي ال :ثيدحلا ىنعمو
 :ةعفاتم هريغ قاقحتسال مودعملاك قيقرلا نآل هل ديدج داجيإ ءارشلا اذهو «هئارشب
 بيس ناك كدلاو نأل ءمدعلا نم هل داجيإ هناك كلذ م هيضيلخَتو هقتع ىف هيبستف

 يونعملا هداجيإ يف اببس نوكت نأ دبالف كيل هقع يدؤت يكلو ءيداملا كداجيإ
 ال , ةليحتسم هلضف ىلع دلاولا ةاَزامت :كلذكو .ليحتسم اذهو ؛هقتعب كلذو
 ىف ُلَمََْأ جلي تح 1+ ٌدرَجْلا َنولْخَدَي لَو # :ىلاعت هلوقك اذه راصق ءروصتت
 [ ٠١+ :فارعألا] © قاتلا رم

 : مقر عماجملا ميحص يف (ىك ءادردلا يبأ نع نع مكاخاو ةجام ن باو. ىذمرتلاو (ء دحأ هآور , : حيحض (1)

716 , 

 م1375 ريدقلا نضيف )

 : مقر عماسجلا حيحم يف امك يذم ريلاَو واد وب و ملممو هرقلا بدألا يف يراخيلا هاور: حيحجص ()

0077 
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 ؛ةالصلاب ىدانملا يداني :دهاجمل ليف ليبنلا هردقو ميظعلا دلاولا لضفلو
 كوبأ كاعد اذإ» :لاق ردكتملا نبا نعو :«كابأ بجأ» :لاق !؟يبأ لوسز ئنيدانيو
 أف ,ىلصت تنأَو

 ا ولا ةاؤز ام"هدلو لع دلاولا قخح نمو
 ىذلا اذه نم :لاقف .#ع ةريره وبأ هقحلف .هفلخ تمي هوبأو ةرخخلا
 ا عمال ءةنسلا قفاوت ملو قحلا تأطخأ# :لاق .يأ : :تلق ؟كفلخ
 اق رع ذحتأت الو :هنيبو كنيب عطقي اذ غدت الو ؛هنيمب هنيمي نع وأ هفلخ ٍشْما نكلو
 ..كيبأ ىلإ رظلا دي لو ةتاوشتزازق ليلا (كربأ تلا رام املنسب اطلتخ امك :يأ)
 ")ماني ىتح مدت الو .دعقي ىتح دعقت الو

 ةدلاولا -؟

 :لاق هي يملسلا ةمهاج نب ةيواعم نع

 كنعم داهجلا تدرأةتبنك نإ !!هللا لوسر ايا :تلتف لكي هللا لوسر تيتأ#
 .معن :تلق !؟كيمأ ةيدسأ !!كحيو :لاق :ةرتخالا رادلاو هللا هجو كلذب ىغتبأ
 تدك نإ !!هللا لوسر اني: :تلقف ءرخآلا بناجلا نم هتيتأ مث ءاهّربف عجزا : :لاق
 ةيحأ !!كحيو :لاق .ةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب يغتبأ كعم داهجلا تدرأ
 ةمامأ نم هّينَأ مث ءاهّررف اهيلإ عجراف :لاق .هللا لوسر اي معن :تلق !؟كمأ
 رادناو هللا هجو كلذب يغتبأ كعم داهجلا تدرأ ثنك نإ !!هللا لوسر اي :تلقف
 ءزلا !!كحيو :لاق .هللا لوسر ايي معن :تلق !؟كمأ ةيحأ كنحيو :لاق .ةرخآلا

 1 0 ب

 ا !- 00



 . 101 ةنجلا تف اهلجر

 ةعست اهنطب ف كتلمح :«كمأ مادق تحت ىهو كلمعب ةنجلا بلطت ..تنأ اي

 نم كتعضرأو جملا بيذي ام عضولا دنع تدباكو :حجح عست اهنأك رهشأ
 لع ِكترثاآو «ىئذآلا كنع اهتيميب تلسغو ءاتسو كلجأل تراطأو ءانل ادت

 ةياهنلا قوف فسآلا نم ترهظأ ةياكش وأ ضرم كتباصأ نإف ءاذغلاب اهسفن

 اهتومو كتايخ نيب ترّيخ ولو «بيبطلل اهام تلذبو ءبيجنلاو نزلا تلاطأو
 قيفوتلاب كل تعدف ارارم قلخلا ءوسيب اهتلماع مكو ءاهتوص ىلعأب كتايح تبلطل
 ؛كيلع ءايشألا نوهأ نم اهتلعجت ربكلا دنع كيلإ تجاتحا الف ءاراهجو ارس

 بعصو «نايسنلاب اهاضفأ تلباقو «ناسحخإلاب كدالوأو كجوز اهيلع تمدقو
 يف بقاعتسف الإو هتناف ءريصق وهو اهرمع َكيَلَع لاطو ءريسي وهو اهرمأ كيلع
 ." نيملاعلا بر نع دعبلاب كارخأ ينو ؛نينبلا قوقعب كايند

 نأ تبأف ةأرما تبطخ يأ :لاقف «لجر هاتأ نأ سابع نبا هقف نم ناك

 نم يل لهف ءاهتلتقف اهتلع ترغف حكت نأ تّيعأف ئربغ اهبطخو «ينحكتت

 لاقف:«تفطتتلا ان ةيلإ كك فيو هلا لإ كش لاقل لاق # يحك كمأ لاق ؟ةيزت
 هللا ىلإ برقأ المع ملعأ ال ينإد :لاق ؟ةمأ ةايخ نع هتلأس مل :سابع نبال لجز

 0+ ةدقاولا زب نم لجو دع

 امل اجذومت كلذب ايسرم «نآرقلا ملعت ىلع اهّرب يرصبلا نسحلا مّدق دقو

 ناسح نب ماشه هاتأ امل كلذو «تايولوألا هقف مساب هتيمست ءاملعلا ثدحتسا

 ودل : مقر ةجام نبا حيحبص يف اك ةجام نبا هاور : حيحص )١(

 ,فرصتي رئابكلا )

 :7 ١/ نيدلاولا رب(7')



 5 ملاعا دنا رللو ءربللا نم ناشلثلا ةدلاوللا : :لونقي مث ماسقأ ةثالث ربلا مشقي نس نه او ريخأ بو فلنا ملا ذي هناي لعاهزي يلا مق دقو

 ."7«همأ عيطيل :لاقف ؟دقالخب ىأ اذكب همأ هيلع تفلحو ءاذكب ةوبأ هيلع فلح لجز يف لئسو

 000 رف لوح ديل الف كوبأ كاعد نإو ءاهبجأف ةالصلا ىف تنأو كتدلاو كتعذ اذإ# : لاو نيح لاوحكم هبهذم يف هعباتو

 رآح نسانلا نأ انك ويلا مكلذك يلا مكلذك .نارعتلا نب ةثراح :اولاق ؟|اذه نم : .ددقف ارقي تلتف نجلا تام :ة52 لاقف ل نايعلاو ةدهاشملاو مقاولاب تابثإلا ناسللاب دعولا عم ب منت نك انل ءاكح مث هينيع مامأ اعقا هللا لوسر هآرام وهو ؛ةنم نوكت ام ىنأ ذأ همأي زابلا نم ةبرتقم ةنجاو ال فيكو
 - ةدراكلا ني ملاع ببسلا انيم همأ تول يكاتانأ ةيواعم نبي ساد ٌيحااَذلو

 هرج قلغأف ؛ةنلا نم ناح وتفم نابان ل ناك

 2/3 نيدلاولا نب(
 .4 ١/ نيدلاولارب يف نسل اريخ (5)
 رتل“ ةيدلاولا ن7

 1 ةيآهملاو , ةيادنلا (6) مالا ؛ قر مماجلا حيحص يف اك ةشئاع ن دع مكاو يَذَمَر لا هور“ : حيجبص (5)



 تانبلإ -
 نيعوؤي تانب ثالث هل ناك نم» :ة هللا لوسَر لاق لاق رباح نع

 [؟تدتنثا اتناك نإف !!هللأ لوسر اي :ليق قتيلأ ةنحلا هل تبجو نهلفكيو نهمح ريو
 40 ءريساو لاقل ةدحاو لاق ول نأ موقلا ضعب ىأرف :لاق .نيتنثا اتناك نإو :لاق

 ىئذلا بارشإلاو ماعطإلا درجم ةلافكلاو ةمحرلاو ءاويإلاب دوصقملا له نكل
 !؟ناودلا ىتح اهراغضصبي ةمجر قئالخلا لك هلعفت

 ةبنايإلا ةلافكلا :ةيدأملا ةلافكلا لإ ةفاضإ ثيدحلا دصقم لب ..هللأو الك
 ةنجلا لوخدل عئار عورشصم وهو «مازنتلالاو نيدلا ىلع تائيلا ةكشنتو قوقتلاب
 .تاوهست ةلثقو داسسف تاعماج نكي نأ اتتانبل ديري مالعإ ,.|ظ يف بعص هنكل
 تاياغلا نع نهف رصو تايشلا داسفإ حيتافم نييديأب نكلمي نهو ةبصاخ
 ةيرث ةباثمب ةحلاصلا تنبلا ةيبرت نوكتف :ةعيضولا ةم حملا تاوهشلا ىلإ ةيماسلا
 ءابجلا لوصأ بابشلا اهتم ملعتيو ءاهباوخأ نم اهاري نم اهب يدتفي هلمكأب ليج
 دوهيلا تارماؤمو نيدئاكلا ديك كلذت لطبّيو «يقارلا فاقعلاو كولسلا ةراهظَو
 .نيصيرتملا

 جورلا -:
 كبح هنإف ! ؟هنه تنأ نيأ يرظنأ» .:# نصح نيب نْيَصُح ةمحل هيلو لاق

 ."7:كرانو

 2 ب كك
 يع رتلا حيحص ياك ذطسوالا ىف ناربطلاو رازسلاو ديج دانسإب دمخأ ةأدر ءريغ) حيححص ()

 ١, 510/5 : مكر بيهرعلاو
 :١8١5. مقر عماجلا حي يف اك يناربظلاو دعس نبا هاور : نشح 7



 ىليل قاشع
 كل وخلل تتبسو ««كتع هاضرت' ةنجا كلوخدل :ببس وه كليخاوز نأ ئأ

 .هرمأ ىفلاخت الو هترشع ينسحأف «كيلع طخس نإ راثلا

 حبكو امل راصتنالا ىلع يلاعتلاو سفنلا مضه موهفم و يبنلا خّسر لب
 ةنخلا لوتشد ف ةجوز لك بغر نيح جوزلا عم فالخلا ةكرعف بسك تالواخم
 اذإ يتلا دوؤعلا دولولا دودولا ؟ةنحلا لهأ نم مكئاسنب مكر بخأ الآ) :هلوقب
 .©7: ىضرت ىتج اضمغ قوذأ ال كدي يف يدي هذه :تلاق ِتمِلظ

 ةنجلا مامأ بعصي هاتخأ اي ئش.ال نكل ةأرما لك سفن ىلع قاش رمأ وهو
 .اهميعن ءازغإ مامأ دمصت ةبقع الو

 .ةندلل اهفيزاط قا هيقع ةرفأ نايصعو هجر ةجورلا ةفلاخ ف دقو
 هع نحفانيو هنقشعي روحا نم تاجوزب ةسمن ىلسي نأ ميرك لكل قحي اهدنعو
 ك2 لاق !!ايندلا راد يف دعب لاز ال وهو

 .ياهيلإ كقرافي نأ كوي ليخد كدنع وه (نإف !!هللا كلتاق هيذؤت ال :نيعلا رولا نم ةتجوز تلاق'الإ ايندلا ف اهجوز ةأرما يذؤت ال
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 ةتحلا تغليام» :لاقف ؟ ةغالبلا

 .”داشلا نع كب لدعو

 00 : مقار عقاجلا خيفكصض يف اك ةرججع نبابعك نع يناربطلاو دارفألا يف يتطقرادلا ةاور : نسخ (1)

 1457 قر عماجلا حيحص يف اك ذاغم نغ يذمرتلاو دمأ هآور : حيحض ()

 .؟ ١١/1 رابخألا نويغ (؟©)



 ةنجلا ىف ىليل 160

 قلخلا كسح :اعجاس

 :ةنخلا سانلا لخدي ام رثكأ نع هلي هللا لوسر لِعس» :لاق هيت ةريره يبأ نع
 ا قلخلا نيس و هلأ ىوقت :لاقف

 نوكي الو .كماقم ةنجلا يف الع الك كنابيإ لمك الك .قشاعلا ىخأ

 نينمؤملا لمكأف ؛نيسحلا قلخلاب الإ الماك كنأييإ

 ينأعملا نم لجو زع هللا عمج ام قلخلا نئينخ يف نآرقلا ملك عماوج نمو

 ٍنَع نضرغأو ٍفزعلاب نمأو وفعلا ٍذْح :هلوف ,يف ةليلقلا ظافلألا يف ةّمجلا
 [ 4 :نقارعألا ]4 ترباهجلا

 :قالخألا مراكمب هيبن هللا رهأ ةيآلا هله فا :دمحم نب رفعج لاق ىتح

 .«اهنم قالخألا مراكمل عمجأ ةيآ نآرقلا يف سيلو

 نع مدعتلل 3 ا امم انها( [مهعتس 3 ص نفد عافتنالل عوشلا لواَنَت :دخألا هةفيقحو

 ءاهراتخال دبعلا ءاش ول ةديدع لاعفأ نيب نم" لعف رايتخا

 ؛هدضب سيلتت الو هب لماع :4 ٌوْفْعْلا ذخ# ىنعمف

 وهو هب هتذخاؤم مدعو بنذملا بنذ نع حفصلا :وفعلاو

 .اهتحم يأ مادقألا راثآ جيرلا تفع :مهيوق نم ذوخأم

 نسجلا فيرعت وفعلا ف فيرعتلا نآل ءاهلك وفعلا زوض ةيآلا تّمع دقو

 .قارغتسالل ديفم وهف

 يبيه رثلاو بيغرتلا ميحص يف !ى دعزلا يف يقهيبلاو هحيحص يف نابح نياو ىعيديمرلا ةاور : نبسح ()

 ::مخر ١ 5156



 وليل ةاشع_
161 

 رمألاو «لايغألا نم فورعملل فدارم مسا فرعلاو :« ٍفرعْلاِب نمو 9
 رمألا ركذب ءاقتضالاف هزكتملا نع يع فورعملاب رمألا نإف هدضلا نع يهننا لمكب
 .زاجيالا غلبأ نم ركنملا نع نع ىهنلا ركذ نود.فورعملاب

 :قارغتسالا كيفي. 4 وفعلا# ىف فيرعتلاك 4 َِرُعْلاِب ا يف فيرعتلاو
0 

 .<4 تريوتإل نع ضرغأو»
 دو ليعي ف سطار يزال ااا وعلا الاقارب“ حرا ةرادإ .«يضارعإلاو

 ةءاسإلا در مدع اهداقم ةراعتسا ىهو «هماأ قدلا ءىسْلا .:
 تافتلالا مدعب ةءاسإلا ىلع ةدحاؤلا مدع بش ثيح ءاهلثمب
 تيرتي + ءىشلاب ملعلا نأل ؛هب.ملعلا رثأ هيلع بترتي ال هناوكل
 ةمجو ةيلاغ ةيسفن ىلع ةلالد يهو ءدبالو هيلع ةذخاؤملا هيلع
 .تاءاسآلا اهتم لادت الو رئاغصلا اهزفتست ال ةيلاغ

 مظعأو ؛قارغتسالل هيف بفيرعتلا نأل مهلك :ءانهعسلا :نيلهاجلاب دارخاو
 :هللاب كارشلا وه هجلا

 نسح ةقيقح ١ :لاقف رثكأ تالكي اهحرشو ةيآلا حيضوت نسحلا دارأو
 .©40ع ءجسولا ةقالطو .ىذألا فكو :فورعملا لذب :قلخلا

 يا ...ج ,وهنم يق يأرلا فلاح ياوففا دماج نك
 11: ىذألا ل ١ قححأ لب :ىذألا فك قلخلا نسح سيلو# : : لاق نيحح ىذألا

 خ5 ملسم حيحيص ىنع يوزؤنلا خرش()

 ما م١ ءايحالا (؟)



 ةنجلا ىف ىليل ظ [62

 اليصفت قلخلا نسخ تارامأآو تاماللع طظايسأ نب فسوي اهيلع دار مث

 :هلوق ىف ةرشع اهنم دع ىتح ةنايإو

 كرتو ءفاصنالا نيسحو ؛فاللخلا ةلق :لاصخ رشع قلخلا نسح ةمالعا

 «ىذألا لاتحاو ةرذعملا ساتلاو «تائيسلا نم ودبي اه نيسحمو «تارثعلا بلطظ

 ةرتغ أنل نيب نود هكنسشت ابل وسع هقرعمب درقتلاو «سفنلا ىلع همالملاب عوجرلاو

 .270هق وف در ةدود 0 مالكلا فطلو :ربكلاو ريعضلل هج ولا هف الطو

 !!ءوسلاو قوسلا

 تناك اذشو ءمهردلاو رانّتدلاب لماغعتلا دنع نماتلا قالخأ ءوست ام رثكأو

 نم ِللَع هللا .لوسر دعو.اذلو «ىنعموءاظقل نييخاتم ءوسلاو قوسلا اتملك

 الهس ناك الجر ةنجلا هللا لخدأ» :لاقف ةنملا لوتعدب قوسلا يف هقالخأ تدنّسح

 ." "6 ايضتقمو ايضاقو اعئابو ايرتشم

 رجح نبا لاق

 كرتو :قالخألا ىلاعم لايغتساو «ةلماعملا ف ةحايسلا””[إع  ضحخلا هيفوا

 .”'ةمهنم وفعلا ذخأو «ةبلاطملا يف نمانلا لع قييضتلا كرت ىلع نضحلاو ءةحاشملا

 قدضصت مب كلاب أنف .ةلعاسملا درخ ِْق نا رمعلا اذه ناك اذإ :ةراشإ !زره قر

 ؟ةارعلا اسكو:غايجلا معطأو ؟5| ىلا ه: تال و

 رغب ءادتقالاو قلختلاب سستكي ام هنفو :ةريرغ وه ام هنم قلخلا نسحو

 .71 7 ءاضالا )١(

 7547 : مقر عما ا خيحص يف اك نادع نع يقهيبلاو ةجام نباو يئاشتلاو دمحآ هاور : نسح 0(

 .7/4 يرابلا حتف (9)



 وليل قاشع

 5 سانلا ل [دتنُي ام رثكأ ىه ةعاضب نع نورخأتي ال م ويلا هل قاشعو

 .ميوقلا كولسلاو ميركلا ىلخاب ل نوقلخفيف

 ولع :لوشفت ينالوخلا ملسم وبأ ناك

 ولو :دارتسم يدنع ناك ام انايع ةنجلا تيأر
 .27 «ىازتسم يدنع ناك ام انايع رانلا تيأر
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 سائلا ةداهش ..اريخأو

 : نع هللا لوسر لاق

 00 تارم عبس يب نمآو ينري مل نمل ىبوطو ءةرم ب نمآو ينار نمل ىبوط ؟
 بابك يف هلثب ناك امو يبخل طم حق :لوقي ةتيبع نب نايفس ناكو

 مكحيفو هلأ تدي هيلع 4 ٌمُتأَو َن َنوُرفَكَت فيكو ) :هلوق هو هللا
 7+ عو م1 نارمعلآ] 4 0

 لهأ نم ةنجلا , لغأ اوفرعت نأ كاشويا :246 هلوق يف ةيناث ةرم ةراشبلا رركتت
 متنأ :ىويسلا ءانثلاو نسحلا ءايثلاب :لاق ! ؟هللا ةزييابركلا م :اولاق 0
 .206ضعب ىلع مكضعب هللا ءادهش

 ىف ليضفتلاب تدزرو !هيققحم ةقيرطو عوسلا :ءاتتلا وأ نسحلا ءانثلا ةروصو

 , ١77/4 قشفد خيرات ار وتقع (0)

 : بقر عماجلا حيحمم ياك ن نا نع دحأو ةمامأ يب 1 نع ىكاحلاو نايح ن 1007 حيحص (5)
+11 

 ١. م8671 راكذتسالا(«؟)

 : مهر ةرجام نبا ميسم يف امك هيا نس يعل ريهز ىبأ نب ركب يب ١ نع ةجام نباةاور7 ن ءنومحا4)
 0# ٠



 ءقجلاوفوليل_ مح ميج. ويصح م. 0 184 و

 «عمسي وهو اريخ سانلا ءانث نم هينذأ هللا الم نم ةنلا لهأ» :# ىبنلا ثيداح

 .''؟عمسي وهو ارش سانلا ءانث نم هينذأ الم نم راتلا لهأو

 ؟هينذأ هللا الم هلوق دعب عمسي وهو هلوق ةدئاف ام :تلق نإف# :ىوانملا لاق

 راهتشالا نم غلب رشلاو ريخلا نم هب فصتا ام نأ ىلإ نآريإلا هتالتاف لاقُي دق :تلق

 سانلا عمسيو الإ ناكمب سلجيو لحم ىلإ هجوتي ال راص ثيحب ءايظع اغلبم

 عامسلاب لب غالبإلاو ةطساولاب كلذ هعامس نم هينذأ علتمت ملف «كلذب هنوفضي

 ظ .ةرتاوتملا نضيفتسملا

 |ك رمالاو :دبالو نطظابلا ٍتيظو ةريرسلا ءافص ىلع لدي, تاونملا ءانثلا اذهو

 دسف اذإو .هالعأ باط هلفسأ تاط اذإ ءاعولاك لامعألا انإ» :ي يبنلا ربخأ

 ." ”هالعأ دسف هلفسأ

 رهاظلا نأ هيبشتلاب دصقلاو ءدهاشم هالعأو ىترم ريغ ءاعولا ىف ام لفسأو

 حلاصلا لمعلا نرتقا اذإف «ةتينالع تباط هتريرس تباط نمو «نطابلا ناوئع

 نيلاضلل ترانأف حراولا: نع تاغاطلا زاونأ تقرشأ نطابلا ضالخالاب رهاظلا

 ةملظ هبسكي كلذ نإف ءاليختو نيكو باجعإو ةايزب نرتقا اذإ ام سكعب :قيرطلا

 1 لل : . كامب نوري سانلا عت

 مهر كح
 ثم ا

 )١( و : مهر ةحيحصلا ةثسلسلا يف امك : حيحسص 1#

 ) )7ريدقلا ضيف 7/ 18

 ١ : مقر عماجلا حيحص يف ايك ةيواعم نع هجام نبأ هأؤر ؛ حيحص (7)





 لكب اه وخد كن ٍس نحنو «دحأو تنَذَب هيأ نم انوبأ جرخ .يناوخإ

 يبأ نس أس رفتلا يأ ةظع وم ةصالخ يخوت !؟برونذلا هذه 1

 دبع نب رمع ىلع كعب ناك ء .ةتيدملا يعبأت نم وهو ةيمأ

 ؛آم وي هل لاقف «هظعيو ء زيزعلا

 هل دجتسأو حور نم هيف خفتو «هدنيب هللا هقّلخ دبع !!نينمؤملا ريمأ ايا

 ةدطخا كتب ةنخلا نم هج رتخأ ةدحاو ةزم هاصع .هتنح هنكسأو هتكئالم

 , 01ه هلبا للغ ئتمتتو ءارارم موي لك هللا ىصعن تنأؤو انأو :ةدحاولا

 نكل ةرف رآنلا لخخدي دف .ةنملا لخدي ديجو لأ ىلع تام نم لك نأ مولعمو

 5 لمع ام يصاعملا نم لمت ولو «نايبإ نم هد لاقثم هيلق يف ماد ام اهيف دلخي ل

 ؛ليمع ام ربلا لاعأ نم لمعاولو رمكلا كلغ تام دحأ ةنجلا ل اهندي ال هنأ ايك
 «ةنجلا | لخدي الا :هلوق يوم ىتلا ثيداحألاف ةعاجلاو ةنسلا لهأ داقتعا اذهو
 :نذإ اهانعم

 ؛هيزاج ال نأب هللا مركتي دقو هللا ةازاج نإ ةازاجم نود ةنلا لخدي ال -أ
 :بيس: يغب وأ تبسي كلذ نوككي دقو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو

 .مهنع امش ءاش اش نإو مهمدع ذع.ءاش نإ رايخاب ن :يىلسملا ةاضعل هللا ديعوو

 .رخأتي لب ؛ةلهو.لوأ نيقتملا عم اهلخدي ال وأ -ب

 ,بئذلا اختسا نم لغ لومحم وهوأ -ج

1 / 
 )١( .17؟ 1/5 ةرغاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا



 تاجزبتهلا :لوالا عخابلا
 لخدي ال فتاقفانملا نهو ؛تالّيختملا تاجرتملا مكئاسن رشوا :ِةيلكَي لاق

 5 5 .”''ةمصعألا بارغلا لثم الإ نهنم ةنحلا

 :عيرملا نامرجلاو ةديدشلا ةبوقعلا هذه ءارو فقت فابسأ ةدعو

 انهنف حرخت ةرم لك ءارو نم ةجرتملا اهينجن ىتلا ةفعاضملا تائيسلا :لوألا

 .اهيلع عقت نيع لكو

 .هنم ةبوتلا مدع عم هراركتو اهبثذ ىلع اهرارصإ وه :يناث ببسو

 يف ةهداتعت :اهبنذ ةحرتتملا رعصتست ثنتح زاغصتسالا +ثلاثلا ببسلاو

 ف اهناميإ روهدتي مث «قيرطلا فصتنم يف هرغصتست مث «ةيادبلا

 رخافت دوعتو «بنذلل حابقتسا لك اهيلق نم خلستيل ةياهنلا

 .اهجريتو اهتنيزب

 ياللا تاودقلا نم تناك اذإ ةصاخ ءاهجرنت ىلإ ةتماصلا ةوعدلا مثإ :عبارو

 يف رشلا ةبغر كيرحت .مثإب ءوبتل ءءاسنلا نم اهزيغ يف رثؤت

 .هيلع نهلمحو جربتلا يف اهريغ بيغرتو سوفنلا

 ةينالعلا بونذو رسلا بونذ نيب ام ناتشو ؛هب هتبحاص ةرهاجم :سماخو

 هب هحضف مدع ءاجر هيف ايندلا يف دبعلا ىلع هللا رتس نأل هللا دنع

 رهظيو حيبقلا هناحبس رتسي ؛ىمظع ةمعن هللا رتسو «ةرخآلا يف

 نع ٌحص اذلوءاه لكرو ريسلا ةمعنب رفك ةرهاجملاو «ليمخلا

 نم هله نع ةيانك وهو « ىو لطسرم دهاش هلو ؛ ١845 : مهر ةحبحصلا ةلسلسلا ياك: حيحص )١(

 .ليلق قتابرغلا يف فصولا اذه نآل ءاسننا نم ةنجلا لخدب



 ع وص

 ."'00لجبو زع
 8 نفعو ىلاعت هللا ةيفاغ نم ديعب اذهف ؟هب سانلل كرما نحملا نم ا لقأ هل متاكلاو :نلعتسملا رهاجملا' نم (منإ لقأ هبكتري اهب يفختسللا :ميقلا نبا لاق انه نمو

 وسلا زاج : ىداثلا عذاجبلا
 "7 هقئاوب هراج نمي ال نم ةنحلا لخدي ال , تلي هللا لوسر لاق
 اج ةاتاعإ برضُي يذلا لثملا قو“ ورشا يعرب كاب حب نعت ةئاوبلا

 : عاشلا لاق اَذِلَو يزاد غيأ لون يراج تعب : :هراد عاب نم لوق ع ءوسلا
 صدي كانه اراج اونملعي لو ١ , :يزشم صخرلاب تحب نأ يننومولي
 صضخرتو رايدلا ولغت اهتريجب (نإف مالملااوفك مهل تلقف

 .فداق هدم 1من نأ انملعو ءوضلا نان نم 2 ىبنلا ذاعتسا اَذشَو

 راج نإف .ةماقملا راد يف ءوسلا راج نم كب ذوعأ نإ مهللأ
 قالخألا تءاس نندجلا رضعلا قو

 أذ «تاوادعلا تمحو

 2 "لوحتي ةيدابلا

 تالاهخلا تدازو 0 تقاضو
 اذإ ىضم ان | لا ناك» ثيح «تصم روصح , نم اذه ني

 نو نيو تورك صا حمبجبجسسوو
 01 + + ىر ةحيحصلا ةلسلسلا : مييحص ()

 . ١117/9 نافهللا ةثاغإ(")
 هدب نم حيحص (5)

 3 ١ : مقر عماجلا حيحص يف امك. ةريره يف يبأ نع مكاحلا ةأآور ' حيحص (؟)



]ةزيغ ل هسعاع بلط هيحاص وأ ءراج نيش دارأ
 !6 

لو راجلا ىعري مهدخأ ناك ءالؤمو هَ
 راج و

لد ؛ميمخحلا هعّرج ولو ميملا مركُيو
 هءاطغ 

 لزنيو «ليمجلاب ليمزلا رمغيو «ليرتلل مدع اذإ ليزجلا 2

ا باطحُم تيلف ةهريمأ ةلزنم هريمس
 توكلسي مويلا ةنجل

 .قيرطلا سفن

 بلقلا ضياه .ثلاخلا عئابلا

سر لاق :لاق هع يسرافلا نالس نع
 :ةنجلا نولخدي ال ةيهلثو قلعت لو

هزملا لئاعلاو ؛فاذكلا مامإلاو :ينازلا خيشلا
 .""”(و

ضخ ربخآ اثيدح 42 ةريره وبأ ىور دقو
 دامرخلاي طقف سبيل ةثالثلا ءالؤه 

 ارحم لاقف «ةيلاتتم ىرحخأ تابوّقعب اننإو :ةئراكل هده لوه نع ةنحلا لوخد نم

 الو ةمايقلا موي هللا مهمّلكُي ال ةثالثا ل هللا لوسر نع
 ملإ رظني الو مهيكزُي

 :باذككللمو ؛ناز خيش :ميلأ باذع مهو
 ." ةريكتسم لئاعو

ع يضاقلا ةحرق ام ءالوه ةميرج ةحادق ىف ببسلاو
 :ضاي

ذملا ةيصعملا مزتلا مهبم دخاو لك نأ هو
 مدعو هنم اهدنعب عم ةروك

 ؛هدنع اهيعاود ف عضو اهيلإ ةترورض
ل ن كل ؛بتذب دجأ رذعُب ال ناك إو

 ام

جعزم ةرورض ئصانعملا هذه ىلإ نكي
 مهمادقإ هبشأ ةيدعتم عاود الو ة

 اهيلع

صقو ىلاعت هللا تحب فاقختسالاو ةدئاعلا
 ” هريغ ةجاحل ال هتيصغم د

:. 
 51/1 خيلاضلا سنينألاو مصانلا ىنيلجلا ()

 ليقع نب ةرايغل لوقلاو

 دي ةاتسإب رازبلا هاور : يحتم م9
 بيهررلاو بيغرتلا حجت يقف ايك

 114 ؟ مقر

 حيحص يئابك يتاسنلاو ملسم ةاور : حيحص د
 :11705 7: مز بيهرتلاو بيغرتلا



 لقا بحجب ع ويجي , اوابووخلو و

 فعضو نامزلا نم هيلع مام لوطب هتفرعم ماو هلقع هلقع لاهكل خيشلا نإف

 ىعاّود نم هةحيري ام انم هدرع  كلذل ؛ةبعا ود لالتخاو ءاسبلل ةوهشلاَو عاملا بابسأ

 :بايشلا دنع كسلذ ىعاود امنإو !؟مارحلا انزلاب يف هنم هر مس ليو اذه ىف لالخلا

 سلا رغصو لقعلا فعضل ةوهشلا ةبلغو ةفرعملا ةلقو ةيزيرغلا ةر رارخلا

 و اا م رك ا ابا كالو

 ةاذأ ىشخيو ةرذجم نم بذكلاب عناصيو نهاد (نإ نابينإلا نإف .هتعناصمو
 .اقلطم بذكلا نع ىنغ وهو ؛ةعفتم وأ ةلزيم كلذب هدنع بلطي وأ ؛هتبتاعمو

 ركتلاو ءاليخلاو رخفلا ببس !تإو «لاملا مدع دق ةققلا لئاعلا كلذكاو

 لإ اهلهأ تاجا ىو اهيف ارهاظ"ةثؤكل ايندلا يف ةورثلا :ءانرقلا ىلع عامتر راو

 !؟هريغ رمتح و ريكس اذاملق ءاسايسأ ةدنع نحب / أذاف

 نم برضل الإ بذاكلا مام أو ينازلا خيشلا لعفو هلعف .قبي ملف
 ."00 ملعأ هللاو لاغت هللا قحب فافختسالا

 :هّللا هةمحر ميشلا نبا لاق

 نأ ناويحلا دلبأ نم وه يذلا زامحلا ةياده نمو »
 ةليل ف دعّبلا نم هلزنم هب يتأيو ؛هب ريسي لجرلا
 نيب قّرَضُيو هيلإ ءاج ىلخ اذإف :لزتملا فرعيف :ةملظم
 ىلع هب ثحي يذلا توصلاو هب فقوتسي 20

 لوألا هلزنم ىلإ قيرطلا فرعي مل نفق ”«ريسلا

 !ارامح نم دلبآ وهف -ةنجلا وهو-

 .فرضتب ١١2-١١9 /5 ملسم ىلع يووتلا حرش ()
 7 ص ليلعلا ءاقش (0)



 «ةجلاوفولي _ مىح مجم وصمم 1722و

 .'' "ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم ةنجلا لخدي ال١ :325 يبنلا لوقل

 نم اهل ايو «نازيملا ةقدل ايو !!ةنجلا لوخد غنمت ربكلا نم ةرذلا لاقثمف

 ريبكلا تازذ نع مهمولق يف شيتفتلا ىلإ ةباحصلا رابك تعفد ةديدش ةبوقع

 هل لاقف بطح ةمزح هسأر ىلعو موقب ٌرمي 44 مالس نب هللا دبع اذهف «هاياقبو

 كلذو ءربكلا هب عفدأ نأ تذرأ» :لاق ؟هللا كانغأ ذقو اذه لع كلمحت ام : ان

 نم ةرذ لاقثم هبلق ين دبع ةشخلا لخشد ال :لوقي ةكَي هللا لوسر تعمس يأ

 .””ةرعكلا

 !؟ةنجلا لوخ نم ربكلا عنمي اذاملو

 رغويو سانلا تقم ثرويو ءضغبلا,لوسر ربكلا نأ كلذ يف ببسلا لعل

 هللا ههرك سانلا ههرك نمف ءضرألا يف هللا ءادهتف سانلاو :ناوخالا زودض

 !؟ههركي ادبع هتنج هللا لخ دي لهو ءدبالو

 لخد ثالث نم ءيرب وهو هلسج حورلا قراف.نم# :كَ# ىبنلا ركب اذل

 .”7«لولغلاو نْيَدلاو ربكلا :ةنجلا

 سيلبإ نيكت نيح دوجولا يف تيكترا ةيضعم لوأ هنأ اموش ريكلا يفكيو

 نإو ءدرَّط امك درطف ؛هريصم سفن هلان هربك يف ناطيشلا دّلق نمو «ةئجلا نم درُطَف

 ال يتلا ةئيسلا نع ناملس لتس املاذلو «ةرهاظلا تابرقلاو ةح اصلا لامعألاب ىتأ

1 ٠ مقر عماجلا حيحص يف اهك دوعسم نبا نع ملسف هاور : حيجص 000
 

 لكلا ا

يف اك نابوث نع ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمخأ هاور.: حييحص (6)
 . 141١ :مقر عماجلا حيحص 
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00 
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ْ * 
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 د ل ا | .١ : للاعت هللا لوقي ٠ :لاع مث دعمت اهي
 6 ها

 10 1 و إ وقو كاتيوشا دإ ىتح ؟اده لمع نم كتقلخ دقو نرخ ىف مدا نما اه
 ظ

 كو فدي ضرإلللو :نيدوب ناك - 9
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 .( ولا و ءاطسبلا ةسلاجم نم هه 1 ويك ألا هك ظ 1

 . ىمانلا جئاوح ءاضق نع عفرتلا <

 .هق ةرباكملاو أطخلاب فار الام 7 دن قا نعالا مدع
 زر
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 1 ةخحأ «ىأ ديخأ ها : ,- ا

 مشات

 7 12 1 "ا اذ ءبحص ؛ اى ئاحج *يت مسسب . يمك 1و هام تأ و 3و #
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 ماهنلا :نههاخلا عذابجلا

خأ ةناور قو 0و مان ةنحلا لخخدي ال : :دق# لاق
 .تاتق ئر

 !؟ةميمنلا ىه ام نكل

عب ىلإ مهضعب ساتلا مالك لقن ةميهنلا
 مامنلاو! ءمهنيب داسفالا ةهنج نع د

كسينُمال يذلا : :برعلا مالك يف هانعم
دولَج :مهلوق نم ؛ هلق مو ثيداحألا 

 

 ءاهظفحي لو ثيداحألا مد عيض اذإ نالف مت :لاقُي ءءاملا كيت آل تناع اذإ ةَّمَن

«ةميهتلاب ىشم اذإ تاَّقلا ماّنلل لاقُيو
 ". 

 راغصو شيشح نم راتلاةب:دقوي ام وهو تق تقلا عمت .ئذلا وه تاّنقلاو

 .بطخلا

 :يلازغلا دماح وبأ دازو

وأ هنع لوشنملا ههرك ءاوس ؛هفشك ّركُي ام فشك ةميمتلا دح#
 هيلإ لوقتملا 

 ةقيقحف تءايالاب وأ زمزلابو | ةياتكلاب فشكلا اك ءإ وسمو ءتلاث فرط وأ

 هركذف هسفنل الام ىف ةآز ولف ىفتع هركي (عع رتنسلا كاتهو ء رسلا ءاشفإ ةميمتلا

 .!هميمن وهف

 يل نا اوزيل كيرف لعل ملال ةيييط املا نعت

 :ارفث ىدادغبلا

 نمل بويعلا نوغبي سانلا ف نوشمب
 ٌبطعلا َفَرشَتسُي ىكل هيف بيعال

ي يملا اوملعي نإ
 اوملع نإو هوفخ

ي 1 نإو اوعاذأ | رش
 اوبذك اوملع

 7 م يس يتب لا

 لو 0 : معر هدبجحعلا ةلململا ف (ى ةفيذح نع ناخيشلا ةهاور - حيحبص )١(

رصتب6 417 717 بدعلا قا (9)
 .ف



 تل ريح وي ب بي جس ا

 0 ل و
 ؛كتاراتج تالخر تيجو ىنع تاأطبأ !!!ذه ايا :لابقف ءةميمنب دهازلا متاح جى : ف ىلإ «... , راي تيدي .فتالثلا مئارجلا بحاصب ماينلا داغزلا نضعب تاس

 تنأو رد هولا كملت تسبلاو عراقلا يلع تلنخو هيد | ىلإ تصعب
 .4 نمأ

 نلكلضا وتم 0سم مكو ؛!دعأبت نيفَص نه مكو ءعاص 1 هقارأ ف مكف
 : 5> نتن ل : اعطاشت

ٍ! 

 151 ءتاووملا نومانلاف ءاقلاطت نيجوز نم مكو ءارجامت نيفلإ نم مكو ءاقرعت نيبع نم مكو
 . ١<2 هنأ الل .ةدوملا مه اوعرس عاتملا ضصوصللا قرص اذإ ,ءتادومل نصوصا 5

0 2 5-4 52 17 

 هسفن كلهيف مامإللا لإ هيخأب عسب لجنرلا وها :يعمصألا لاق !!تلثملا هلل ىلإ نمانلا ضغبأ :ءامدقلا مج يق دو كنس ؛ 0 6
 :ملظلا وحن عفدب ةرخآلا يف مامإلا كلبتو «هب مامإلا شطبب ايندلا ىف ةاخأ كليو هتيانس هب ثا دنع هسفن كلب قا ؛ةةفامإو ءاحتأو

 هيعافأ نمؤت ملو قيدصلا ىلع ةنراقع نموت ل سافلا يمن نم ْ وي نق
 ؟هبتفي فيك هنم دولل لسولاو ؟ضقبي فيك هنم دهعلل ليولاف ؟هيتأي نيأ نم الو ءاج نييأ نسم ديجأ هب يرديال ليللاب ليسلاك

5 _ 
 .داذاق قازغلا دماح وبأ حصن هدهم يف ماهنلا ديك طبخي يكلو اننا 7

 :رومأ ةتس نو ذك كوخ ويفي وأ كيو لاقي تالف هل ليقو ةميرب هيلإ تليك نتآلع

 :قاعت هللا لاق .ةداهشلا دودرم وهو قساف مالا نأ ؛هقدضي ال نأ :لوآلا
 ميسم دبتاقا ابن ائَوَق أوُبيِصُت نأ وْ يتب قاف زكءاج نإ اَجيَماَح َنيِذَلا اجاني 2 م: هرعت ا ا

 .[5:تارجخلا] ةةادهج



 نأل «ةميمنلا نم لش مانلا لوق لوبق» :لوقي ناوفص نب دلاخ ناك !ذلو

 ءيش ىلع لد نم سيلو ةزاجإ لوبقلاو :ةلالد ةميمنلا
 .«زاجأو لبق نمك

هل حبقيو ةحصتيو كلذ نع هاهني نأ :ىناتلا
 .هلعف 

عت هللا دنع ضيغب هنإف ىلاغت هللا ف هضغب نأ :تناكلا
 نم صعب بجيو ىلا

 :ىلاعت هللا هضغنأ

 .ءوسلا بئاغلا هيخأب نظي ال نأ :عبارلا

ثحبلاو ننيسجتلا ىلع هل يك ام ةلمخي ال نأ :سماخلا
 .كلذ نع 

 لوقيف «هنع هتميمن ىكح داق هنع غاتلا .ىبحام هسفنل ئضري ال'نأ :سداسلا

 .هنع ىبن ام ايتآ نوكيو ءامإبن هب رصيف ذك ىكح نال

 اهكابنأ يذلا نيم ّنَظّْقَحتو اهديستف ةبيبت تيمي اذإو

 اهكاح وأ اهغاص نم ْنِبّنمتَو .٠ ..انهلهأ نم نكتأأل ةميمدلا ذو

 مازحلا لكآ :نسداسنلا عذابلا

 يذُع دسج ةئخلا لخدي ال :لاق كو يبعلا نأ هذ قيدضلا ركب ىأ نع

سك ىلع تركت ةيضولا نمفنَو .“' '«مازحب
اهتيمهأل هلي انل وسر نا

 ءانب هتحرو 

هنع هللا يضر هللا ديع نب رباج نيف
هباحصأ دحأ بطاخ كو يبنلا نأ اي

 اي : '

 ." "تخش نم تبن محل ةنجلا لخدي ال هنإ !!ةرجع نب بعك

يق نازببطلاو زازنبلاو لي وب ءاوز: هريشل حيعتسا (1)
 درا حيحص يف انك يقهببلاو طسوألا 

 .175 5: مقر ١ بيهرحلاو

ح ءريغل جيحص (؟)
عمو ارو

ع رجلا حيحبض لاف 
 , ١ ا” ا ١ مهر بيهر لاو ت



 77 اوعاب نورخأو

 بنجلا ناك اذإو «ةنجلا باب نبع دورطم مارحلا لكآ نأ حضتي انه نمو

 نأ عم هللا باتك سمي نأ هيلع مّرحت تقسو ؛هلئا تيب لوخخد نم اعونمم

 كتنبعحاو مارحلا لحو ُْق سمغتملاب بقيكف «ناحايم ناتدح تثدحلاو ةنانخلا

 .دلخلا ةنج :ناكم رهطأ نم ادورظم هلعج ثيبلا همحل هنأ مرج ال !؟تاهبشلا

 اذل :رهطلا :سّدقلاو «4سّدقلا ةريظح» :تافآلا لك نم اهرهطل تيمس يتلاو

 .راهطألا الإ اهنكسي نأ لبقت ال

 :الثاق شهدملا هباتك تاحفص ىلع يزوجلا نبا شهدنا اذل

 0 دقوي هنأ تيرك هيساكمف ؛مارخلا ىلع هبمشحت- هت نم

 :حّرص نوح مارحلا يلكآ نم نيرتغملا ةدابع يلازغلا دماح وبأ حضفو

 ظ .””«راحبلاباومأ ىلع ءانبلاك مارحلا لكأ عم ةدايعلا»

 مث هناوعأ عم نييلبإ كيدح ىلإ عمشلا قرتسا هنأكو طابسأ نب فسويو

 ناطيشلا لاق دّيعت اذإ تاسشلا نإ) 1

 ناك نإف :همعطم نيأ نم اورظنا :هناوعأل

 دقف دهتجيو بعتي هوعد :لاق ءوَس معظم 3-5

 لكأ عم هداهتجا نإ :هسفن مكانك

 .©«ةعضني ال مارحلا

 )١( ىنض شهدملا 1١737

 ملة را ءايحالا (؟)

 ١١8 ض رئابكلا ()



 فجلاوفوليا_ ىحبم وصيد 178 و

 ضاشضغلا ماهإلا :عجاسلا عخابلا
 .078 ةنحلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل اشاغ تيبي مامإ نم ام : : لاق

 هيدرفلا ةحلصملا راثيإو ءاهنع رارسألا نارتكو ءاهتاورث ةقرسب ةيعرلا غو

لك يبنلا دعوت دقو ءعادخلاو ركملا نم عون وهو ءاهيلع بذكلاو ءاهتحلصم لع
 ه

 نم اهتثالث هذهو «'''«رانلا يف عادخلاو ركملاو ءانم سيلف انشغ نما :لاقف ءالؤه

 :يوانملا لاق .رئابكلا

 يي اهتم اهذعف رئابكلا نم ةنالعلا نأ كلذ ىلع كيعولا نم ىبهذلا لد و 1

 :ةيميت نبا مامالل نيطالسلا ذدَحأ ناق

 :هباجأف ؟ةيميت نبا اي ىكلم:نيرت كداكأ

 كلم الو كيبأ كلم الو ككلم ام هللاو»

 ةهنج ديزأ ينإ :اسلف يدنع يواشي كدادجأ

 .« ضرألاو تاوامسلا اَهَضْرِم

: 

دع نع قارطلا ةأور.: ةريعل حيحص
 ميحص قف اك ىرلا لقغم نن هتلا 

 مهر بيهرتلاو بيغرتلا

)١( 
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 حيحصض يف اك ةحيحص ق نابح نبا و فيج دانسإب ريغصلاو ريبكلا يب قازتطلا ءاور : تخص ٌنسحَع (؟)
 تت #- , 1 4- ١ - - 2 - 5

 مقر بنهرتلاو تيغرتلا 11738 .

 . 1857 ريدقلا مف (9)



 اا كال 25 رس 06

 ١ ل

 7 ميول



 ساتلاو دجسملا يف سلاج وه |[نيب #3 هللا لوسر نأ هذ ىثيللا دقاو يبأ نع

 ىلع انقو [لف ءدحاو بهذو لي هللا لوسر ىلإ نانثا لبقأف ءرفن ةثالث لبقأ ذإ هعم

 رخآلا امأو ءاهيف سلجف ةقلحلا ىف ةجرف ىأرف امهدحأ امأف ءالس في هللا لوسر

 : لاق هي هللا لوسر غرف ايلف ءابهاذربدأف ثلاثلا امأو .مهقلخ سلجق

 :لاق .هللا ل وسر اي لب :اّولاقأ.«؟ةثالثلا رفنلا نع مكر يخأ الآ

 بم هللا ايحتساف ايحتساف رخآلا امأو شا هاوآف هللا ىلإ ىوأف مهدحأ امأا

 .""”:هنع هللا ضرعأف نضرعأف رخآلا امأو

 مسلاو هللا نم سانلا فقوم عئارو زجوم وحن ىلع ضخلي ثيذخلا اذهو

 :لوألا امأف .هلمع نسنجسنم ناك مهنم داو لك ءازج نأ فيكو ءهيلإ

 :© هللا هاوآف هللا ىلإ ىوأف ١

 لبق 0 لذبلا نطارم ىلإ | مننفا ندب ا نيل قيال ةيفوا

 تيد 1 و وام صحا ع ىوش

 ناكم ىف تدك اذإف :كب الإ دست ال ىتلا تارن رغثنا دنس ىنعم هيف جرفلا دسو

 وأ ملسم ةبيغ دريدو 1 ركدم نع هني وأ فورعمب رمأي وأ مالسإلا هيف ر مص ذل

 )١( مهر ناجرملاو ؤلؤللا يف اك ىتيللا دقاو.يأ نع ناخيشلا هاور:::حيحص : ٠8 14.



 ةنجلا ىف ىليل 152

 الإو هيلع ةفقوتم ةليضفلا نوكت ثيحب :كربغ هناسل كسمي وأ هرصب ضف

 رجأ انتو كياوث فعاضتب اهذنغف «مدعنا الإو كدوجو نم عبان ريخلاو «تتام

 .نيقباسلا

 :؟هنم هللا ايحتساف ايَحتساف رَخآلا اننأو١

 765 ىبنلا نمو ىلاَعت هللا نم ءايح باقرلا تو ةمحارملا كرت يأ

 ضرعُي نأ ىحتسا ؤأ «ةقلحلا َكَرَدَي ملو رخأت نأ دبي هات وأ ءنوضحلاو

 ميظعب هازاج :ليقو ههبْذعُي لو همحرف هنم هللا ايحتساف «ثلاثلا لعق اك ايهاذ

 يذلا ةبترلاو لضفلا ىف لوألا هبحاتض ةجردت قحبلي ل كلذ عم هنكل «باوثلا

 .نيتجّرَدلا نيب ام ناتشف «ةيرقو هفطلب همركأو ةبر هاوآ

 ىنغتساف» :5 سنأ ةياور يفو :هنع هللا ضّرعأف ضرعأف كلَّلا امآَو»

 لجرلا اذه هنأ ىلإ ةراشإ اذه قو ةةَيلع طخسو هناي مل يأ ءالهنع هللا ىنغتساف

 «ضرعأو ريخلا ىف دهز نم ذ هيفو ةرورضو رذعل الر يخلا نع اًضرْعُم بهذ

 :لاقف هبر نيحلاصلا ضعب ىجان [ى قلخلا رثكأ لاح انهو

 .8كل نيض ٌدعَتلا لقأ امو :كنع نيضرعملاو كيلع نيضرتعُما رثكأ ام !ىملإ»

سمو هتايح لحارم بسح ىلع فايند يف هفادهأ ةدعنت ءرملا نإو
 يتلا هتايلوئ

«تايولوألا ملس يف ةنجلا ىقبت لهف ءرمعلا يف مِّدقت |ملك هيلع مكازنت
 يف عجارتت مأ 

 ؛ةياجإ ىلإ انم لك نم حاتحي يذلا لاؤسلا وه اذه !؟تايرغملاو طوغضلا لظ

 نأ ىلإ ارطضم هسفن يناليجلا رداقلا دبع دجو هتافغو ناضإلا نايتس َْيَسَسَو



 فرصاو :هكير كايندو تلام سار ةرحلا لسعا»

 نم لضف نإ مش :تنترخآ ليصضحت 1ك تقامو و

 الو :تحشاعم بلظ ىو كاسند 8 هفرصا < سل تحتنامز 2

 لضف نإ مث رب هيرب ا و جس اوم

 ا"! ؟تترخاذ اهتفرص ةليضف نامزلا نم

 مهايند ىلع نيصيرحلا مومعو نيفئاخلا عومج يرصبلا نسحلا نامطو

 :ةضاخ بابشلا ىلإ هناطخ اَهجوَم لاقَق قؤوكلمي ام لك اهليبس يف نيلذابلاو

 بلط نم انيأر اًريثكف ءاهوبلطاف ةرخآلاتب مكيلغ !!تابشلا رشعم اي)
 عم ةرخآلا كردأف ايندلا بلط اًدَحَأ انيآراامو ءايندلا عم اهكردأف ةرخآلا

 ,''”(ايندلا

 ساس الاج ادجا -1

 نبا لاق .سيلبإ تاستبلت رهشأ نم ةضيرفلا ةعاضإو ةلفاثلا لع داتعالا
 :يزوحلا

 لبق دجسملا رضحي نأ لثم ضئارف عيضيو ةلفان ىلع دمتعي نم ماوعلا نمو *

 تاقوأ يف رضحي ال نم مهنمو ؛مامإلا قباس امومأم ىلص اذإف لفنتيو ناذألا

 ىلع صم وهو ىكبيو دبعتي نم مهنمو :بئاغرلا ةليل محازيو ضئارفلا

 مهروهمجو ؛ميحر روفغ هللأو ةنسحو ةئيس :لاق هل ليق نإف ءاهكرتي ال شحاوفلا

 مث دهزتو نآرقلا ظفح دق مهنم الجر تيأآرو «حلصي امم رثكأ دسفيف هيأرب دبعتي

 2١ ثم ١548 لإ مالا ئرداقلا راد ظ 4 رص بيغلا موثق ()

 .5 صم ىقهيلل دهزلا 1)

 الاعب



3 7 : 3 1 

مع خيشلا يضر ل ادلو
 :يناليحلا رداشلا ل

َ: 0 

 مث هونسلاب لش اهنم غرف اذإف :ضئارفابالوأ لفتشي نأ نمؤملل ىضينيد

 لاغتشالاف ضئارفلا نم غرفي ل [ف '«لئاضقلاو لفاوثلاب لغتشي
 قمح نتسلاب

 لثم هلثمف «نيهأو هنم لبقي ل ضئارفلا لبق لبق لفاونلاو نتسلاب لغتشا نإف :ةنوعرو

مدخ يف فيم ديلا وأي الف تمد ىلإ كاما ةوعدي نجر
 0 وه يلا ريبألا ة

 ."'"ةهتيالوؤو هذي تحتو همداخت و كلملا

 ةبعصلا ةيادبلا 7

 ا ا ب11 تكسي هتك كر ثيغلا لوأ .ىحخأ

 يندجأ :لاقف يلسأ دق تكانت لاق جلب الل رفاك لجر ءاج

 ."": اهراك تنك نإو ملسأ» لك هلك يتلا هل لاقف ءاهراك

 رومن عم مالسإلا ةحص'ىل اع لدي اذهولا :ئ يرابلا تتقن ف تجر نبا لاق

او مالسألا يف لذ اذ نكل ءهل هتهاركو ةنع بلقلا
 لمع .هفلاو هداتع

 0 والخ جو

اقت لظتو ءرمعست مث أدبت نأ نذإ | مهملاف
 نع كل هنيهوت يف ناطيشلا مو

لا اهدعبو «كبلق يف نائيإلا رون قرشُي ىتح :كتعاط
 يذلا ملالا دعب ةذللاو ةوالح

 .ةيادبلا ف فداص

 )١( مقر سيلبإ سيبلت :51/2.
:١ 2183 ١948 

 ىوألا يرداغلا 0 نمي تيخلا نرخ
)5( 

5# : 
 مقر عماجلا حيحيص ىف اى كلام نجر نع دمخأ هاور : ميحص

)8( 



 155 لاول سفنأ داي

 ةيضقلا لصاآوزغللا حاتفم وه نذإ رارمنسالا

 بلقلا نورك ودك هيو فاناعم نم دعم ناك يهم 6 72

 رازوألا هكارتوراظتنالا قوط نم أدصت تداك يتلا خب

 .هللا نذإب ندبلا ءايحإ 2 اهلمع ادبتل

 يناكوشلا مامإلا لقن دنقف ءران وأ ةنجب نونمؤي ال نيذلا رافكلا نم ملعتو

 ظ :لاق ثيح ةعئار ةملك نوطالفأ نع

 لئاضفلا : لاق برا هوتي ننع ملعلا لهأ ضعب ةعر ةأكح ام نسحأ اموال

 "*«بقاوعلا ةّرم لئاؤألا ةولح لئاذرلاو :تقاوغلا ةولح لئاوألا ةّرْم

 : لاقف "سفنلا بدأ" سيفتلا هباتك يف يَذمرتلا ميكحلا راشأ اذه ىلإو

 نجي اهنإ « يدشلا كلّذي هتوكس فيك ء همأ يد داتعا امنإ ىبصلا ىرت الأ »

 ٍمِظف اذإف « ةيناوهشلا سفنلا كلذكف «هدجو !ذإهب حرفي فيكو ءهدقف اذإ هيلإ

 .ةمعطألا ناولأ دجتو ةثأل « كلذ دعت#ئدشلا ىلإ تفثلي ال. ىتح ء مطفنا يبصلا

 ااعت هللا برق حورو نيقيلا بتيط تدجو اذإ سفنلا كلذك . نبللا ىلإ ني الف

 "70 تاوهشلا كلت ىلإ نت لاه هرظن ليو لجو زع هللا رايتخا ةوالخحو

 !!ةفارب ةيبهذ ةدعاف

 .هيمنيو بلقلا يف ملعلا خّشري كلذ نإف لمعت نأ كيلع ملغت نأ درجمبو

 دق لب ؛هفعضت هتفلاخو .هرّرقيو هتّبثي ملعلا بجومب لمعلا نإف ١ :ةيميت نبا لاق
 : ىلاعت لاكو :[5 :فصلا] 3 مهبول هدأ غار أَوْغاَر اَملف 2 :ىلاعَت هلأ لاق .ةبهُذت

 )١1( نم فزألا ىهتتمو بلظلا بذأ 145.

 ) )1.ةينابللا ةيرصملا رادلا - ىلوألا 2--75-785 نص ىذمرتلا ميكحلل نسفتلا بدأ

 ًارأعمدم»



 «شبلاوفولي مح مجم وص م ا 18و
- 
 ل

 11٠١[: :ماعنألا ] © م قرم 2 هب اوئمؤي ىل امك ْجُهَرَصَتَأَو نجتَديفَأ ٌبِلَقُمَول

 م 3

 4اًعيِبقَت ّدَْسَأَو حل ارْيَخ َناَكَل هب َنوُظَعوُي اَم اوُلَعَف ْمِدنَأ َوَلَو# :ىلاعت لاقو

0 

 1 <55 :ءاستلا]

 :يزوجحلا نبا لاق

 رهش بعتب ىضري رجاتل ايجعاو »

 هرمع مايأ ربصي ال فيكف :ةئس حبري عتمتيل

 قف ,
 ٠ ©1))ادبأ اهحيرب تلت ةلكقلا



 117 ةحلأول سفللا دأب

 . قرط ةيذاهذ>-ا
 لاق 232: .٠ ٠

 ريخ اذه !!هللا دبع اي :ةنجلا باوبأ نم يدون هللا ليبس يف نيجوز قفنأ نم١

 يعُد داهجلا لنعأ نم ناك نمو :ةالصللا “باب نم يعد ةالصلا لهأ نم نم”ناك نمف
 نم ناك نمو «نايرلا باب نم يعد ماينصلا لهأ نم ناك نمو قاهدأا نات نم

 الا سدا سايلا نركب ىبأ لاق .ةقدصلا باب نم يعد ةقدصلا لهأ
 ."”(ميهنم نوكت نأ وج وجرأو معن : :لاق ؟اهلك باوبألا

 ام !!سفنلا هذه زيكأو «ةمهلا هذه ىلعأ ام !!قيّدصلا ام كاردأ امو قيداصلا
 نم اباب ملعت ال يتلا ممحلا اهنكل !؟ةنجللا رقتسملا ناك اذإ لخد باب يأ نم هرضي

 نأ موي لك اهسفن سفانتو ,نودلاب لبقت ال.ةمهو «هيلإ تعس الإ لعأ رجألا
 ردحتم هتكل ردحنم يف هنأكو هللا ىلإ هريس ةعرس يف وه «سمألاب كردي ملام كردت

 ظ . !!ةنجلا ىلإ هب يقتري
 2 ١

 ببص نم طحني دعصم هنأك ائدتبم قبسلا زاجو لاجرلازب 2 3
 : رحجبح نبا ظفاحلا لاق

 باوبأ لخاد نم باوبأ :اهنم ىعدُي يتلا باوبألاب دارملا نوكي نأ لمتجيو»

 .0 ملعأ هللاو ةيناث نم اددع رثكأ ةحلاصلا لايعألا نأل ؛ةيلصألا ةئجلا

 يف دهاجملا :ةنجلا ىلإ جولولا هنم وجري باوبألا نم باب ىلع فقاو انم لكف

 3 50 مقر غماجلا حيحص يف (ك ةريره يبأ نع يذمرتلاو دمحأو ناخيشلا هاور حيحص ()

 .78 /1/ يرابلا حتف )١(

/ 

 انعدم



 ةنجلا يف ىليل ظ 18

 قفتملاو ؛هتعماج يف:بلاطلاو .هعقوم يف سدنهملاو ؛هعنصم يف لماعلاو هتك رعم

 لكو ؛ةنخللا ةنويطخي ءالوغ لك ءاهسوز ةعاط و ةجورلاو دامب ف مالاردهلاب

 .هللا نذإب ةنجلا ىلإ ةيدؤم قرط اهلكو «هتقيرطب

 !!واخ اهضعبو «ليوط روباط همامأ محدزم باوبألا هذه ضعب نكل ظ

 ةعرسو راظتنالا مدع دشني ةرغاشلا باوبألا كيتاه لثم قرطي يذلا وه ىكذلاو

 الثمف «ةنجلا ىلإ جولولا

 يف ظقيتسي نم مهنم اليلق نكل ءمحدزم باب اذهف ىلصت سانلا نم ريثك

 .واخ باب اذهف رفغتسي رحسلا

 رج ىلع ريصي ال نكل ؛ءاتشلا مايأ ضعبو ناضمر نوموصي مهلك

 .ليلقلا الإ شطعلا نم فوجلا عطقي يذلا فيصلا

 مههلت ل نيذلا ءايغألا نب لعن 7 ليتر قدي نمر امو

 .اذكهو «ليلق نم ليلق اذهف ءريقف نم ةقدصلا تءاج اذإف :هللا ركذ نع مههلاومأ

 :ءاققا وم هيقااودو ريغ يم نيناثلا ربع وح ف ضياو# كالوس قات

 ريخلل قيرط يف كدحو ترسو اوتامأ ام تييحأ كنأ ايشتنم ءاقراط هباب ىلإ مّدقتف

 .روجهم

 ىعار يذلا انب هللا ةمحر حمالم نم حملم كلذك ه5 ركب: يبأ ثيدح فو

 ةلاسر يهو «تابغرلاو لويملا عونتو فورظلا ريغتو رشبلا تاناكمإ ٍفالتخا

 همدقي ائيش دحأ مّدعُي نلو .نمثلا كلمي لكلاف ءرذع دحأل دعي مل هنأ اهدافم

 ! ؟رذ يبأ ثيدح امف !!رذ يبأ ثيدح :ليلدلاو :ءيش يأ «ةنجلا ءارشل

 اراب



 ' اهلخدي ةنجلا ىلع لادلا-؟

نحلا بحت امك ريخلا كريغل بحأ لب اينانأ نكتال
 كلاوح نم عداو كسفنل ة

يفنلا نع صيخرلاب لغتشا هتيأر اذإ اهميعن ىلإ
 هذهو «دلاخا نع لئازلا رثآو «س

 بحت لهف ءهركذ دع رك انهك ةيحلأ معو قولت ءايبنألا ةثارو يه ةوعدلا

و ةنجلا ىلإ كتوعد نأ ملعت لهو !؟اهيلإ كريغ وعدت لهو !؟ةنجلا
 اهركذ ةرثك

ع كلعبجتو «كبلق ىف اهبح فعاضن ظ
 .ردقأ لذبلا ىل

كتجوز بحت له !؟كءانبأ بحت له
نجلا ىلع مهثحت لهف !؟كيدلاو . .

 ة

 / اذإ !؟رانلا ىلصي مهنم بحت نمو نجلا يف وكت نأ كرسي لهو !؟اهْيلع مهدنو

غتشاو ةنجلا ىلإ مهتوعد مّدقف كلذ درت
 0 مه الباب انوع باو ل

 ةرذاخلا ةضافتنالا-0

يعتملا تايادبلاهةق سباب كرا وس[ زل و3 قس لع متع
 يدوت ةف

عو رجافلا هللا ؛ةفيعضلا تاياهنلا ىلإ دبالو
 مدع تامالع نسم امه ةقثلا زيجت

اتلا دوجوملاب رازتغالاو ىلعألا ءازجلا يف ةقثلا
 .ىندألا هف

 ةظح يف كبر دعت نأ وهو مشا عم دعولا فالخإ قالخاإلا حبقأ نم

 صاع نب ورمع نبل دبع نع يور دقلو «رصكت مث ةنجلا يرتشت ملا

وي نأ شيرت نم العجر دعو ناك هنأ د
 لإ لسرأ هتوم دنع ناك الق هنأ ه

نلا ثلثب هللا ىقلأ نأ تهركال :الئاق هجّوزف
 مهب يرح مبمر اودعو نيذلاو ؛«قاف

 .مزحأو قدصأ اونوكي نأ

لاو ىوقأ مزعلا ناك رغصأ نسلا ناك (لكو
 يرسلا ةيصو يهو ؛لهسأ ءافو

فا قعق باج ابسيجبابعلا حريم لقلا
 ةهابوقرسلا ناك لاف لم ني دي

7 
 الا عبمع»



 يف لمعلا امنإف اولمعا «بابشلا رشعم اي ةربع مكل انأ» :هلوح نحنو انل
 .20ةةسسلا

 ةالدقهلاو ةدأل 41-1

 قامعأ ين رذجتملا ةنجلا قشعو ةفراجلا ةبغرلاو ةريبكلا ةدارإلا كلمت دق

 ىضقت اريدم نوكت نأك ؛ءكفعست ال كدراومو كتاناكمإو كتردق نكل ؛كبلق

 تاجايتحاو ةشيعملا بلاطم كيلع تبلاكت اريقف وأ .كلمع يف لاوطلا تاعاسلا

 ةدارإلا ربجت دق اهدنعو «ةريبك ةرسأو الافطأ نيعرت تيب ةبر نينوكت وأ «لايعلا

 نم ةدافتسالا يف ننفتي ةنجلا بطاخو ةمهلا ىلاع نكل «ةرئاخلا ةردقلا ةقداصلا

 اهذبيو هتبوبحمل اهمدقي لذب ةقيقد وأ دهج ةرطق يأ نع ثحبلاو ةحانملا دراوملا

 ةنجلا لين كلذب وجري ىربكلا ةياغلل هفّظويو هب لِْغّش ام يف هتين دّدجيف «هتياغل

 .فورظلا حاس مدعو هدراوم فعض مويلا ذعب دحأ نوكشي الف اهب زوفلاو

 !؟َنذإ كبلق يف ةدارإلاو ةبغرلا نيأف

 ةحار ىلعالا ىلإ زظنلا-ا
 :قاطن ىلع قباست ءبجعلا تيأر نينمؤملا نيب ترس اذإ قباستلا جور

 ممحلا تاحبسسلأ ةلسفاننمو .فلسلا لايجأو يلاحلا انليج نيب :لايجألا كك

 نب نايمس لاق .ةباحصلا اوناك ولو تاريخلا ىلإ نيقباسلاو ةيلاعلا

 :ةباحصلا نم هريغب هنراقيو كرابملا نب هللا دبع نع ملكتي وهو ةئييع

 الضق هيلع مه تيأر اف هللا دبع رمأو «ةباحصلا رمأ ف ٌترظن»

 .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤمو نانحلا راد ط - ١45 ص ىقفيبلل دهزلا )١(



 كيلاوفوللي_ مح هع وصمم هو

 1"( هعم مهوزغو دو يبنلا مهتبحصب الإ

 ءالمز وأ كناريج نيب ؛ضعبو مهضعب دحاولا ليجلا دارفأ "1
 وأ كلمع

 .كتلئاغ ءاضغأ

 ينافس ربعنا سدا ١ :تالاجملاو ةدعصألا لك قاطن لع مه

أ ءامايص مهرثكأ وأ ؛ةالص مهعشخأ وأ ءاقافنإ
 ءاقلخ مهنسحأ و

 .دربتو نيريثكلا ةمه رتفت قبسلا لهأ ىلإ علطتلاو سفانتلا اذه نودبو

 ظ :يزوجلا نبا لاق

 ءكتاف دقو نيدهتجملا باوث لياختت نأ - هتلمأت نإ  كلسك ليزي امتود

 تيمي حرجل اف ةمهلا تيب اناق هر ضمت مانن] عقل يبوت يف كلذ ىفكترو

 .ماليإ

 «تزثعتو :ماوقأل ةاجنلا بئاجن ِتبّرَق دقو كربق نم تمق اذإ كب فك

 ةلاطبلا ةوالح تبهذ تاهيه ؟تطّبمتو طارصلا لع نيحلاصلا مادقأ تعرسأو

 !!ةمادنلا بوشر يقيو ٌلسككلا سامتام بصتو «فيلألاةرارم تيقيو

فا «ةميزع نم سلف كلمي ال وهو ةنجلا روح ابطاخ ايف
 يل ركفلا نع حت

 ثغتساف نطابلا نم اطيبثت تيأر نإف :كباطخ عقاوم رصبت كلعل ربعلا ءوض

ملتت كلعل راحسألا يف هّيتو «فطللا نوعب
 راطق ىلع قلعت ؛حابرألا بكر ح

 ."7« لزنم يأ الزنم ولو نيدهتجملا عابر يف لزناو «تاوطخ ولو نيرفغتسملا

 )١( دادغب خيرات ١11/1١

 ص رطاخلا ديص (؟) 15 ١.

1 



م طاقسإ نكل داهجلا يف ةدراو ةيآلا تناك نإو
 لوبقم ةنخجا بلط ىلع اهيناع

اك امهم ..اعينمخ ايهف ءاهبلا ةلصوملا قرطلا زربأ دحأ داهجلا اذإ
 ..مكرامعأ تن

اويلطا ::ءانساة اب مكالك ..مكلاوجأ
 مايس ويف اولذباو وكدهج ةدجلا 

عي هيدكؤلا يبس رياعلا لل مكستسأل رقسالوو قل ور
 بديلا انه لك د

 ىتم ىلإف «بولطملا ةمظع متفرعو «ةلاهجلا مكتع تفتنا دقو فيك «قيوشتلاو

تم ىلإ !؟ىئودحلا ىتم ىلإ !؟قمملا ربغ ىتم ىلإ !؟ةلفغلا
 ريغ ىتم ىلإ !؟شيطلا ى

 !؟ةنمحلا

ةرخخآلا نيتي ايننلا عئايو ةقفضلا دقاخ ىغأ
 :ةنججلا لوألا كبه لعبا :

حاو «كمزغب اهنع فلختلا راذعأ ةمئاق عطقاو
 مث «كتمهي اهوحن كتعتمأ مز

يسب فّطو «مهتافرع لغفقو ءاهفاشع بح يف كلاحر ام
 ايندلا تججع املك مهتر

لعاو ؛ةلئازلا ايندلاو غرافلا فيزلا قاشعب كلوح
 هنجا قاشع رّيِس ركذ ةرثك نأ م

رت نود لتخعلا جاوضأو لبلا مضخ ىلإ نيرِحْما عفدن
 ..'ميبج ايهف لجو وأ دد

 :اوقلظنا

او يف ءالؤهف :ماهوألاب نوللعتملا راذعألاب نوحّلستللا امأ
 يف ةنججا قاشعو د

بع وبأ اهقلطأ يتلا ةيلاعلا ةحيصلا يهو داو
 مصلا ناذآلا اهب كصي يشرقلا هللا د

ذعأ ةمئاق قّرميو نيئكلتملا بولق جلاعيو
 :«اوقب يهتنت ال يتلا مهرا

تنا نإف «ريساكمو اًجرع ىلاعت هللا ىلإ اوريس»
 0 ةلاطب ةحصلا راظ

 ا

 1١. 1/4 نايعألا تائو.(9)
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 .ةسههلا ليعي انالق نإ :يبانعلل ليق

 نإ :هل ليقو :ةنجلا نودب عنقي ال نذإ :لاق

 حرفي ال نذإ» :لاق :ةمهلا ديعب ملاع انالف
 :'”ةاتفذلاو

 ىزاذعا قلط -1
 رشع ذخحأ يزوحجلا نبا ةروأ [غ*:توبكتعلا] 4 ُةلاَفْثَو افاق ىتعم فو

 :ل وق

 .انايشو اخ ويش :اهدحألا

 .اتايكرو ةلاجر :يناثلاو

 .طانشي نيغو اطاشن :كلاثلاو

 .ءارقفو ءاينغأ :عيارلاو

 :لايع ريغبو ؛لايع يوذ :سماخلاو

 .عايض يود ريغو ؛عايض ىوذ :سداسلاو

 .لاغشأ يؤذ ريغؤ ؛لاغشأ يوذ :عباسلاو

 .ىضرمو ءءاحصأ :نماتلاو

 .نيلهأتمو ءاباَّرع :عساتلاو

 .ةفلاخملا نع ًالاقثو ء«ةعاطلا ىلإ افافخ :رشاعلاو

 ." هتم راثكتسالاب ًالاقثو :حالسلا نم ًافافخ :رشع يداحلاو

 5 ردلا رثن ()



 « لقت _____ىحج ع وص . ةيلولسفلا ها

 كىجوذذ فظو -4
 ءانب يف همدختساو «كبنذ نم ملعتو «كلزتسا دق ناطيشلا ناك نإ سأيت ال

 هللا ىلإ ةدوعلا يف اببس بنذلا ناك اهبرو .حاجنلا ساسأ قافخإلاف «كنايإ حرص

ب رمع ءافلخلا سماخ مهنمو «نيريثكلا عم ثدح املثم «ةريسملا حيحصتو
 دبع ن

 نيسمخ ريبزلا نب هللا دبع نب بيبخ برض» هنأ ريثك نبا هنع ىور يذلا زيزعلا

 .دراب ءاتش موي يف دراب ءام نم ةبرق هسأر-قوف ٌبصو ءهل ديلولا رمأب اطوس

 دعب زيزعلا دبع نب رمع ناكو هللا همحر تا ءاهموي دجسملا باب ىلع هماقأو

 :لوقي ةرخآلا رمأ نم ءىشب رَّشُب اذإ ناكو ؛نمأي ال فوخلا ديدش بيبخ توم

 هيلع ينثأ اذإ ناكو «ىلكتلا ةأرملا حاَيَص حييصي مث !!قيرطلاب ىل بيبخو فيك

 نم فوخلاو نزحلا هبكرو ءريخبب انأف هنم توجن نإ ؟بيبخ امو بيبخ :لوقي

لو «ةلزو هنم ةوفه كلت تناكو «ءاكبلاو ةدابعلا يف داهتجالا ىف ذخأو ءاهنيح
 نك

 لدعو ناسحإو فوخو نزحو ءاكبو ةدابع نم ريثك ريخ اهببسب هل لصح

 ."”كلذ ريغو قتعو ربو ةقدصو

 تمصق يتلا ةشقلا ةباثمب ناكو ريفولا ريخلا بنذلا اذه ءارو نم هل ناكف

 «نيدشارلا ءافلخلا سماخ راص ىتح هديك قرحأ يذلا ليتفلاو ناطيشلا رهظ

 هبقاع مث «مايآ ةثالث ةسبح الجر بقاعي نأ دارأ ادإ ناكف سردلا رمع ىعوو

 ."هبضغ لوأ يف لجعي نأ ةيهارك

 قئاوعلا بونذلاف «ةقئاسو ةقئاع :نيمسق ىلإ بونذلا مسقن انلعجي ام اذهو

 ,ثا/ /5 ةياهتلاو ةيادبلا (1)

 ١ *١. ص ءاعلخلا خيرات (1)

"1 



 ةنجلا ىف ىليل ظ 156

 ءتاذلا دلجو سأيلا رئب يف هتقلأ نأ دعب هللا ىلإ ريسلا نع اهبحاص دعت ىتلا ىه

 كاردتسا ىلإ هعفدتو هللا ىلإ اهبحاص ريس فعاضُت يتلا يهف قئاوسلا بونذلا امأ

 .يرمعلا دشارلا عم ثدح امك ضيوعتلا ةلواحمو أطخلا

 مذادلا لاهتتس هكا ٠

 وأ ءاملع ملع نم :هتوم دعب هربق يف وهو نهرجأ دبعلل يرجي عبس» :ِلي لاق
 وأ ءافحصم ثّرو وأ ءادحسم ىنب وأ ءالخن سرغ وأ ءارثب رفح وأ ءاربن ىرجأ

0) 
 . ( هتوم دعب هل رفغتسي ادلو كرت

 :لاقف ىرخأ تاياور

 رشع ريغ لاعف نمهيلع 2 يرجي سيل مدآ نب تاماذإ

 يرجت تاقدصلاو لخنلا سرغو لجن ءاعدواهثب مولع

 رمنءارجإوأرئبلارفحخو رغث طاسرو فحصم ةثارو

 ملغ ءاسراةل] يوأي هانب بيرغلل تيبو

 "'" ضحن ثيداحأ نم اهّذُحف ميربيك نآرسقل هيلعتو

 رارمتسالل قيرطو «دسجلا حورلا قارف دعب ريخلا نم دايدزالل صرف ىهو

 لفاع لك ىلع ةصرف نم اهل ايو «بارتلا يف دبعلا دّسو نإو ةنجلا تاجرد ىقرت ىف

 .صرفلا دوجأو مئانغلا مظعأ كلذب صنتقي ءاهوحن بشيو اهلبتبي نأ

,٠١ ١1 : 
 مقر عماجلا حيحص يف (ك سنأ نع هيومس رازبلا هاور : نسح

)١( 

 .11/82/5 ملسم ىلع يطويسلا حرش (5)

7 
100 



 انه اه ةزيغلا 11

 ةوح دجت نأ ةسامحلا ىلع حورلا ثعبيو ةعاطلا لع سفنلا نيعي ام مهأ نم

برس ق. مو:نيفتلا محازف ءاهسفاني نم
 هعامج طسو.كيسفن نقداو نيحاضلا 

 يف ةبغرلا مظاعتو راسملا حيحصتو ةسفانملا نوكت ةعاجلا نمضف «نينم وم ا

يغي ةقباسم نع ادبأ تعمس لهو «قوفتلا
 كلتأب ئهاشت نأ 2 مأ !؟ةعامج ر

 !!كسفن لع لوألا

 قوبسسملا ةرسح سفنسلا ردح العفو الوق ٌقابسلا ّقابسلا

 ..ةلتاقلا ةبحصلاو كايإ ..اذل !!ةرتسشللا' عقتت ال موي ةرسح نم اهل ايو

؛كلهملا لسكلاو ليوطلا مونلا ةقفرو حلاصملا ناوخإو اينذلا تاحصأ
 عرسأ اف 

 :يمزراوخلا ركب وبأ اهلاق .داسفلا تابذيذ لاقتنا

 دَسفُيَرَكآ داسفل حلاص مك وتاجاح يف نالسكلا حصتال

 ف وامرلا يف عصري و .٠ ةنيرتح ابابا لإ دبل ىوتع

 طلغلا سفانتلا ىلإ ءرملا عفدت يلازغلا دماح وبأ اهدصر ةييجع ةرهاظو

 :لاق نيح ءاقمخلا ةريغلاو

 ءانب ولعب وأ مهرد ةدايزب كناريج وأ كنا رفا كالع ملهى آ هنأ تمساو)

نتو «كر ردص هب فاضو «كلذ كيلع لقث
 نسحأو «كبشيع دسحلا ببسب صّف

اوقأ اهيفو «ةنجلا ق رقتست نأ كلاوحأ
 ايندلا اهيزاوت وت ال فئاطلب كوقبس م

 ريفالحير 01 ١

 يي لا
 هت

 .فرصتي 5 /4 ءايحإلا ١١(

 ا هيدم»



 «كبلاونولي_ مىمح مج وص م ا وو

 بكت وأ رجفلا-ةالص ىف كقبس كراج اج نآل اسوي كردضص قاض ليف

 !؟مارحإلا

 قفنأ كريغ نأل ةعاس تقّكحت له
ء.اهجو هتقؤ نم لذب وأ تقفنأ امم رثكأ

 

ت ب رقنإ نيمابم وع هانيسر ب لقط لأ دم نم ف
 اللقا رسول طرأ

انرّدح دقف انيلع هصرحو انل هبل
عنلا اذه ىلع سفانتلا نم لَو يبلا 

 مي

وع نب ورمع نعف «لئازلا يويندلا
 كي هللا لوسر نأ هذ يراصنألا ف

 بأ ثعب

ب قي ني نيرحبلا ىلإ هذ حارجلا نب ةديبع
مسف «نيرحبلا نم لامب مددقف ءاهنيزج

 تع

 ىلص الف للك هللا لوسر عم رجفلا ةالص اوفاوف «ةديبع يأ مودقب راضنألا

ف هل اوضّرعتف «فرصنا لب هللا لوسر
 :لاق مث مث ؛مهآر نيح كي هللا لوسر مسبت

حبلا نم ءىشن مدق ةديبع ابأ نأ متعمس مكنظأ
 .هللا لوسر اي لجأ :اولاق . .نير

 :لاق

 نأ ىشخأ نكلو .مكيلع ىشخأ رقفلا ام هللاوف ؛ ءمكّرسي ام اولّمأو اورشبأ»

مكلبق ناك نم ىلع تّطسب امك مكيلع ايندلا طب
 ءاهوسفانت (مك اهوسفانتف ؛ ؛

وهو ناخيشلا هأآور : : حيحص )١(
 بيع رتلاو بيغ خلا حيحص ىف 

 .-ك :معر

020000 



 59 ةنجلا عف وليل ر

 ا1قارلفلا عهد فزذا

 ظ و
 ا ساا 7

 ةنحلا نذوم كيلع قوات 0

 َنيزئافلا انستا تجرخو الع أاهسضض رعي

 ةيعمسوألا مهرودذص ىلع تقلعو «دتارخلا

 !!نيمئانلا يف دعب تلز ال له ؛دئالقلاو

 .ءادهشلا عئالط ترصبأل «نيزئافلا بكاوم تيأر ول

 ترصبألو ؛موقلا ةرادص اولاثق نوكلمي ام لغأب اوحض

 تائاغتسا تعمسو «قاحللا نولوانح ةاّنعلا نم ةقاسلا

 ليللا طسو ةثاغتسالا تاخرصو مدنلا تادجس ق نيينذملا

 .مهزوفو كتبيصضم ردق تملعل مهتيأر ول «نوكاستي

 سيقس داقارلاب ايناعم اي...يي مقود قوم ويطل
 ترضتاذامو.!؟ةقحلا كروم ونا ةيمباا|ؤام نانا

 ظ !؟هنحلا تحبر ول

 ..هأ

 ..ةأصعلا ارسم أل

ٍِ 
 ..نيلفاغلا ماعم لذ ١

7/0 

 ار عرمدم»
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 ..نيمئانلا ةسح أ

5256 

ال مسرب ايلا أ
 .:هتلاطت نيسأ 

 ..أطخلا درفلا تدّدح له

.عمسي ال نم ٌتيشنأ لدو
. 

 .( بقت الا م تي رج و لو

 مويلاو ءهتداهش .ةلوبقم هللا دنع لزغ دهاش ضم دق سفمأ . حخأ

 ثإف ءهترفس' بيرق نغ ليحرلا عيرس كيدي نيب ةمينغ

 «كيلع هللا مامأ (بةداهش تعمتجا مؤيلاو سمأ تأسأ

 .كيدي ىلإ كقنع ةلولغم تنجو

يلا ف اهنيبو هنيب ليحالو :ةيبح أ و يذلاك ةنحلا عم كلاح نوكيأ
 ةلق

بجعُي ال يهو ءمانف مانملا يف اهاري نأ بحأ
 نم الإ ابي زوفي الو رهسلا ىوس هنم اه

 .بعتلاو بصنلا مّدق

 ماهم مانملا يف ىدوُح ىظقي لع ٍِتْلِخَب :اه ٌتلقف

 !؟مانملا يف ينارق نأ ٌعّمطتَو ًاضيأ ُمانت َتْرِصَو :ىل تلاقن

 اروع



 5 وجو ا ' ٠»

 201 1 ةنجل يفوليل

 ..فيوخت هقلقي الو قيوشت هك حي ال نماي

 أمو تَنَأ ..اهدعبو ..ةلفغلا و نم ةعاس وحص ىوس كلنم ديرأ ل

 !!تدرأ

 !؟ىنعمست' له

 رارفلا اذامل ..!ةنجلا ىلإ كاعد نم ةوعد بجت ملو كاعد نم لك ةوعد َتِبَجأ

 ال اذامل !؟كلتم بارتقالا مئاد وهو هنع دعبلا اذامل !؟هيلإ رارفلا نم الدب هللا نم

نم ىلع هقلخ نم ميركتلاب كرثآ دقو هاوس ام ىلع هرثؤت
 !؟كاوس 

 .فده الب شاع نم سانلا رقفأو ؟فدحلا ةنجلا :ميعنلا نم براهلا اهيأ

 !!بولطم مظعأب فيكف !؟ةقشم ريغ نم لانُي بولطم يأ

 نم نآلا حبصأ ةنجلا ليبسو !!حضاف ىوهلا نكل ءحضاو قيرطلا !؟لوقأ اذام

 لعل ىلإ جاتحي داع ام ثيحب حوضولا

 ايارسلا كلم اهقيرط ريغب قيل رادل لوصولا بلط نمو

ن ضكرت الو «كنع ضرعي نم ىلع لبقت فيك ..ةنويندلا ليل قشاع اي
 وح

 اهديرن ال ةنونجم انبىرصخأو ١ انريغب ْتْنُج ىهو قيلب اَنيُج

 !؟دعب سيل مأ كبلق يف ةرماضلا ناميإلا ةدغ تطشن له <
 هنا

 ةرؤب يف هلا اضرو ةنجلا حبصتل نطابلا كلقع بيترت تدعأ له 0

 ريس



 لو ةيس بست سس ىوبلا نم تئش ثيح كداؤف نق

  ىتفلا هفلأي ضرالا #4 لزنم مك
 لزنم لوأل اديبأهنينحو

 عورأ نطولا اذه ناك اذإ فيكحو

 لدعي هيف ريشلا ؛ىلغأو ىلعأو لمجأو

ين جا طوب رعي زو يفر
 "طن

؟ركذلاب طوسلا ٍةك ىبنلا ّصخ اذامل ثوردتأ
! 

لزنم ف لوزنلا دارأ اذإ سرافلا نأش نم نأل
 هلوزن لبق هطوس ىقلي نأ 

خ ةنجلا نم طوسلا عش عضوم درج ناك اذإف :همودقب امالعإ
 اهيف امو ايندلا نم اريخ

يكف «ةئحلا لإ كاتلحار نم دعب لزنت ل تنأو
 .تمقأو اهيف تلزن اذإ ف

ا لمعلا يف اثيثح يويند بيرغ يأ ىعسي اذل
 قئاعيو راهنلاب ليللا لصيو قاشل

 يمس ؛ لاح ناس ؛ةصرف عرسأ يف ةضزأو هلهأ ىلإ عجربل ةحارلا مصاخيو بعل

ةرخآلا رفاسمو ؛نمث ىأبو دوعأ نأ ىل ةينمأ
 ايندلا يف ثبللا قيطي ال «كلذب ىلوأ 

بإ انابس ؛ةنحلا لسن نم لست نحن» : :مهدأ نب ؛ ميهأربإ لاق .ةنجلا ىلع دعبلاو
 اهنم سيل

ح هشيعب نيب الأ يملا لع قيقحو :ةيصعلاا
 "76 هنطو ىلإ عجري ىت

 بسيرغ لك ناطوألا ىلإ درو هشيغب نيقشاعلا ضرأ هللا ىقس

 ؟بسيبح برتقياسبوبحم عيتموإ هانم قوف تاقيملا يوذ ىطعأو

00 : 
 مقر عماجلا حيحص يث امك دعس نب لهس نع ةجاف نباو ىذمرت داو ىراخبلا هاور : : حيحص

)١( 

 ردلا رن (؟) 2.14/7



 ل هملعب ملاع :انمّلعت دقو «ىلوأ لهجلا ناك هب لمعُي مل نإف «هب لِمُح ام ملعلا

 . تامل يولع ةمآع سلا ماك ابق سماق ايس

 . كتايح لام سأر رمثتسا .. ديقلا رسكاؤ: رسألا نم ضلخت

 كفقوي ال «ةنجلا وحن هب عرست قشعلا ميسنب كعارش ًالماو

 .ءىش

 :رظتتي بكر ثنا انتو قدوس يسةرناو مدقق لسن

 نأ نود هب بهذيف :يبليف هبر ىلإ مكنم لك ئعَدُي نأ كشوي

 .لامعألا حلاصب هللا ىلإ بلقناف ..تفتلي

 .. باتخصلا اذه تاحفصح ىف يقيفر

 كلاح بلقني نأ لع مزعت ىتح باتكلا اذه زداغت نأ كابإ

 رمو ءفده لا نيبو كنيب لوحي ديق لك مّطحتف «لاح نشحأ ىلإ
 دعولا مّدِقف ءفلخي مل دعو اذإ ميركلاو «لعفب رمثيلف دعوب قروأ
 رذحا مث «ةنجلا بوص كروف نم ضفتنت نأ نآلا نم كيرل

 لاثتما كمزليف ء«تقفاو اذإف !؟رّمدم هنإف قلاخلا عم دعولا فلخ

 هَ 00

 بجاو رسلا ىلع نيد معن نإف

71 1110 
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 تاقرولا ترعثأو
 ب وا جبل 2

 .ةنخلا نع كتدعاب كيف تمكحتسا ةحيبق ةداع نع علقت نيح 3ف

 .سودرفلا وم ةلينان# رقتإ لابس ىساقلاوموك نيبقكت ريس م

 .اهتبقاعب هبآ ريغ اهتلكأ املاط مارح ةمقل نع كسمت نيح كك

 .اهئازج ةوالحب ارشبتسم ةنحم ملأ لع ربضت نيح كك

 ضقرتوب ىوسلا ةقفرن فكنع<ت اقتحم نكامأ كدقتفتا نيس صح

 .نيحاصلا ةيؤرل ابرط كحور

 .ةيئاير فاتح دل كو ادهيلا كلنانأ مسا نوقكت نيح رك

 رظنلاب عتمتلاو هللا ءاقلل قاتشتو ةداهشلا وجرتو ةيحضتلا ىنمتت نيح 5

 .ههجو ىلإ

0 

 و نو



 22210011111 1 !؟ سيق اي كاليل نبأ

 211كم هلة ةلال وتيتو اوت 55 جرس دوم هنو هس ووو !!عءدنلا ليق هيبنت رخآ

 بمععسس بععا هسا اما دب قشعلاو بحلا نيب قرافلا

 !؟ةنجلا اذامل :لوألا لصفلا

 همته هدمت هنت كر وو امو اياب 2 خل كو ري :ىلوألا انلزاتم

 هسا وموت 211 لا نطولا ىلإ قوقلا -؟

3 !] 
 ملتساو ملس

 00 اج ا ل او هش لا هيو و حج وموت ونعم و دستسا يداه نم نيدو ىلا

 اا

ْ 1 
 ار 1ك
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 11-١ 1 ز ] ]ز]ز]ةز ]زا 0 ةيلقعلا ةنراقم لا

 اما 1 ااا # !]1!1 111 صضرالا فاشع اي

 1017 م ا عطا وو هجاوف حدو دوس ووسع 05 قشسعو قش نون

 00000011 !!قاوشألا سراغ

 هسنجلا ميعت نم : ينانلا لصفلا
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 1111 م مسج حسو دس م ةيدام ةيدسج تاذلم :الوأ

 837 ا عم ا م دولخلا ١-

 04 عم هود هوم اعدم هعوتملطد »هوب لاا ويردد 1 هاش داع يعم كرمع مّسق

 6171 ا ا و م ا ا بعتلا عدو ب1

 0017 م ل اع ونف عع ع دعم سمعي اع 010277 يد ويده جوا وا ةنحلا ميعن ىندأ _

 81 1 !!ةنحلاو ايندلا نيب

 00 يسرا اهباوبأ ةعس -5

 قسوم !؟اذامل .. باوبألا حمتف -ه

 77 ]1 ]1 111ذ-9 رهتشت ام لك -5

 0000777575 5 ] ز] ]1-0010 :هيرصبي تادلم :اينات

 701 لع نالت الات قة ا الطلاق اق لات وت اان لفظا يظطا تقام 6:7 تقفل و نيعلا روحلا-١

 0000070777 ]ذة قنا ةمسف ب

 101 ياو و وب وو ووو يدك عروق 03 ل ناو واو هللا هح-و ىلإ رظنلا -؟

 1 /ك1خ



 اي مر * . 4.
 درك و هع .!!هظعاأ ناك ىضفخ امو :اعبار

 نمثلا عفد لبق :ثلاثلا لصفلا

 001 رض د دو دوا 0415111 لاول ل لامها هيد

 ل 0 ا ةجرحلا ةظحللا-١

 نب ا ا اقاحم -#

 82 اب الا ل نر ووبساا هرداتلا زيصلا ةلمع -:

 1/6 2 ا ... ةذودحم نكامألا <60

 ار 0 رانلاف الإو ةنحلا -5

110 نسسودرقلا هولس ١-
 

 و لا ل قئاوعلاو تايهملا -/

 ل امص ام ودم نأ ع ع سرامامال تكلضف ال هللا لضف - 5

 0 ا !!ةدحاولا ةلسلا تاحصضأ

 م تحسفنب تتجرد ددح ٠-
011 



 < ةنجلا وف وليل دج نا
 ١١- سس سلول وو هل م لتاوألاةلفاق #ش 1

 ىسلبل قاسشع : عبارلا لصفلا

 و سمعا رك 1

0000000000 
 كحك ةددحم راكذأ :لوألا عونلا

 ١- مس ميظعلا ديسلا 1171
١1 1 

 مس سس هصسسال عئافت7ة هلق هس سر ةذيغملا ةدلسلا ب"

 كنق ودوم ق:ةينقعلا 7-٠-:ل-5باا7ا7ا31 1
 همسه ووو ورا تك هاو 2 جب قاوسلا ءاعو ال 1158

1 
 ا ل ةنخلا لاؤس - م

 نيل 7 7 لا و 0! هنا ريثكلا ركذلا :يناثلا عونلا

16 
 سسسو عال 0 0 ل[ تى هذاصلا:اشنات

 اكل مصعد ا مايصلا:اًنلاث

 عدس سوط 7 لق مس سس هللا ليبس 2 قافثإلا :اًعدار 6 116

 حسا # حج خطط !!ةنيلا ف نولدبتسي 00

 د ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز + ي ي 1 هللاليساف_ ءايعتت» ةمش 000051515

١0 79108 
 صمم سس سس دس سس سوي !'؟ مايقوم و ماع

 هس سس هيو مسسسسسمم آلا زها لاول نم بح 101

 ن0 0مم 07 0 ببت1 أ ىبن ا هققلا كتم

11917 
 مست هيل جوس حن مو د دسم !!ءاسنلا ةريغ نمهآ

 اا هيدم»



 20 - سح نجلا وفوليل

 006 1 ع ا وسم سفك دول مليسملا تثيبلا ؛اسداس

000 ب اس كلاولا :الوأ
 

اخذ هللا ولا :انناث
 ا 

 تانيا :اغئاث
 117 سا 5

 ل الا جورزلا :اعبار
 ير ا

 ا قلخلا نسح :اعباس
1 

 0121075 ل دمج ردم هد ا 11 ا !!ءوشلاو ة وسلا

 1 و للا 7_١ 1 نساتلا ةذاهش ا ريععأو

 اوعاب نورخآو : عبارلا لصفلا

 7-1 نا ل د ا م ا و ول ياو تاجردملا: لوألا عابلا

 2 1 1.001 ه8 كعضر ءوسلا راج: ئناثلا عئابلا

 0 ت0 اس :- تبلذلا ٍنيضيِرع :ثلاثلا عئابلا
0 

 0001 ل 0 ا ل عبارلا عئابلا

 0005613 عدد ع 6 ير ف ورم ا مازنلا :نسسماخلا عئابلا

 مارخلا لكآ :سداسلا عئابلا
11 

 11 ا سلا سلول شاشغلا مامإلا :عباسلا عئابلا

 ةنجلا ىلإ سفنلا ةدابق :؛ ؛سماخلا لصفلا

 111 سو ا الا أ ل م هوأ ةنحلا

 ت6 سس لما اا ا ا فاَسألاب ادا

 18 اسست تا مع معمم دس ا ةعضلا ةيادلإ ا*

 دم ا هل او نو ول تح !!ةقارب ةييهذ ةدعاق
1101 



 000507077 ]1 1١] قرط ةيلإقاس#

 ا 1 ز ز ز ز ]ز] ز ]1 ]ز ]ز]ز] ] ز اهلخدي ةنحلا ىلع لادلا - 5

 ل ا ةرئاثلا ةضافتنالا -

 لذ ذ 9-11 ةردقملاو ةدارالا -5

 00م0 <[ 2[ ةحار ىلعألا ىلإ رظنلا -ا/

 01111 1101020600 كراذعأ قلط -

 000000 201111 ذ1ذ1 1 1 قا تل لو بالا

 3109 جموس وب هوجو ومصج دمحم هنا اسال ناك ا مئادلا رانتسالا- ٠١

 الل سس س11 ل انهاه ةريغلا-١١

 1059 اا د مم أ وح اليس سا ..!!قارفلا عمذ فرذا

 517 هوس عج عافت سعا لا طووول كفو 1 عن ون يو تاقرؤلا ترمثأآو

 188 سس سمسا سا لا نكمل نسف

 1 ظ
 ارز دعم
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 ب

 اج ا ارا رت

 !!يىرخألا ةفضلا ىلإروبعلا

 تاحفصلا يلح تشعو تيأرام تيأرام دعيو
 !!ةسوكعملا ةروصلا عم كدعوم ءاج .. نآلاف

 ميحج ىلإ ميعنلا بااقناو

 ءاقش ىلإ ءانهلاو
 ةلشملا تاحفصلا ربع تلدو

 ىرتل باتكلا بلقت نأ وه تكتيلع ام لك

 بيفلا ةلحر نم رخألا بناجلا ظ ْ

 قاروألا نم ىرخألا ةفضلا ىلإ ربعا ظ
 ريدتلا تاحمص حفصتو

 تديلإاهدعيرمألاو | |
 !؟ راتخت اذام رظناف

 .. ىلغ لخدا .. لضفت

 !!رانلا ب ىليل ظ



 مهكره
  !!ىرخألا ةفضلا ىلإروبعلا

 ميحجلا ةصق تهتنا انه ىئلإو

 تانهست نحسب صور انا "تيت نأ نآألا كل نآو

 ميعنلا دريو ءاجرلا
 ةءارقلا هاحتا ربغو باتكلا لدعا

 ةنحتا تاحفص نم ةحفص لوأ أدبتل

 ةيوسلا ةرطفلا ىلإ اهدرو كتايح هعم لدغاو
 ةضور ىلإ تبلق دعاو كسفن عم حلاصتو

 ةيهبلا ناميإلا ظ

 قوشلا رطع مسنتو |

 يدبألا لامجلا ناولأ ةيؤرب كيرظان عّتمو |
 قاروألا ىلع ةموسرم ةقوصوم |

 قانعلاو كتيؤرل فهلتتو كترايزل قاتشت |
 :ن: امه |

 ضاع تحل ةهرظحنملا ىلإ ريعاو :راوشملا ادنا

 مني ..ةنحلا كل





 نيمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «ةرفعتسنو ةنيعتسنو هذمحن هّلن دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو ؛هل يداه الف للضي نمو ؛هل لضم آلف هللا هدهي نم ءانلارعأ تائيس

 .. هلوسرو هدبع ادمخم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 4 َنوُمِلَسُم مُتدأَو لإ َنئوُم الو قِتاَقْتَقَح هلأ وقَتآ أوم اء َنيِذْلا اياتَي#
 [ ١٠١7 :نآأرمعغ لآ ]

 [بنِم َقَلَحَو و يامل د وقّتأ نساعلا ايأتَي#

 ماَحَرَألآَو هب َنوُلَ آَسن ىلا هلا ١ هللا أوُقَت انفو اريك هلا اًميتِمَثَبَو اَهجَوُر

 .[ ١ :ءاسنلا] © اًبيقَر ةّر ْمكِيَلَع ناك هللا نإ

 ْمُكَل حلَضُي 9 !ًديِدَس الأوله هَ اون أوُمماَ َنيَِلا جياتي
 4اًميِظَع اًرَْ راف َدَقَفمُهلوُسَرَو هلا عِطُي نمو ميو مُكَلْرفغَيَو زكطَمعأ

 : اي نال و :بازحألا]

 .. دعت افأ

 نب ةزيخألاو ةيئاثلا ةلخرملا لثميو «بانتكلا نم يناثلا فضنلا وه اذهف

 اضيأ اهنكل ةكئاش ةلخر ءرانلا تابدج نيب ةلحر يهو :بئاغلا بيغلا ةلحر

 مهفوخو دابعلا رذتأ ام هللا نأ عم ءاقيش اهنع نسانلا نم ريتك ملعي آل ةقئآت

 مل فصو ءاهاظلو اهّرح م فضو ىتح ءرانلا نم عظفأو ٌدشأ وه طق اوشن

 ءاهليبارسو اهدافصأ ءاهقاسغو اهميمح ءاطاكنو اهنالغأ فصو ءابنارشو اهماعط



 ,نانلاوفوليل بح مجم وصصعم د 4 م
 «يدهج فصو هيف عمسو ءيح بلقب نآرقلا أرق نم نإ ىتح هلك كلذ فصو

 .؛ظيغلا نم زيت داكت ءاضعب اهضعب مظحي اهأري وهف رانلا ةفاح ىلع ميقأ (ن :أكف

 .اهتيدوأ نيب نورجرجيو ءاهتاكرد يف نوبلقتي اهلهأ دهاشي امنأكو

 هب هللا لوسز زود ءاجو :هالدع يف لج ىلوملا نم ريذختو راذنإ كلذ لكو

 .ةلاسرلا عباتيو ةريسملا لمكيل

 ائيدح ةرخآلا رادلاو:زانلا نع ثيدحلا حبصأ ءهبر , راوج ىلإ 4 ىضم الو

 :عماسلا نع ابيرغ اثيدح «بولقلا ةرعشتست الو ةنسلألا هب كرحتت داكت ال انتفاخ

 .عماط يأ يرغي.ال

 ليغرلا ةعمسو قبس اب قطنت ةظاؤفح تيقن انيبت ةئسو انبز باتك نأ عم
 ناك ةهرب تقافأ اذإ مث ءابتاوهتتو ايندلا ءاوهأ نيب ام بولقلا تسف نكل «ل وألا

 .ناذآلا هنجهتست ؛دوقفم مويلا لجولاو بيهرتلا ثيدح اذإف ءاهعزانتت موم ىلع
 .هعمست ام اردانو «هيلإ تصنت ام ىل اق

 ليبس الق ءاهحيتاقم ابَعَضآ الافقأ ادبؤلق لع انعضو لهف :هاتوخإ لاؤسلاو
 !؟|دبأ اهتحلاعم ىلإ

 هللا حور نم اوسأيت الف :سفن انتايخ يف يقب ام مئاق لمألا لب .. هللاو الك
 و :ءىش لك تعسو هتر هللاو «نورقاكلا موقلا الإ هللا حور نف سأيي ال هنإ

 ناولأو رانلا ليصافت نع انربخأ نأ ةغباسلا هتحر نمو ءرانلا قلخ انب هللا ةمحر
 ني ناهس لاق :زواجعلاو ءاننم الايهسفت هل لو نم لك كلذ عرب :امتايلذم
 ,”0ةدابع ابم فوم ةمحر رانلا: هللا قلخخ# :ةنييع

 ١ ص رانلا نم فيوحتلا 0

 رأس



 اهتحاشتسو ؛ءىش هيلع ئفخ ال هللا نأ و ءكاده اباسح نأ سفنلا ملعت نيخو

 اللف نيت انه لن ؛همايقلا موي ةيهأ ولا اهححجح لكل ةمحلما اهنصاعم روص

 .مداقلا ءازخلاو رخآلا مويلأب كأيإ ريغب ةماقتسا

 : اهمهأ نم لعل .فادهأ باتكلا اذهلو

 ه«شطبو هللا ماقتنا ةفص نع ةئشانا رانلا نإ ثيح ىثلا نم فونخلا كاردإ :ةياهنلا

 هشطبو هسأب ةدشو هللا ةمظع كلَغ ليل ةدهجتف' توما لع لدي رثألاو .هبضغو

 لالجإو هللا نم فوخ ةقيقحلا يف اهنم فوخاف :ةئادعأ ىف ةماقتتاو هتوطس ةوقو

 مهنم اسحيو (ةدبع 5-5 فوج هناحبس هللا نأ عب فقوخيملا هتافصل ةيشحخو ماظعإو

 ءاهتم رذدحلاب هوزذخم نأو ءاقنف عوقولا ةيشخب هوشخي نأو ءاهفوخب هوفاخي نأ

 .؛''!ملعأ هللا و ءفاضرو هتبحم هيف ام عبتم هللا نم فئاخ رانلا نم فئانخلاف

 ب القنا - ؟

 اهسفن ئرت :ةيناريإ بلقتتل كتيلقغو ةيورخأ نوكتل كتيسفن ةغايص ةداعإ

 لاخ ىلع تناك نإ لاح رش ىلع يهو :ةرخاآلا يف اهعفني لاح ىلع تماد ام ريخب

 برح نب ةرامع سيرضلا ابأ تعمس :لاق ناسح نب ماشه نع .ةرخخآلا يف اهرضي

 1 3 .] د وه َ مس 0 ٠ ّ 2س

 . 4 ريجسي انأف رائلا خرم تن وجحب نإ :لوشيف ؟تحيبصا تعش : هل لاقي

 5١5: صضراتلا نم: تةيوشتلا(١)

 .هيفاقثلا بثتكلا ةسسؤم ط- 77٠ ص 5517 :مفر ةرقغ يفهيبلل ريبككلا دهزلا (؟)



 :ةيقيقحلا ةداعسلا هللاو هذهو

 رانلا نم وجني يذلا ديعسلا َّنإ هدعسُت هايند يذلا ديعسلا سيل

 :ايندلا ءانمأ

 ةقفصلا خبرو ةحبارلا ةقفصلا رسخ دقق :ةرخألا ىلع ايندلا رثآ نم

 ذئموي لاح ايف :ةدجاو.ةعقد ةيوينذلا تابوبحملا لك قارف وه توملا نآل «ةرساخلا

 ثا ءةثرولا ىلإ تَمَّلَشَو هنتونم دنع هايند هم تبلَس مث ةةايئدب الإ حرفي ل نم
 ءزانلا باذع نم هب لزنو ةئللا مينعت نم هتاف ام لع هترسح :كلذ ىلإ فاضنا

 .لأ نم هب لحو ميغن نم تاقانم كغ ةتريسخالأو بحي ام قارف ملأ هيلع ىلاوتف

 نآرقلا نامجرت تيعفد يتلا ةجردلا ىلإ ائاصولا ىلغأ نم ةيصو عمساو

 هللا لوسز دعب اهب عفتنا ةيضو مظعأ اهريتعي نآ ه5 سابع نب هللا دبع ةمألا ربحو

 هبتك مالكب ٌتعفتنا ام كي هللا لوسر دعب ٍدحأ مالكب ُتَعفتنا ام :5 لاقف «
 :ينإ بتك .# بلاط يبأ نب يلع ّي

 نكي ملام توف هءوسيو:«ةتوفتيل نكي ملام كاردإ هٌّرسي ءرملا نإف «دعب امأ»

 كتاف ام ىلع كفسأ نكيلؤ «كاترخآ ريمأ نم َتَْلِي اب كرورش نكيلف هكردُيل
 هيلع سات الف اهنم كتاف امو ءاحرق هب نكت الف كايند رمأ نم َتْلْي امو ءاهنم
 ,8تنوملا دعب ام كّمَع نكيلو ءاع زج

 زدسلا >للط؟

 :فوخلا ناري دئاوف يف ىلازغلا دماح وبأ لوقي

 ئدحإ الإ هصلخي ال كح انِهنَع مدآ ةنيط يف ريخلا غم توجعم رشلا نإفا

 )١( ركفلا راد ط - 7/5/7 ديرفلا دقعلا .



 رهوج ضيلخت يف يرورض رانلاب قارحإلاف ءمنهج ران وأ فوخلا ران :نيرانلا

 ىلإ ةردابملاو ؛نيرانلا نوهأ رايتخا نآلا كيلإو «:ناطيشلا ثئابحت نم ناسنألا

 ىلإ امإ ءرارطضالا راد ىلإ قاسكو ؛رايتخالا طاسب ىئوطُي نأ لبق نيرشلا فخأ

 ."”«رانلا ىلإ امإو ةنحلا

 ةيمسحافلا بولقلا جالع-

 ةيساقلا بولقلا نيلت الو ءهللا رمأ نع قوسفلا ىلإ قيرط يه بلقلا ةوسف

 انه نيمو «رانلا نم عظفأ الو دبشأ ةنوقع كانه سيلو «ةبوقعلا نم فوخلا لثمب

 .اهركذ ناك

 فوخلا ةساده ميدقت-0

 دبعلا عرصت وأ .بولقلا ىلع روتفلا يلوتسي نيح بجوأ فوخلا نوكيو

 بلقلا روشي اهدنعو :؛ةيواهلا وخن هب عفدت ءوش ةقفر هبلغت وأ :ةلفغ ىلع ةوهش

 مسيو ؛ةنع باغ ام ىرفرصبلا ةريصبلا مدقتنو ؛هيدي نيب راثثا ىئري نيح الجو

 'ةيصعما ةملك فورخ ىريو :منهج ةحئار اهتم حوفت ةيصعملا ةحئار دبعلا

 ال ريمضلا يف ةزراب ةمالع لّكَشت دوعتو ؛هقرحت نأ لبق اهئم بزهيف ءابهن لعتشت

 نِإ# :هبر لوق ةيواه هل تحال الك دّدري لب «تاوهشلا حاير بويه اهوخمي

 .[15:ماعنألا] م يِظَع موي َباَّذَع ير ُتْيَصَع ّنِإ ُفاَحَأ

 .لبق نم لاب ىلع انل رطخي مل يقطنم ببسل ءاجرلا ىلع فوخلا مهضعب مّدقو

 هنج ىلخ لجو زع هللا نإف «ءاجرلا لبق ةفاخملا !!ىني ايا :قورسم نب جيرم لاق

 .””«نانلا ىلع اورمت ىتح ةنجلا ىلإ اوضوخت نلف ءارانؤ

 )١( ءايحالا 01 1

 ءايلوألا لح (؟) ١158/85

 أعم



 هرانلاوفوليا_ تب حسع وصبنح .ةارع
 «قئاس سفنلل فوخلاف» :ةدّدحم ةمهم ءاجرلاو فوخلا نم لكل اولعج نورخأو

 اهكتجااهقاس لع تبأ نإو ءاهقتاسايتح اهدتاق لغ تنتو نإ «دئاق امل ءاجرلاو

 ."0فوس فيش عطقي فوخلا فيسو :فوخلا رح نكسُي ءاجرلا حيزم ءاهدئاق

 يفوكلا دهازلا هخضف يذلا فيزملا فئاخلا ال يقيقحلا فئانلا وه اذهو

 . :هلوق يف فلخ ني قاحسإ

 فئاشلا امنإ .ىصاعملل بكترم وهو هينيع دع حسمبو ىكبي نم فئاخا سيلا

 هير نم افوخخ بوبذلا كرت ىذلا

 ملسأ» نأ ءابلعلا رّرق ىتح ىمظعلا ةاجنلاو ربكألا نمأآلا ليبس وه اذهو
 نيب عجمي ال هللا كإف .ءاينذلا ىف هركف اهْيف لاط نم ةمايقلا موي لا وهأ نَم نمانلا

 "0 ةرخآلا ىف اهئمأ ايندلا ىف لا وهألا هذه فاح نمف ءدبع لع نيفوخ

 :ليمج لوق يف يخلبلا قيقش هرّرق ام وهو

 دم لغرانلا رفح نِمةرِفجَو ةهركذي نم لع ةنجلا ضايرَنم ةضور ربقلا»

 0 ةينس

 تاليقتسمو «(ةلنضملا تنابح تكتيديب عئسحل نم نذإ تنأ

 ؛ك ربق ءاجرأ ث# ةليوطلا تكتايح لييح او جبستتو ء«بيرشصلا

 عن :نيماع وأ ماعل هليقتسل دهلا ليظحي نا تكلا قنقتولو

 !)تارتلا شل !دسوم ةدحو اهيضقي نيثسلا فالا لمهي

121101010100000 

 ١١5. نيرتكملا هشت()

 1 ءابجالا 0(

 .؟ ١١ ض ديرتقملا ةيبثث (8)

 ًازأرعسم»



 لاوحألاو صاخشألاو نامزلا

 قىدذدون ولا | .©5 قورافلا لاق ىتح ءاجزلاو فوخلا نيب طسو ةياحضلا جنو

 ولو «لجرلا كلذ انآ نوكأ نأ توجرل ادجاو ٠ الجر الإ نسانلا لك رانلا لخ ديل

 كلذ انأ نوكأ نأ تيشخل ادخاؤ الجر الإ نئانلا لك ةئجلا لخديل ئدون

 .؛لجرلا

 نأ كلذو «سيهرتلاوأا فوخلا ةفك حجرت دق ةريخأ ةظحالم انه ىقبتو

 !؟لاوخألاو صاخشألاو نازل سحب وللا عم مهلاوحلأ فلتخت سانلا

 هسفن عزجت و ءبيهرتلا نم ةسفن رفنت نم. سسانلا نمف :نصاخشألا بسح

 هسفن حيرتست نيح يف «عيرقتلاو"هؤللا ةرثك نم

 نطظاومو ةنخلا ركذ دنع هتسامخ 0 («بيعزولل

 انج: ئرهأو ةتاذ- نيم هنسفل كيل 10 «تانحرلا

 1 سو هعفدي

 :هلمأ ىعطيو هتمه اهيف نادت روق كتالاح ءرملاب رمت دق :لاوح ألا بسح

 هعمط رهظيو ؛هلمع ىراوتيو هللا ةحر ىف هؤاجر مظاعتيو

 برضي بيهرت ىلإ حاتحي اهدنعق .هلذب يفتخيو ةنحلا يف

 «لسكلا شارف نع يناجتلا ىلإ هعقديل معلا طوسب بلقلا

 :نهولاو روتفلاب لمعلاو دجلا لادبتساو

 دودح ىلع ؤرجتلا ثيح نم هايحن يذلا رضاعملا نامزلاف :نامزلا بسح

 لطابلا ةيهارك برستو «تامرجلا ىلع ىدعتلاو هللا

 اذه لك ءةفلإو هتدعهاشم ةزتك ءارج :م ىلقلا نم

 .فوخلا راثيإو بيهرثلا ةسردم ةفك حج ري

 ًارأعممم
 د



 ىنانلاوفوليل_ بحسم وضم 10 ىو

 :-ايفاو

 طسب وه لب فوخو عيرقت باتك اذه سيل
 انددهتي يذلا ربكألا رطخلل ضرعو ةيراعلا قئاقحلا

 ناسنإلا ريكذت يف ريبك رود هلو ءانطّرف نحن نإ

 ةشيعملا ءابعأ نافوط لظ يف نايسنلا لع لوبجملا
 .غيمجلا الّبك نيذللا قزرلا ريبدتو

 نع مكغدريو «تائيسلا نع مكرجزيف «تبتك ب مكعفتيو ينعفني هللا لأسأ
 مكيلإ هقاس يذلا هتاحبس هلضفب كلذو :تاينذلا نغ مكب ومسيو «تائيطخلا

 .تاحفصلا هذه ةباتك هل رشي ؛ هيلإ رتقق دبع قيرط نع

 .نيمإ مهللا

 يداشوبأ للاخ .د



 نكي

 رس 1

 -_ 2 نو 1 لا

 070 يطا م



 <13 ___ىحب ع __وسح ررزثل ةخاذشو

 لانلا ةهاخض ١-

 انعمسفا لو يبنلا دنع انك :لاق دك ةريره يبأ نع

 هلوسرو هللا :انلق !؟اذه ام نوردتآ# :47 ىبنلا لاقف هةبْجَو

 نيعبس ذنم مثهج يف هللا هلسرأ رجح اذه :لاق .ملعأ

 .6 اهرعق ىلإ ىهتنا نيح نآلاف ءافيرخ

 ةليوطلا ةلحرلا هذه لالخ نم لصو:ىتح ىوب رجنحلا اذهو ةنس نوعبس

 !؟هروصتي نأ دجأل نكمي ا ميج أو !؟اذله قمع يأف !!منهج عاق ىلإ

 اذلو ؛ماهفألاو لوقعلا هقيظت ال ام اوليختي نأ ماهفألاو لؤقعلا يدودحمل فيكو

 ةطساوب بحسيو هب ىتؤيرانلاب مسا هحضلا نئاكلا اذه. نأ ثيدحلا يق درو

 ىنلا ةمهملا يهو «لكألاو قارخإلا يف اهلمع رانلا ادبثل .ةكتالملا :هللا قلخخ مظعأ

 ءاسوشلا نوميس اكان اال ؤيا :هتلع لآ اهلجأ نم اساسأ هللا اهقلخ

 ."«اهتورجي كلم فلأ نوعبس مامز لك عم

 امكرمقلاو سمشلا :قلقلا مغضأ نم اقلخغست اهنأ اهتماخض نمو "

 ناروكُم ناروث رمقلاو سمشلا# :هِكَي هللا لونسز نغ ةدوعسم نب هللا دبع ئؤر

 ."'1ةمايقلا موي رانلا يف

 8٠١. 1 :مقر عماجا حيجص يف (ى دوعسم نب هللا دبع نع يذمرتلاو ملسع هاوز :خيحص ()

 ىف ءاج ١114 :مممر تيس بع ماا هدد وت وب: دعت ملاو ملم هآور - د

 لاغو ءاهف ادعت وانلا ٠ .فاقلخ ام نإ ليال اا يفدايم نا اودنمبل اناا ل ايناابمم

 نوكتل اهريبغو ةراجحو هكتالام راثلأ ىف 5 هلل نإن ءامهيدعت ر ال يف اههلغج نم مزلي ال ع ليعاوس 0 :

 يرابلا متف 4 ةبلهم يض نوحت ذاف ء«كللذ نم هللأ عاش ايو تاآذعلا تاللآ ب زخم هلو نأ !لرع راثا لهأل

 رأس مم
 و هبل م



 :70- نم اهيف عضو امهم ئلتمت الو .ةظحل لمعلا نع فقوتت ال اذهو

 الف رانلا امأف» :ِةِكَي لاق .اهفقويل هسفنب رابجلا لختدتي ىتح :«تأالتنا اهم امهم محدزت

 اهضعب يوزشيو ئلتمت كلانهن ؛طَق طق :لوقتف ءاهيلع همدق هللا عضي ىتح ئلتم

 ..ىبسح ىبسح :طق طق ىتنعمَو .""ةادحأ هقلخ نم هللا ملظي الف .؛ضعب ىلإ

 .تالعفا و تنفتكا

 يك لذاك -؟

 تيلكو :لوقي ملكتي رانلا نبم قشع جرخي :ِةِلكَي لاق

 ءرخآ الإ هللا عم لعج نمو ؛دينع رابح لكب :ةثالثب مويلا

 يف مهفذقيف .مهيلع يوطتيف «ءسفن ريغب اسفن لبق نمبو
 .” منهج تارمغ

 ىَلَع ٌعلَطَت ىتلا# :لجو رغ للا َلّوْمل عاللطالا_ لب بسحف مالكلا سيلو

 :ابال :ةزَمَه ] 4ةَدِيفألا

 :«علطت# . ىنعم و

 وأ رفكلا نم ةدئفألا هذه ةيلع ئوتحت !ب ملاعلا قارخإ ةدئفألا قرحت

 هداقتعا ءوس بسح ىلع قردحلا ةدش نم.هيفكي اب داؤف لك بيصتف «نايصعلا

 بفكو تمايضلا نب ةدابع هلاق ام وهو هنم ماهإو هللا نم ريدقتب كلذو ؛ةلمعو

 ؛هدللوب للاولا نم لجرلاب ففرعأ فإ الأ :رانلا نم قتع جرخي) :(مهنع هللا ىضر

 تكلتنلا زوهقج ع 141 5 مقر عماجلا حيحض يف امك ةري مي رش ى أ نع دحأو ناحيشلا هاور: :حيحص )١(

 دارأ ام ىلع قح ابأ نعؤن لب ءاهليوأت ىف ملكتُي ال تافصلا ١ ثيداحأ نم هريغو ثيدخلا اذع نأ ل اع

 .ةارم ريغ اهرهاظو ءابب قيلي ىنعم اطو +هللا
 .51394:مقر ةحيحصلا لسانها (؟)



 يل 6 .":ةهللاوب دولوملاو

 دسجلا رهاظ هيف قرحت يذلا تقولا سفن يف اهفرحُتف ةدئقألا ىلإ ذفنت_*

 :ثلاث ىنعمي وأ ءاهريثأتو اهذافنؤو اهغوقو ابتدش ىلإ ةراشإ

 :ىلاعت ةلوق يف امك رضبيو ىري يح نئاك يأك ةدهاشملاو ةيؤرلا 8

 .[ 38 :تافاصلا] م يحل ِءآَوَس ىف ُهاَدَرَ َمَلَطاَف#

 دولخلا -؟

 .ثبللا لوطؤ ةليوطلا ةماقإلا وه ةغللا يف دولخلا

 ماعلا يف رضق لمجأ يف ماعط لضفأ تيطعأ ولا. .يتخأ

 اذه لباقم يفو كل ليق مث ءضرألا نم ةعقب لبجأ ىلع دش
 حيفص نم تيب يف شع وأ ..اذه شخا !!رهشلا سآ لقت

 .ةديدع ماوعأ شيعت نأ لع فورظ ىسفأبو دلب رقفأ يف

 !؟راتخت تنك اذا

 لفاغلا ناك ولو «توملا نماابره لوطألا ةايحلا راتخم هو الإ لقانع نم سيل

 ٌرخأ ىلع ةذلا قيرط رخآ هرظنتي توملا نأ ف رعل القاع ءا وهألا مضخ ىف قراغلا

 تابوقع نم توملا دعب ام هنم دشأ لب هدحو توملا ناك هتيلو ءرمجلا نم

 .ردقي الف توملا اهبحاص اهعم ىنمتي تآباذعو

 :رعاشلا لاق

 باضلا ةبيي اا موي ةءانبسم اهدعب تيقلت باقحأ ةرسم

 )١( ىح رانا نم تفيؤختلا 5 ١ ١



 ناتلاوفوليا_ حمم وصيت 8 رو

 ننال ياو ةهانم هرم. ملك ب وتل

 ةرثِعلا :لوقي انه رعاشلاو ءنبَّضلا ةراصع وه :ليقو ّرُم رجش باّصلاو

 لقف ؛ءاقشلا نطاوم درت مث ءاخرلا ةياغ يف اماوعأ لظت نأ ىنعم ايف :ميتاوخلاب

 ءاخرلا ناكو !؟بولقملاب رمألا ناك اذإ فيكف !؟ائيش كميعن نم اهتعاس ركذت

 !؟|درآ ءاقشلاو ةغاس

 ءسيفنت مهبركل سيل هنأب مهملع نم اهلهأ لع دَشَأ ٌباذع.رانلا يف سيلو

 .يىندبلا باذعلا

 مهنم عقي ذشيحف توم ا عبدي ىتح جرفلا ءاجر يف مدهج لهأ لازي الو

 :اهلهأ يناصأ ىصقأ راد لابجج ام :هللاي .نزحلاو ةرسحلا مهيلع مظعتو سأيلا

 ؟توملا

 ريمأ اي كبيكبي ام :ةل ليقف ىكبف لهر نم بيثكي 8: باظحلا نب رمع رم

 ناك لمرلا اذه هدعب زالا يف :نيدلحم اوناك ولف ؛رانلا لهأ تركذ :لاق ؟نينمؤملا

 .":1دبأ دولخلا هنكلو.ءمهقانعأ هيلإ نودمي دمأ مهل

 ليج نم نينيرقلا ةضاخ نيمحلاصلا عومجل اقرؤم رمألا:اذه لظ لقو

 بتك :زيزعلا دبغ نب رمعل لماع اكشامل اذمل «لوألا ليعرلاو ماركلا ةباحصلا

 سوك
 5 م"

 نأ كانإو هدبألا ةولخ عماراتلا يف راثلا لهأ رهس لوط كرُكذأ !!يخأ اي

 )١( ص رانلا نم فيروختلا ١7 ١.



 ام :هل لاقف ءزيزعلا دبع نب رمع ىلع مدق ىتح دالبلا ىوط باتكلا ارق لف

 رع هللا ىقلأ ىتح ادبأ ةيالو ىلإ دوعأ ال ؛كباتكب ىبلق تعلخ :لاق !؟كمدقأ

 .016 اجو

 «اًماَرغ ناك اَهَباَذَع يرإإ :ىلاعت هللا لوقل يترضبلا نسحلا ريسفت وهو
 قرافي باذع لكؤ ءهيحاص قرافي ال ىذلا :مارغلا# :نسحللا لاق .[12 :ناقرفلا]

 .”«مارغب سيلف ؛هبحاص

 اهزح-غ

 245 هللا لوسر لاق نأ ملسم حيحض يف

 نيعبس نم ءزج مدا نبا اهدقوي يتلا هذه مكرانا

 لوسر اي ةيفاكل تناك نإ هللاو :اولاق 1 منهج ران نم أءْرج

 لثم اهلك اءّرج نيتسو ةعستب اهيلع تلضف ابنإ1 :لآق .هللأ

 .كلهم اهيف سملا درج نآك اذلو :"اهرح

 .؟أءزرج نيعبس نم ءزجا :هلوق ىنعمو
 ٠ 3 ٠ 9 ع

 اهرئاو اهرح يف منهج ران ىلإ ةبشنلاب ايندلا ىف اهدجتت ىتلا رانلا نأ 2

 .نيعبس نم دحاو اهلاعتشا ةعرصو

0 0 

 مهران نويمدآلا هنم دقوي امن وأ راثلا نم دوجولا يف ام لك عمج ول هنأ

 .اءرج نيعبس نم ةنوكملا منهج رأن ءازجأ نم لح ولا ءزجلا وه ناكل

 )١( ةوهضصلا ةفص 22/5"

 نح كرآملا ننال دهزلا(؟) ٠ 44:



 رانلا جف ىليل 18

 «منهج ران بسانت ال ايندلا ران نإفا :يلازغلا مالسإلا ةجح لاق انه نمو

 اهب مثهج باذع فرع رانلا هذه باذع ايندلا ىف باذع دشأ ناك ال نككلو
 مه امنابره نيعئاط أهوضاخل راثلا ةَذََغ لثم ميحلا لهأ لديجو ول ؟تاهيهو

 .' 701 ةيق

 زخآ قلخ اهونك اس -0

 : ىلاعت لاق

 املك ارا َمِبِلَصُمَف وَ اَِتَياَعب أوُرفك نينلا نإ ١١  > 5_6ي6 واع 2 ا 7 2

 َباَذَعْلا اوُقوُدَيِل اهَرْيَع اًدوُلُج ْةُمبَتلَدَب مه ُدوُلَج تحت
 .[ 55 :ءاسنلا] © اميكح اًويِرَع ناك هللا تنإ

 ْق غلبأ كلذ نإف «قرتمحم ريغ رخخآ ادلج قرح داج لك ناكم مهانيتا ىأ

 باضعأ قرحن يصحح امم راثلا تلضؤو اذا هنأ تيرح «نارقلا لوزن وه نكسلا

 هماليإؤ هناذع رارمعسال دبال ناكف ءملالاب ساسحإ يأ ناسنإلا دقف ناسنإلا

 : يع هنع لاق اخ ض ابيرغ اقلخ نويراتلا لوحتي لب «؛ةديدج باصعأب ةدادقإ

 هسرض نإو «رابجلا عارذب اعارذ نوعبرأو نانثا رفاكلا دلج ظلغ نإ *
 .”«ةئيدملاو ةكم نيب ام منهج نم هسلجم نإو ؛دخأ لثم

 د 6 ءاجالا 01

 0 3 خوع : 7 1 تراك اء“ تدلل ,

 :يرذتلا لاق 5١١4. :مقز عماجلا حيحص يف اك ةريره يبأ نع مكاو يذمرتلا هاور :حيشحص 7
 9 ' , .٠ 1 ١ ن- ف ما . 1 1 7 ١

 ىأ ليوهتلا دارا :نئقهسلا لاق 15 ىدوحالا هجر ؛ زادقملا فورعم عارذ هل نهبلاب كم رابجلا

 ]' هب ى'نءعاا . 0 - ,١ - 0 ١ ت0 ١, ا 8"

 20 م ريذغلا رب :. تايخا نم راسخ ةدارإ هج و راب مل



 19 _رانلاقلخاذه

 ؛رخآ ثيدح قو

 ."«عرسملا بكارلل مايأ ةثالث ةريسم رانلا يف رفاكلا يبكنم نيباما' "

 !؟اذه لك اذاملو

 ىلع ملألا رثأ فعاضتيف باذعلاب بّذعُملا دسج نسم ةزذ لك رعشت ىكل

 وأ ةلجروأ بسضتف ةئطب ىكتشا وأ ملألا نم هسأر ئكتشا الجر.نأ ولو «ندبلا

 ؛همانم راطأو هتاقوأ هيلع هئاضعأ نم دخاو وضع يف دودحملا ملألا اذه صّقنل هدي

 ! ؟بسذعتتو نكتشَت ليي ف ةيلخ لك تناك اذإ فيكف

 تيهتلا ثيح ء«رخآ الوحم نولوحتي ريغتشلا نتف رانلا لغأ ىفلي ام ةرثك نمو

 ثيدح يفف ؛مهريفزو مهسافنأ يف كلذ رثأ ادب ىتح مهفاوجأ تقرتحاو مهؤاشحأ

 مهيفو «نوديزي وأ فلأ ةثام دجسملا اذه يف ناك ول» :لاق تي ىبنلا نع 2# ةريره يأ

 .”:0نوديزي وأ دحسملا يف نم ىف رحأل مهباصأف نسفنتف رانلا لهأ نم لجر

 ءريغتت ةيرشبلا ايالخلا ضئاصيخ نأ رثخآ:كتيذاح يف هلي ىلا ربخأ دقو

 يعج انهيلإ زاسلا تلكطواذإ انهيحتتو عسل قاع ولأ ردع نم الدو
 .ةغامذ ىلإ بّدعملا ىمدق نم اذدق حا ل زقلا ةاتنألا هده لصوتف ءاهضئاصخ

 (مهنم يلغي ران نم ناكارشو نالعن هل نم اياذغ رانلا لهأ نوهأ نإ# :تفت لاق

 ةاياتع مبنوهأل هنإو ءاباذع هنم ٌّدشأ ادحأ نأ ىري ام «لجرملا ىلغي امك هغامد

 هلك دسجلا مهتلت رانلا نأ نم قي ىبنلا هنع ريخأ ام :ةيمتحلا ةجيننلا نوكتؤ

 2541 :مقر عماجلا عيحض يف اك ةريرغ ىأ نع ناهيشلا واور :ميححصا )

:مقر بهرتلاو بيغرعلا حيحص ف ايك نعي وباو رازبلا ءاور :جيحص (5)
 ةحىيحصلا ةلسلسلاو 7531 

 الأعم

 :وعر ١355,

 .. 7177 :مقر عاجلا حيحص يف ابك ريشب نب نايعتلا نع ملسم هاور !سيحص (6)



 رأنلا ف ىليل 20

 هآر هنأكو ىلاتلا دههشملاب لكي ربخأ دقف «هبحاص هب فرعُيل هجولا ريغ هنم ئقبت ال
 ؛هوجولا الإ اهيف مهنم ىقبي ال امدعب رانلا نم اماوقأ جرخي هللا نإ :نيع نْيَح فار

 .010ةنجلا مهلخدُيف

 موذ خ-١
 رانلا فوه كلذكف ءمدعنم ةنجلا يف مونلا نأ اكو

 مون متهج يف سيل رحتفلا ةالص نع نيمئان اي
 4 ُساَوَغ مِهِقَوَف نِمَو داهم هج نِم مه # :ىلاعت هللا لاق رك عا ع 1 دز ودب

 5١[. :فارعألا]

 شاوغلاو .شارفلا :داهملا :مهزيغَو ىدسلاو ةكاحضلاو بعك نب دمحم لاق
 [4 :ءارسإلا]© اريصح نيرفكلل مهج اَلَعَجَو# :هلوق ِق نسا لاقو «فخللا 7 50000 ع م 1 ّ .

 .دحأ مهنم تلفيالق اهيف اورِصُح اسيحم :ةذاتق لاق !تيِب ءاداهمو اشارف :لاق

 !؟رانلا ةنمابل حمل رارقلاو مونلا فيكو

 .[1 5: حبحلا] ير نم ُباّيِث مه تعطق ورفكح نو لجو رع ١4 :بلن]# ران ىِّم باَيْي َجُح َتَعِطُق اوُرَقَك نييذلاق# : ع لاق
 5 نة ع 7 ةزا نرجوا ليس ل 3

 بايتلاك حيضت مهيلغ اهمكارتل رانلا نأل اهدارفإ نم الدب بايثلا عمجو «ةسوبلملا
 :ةقبط دعب.نم ةقبط مهداسجأ وزغت كلذك رانلاو ء«ضعب قوف اهضعب سوبلملا
 .ققحتملا تباثلاك وهف ةلاحم ال نئاك كلذ نأ ىلإ ةراشإ ىضاملا ظفل:ءاجو

 راب 517 :مقر حيحص يف [ك ديس يأ نع دي نب دبع هاور :خيحص ١
)١( 



 ه1 ا اس وس ع افاق وذ
 رانلا لهأ كا :هّينُم نب بهو لاق .تسبأ الو تجين ام اهتيل بايث

 .”#مه اريخ ناك توملاو ةايحلا اوطعأو ؛مهل اريخ ناك ىرعلاو

 :هل ليقف ران هل تدقوأ اناسنإ نأ ول :لوقي نأ ىلإ يملسلا ءاطع عفد ام وهو

 جرخت نأ تيشنخل كلذ يل ليق ول: :ءاطع لاتف ءرانلا نم اجن رانلا هذه لحد نم

 ." !!اهيف عقأ نأ لبق احرف ئسفن

 ءاؤع ل -ال

 با َذَعْلا ىفزكنأ م مْمَلظ ذإ َمْوَيَلآ ْمُكَعَفمَي نآو)
 ,[8 :فرخزلا ] 4نوكرتْشم

 نم رادقملا اذه رانلا لهأ مرج لجو زع هللا نأ ىتعملاو

 بحاص نأ كلذو ءاضعب مهضعب نتاوي نأ ونهو حرفلا

 امك هنزح هيلع فخ ةبيصملا يف هيؤاشي نم:ئأر اذإ .ءالبلا

 :تلاقف ارخص اهاحخأ تدقف امذنع ءاسنخلا نع رهتشا

 سمش بيغم لكب هركذأو . 2 ارخص سمشلا عولط ينركدذي

 يسفن تلتقل مهناوخإ ىلع يلوح نيكابلا ةرثك الولو

 يسأتلاب هنم سفنلا يّرعأ نكتو٠ .٠ يخل لشم نوكبيافو
 يلتيا نمت هلثم ةيؤرب مهدحأ ىلست نم ايندلا يف سانلا هيلع فراعت ف

 يف مهم ةمحر كلذ هللا لعج دقو ءايندلا يف رشبلا ماهوآ نم هلك كلذف :ةييضصقب

 .ماهوألا ماع نود بصتني طقف قئاقحما ملاعف ةرخآلا امآو غمهايند

 )١( ءانوألا ةليع 5/7١

 , 58 نح راثلا نش فتي وختلا (؟)
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 ضسطعلا -1

 رانلا ىف ىليل

 لاق .شطعلا :ةوسق رانلا لهأ باذغ دشأ نم وهو
 نا ل م و ي رود ري ع . 8
 .[47 :ميرم] «ادّرو َمَهَج نإ نيِمرجملا قوسْنَو# :ىلاعت

 نم مهقانعأ ةعطقنم :دهاجم لاقو ءاشاطع :كاجضلا لاق

 ؛ءام ةبرش هيف نوقوذي آل :ةنس فلآ نيسمخ هرادقم ناك موي يف كلذو « شطعلا

 ؛شطعلا نم مهدابكأ تّتفتت ىتح :ةظحل قراحلا سمشلا رح. نم نولظتسيالو
 بجحلا هللا عقري اهدنعو ءرانلا لود ىتح هذه ةلوقعملا ريغ أمظلا ةلاح رمتستو

 ميعنلا ةياغب نوذتليو بارش ىلحأ نم نووتري مهو ةنجلا لهأ ىلع اولطيل مهنع

 نأ هتارسح تفعاضت كلذ دض ىأر اإ امأ «تاذدعلا نم هيف وه ام هيلع ناه نمآ

 .ضعب قوق اهضعب تالظ :باذع ةَدعب اما باذع هزوفلا قيرط كلسي م
 بهذ ةدحاو ةربطق اولاني نأ كلذو ءلمأ ةقراب مه حملت ملألا كلذ عمو

 :غلبأ هللا باتك نم ةصقلا عمسا ؛تاهيه نكل ءآمظلا

 اًعِيّوَأ ِءآَمْلا نِم ائيَلَع اوضيفأ نأ ٍةدِلا ب حص أ زائل[ دحصأ ئَداَتَو# دن# عا ير يسار 4 لا 26 7-0 -و 000 سرع

 3٠[ :فارعألا] 4 تريرفنكلا ىلع اَمُهَمَّرَح هللا نإ أَدْلاَف هلأ كَفَرَ

 :«تقرتحا دق ىنإف ءىنثغأ ىحخأ اي... :لوقيف «هاخأ لجرلا ىداتي» :سابع نبا لاق

 .”# تريرفكلا ىلَع اًَمُهَمَّرَح هللا ءرإ# :لوقيف هبجأ :لاقيف ؛ءاملا نم ىلع نضفأف

 تشاع نيح ءالمعو انيقي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ليج انقبس دقو

 .ال* نم زابتعالا ىلءأ ةظقي )١(



 23 انلأ قلخ اذه

 هللا دبع برش دقف :ةايحلا ليصافت تنكسو يمؤيلا مهعقاو مهعم نآرقلا تايآ

 ةنأ راكد :لافقف ؟كنكي ام :ليقف ءهؤاكب دتشاو ىكبف اموي ادراب ءام اذ رمع نب

 رص ه7 سا

 نأ ٌتفرغف 4 :فارعألا]# ع َنوُجَيْسَي ام َنْيِبَو ْمُجَتْيِب : ليو: هلوق ؛ هللا باتك نم

2 

 هللا ترإ# ١ يلانغت هللا لاق دقو ؛درابلا ءاملا مهتوهش اثيش نوهتشي ال رانلا لهأ

 .70[ 6٠ :فارغألا] 4 تريرفكلا ىلع اَمِهَمَرَح

 :الئاق أبس ةروس ةيآب ّرم املك يعخنلا ميهاربإ ه هركذي ناك أم وهو

 ام َنّيِبَو ْمُبَتْيِب َليَحَو © :أرقو «بارشلا درت: ثزركذ الإ ةيآلا هذه تأرقاما

 5:1[ ف ؛ :أيس]4 نوفتشُم

 باوبأ نم اديدج اباب ناك «بابلا اذنه: مه حتفو برشلا يف ممل هللا نذأ نإف

 : وهو «بناذعلا

 اانلا لهأ بازش -4

 ميمحلا :لوألا بارشلا

 َنوُفوْطَيل :ىلاعت هلوقل هَريسفت يف 5# شابع نا نع
 7 م رز

 ىهتنا دق يذلا مييمحلا :[14 :نعرلا] # ناَء مييحَّنْيَبَو سيب

 قلخ موي نم يلغي ميم نم ىقسُي :لاقف كاحضلا امأ «هبلغ

 تناكو + سعسوو ذر نلسع بصُيو هئوقسُي عوني لإ ضرالاو تاومسلا هللا

 ورح يق و1110 ضع درج ىقتا 01 (010 يل الوقت ديلا

 هريثاتوحت نطابلا يف ةريثأت ناك راثلا لهأ سو ؤر ىلع.ميمحلا اذه بص اذإ اذل

 عن ص قباسلا 3
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 وهو [؟١-15 :جحلا] 4 ُدوُلِخلَأَو جيوطب ىف ام ءهِب رّهْصُي 62) ميِمَحْلأ مبسوُكُز رو هاا كف ا ع هم. 7#
 ل ى©6 ل 0-0-0 و

 ١١[. :دمع] «زرهءاعمأ ٌعطَفَف اَميِيْحَمآَم ْأوُقسَو# :ىلاعت هلوق نم دشأ

 انأو يتلاهج مايأ يف ةليل ٌتجرخ :لاق هنأ يدادغبلا قورسم نب دمحم نع
 :ةيبلا اذه وغا تننكو ناو

 ءاسملا برشي نمم تبجعت الإ هب تررم ام "مُرَك ءانيس لوطب

 :لوقي ًالئاق»تعتمسف ويرحل

 .":0ةدابعلاو ملعلاب يلاغتشاو يتيوت ببس كلذ ناكف :لاق

 قاسغلا :يناثلا بارشلا

 نبا لاق .دربلاو رح اب :هديضو.ءىثلاب اهيف بدعي هللا نأ راثلا بئاجنع نمو

 ١. 8: ىلاعت لاق هدر دمقرخم ىلا درابسلا ريِرهمزلا :قفاسغلا : داك سايع

 ص 11 رم | ا ا
 .[ 5-56 :انلا]4اقاّسْعَو امييح الإ معو اًباَرَش الو !دزب بيف نوقودي

 ليللا وه قساغلاو :ميصخلا باشا نمو قاسغلا دربلا ْئِم هلنإ ىنشتساف

 .هدرل اقساغ ىمسؤو

 )١( مقر نص ج نع يف (ى دع ةريرغ يأ نع ناكيشلا اور .مركلا بتعلا اومستالا :ق5: لاق 7/790 .

 بتعلا لعؤ بدغعلا رجش ليعاهقلطت برعلا تناك هركلا ةظفل نأ كلذ ةعارك ببس :ءاملعلا لاق
 اذا مه2أل ءرجشو بنعلا لع ةظفللا هذه يئالطإ عرشلا هركف ؛بثعلا نم ةذيهتملا رمخلا للعو

 مركلا ةملك نآلو ءاهوهتشا وأ اهي ازعقوف اهيلإ مهسوفن تجيهو رمكلا اوركذت ير ةظفللا !وعمنم
 .ةميركو ميرك ىتعمب ماك ةأرما وأ مزك لجرف «ءاخسلاو مرتكلا ىلعم لمحت كلذك

 .2197 /؟ نيدلا مولع ءايحإ (؟)
 ا



 ديدصلا :ثلاثلا بارشلا

 .[17 :ميهاربإ ]4 ايولَص ءآم نم ْىَقَسْيَو# :ىلاعت هلوق يف دهاجم لاق

 ؛هدلجو هم نيب نم ليسي اه ديدصلا :ةداتق لاق و مدلا و حيقلا ىنعي :لاق

 4رهغيِسي ٌداكَي اَلَو ُهْعََبَتُي» :همعط ةعانش انيبم لجو زع لاق مث

 .[11 :ميهاربإ]

 يويندلا ماطحلا هلغشي مل ةمآلا ءافلخ مظعأو ىنغأ نم ةفيلخ ىكبأ ام وهو

 هعطقف ادراب اءام برش هنأ ناورم نب كلملا دبع نعف «يورخألا باذعلا نع

 ةمايقلا موي نشطعلا ثركذ» :لاق !؟نينمؤملا ريمأ اي كيكييام : ليقف: ىكبو

 77-1020020 2 0 ا ؛رانلا لهأ تركذو

 0041 :ميغاربإ ]4 ُهْعيِسُد ٌداَكحَي

 !؟ربص اذه ىلع مكل مأ ناذي اذهب مكل لها :لاق ةيآلا هذه ةداتق غمس ال

 .”«ةلوسر و هللا اوعيظأف - موق اي - مكيلع نوهأ هللا ةعاط

 يب سفنلل الذب تناك نإو ءاذه نم دبالو نوهأ يه ةعاط يأف !!هللاو انقَدِصَو

 ؛تاولخلا يف هلل اظفح وأ تامرجملا نع رصبلل اضغ وأ هلل هلك لاهلل اعفد وأ هللا ليبس

 وضح ىلإ كانوعد ؛ رثكأ ةروصلا حيضوتو ديزملا تدرأ اذإو !!راتخي نم لقاعلاو

 قيفحتلا ةسلج

 تدجو فيك !مدآ نبا اي :هل لوقيف رانلا لهأ نم لجرلاب ىتؤيو» :ِِلَي لاق

 )١( نص راتلا نم فيوخمتلا 151.
  (00ىض زابلا خم فيوشتلا ١ 18:
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 ؟ابهذ ضرألا عالطب هنم يدتفتأ :هل لوقيف لزتم رش !بر يأ :لوقيف ؟كلزتم

 ؛لعفت ملف رسيأو كلذ نم لقأ كتلأس دق !!َتبذك :لوقيف معن !بر يأ :لوقيف
 ,«راتلا ىلإ 2

 »ع
 يذلا ملألاو ةيدبألا ةريسسحلا انهو 3

 علطقنت ال يتلا عومدلاو يهنني ال

 .دابيكألا تتفي يذلا باذحلاو

 !؟صضوضخلاب ديدصلا اذه برشي نم نكل

 تسخيب اركسم برش نيمو :مارج ركسم لكو (رمغ رمح لكا :ِكو لاق
 هللا لع اقح ناك ةعبارلا داع نإف «هيلع هللا بات بات نإف ءاحابص نيعبرأ ةتالص

 :"[رانلا لهأ ديدص :لابخلا ةنيط نم هيقسي نأ

 ال !!ركشُملل الوانتم ايا : رمح تراَش لك ف حاض نأو قبس يزوجلا نباو

 لهملا :عبارلا بارشلا
 ."10مّرحأ ىنعي تيزلا لهمأ ؟ يملا ام نوردت: له :ه5# رمع نب هللا دبع لاق

 ئرصب اهدحأ :باذعلا ناولأ نم نول نيب عمج لهم او
 هترارح وهو ىسح رخآلاو .حيبقلا لكشلاو ةراكعلا نول وهو
 .عيظفلا هيو ةرهاصلا

 :1443 :مقز عماجلا حيحص يف ى نسنأ نع يئاسنلاو ملسمو دمجأ هاور. :جيحص () 2 ل و هل 9 1 ١
 ( 4 مقر عماجلا حيحص يف امك سابع نبأ نع دواداوبأ هاور :حييحنص (5)

 , 112 نم شحدملا (؟)

 2 1 نضح كراملا 0 دحرْلا 0



 موقزلا اههاعطو ٠-
 يف اهركذ ءاج يتلا ةريهشلا مدهج ةرجش هو

 :نيتيال انه ضرعنو :عضوم نم رثكأ يف

 اَمَو# :ىلاعت هلوق يف ءارسإلا ةروس يف :ىلوألا ةيآلا -

 ةَرَجْشلاَو ٍساّنلِل هتف الإ َكَتيَرَأ لا اًينزلآ انلَعَج
 ٠[. :ءارسإلا]4ناَةّرُقَلَأ ىف ةَكوُعلَمْل

 نيح مالسإلا نع مهضعب دشرا ثنيخ ايؤرلا ىف نيكرشملا ةنتف تناكف

 ةيناثلا ةنتفلا تناكو ءابيذكت هل رافكلا دادزاف ءارسإلا ثذاحب ليكي ىبنلا مهملعأ

 لكأت رانلاو ارجش رانلا يف نأ معزي ادنمحي نإ :اولاقق مهنأ يهو موقزلا يف مه
 ةئِْف اًهَسلَعَج انِإإف :موقزلا ةرجتك نع تافاصلا ةروس يف هللا ربخأ اذل ءرجشلا

 .[* :تافاصلا]4 َنيِملْظلِل

 :هلع سابع نبا.نآرقلا نامخرت اهدروأ [ى ءارسالا ةيآ لوزن يبسو

 وه !؟موقزلا ام نوردت له“: لهج وبأ لاق نآرقلا يق موقزلا لجو زع هللا ركذ ال
 ةيرخس ىهو «ةيالا تلزنف اق ,ةزن اهانمقزتل اهنم هللا اننكمأ نئل هللاو امأ ؛ديزلاب رمتلا

 نم لغلو ؛مهتؤطي اوؤلمي ىتح اهنم اولكأي نأب اهيلغ هلل مهمزاجيسو «رانلا نم موقلا

 :رجح نبا لاق .هتقيقحو باذعلا اذه ةروص يوغللا موقزلا ىنعم بساني نأ ٍبيرغلا

 .”0طرفملا برشلاو ديدشلا مقللا وهو مقزلا نم موقزلا»

 نق نعللا وح ىحجتست ال ىهو ارود يدؤتت آهقلخ ةرجش هللا نعل بيك نكل . ١7771 ئرايلا حتف )١1(

 هللا اهفيصو : :ليفو ا خال م ريدشلا حتف ٠ .8ُنوغلم : :هوركم ماعط لكل لوقت برعل 0 ؛جاجزلا لاق

 7 حلا نس ل ناكم دعبأ ووخو منهج لضأ ف ىعو ءةمخرلا نم داعيإلا نعللا نأ نعللاب ىلاغت

 اناكهضأ نعلب تفضوانإو نعلن ىتحح اف بندال ةرجشلا نأل اهنولكأي نيدلا رافكلا نعل دوصقملا

 .زاجملا ليس ىلع



 لا
2 

 جريحا ٍلَصَأ ف َرَجَش اهنإ# : :تافاضلا ىف :ةينآثلا ةيآلا -

 :[38 54 ثافاصلا] «نيطّيْشلآ سوء ” ةنأك اهْعِلَط

 دحأ ري مل هنأ عمو هتروص حبق نم بلقلا يف عقي ال ناطيشلاب هيبشتلاو
 معطلا سيلف ءابعر ةلوهجملا ةبئاغلا هتروصب ىفك نكل ؛هنم فاخي ىتح ناطيشلا

 لكشلا نم بعرلاو عيظفلا رظنملا اذه قبسي لب بسحقف بّذعملا رظنتي ام عيرملا
 .يدسجلا رثأ فعاضي يذلا ىسفنلا باذعلا نم اضيأ اذهو «فيخملا

 ضرعيف موقزلا ةرجش هنمو رانلا تاذع نم فيوختلا ةلمح هو يبنلا عباتيو
 : الثاق اهبف ىسحلا :ومسلل

 ايندلا لغأ ىلع تدسنفأل ايندلا راد ف ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ولا

 70! ؟هماعط نوكت نمب فيكف ؛مهشياعم

 :ئ واتملا لاق

 راضحتساإا :بولقلا ةنؤدأ نأ ىلع ةيبثتلا شا اهو ثيدحلا اذه دصقلاو)

 يف ركفتلاب ةلوغشم سفتلا نإف ءمهرايدو ءاقشلا لهأ لاوحأو ةرخآلا لاوحأ

 هسافنأ نم سفنو ةلاج لك يف ةلو الإ دخأ نم امو: :تاوهشلا ءاضقو ايندلا ذئاذل

 زيبدتت لوغشم وهف ةئوهشل ارخسُم هلقعراصف دعت ساو هيلع تطال روق

 نأ كلذ جالعف «ةوهشلا ءاضق ةرشابم وأ ؛ةليحلا بلط يف هتذل تراضو ؛هتليخ

 نم هدغب امو توملا ف ركفلا نم زارتحخالا ف كتوابغ دشأ ام :كبلقل لوقت

 لثم هركف ىلع دروي ءاهيف مهبارشو اهلهأ ماعطو منهج باذع.مث .فقوملا لاوهأ

 حيحبص يف ايك سابع نيا نع مكاحلاو نابح ناو ةجام نياو يئاسنلاو يدمرتلاو دبا ءاور ؛حيحضص )١(
 ١ مكر عما 655٠١. !؛مقر عماجلا
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 ريضلا نع زجاع.تنآو عقو اذإ هتاساقم ىلع ربصت فيك لوقيو «ثيدحلا اذه

 ."ة#اينذلا مالا ىتادأ لَ

 سبحلا ةبوقع ١١-

 يأ [6 :ةزمهلا] «ةَدَصْؤُم مِيَلَع انبنإظ :ىلاعت لاق

 الو ؛جرفالو ءاهيف ءوض الف :مهيلع هللا اهقبطأ ةقبطم

 .دبألا ىلإ اهنم جورخ

 هل باب اال ظيح١ :4ةَدَصوُم» :كاحضلا لآق

 نم سأيلاو برها ةلاحتساو تاذعلا ةمزالم :مهيلع اهداصيإ ىنعمو

 باَتْنلا ةفغاضمو (نهسلا للا هويفخ نلقأ نيذلا قجابملا لاسك تالفإلا
 درحم وهو «سانلا لاح ىف فراتعتم وه [ن تاذعلا ديدشت فدهتسي سبحلاب

 . لقع هروصتي نأ نم دشأف منهج لاح امأ ةروص بيرقتو ليم

 هيف اب «يداملا بناجلا كانه داصيإلا نلع تترتملا ئسفنلا بناجلا ىلإ ةفاضإو

 ءايبناحضأ ىلع مثهج قالنغإو:بيهرلا طغضلا بيتس زآنلا ةرارح ةفعاضم نم

 يىروشلا نايفس ريسفت يف اى نآرقلا ف تدرو يتلا ريكألا عزفلا ةبوقع يه هذهو

 ىلع راثلا قبطتا ةاا :ءاينألا] 4# ركألا عَرفْلا مه 17 ال :ىلاعت هلوق ف

 .”ايلهأ

 :اظعاو يزوجلا نبا حاص انه نمو

 .5 ١5/5 ريدقلا نخبف ()

 اخ را ءانوألا ةليح (60)
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 اهباوبأو ءادبأ يكبت تنأو مهنهج اياوز نم ةيواز يف كسفن :: لثم !!اذه ايا

 قيدض الو ب نسنأت قيفز ال ؛ةملظم ءاذوس ىهو .ةقبطم اهفوقسو «ةقلعم

 ."0 سفن الو حيرُي مون الو ءهيلإ وكشت
 ةهلظلا 1

 :ثراوكلا بقرتو .ءلوهجملا نم فوخلاو ضومغلا ىه ايندلا يف ةملظلا

 لك نم دبعلا ىلع لاهنت ىتلا تاذعلا ناولأب كلذ نرتقا اذإو ءراطخألا راظتناو

 .لاش نعو نيمي نعو ةنم:لقسأ نمو ةقوف نم.«ةيحان

 باذعلاو ميهبلا ليللا اد ةملظ: يف ىمعأ كيفن لّيحتف
 وب و ما مم كم

 ٍيثيمب وه اَمَو ِناَكَم لك نِم ُتوُمْلآ ِهيِتأَيَول :تتنفملا

 رلايع

 لش يخور باذع أو ! ؟ هانم بعز يأف ؛[ 107 :ميهاربإ]#

 قيس راثلا ةملظ ىلإو !؟اذهك تارملا فآلآ ىداملا باذعلا نم

 ال ةملظم ءادوس منهج نإ :ه2# سابع نب هللا دبع.راشأ نآو

 ,”71 نست الو 2 عوض

 ١ 1 َ سا رب د 2 ب 3 2
 منهج ناخد نم يأ [47 :ةعقاولا]#مومحح نم لظو# :ىلاجت ةلوق رسفي وهو

 ءاسعزيغو دهاجمو سابع نبا نع كلذك درو امك داوسلا ديدش دوسأ وهو

 دوس انهلهأو ءادوس راثلا :كاحضلا دّكأ اذل ؛ةاوسلا ديدشلا :ةغللا ف مومحيلاو

 .دوسا اهيف ام لكو

 )١( نكهدملا ١/ 168 ١.

 ؟ خ1 ض رابتعالا ىلوأ ةلغَمي11) ١ .



 ةملظلا عبنم

 لاق. .ىهتت رانلا يفو أدبت دبعلا نمف .هسقن دبعلا نم اهعبنم ةملظلا هذهو

 :ىصاعملا رثأ ةذعي وهو ميقلا نبا

 اذإ ميهبلا ليللا ةملظب سحي [ى اب سخي ةقيقح هبلق يف اهدخي ةملظ اهنموا
 زون ةعاطلا نإف ؛هرضبل ةيسحلا ةملظلاك هبلقل ةيصعملا ةملظ ريضتف ؛مهلدا

 عدبلا يف عشقي ىتح هترح تدادزا ةملظلا تيوف الكو ؛ةملظ ةيصعملاو

 ىشْمي ليللا ةملظ يف جرخأ ئمنغأك رشي ال وهو ةكلهملا رومألاو تالالضلاو

 ؛هجولا ودعت ىتح ىوقت مث «نيعلا يف رهظن ىتخ ةملظلا هذه ىوقتو ؛هدحو
 ."دخلأ لك هاري ىتح هجولا يف اداوس ريضتو

 عفدام وهو !!منهج ران يف ربخآ هاؤسا ىلإ:ايثدلا:يف هجرولا داوس لقتني مث

 ايا :هل لوقي نأ نيتمؤملا رتمأ ديشرلا نوراه لغ لد ا ضايع نب ليضفلا

 :كنم اهجو نسحأ وهادجأ تيآرام نإ ءكيظع ارمأ:ثيلو ذقل !!هجولا نسح

 ."1 لغقاف راثلا نم ةحفلب هجولا اذه دّوسُت ال نأ تردق نإف

 وأ اتابثإ جاتحي ال قيثو حضاو ةمايقلا موي ةملظلاو داوسلاب ملظلا طابتراو

 :انغامسأ ىلإ لي يبنلا ثيدحح غولب دعي اليلد

 .”1ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ملظلا اوقتا١

 طختي ملاظْلا ىرتف «كلذك ايندنا تالظ لب بسحف ةمايقلا تالظ تسيلو

 .66 نص يقاكلا باوجلا (1)
 ١١ راش ةيلخخلا (؟)

 .ه. ل , ١ : 1 : ١ أ 3
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 رانلا ىف ىليل : 32

 عتصيو .ةةقباث طخ يفارانلا ىلإ كلذب.ريسيو ءاوتقغ طبخ نيمولظملا يق بيو
 ليعلا بنذي ال :ماللسإلا ةحح لاق . نسفأد مالاظ ىف وأ ىفَعأ هنأكو هديب هك الش

 رج زنيل هرهاظ ىلع داوسلا رهظ ءادعسلا نم نأك نإف «هبلق هجو دوسيو الإ ابنذ

 و
 ,؟”0راثلا بج وتسيو كمهنيل هنغ ىهخأ الاإو

 : ةريرملا ةبقاعلا ليصافت ىواتملا لمكيو

 .ةدهو يف همدق عقوأ |برف ءايندلا يف هملظ ببسي ةمايقلا موي ملاظلا يدتبي الفا

 0و دوو

 0 سلا رس عدس

 تكل اهدوقو-1'

 [" مي ا

 الإ دقتت ال ابنأب نارينلا ننم اهرتغ نع ةزاتمم ران اهنأ هاتعم١ :ىرشغزلا لاق

 امش عا ماا ىلانلا قاس باب 11 اهوا نان, ةراماو ىناكاب
 هللا انذاعأ - كلتو :هؤامخإ وأ هقارحإ دارُي ام اهيف حط مث «دوقوب الوأ تدقوأ

 اهرح طارقإل- ابنأبو ءراثلاب نمحيو قرح ام سفنب دقوت - ةعساولا هتمحرب اهنم
 .""ااهبش عقتراو تلعتشا ران هب لعتشت ال اب تلضتا اذا - اهئاكذ ةدشو

 1 7١ ك5 ريدقلا نضيع ()

 , 1 ١ ريدقلا نيشبف

 5٠. فاشكلا (1)



 33 انلا قلخ اذه

 يآ ص ا ©"  ىبن نا -

 ران نأ لاكشإ [417 :ءارسإلا] «اريعس ٌمِهتْدزتْبَح اًملح#» :هلوق فا

 1 سلا رع رن سن  ى# ىف كون م 2 - 3 ىو

 ففخ الف َباْذَعْلا أوملظ نيِذلا اَءَر اذِإَول :ىلاعت لاق دقو ءوبخت ال منهج

 :ىلاعت لاق .رانلل دوقو ةرفكلا نأ :سابع نسا نعف ؛[486 :لحتلا] ةمُع

 يذلا بهللا لاز رابلا مهتقرحأ اذإف «[5 :ميرحتلا74ةَراَجِلَو نماَكلآ اَهُدوقَو#

 مهل باهتلالا دوعيف اوناك اك اوداعي نأ نوتبلي الف: مهماسجأ نم ادغاضتم ناك

 ةتكنلا هذهو ؛منهج ران لصأ يف ال مهذانجلا ىإ ةبتستلاب لاعتشالا دايدزاو وبخلاف

 ناك ريتعسلا دايذزأ نأ لع ةلالدلل نيكدرشملا ريموص ىلع ةزهشذر# لعف 03

 .«!رععس اهانذز : لقي و أ ريعش مهأاندز مهيف تبخ املك : ليق هنأكف :مهيف

 اهبطح مدهج لبقتست فيكو !؟رائلا يف يرشبلا تطحلا اذه ىمرُي فيك امأ

 مج يل 1 دله عنج جار : 7

 ديب كوخ
 :كاحضلا لاق

 هلئأ لام .ىبمرلا :بضخلا .اصأو :ءايصخلاب ىمري اك رانلا يف مهن لومري ىنعيا

 .. ”ةةزاححيب مهيم رب اهكغر َّيأ 7م : مهلا ] © اًيِصاَح ٌمِيَلَع اَتلَسَرَأ انف : لجو ع

 ىصقأ تاذلملا نم بعيو وهليو :عتمتسيو مويلا كحضي سانلا نم دوقولا اذهو

 برا :دعس نس لالب لاف !؟دغلا ىف هرظتني يذلا ام نيكسملا كردي الو ءعيطتسيام

 .””زانلا دقو نم هنأ هللا باتك يق هل ٌقخ دقو ؟كحتضيو برشيو لكأي نوبعف رورسم

 ١. 92 :5.نص ىوغلا ريسمت(١)

 017 2 ءانلو ألا ةلح 0ع



 رأنلا يف ىليل : 34

 باذعلا توافن

 : 25 لاق

 نم مهنمو «هيتبكر ىلإ هذخأت نم مهنمو «هيبعك ىلإ رانلا هذخأت نم مهنم نإ#
 .”'ةهققنع ىلإ هذخأت نم مهنمو بهي تح 4 ىلإ هلخأت

 :توافتي لب ؛ةدخاو ةجرد ىلع سيل منهج يف باذعلاو

 مكو !؟هدسج نمرانلا قرحت اذاف :ثيدحلا اذه يف خضاواوه [ىك :اعضوم ©"

 يدلا وضعلا هنم بّذعيف هتيبصغم جوناي كلذو 1؟هترشب نم لانت

 .هلك ةدسح يبد هام ةرثك بسحب وأ : يضع

 !؟لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ رانلا يف ثكمي اموي وأ ارهش وأ ةنس مكف :انامز ©“

 .بالعلا م ةبؤنذي ةبجوتسا ام لاتي نأ ىلإ

 عاونأ فالتخاو ؛يناعي مالآلا نم اعونو ىقالي باذعلا نم انول ميكف :اعون ©"

 .باذعلا نم ضاخ نولاحل ةئيس لكف..تاّئيسلا عاونأ فالتخابف تاباذعلا

 رآنلا ف لدأو لكلو ءابترثكو تائينملا حبق عم ٍبيِبساَنَتَت تاذعلا لنك * ةل0-

 ملظي ال هللاو ؛ةيف وه ام ةدش نم اهب ىدتفال اهرسأب اينذلا هيلع, تضرغ
 ف. | ب

 ..!ةرذ ل اَشْعَم

 م16 ٠ ١ 3" 2 4 ١9 ١

 7310 :مخر عماخلا حيححرص ق أى ةرمس نع ملس»و دم أ هاوز جحيش )١(



 35 انلا قلخ اذه

 :ةيقبلا كاهو ءاقباس اهتم ضعب لإ ترش دقز

 هل نوكيف يناده هللا نأ الول :لوقيف رانلا نم هدعقم ىري ةنجلا لهأ لكا 0

 يناده هللا نأ ول :لوقيف ةنجلا نم هدعقم ىري رانلا لهأ لكو ءركش

 ."'1ةرسح هيلع نوكيف

 «تقملا دشأ هسفن دبعلا هركي اهدنعو «تنيهزلا ءالبلا نم ةرسحلا هذه

 :اثير لاق .هربق قادعب لاز ام وهو اهيداعيو

 َّنوَعَدَت ذ ذإ ْمُكَسْفَنَأ ْمُكَيفَم ندب هللا ُتْقَل َنْوداَنُياوُوَمك َنيَِّلا نإ .

 11 ةرفاغ]ن وُرُفْكَتَ ناإلا َلِإ

 اهاسقأو تابوقعلا دشأ نم وهو ءبضغلاو ضْعُبلا عاونأ دش درك دع تسلا

 دحاو لك تقم وأ ءاضعب مهضعنب ئداع ىأ مهسفنأ أ وتقيم انمإ ءالؤهف قفرخألا ف

 :هيلع ةدايزو هقوف لب :ءىش لك تقملا سيلو «نييتغملا لمتحت ةيآلاق .هسفن مهنم

 :دشألا ةمالضلاب نيتمؤملا وأ ةكئالملا ءادن

 ىلع ةملكلا هذه عقوو ؛مكسفنأل مكتقم نم مظعأو دشأ مكل هللا تقم

 هيف وهام ليزي ءانع الو ؛هعفني ءاكب ال نأ اهدسع ملعي هنأل ؛قاطُي ال رفاكلا

 نيح تملا اذه فعاضتيو ؛ةليح هل ىَجْرُت الو :عّرضت هل ُعَمْسُي الق ؛هعفديو

 !!همهتلتو بناج لك نم رانلا هب طبخت

 , 214 :مقر عماجلا ميحص ف امك ةريره نأ نع مكاحلاو نيجأ ءادز ضان ()
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 بولق فقدهتست ةيريذحت تانقلط يه

 ءامد تفستو هلفغلا اهيف لثقتل نيلفاغلا

 ىلوأ مكيلإو ؛ةايحلا اهدعب ثعبنتف :ءاوهألا

 وهو 34 هللا لوسر اهبحاصو :تاقلطلا هذه

 فوؤر نينمؤملاب هنأب ىلاعت هللا هقصضو نم

 .قيقرلا بيبطلا معن ناكف ؛ميحر

 رّسفملا وهف يلاتلابو ه0 بيغلاة يبغا نعو «ييغلا» نع ريخا هلي ناك

 ملام عمسو هرئ ملام ىأر هنأل ءانلوخ ةزئادلا ٌثنادحألاو ءايشألل ديحولا يرشبلا

 يقيقحلا حراشلا وهف اذن ؛كردبال نب انخاورأ رعشأو ءنيبّيال ام نيف ءعمسن

 .نطاوبلا رارسأب قطانلاو ءرهاوظلل

 .ةريغ هب ّصخي ملاب هللا هّضخ اذل قاعت هللا ىلإ برقألاو لوألا :ةهج نم وه

 حضانلا نوكي ام ضصرحأ احضان قلطنا اذن ةنافأ مظعألا :ئرخأ ةهج نمو

 .نايبلا نوكي ام نيبأ ءانيبم

 ةيناحورلا هذه شدخمي ام لك نف هبلق كلذب هللا رّهطف :ةمصعلاب فرع

 فلتخت ىلعأ ةجومب قحلا توص.ىلإ عمتسا «ريظنلا عطقنم نيقيلا اذهو ةيلاعلا

 :ةكئالملا :هللا دابع مركأ ىلع مدقت اذل ءساسألا اذه ىلع ف كضتو ءانتاجوم نع

 ىصعأ هل تعضخ كلذ لجأ نم ؛[9 :مجنلا] ْقذَأْوأ نْيَسْوَق باق : ىلإ لصوف

 تاصاصرلا هذه ىلوأ ىلإف «ةبطاق ةغمدألا ىكذأ هل تملستساو ءادرقف سوقنلا

 :اهنم ةيوبنلاب أدبلو ةيويحلا



 ,نانلا وف وليل _ ا تسمم روع م ا 40 م

 تيعمسا ا لاق يؤ رنشي نب نابعنلا نع "

 مكترذنأ .. رانلا مكترذنأ» :لوقي كي هللا لوسر

 اذه ىماقم يف ؟ نأك ول ىتح اهوؤشي لاز اف عة رانلا

 تاك ةضيمخ تطقنم ىتحو :قؤسلا لهأ ةعمس
 ,0”*«ةيلجر دنع هيلع

 ساني قطز تيس( ١ ه6 فيرس رز سوبا ىلإ

 : ىحولا هيلع لزن نأ دعب كي قيبنلا هبنقطن ام:لئاوأ نم ناك اذلو راتلا

 ارض هللا نم مكل كلمأ ال ينإف رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ ! يرق رشعم ايا
 نم مكل كلمأ ال ينإف رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !فانم دبع ينب رشعم اي ءاعفن الو

 كلمأ ال ينإف رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !بلطملا دبع ينب رشعم اب ءاعفن وأ ارض هللا
 كل كلمأ ال ىنإف رانلا نم كسفن يذقتأ !دمحم تنب ةمطاف اي ءاعفن الو ارض مكل
 + اهالن اهلَيأَسَو امخر كل نإ ءاعفن الو ارح

 مظعأو رومألا مهأب ءدبلا ناكو سمشلا حوضو ةحضاو ةلاسرلا تناكو

 دعا انلا :راطخألا

 .551/ ؛مقر حيباصملا ةاكشم يف !ى يمرادلا هاور :حيحص )

 57 قلب عمج لاللاوت 1 را مقر عماجلا حيت يف ابك ةريره يب ن ع يذمرتلا ودا ةأوزت يخص(

 يوما ل1 4 رثآلا بيرغ ىف ةياهنلا ,ةدريش وأ ١ نبل يأ هام نِم لحل يام لكو م اقو

 .ةاغولص يأ مكماحرأ او ؛ةهتمو قدور ةرارخلا ءافطاب اهلمصوو «ةرازخلاب محرلا ا

 موب ا ةعافشلاب وأ ايلدلا قايم قينآللا اهن 1075 #7 /؟ ملسع لع ىووتلا حرش

 . ةماعلا



 «ةلف___ىحهع_ وص م رطلفتالطو

 :لاق ."رانلا اوقتا» :ِةْيَو هللا لوسر لاق :لاق ء45 متاح نب يدع نع "

 مث ءاهيلإ رظني هنأ اننظ ىتح اثال ث حاشأو ضرعأ مث ؛رانلا اوقتا :لاق مث ءحاشأو

 .1ةبيط ةملكبف دجي مل نمف ةرمث قشب ولو رانلا اوقتا :لاق

 هريظنؤ: هيو ةدئاعم:كرت:ؤانلا ىقتا نم نأ اهدافم «رانلا اوقتا# :6# هتيصوو

 ا او ا اولا يح و ا وو اس

 ةغالبلا مظعأ نف اذهو ءيطخس نم مكيمحي ام لك اولغفاو :يرمأ اوعيطأو

 .نايبلاو ةغالبلا ئبن هيتوأ يذلا زاجيالاو

 يورخألا دهشملا ضرع: هخيعز ىلع قيفشلاو هتمآب ميحرلا 2 ىبنلا نكل

 عشخت انحاورأو يعت انبولق لعل حضوأ ثادحأو رثكأ ليصافتب قيقدلا باسحلاو

 :ُدكَج هلوق بذج رايث عم اعيمج فرجنلف ءعضخت ةياهنلا يف انخراوجو

 ىقال مكدحأ نإف :ةرمت قشب ولو ةرمتب ولو منهج رخ ههجو مكدحأ يقيا
 ملأ :لوقيف ىلب :لوقيف ؟اًررضبو اعمس كل لعجأ ملأ :مكدحأل لوقأ ام هل لئاقو هللا

 هِماّدق رظنيف ؟كسفنل تدق ام نيأ :لوقيف «قب :لوقيف ؟ادلوو الام كل لعجأ

 قيل ؛منهج رح ههجو هب ىقي ائيش دجي ال مث .هلاإش نعو هنيمي نعو هدعبو

 .”1ةبيط ةملكبف دجي ل نإف :ةرمت قشب ولو رانلا ههجو 3

 ال كلعلو :همدقت ءئش يأ كنم لبقي هللا نأ : !ةرمت قشب ولوا ىناغم نم

 !؟ج مت فصتب دحأ كيدابس نأ بيسو سيفا

 اهنمث يف ىضرتأ :ساخنلل لاقف «ةيراج هعمو ساخنب ىرصنلا نسحلا رم

 )١( مقر عماجلا حيحص يف ابك متاح نب يدع نع ناجبشلا هادر :حيحص /7581,

 ؛مقر عماجلا حيحص يف ايك متاح نب يدع نع يذمرعلا هأور :نسح لا 41 1/ 2



 ,نانلاوفوليل تحسم ويصب ما 42 ىو

 وسلا يف ىضر لجو رع هللا نإف «بهذاق# :لاق .ال :لاق !؟نيمهردلاو مهردلا

 ."0ةمقللاو سلقلاب نيعلا

 قوز كتهلا ءاعدلا -1؟

 رثكأ ناك» :لاق 5# كلام نب نسنأ نع

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ انبر :اهب وعدي ةوعد

 ."”رانلا باذع انقو ؛ةتسح ةرخآلا

 :ايندلا ىف ةنسحلا ريسفت ىف لاؤقألا لمجأو

 . ةرقغملاو ةنجلا :ةرخآلا ىفو ؛ةيفاعلاو ةدانعلا

 ءاهيلإ انرجي بنذو ةوهش لك نم انظنحا :«رانلا باذع انقو# هل وك ىنغمس ع

 .انكمتو ابلغ امه نإ نايضعلاو ريضقتلا نع وفعلا بلط هيفو

 ليجعت ىنمت ىلإ ةباحصلا ضعب عفد هب نيقيلاو زاتلا باذع نم فوخاو
 ردق مهتفرعم نم اذهو «ةرخآلا ةيوقع نم هيمحيس كلذ ناك نإ ايندلا يف ةبوقعلا
 نيملسملا نم الجر داع كي هللا لوسر نأ 5# سنآ نعف :هل مهراعشتساو باذعلا
 وأ ءىشب وعدت تنك له :ةي هللا لوسسز هل لاقف :خرفلا لثم راصف ٌتفخ ذق

 يل هلجعُف ةرخآلا يق هب ىبقاعم تنك ام مهللا :لوقأ تنك .. معن :لاق ؟هايإ هلأست

 الفأ - هغيطتستال وأ - هقيطت ال هللا ناحبس» :ِل# هللا لوسر لاقف ءايندلا يف

 اعدف لاف .«؟رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا مهللا :تلق

 .”*ءاششق هل هللا

 0 _ 5797 / ءائوسالا 010

 - 3 1 . ٠ 1 ص 5

 ,ةراطو ؟ ”مسماجلا حيحص يف امك نبأ نع دواد وباو دمحاو ناجيشلا هاور :حيحص (7)
 ب .

 7 ارا :مهر اَرْجَي هأ وز , ميختص 40



 13 ارب ذنأ داط
 نيه >ذخ- ناسا ف دنت

 نيبرخحو نيلثكتم نيقيرف ةهجاوم يف ءاعدلا اذه ةجاحلا سمأ يف مويلا نحنو

 .ءايلعلا ىلإ قيرطلا عطقو ءاشحفلا رشتب نيصيرتملا سنإلا ةسلابأ :نيرزاتم

 راثلا اولخدي ال نأ ىلع امهنم لك ءزع دقو. .نومانيال نيذللا نحلا نيطايشو

 ءءاعدلا :ءالؤه نم زاهنلاو ليللا ركم هب عفدُي حالس مظعأ ناك اذل ءمهدحو

 :ذاعم ني ىيحت لاق (ىرمألاو

 تنأو غراف وهو «:ديدج تنأو قيتعهنإف ناطيشلا رذخا ..مدآ نبأ»

 ال تتأو كاري وهو .ةريثك ممخ عم :تنأو ككالش ىهو ةدجاو هتمه و «لوغشم

 .«كيلع نوع ناطيشلل كسفن نيقو ؛ءكاسيال وهو هاسنت تنأو ؛هارت

 : 5 ىبنلا ءاعد نم ناك

 نمو رانلا رح نم كب ذوعأ ليفارسإ بزو ليئاكيمو ليربج بر مهللا»
 .'"*0ريقلا تاذع

 (كرطاخ ىف امود هرفحتستو هظفحتل ءاعذلا اهيا يردك وهو

 ةرملا هذه نكل ءاهنع هللا يضر ةبيبح مأ عم نك ىبنلا اهررك ىتلا ةيضولا ىهو

 مآ تلاق :لاق 5 دوعسم نب هللا دبع نع عمتساو ءعطاقلا هيجوتلاو رشابملا رمألاب

 يبأ أبو ءهللا لوسر يجوب ىنعتمأ مهللا» :255 يبنلا جوز اهنع هللا ىضر ةبيبح

 قازرأو ةدودعم مايأو ةبورضم لاجآل هللا تلأس# :لاقف ؛ةيؤاعم يخأبو :نايفس

 ُكَذيعُي نأ هللا تلأس تنك ولو ءرَخْوُي الو هلجأ لبق اهنم ائيش لجعُي نل ؛ةموسقم
 .«لضفأو اريخ ناك ربقلا باذعو راثلا نم

لع ةئمؤملا سفنلا ةغايص ديعت يوبنلا هيجوتلا ةكرب ةكرابم ةيضو ىهو
 ى

 )١( !مقر عماخلا حيحص يف اك ةشئاع نع ىئاستلا هاؤز :نيح +11 ,



 رانلا يف ىليل ١00#

 تسيل ىضو :تايولوألا ملس لوأ ينو ءيش لك ىلع ةمّدقم ةرخآلا لعجب وحن

 ءاهزانم اهلا زنإو اهردق ةرخآلا ءاطعإل ةوعد لب هلضف نم هللا لاؤس مدعل ةوعد
 ةيضرأ تابغرو ةيوينذ ةمه وكشن هللا ىلإف !؟ائيش ةرخآلا يف ايندلا ئواست لهو
 .هتابس يف هتك رتو هتايح نع بلقلا تفرص

 :للَي لاق اعوفرم 2# ةريره بأ ثيددح

 حيسملا ةئتف رش نسمو .تايملاو ايحملا ةشتف نمو .رسقلا ناذع نمو :هننهج
 .!لاجحدلا

 ءاهنم ذوعتيو منهج ملسملا اهيف زكذي نلقألا ىلع ايموي تارم نسمح هذهف
 امدنعو «لاغشتالا وأ نايسنلل لان إلق ءايرابجإ ءرملا اهركذي ةضيرفل هللا اهلعج
 :تاظحل لم كلنا كدت ذوعَت أمم كدزوي ض كحراوج لعشت كنا كلتالص 1 جننت

 هنأك هايإ مهظّفيو ءاغادلا اذه هباحضأ مّلعي نأ ىلع لكي يبنلا صرح لب
 مِهِمّلعُي ناكا 1 ىبلا نأ [هنع هللا يضر نسابع نبا نعف !!نآرقلا نم ةروس

 باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :اولوق ؛نآرقلا نم ةروسلا مهملعي اك ءاعدلا |له ع - 2 ,

 ذوعأو .لاجدلا حيسملا ةئتف نه كب ذوعأو ءريقلا باذع نم كب ذوعأو منهج

 71 تامملاو ايحملا ةنتف نم كب

 ب ' مقر عماجلا حيحص يف امك يذمرتلاو يراخبلا الإ هعارجلا هآور :حيحصض )١(

 :معر بيهرتلاو ييغرتلا خيحض يف اك يئاسنلاو ئذمرتلاو دواد وبأو ملسمو كلام هاور :حيحص ()
 ,؟ 0 ١



 45 رطانا,شنأ نالط

 لمكأ ىلع اهب (مئاق ةلاسرلا ءادأ ىف رمتساو ةمقهملا 42غةزيره وبأ تروو

 لوأ :موي لك ناتحيض هل ناكف :ةرّركتم ةحيصو ةركتبم ةقيرطب كلذو ءهجو

 هاذ الف هرانلا ىلع نوعرف لآ ضرعو :راهتلا ءاجو.ليللا بهذ : ل وقي :هرخآو راهتلا

 ."”راتلا نم هناي داعتسأ الإ نوعأ ةعمسي

 0 رصاإلاب ةمحر لا هسفن عنمي مث رانلا نم قتعلا يف عمطي نم اي

 :رانلا نم هللاب ذعتسا .. رازوألاو ماثآلا

 عماس عمس :لوقي رجسأف رفتم ف ناك اذإناكال :2# ةزيرع يبأ ثيدح
 .'”(رانلا نم هللأب اذئاع ءاتيلع لضفأو انيحاص اننر ءانيلع هّياللب نيسحو هنأ لمحبي

 رخيسلا ىلإ ةزيس يف ىنهتنا وأ هيفةيكرو رحسلا يف ماق اذإ 245 نبلا ناكف

 :نيهجوب ىور 'عماس عمساا هلوقو هّبلأ كمح عماسلا ةعمس

 هاجر ادهش يلوق غلب : :هاتعمو +1 عّمسماا دودو يعجل ف :اههدحأ

 رحسلا فركذلا لضف: ىلع هل اهيبنت ه ةريغل وه هَل مث «ةعمسف

 .كرابملا توولا اذ ءاعدلاو

 هلل اندمح ىلع دهاش دهش :هانعمو».1عِمَس# اهفيفختو ميملا رسكب :يناثلاو

 نم هللاب ا|ذئاعا :لاخلا هذه ىلع وهو تي يبنلا هلوقي ءاعدلاو دمخلا |!لدهو

 .عقوأ ةياجإلاو عشخأ بلقلا لعجي ام وهو ««رانلا

 )١( ءحلنلا ءؤلعأ ريس 57 511.

 :مقر ةحيحصلا هلسلسلا ىق ابك 8غ ةريزه يبأ نع. ملسم هأور :حيحص رح 1 5



 قلاوفولي بتحع وصي هه و
 ىلهعلا ريذحتلا -؟

 :خورطملا بهذلا
 دمعيا :لاق مث ؛هحرطف هعزنف لجر دي ىف بهذ نم امتاخ ِهَِِقف ىبنلا ىأر

 ليقف "هدي يف اهلعجيف ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ

 كفتاخ لص : هي هللا لوسر بهذ امدعب لجرلل

 هخ رط دقو ادبأ هدخإ ال هلنأ و ذأ :لأاق .هب عفتنا

 .ةقع كلا كوسر

 ةريصبل ذافنو «ةاصعلل ريذحتلا غلبأ اريشابم اطير زانلاب ةيصعملا طبر يفو

 اك ناكملاو نامزلا دودخ هل هللا يؤوط تيح ثدخلا ءارو ام ئأر ىئذلا يتلا

 اهنولكأي وأ اموسبلي رادلا تاز ىلإ مويلا سانلا دمعي مكو «هلبق دحأل لعفي مل

 :ناذالا ف دذزتي ئؤوبشلا ريذحتلا ىدص لازامو مويلا

 لوسر هج ط لق هو هذخا ال هذ هل اولاق نيح متاخلا اذه بحاص لوق امأو

 نواهتلا مدعو :هيبب باسجاو هلق هللا لوسر رمأ لاثتما:ى ةغلابملا هيفف ء يلي هللا

 .ةفيعضلا تاليوأتلاب هيف صخرتلاو هذيفتت يف

 :قرحملا قحلا ٠
 ' ناصضتمخ ناتنا هءاح لق 2 لاق

 نام ةثحححسب :كلأ نوكي نأ مخاشعل لعلذ .يلِإ نومصتخت مكنإو رشب انآ امنإ١

 ةعطق ىه امنإف .ملسم قحب هل تيضق نمف :عمسأ ام وحن ىلع هل ىضقأن « عب

 .”«اهكرتيل وأ اهذخأيلف رانلا نم

 3 - 5 ١ ١ ١ ١

 م5١١1 :مفر فاعغعا حصص قاع مدن اسيقح .* ولأ «:بع'ويلسسف هأ هر : عكس )١(
 ١ - ١ 0 2 ما ١ ميسا ما ١ نب نب“ 41

 / 4 - 1 1 . 1 ١ ”؟ت ه7 1 َ

 + 4 .مهي زر عيمجاد-ا ديحمص مح ةملس مآ نع كلامو ٌناخيشلا هأور :حبحص 69
 ؛ هب ادن - 3



 هيبشتلا زاجم نم وهف «بيذعتلا ةدش هنم مهفي ليثمت «رانلا نم ةعطقا هلوقو

 اهذخأيلق هلوقو 1٠١ :ءاسنلا] ارت َمِهِنوُطُب ىف َنوُلُكأَي امْنِإأ :ىلاعت هلوقك

 ءاشاإ ضو نعؤملف ءاش نمق# :قلامت هترفع يقتل 9: :ياليثلل#ب#ةلاوأ

 [؟5 :فهكلا 14فكَيلف

 :دئاوفلا نم ثيدحلا !له فو

7 
 نو ># >> نسل ف 7

 فلخو الام ىعّذا نمف ءامارح هب لانيل لطابلاب هربغ مصاخ نم مثإ
 .هللا دنع اربي الق هب هل مكح مث هيلع

 رانلا يف باذعلا نمث نوكت دق.نايبلا ةغورو ناسللا ةحاصف نأ هيفو دك

 .ناوهلاو

 ةياهنلا تناك اذإ هل ةميق ال الغ نإو تك او العانإو حبز ئأ نأو 5

 .منهج :هل

 الو هذخأ هل لحي الف هلان ىتح.هوجولا نم. هجوب لطابل لاتحا نم نأو هك

 رثتسا اهالو هبيغلا نومِلَعي الن شبلاو ةرشب يضاقلاو ةةمثإ هنع عفتري

 ةئيب وأ راكنإو رارقإ نم عمس | ىضاقلا ىضقي اعنإو «سانلا رئايض نم

 ابر لوعلا نحو ةجحلا عضاومب قف ردأ سسانلا ضعب ناك اًذإف ءربغ سيل

 .ةرخآلا ءاقش هب اؤرتشا مهتكل ايئدلا يف عاتملا نضعبب اوزاف

 افوحخ ادعتراف ُهِكي يبنلا لوق نم نييباحضلا بلق يف تراث يناغملا هده لك

 : 225 قبلا اعمل لاقف «كلت ىقح :رخآلل !هنم لك لاقو :نالجرلا ىكبؤ الجوو

 .اللات مث ءامهتسا مث .قحلا ايخوتو اهستقاف ءامتلعف اذإ امأ
 - - . 00007 1 "00 خا 15 : .:آ 2 إ
 ةكرت ىلع ادع _ ءاسمش عا ةرايغ ىف .نيكيرش وا فوؤش ىف نيوحا لك نا عك



 ,رانلا وف وليل _ ا حم ويصب م ا 48 مو

 نكلو. «هاياضقو مويلا تاعازن نم ريثك تفتخال ثيدحلا اذه راونأب اءاضتسا

 .رئامضلا تتامو رئاضبلا تمع

 يرو كانا :دقتملا رمجلا

 هنم لقتسيلف منهج رمج لأسي امنإف ءارثكت مهاومأ سانلا لأس نم" و لاق
 :(ردكتسيلاوأ

 هذهم بقوغ امنإو .ةيلإ جايتخا ريغ نم ريثكلا عمجيل لأس هنأ :ىنعملاو
 ةمعتلل دوحج كلذو هيلع هللا ةمنغنا مثك هنأل وأ ءهل لحي ال ام ذخأ هنأل ةبوقعلا

 .معنملاب نارفكو

 ريغ نم ةلأسملا كزتو ففعتلاو سفنلا ةرغ ىلع ةمآلا ةيبرت تيدحلا ىفو

 كللذل ةككدملا ةوقلاو زفاحلاو «قزرلا لع ىعسلاو هجولا ءام ةقارإ مدعو ةجاح

 .ةرخآلا يف هب ِبَّذعُيو ايندلا يف ءرملا هذخأي لام ةروص يف رمج نم فوخلا :هلك

 دقف ؛ناسللا ريدختب رجرني مل نم ناطلشلاب 5# باطلا نب رمع رجزو

 مث هاَّشعف ءلجرلا شع :ةموق نم دحاول لاقف :برغملا دعب لأسي ًالئاس عمس
 اذإف رمع رظنف هتيَّشغ ذق :لاق ؟ لترا نّشَع كل لقأ لأ :لاقف لأسي ايناث هعمس
 ةالخملا ذأ مث ءرجات كنكلو ًالئاس تسل :لاقف اربخ ةءولمم ةالخم هديا ثحت
 .© ادعت آل :لاقو ةردلاب هبرضو ةقدضلا لبإ ىدي نيب اهرثنو

 )١( :مقر عماجلا حيحض يف امك ةريره يأ نع دواد وبأو ملسمو دمحأ هإوز :خحيحض 311/8,

 ) )5ءايحالا 5/ 5١١



 :لاق هنأ هبل هللا لوسر نع كن نسنأ نع

 اليلق متكحضل تيأرام متيأر ول هديب ىسفن يذلاوا

 :لاق !؟هللا لوسر ايتيآر اهو :اولاق .اريثك متيكبلو

 ."رانلاو ةنحلا تيأرا

 تسيل ئه ؛هدعب:دحأ هارني نل امو «هلبق دحأ ري ل ام فَي ىبنلا ىأر دقف

 ؛هأشاح طق ةيصعمب هتريصب خطلتب مل يذلا موصغملا ايؤر لب نب ىاك رشي ايؤر

 ةةققح قدصأ تناك اذدل :هاشأو هلجأ امه ةلقغ رظاخن وأ ةلفغ هترطغ سمت مو

 :كاضقن وأ ةَدايَز ىتدأ نود

 :كذ رذ ىأ تيدح ىو

 ءاسنلاب متذذلت امزو ءاريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول هللاو»

 .”"1هللا ىلإ نور اخت تادعصلا ىلإ متجرخو ءشرفلا ىلع

 بوك رصنا مث ءاديدنش ءانكب كلذ رثإ ىلع اوكب ةباحصلا نأ ةياور ينو
١ 

 نا جس يدابغ طتقت مل !!دمخم اي هِيَلأ لجو دنع هللا ىحوأف ء ف هللا | ةمسا

 ؟«ايزاقو اودقتسو اوربا: لاقف هول يع ىبعلا
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 .لجولاو فوخلا نم. مهوسر هيلعاوأر امل مهءولق ثرطفنا

 ءيارسم نع ىنلأست شيرقو رجحلا يف ىنتيأر دقلا : يي هللا لوسر لاق

 .طق هلثم تبرك ام ةبرك تبركف ءاهتبثأ ل سدقملا تيب نم ءايشأ نع ينتلأسف

 يف يشتيأر دقو هب مهعأبنأ الإ ءيش نع يولأسي ام هيلإ رظنأ يل هللا هعفرف :لاق
 لاجر نم هنأك دعج برض لجر اذإف .ىلصي مئاق ىسوم اذإف «ءايبنألا نم ةعامج

 ةورع اهبش هب سانلا برقأ يلصي مئاق مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع اذإو :ةءونش
 مكبحاص هب سانلا هبشأ يلصي مئاق مالسلا هيلع ميهاربإ اذإو «يفقثلا دوعسم نب

 اي :لئاق لاق ةالصلا نم تعغرف الف. :مهتمأف ةالضلا تناحف .( هسفن ينعي )

 .«مالسلاب ينأدبف ءهيلإ ٌتقتلاف ةيللع مَّلَسف ءزاتلا بحاص كلام اذه !!دمحم

 اهجووادخاو ادخاو ءايبثألا هلبق ئريو ءراتلا نّراَخ كلام هلي ىبتلا ىريو

 هقلخ يتلا ةيكئالملا هتئيهب رانلا نزاخ كلام ىئري مث ءمهاكشأب مهفصيو ءهجول

 ءالايخ ال ةقيقح احضاو ناك' كو ىبنلا هارام نأ تابثإ ةارملا نأكو ءاهيلع هللا

 ىلع ملعتن بلق يأو !!اذه نم عورأ هللا نيع'ىلع ةعانض يأو «ةروص ال ادسج

 نب ضيفت رونلا تايلك لثم انيؤري مالك يأو !!هنم يقتسن بلق يأو !؟هيدي
 .ىوغ امو اموي ةرصب غاز ام ئذلا اتيبن ناسل

 دقل ىتح هب متدعو ءىش لك اذه يماقم يف تيأرا :ف ىبنلا لاق .

 اهضعب مِطحي رانلا ٌتيأر دقلو :تمّدقت ينومتيأر نيح ةئجلا نم افطق ذخآ ىِنئيأر

 .6ترخأت ٍينومتيأر نيح اضعب

 28 ىأر ةديرف ةظحل ئفف « لق ىبنلا ينيعب رانلل ةيقيقحلا ةدهاشملا اهنإ

 نحبشي ام لك ىلع علطاو ؛دي سملو نيع يأر ةديكألا ةياهنلاو قئاهتلا رقتسملا
 لعجت ةعجان ةرثؤم ةجزاط ةراذنلا نوكتل ءنانلا نم افوحخ وأ ةسحجلا ىلإ اقوش تلقلا



 ردخ مث كلذ ئأر :ةداهش بيغلاو ةقيقح ةروصلاو نبأ ةَج لاو مصقأ ناسللا

 لثهلا برض -0
 :ةوق ىبنلا لأق

 اموق ىتأ لجر لثمك هب هللا ينثعب ام لثمو لثم»
 ريذنلا انأ ينإو «ينيعب شيحلا تيأر نإ موق اي :لاقف

 ةموق نم ةفئاط هعاطاف ءاحجتلا ءاجنلاف :نايرعلا

 ةفئاط هتبذكو ءاوجنف مهلهم لعاوقلطناو اوحدأف

 مهكلهأف شيلا مهحّبصف مهناكم اوحبصأف مهنم

 مب بذكو يناصع نم لثمو ءهب تثج ام عبتاف ىنغاطأ نم لثم كلذف ؛مهحاتجاو

 .قحلا نم هب تتج

سر رثكأو + نيف ب مهربخيل مهنم اديعي ناك اذ ياسا
 ذر انه مفي ا

 ل بأ ةنآل كلذ لعفي اينإو :أ ولأق .مهبيقرو مهتعيلط وعو م 31

١ 

 ريذنلا انأ :هانعم ليقو ءودعلل بهأتلا يف مهثادحتسا يف غلبأ وب هيف : ءارظنم عنشأو

 ,”انايرع مك ردنا نأ «نباس كوخ قدعلا سسج ننكر دأ ئذلا

 لوضاو انرظتني ام ةروطخو انل ىبلا بح ةدش ىلغ لدي عئار ثيددلاو

 - 0 ١ : | 0 ع -

عماجلا حيحض يف اى ىسوم نأ نع ناخيشل هأ عر حبحص )١(
 .228535 :مهر 

1 . ٠ 

 نم اح مي  507 1 7ةنضف ارح عو تلا د 2 '( ,+



 ءانلا ىف ىليل بح 52

 ذنعما دقف اليجأت لبقي الو اكش لمتجي ال ديكأ رمألا نآلو ءاتلوسر هآر يذلا
 «تاديكاتلا نم عاونأ همالك قا :ىبيطلا ؛ لاق .تاديكأتلا تاول 1 لكب :ثيدحملا

 يف ةياعل هذال «نايرعلا» :هلوق :اهتلاث ؛ انآ ىنإو» هلوق :اهيناث ؛"ينيعبا :اهدنحأ

 ."1ىدصلاب هراذنإ ف صتخي يذلا هالو ءودعلا ترق

 انه نمو «قحلا ةوعدل ىلخلا ةياده ىلع مهضرح يف ىبنلا اذه ةئرو ؛اذكهو

 :ليق .مس :اهمأو منهئابا ن ١ + دمحم ةمأب محرأ ءالعلا» نآ ىلإ ذاعم نس ئيحم بهذ

 مهو ايندلا ران نم مهوطقخي معامهمأو ميهءابأ نأل*:لاق !؟كلذ فيكؤو
 : ةةرحخألا ران نم مهن وطي ]نع ..2 ذل را 3

 :ىرخأ تاقلط ىلإ لقتنن ةكرابملا ةيوبتلا تاقلطلا هده دعيو

 :هناحبس قلاخلا نذإي ةقلطنملا ةميطلا تاقلط نم ةقلط اهنمو

 : ةملط ىهو

 حلا -7
 انرك ادت ةريشك ءايس ءآ انذدلا ف ىلاعت هللا ل اعج

 رجس كلذ 5 .تايوقعلاو مالا |" نف أهف أهو راثلاب

 :تلاقو ابمر ىلإ رانلا تكتشا» : هت ىبنلا لاق ظ ظ

 اهسفن امآف ؛ .فيصضلا ق و اسفنو ءاتشلا يف اسفن : نيسفن أش لعجف ؛ ءاضعب ىضعب لك اكأ

 .”«مومسف فيضلا يف اهسفن امأو :ريرهمزف ءاتشلا يف

 ١ , يىراذعت 0 | شا اا .ءاوالإا سف (()

 1 ءانجالا )01

 52 1-3 مخ :مهمر ةحيحصلا هةلييبللا :حيحض (1)



 ناك اذل «فيصلا رحو رانلا رح نيب ةقيثولا ةلصلا ىلإ ةيوبن ةراشإ اذه يفو

 ةقالعلا هذه ركذ لي ىبنلا رّرك دقو :منهج راتب تاركذملا مظعأ نم رحلا اذه

 :لاق نيح

 ١ منهج حيف نم رحلإ ةدش نإف رهظلاب اودربأ ".

 ذاتعملا اًهتقو اوزواجتو رحلا ةدش تقو نع ةالضلا اورخأ ئأ اودربأ هلوقو

 :ةالضلاب دارملاو::«ةالضلاب اودربأ» :يراخبلل ةياوز ىفؤ ءرخلا ةدش رسكنت نأ ىلإ

 :اهتقو لوأ يف رحللا دتشي ىتلا ةالصلا األ رهظلا

 ف دهزو رخلا رثإ حاجحلا نم ادحاو»نإف ةالصلا رْمأ يف اذه ناك نإو

 / مرخأ اذإ مهِضعب ناك :ةمايقلا ةاجن ىف .اعمط نسمشلا رح ىناعف .:ةصخرلا

 :دشناف (ةضخرلاب تذدخأ ول :هل ليقف :لظنسي

 اصلاق ةمايقلا #2 ىحضأ لظلا اَذإ هلظب لظتسأ يك هل تيحض

 ”"اصقان كظح ناك نإ امسأ اوو ابئاخ كيعس ناك نإ افسأ اوف

 نم سائلا فارصنا ركذي ةريهظلا زخ ىف ةعمجلا نم. عجر اذإ مهضعب ناك و

 تفضتني الو ؛ةعمجلا عوي يف موقت ةعاسلا نإف «نانلا وأ ةنحلا ىلإ باسحلا فقوم

 دوعسم نيبا هلاق .رانلا 51 راثلا لهأو ةييللا ْق هنحلا لهأ ليقي تحج راهثلا كلذ

 :هلوك الكؤ

 يح _-1١ هيت ند نا! وشدي» وح يع 102-2 نع مث و داعس ىلا نرخ ةجام ياو ىراحبلا ة ١ 1 < ١ 5 ١ 0 5 1١ ١ ا ا و وع ع 150 اع و ا
 و

 آرام

 ا
. 
 هما

 " 8 ه2

 0 !مقز عماجلا ححص يق انك ىسوم نأ

 741 َض قاراعملا تئاطن(؟)



 ,نانلاوفوليل بحسم ويصلي 0 ة4 و

 111 :ناقرفلا]# اليبقم ُنَسَح 6-4 اٌدَقَعَسُم َرْيَخ ٍذِبَمْوَي ةنَجْلا َكدَحّصُأ» . اك

 ال هنكل رادج ىتح وأ ةلظمب وأ هديب سمشلا رح ىقتي نسانلا نم نيثكو

 بسلا لمعت ءاسف حايض ان ضّرعتيف متنهج ران يقتي نأ ءابع هسفن فلكي

 :هلوقب نمؤملا رعاشلا حدص اذهلو «ةيزخملا هلابعأ ةفيحصو

 رجاوبلا نسشنتش ّرَخ ىقوت ثنآو ىوهلل كناكترا دنع ىظل تيسن

 رضاحي اموي توملا قايس هل نكت ملو اميمح نفدت مل كنأك

 دشارلا ةطشنلا ةينايإلا ةركاذلاو:ئدلا'نلقلا تحاص ىكبأ اموهو

 هتشأ الو «باذعلا رح ميعنلا ةةورب:هتسنأ ام يذلا رازعلا ديغ نب رمع سماخلا

 موق ىإر نيح كلذو ؛باسحلا ون اباَسَحللا ةدتش نع مكحلا ةبَءأو ةفالخلا ءابعأ

 : دشنأ مث ىكبف «رابغلا اوقوتو «لظلا ىلإ سمشلا نم اوبره دق ةزانج يف
 اثعشلاو نيشلا فاخيرابغلاوأ ١ هتهبج سمشلا بيصت نيح ناك نم

 اثدج امغار اموي نكسي فوسف 2 هتشاشب ىقبي يك لظلا فلأيو

 اثبللا اهمغ # ىرثلا تحت ليطت ةملظم ءاريغ ةرفقم لظ

 اثبع يقلخُت مل ىدرلا لبق سفن اي ١ ٠ هب نيغلبت زاهجب يزمجت

 صضيعب لب ءضرألا نم ةراجلا دالبلاك رانلا رحب ركذي ام نكامألا نمو
 نوركذي فلسلا نم ريثك ناكف ؛ماحلا اهنمو اهّرحب ركذت ىتلا ةضاخلا نكامألا

 :مضت ةريره وبأ لاق .هلوخدب رانلا

 .""ةراثلا نم هيف هللاب ديعتسيو نردلا هب ليزيف نمؤملا هلخ ذي عاملا تيبلا معنا

 7 417 نض ف راعملا تفاطت(١)



 ىهنحلا -1
 24 يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نو

 9 و

 لو "0 رأنلا نم نمؤم لك طظح ىمحجلا) :لاق

 نمؤملا بيصن يهو ءمنهج نم ربك ىّمحلا١

 ,"'«رانلا نم

 يف لمعت اهوخن وأ درب ةلدن ءانثأ ةرارحلا ةجرد عافتراو ىمحلا نأ بيلا

 ثبخ ريكلا ىيقني امك بوتذلا نم نمؤملا ىقنتف «؛دسجلا يف رابلا لمع بلقلا

 نأل ةفايقلا موي راثلا رح دمي ل اينذلا يف هبوثذل نيم نمؤملا رهظ اذإو :ديدحلا

 يف بونذلا نم رهطت نمف ؛مهونذ:بسحبب اهيلع رورملا دنع اهرح دمت ساتلا

 .ائيش اهّرح نم دجي نأ نود,فطاخلا قرلاك طارضلا ىلع زاج ايندلا

 هتيوقع لجعتف «هبيضي بنذ نع كفنيال هايند ىف نمؤملاو
 هبر ىقليل هب افطل

 : الئاق

0 ٠ 59 ٍِ 1 ١ 

 ىلع 225 ىبنلا لخد ال كلذو ؛اهيس نع دلك ىبنلا ىهن لضفلا اذهَو

  2 © 8اي 2 1 ّ 8 ع

 'نيفزفزت بيبا مآ ايوأ بئاسلا مأ اي كلام :لاقف «بينسملا مأ وأ بئاسلا مأ

 نبي ست“ < :+ نبي(

 ىو 03 - , 3

 ١ اا“ معو 00 7 : 4[ 2
 7 معمر عمانجا حيححصص يف يك هشئاع نع رازبلا هاور

 ا 3 د و 1 .

 ١١١ ١ :مقر عماجلا حيجبص يف اك ةناجيرن يبأ نع يناربطلا هاؤر :حيبحنم (1)
 .5737 7/5 ريدقلا نضبق (*)



 رانلا ىف ىليل 5 56

 .؛:0.ديدبلا ثيخ ركلا بهذي رك مدأ

 هد ملأ لك 1 بيبي ضارمألا 9- ةدوضقملا ىع ىمخحلا تنل

 (ريغصلا# ملا اذه ناك اذإف ءرانلا هي ركذتي ءهب رمي ترك وأ قبض ىأو ؛لاسنإلا

 .كوشلا داهمو ملألا ريرس ىلع بلقتي هلعج !برو ؛هاهتنم قينضلا نم هب غلب دق

 توملاب ولو ضالخلا ءرملا اهعم ىتمتي لاحب ةبوعصلا نم مالالا ضعب نوكت دقو
 !؟ناثلا يف «ربكألا» الاب فيكف :ةدجي الف

 هب رعشي ال يذلا قيقدلا ىنعملا اذه ركذ الجر.داع اذإ:يروثلا نايفس ناك
 ,"«رانلا نم هللا كافاع# :لاقف ةينانإلا ةيساسحلا باحصضأ ىوس

 .اهاوس ام لكأت رانلا نأل تن كيلع ناه كتضرم دنع رانلا تركذ اذإو
 كلذ اهل |وركذف :عزجت الف بئاصملاب باصت ةرّضبلاب تادباعلا نم ةأرما تاك

 نم رغصا ئنيع يف تراض الإ ناتلا ادد فدا فصعئاصأ امال :تلامف

 .”:0بتابذلا

 ةقيضو' شيعلا'ةعسؤ: ىضرملاو ةحاضصلا قةَرخآلا ل انعم باقم فلتخم اذلو

 ءاقنم ةنرح وأ وانلا 5 هدعب اسد يحل ا!له 100 ساقي ثتيح «ةساعتلاو ةداعسلاو

 ' لاف ؟تيقا بعيك * هل ليف اذإ َكُيِو ءادردلا 0 ناك انه نمو

 .'[راثلا نم توجن نإ ريخب تحبصألا 3 . 2 كاع . ا

 .871 ؛مقز عماجلا حيحص يف اك رباج نع ملسس ةأورز :حيحص(١)
 7 0323 // ءايلوألا ةلح 2

 ٠/5 نيدلا مولع هايج (؟)

 .4* م١ بئاضملا لهأ ةيلست (8)



 ايخدلا اخ -8
 :ىلاعت لاق

 قع 2 1 ا 7 د رت”

 [ا77 :ةعقاولا]# نيوقملل اعدتمَو ةركذت اهسلعَج نحن #

 لشياعملا تايسسأ اه هللا قلغ تي متهتح راثز ايكذت

 ةرضاح نوكتل اهنلا ةجاجلاب ئولبلا تمعو ءاملك

 (لك ةباودغوأ ام ن و ركذديو ءاهيلإ نو وهرظني ىسانلا ءامأ

 :انه وملختنا

 ن ىلإ رظنلاب اهبنوركذي ؛ ةرخآلا ران زكذب مهتاوهش موقلا قرحأ انه نمو

 ةرظنلا كلتب ىغتبي مهيلإ رظني نيدادحلاب لإ بهذي مهتم دحاو ريغ ناكف ءايثذلا

 ,هةظعلاو ىركذلا

 1 5 3 1 1 2 ا 0 1

 أمر هنقوح باطخلا نب رم ناك 0و ىوقأ | رثا راثلا 3 مدد 40 |سر

 |لرغ لع كلل لسه !!تاظخلا نأ أي :لوقي مث ءاهنم هدب ياداد مل راثلا هل لف وت

 ىلإ ئجي ؛ ةديرف ةيباسح ةوجدنص قا سيق نب فنحألا ةياححضلا نم هلثمو ! ؟سص

| 
 ىلع كلم ام : :لوقي مث ءن وس تتح ةيااس د سس دعا ايلثاب حاصملا



4 2 # 

 !١ركسملا وه دللا

 يه ةرخآلا ران كَسلو ايم 000 يذلا وه هلححو هللاف راثلا ةمظعلو

 الإ اهراثب تدعي نأ هل | وسما دحأ الف. ءكلذدك امتدلا ران لب بشحف ةدوصقلملا

 هرم 22 هللأ لوسر نأ ه2 ىملسألا ةزمح ثيدح قف درو ام وهو :ةناحيس قححأ

 لع
 3 و

 ."”«رابلا بلر الإ رانلاب بذعي ال هنأف .هوقرح الو ةولتقاف ًانالف ممجو نإ: :لاقف

 لاف !؟هذه قّرح نم :لاقف :هياحض | اهقّرح اق لمن ةيرق 22 يبنلا ئأزو

 .””[رانلا بر الإ راثلاب تدعم نأ ىغبتي ال هنإ) :لاق . نحن :ةباحصلا

 هيلإ تعجرق ينادانف تيّلوف «'رانلاب هوقرحاف انالف متدجو نإ» :هل لاق ةيرس

 ةنمؤم ءاكذ

 ةركذتو اليتقت ال اهيبنت راتلاب قارحإلا ىلإ تأدل ةيكذ ةيقت ةنمؤم ةيراج نكل
 ةفيلخلا ةيشاح نم ناكو قوزرم نب هللا دبع اهكلمي ناك ةيراج يهو ؛ةكلبت ال
 ىلع موي تاذ اهديس برشف «ليمحلا اهلعف انفرع نكل اهمسا فرعن امو «يدهملا

 ةيظح ةيراج ههبنت كلذ لك فو «برغملاو رصعلاو رهظلا لصي ملف ءعامسو وه
 جعزناف هلجر ىلع اهتعضوف ةرمجي ةيراخلا تءاج ءاشعلا تقو زاج اللف ؛ةددع

 هيجني ائيش ري ملف ؛ةيراحلا تلاق امم هسفن يف عقوو ةالصلا ىلإ ماق مث ءاديدش ءاكب

 اني قّدصَتو ءهيلماعم نم للحتو.«هيراوج قتعأف هلام نم هيف وهام ةقرافمألإ

 77717 :مقر ةواد ىبأ خبحصض يف اك دوادوبأ هاور :حيحح (1)

 0 را ؟مقر دواد يبا حيختم (1)



 59 مهدت هنا نط

 ةئييع نب نايقس هيلع لخ دف ؛ةيراحلا كلذ لع هتعتو :لقبلا عيبي راص ىتح ىقب

 مل هْنإ :نايفس هل لاققف ؛ءيش هتحن سيلو ةنيل هسأر تحت ادجوف ءضايع نب ليضفو

 :لاق !؟هل تكرتامم كضّوعغ اهف ءالدب هنم هللا هضّوع الإ ائيش هلل دحأ عدي

 ."«هيف انآ مب اضرلا)

 :لاقف !؟الجار مآ تثج ابكار :لئسف ةيعكلا بلطي ةكم ىف قوزرم نب هللا دبغ

 ىلع تجب ىتنكمأ ول ءابكار هالوم. باب.ىإ عجري نأ ىصاعلا دبعلا قح اما

 )١( ص نيباوتلا 157. ٠
  )0,هيئامثلا بتكلا ةيسبرس يه لحس :مخر ةرعف 31 نع يقهيبلل ريبكلا دع َرْلا



 18 0 م - نيالا 4 نس 7

 7 / ” رب 1

 0 07 سر

 ل



 ناريثلا ةحفاكم تاغاط

 لوألا عافدلا طخ تاعاطلا لثمت

 هجو كي ةمدقتملا ةيامحلا ةوقو نمؤملل
 يصاعملا افقت اهباتعأ ىلعو :ناطيشلا

 رظتني ءازفحتم سيلبإ صيرتيو :ةيثونم

 هحملن ىنعملا اذهو ؛قرنخيل رادجلا + ةرغت

 : يوينلا ثيدحلا قيرب نم

 ."2رانلا يف هللا مهرخؤي ىتح لوألا فضلا نع نورخأتي موق لازي الا

 !!تلق ام نكت ملنإ نانلاو لوألا فصلا نيب ةقالعلا ف

 ام درتست وأ هتبرض ناطيشلا ىلع.دّزت4َو كاذآؤ ناطيشلا كيلع مجه اذإف

 ديصر نم بلسو .رثكأو رثكأ كبل ىلع مّدقتو كيلع هتأرج تداز ؛ كنم هبلس

 !!نيبسْلا تتآَو ركأ اردق نايإلا

 ص كلذ لكف ءاهددعو اهتمضصو ايلضفاو رانلا نأَلَنَع نو لا تاعاطلا هذشو

 و 0

 ةرذ لاقثم وأ ةرغش رادقم 8 لوشالا هحيضاوت ف رّضقي مل ءاليضفت انل فورعن

 نيب دقو الإ راثلا نم دعابُيو ةنجلا نم برقي ءىش نم ىقب اما :ل# لاق .هاشاح

 ,”ةمكل

 تيثبو :ةلماكلا ةراذنلاو ةراشلا تيتو ءرذع انيق دحأل دعي.ل كلذيو

 ,اهنيقبو ب مَلَعْلا هي وبحعب ةظ وتم ةناجتساالا

 0 3 . ”؟ ء ه] هن + عامأ 3 ف ١ د

جلا مميعص يف !ى ةشئاع نع دواد وبأ هاور :حيحص )١(
 ال 1355 مكر عما

 ١. 87 :مقو رد نأ نع ةكيحصلا هليلسلا ىف اى :حييحبص 03



 ,ناتلاوفوليلا_ حمم _ وصيام #8 م
 ةهشمل مزأل هيب

 «رانلا هيلع هللا مّرح :غ هلوق اهنق ةيوبن ثيداخأ تابلا اذه  كيلع رمتس

 وأ تلق ةعاط:لعف:نم لك لهو !؟اهنم دوصقملا (مف ءارانلا ىلع مّرُخا :هلوق وأ
 !؟رابلا نم قّتعأ موادي مل مأ اهيلع مواد اتناك

 وأ بونذلا دبعلا بنجت اذإو ؛دولذلا ران :ثيداحألا هذه يف رانلاب دوصقملا

 يأ لود مدع ىضتقي ثيداخألا هذه رهاظو ؛ةنجلا لخخد هنع هللا نفع وأ بات
 ةاضع نم ةفئاط نأ لع ةّيعطقلا ةلدألا تماق كل ؛ميمعتلا نم اهيف امل رانلا دخأ
 8ع هنآكف دا رشف ريغ فيداحألا هده رهاظف ادل ءنوج رجم مم ل ا نيدخ وملا

 ءاهيلع تام مث لاعألا هذه لمع نم يف وأ ءاح اص لمع نمب ديقم كلذ نأ ذارأ
 ةعاطلا لمعي دجوملا نأ بئاغلا ذإ ؛ ٍتِئاَقْلا جرم ثيداحألا هذه تجرخخوأ
 :هل تمم ىتح ةيصعملا بنتجيو

 - ثيداحألا هاله نم ثيداج لع اكلَعَف يوانملا لاق

 عفرو فيلاكتلا حرط ىلإ ةعيرذ ةيحابإلاو ةلطبلا ثيدحلا اذه وحن لختي لقا
 طاسب ىط مزلتسي اذو «صالخلا ين ةيفاك ةداهشلا نأ نيناظ لامعألا لاطبإو ماكحألا

 ريغ ةيصعملا نم ريذختلاو ةعاطلا يف بيغرتلا نوك بجويو ؛دودحلا:لاطبإو ةعيرشلا
 فيلكتلا ةقبر. نم عالختالا .نوك ىفتقي لب ءالطاب لضاألابو ءالئاط نمضتم

 سانلا كرتو .طيخلا يف جولولاو طبضلا نع جورخلاو ةعيرشلا ديف نع لالسنالاو
 ."0ىئرخألاو ايندلا بارخ ىلإ ٍضْفُم كلذو .عفاذ الو عتام ريغ نم قدس

 تناك هارب نسم رثكأ قتعلاو ةأحبنلا ثبابتشأ نم لصح نم نأ : قس 3 , 61 5 9 - 7 ف ف

 ,ا658 5 .يدقلا نضيف ()



 0 ظ رانا ةئاطب ناياط

 هللا ىلع مهتمارك نم غلب نيذلا ماركلا باحصلاب قحلو ءرفوأ ةاجنلا ف هصرف

 باذع نم مهقتعو ؛ءايحأ مهو مبتاجنب اوريخأ نأ هدنع مهتناكمو
 ال مهو: ميبر

 نمف ءالؤه ةمدقم يف قيدضلا نكي ل نإو ءضرألا هجو ىلع نوبدي نولازي
 !؟نروكي

 نم هللا قيتع ثنأاا :لاقف ع هلا لوضر ىلع ل اخد هن فذ ركب ابأ نأ ةشئاغ نع

 .""ةاميتع مص ذلكم ويف ؛راثلا

 هقيرط كلست نأ الإ كيلعاَنَفا[قَيتعلاَي قحلت نأ تدرأ اذإف
 :اهلوأ كيلإو :هتاعاط ةمئاقو ةلامعأ ةلسلس دلقتو

 ةهزانلا حوهدلا ١-

 (هسمت ال نانيع امج هللا ةيشخ نم اتكب نانيعو

 ةمدخلا هذه ىلع امك ركشلا ميدقت بجوف ءزانلا

 تذقنتسا يتلا ةيريصملا ةدجتتلا ةذه ىلع لب ةليلجلا

 ىقيقحلا لايجلا وه اذه ءدلخلا بادع نمءاهبحاص

 لوحتتو اذذغ راثلا ىف ليست نيع لاح ام الإ ل

 !!نيترج ىلإ

 ىلصي وه و' هيي ئبنلا تيتأ :لاق هيبأ نع ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع

 .يكبي :ينعي «لجرملا زيزأك زيزأ هفوحلو

 نيجرفلا نينمآلا مظعأف وه امأو :ةمألل ميلعت نضحم: وه انإ 8 هؤاكبو

 .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا

 )١1( ممر , ةأكشملا جيحص “ 5

 الأسم



 رانلا ىف ىليل ظ 66

 ال كنيع ىرأ ىلام ؛لثُس يذلا دئرم نب ديزي :هلوسر ةوعدل باجتسا نمو

 :لاق .هب ينعفني نأ هللا ىسع :تلق !؟هنع كتلآسم امو :لئاسلل لاق !؟فجت

 م ول هللاوو ءرانلا يف يننجسي نأ هتيصع انأ نإ يندعوت دق هللا نإ !!يخأ ايا
 ."نيغ ىل فجت ال نأ ايرخ تنكل مامحلا يف الإ يننجسي نأ يندعوتي

 نايصعلا ف تقرغتسا املاطلف  اكبلا ىلع مالأ نلف تيكب نإ انأ
 نارينلا ىظل نم ٌريجحتسم كب ٌقفشم كباذع نم كدبع ٌبراي
 نارقغلاب مويلا هيلع نسئماو 2" هنزحو كيلإ هعرضت محرا

 :ىرخألا تناك ةنجلا نكت ل نإ؛ قيرقتسملا دجأ الإ تؤملا دعب سيلو
 راتلا لهأ تركذ اذإ ينإ ينإ' :لاقف :هئاكب ةرثك يف يملسلا ءاطع بتوع امل اذل !!رآنلا
 اهني لقت نفل يكف ( مهني يسفن تلم ىلاعت هللا باذع نم مهب لزني امو

 "081 ىكبت الو زانلا ىلإ بِححسُتو

 اذل ءاهيف عوشخلاو ةالضلا ةيناحور ةهعومد تلجتسيو ءاكبلا ىلع دعاسيو
 :لاق ؟ةالصلا يف كل نضرعي يذلا ءاكبلا اذهان :زيزعلا دبع نب ديعس لئس ال

 . منهج يل تلثُم الإ يالص يف تمق افا

 نو دو :ىلاعت لاق دقف ؛هللا ةيشخ رايث نم ةرمث هتقيقح يف ءاكبلاو

 [1 ١8 ةءارسإلا]4 اًعوُسْح ره ُديِزَيَو وكي ِناَقذ ذدَلل

 عهسسقت ةيفاقش نيقيلا دازو هبلق فوخأ قرحأ نم 01 لبس سم ل نكل

 )١( غ8 ءابتدألا ةيلح 55 ١,

 ) )5نص ةتوقايلا 57.

 )( .فرصتي 84١غ مرخ ءال الا ةلح



 قا ىججبع وص عفة نطل
 رضبي الؤ ؛يمع سانلا ةماع نأكو ءاوملعي ل ام ملغو «نولفاغلا هاري ال ام ىأرف

 كراببملا فتنضلا اذه ىلإ ىمتنا نم لكك ىلع رذ نب رمع قلطأ دقو «نيتقؤملا ريغ

 نيملكتملا لاب ام :رذ نب ربمع هيبأل رمع نبرذ لاق دقف «لكشلا ةحئاتلا :ىقل

 !؟بنناج لك نم ءاكبلا تغمس تنآ تملكت اذإف ؛هدحأ ىكيي الف نوملكتي

 ."ةرجأتسملا ةحيئانلاك ىلكفلا ةحئانلا-ثسيل !!ىنباي :لاقف

 تاوف دعب ..تاهيه نكلو «ةرخآلا ىف اوكبف طق ايئدلا يف اوكب ام نورخآو

 وأ تقو عييضت ىلع اوكب ام «باقعلا ءاجو. لمعلا بهذ ؛ةثراكلا لولجو ناوألا

 .باقعلا دشأ اولانف باصملا مظغ ىلع اوفسأت امو «ةعاط تاوف وأ بنذ ةفراقم

 :هنيع لاق

 مهإو «ترج مهعومد يف نفنتلا تيار واذ ئكح نوبكييل رابلا لهأ نإ
 .”مدلا نوكبيل

 !؟يبسسنت نيقيزغلا يأل و راتخت نيئاكبلا يأف

 هذه كتلاح ىلع كاري'هللا لعل ةحرلا تابجوم نم ءاكبلا نأ كملغ عم

 املك ينم هرجأ مهللا :لوقتق كير دنع كل ريجتست رانلا تناك اذإو .كانحريف

 ءاكيلاب فجترت كار اذإ ميخرلا فوؤرلا كبر لعفب كنظ ف ءاهنم هللا ترجتسا

 ! ؟ هيدي نين

 10 ءايحألا 40

! 0 < ,. 77 
 0 :مقر عماجلا حيحض يف !5 ىسوم يبأ نع مكاخا هاوز :نسح )١(



 .'0ةرمت قشب ولو رانلا اوقتأ١

 : ياربطلا ةياور فو

 .”'ةرمت قشب ولو اياجح رانلا نيبو مكنيب اولعجأ)

 .ةدحاو ةبتع قافنإلا ناك ولو تققنأف.ةشئاع نيئمؤملا مأ نسردلا تعو دقو

 صضاقو يبأ نب دعسو ءاَهَرْيَع دجي مل نيح ةبنعب ه6 فزوع نب نمحرلا دبع قّدصتو

 ٍةَرَذ َلاَقْتِم َلَمْعَي نَمَف# :ميدر تاك نم اوظفح دقو ال لو .ةرمتي قّدصت
 .«ائيش فورعملا نم نرقحماألا : هيت نمااوملعتو «[7 :ةلزلزلا] دوري اريح

 عم ثدح اى «كيلع ةقفتلا هل. بجت نمل ةلوذبم ةرمتلا هذه تناك ول ىتحو

 :تؤر ىتلا اهنع هللا ىضر ةشئاع

 لك تطعأف ؛تارقك الك اهتممطأف انخنوَصِبا لمحت ةنيكتسم ىتتءاج
 تقشف ءاهاتتبا اهتمعطتساف ءانهلكأتل ةرمت اًهيف ىلإ تعفرو «ةرمت (مهنم ةدحاو

 ئذلا تركذف ءامأش ىنبجعأف ءاههنيب اهلكأت نأ د يرت تناك يتلا ةرمتلا

 اهب اهقتعأ وأ ةنجلا ام ا بَحوأ دق للا نإ » :لاقف يلي هللا لوسرل تغنض

 :”:0 راتلا نم

 )١( :مقر عماجلا حيحص ىفاك ىدع نع دخأو ناتيشلاوا 2 هيض 112

 ) )8يف هر .عماجلا ميحص يف !ى ديبغ ني ةلاضف نع. قاريطلا هاور هريس 17

 1375 :هقراماسم حيحص يف | :حيحض (5)

 أرسم



 < ل397 ____ _بىجحجع_ ويصح. .اةلطبالط و

 يباحصلا :قيرطلا اذه يف ريسلاب رانلا نم قتعلا -تبلط تلا ممحلا ىلعأ نمو

 الإ ائيش عدي ال ناك يذلا |يسيسيسي يسوتيسي ل د

 كنإ :هل اولاقو هوملكف هلاوخأب هتأرما هيلإ تعفشتسا دلو هل دِلٌُو |لف + هب قدضت

 :لاقف « كدلول تعمح ولف ءتلعأ ذق

 ,"'رانلا نم هدجأ ءىش لكب رتتسأ نأ الإ ىسفن تبأ#

 كلذو «رانلا باذع لبق امو لب ءبسحف رانلا باذغ نم ةياقولا تسيلو

 نسم ةيمحنو هبحاص للظتل ةقدصلا قأت .. رشحلا ةحاس ف ةمايقلا موي لاوهأ نم

 نيب ىضَقُي ىمح هتقدض ّْلَظ يف ئرما لك» :ةيكي لاك ,ةقرحملا ةينادلا سمشلا

 .'*0 سانلا

 يف قفنملا ائبحاصو نتوقهرُّيو نوساقُيو نوملأتي ةمايقلا موي رخ يف سانلاف

 !!دّريتي حيرتسم لظلا

 ىوانملا لاق

 لاقو ءزاجم ونه وأ هلظ يف نوكيف ميظعلا دوطلاك دست هتقفدص نأكا

هعنمت لب طقف سمشلا رخ ني هلظ ابي دارملا سيل :ىرماعلا
 هراكملا عيمج نم 

 ىليظ يف نالف وش نم .باحملا عيمج ىلإ هلصوتو .هدقهحاو ادإ راثلا نم عرس و

 ىلوم حلقأ هاور ام رانلا نم هتبقر ىتع هب ؤجري نأك ىلا ةدوج رانشأ نمو :87/7 ١/ ةوقلقلا ةغض (1)
-1! ! 

 يب: :داعم ىف لاق ةلحع ءارغع نب ذاعم ىلإ !١ ثحبف از لد لهأل جسنت للحي رمأير دع ناك اق سربأ بأ

 هنابتن رسلئاي ؛ارافر 0 :لامم مث يهز م دج سوو اق

"3 
. 

- 

 : ١ 1 1 . 2-0 ١ ١
 < ب 0 : >4

ى رماع نب هيقع نع مكاحلاو دمحأ ءاور.؛حيحص (1)
 2غ ٠ 2١ «م+ر نح ج ص يف !

 آباسس
 0 اا أ مد

 0 رس ١ م



 نانلاوفوليل__ تحسم وضم 7 وى

 لضف يف نكي ملولو ؛رباصلا ريقفلا ىلع ركاشلا ينغلا لضف نم هب كسمو «نالف
 ."0ىفكل نهيلع لضفلا امل ناك لابغألا ترخافت ال اهنأ الإ ةقدصلا

 بجوأ ءاسنللو
 نب رياج .ثيدح ايانث نيب هدجن .ببسلاو ؛(بجوأ ءاسنلا قح يف ةقدضلاو

 :لاق هيد هللا دبع

 ريغب ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف «ديعلا موي ةالصلا ديكي هللا لوسر عم تدهش
 هتغاط لع ٌبحو هللا وقتي رفأف لآل لع انكوتم ماق مث «ةماقإ الو ناذأ
 :لاقف نهركذو نهظعوف ءاسنلا ىتأ تح ئضم مث ةمهركذو سائلا ظعوو
 ءاعفس ءاسنلا طسو نم ةأرما تماقف :متهجج بطح نكرثكأ نإف نقدصتا
 .هريشعلا نرفكتو ةاكشلا نرثكت نكنآل» :لاق ؟هللا لوسر اي مل :تلاقف ؛نيدخلا

 .”نهمتاوخو نهطارقأ نم لالب بوث يف نيقلي نهيلح نم نقدصتي نلعجف :لاق
 .دّلق مث ثيذخلا ف لمعلاو فوخلا نيب ظبرلا فيك رظناو

 ٠ ةالصلا :

 :وهو مهألاب أدبنو «ةلفان وأ ةضيرن 2 0 ---«وروب
: 

 ةضيرفلا " 00 تع

 نع هللا ل وسر تعمس :لاق 2# بتاكلا ةلظنح نع

 نهعوكر سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نسم# :لوقي
 لخد هللا دنع نم قح نبأ ملعو نهتيقاومو نهدوحسو

 )١( ريدنتلا نضيف 5/ 857,

 ١١9, /7" ليلغلا ءادرإ يئاك هللا دبع نب رباح نع يئاسنلاو ملسم هاور :خيحص ()



 71 رانا ةئاطب ناباط

 ."8راثلا ىلع مّرخ :لأق وأ :ةنهلا هل تدحو :لاق وأ ةدحلا

 نم لك نم كيمحيو «كيذؤي ام لك كنع عفدي يذلا بحاصلا ةلزنمب يهو

 ال كلذو ءببسلا اذ ءاقبلا لوط ىنمت لاله نب دوسألا كلذ مهف [ى «كيداعي

 اريخ ابحاض ىل نإ8 :لاقف :ىل ىعنُت نأ ٌّتِحَأ ٌتنك دق :هل الئاق هباحصأ دحأ هداع

 أم نسئيا# :ةياور ِقَو ,00هنيسح نوسم .ةلسلو موي لك يف تاولص سخ :كنم

 ,*6ةدجس نيثالثو اعبرأ ةليلو موي لك دجسأ سيلأ !!لوقت

 عج اذل ءبعصأ دهجو دشأ ةدهاج ىلإ جاتحتو قشأ تاولصلا ضعبو

 : لاقف ةيزجم تافاكمب اهيلع لكك ىبنلا

 رجفلا ينعي ءاببورغ لبقو سمشلا عولط لبق ىلص دحأ رانلا جلي نلا

 "ا ميصعلاو

 فئاخو ابماوشل رضحتسم وهف نيتالصلا نيتاه ةقشم دكت نم نآل اذهو

 ىلع ةظفاحملاب زاثلا نع اًديعب مله ءارهعيبنت ىلع ةبئرتملا ةيرانلا ةبوقعلا نم
 .تابوتكملا

 !!كلاه حبصلا مئانو

 :لاق يقي يبنلا نأ |مهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع

 ىلاعتو كرابت هلنا اورفخت الف . يلاعتو كرابت هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نما

 ) )1١:مقر بيعرتلاو بيغرتلا حنحص يف اك خيحصلا ةاؤر هئاوزو ديج داتسإب دمحأ هاوز :هريغل نسح 741.

 ر/ 5 ءايلوألا ةيلح (؟) 8 ١٠١,

 ) )77قياسلا 4/ 5 3١

 27 :معر بيعرتلاو بيغرتلا حيحص يف آك ةبيور نب ةرامع ةربهز بأ نع ملسم هاور : حيحص (4)



 ,نرانلاوفوليل تح مج وصبي د 72 م

 .0ههجو ىلع هبكي ىتح ىلاعتو كرابت هللا هبلط هتمذ رفخأ نم هنإف ءهتمذ يف

 ةدودخ سرح نمل هتسارحو هظفخ نمل هللا ظفح رهظُت ةصق ثيدحلا اذهو

 هل لاقف ءلجر لقب هللا دبع نب لاس رمآ فسوي نب جاجحلا ةيغاطلا نأ كلذ

 ان :جاجتحلا هل لاقف ؛قلطنا :هل لاقف ؛معن لجرلا :لاقف !؟حبصلا تيلصأ :ملاس

 ىلص نم : يي هللا لوسر عمس هنأ بأ ينثدجح :ملاس لاقف !؟هلتق نم كعنم

 جاجحلا لاقف .هللا هراجأ الجر لتقآ نأ تهركف ؛هموي هللا راوج يف ناك حبصلا

3 

 !!تبش كرادبرانلا

 رمآ مث ,بطخيف بطخب زمآ نأ تمب# دقل هديب يسفن يذلاو»:ةلك لاق

 مهيلع قّرحأف لاجر ىلإ فلاخأ مث «سانلا مؤيف الجر رمآ مث ءاه َنّذؤيل ةالصلاب

 نيامرم وأ انيمس اقَرَع دي هنأ مهدحأ ملعي ول ؟ ةذديب ىسغن ىدلاو مت وس

 .”[ءاشغلا دهشل نيتسح

 سيلو قرحلا ةيلمع نم'نودوصقملا مهنأ ىلع ديكأت مهيلع١ :4 هلوقو

 ىلع ثويبلا قّرحي نيملاعلل ةمحر هللا ةثعب يذلا لوشرلا !!لاومألاو تنويبلا درجم

 ! ؟تيك ! ؟اساحصأ سوّؤر

 هلك دسجلا ذاقنإ ءاجر دسحلا ءاضغأ نم اوَضَْع رتبي ذنق بيبطلا تأل

 ةدلَو برضي دق ميحرلا دلاولاو :ءافشلا ف ةيغر جالعلا ةقشم دباكي نضيرملاو

 3 2 رهف ن : يا هللا كنع نَح هاوجستب ظطسوأل و ريبكلا يف ىلا ريطلا هاورو رازبلاو دمحأ ءآور *ةدعل حيحض (1)

 :مكر بيهرملاو بيغرخلا مايو 8 امك
01 5 

 ا ها“ :عماجلا حيحص يف اك ةريره يبأ نع ىئاسنلاو كلامو يراخبلا هاور :ميحص 20



 ران نأ ملعي هللا لوسر كلذكو ؛هرضيام نع هفرصيل اجاجوعا هيف دجو اذإ

 نأ نم ري انه اهبحاض ىلع قرتحت نألو :ةرخآلا راث نم سانلا لع نوفأ ائدلا

 ةرخآلا تاريذحتو «ةعجان ايندلا تاريذحتف رفماالو رقس يف هدسج يف مرطضت

 .كاردتسالل كانه ةصرف ال ثيح اهئارو نم لئاط ال

 :ةفقو بجوتست ثيدحلا يف ةلمح رخآو

 .«ءاضعلا دهشل نيتتسح نيتامرم وأ انيمس اَقّرَع دجي هنأ مهدحأ ملعي ولا

 رسكيف قيقر محل اهيلع ىَقِبيَو مجللا ربه اهتم ذخؤي ىتلا ماظعلا يه قرَعلاف

 مصحللا نيم ةاسشلا يبفلظ نينب انم يه نيتاهرسو ؛ يحل نم ماظعلا ىلع ام لكؤيو خبطيو

 ماهسلا رقحأ وهو ؛يمرلا#ةب ملتي رغب عوماوتف لَه رياح يسي مد وهو
 عرسأل ماهسلا هذه نم نيمهس ىطعُي نأ ىلإ نيكسملا اذه ىعُد ول هنأ ىنعملاو ءاهذرأو

 هيلع لبصحي ام باسح ىلع هب بعلم وأ موعطم نم ريقحلا ءىشلا ىلع اصرح ةباجإلا
 فحل ءىشلا اذه كردي هنأ مدع ولف ؛ةماركلا لزانمو تاجردلا عيفر نم ةرخآلا ىف

 .هارخأ ىلع هايندل اراثيإ ةعاجلا روضخ قإ زدابلاةةاضلا لإ ة روضحب ايندلا عاتم نم

 !!ءالؤه رثكأ امو ءاديكأت اذه لع مسيَعِي دلي هللا لوسرو

 !! ةفيظولاو رجفلا نيب

 5 هان وحإ

 :هدعوم يف لضيل هدهج ىراصق الذاب هلمع ىلإ موي لك اندحأ جرخبي

صم دعوم.ىأ ماه عاتجا كايدن ناكو لمعلا نع هيف ترخأت اموي لفأتتلو
 ىري

 ع

 اهتفو كلاح نوكيس له :ءسيئر وأ مكاح وأ ريمأك ةماه ةيصخش وأ ريدم عم
> 



 .نانلاوفوليل_ _ىحمجم _ وصيه #7 م
 :لاقف :ءانجف هيلإ لسرأف ؛حبصلا ةالص يف الجر 5 باطخلا نب رمع.دقف

 :سمع لاقف ؛تجرخ ال قاثأ كلوسر نأ الولو انضيرم تنك :لاقف !؟تنك نيأ

 .":0ةالصلل جرخاف دحأ ىلإ اجراخس تنك نإفا

 : ةلقاتلا #5

 :رانلا ءرد ىف اهرو هدو ةلفاثلا ةالص امأو

 اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم ِيَي هللا لوسر لاق

 .””اارانلا ىلع مّرَح

 ةييدعت 5 رتف يف رانلا ؤرجت مل «ةنجلا لذ مث ةرتف نانلا دبعلا لد اذإ ىتح لب

 ةدابعلا هذه افيرشتو ايظعتو ءامحل|ّيركت ةدجاسلا هئاضعأ نم برتقت نأ ىلع
 لكأت نأ رانلا ىلع هللا مّرح .دوجسلا رثأ الإ مدآ نبا راثلا لكأت» :هلك لاق .ةليلجلا
 .”«دوحجسلا رثأ

 : : ىوونلا لاق

 دجتسي ىلا ةعيسسلا دوججتيلا ءاضعأ عيمج نكأت أل رانلا نأ اذه رهاظ#

 ضعب هلاقاذكهو «نامدقلاو ناتيكرلاو ناديلاو ةيهبتلا ىهو ؛ءاهيلع ناسنالا

 ةصاخ ةهبجلا هوجسلا رث ايدارملا لاقو هللا همحر ضايع ىضاقلا هركن :أو ءايلعلا

 .0لوالا راتخملاو

 م ةبيش بأ باصم )١(

 0 :مقر دوأد بأ حيحض يف (ى ةييبخ مأ نع دوادوبأ هآور :حيحض (؟)

 .4711/ :مقر ةجام نبا خيحص يف اك ةجام نباو ملسمو يراخبلا هدب أ :حييحبص (5)
 77/7 يوونلا حرش (4)

 ًارأعسم»



 75 زاب ةئاطيداياط

 هللا ليبدس ىف داهجلا -

 هيلع هللا مّرح الإ هللا ليبس يف دبع امدق تتربغا امال 8 3 ظ
 .©"«رانلا

 راثلا دبع لخدي اذاملف «لمعلا نستج نم ءازجلا نأل تو

 ؛لاتقلا رابغل ضّرعتو داهجلا ران ضاخ نأ هل قبس دقو ونحو

 : دك هللا لوسر لاق . .مدهج رابغ هيقي نأب هللا هأفاكف 0 7

 .”0|دبأ دبع فوج يف منهج ناخدو هللا 120ج ردا الو

 .*:1دبأ ملسم يرخدنم يف 8 ىرخأ هباورز 2 يئاسنلا دازو

 ناخد نم نامألا انأ :ىداتي داهتملا رابغ نآكو :ناعمتجي ال نادبض (ىنأكف

 .نيباذع مكيلع عنجأ ال :لوقي هللا نأكو منهج

 .هديب ارفاك لتق اذإ انهو.« ول هللا لوسر هل اهيديب دهاجملل:ئرخأ ةراشبو

 .”0ادبأ رانلا يف هلتاقو رفاك عمتجي الد :ٍِطَي لوقيف

 مالسإلا رايد نم اهريغو نيطسلف ف مويلا نيدهاجملا انتاداسل ائينهف

 اعافد ةمواقملا بيطو داهخلا ران اوضاخ ثيح رانلا باذع نم اونمأ اب ؛ ةبضتغملا

 :ةمالا فارش نع

 )١( مقر عماجلا عيعبس يف ابك ىبحتملا هبادبعتن ب كلام نع ةعيزألا هأور :حيحص 987
 )١( نمح مكاحلاو يئايسنلا هأور - حيحص ١ :مهز عماجلا حيحص يف !ى ةريره مَ 177/,

 9 ؛مكر عماجلا حيحض يف اى ةريرع يأ م هجم نيا يئاسنلا هأ در :حيحض (5)

 بيغرتلا حيحص يف اك ةريره يبأ نع مكاخلاو يئتاسنلا هاورو دواد وبأو ملسم هاور :حيحم (8)

 ظ 1711١ :هقر تيعرتلاو



 نانلاوفوليل _ تح حمم  رويخبم 7 وم

 ىيخأ نع عفاد -0

 : ع لاق ظ

 نأ هللا ىلع اقح ناك ةبيغلاب هيخأ ضرع نع ّبذ نما
 ."'[راثلا نم هقتعي

 يف ةأرجلاو ركذملا راكنإو ةيتاذلا ىلع ةيبرت ثيدحلا يو
 اغمط ءرملا اهملعتي يتلا ةيرابجالا ةءورملاو مثإلا ةهجاوم
 :ىوانملا لاق .رانلا نم هتبقر قتع يف

 فاح نإف هئاسلب ركذي نأب الإ ةبيغلا مثإ نه جرحي ال عمتسملا نأ هيفوا

 وهو تكسا هناسلب لاق نإو ؛هِمزِل مالككلا عطق وأ عايقلا نبع ردق نإف :هبلقبف
 وأ تكسا نأ ديلاب ريشي نأ يفكي.الو :يلازغلا لاق .قافن كلذف هبلقب كلذ هتشم

 هيلع تلق امك اخجيرغ ه نع ب ذلا يغبتي لب كلذ ريتغو هسأروأ هبجاحب
 ظ ."'رابخألا

 وه ريغ سيل كاسللاب حيرصلا بّدْلاَو «حيرصتلا نع نذإ ىتغي ال حيملتلا

 : 42 لاق .اهنم كيمحيو رانلا كنع فرصي يذلا

 .”«ةمايقلا موي رانلا ههجو نع هللا در هيخأ ضرع نع در نما

 كفس هنأكف هضرع كته نمف ءهمدك نمؤملا .ضرعا نآ كلذ يف ببسلاو

 هةئوضنب كلذ ىلع ئيزاجيف .همد ناض هنأكف ؛ هضرع نوص ىلع لمع نمو «ةمد

 )١( ا :معر عماجلا حيحص يف اك ديزي تنب ءامسأ نع يناربطلاو دمحأ هاور :حيحص 9

  (00ريبقلا ضف .

 اة :عماخلا حيحمص يف اى ءاذردلا يب نع سدمرتلاو دجأ ةأدد « متيم رش



 77 زنا ةئاطب ناباط

 ,200ةمايقلا موي راثلا نخ

 تناك ةنجلا لهأ نم ناك نإق ءزانلا لوخد قحتسا نمم دبعلا ناك نإ اذه

 .ةنجلا يف هتاجرد ةعفرو هميعن ةدايز :هتأفاكم

 وأ لجعم باوث اهيف سيلآ !؟ايندلا باوث نع اذاف نكل :ةزخآلا تاوث اذه

 !؟ةبيرق ةنسح

5 
55 

 يبنلا اهم رشب نأو قبس ءرملا اهب عتمتي يتلا ةينابرلا ةرضنلا يه هذهو .. ىب 00 -

 يو 7-00 : هلوق يف يي

 ."1ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصصن بيغلا رهظب هاخأ رصن نما

 لسيو هئارو نم هن غقاديو هتبيلغ ةلغ دري نم:ةل!كقوأ نأب ايندلا يف هرصن

 .باذعلا ةهجاؤمقف مهآلا ةرضنلاف ةرخآلا يف امأ ءهل ةرصن هئاسل

 : قيللا -"

 :هنكف لاق

 .”"لهس بيرق نّيِل نّيه لك ىلع ؟ادغ رانلا هيلع مرحت نمي مكربخأ الأا

 :دمحأ ةياور فو

 ."1سانلا نم بيرق لهس نّيل نيه لك :رانلا ىلع مّرخا

 )١( ريدقلا نضيف 75 1705

  02:مقر عماتلا ميحص ىف !ى يبنأ نع ءايضناو يقهيلا ءاور :نسح 1 1 ,

.11١5 
 :مقر عماجلا حيحص يف !ى هوغنس نبا نع ياربطلاو :ئذمرتلا ءاور:حيحص

)( 

 ٠ - 0 8 / 1 َ جد

 "0 :معر عماجا حيحص ياك دوعسم نبا نع دمحآ هأور ؛حيحص (؟)



 نانلاوفوليبي_ _ حمم وصنع 8# م

 :ىدروأملا لاق

 :رانلا ىلع هِمّرَيو ةنجلا هبحاص لخدي قلخلا نسح نأ ثيدحلا اذهب نينا
 قلط :؛بناجلا نيل :ةكيرعلا لهس ناسنإلا نوك نع ةرايع قلخلا نسح .نإف
 عضاوم يف ةردقم دودحفاصوألا هذه نكل «ةملكلا بيط «روفنلا ليلق ؛هجولا

 تراص اهعضاوم نع اهب لدع نإو ءاقلم تراص ريخلا اب زواجت نإف ؛ةقحتسم
 .": مول قافنلاو لذ قلملاو ءاقافن

 :نيللا ناولأ نم ءاَهنْيب عمجي ىتخ انيل ءرملا نوكي ال ناولأ نيللاو
 نعف كي هللا لوسر هّدع اذكه «تاقدصلا ناؤلأ نم نول وهو لوقلا نيل

 .”ةقدض ةنيللا ةملكلا» :لاق هلت يبنلا نع كد ةريره يبأ

 .ناسحإب هتءاسإ درتق «لوقلا كل ظلغأ نم: عم ةنيللا ةملكلا :اهلعأو

 .ردانلا ليبتلا كقلخب هبلق رسآتو

 عارس دنع ةصاخ هنآحتيس هنم :لجولاو هتبانإو هغوشخ :هللا عم بلقلا نيلو
 ركذ نإ َمُهبوُلَقَو مه دوُلَج ُنيِلَت مثال :ىلاعت هللا باتك اهالعأو :تايآلاو ظعاوملا ريع يت رو خو

 [7* ؛رمزلا] «هّللأ

 : سانلا ةلماعم نيلو

 :اوزواجتو اوؤاسآ نإ مهراذتعا لوبقب كلذو

 ارجف وأ لاق اميف كدنع رب نإ ارذتعم كيتأي نم ريذاعم لبقا

 2 ٠6 /؟ ريدقلا نضيخ(١)

 رأس



 ل1 ا رع يصل ةاففاتااو رب
 ارهتتسم فاز سس مح فلاحا دقو هءهرهاظ كاضرأ نم كعاطأ دقف

 يبأ نعف هِي هللا لوسر هنم ةمقلا ينو ءءاضقلا نسج :ةلماعملا نيل نمو

 .ازيعب ةيكَع هللا لوسر ىلع هل ناكو ؛ي هللا لوسر ىضانقت الجر نأ هن ةريره

 هل اورتشاو ءالاقم قحلا بحاصل نإف هوعد# :لاقف :هباحصأ هب ٌمهف ؛ ؛هل ظلغأف

 فايإ هوطعأف هورتشا# :لاق .هنسس نم لضفأ الإ دجن ال :اولاق .ةهايإ هوظعأف اربعب

 ."""ءاضق مكنسحأ مكريخ نإف

 ىلاعت هللا نإ» ئه هللا لوسر لاق :ءارشو اعين حمايتلا :ةلماعملا نيل نمو

 ."«ءاضقلا حمس ةءارشلا خمس «عيبلا حمس بحي

 كرتو ؛قالخألا ىلانعف لانعتساو ةلماعملا ف ةحابسلا ىلع ضحلا هيفو

 :وفعلاب مهتلماعمو ؛ةبلاطملا ف سانلا نع قيبضتلا كرت ىلع ضحلاو «ةجاشملا

 يباطخلا نايلس و بأ اهمظنو ؛كايخأ بلق كِل وفضيل كّقح ضعب نع لزانتلاو

 ميرك طق فوتسي ملف قبأو هلك كقح بفوتست الو حماست

 ميمذ رومألا دصق ةيرط الك دصتقاو رمألا نم ءيش 2 لغت دلو

 ج1 نق راجل ةاوز يع
 ١. 8ث وقر عماجلا جعيحضص ؛ انك ةريره ىبأ نع مكاحلاو يدمرتلا هاور ؛ميحص (7)



 هع هللا لوسر لاق

 .""!رانلا هتلكأ ام باهإ يف نآرقلا ناك ولا

 :ضيفلا يف يوانملا لاق

 ام راتلا يف يقلأو .باهإ يف لعججو نآرقلا روص ولا

 هتءارقل بظاوملا نمؤملاب فيكف :هتكربب هتقرحأ الو هتسم
 !!ةتوالعلو

 ظفاج مسج لعجف :ةرخآلا رأن قرح م نارقلا هللا ةمّلع نم ىنغملا :ليقو

 ؛ضرفلاو ةغلابملا ىلع دراو ليتمتلا نأ ةريرحتو# :ىبيطلا لاق .هل باهإك نآرقلا

 ىقليو هب هبؤي ال يذلا ريقحلا ءىّتلا اذه لكم يف ناك ول نآرقلا نأ قحيو يغبتي يأ

 .هردض يف هاعو دقو هلأ قلخخ مركأ نه يذلا نمؤملاب بفيكف «هتسم ام رانلا يف

 "اه 7 نأ نع الضف هس فيك هيفارب لمعو ؛هيناعم ف ركشتو

 !؟ جأ نآرقلل فرش ىتأو !؟اذه+نم كزشأ نآرقلا لماحل :ميركت يأف

 نآرقلا» :47 لاق . نيرساخلا نحن انك الإو نيمثلا زنكلا اذه لمخل الهأ نكتلف

 هقلخ هلعج نمو ؛ةنجلا ىلإ ةداق همامأ هلعج نم ءقَّدِصُم لحامو هعَفْشُم عفاش
 .”10 رانلا ىلإ هقاس

 )١( ؟رأ : مقر عماشلا يحض يف ايك كلام نب ةمصعو رماع نب ةبقع نع يتاربطلا ةاور :ئسح 0 ,

 .فرصتب ؟ ؟ 4 /5 ريدقلا نضيف (؟)

 )( عماجلا حيحصض يف امك هوعسم نبأ نع يقهيلاو ياربطلاو رباخ نع يقهيبلاو دحا هاور :حيمسص

 2.117 :مكر



 لوبقم هل عفاش وهف هيف طب لمعو هعبتا نم نأ ىنعمب ؛يعاسلا وه لحاملاو

 دهش نمو «هيلع دهش هب لمعلا كرت نمو «هتالز نع وفعلا يف هللا دنع ةعافشلا

 نأ ركذتو ءاظفاح انقتم ائراق ناك ولو ىتح نأنلا يف وهف طيرفتلاب نآرقلا هيلع

 تنأو الجو كبلق فجتر بلو :نآرقلل لماح مهتم ةثالث راثلا ميب رّْعست نم لوأ

 :تفيشملا ثيدخلا اذه عمست

 هنأ كي هللا لوسر نع ايهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع مأ لضفلا مأ نع

 نب رمع ماقف ؛تارم ثاللث تغلب له مهللا :لاقف ؛ليللا نم ةكمت ةليل ماق

 :لاقف «تحصنو تدهجو تضرخو معن مهللا :لاقف ءاهاوأ ناكو باطخلا

 نيتأيلو مالسإلاب راحبلا نضاختلو «هنطاوم ىلإ رفكلا دري ىتح ناميإلا نرهظيلا

 انأرق دق :نولوقي مث هنوؤرقيو' ةتوملعتي :نآرقلا هيف نوملعتي نامز سانلا ىلع

 .«؟ريخ نم كتلوأ يف لهف ؟انمربخ وه يذلا اذ نمف ءانملعو

 :لاق ؟كتلوأ خم هللا وسر اي:اولاق

 ."رانلا دوقو مه كئلوأو مكنم كتلوأ»

 !!ملس عهللا ![مّلَس مهلا !!مّلَس مهلا
 وسلا" -

 . 1137 ؛مقر بيهرتلاو بيغرتلا مبحضيف (ىرتبكلا يف يناربطلا ءاور :ةريغل نيح (1)
 1 7 : ةت -ِ 5 نس ذب - -





 « لق____ىحجب <« _ وص. فاشعرانللو و

 22 تتسئفن ىشلتق ف بئدلت ال

 يقلي ادحأ تيأر ول كنأ عم ؛ رانلا

 تنأو :هيلع تركنأل رانلا #2 اثوغرب

 موي لك رانلا يي كسفن ىقلث

 .”«!!اهيلع ركنت الو ةريثك تارم

 ةيويندلا ةبوقعلاب |ئاد ابنراق اهتعاشبو ةيوزختألا ةيوقعلا هذه ردق ةفرعملو

 لوقلا !ذهب انل جرخ مث ةةسفن نيبو هئيب كلذ (ديبع نب ستوي لعف نأو قبس |

 :ةجيتنلاو غيلبلا

 ةسمخ ةقرس نم حبقأ كبونذ رغصأ نأ كشاالو :مهارد ةسمخ يف عطقت ديلا

 .”«ةرخآلا يف وضع عطق بنذ لكب كلف ءمهارد

 «كلذب قطني مهاح ناسل مهنم ريثكو هراتلا نوقشعي نمانلا نضعي فسأللو

 لامغألا فئاحص نأ الإ ءاهمسا عاس روف رانلا نم هللاب نوذيعتسي مبنأ مغر

 :ءال ؤه نمو ؛لاوقألا فئاحبص باذلكت

 يي يي ص سس ذآ

 م1 نبع نيرتغملا هييئت(١)

 ١١5 ص نيرتغلا هيت ()
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 ١- ءاممهنلا :

 ."ءاسنلا رانلا لهأ ةماع# :ِةَيِكَي هللإ لوسر لاق

 لهأ نم نافنص# :ثيدح اذه يف ببسلا نوكي دقو

 ىل تاليف تالثام تايراع تايساك ءاسن :دغب امع رأ مل رانلا

 .1تخبلا ةمدسأ لاثئمأك نهسوؤر ..

 رشتو ءايحلا لحمضاو ٍباجحلا ىتعم:ناهنا اذل !!ءالبلا رس وه نذإ جربتلا
 نم اوقلخو «تايئاضفلاو مالعإلا لئاسو :ابب اوألمو يرعلا ةفاقث دوهيلا
 .راتلا نهءارو نم نلخديل نهديلقت يف تانيكسملا ىرابتت تاودف تائباعلا

 لاق :ناث ببسو #205:

 .ءاسنلا :لاق ؟قاسفلا نمو هللا لوسر اي : لبق :رانلا لهأ مه قاسفلا نإ

 نهنكلو «لبا :لاق ؟انجاوزأو انتاوخأو انتاهمأ نسلوأ !!هللا لوسر اي :لجر لاق
 ,4ن ريصي ل نيلتبا اذإو .نركشي م نيطعأ اذإ

  -1ةاك للا عذاه

 ؛ ضن هللا لوسر لاق :لاق ةيذ ةريره يبأ نع

 الإ اهقح اهنم يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نمام#
 يمحأف «ران نم حئافص هل تحفص «ةمايقلا موي ناك اذإ

 املك :هرهظو هنيبجو هبنج اهم ىوكيف «منهج ران يف اهيلع

 ا :مقر عماجلا حيحبم يف ابك نيضح نب نار مع نع ٍياربطلا هآور :حيحض )١(

 ٠ ١ كرك :مر ةددكححصمل م (؟)
- 



 567 فاشع رانللو

 ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف هل تديعأ تدرب

 .؛رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىربف .دابعلا نيب ىضقُي

 :لاق ؟لبرلاف هّلإ لوسراي : لبق

 اذإ الإ اهدرو موي اهبلح اهققح نمو ءاهقح اهنم ىدؤي ال لبإ بحاص الو

 ام رفوأ :(عافترا الو ضافخنا ال يوتسم) رقرق عاقب اهل حطب ةمايقلا موي ناك

 ّرم املك ءاهههاوفأب هّضْعتو ءاهفافخأب هؤطت ءادححاو اليصف اهنم دقفي ال «تناك

 ناك موي يف اهالوا هيلع در اهارخأ هلع م [لكو ءاهارخأ هيلع 57 اهآلوأ هيلع

 ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىربف «دابعلا نيب ىضقُي ىتح ةنس فلآ نيس هرادقم

 ,ةرابلا

 :لاق ؟منغلاو رقبلاف هللأ لوسر ان :ليق

 َحِطِب ةمايقلا موي ناك اذإ الإ اهقح اهنم يدؤي ال منغ الو رقب بحاص الو)
 الو :(نورقلا ةيوتلملا ةاّشلا) ءانصقع اهيف سيل ءائيش اهنم نقفي ال رقرق عاقب اهل

 هةوطتو انورفب حظت وذآلا فرست ءايقت الو اه نر هل ءاسلج

 فلأ نيسمخ هزادقم ناك موي ين اهارخأ هيلع در اهالوأ هيلع ّرم املك ءاهفالظأب

 .«رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىريف .دابعلا نيب ىشقُي ىتح ةنس

 ىف امل دشأ اهّيكب ملأتلا نآل ةرهظو هئيبجو هبنج :ةثاللثلا هذه هللا ٌصخو

 مامألا نم عيرألا تاهجلا ىق ىكلا نوكيل ليقو:«ةفيرشلا ءاضعألا نم اهلخاد

 ىف ةوَقلاَو هنا وأ هقتول !| ىف لاخلا نأل ليقو ءراسيلاو نيميلا نعو فلخلاو

 لاح او ةوقلل لاملا تلطي |نإ ناسنإلاو ؛نيشسحلاو رهظلا

 ,ال ١ نص رابتعالا ىلوأ ةظفب )١(



 ,لانلا وف وليل _ ا بح حج روحي. 88 م

 : لاق نيح باذعلل ةاكزلا عنام قاقحتساب 7+ يبنلا مزج دقو

 .”::راتلا يف ةمايقلا موي ةاك لا عنام»

 :هلوق يني ىبنلا اهب انربخأ ىتلا هبيذعت روص نمو

 ,ناعييبز هل عرقأ اعاحش ةمايقلا موي هل لْثُم هتاكز ٌدؤي ملف الام هللا هانآ نما

 انأ .. كلام انأ :لوقي مث :هيقدش ينعي هيتمزهلب ذخأي مث :ةمايقلا موي هقوطي

 ءهِلْضَق نم هَل ُمُهدَتاَدآَمب َنوُلَكَبَي َنيرذألا َنَبَسْحح الو ظ:ةيآلا هذه الت مث كزنك
 ُتَريِم ِهّليَو ةَسيَقْلا مْوَي هب أوُلِخكاَم َنوقّوطيَس مه رش وه لب مه ارّيَخّوه 1 ع ا ا ا ا او يدم ل د
 .”1[1 ٠ :نارمع ّلآ] (رهَبَح َنوُلَمْعَت اهو ضْرألاَو ِتاويمّسلآ

 : مكتاجتب مكسفنأ ىلع. متلخببو ءمكلاومأ متكسمأ نم اي .. يناوخإ

 ! ؟مكتع اذا :خفلا يف اقونخم ارئاط ئأر !ذإ ةبحلا بوص رئاطلا ونديال

 م.داكلا ءييمسح ١-

 ديعلا نإ» :اثت هللا لوسر لاق :لاق كذ ةريره نبأ نع

 ابي هللا عفري الاب اه يقلي ال هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل

 ىقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإو «تاجرد

 . يراخبلا هاور ."منهج يف اهب يوب الاب اه |

 هل لاق تادايعلا:فلتخم ركذ نأ دعب 24 هللا لوسر نأ هذ ذاعم ثيدج فو

 اب :لاق - هناسل لإ راشأو - اذه كيلع فنك ؟هلك كلذ كالمب كريخأ الأ

 .ةرا*ا/ :مقر عماجلا حيحضص يف [5 سنآ نع ٍينآربطلا هاور نسج (1)

 3. مر بيهرتلاو .بيغرلا جيجا ُّت ارك ةريره يب نع يئاسنناو باخيشلا هيج را : جيححمص 090 5 . يبا تل 4 رف رمل 57



 لق ____ىحبع_ وص, فاشعانللو و
 بكي لهو !ذاعم اي كمأ كتلكث :لاق !؟هب ملكتن طب نوذخاؤمل انإو !هللا ع

 ."مهتنسلأ دئاصح الإ مههوجو ىلع رانلا يف سانلا

 :ىقهيبلاو يناربطلا دارو

 . «كيلع وأ كل ٍبِيُك تمّلكت اذإف تكس ام املاس لازت نل كنإ:

 لوأ نم ركذ ام ىلإ ةراشإ كلذو ؛هتيوقتو ءىش يأ ماكحإ هباام كالملاو

 .داهتللاو .ةقدصلاو مايضلاو ةالضلا نم ةفلتخملا تادابعلا نم انه ىلإ ثيدحلا

 تاذدابعلا كلت هب موقث امل ناسللا كانسْفإ لؤمش ىلإ ةراشإ «هلكا هلوقب 6 هدكأو

 نأ ىلع اهيبنت لوقلاب ءافتكا ريبغ نم ؤه ةناسل ىلإ لكك يبتلا راشأ انإو :اهعيمج
 .ةقاش ةمهم نانسللا ةحانغم

 :هتحاصفو ىيوبنلا هيبشتلا ةقد اتيبم ىيروفك رابملا لاق

 دوصحملا عرزلاب ناسنالا هب ملكتي ام هنش ؛ابتادوضحم يأ مهتنسلا دئاصحا#

 بطرلا نيب رّيمُي الو مطقي.لجتملا نأ .ايكف «ةؤبتلا ةغدلب/ نم وهو. :لجنملاب
 مالكلا نم عون لكب ملكتي نسانلا ضعب ناسل كلذكف قئدرلاو دبجلاو ءسابلاو

 .*0اخيبقو امسح

 مالكلا لهستسا نمن ريثكل ةملؤم ةقيقحو ةقعاص ةجيتنب بجر نبا جرخيو

 : ةيفاعلل هنم رظن ريغ نم

 قطنلا : رانلا هب سائلا لخدُي ام رثكأ نأ ىلع لدي ذاعم ثيدح رهاظو)

 زع هللا دنع بونذلا مظعأ ىهو كرشلا :اهيف.لخدي قطنلا ةيصعم نإف ؛بهحتسلاب

 )١( :مقر عماجلا حيحص يف ايك ذاغم نع ةجام نباو مكاخلاو يذمرتلاو ذأ هأور :حيحض 1 217.

 ) )7ه7 يذوج ألا ةفحت ١ 7



 :اهيف ,لخديو يكرشلا نير وشو ملع نلعب هّلئإ ىلع لوقا .اهمف لح ديو ( لجو

 ؛:فذقلاو زحسلا :اهف لخديو لجو ع هللا كارشإلا تلدع ىتلا زوؤلا ةداهش

 ىصاعملا رئاسو ةفيمسلاو ةينعلأو تذكلاك رئاغصلاو رئابخلا نم كلذ ريغو

 .”:«اهيلع انيعم نوكي اب نرتقي لوق نم ابلاغ ولخي ال ةيلعقلا

 لَخدُي ام رثكأ ام :لئّس نيح مي هللا لوسرل اعباتم الإ بجر نبا ناك امو

 .”8جرفلا ُ مقلا ؛ ناف وجألا# : زاجتإ ىف باجأف !؟رانلا

 عقو نم اهيف اهزجح يتلا هتعقر ةحاسمو مدهج نم دبعلا اذه طّقسم انف

 نإ» :لوقي لكي ىبنلا عمس هنأ ه## ةريره بأ ثيدخ»نم اهفرعنف ؛هناسل تارثع

 .”6برغملاو قرشملا نيب ام دعبأ رانلا يف اهب لري اهيف نيبتي ام ةملكلاب ملكتيل دبعلا

 ْنَم مث امأ :رانلا ياهل ةروجحلملا ةحانسلاو ةيغ َّىَقْلَي يذلا .ناكملا نع اذه

 ةرغصتسملا ةملكلا كلت ءارخس“ة مو رهتخملا'يظغلا اذه ببسب اهيضقي ماوعألا

 :ة5 هللا لوسر نع 4غ ةريره يبأل ثيدح يف كلذك هدجنف

 ين افيرخ نيعبس اهب يوب اسآب اهب ىري ال ةسلكلاب ملكتيل لجرلا نإ
 ."*"رانلا

 ءارج نمو !؟ناسللا ءارو نس اذه لح

 نم تامهلكلا فالأب فيكف ؛:بسجحف ةدحاو ةملك

 !؟هاتنحأ ةبقاعلا نوكت فيك !؟فالألا ءارو

 )١( مكللاو مولعلا عضاج 494/1
 )( رق :مهر هرب شه يأ نين ةحام نبا ميحضصو ا :مخر ةحيحصلا ىثاك ؟ يتسع

 راب © « ميس نإ بش ربلاو بيغ رتلا حيحص يف كك 1 ا يراخبلا نإ + 00 فرش -- م؟| < 87 31 نآ . ٍ 100000 1 ١

 .111/6 مقر عماجلا حيحض ف !ىق ةريره يبأ نع مكاح أو ةحام نباو يدمرثلا هور :حيحص (4)

 ًارأمسم»



 2. ىلا _____-_ىح ع. وص, فاشعرانللو و

 «لبق نم اهحملت من تدك نإ ةتارثع ةدشو ناسللا بياعم ةرثكل احيضوتو

 : ةيلستلا باتك بحاص راشأ ؛ رارمتساب اهوحن قلزنت تنأو كسفنب ّسحت لو

 هقالطإ ةغربسو هتكرح ةلوهسلو ءميظع هرطخو :هتلئاغ نمؤت ال ناسللا»

 ةبيغلاك :مهسلاجم رورسو ةهكاف يه يتلا هتافآب اننامز يف سانلا رثكأ لب دق

 لوضفو تاموصخلاو لطابلا ىف ضوخلاو لادجلاو ءارملاو بذكلاو ةميمتلاو

 ةياكحو ءاضيرعتو احيرصت سفنلا ةيكزتو ناصقنلاو ةدايزلاو فيرحتلاو مالكلا

 وحنو تاروتسملا كدهو :هبح نم ةيكزتو «ةضغبي ام ىلغ نعطلاو «سانلا مالك

 يبنلا لاق اذهلو ربصلا فعضيف ناسللا ةكرخ ةعّرَسو قعادلا ةوق قفتيف كلذ

 .”"8كتانمل كيلغ كسمأ :ذاعمل لكي

 مايقو راهذلا مايصض ىلع ابظاوم نوكت تدلعكعلو

 تيلع يضميب ال نعت كريرعلا ريغ هل ىنغو ليلا

 ام ناسللا تافآ نم تكتناسل ئلع يرجيو الإ موي

 !؟ تداتيس يقابس فيكف 5 تحتانسح عيمج ك2 ونسي /

 ظ 0

 الف هلك هدسج كلم اهكلم نمو :كيدل مهألا ةحراجلا وه نذإ ناسللاف

 لب ؛ةدح ىلع اهم لك حامج حبك لواحت اهلك حراوجلا نيب مويلا نم كدهج تّمشت

 هيلإ كدشرأو هحملام وهو ؛ :ةيقبلاب كيلع هللا حتفي :اهدعبو الوأ كناسل كلما

 لّلحو حراؤنجلا لامعأ سرد نيح ديبع نب سنوي عرولا دهازلا نطفلا نمؤملا

 :لاقف ةماحلا ةجيتنلا هذه انل جرح مث ءاهراثآ

 لجرلا دج كنإف ءناسللا زبغ هلك ربلا هعبتي ادحاو ربلا نم ائيش دجت الا

 ١147.. نح بئاضملا لهأ ةيلست(؟)



 رانلا يف ىليل ظ 52

 ءايشأ ركذو ءراهنلاب روزلا دهشيو ليللا موقيو ؛مارح ىلع رطفُيو راهنلا موضي

 ."!دبأ هلمع كلذ فلاخيف ءقحب الإ ملكتي ال هدجت ال نكلو ءاذه وحن

 - نوهلاظلا ١

 :ابرض ملظلا نوكي دقو «ةفلتخملا هناولأب

 مهفأ ملف !!دوعسم ابأ ملعا :يفلخ نم اتوص تعمسف ؛طوسلاب

 اذإف « يي هللا لوسر وه.اذإ ئدم:انذ [لف «بضغلا نم توصلا

 ىلع كنم كيلع ردقأ لجو زع هللانأ دوعسم ابأ ملعا :لوقي وه أو

 م1ولامأ :لاقف :ىلاعت هلا ةجاول رخاوه“: هللا لوسر اي :تلقف |
 .ةراتلا كعسملاوأ رانلا كتحفلل لعفت ل

 ليبس لع «صاصضقلا ةملك ةيورجألا ةبوقعلا هذه ىلع ٍةَكي ىبنلا قلطأ دقو

 : قلع لاق ف::ناهذألا ىلإ ةبوقعلا بيرقتل زاجملا

 .":0ةمايقلا موي هنم ضنا الل طاوسب 262 ْنغاا

 م

 هل لاقف :حاجحلا هجاو 1 ريبج نب ديعس دهاجملا ملاعلا هي نقيأ ام وهو
 :نيملاظلل هللا ةبونقع نم قئاولا ةلوقي ديعس هغمدف «كلتقأ ةلتق ىأ رتخا : جاجحلا

 ."0!!كمامأ ضاصقلا نإف تنأ رتخا»

 172/١. مكحلاو مولعلا عمأج 200

 .1 5 8 :مقر بيهرتلاو تيغرتلا حيحض يف 0 يذدمرعلاو ةواد ؤبآو ملسم هأور : حيض (1)
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 03 قاشع رانللو

 مه نإ نيرفاك مأ اوناك نينهؤم ةدابعل مقتني هللا نأ رّرق كفي هللا لوسرو

 .هحور نم هيف خمنو هديب هللا هقلخ ىذلا يرشبلا نسجلل ا!يركت كلذو 000

 :لاقف هبر ديعو لقث نيح كلذو

 .”'«ايندلا يف سانلا َنوبَّذعي نيذلا ةمايقلا موي بَّذعي ىلاعت هللا نإ١

 دتشا اهلك هللا دابغ ىلع ةاغطلا ةوسق تدتشا اهلك لب «باذع ئأ سيلو

 (كو «تعرز ام ملاظ اي دضحت امنإو ؛مهنم لفسأو مهوح نم اهبيحلو رانلا راعس

 هللا دنع اباذع ساتلا دشأ ايندلا يف شانلل اباذع نسانلا دشأ١ :ِةققيَي لاق .نادُت نيدت

 .”«ةمايقلا موي

 هجو اال لب «ةريخآلا باذعو ايندلا باّذع نيب بيعر بيهر قرافلا نكل

 سابرألا ىةيزاقملا

 - هنم لضفت لب هدبع ىلع يردبلا دوعسم يأ نم الضفت نكي مل نذإ قتعلاف

 هَل اكولمم قتع ءدعأ نيحاش# رمع نب هللا ذيع هن نأ ام وهو ةةسقت لع - - ةقيقحلا يف

 .اذه ىواسي اه رجألا نم بق ف ام :لاقف ءائينش وأ اذوع ضرألا خوف لخأف

 .”«هقتعي نأ هترافكف هبرض وأ هل اكولم مطل ن ما :لوتي 345 هللا ءلوسزر تعمس

 يلا يك اسيا راق اذه نوكي دقو

 ملسم ئرما قح عطتقا نم» :ِلَِي هللا لوسر لاق :لاق دي ةمامأ يبأ نع ءاج

 ناك نإو :لجر هل لاقف :1ةنجلا هيلع هللا مّرحو ؛رانلا هل هللا بجوأ دقف .هنيميب
17 

 )١( :مقر عماجلا حيحص يف !ى ميكح نب ماشع نع دوادوبأو ملسمو دمحأ هاور :ميحص ١56

 ) )1يك ميكح نب ماشهو مدغ نب ضايع نع مكاحاو ديلولا نب دلاخ نع يقهيبلاو دمحأ هاور : حيحص

 48 :مقر عماخا حيحص

 , 1 :مقر دواد بأ حيحص يف [8 دواد وبأ هاور : حيحص 477



 رانلا ىف ليل ينص 94

 ."«هلارأ نم اييضق ناك نإو] *لاق ؟ هللا لوسر ب أري أممش

 :ةميرحلا نسج نم ةبوقعلا يأتف ءىلاظلا اهبهني اضرأ كالمألا هذه نوكت دقو

 رخآ غلبي ىتح هرفحي نأ ىلاعت هللا هفلك ضرألا نم اربش ملظ لجر اهبأا

 : لاقو 0" سانلا نيب ىضقُي ىتح ةمايقلا موي هقّوطُي مث .نيضرأ عبس

 موي نيضرأ عبس ىلإ هللا هقّوط الإ هقح ريغب ضرألا نم اربش دحأ ذخأي الا

 .؛ةمابقلا

 كينغو 2 رثكلاو ليلقلا عاوتسا ىلإ ةراشإ تردتجلا يف ريشلا لو ىبنلا ركذو

 :ناعغس ةسق“ ىلع قيوطتلا , يعض و :ملاظلا

 رغحملا ىلإ ةمايقلا ق ضرألا نتن (لظ لخخأ ام:لقن فّلكُي لاظلا نأ :لوألا
 .ةقيقحلا ىلع قوط هنآ ال هقتع ف قوظلاك هيلع اليقث نوكيو

 أمك كلذ عسي ىتح هقنع رذق مظعيو ءاقوط هقنغ يف هلك هللا هلعجي

 :رانلا يف رفاكلا دلج ظلغ يف درو

 .هقئلع ف اق وط ةلاحلا كلت

 يف ءاج انك ؛كلذب بذعيف ةعيطتني الو اقوطأهل ةلعجم نأ فّلكُي :عبازلا
 :ةرمعش دقعي نأ" لك هعانم قبلك نم قح



 هل مزال روكذملا ملظلا نأ هب دارملاو ؛متإلا قيوطت وه قيوطتلا :سماخلا

 :هقنع يف ةرئاط هاتمزلأ ىلاعت هلوق لع ف ءمثولا موزل هقنع يف

 مسسمت وأ ؛يناحلا اد تاغضصلا هذه حوش نأ عنام اللول 7 .رحح< ن "بأ لاق

 ةوق تسحب الس مهصعب و اذهب عهضعي تدعي ؛ةيانجلا هذه تاحتصأ :تيبجعت

 ."”اهمعضو ةدسشملا

 د م

 !!رموولح
 ؛ثيدحلا اذه لثم ملاظ هب: قرتخيو مولظم اهب قيسي ولخ ثيدح نم سيلو

 :مّلَظ نمل داتقلا كوش مِلَظ نمل ةيفاعلا مهرم وهف

 أ لبق عويلا هللحتيلف لاف وأ ضرع نم ةملظم هدتع هيخأل تناك نما

 هيي ع تل د راو وسلا

 »«هيلع تلِفُجَف هيحاض تاغيس نم ذأ لمع هل نكي 1 نإو
 ماظلا ىتيع نكلو همر يل مولظملا دي ل اقل ةقاسلا ة ةيقاعلاب ملاظ نقيأ ولو

 طظاينسو رجاوزو تاظعو ثيايآ ره هيلا بناتك يىف.ام"'ئري ال مت نمو «ناوامع

 ذإ ةقزآلا َمْوَ ْمُهْرِذَنَأَو# : ىلاعت هللا لوق يهو : يرملا حلاص ىلع ل جر امأرق يتلاك

 هيلع عطقف .# ٌعاطُي عيِفَش الَو مييح ْنِم َنيِلاظِل ا َنيِِظاَك رجاتحلا ىَدَل ُبوُلَقْلا

 :لاخقو ةَء ةءارقلا حئاص

 ول هلناؤ كنإ ؛نيملاعلا ترهل بلاطلاو عيفش وأ مين: نيملاظلل نوكي فيكوال

 ارشح عزو دجع دج | لإ 5 !-اضألا ِ انسلحتتلا 0 نوف اسي ىضاخعملا لهأو ئملاظلا تتفأاو
 0 ١ 3 #س خف 5

- 

 )١( يرابلا حت 5/ 4 1١١-٠١١ ,

 ) )5مكر عماججا سيح ف اك ةريره يبا نع يزاخبلاو دمحا اور: حيحصضص 1 "7 , ! / ٠ ل ١ ك١ لإ 6 5 "ا ! 37 ٠ م اب هلا -



 انا :.:هاليو اي :نوداتي مهماسجأ ةئاذ ءجويع ةقرزُم «هههوجو ةدوسم ةارع

 ةكيذلملاو !؟انم داري اذام !؟انب بهذي نيأ !؟انب لح اذام !؟انب لزن اذام .. ةاروبث

 ؛نيتكتم اهيلع نوبحسيو مههوجو ىلع نوزرجي ةرمف «نارينلا عماقمب مهقوست

 نيب نمو .عومدلا عاطقنا دعب امد كاب نيب نم ءنيِنّرَقُم انّنع اهيلإ نوداقي ةرمو
 موقي ال ارظنم تيأرل كلذ ىلع مهتيأر ول هللاو كنإ «توهبم بلقلا رئاط خراض
 بحن مث :كندق رارق لع هلوه ةعاظفل رقتسي الو «كبلق هل تبقي الو «كرصب هل
 "0 رسانلا ىكبو .:ئكبو :ةايلقتم ءوس ايو ؛هارظنم ءوس أي :حاصو

 !!ةلتقلل ليو
 هللا ىلوتيو «عشبأ ةبوقعلا نوكتف :ىتقلا دح ىلإ هبحاصب ملظلا لصي دقو

 :صصاصقلا موي اب قطتلاو ةبوقعلا هذه هيجوت هسفنب هلالج لج

 :ىرخألا هديب هلتاق ايبلتم «هيديب ىدحإب هسأر اقلعتم لوتقملا يأ: هنلتَع لاق

 .ينلتق اذه :نيملاعلا برل لوتقملا لوقيف ؛شرعلا هب ينأي ىتح امد هجادوأ بجشت
 ."8راثلا ىلإ هب بهذيو ءتسعت :لتاقلل هلأ لوقيف

 انمؤم لثقي نمو# :هبر ديدبت هركس نم عمس ام رومخم لجر لتاقلا حلاظلا

 اَباَّذَع دُهَل َّدَعَأَو دُهَنْعْلَو هِيَلَع ُهّللا َبِضْعَو ايف اًدِح ٌمْتَهَج دْوؤَاَرَجَف اَدِمَعَتُم

 [9* :ءاستلا] 4 اميظع

 !؟ ]تاقلاب بفيكف ةيفحأ لتق ةدازإ درجمن رادلا لغأ نم راض لوتقملا ناك اذإو

 .155/5ءايئوألا ةذح(١)

 .5191 :مقر ةحيحجبصلا هللا (؟)



 <37 ل مبحع روم _ قاشعرانللو و

 ءاسولا نم رارشلا

 :نيملاظلا نم برق ىأ نم ارّذح ىلاغت لاف اذلو

- 

 1١[ :دوه]4 ٌراَعلآ مُكَسَمَتَف أوُمَّلَظ نينا ىلإ أوتكرَت لَو

 ؛ةقفاوملا يف انه لمعتساو «دسجلا نم بناجلاب يأ نكرلاب ليملا :نوكرلاو
 نيملاظلا ىلإ لقي لَو ءملظلا مهنم دو نيذلا ىلإ يأ 4ًاوُمّلَظ َنيِذْلا لإ :هلوقو
 «ملاظ ىلإ نكر نم يف ةبوقعلا هذه تناك اذإف.ءملظلا نم ردق يأل اظيلغتو ايظعت

 حملي الو ؛كلهُمو ٍدَعُم هنأل ةنه برتقُي ال برج ملظلا نأكو !؟ملظ نمب فيكف

 : مهنم ادحنإو عمساو «ةيخلا بولقلاو ةميلسلا لوقعلا باحضأ الإ اذه

 قافأ الف ؛هيلع ىِشْعَف ؛ةيآلا هذي أزقفاءماهإلا فل ىلض ققوملا نأ يك

 ."1!0؟ملاظلاب فيكف.ءملظ نم ىلإ نكر:نم يف اذه» :لاقف كلذ يف هل ليق

 : ةجرشملا لبق اوعمسا.. : ءوسلا ءاملعأي

 * ةريسفت يف يرشخزلا دروأ

 :نيدلا يف هل حأ هيلإ بنتك نيطالسلا يرهزلا طلاخ املا

 نأ كفرع نمل يغبني لاحب تحبضأ دقف «نتفلا نم ركب اأ كايإو هللا انافاع

 هللا كِمّهف اب هللا معت كتلقثأ دقو ءاريبك اخيش تحبصأ :كنخريو هللا كلل وعدي

 هللا لاقف ةءايلعلا لع قاعيملا هللا ذخأ دقو: ةيبت ةئس نم كتملَعَو ةةباتك نم

 .[ 180 :نارمع لا] 4 رهكومتكت الو ساثلل :هَننيَبعَل# : هناحيرس

 .ملاظلا ةشحو تسنا كبأ :تلمتخا ام نضخأو تبكترا ام ربأ نأ ملعاو

 أرسم



 ,لتلاوفوليلا_ لمح مج وصب ا »# و
 :كآتدأ نيح الطاب كرتي لو ءاقح هلل ذؤي مل نمت كوتدب يغلا ليبس تلهسو

 [لسو :مهئالب ىلإ كيلع نوربعي ارسجو ؛مهلطاب ىحر كيلع رودت ابطق كوذختا

 بولق كب نوداتقيو «ءايلعلا ىلع كب كشلا نولخدي :مهالض ىلإ كيف نودعصي
 اوذخأ ام رثكأ انو :كيلع اوبّرخ ام بنج ىف كل اورّمعام رسيآ اف :ءالهجلا

 :مهيف هلأ راغب وجت كابول :«كئيد:نم كيلع اودسفأ ام بنج-ىف كنم

 َنَوَقليَفوَسَك تاوبشلا وُعَبتاَو ةرْلّصلا أوُعاَضٌف لح َمِهِدْعَب ِدّعَب ْنِم فل #

 كنيد وادغ ءلمغي الف كيلع ظفحيو ؛«لهج ال نه لماعت كنإف :ميرم]#اّيغ

 ءىيش نيم هللا ىلع ىفخي امو «ةيعبلا نقسلا رضح دقف كذاز عىيهو ءمئقس هلخد دقف

 ْ .”:4ماليبلاو ءءانسلا يف الو:نضرألا يف

 ةيصو ىلإ يعصي :ملاع لك تيلق هريذحتلا قازعتتلا رود ءاجار ثنلا دعبو

 ناطلسلا نم مهبرقأ سانلا ىقشأ نأ ىلإ راشأ يذلا ةقنم نب ةماسأ دَقَملا ريمألا
 : هللا همحر لاقف ءاقارتخا اهغرمأ رانلا نم ءايشالا برقأ نأ اك

 شافو نت ككمعيباوبا ١ يوك هليرني ل ناطلسسلاو كايإ

 ةعاشن و لدعلا ةنأكف أآززم ةليلخلا ةدعاقلا هذه ةيحبت نأ نوع اذلَو

 * لاف .ملطلا

 .”ملظلا تائيسلا عامجو ؛ لدغلا تانسحلا عامجا

 35 نص فقاتكلا(١)

 850/1١ ىواتقلا عومجم (7)



 ءاضشقلا :قمضش ...-0

 :ةنلع لاق

 ضاق ؛ ةثبلا ف ضاقو رانلا ىف نايضاق :ةثالث ةاضقلا

 ين وهف ملع ريغب ىضق ضاقو ءرانلا يف وهف ىوهلاب ىضق
 ."”7ةنجلا يف وهف قحلاب ىضق ضاقو ؛رانلا

 ىرت (ىك يهو ءرانلا يف -ثيدحلا اذه بجومب- ةاضقلا عاونأ ئثلث نألو

 :انلغم ةاضقلا يف اماع 42 ىبنلا مكح ءاج دقف ةيبلغأ

 امالعإ نيكس ريغب لاق امنإو .ءانبلا اهيلوتب اهكالهإ :هسفن حبذب دارملاو

 .ةرخآلا باّذعب سفنلا كاللهإ :هب دارملا نأب

 نم فاخي ام دارملا نأ ملعُيل نيكسلاب جيذلا نع لدع امنإا :يباطخلا لاق

 :نيهجاولا دحأ اذهو ؛هئدي نوذ هتيد كاله

 قنخلاك نيكسلا ريغبو «خوبذملل ةحارإ هيف نيكسلاب حبذلا نأ :ىناثلاو

 .”«ريذحتلا يف غلبأ وكيل ركذف رثكأ هيف ألا نوكي ةريغو

 ليمي دق ىضاقلاف .ميظع هررضو ؛ريطخ ءاضقلا بصنم نأل الإ كلذ امو

 عضخي وأ ءهتوطسو هشطب فاخي بصنم هل نمل مكحي دقو .بجي نم ىلإ همكحب

 كلاهم هذه لكو :ةوشرلا ىضاقلا لبقي دقو ؛قجلا ريغب ىضقيف ملاظ مكاح ةبغرل

 601 8 1 1 عبص 0, 4 ٠
 ,1141417 :ةمقر عماجلا حيحص يف امك رمع نبا ننع يناريطلا ءاور :حيحص )١(

 114٠ مقر عماجلا مديح * يف امك ةريرش بأ نع مكاحلاو ةجام نياو دوادوبأو دمحأ ءاور :جيحص (1)

 24537 /7 ىذوحألا ةفغ ()



 رانلا وف ىليل 100

 نبا همساأ لجر فصضصو قدصي ءالؤه يفو ؛نولازي الو نوريثكلا اهيف طقس

 قلزنملا اذه ىف ةمدق تلز هل اخأ بتاغ لضفلا

 اضيف كيفك نم روجلا ضاقو اياضقلا تنيلوت نأ امو

 !!نورخأتي نوحلاصلا
 نم نوحلاصلا رّذخ دقف :زوجلا ةبوقعب مهثيقيو ةزخآلا باذع نم مهفونلو

 يف اموي نوكي نأ يضاقلل يغبتي :هللا همر: ضايع نب ليضفلا لاق .بصنملا اذه

 موي ىعدُي نم لوأ :عيساو نب دمحخ لاقو «هسفت ىلع ءاكبلا يف اموي و ءاضقلا

 ش .ةاضقلا فاسحلا ىلإ ةمايقلا

 تركخاال يقنع ب رض تو ءاسففلا نيب اكن ومعاول لوقف لوحكم اذهو

 نم برها نيبو ملعلا نيب طبي نايتخسلا بويأو :ءاضقلا لع يقنع برض
 نإ :يروشلل ليقو .هتمابره مه دف نساتلا ملعأ تريح و نإ :الئاق اذهك بصنم

 !هودسفأ دق لجر يأ :لاقف :ىضقتسا دق احجيرش

 افوخ «بصتنملا اذه -هبنجتو مهعروو مهاوقت ىلع- نوحلاصلا ضفر دقو
 ادّمعتم' هترخآ عاب نمي فيكف ءأطخلا كلذ ىلع ةازاجملاو مكحلا يف أطخلا نم

 !!ميستبي وهو رانلا ىرتشاو :هرايتخا عولب هئرطف تامأو

 هتيرضيل فلحف «ىبأغ ءءاضقلا ةفينح ابأ ىلوي نأ ةريبه نب رمع دارأ نيح

 لاقق .برضلا نم هسأرو ةفينح بأ هجو خفتنا ىتح هبرضف :هئئجسيلو «طايسلاب
 : مدهج ران ىلع ايندلا ران ارثؤم



 ال "5 5

 101 قفاشع رانللو

 يف ديدحلا عماقمي برضلا ندم ىلع نوهأ ايندلا يف طايسلاب برضلا
 0 ةةرخآلا

 هدواعف ىبأف ةرصبلا ءاضق ىلع هلعجيل عساو نب دمحم رذنملا نب كلام اعدو

 :هينيع نيب ةرخآلا باذع ا رضحتشسم هل لاقف !!كتدلج الإو نسلجتل :لاقو

 .”«ةرخآلا ليلذ نم ريخ ايندلا ليلذ نإو ءناطلس كنإف لغفت نإ]

 بصتنملا اذه ىف نيحلاصلا دهزأ نأ راثآ نم انه تدروأ اب ىيدصقم سيلو

 لب ؛هنبلق يف انزو هلل ميقي ال ديشاف لكل ةرغاش نكامألا هذه ىقبتف ءريطخلا

 للزلا نم لناسصضعي ىوقتو عرو عم نكامالا هذه رغشل ةومتب مدقتلا ٍىدصقم

 .روخلاو

 )١( فرظعسم نف لك ف فرطتسلا 1/57١
 ربس

 ,١؟5 ص رئاخلا باعك 00



 ,لانلاوفوليل_ محم وصب م 102 و

 صوصللا ١-
 ه7 لاق

 رانلا مهلف قح ريغب هللا لام يف نوضّوختي الاجر نإ»
 ,'0ةمايقلا موي

 لكو :نئتاخ نمتؤف يأو :نوشاشغلاو :نوشترملا :ثيدحلا اذه يف لخديو

 ةمينغ اهنأ ىلع ةمألا حلاصم ىلإ نورظني نيذلاو ءاهناخف ةنامأ هللا هاعرتسا نم

 :يراخبلا ثيدح فو «ءارثلل ةليحو حنبرتلل ةصرفو ةغئاس ةمقلو ةدراب

 الإ ٌّقد نإو عمط هلل ىفخيال يذلا نئاخلاو ؛:..:ةسيخ رانلا لهأوا
 ١ ...؛هناخ

 : 5 و : 3 : 4 0 ١
 نم هيلع قفشم هدلوب ميحردلاو اههجو ىتلا ةيصولا هذه لمح امو

 لاملا 2 58 نيح نالجع نب طيمش نب هللا ديبع دنلاو ىهو ؛ ةهرش بفاوع

 :هتبا ايصوم لاقف قافنلا هأ دنع ئرخأ ةفيظو

 ,"«رانلا ىلإ نوداقي اب نيقفانملا ةّمزأ مهاردلاو ريئاندلا]

 مهيلع ةباحصلا نم ىقتأ ليج نم ديلا ةراهطو ةثامآلا لوصآ ملعتن انسلو

 .ناويقرلا بكاحم

 هتيب لهأ نم رفن هيلع مدق منغ نب ضايع يلو املا :لاق ةبقع نب ىسوم نع
 يف هوملك مث ءامايأ اوماقأف :مهمركأو مهزنأو رشبلاب مهيقلف «هتلص نوبلطي

 1 :مقر عماجلا ميحص يف اى ةئوخ نع يزاخبلا هاور :ميحص (1)



 <10 ._مئىبح ع _ وصح ._ قاشعرانللو و

 مهنم لجر لك ىطعأف «هتلص ءاجر رفسلا يف ةقشملا نم اوقل اهب هوريخأو .ةلصلا

 !!منع ىتب أ :لاقف ههنم اولاتو اوطخستو اهوذرف ةسمخ اوناكو ءريتاثذ ةرشع

 ام ىلإ تلصح ام هللاو نكلو ءمكتقش دعب الو مكقح الو مكتبارق ركنأ ام هللاو

 ام هلناو :أولاق .يوردعاف هنع يب ىنغ ال ان عيببيو يمداخ عيبب الإ هب مكتلصو

 .هلهأ ىلإ هغلبي نأ هدهج ام انم لجرلا ىطعتو ماشلا فصن ياو كنإف ؛هللا كرذغع

 نوخأ نأ نم ىلإ بحأ راشنملاب قش نآل هللاوف !!هللا لام قرسأ ينئورمأتف :لاق

 ام ٌدؤن كلارعأ نم الاعأ انلوف «كدي تاذف كانرذغ دق :اولاق .ئدعتأ وأ اسلف

 سيل انإو:ءانلاح فرعت تنأو «نوبيصي ام ةعفتملا نم. بيصنو «كيلإ سانلا ئدؤي

 نأ رمع غلبي نكلو .ربخلاو:لضفلاب مكفرعآل قإهللاو :لاق..انل تلعج ام ودعت

 ةيارقلا يف:هنم تنأو ةديبع ونبأ كالو دقف' :اولاق .ئتموليف يمهوق نم ارفن تيلو

 يبأك رمع دنع تسل ىإ :لاق .هذفنأل انتيلؤ ولف ءرمع كلذ ذفنأف ءثنأ ٍثيحب

 .”10هل نيمثال اوضمف «ةديبع

 اف ؟ لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم .اهلّصخ .ىتلا ةيويندلا ةذللا هذهو

 يأب سمحت له ؟كتايح لاوط.كب تّرم ىتلا اهلك: ئىضاملا تاذل ام لب !؟اهردق

 نبا هب انكهدأ ام وهو ءايستف ايست تراصو قركذ تلاحتسا ذقو نآلا اهتم

 :الثاق يزوخلا

 .”/سايقلا ىلع ىقابلاو هد رمعلا ىضامل دجن لها

 نم اهيلع قفني تاوهش يف مهف هب نوذتليو مارحلا يف موق مويلا عسوتي

 يف ارمخ مهتوم دعب مارخا بلقثي مث !!تاءيلظ وف تالظ: :تاهبشلا لاومأ

 )١( ةوفصلا ةغص 19-554١ ,

 ) )1ىه ىعمهدملا 11٠ ١

 أرسم



 ,نانلا وف وليل تح مجج ويصل. 104 و

 : سعت ةثدل يبت مف ؛مبتوطب

 راعلاو مثإلا ىقبيو مارحلا نم اهتذل لان نمم ةذاذللا ئنفت

 رانلا اهدعب نم هذن ريما اهتبغم نم عوس بقاوع ىقبت

 رمع مهنم ةمقلا ىلعو ؛داشرلاو لدعلا ّنمز ماكحلاو ءارمألا همهف أم وهو

 يرتشأ مهرد كدنع.. ةمطاف اي :لاقف هتأرمأ ىلع اموي لخد يذلا زيزعلا دبع نب

 مهرد ىلع ردقت ال نينمؤملا ريمأ تنأ :تلاقف ؛هيلع كتلبقأف ءال :تلاق !؟ابثع هب

 ."«منهج ران يفادغ لالغألا ةجلاعم نم انيلع,نوهأ اذه" :لاق !!ابنع اهب يرتشت

 يف دهازلا عونقلاو لاملا ل يبس يف دهاجملا نصيرحلا نآكلذل تفضأ اذإف

 ران ىلع تقاهتلا مالغف ءصوقنم ريغ هل روذدقملا هقزر يفوتسي امهالك :هليصحم

 !؟نذإ منهج

 !١صوصللا نوشترملا

 ال هبتار نأ ةعيرذ تنحت ىشتري“فظوم لك بطاخي هنأكو هج يبنلا لاق

 :هيفكي

 ,76لولُع وهف كلذ دعب دخأ اق ءاقزر ةانقّررف لمع لع ةاتلمعتسا نما

 رّهطتو قورسملا لاملا نم قدصتف هبر عداخ نم لك ىلع هلك يبنلا ةرو

 ."0لولغ نم ةقدص الو ءروهط ريغب ةالص هللأ لبقي الا

 .كراستب 709 /2:نيدلا ءولع ءايعإ )١(
 5١. 157 : مفر عماجلا حيحص يف ايك ةديرب نع مكاخلاو دواد وبا هاور :حبحيص ()

 اال 4” :مقر عماشلا حيحص يف امك رمع نبا نع هجام نباو ملسم هاور :حيحص 0(

 آرام



 ةنجلا يغئابل سيلبإ ىواتفو مارحلا ٍىلكآل ناطيشلا ىواعد لي ىبنلا قّرمو

 ."1لولغ لامعلا اباد" :[ساخ لاقق

 اهناكم تذخأ ةمراص ةيرادإ ةدعاق ىلإ ىوننلا ثيدحملا اذه لّوحت دقو

 ةونشرلا رثأ مهنيعأب اوآر نأ دعب «نيدشارلا نم ةلودلا زاهج طنسو ةزادجع
 ىدأ الجر نأ هك باطخل نب رمتغ نع لقت دقف :ممَّدلا داسقإ يف اهروذو ماّدلا

 يل نضقا . نينمؤملا ريمأ اي :لاقف همصخ هعمو ةدم دعب هاتأ مث ءروزج ذخف هل

 لاقو هذخف ىلع هديب رمغ برضف !!رورزجلا نم دذخفلا لصفي اك الصف ءاضق

 :ةقباسلا ةتوبتلا ةدغاقلا صن ادٌّدرم

 .*0لولغ لازغلا ايادع :قافآلا ىلإ اوشكأ ! !ربكأ هللا»

 نم لجر ىدهأ دقف ؛نيترم رحج نم غدلي ملف ءسردلا قورافلا هقفو

 ! ؟نيتاه كل نيأ نم :لاقف امعآرف كك رمع لَ دف ةةتأرمال ”نينقرمت هلاّرع

 ..ايهتيزعشا :تلاقف

 .ئييبذكت الو ينيرخأ :لاق

 اهعطتسي ملف ةجاح دارأ اذإ انالف هللا لثاق :لاقف :نالاف ىلإ اه تعب :تلاق

 امهيلع ناك نم.تحت نم اديدش اذابتجا امهذبتجاف «ىلهأ لبق نم يناتأ ىلبق نم

 جرطو امهقتفف ءانل [هفوض نإ :تلاقف ءاهتيزاج هتعبتف |مهلمْحي جرخف ءاسلاج

 ىرخألا ىطعأو «تارجاهملا نم ةأرما امهادحإ ئطعأف ءاب جرخنو فوصلا اهيلإ

 ٠ 1؟7
 :مقر عماجا حيحص يف ايك .يدعاسلا ديبخ يبأ نع يقهنلاو دمحأ ةاور :عييحض

)١( 

 ) )0/؟ ريدغلا ضيف 7531
 .ةريغضلا ةدآج ولا ىهو ةق رمت ةينثتا") ,؛- - 6 1 10 يانا +



 ,لاتلا وقولي صحم  روصبتم 108 و

 .*”راضنألا نم ةأرما

 !!ةوشر : مارحلا ناولا رطخأ

 ان اوُلْدُتَو ٍلِطاَبْلا ْمُكَنبَب ْمُكَلاَوم .أ اوُلكأَت الّوإ» :لاقف هباتك يف انير اناهن دقو
 .[148:رقبلا] 4 َنوُمَلْعَت ْمَشنَأَو مثإلاب ٍساّنلا ٍلاَومأ نع اقيرق اوُلُكَأتل ماَكلا لِ

 لكأ روص لكل لماش وهو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ مومع يف اذهو
 سالت الاو فيفطتلاو نزولا سخبو سيئدتلاو شغلاب ءاوس مارسلا

 ةوشرلا ٌصخخ هللا نكل ؛:ةوشؤلاوابرلا كلذكو ؛بهنلاو ةقرسلاو باصتغالاو

 رطخأ نم اهنوكو اهعويشي اؤبنتو اهتروظخ لع اليلدتؤ اهب اماتها انه ركذلاب انه
 نيب نم صاخلاب مارتهالاب نيرسقملا دبع فرعي نصاصتخخا وهو ؛مارخلا لكأ ناولأ
 :ماغلا دارفأ

 يشترملاو يشارلا ةروفعل ةقباطم ةمئار ةيغالب ةروص ةوشرلا هلل روض دقو

 يفولدلا لاسرإ وه ءالذإلاو .4ماّكحل لإ اب اوُنْدُتَو# :لاق ثيح ؛اهيفرطب
 قرت ت امك ةوشرلاو ءاَشٌرلاف ؛ءاشر ىمسي ولالا لبخو#لبخلاب الإ نوكي الو هر لا
 وهولذلا يقامو «ىشترملا وق هبلإ قدمو :يشارلا وه لدا :ةدحاو ةدام نم
 ةوُسرلا

 ىشترملا ىلع مكحت ةيآلا نأكق ؛ ؛عقر 20وبو نأ ناار لسا واقي

 نمو «بذكلا قيحس ىلإ قدصلا ةعفر نمو «لذلا ةوه ىلإ زعلا ةعنم نم ىندت هنأ
 تاعش ىلإ ةنجلا ةداج نع كلذب فرحناو «ةنايخلا ضيضح ىلإ ةنامألا ءايلع

 :ةمركملا ةكمب زابلا ةبتكم ط . 176/١١ ىربكلا يقهيبلا نئس ()

 آرانس
 و

. 

 7” اها



 < ل117 بى حب ع وص, قاشعرانللو و

 !؟مهيلع ةرصاق تسيل اهنوك عم ةوشرلا ركذب ماكحلا هللا ضخ اذامل .. نكل

 اذإو ؛ةلادعلا نازيم مهف ؛اكتف دشأو ارطخ مظعأ مهنم اهنأل :باوجلاو

 ءابولا مَع سأرلا نضرم اذإو «دسحلا سأر مهعألو :نازتالا لتخا نازيملا دسف

 ءاضق طرشو سانلا نيب لضاوتلا ةغل ىلإ ةوشرلا لوحتت ىتح ءاهرسأب ةمآلا

 !؟كِلذك سيلأ ...مويلا انلاح وه اذهو .مهح اضم ذافنإو مهنيب جئاوحلا

 : لودتعملا -ال

 همعطي هللا نإف ةلكأ ملسم لجرب لكأ نم» :هيقَي لاف

 هللا نإف ابوث ملسم لجرب ىستكا نمو منهج نم اهلثم

 ةعمس ماقم ملسم لجرب ماق نمو ؛جتهج نم هلثم هوسكي
 .”'ةمايقلا موي ءايرو ةعمس ماقم هب موقي هللا نإف ءايرو

 وأ ””عادخللاو شغلاب الام هم لّصحف [لسم عدخم نم :ءالؤه ىف لخديو

 ؛ةشوشغم ةعلس غاب وأ ؛نيملسملا ىلإ ىذألا لصوي هنم تاتقي ئذلا هلمغب ناك

 :رهشلا رخآ نمثلا ضبقي مث'زوجيو ىدتعيف نمألا نئداحي نمأ لجر ناك وأ

 لمع .سنج نم وه ءازج لك نأ تيدحلا اذه يف انه ىرت اكو ءسجتلا ةنتار

 .بوثو بوثو ؛ةلكأو ةلكأ نيب ناتش نكل :هبحاص

جلا حيحص يف ايك دادش ني دروتسملا نع مكاحلاو دوادوبأو دنخأ هاوز :حيحيص (1)
 ' 1١47 :مقر عما

لا يت اك .«راثلا ىف ةعيدخلاو رككملا» :ثيدحلا ىو 20
 دعس نب نيف ناكو 17 :مقر ةحيحصلا ةلسلبب

زانلا ف ةعيدخلاو ركملا كوي 8 هللا لوسر تعمس ينأ الول» :لوقي دف ةدابع درب
 ركمأ نم تنكل 

 1 217 يرابلا حتف :«سانلا

 انا



 ىنانلاوفوليل رح ع روض ا اا امو
 ..وهسلا ةاعد -1

 هللا لوسر لاق :لاق 5# كلام نب سنأ نع

 نقريفت الاسير نووؤما ةليل تحيأر» ع

 ءال ؛ه نم :تلقف ءرانلا نم ضيراقمب مههامش

 نيذبلا كتمأ نم ءابظخلا» :لاق !؟ليربجاي

 نولتي مهو مهسفنأ نوستيو ءزبلاب سانلا نورمأي

 .":1نولقعي الفأ «باتكلا

 :رانلا نم قتعلا ىبغار .. يناوخإ ظ

 اك هسفن قرحي و سانلل ءيضي حابضملا لثمك هملعب لمعي ال يذلا ملاعلا
 :ةيهاتعلا وبأ لاق

 كاهمفل 0 تنأو ارب ةتدفأف ىمعلاب كريغ تخّيو

 كاذك تنأو ىشعألل ءئضتو اهسفن قربحُت حابصملا ةليتفو

 ؛هيظعي ال ء مثلا دقآف ءالوأ كسفن ذقنأ :. رابلا نم كريغ ذاقنإ دشنت نم اي >
 .ةضيرفلا ئّدؤت ىتح هللا اهلبقي ال ةلفانلاو :هلثم اقيرغ ذقني ال قيرغلاو

 ؛لمح ايف هل ظحال اموكزم ناك اذإ كسملا لماحك هب لمعي ال ام ىلإ يعادلا
 قّدص مهللا :هللا نع سانلا دعبأ نيهجولا ووذو ةجودزملا ةيصخشلا باحصأو
 .كتيؤرب انبولق نّيزو ءانلاعفأب انلاوقأ

 بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف اك يفهيلاو هل ظفللاو هةحيحص يق نابح نياو ايتدئا بأ نبا هاور )١(
 ,؟17١5 مكر



 <13 _ _ىحبع_ وص, قاشعانللو و

 : :ةسنلا ةبحص -4

 حلاصلا قيفرلل اغيلب الثم انل دي ىبنلا برضو

 ةئيسلا ةبحصلا نيب ارشابم اطبر هيف طبر ءوسلا قيقرو

 :22 لاق ف ءرانلا نيبو

 لماحك ؛ ءوسلا سيلجو حلاصلا سيلجلا لثم (ننإ؛

 نأ امإو :كيذخت نأ امإ كسم لا لماحف ءريكلا خفانوكسملا

 نأ امإ ريكلا عنفانو «ةبيط اًحيردهشم دجت نأ امإو :هنم عاتيت

 .”«ةئيبخ اخير دج نأ امإو «كباَيث قري
 ةحييقلا لامعألا رانب دسجلا قرخ ىلإ ةّيزاجم ةراشإ انه بابيثلا قرحو

 رياطتي :نمز ذدم ةَّدعْلا ةيقيقحلا زآنلا ىلإدب الوآدوقت يتلا ةكلهملا ىضاعملاو
 !!رصقلاك ررش هنأ ريت ايندلا يف ريككلا زّررش رياطتي امك منهج يف اهررش

 هبزئأتلاو هسيلجب ءادتقالا لعلوم ءرملا نأ ىلإ هدر ءوسلا'نديلج ررضو

 .”1للاخي نم مكدخأ رظنيلف هلبلخ نيد نع لجرلا» :ثيدحلا يفو .هلمعبو

 دهازلا ةسلاجم نأ امك «نسفنلا يفض ريتا ةلوش هتظااخو ضيرخلا ةسلاجتمف

 تللاخ اذإ تنأو ةقاّس عابطلا نآل ءايتدلا يف دهزتق ةريغلا لع ثعبت هتللاختو

 رانلا دروت هقيرط تناك اذإف ؛هبهذمو هقيرط ىلإ دب الو كداق ىوهملا بحاص

 .رعتشت نأ نود هعم اهتلخد

 : ليوأت ىأ لمت ال اهراصض ولا رمألا ءاج أذلو

 ىدذلا عه ليلخاو 2 :مكر عماجلا حيحسص ف كك ةرد ع نا ن ىئدمرتلاو دوأد وبأ دأور :نسح(؟)

 و ١" د 1 ةما .يعولا « -1- "ياو 5 دو ع 1 1 4
 : ينم حورتا كلسم'تللخ دم :راشب لاق [ى ندبلا عيع ةبخ للخت ىح ةتبيفعاوب ثكيحأ

 أعم

 1314 :مقر ناجرملاو وتؤللا يف ابك هيلع فتم :



 رانلا عف ىليل 110

 ."1ىقت الإ كماعط لكأي الو ءانمؤم الإ بحاضت الا

 *:لاقغ ةكد : «كتبحض راتختل كركف زاثتساو

 .”1بحأ نم عم ءرملا»

 :موصعملا كغ هنآ عم هدّدري يلاتلا ءاعدلا كملعو

 .ءوسلا ةعاس نمو :ءوسلا ةليل نمو ءءوسلا موي نم كب ذوعأ نإ مهللا»

 ."”*0ةهاشملا راد 98 عءوسلا راج نمو ؛ءوسلا بحاص نا

 هعواطتال نحل ؛ءوسلا ةبححص قارق ةيلع نأ كودن مويلا تابشلا نم ريثكو

 مهتقفر سيبح لظيف :هنع ليقثلا ذيقلا اذه سكي نأ عيطتسي الو «كلذ ىلع هسفن

 :اهنم سابسأ ىلإ »كلذ عجر ارو «مهتفرعم ريسأو

 .لتاقلا هغارف تقو هيلع نوألمي مبنآ ©*

 هيغ اوكلم ةدش تقرع يف هل وحر فقاوم هعم | ويعفو ميغأ وأ ©“

 .ةبلقو ةلقع

 .هترسأ يف اهدقتفا ةيفطاغ تناوج نع.هنوضوعي مهنأ وأ ©"

 .ةعتملا ةذللا ,ليصحتل ديح ولا ةقيرظ نولثمي مهنأ وأ 6

 ةرماغملا محور نم هنانش تابلطتمو هتاحجايتحا جاوي مهثأ وأ ©“

 .نسلا هذه ىف ةدّقوتملا قالطنالاو درمتلاو

 4١ :هقر غماجلا عيحص يف اك ديعس يبأ نع يذمرتلاو دوادوبأو دعأ ةأور :نيسح ()

 114 :مقر عماجلا ميحصض يف اى سنأ نع دمحأو ناخيشلا هاور !حيحض (؟)

 ,١؟94 :مقر ريغصلا عماشلا حيحص يف ابك رماع نب ةيقع نع ٍقاريطلا هاور ؛نيسح (؟)



 111 فاشع رانللو

 :يلوقي اهقحسأو بابسألا هذه لك مّطحأ انأو

 ىف كلبقتسو :كلبقتسمل ريدو كمامأ رظنا لب «كيمدق تخحم ظقف رظنت ال

 كتايحب:مهعم: زماقت الف «ليقتسملا اذه ملاعم دّدحَح ىتلا ىه ةبحصلاو ؛كترخآ

 ام. هيف ينحت يذلا مويلا ٍقآيسو ؛ةقلخت نلاةغوم.كلاةإو (ةلزرضمب رماقتاللو

 كلاب اف ويلا كلذ كنم نارفي فوطعلا كدلاوو نونحلا كمأ ىتخ :تعغرز

 نوكي ام « كترخآ اورثعيو كنيد.اوقرس مؤش ةبحص. نم «كيلع قلخلا رضأب

 !؟كعم مهاح

 :لاقف تاجأ ىلاغت هللا

 107 :فرحرلا] 4 َترقْكُمْل 51 | وُدَعضَعْبلر وضعي ذبمز : اح ألا#
٠. 
 ا

 .: ىخأ

 باذعلا بوث كل نوجسنيو :راثلا ىلإ كنوفزي .هللاو مهعإف !!مهرذحا

 ةقالع رمثست نأ لاحم هنأ ملعت له !؟لعاف تأ اذابف :ميحسملا يف هايإ كتوسبلي

 وهنا يردشجلا قوبل لاب لظ يف الإ ة رخآلا ىف ةيويند

 ةءأ تقطن ايم ع ل كآوز ىلإ اه ريضم بتاحللا هذ لكف ؛مارخلا قو ةراجتلا قو

 :لاجقاو هو! بع كف -نف ريخ ولا

 نأ ميمخ نم رارفلا هب دشناو ؛نآلا نم عاجشلا كرارق ذختا «لطبلا اهيأ ايهف

 الإو... اذه + رارقلا معن هللاو هنإف «رامدلا "كيلع بلجت ىتلا ةبخصضلا هذه قرافو

 !!رارقلا متهج ف ءاس

 الأمم



 .نانلاوفوليل _ حم وصمم 0 112 و

 !!ءادعألا عم رشحلا

 : ىلاعت لاق

 ري دج 2 ريجغ لا  ةعو ول
 2 :تافاصلا]# نودبعي أونا اَمَوَجُهَجاَوزََو أوماظ يذلا أورشح 1#

 كلذو .نولتتقيو ؟لوعزأم ادتيو نوفلتخي مهو ايوس ء وعسل سس. كشك

 ريسملا ذاز يف ئزوبجلا نبا لاق .رقس يف ٌرَّمألاو دشألا موالتلاو عزانتلا ةمدقم

 _ 00 . جا( جت -
 :# هج وزأو] :هلوق ارّسفم

 دهاجمو ريشي نب نايعنلاو سابع نباو رمع لوق وهو ءمههابشأو مهاثمأ)

 ءايرلا بحاض عماابرلا بحاسك رشحت :لاق هنأ رمع نبع يوُرو :نيرخآو
 "رمت بحاص م رمخلا بتحاصو ءانزلا بحاض عم اًيزلا ىبحاضو

 سس 4 كي يا كاتس

 .[177:تافاضقا] محفل طارِص 1 مهوْدَهاَف#

 ىضاولا جايسلا

 :اهنمو اهعورأ ام ؛عمتجملاو درفلل ةئاقو دثاوف ءوسلا ةقفر بانتجا قو

 :مئهج ىلإ هجوتملا ىلع قيرطلا عطقو ةنجخلا وحن هجتملا قيرطلا ديهمت #

 مالسإلا اهعرش يتلا عئاردلا دس ةدعاق روص نم ةروص ءوسلا ةقفر بانتجاف

 هتطاسسب ءرملا مهوتي دق ام لك مهنع عئميو «رشلا ذفانم مهيلع دسيل هئانبأل

 ءانزلا ىلإ لصوملا رظنلا ميرخم :لاثملا ليبس ىلع ةدعاقلا هذه لمشتو «ةناوهو

 31/9 نيسملا خلع ىقزيسملاةا١30)



 113 _ فقاشع رانللو

 .ريثكلا امجريغو «ةريثك ىلإ ٍدؤم هنأل ركسملا ليلق ميرحتو

 قيرطلا كاولس ىلغ هلمحو منهج .ىلإ هربيغ دئاقلا عءوسلا بحاص عدر 2

 ايبرو «هداسقإو هداسف ببسب ناك هرجه نأ كرديو رجم امدنغ كلذو « سكاعملا

 ةوزغ نع فلخت امل هذ كلام نب بعك ةصق رظناو «هتيادهو هحالص ىلإ اذه ىّذأ

 ناكو ءهرجيب ةباحصلا ِوْيف# يبنلا رمأف « لكي هللا لوسر ىلإ رذتعي هءاجو ؛كوبت

 .هياتك يف امل هللا دهش ىتلا ةلوبقملا ةبوتلا ةمدقمو «بايإلا نسح لع هل انوع كلذ

 نآل ءاهدهم يف اهدأو لب اهراشعنا عتمو اهزاذ رقع يف ىضاعملا ةرضاخحم *

 :ةدهاشملاو ةيؤرلا درجمبو لب «ةظلاخملاو ةبحضلاب اساسأ طبترم ىودعلا راشتتنا

 تولقلا نم عزنتو :ةيناسللا ةوعدلا نم غلبأ ةتماض ةيلمع ةوعد ىصاعملا ةيؤرف

 ىعافد جايسب تطيحأو دو لج قيضأ ىف ةيصخملا بنل مص وحس أداف كدملا ةيهارك

 .تتأم مث تقنتخاف «هيلع تاق اه دجت مل اهءاحضأ نارجه يف لثمت عينم

 قاشعلا ٠

 !؟رانلاو قشعلا نيب طبارلا امو

 :هكَك لاق .اهلك حراوجلا ذسفي فيكو قشعلا ىلإ عمسا

 جرفلاو :ناينزت نالجرلاو «ناينزت ناديلاو «ناينزت نانيعلاا
.+ 0530 
 : "ىنزي

 :رخآ ثيدح قو

 امهانز نائيعلا «ةلاحم ال كلذ كردم وهف انزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بيك

 ءنسشطلا اهانز دبلاو مالكلا هانز ناسيللاو ؛عامتسالا امهانز نانذألاو ؛رظنلا

مقر عماجا حيحص يف يك دوعسم نبا نع يناريطلاو دحأ هاور :حيحص (1)
: 216 . 



 .*ةهبّذكي وأ جرفلا كلذ قّدصُيو ؛ىتمثيو ىوبي بلقلاو :ىطخلا اهانز لجرلاو

 يتلا نينيعلا انز نم ءاهلك اهيف عقو قشاعلا نأ دجت ثيداحألا هذه لمأتو

 نيتللا نينذألاو ءمارغلاو بحلا تالك قلطي يذلا ناسللاو «نانسحلا ىلإ رظنت

 ةينالعو ةأرج وأ ةسلخ ئومحلا ديعاومل ىعست ىتلا لجّرلاو «لزغلا عامسل نابرطت
 نأ فاك هذه نم ةدحاو ةحراج حرجو ءحاكنب الإ هللا مّرح ام سمت يبتلا ديلا وأ
 .منهج ران دقوي اتيريك قشعلا ناك اذل !؟ةعمتجم ابن فيكف «راثلا لخدي

 نم قشعلا ىضتقمب لمعلا نع ىبتاهنإو «قشعلا نع ىبخام» لجو زع هللاو
 ليلد يهتشملا نع عانتمالا يثو «حببقلا لعفلاو نسمللاو رظنلاك ةمرحملا ديلا

 ىلع ليلد هنإف ءاملا نع ناضمر يف ناشطعلا رتضك ؛ يفانلا دوجوب نايإلا ىلع

 ىلع ليلد داهجلاو لتقلا ىلإ سوفنلا ميلست و ؛موصلاب رمأ نم دوجوب تاهبإلا
 غاز ان نيقيلا

 ...قشعلا راحب يف قراغلا ىخأ

 .هسلق بلق ةرخآو .ةرظن :قشعلا لوأ

 دوسنألا رارخلا يف ةحيلملل لق
 ٍدسسيعتم كسسانب تلعف اذام

 هيايث ةالسسصلل رمش ناك دق

 دجسملا بابي هل تضرع ىتح

 خيحص ياك ىئامسنلاو دوادوبآو راصتخاب يراخبلاو ملبب هإاور ةحيحص (1) | 4 ١

 #4 :معر

 .274 نح رطاخلا ديص (؟)

 ١ "ل ,. نس

 بش ملا تبيع رتلا



 15 قاشع رانللو

 هماسيصو هتالص هيلع ىدَر

 3 دن و

 موي ةاجنلا لهو !؟بلق الإ دبعلا لهو «كبلق :قشعلا فدهتسي ام رطخخأو

 هبر ىلع ةبوبحم ىوه رئآو هللا ريغ بحب ىبلقلا التما اذإف «بسلقب الإ ةمايقلا

 !؟ىحأ اي هيف تعنص اذايف ءهل ايفاص كبلق هللا قلخ !؟ةاجنلا فيكف

 آ 7
 نيد عمتج ال :هنأل ؛رخألاب زفت امخدحأ ىلطف «نإيالا دض مارخلا قشعلاو

طف ام وهو ءهتيرغ مز. نأ امهدنحأل دبالو:؛نمؤم بلق يف قشع عم
 ةأرما هيلإ تن

 ناك فلسلا ضعب نأ ميقلا نبا ىؤر دقق ءاهنيد نع اهنشح اهلغشي 1 ةليمح

 :لاق مث اهبناج ىلإ ىشمف ةليمح ةأرما ىلإ رظنف ؛ثيبلاب فوظب

 ينبجعت تاذللاو نيدلا ىوه ىوهأ

 نيدلاو تاأذللا ىوهب يل افهيكقف

 مو حالا لت ايهرحأ عدا :هل تلاعف

 :لئاقلا قدضؤو

 نسولا ةركس يفنت قشعلل ةركسو ةحلاص لك نع ةلغشم قشعلا

 وهو ناوهلا عابرأ ةثالث ىوحلاو» ؛ىوخلا عابتا ناولأ نم نول كلذك قشعلاو

 ةئطوت وه ايندلا ناوهو .”"مظعألا ةنجلا عراش هتفلاخم نأ امك «ربكألا رانلا عرانش

 .. عم ةفقو انلو ههل ةيعيبط ةمدقمو .ةرخآلا ناو

 .6 0*١ نص نيبحملاةضور (1؟)



 رانلا ىف ىليل 116

 لجاعلا ناوهلا

 نوبسحن :ةرخآلا نع الضف اينذلا يف مهتذل يف مه كرابي ال يخأ اي قاشعلا
 : مهدحأ خرص ىتح قاطيال اًيِهَو املأ مهيلع بلقنيف ةعتم مارغلاو ةذل بحلا

 ةهبش بحلل املأ اكش نماي

 اهقرحأل ران ذي َيبلَق نأ ول

 راكذتو نزح نم بلقلا كي رانلاب
 رادقمو لثم ىلإ ساقي اثيش

 راثلا نم ىخكذأ هنازحأ نأل

 ىقبألا باذعلا هب ناطينكلا هاسنأ ئتح باذعلا اذه ةأطو تحت مهدحأ ىكي
 وهام مويلا هملأ نأو دَقّتت اهرانو رعتستمي ةرخآلاباذع نأ ىرد امو .دشألا مالالاو
 : لاق ام سئيايو «رانلا نّراخ اكلام بطاخي لاقف (ةيورخألا همالا رحب يف ةرطق ريغ

 56 ناؤوحألا نيف ىسفلا يذلا ام كلام يردي ناكول

 بيبحئاب راشثلا [نه1 بد ىوكلا يناوم ىقألا امو

 ايتذ مغ تبلقنا دقو اهب تفيكف ؛ لوزت مث ؛ةعاسف تقي نإ ةذل ةميق امو

 !!ميحمجلا يف ربكألا اهراغ ىقبو !!ةرحخآو

 ينيذؤي راثلاب يذلا ىقبيو ىنفي تمظع نإو ايندلا هذه ك راعلا
 ينينفُتف اهيف ةتيم اذ تسلو قمر يب ماد ام يضقنت ال رانلاو

 اقشاغ تنك نإ .. رارقتسالاو ةداغسلاو ةيسفنلا ةحارلا نع ثنحابلا نئخأ

 !ءاهتألا نسكع نيست تنأف

 قاذملا ولح ىوبلا دجو نإو بحجم نم ىقشأ ضرألا ثامف



 «.17__ _ىحجع_ وصح. قاشمرانللو ر

 قايتشال وأ ةقرف ةفاخم نيح لك  ايكاي هارت

 قارفلا ردح اوند نإ يكبيو مهيلإ افوش اوأن نأ يكيبيف

 يقالتلا :٠ ) 7 7 1و قا 3 1 ' ب ا 097

 ديزي أم اهنم انيلع درس مث «قشعلا ةنتف راثآ ضعب ٌدقلا نبا ىصحأ نأو قبس ظ

 :لاقف ةثراك نيرشعلا ىلع

 ؛نيجعلا نم ةرعشلا جورخك نيدلاو ملعلا نم هللا ءاش نم تجرخأ مكوا

 اذإف ؛ ازيزع ةزع لمعم نم تلزنأ مكو «ةمقن نم تلحأو «ةمعن نم تلازأ مكو

 لفسأ يف وه اذإف ؟ بضنملاو ردقلاعيفو ةفيرش نم تعضوو «نيلذألا نم وه

 تلحأو «ملأ نم تبقعأو «ةعور نم تثدخأو :ةزوعنم تفشك مكو :نيلفاسلا

 ناك اردق تيهذأو .دايكألا اهْيف تقرحأ تارسخ ران نم تمرضأ مكو «مدن نم

 ءوسو ءاقشلا كردو ءالبلا دهج نم تبلج مكو ؛دابعلا بولق ىفو هللا دنع ديعلت

 ليوحت وأ ةمقن ةءاجف وأ ةمعن لاوز اهقرافي نأ لقف «ءادنعألا ةتيشو ءاضقلا

 .0ةيزر تودح وأ ةيلب قورط وأ ةيفاع

 !!ةنتفلا نم ةاجنلا

 ةمراعلا ةوهشلا فصاوع هجاوي وهو مويلا بابشلا ىلع ىقافشإ دشأ امو

 مالبعإ لظ يف هوغلخي نأ مهل دير يذلا نايإلا نم ةيراع .. معن !!ةيراع رودصب

 ام اوعمساو ءانتدلج ءانبآ ؛ذيفنتلا تاودأو :هططخو هجمارب دوهيلا عضي :حّجبتم

 .يثتارك يف ناكو هبابش يف يريمألا نيدلا ءابب رمع نمؤملا رعاشلا عم ثدح

 ١5. نص نيبحملاةضور ()



 ,رانلاوفوليل بح مجج  رويخصبل ا. 0 118 م

 ىف نضّرعت دق ناكو «تايشلا رئاث ءسفتلا حئاه «ةفرع ةليل فصتنم دعب ظقيتساو

 ىوكشلاب حضي قلطناف .ةحيرص ةشحافلا ىلإ ةوعدو ريثك ٍءارغإ ىلإ ةيسمألا كلت
 : الئاق ددملاو ثوغلا بلطتيو

 يراض بثوتلا فصاع ,مراع بابش نم ىقلاخ اي وجنأ فيك

 راطوألا نماوك زفتسم يمسج تارذ لكب دبتسم
 يىراقو ايعأو يلقع ىطختو التوم راك هكركم ةشز املك
 راعتسااو ةدحو حومج ف هاوه تحيك ام هنم انأف

 يىراجن ميمص و ينايك رقتِسسم هنإو وجنأ فيك

 رادقألا ةسيرف يتتمرو ١ ينتثول يتلا يتنيط نم وه
 اشك مشاغ تاذلا بصهال حيسحفل ىدصلا ةعجر هنإ

 راريألا ملاع نم هايرفق اميدق زيبكلا ىبأ ىدحت دق
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 لقع :زهلا ةنجز ١-
75 
 هدأ وم رؤي .اًمطلا :ملهج اهتقاع ةذلب احرف ب ١

 ! ؟لفط تلنز

 : يلازغلا دماح وبأ لاق

 مايأ ةثالث درابلا ءاملا كرتب بيبطلا هيلع رانثأ ضيرم لقع يف كلوق امو»

 ءانمزم اضرم ضرم كلذ ترش نإ هنأ هريخآو ءةرمتغا لوط ةبرشب أئهمو حصين

 ريصيأ !؟ةوهشلا قج ءاضق يف لقعلا ىضتقم ايف ءرمغلا لوط هبرش هيلع عنتماو

 ةفلاخملا ملأ نم افوخ لالا يف هتوهش ىنضقي مأ !؟رمعلا لوط معنتيل مايأ ةثالث

 !؟مويافالا ةثالثو: موي ةئايثالث ةفلاخملا لأ همزلي ىتح مايأ ةثالث

 باذعو «ةنحلا لهأ ميعت ةدم:وه يذلا دبألا ىلإ ةفاضالاب كرمع عيمجو

 .هتدم تلاط نإو رمعلا عيمج ىلإ ةفاضإلاب مايأ ةثالث نم لقأ وه رانلا لهأ

 رانلا لأ وأ ةدم لوطأو ةدش مظعأ تاوهشلا نع ريضلا ملأ... فرعش كيلو

 باذع ملأ قيطي فيك ةدهاجملا لأ نلع ربصلا قيطي ال نمف !؟ينهج تاكرد يف

 200! ؟ هلئا

 راحلاو درابلا نم ارهد ىّمجلاب هّتيتفأ دق كمسج

 رانلا رذح يصاعملا نم ىمتحت نأ كب ىلوأ ناكو

 : - ان 211 : 5 . 4 1 1

 ؛ةبوفع تبقعا ةذلل فاف «قاب ىلع الئاز رثآ نم لاهجلا لهجا .. خا

 518/8 يذلا عولع ءايحإ (1)



 رانلا ىف ىليل [2

 لقعي ةنأل الإ القع لقعلا يمس امو «ةبوقع ىسقأ لب !!ةبوقع يأ تسيلو

 نإف «ةبقاعلا ىلإ رظن نود ةلجاعلا ئري هنإف لقعلا ليلق امآ :هرضي ام نع هيحاص

 ل3 ىسنيو لسكلا ةذل ىري غرافلاو ؛ديلا عظق ىسنيو لاملا ذخأ ىَرَي ل بحللا

 ارون اهبسحي راثلا برقي ذتلي بابذلاو ؛ةرخآلا رجأ عايض نع الضف لهجلا
 .ةهشنأو اده ىلع نسقف «قرتحيف

 قو# ءانلوقع نع ةلاهجلا كلذب ئفتن «تائثيسلا ىقتن نأ ىلإ انعفدي اذهو

 اذه لعق نأب اعفان املع املاع ناك ولف الإ ءلهجلا عجرت اهلك تائيسلاف ةقيقحلا

 تانسحلا نم ناك اذإ اذه ءلقاعلا ةيصاخ اذه نإف..هلعفي مل احجار اررض هرضي

 رورملا وأ ةقرغي رهخ ىف وأ لاع تاكم نم طوقسلاك احجار اررض هرضي هنأ ملعي ام

 مل كلذ وحنورخبلا ىف هلام يمراوأ ةججأتمران لوخد وأ لئام طئاح بنجب
 ىبصلاك هرضي اذه نأ ملعي لنمو فيف ةعفتم آل ررض اذه نأب هملعل هلعفي

 0000 لعفي دقف لفاغلاو ىهاسلاو نوتجملاو

 لهاعلا فوخلا -؟

 هي
: : ٍ 

 ؛رثؤي ىئذلا وه هدحو فوشخلا نم عونلا اذهو

 رآدتفاب ابع مأق ةقباسلا ةرابعلا ىف ريثأتلا ةملك ةمحرتو م

 :لاق نيح ىلازغلا دماح و 5 بس

 لاح كبلق قريو ٠ ؛كنيع عمدت ءءاسنلا ةقرك ةقر ويلا ىنعأ تسيلو#

 يف فوخلا نم: اذه نسيلف :كبعلو كوه ىلإ دوعتو برا ليكشإت : عابسلا
 فروخ الإ كيجني الف ءهبلط اثيش اجر نمو (هنم بره ايس فاخخ نم لب .:ءىش

 خا م1 ةيميت نبا ىواثف عومج )١(



 فوخ ءاسنلا ةقر نم دعبأو ؛هتعاط ىلع كثحيو «ىلاعت هللا ىصاعم نع كعنمب

 تنعتسا :مهدحأ لاقف «ةذاعتسالا مهتنسلأ ىلإ قبس لاوهألا اوعمس اذإ ىقمحلا

 يه يتلا يصاعملا ىلع َنورِصُم كلذ عم مهو ءمّلس مّلَس مهللا .. هللاب ذوعت «هللاب

 هدصقي نم ىلع كحضي اك مهتذاعتسا نم كحضي ناطيشلاف ءمهكاله ببس

 دعب نم هتلوصو عبسلا .باينأ ىأر اذإف ءنصح هءاروؤ ءءارحص ىف راض عبص

 :هناكرأ ماكحإو ةتايتب ةدشي نيعتسأو نيضحلا نصحلا اذهب ذوغأ :ةناسلب لاق

 كلذكو «عبسلا نم كلذ هنع نْعُي ىنأف !!هناكم يف دعاق وهو هئاسلب كلذ لوقيف

 ال نأ :هقدض ىنعمو ءاقداض هللا الإ هلإ ال :لوقاالإ قصَح امل سيل ةرخآلا لاوهأ

 0 هزيغ دوبعم الو ىلاعت هللا قوس دوصقم هل نوكي

 عطقني ال فوخ

 رب ىلإ هلصوي ىتخ ادبأ نمؤملا بلق نبع عطقني ال رمتسم فوخلا اذهو
 :5 لبج نب اعف هيققلا ليلخلا ياخحضلا كذب قطن اك نامألا

 ."ةهءارو منهج رسح كرتي ىتح هعور نكسب ال نمؤملا نإ

 اضكار ءاهكردي نأ هل دبال ةمهم يف ةنأكو ايغاس ةايحلا ف لظي لب أدم ال

 باوبأو «بعتلا نم اثهال لظي لب ادبأ حيرتسي ال ءهب قحلي ىتح فده ءارو

 هللا نم هسفن فلسلا نفعب ىرتشا# امك ةقدصب كلذ نوكي دق «ةعونتم لذبلا

 هللا دبع نب رماع ىرتشاو «ةضف هسفن نزوب ةرم لك قدصتي ءاعبرأ وأ رارم ثالث

 )١( ءاروسألا 5 0 ,

  (0)قبر / 5 ءايحالا 1



 .لانلاوفوليا_ حمم وصب 29 و
 فذ ةريره وبأ ناكا (مكركذب نوكي وأ ؛*اهب قدصت مهرذ فلآ نيعبرأب هللا نم

 دقو «"00هسفن كلذب ئدتفي هتيد ردقب ةحيبست فلأ رشع ىنثا موي لك حّبسي

 دهشت ىتح ريخلا لع سانلا ثحو هللا ىلإ ةوعدلا ف بوؤد ةكرحب نوكي

 نوكيوأ «ةتميرع ةدشو ةتين قدص ىلع شارفلا سف "تاعاس ةلقو تاقرطلا

 .ايندلا ىلع ةرخآلل راثيإو عاتم يف دهزو مارح نع ففعتب

 لع نضصرتحو تاقوألل ةياعر :اهطوحيو اهبحاصي لامعألا هذه لكو
 اوناك مالع عمساو حولت اهيف ةضرف يأ عييضت مدعو اهدئاوف صانتقا

 !؟نوصحم اوناك اذاهو: نو رحمي

 ؛لوقت رجيأ نبا تعمتس :لاق نايفس َنَع

 ."*!!ماخلإ يف ةعاس انرمع نم بهذا

 :موهحهلا نسفانتلا ١-

 طقستس مأ منهج رسج ريغتس له :كسفن لأسا 8

 !؟فجازلا مأ ىشاملا مأ َسيونلا ةعرس أ قرربلا ةعرس

 .أئه

 نيدايم ىلإ ةفاضإ «نوزئافلا قباستيو نؤجانلا هيف توافتي ناديم اذهو

 :ىرخا

 )١( ض فزاعملا ففئاطل 58:
 )57 )5نص ريبكلا دهرلا ١,



 25 قرتحت نأ راشح

 ريعي نم مهنمو وجني مث شقاني نم مهنم «باسخلا ةشقانم كانهف ت5

 ,. شان نود ازاتحم

 مث هير ءاقل نم الجخ يراوتملا مهنم ؛ضرعلا دنع ءايا كانهو

 .ة ره لوأل هلنإ

 ىتح بوعرملا لجولا مهنم ءرشحلا ةحاس يف راظتنالا كانهو دك

 نأ لبق اهوخد ىلإ قباسلا هيرب قثاولا مهتمو قاجنلا رارق عام

 .ايندلا ف لاوحألاو لاعألا ىف قبسلا بسحب اذه لكو

 لكو هنقو نم ةظحل لك الم لجر ةقئاسملا هذه؛ىف كارتشالاب كارغأ نمو

 ملسم وبأ وهو ؛داهتجا وأ لمع ديزمل ةصرف هددع قبي مل ىتح هنادجو يف ةرذ

 :هنم سبقتل هب كوغدي هلاح بفصي هل عمسأو «ةمألا ميكحب بقلملا ٍنالوخلا

 ."1 يلمع يف ٍديزأ نأ تععطتبسا ام رْعَست مدهج نإ ليق ولا

0 

 3نفكل الا: ككسمتل رظنلا نع نيناوحت كارأ امال مل

 بفعض وهف ىفخلا رفكلا امأ لج قمحل وأ ىفخ

 باوثلا ردع مظعن كتف رعم ةلكو باسل و كناييإ

 هللا مرك ىلع كداتعاف ىلجلا َىْمُحْلا امأو «باقعلاو

3 

 .ةماالا ويكحيب تبقلملاو ينالوخلا ملنسع ىبال نوقْلا و ع © م ءاثوألا ةنلدخ ١



 هةجاردتساو هركم ىلإ تافتثلا ريغ نم هوفعو ىلاعت

 .'*0كتدابع نع ةثاتعتساو

 بوبيعلا فاشتكا ىلإ تح يدؤت يتلا سفنلا عم ةحيرصلا ةهجاوملا امنإ

 ةيساق خيشلا تالك تناك ابرو ؛حالضإلاو كرادتلا مث نمو :«تارغثلا ةفرعمو

 ءاهتخأ نم دشأ امههنم ةدجاو لك ناتليقث ناتملك قمحلاو رفكلاف .. ءىشلا نضع

 ىلإ مالظلا يف رئاسلا دري لهو !؟ةفيتعلا ةزجلا الإ اهتابس نم سفنلا ظقوي له نكل

 !؟ةراشإلا ةغل قيرطلا ةداج

 دبع نب رمغ سماخلا ةّقيلخلا نه ىقتأ وأ دهزأ وأ هنامز يف عروأ كانه لهو

 :لاق ؟تحبضأ فيك نيتفّؤملا ريمأ اي :اموي لجر هل لاق ىذلا زيزعلا

 ."«ىنامألا لجو رع هللا ىلع ىنقأ ءاياظفاب اتولتم ءانيطب هاًيطب تحبصأ

 ءاهءاذيإ ال اهميوقت فدهتسي ءوسلاي ةرامألا سفنلا ىلع: موجهلا وهو
 نيب ريبك قراقف «سأيلا ةحانم ف ةدرفتم اهب ىمرلا ال ةنئمطم سفن ىلإ اهليوحتو

 .ةيناطيش ةيئاتلاو نمحر لا نم ىلوألا ءاهميطخت نينو سفنلا ةبتاعم

 1و لنغت لك -0

0 
 رازتغالا نسم ليقع نب ءافؤولا ؤبأ كرذهتعو

 دناجو «ةهارو ةثالك يف ديلا عطق هنإف رتغت آَلَو رشحا»
 تلعتشاو..ةره قرانلا ةأرما تلخد ذقو ؛نمخلا نم ةربإلا سأر لثم يىندحلا

 )١( ءايجح الا لراغ-ة2١4.
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 .”ةاديِهش ليف دقو اهّلغ نم لغ اًداث ةلمشلا

 وه ..ديهشلا وه ..بيقرلا وه ..ىصحم ا وه هللاف .. مداق مداق باسحلا

 عمساو ..ايسن كبر ناك امو ..رظتني باقعلا وأ باوثلاو يصضبلا وه .. عيمسلا

 :يعفاشلا رعش

 ايضلا نمو 4 تاف دق ام كنع عد

 بنذم اي اهكباو كبونذ رخذاو

 هنإف بانسسحلا ةشقانم بهراو

 بعتكيو تيئج ام صحتي نبال

 بعل وال هملكاو :هاممقا لين

 نم هيف.مهام لك نوربي مديل هللا نم مهمرقأ رورغلا ندع. سانلا دعبأ

 ين قورافلا كولس عمساو ءايسديف مهسفنأل اوزي نأ نود هللا نم تاعاطلا
 ؛برلا عم بدألا انجيل

 هنأكو سابع نبا هل لاقف::ملأي لعجربمع نِعْط اخ :لاق ةمرخم نب روسملا نع
 هتقراق مث ؛هتبحص تنسحأف #3 هللا لوسر. تبحص دنقل ..نينمؤملا نيمأ اي: هرم

 ؛ضار كنع وهو ةتقراف مث :هتبحص تنسحأف ركب ابأ تبحض مث «ضار كنغوهو

 كدع مهو مهتقرافتل مهتقراف نئلو «ههتبحص تدسحأف (نيملدسملا ينعي) هتبحص مث

 هللا نم نم كاذانإف ءفاضرو كي هللا لوسر ةبحص نم تزكذ امامأ :لاق :نوضار

 1 عار | هز 7 0 5 ع 7

 هللا نم نم كاذ (نإف ؛ةاضرو ركب يأ ةيحض نم ثركذام امأو .ىلع هب ْنَم ىناعت
- 
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 )١( نض ىفاكلا ناو! 39:



 رانلا ىف ىليل 18

 :؛كباحضأ لجأو كلج -أ نم وهف يعزج نم ىئرتامامأو لع هب ّنَم -هركذ لج

 ."ةدارأ نأ لبق لجو رع هللا باذع نم هب ثيدتفال ابهذ ضرألا عالط يل نأ ول هللاو

 ! ؟ارارتغا سانلا مظعأ نم ملعت لغ

 ايؤر هتيأرو هتربخ نأ دعب هقيرط كولسو هتبحص رذحتو هبنتجتل كلذو

 !؟رامنلا حضو يف سمشلا

 :يزوجلا نبا جرقلا بأ نم دولا خمساو اهيراب سوقلا ٍطعأ

 .”«هبحي ام هنم بلطو اغت هللا ههركي ام ىتأ نم ارارتغا قلخلا مظعأو»

 هنامز ف يرجها سداسلا نقلا نبا وشو يروخلا نبا مهأر تر ءال ؤهو

 :ةتاعتسالاو ريذحتلا تاخرص اقلطم قلطناف

 ب صضئاخ اي رذحاف حاسمت نم رورغلا مي ف مك

 !؟تيرشعلاو قداحلا كرَقْلا ءاتنأ اي'انثس مهددع وه مكف

 5 ىلددملا برق دقو وحصت ال ماتحف

 ركسلا كبلق نع باجني ال ماّتحو

 ركذلا عفني ال نيح يلوق ركذتو

 )١( :مقر يراخبلا حيحص ؛حيحص 1485 7.

  (0ض رطاخلا ديص 77

  489.؟ 88 نع نئعدملا



 28 قرتحت نأ راذح

 مكسفنالا مكؤنك اه اذه -7

 زي ةدجعش رجع نمةكستل تدق انا زك 0

 دهشيو ؛ك رضي وأ كعفتيو «كنرزحم وأ كجيهبُي ةمايقلا

 ءىش يأ !؟ةارش نأ بحت كن زنك يأف كيل وأ كل نس

 يرينت نأ ديرت ةداهش يأ !؟كتفيحصض نّيزي نأ بغت

 ىلإ فقي نم ىلإ ةجاحلا سمآ يف نوكت موي كنع اعافد
 !؟ةلرآ وج

 ديب عمجت نأ ال ؛هيلع ظفاخُي مث ءاديور اديور عمجت هنأ :زنكلا ىناعم نمو

 ! ؟!ذه يف لقع.يأف ءىتز نأو قبس ام هيحاص مالي نأ الو !؟ىرخألاب دّديُيو

 .بجع وأ ةيؤر وأ ءايرب َدَسْفُي آل نأ يتاعاطلا زنكلا ىلع ظافحلا نمو

 قس الإو هَّرِس ىشْقُي الف نسانلا نيعأ نع اَبحم نأ كلذك زنكلا ناعم نمو

 .لازو

 ةب ىوكت ام رتكي نم مقدمف نيكي سمانلا لك ةردتكلا رتل. أ

 مهبولف هب يوهتام رنكي نم مهسو مدهج رأن ب مهروهظو مهنونجو مههابج

 .... عاد .. 2 ايه .مويلا نيس د ريخاف ؛؟لدع تانج ىلإ مهحاورأو مبةويبعو

 .ةرتكو همدو هعارو هظفحاو ىوي دعب اموي هعمجأو .. رب .. ةقدصض .. ةوعد

 : ثيدحلا كلذب دهش امك كيرظان مامأ اعطاس ةمايقلا موي هندجتلو

 ءءابض ريصلاو ؛(ن اهرب ةاكزلاو عروس ةالضلاو 1

 .«كيلع وأ كل ةحج نآرقلاو

 نأ كنم رظَتنملاو « كي هللا لوسر اهيلع كلد:زونك -ىرت [ىك- اهلك ىهو
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 زانتكالا نم الدب عئارلا ينايالا زانتكالا ةلمج ةعاسلا نم ًادبتف توعد. يبلت

 تكوأ كادي: : لثملا يفو ء«تسرعغ ام ىنجت !نإف هتئش تئش ميك نكو ؛عئاضلا يناطيشلا

 .1 سن كوخو

 :هل لاقف دينحلا

 تمدق اذإ ىتح ريخخ لك نم ةشخاو :كربق كتازخخ لعجا»
 .0”2فورعملا نمدهيلإ تمدق |[ب تحرف

 ةيوبذ تدارشبه -ال
 ِِ 1 : ج0

 بطرتل لصفلا اذه فصتنم ق اهقوسأ نأ تيأر >

 فوتخلا ةرارخب فج ناك نإ ءاحرلا نَضعِبب بلقلا 2

 نإ كبلق يف هللا ةمحر نم سأآيلا ددبتلو ءمنهج بيشو ظ

 .تارتقا وأ رازادق ناك

 :لاق 00 0

 هبي عي بص كأس هسا

 .”«اهيف كديعن الف :لوقيف ءاهيف ينديعتال نأ أهنم ىدجرخأ نإ وجرأ تنك دق

 اذإ ىتخ هماكحإ نسخت 7-52 فيق خفت فز ل ابع ربعي نأ دارآف + رحبلا يف ةريزج ىف نآأك الجر نأ هلصأ )١(

 كوفؤ انكوأ كادي :هل ل امم ىلخ رب ثاغتسا تروملا ِهيِشَع الف «قرغف حيرلا هنف تع رم سلا طَس هت

 .هسفن ىلع ينجي نم اثم تراصف ءخفن

 ,7 7 ص يقهببلل ر حلا دع لا (؟)

 . ملم 3 لع حيحض هذاتسإ :طظوؤن رالأ بيعش خيشلا قيلعت 591 / رح ءادر : : عييت 0(



 131 قرتحت نأ راذح

 يل َنِّسح كيف يئاجر نسُح بر اي
 بعل و وغل 4 يتقو عييضت ...

 ةقت ىلع ىحض أ نمل تلق تنأو

 ." رانلا يف هبيبح هللا ىقلُي ال هللاوا 2

 يبصو «هباحصأ نم سانأب هيل ىبنلا ّرم :لاق 4 سنأ اهاكح انك ةصقلاو

 تعسف أطوي نأ اهنبا ىلع تيشح-باؤدلا-همأ تار (لف «قيرطلا نارهظ نيب

 هذه تناك ام !هللا ئبن أن :موقلا لاقف ءاهننا تلييدشاو !ىجبا ا(. 'تلاتتف ءةمللاو

 .هرانلا يف هبيبح هللا ىقلي ال هللاو# :ٌيِلَي هللا لوسر لاقف «رانلا يف اهثيا ىقلتن

 : يتحيصن

 هللا دنع مكل عفش: هلعل تلق رهظ ندع ةوظقحاو ؛ثيدنلا اذبم اوقلعت

 تاداهش مكتديقو ةجحلا مكيدع تميقأ نأ دعب مكبرل نولوقت هللا اهدنغو

 .رانلا يف هييبح ىقلي ال هللاو :كبيب لاق دق :هل نولوقت «مالكلا نع مكحراوج

 تيمهف أم مهفنو ؛فيطل دودو ميحر برب نظلا نسحن ال فيكو

 .كل خب خب .. كل خب خب :لاقف «تلبقأ دقو ةزانج يبارغأ ىأر دقو ؛بارعألا

 محرأ ىلع مدق هنأ ملعأ نكلو ءالا :لاق !؟هفرعت له !!يارعأ اي :هل ليقف

 ,0نيجحارلا

 7977/9 دادغب خيرات (؟)



 ,نانلا وفوليل اب تح مج وجصام د اة م

 ظ : 2# هللا لوسر لاق :لاق فذ يردخلا ديعس يأ نغ 6

 هبحاصل مكدحأ ةلداحم ايف ءاونمأو ةمايقلا موي رانلا نم نونمؤملا صلخ اذإ
 نيذلا مهناوخإ يف مهبرل نينمؤملا نم هل ةلداجم دشأب ايندلا يف هل نوكي قحلا يف
 انعم نوموصيو انعم نولضي اوناك انناوخإ انبر نولوقي :لاف .رانلا اولخدأ
 متفرع نم اوجرخأف اوبهذا :لوقيف :لاق .رانلا مهتلخدأف ءانعم نوجحيو
 ىلإ رانلا هتذخأ نم مهنمف ؛مهروص رانلا لكأت ال ؛مهروصب مهنوفرعيف مهنونأبف

 انجرخأ انيز :نولوقيف مهبنوجرخيف ؛هيبعك ىلإ هتذخأ نم مهنمو ؛هيقأس فاصنأ
 ين ناك نم مث «ناميإلا نم رانيد نزو هبلق يف ناك نم اوجرخأ :لوقي مث ءانترمأ نم
 نمف : :ديعس وبأ لاق .ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم :لوقي ىتح رانيد فصن نزو هبلق

 ةَيَسْح كت نإو وَرَذ َلاَقْفِم ُلظَي ال هَلآَّنِإؤ: ةبآلا هذه أرقيلف اذبب قدصي مل

 دق انبر نولوقيف :لاق [4:؟ءاسلا]4اًميِظَعاَر ٌرَجَأُهتدَل نِم ِتسؤُيَو اًهَفِجدَضُي
 تعفش :هللا لوقي مث :لانق ريم هيف دحأ رانلا يف قبي ملف ءانترمأ نم انجرخأ
 ةضبق ضبقيف :لاق .نيمحارلا محرأ يقبو نونمؤملا عفشو ءايبنألا عفشو ةكئالملا
 .ممح اوراض ىتح اوقرتخا ذق طق اريخ هلل اولمعي ل سان نيتضبق لاق وأ رانلا نم

 يف ةبحلا تبنت مك نوتبنيف مهيلع بصيف ةايحلا ءام هل لاقي ءام ىلإ مب ىتؤيف :لاف
 هللا ءاقتع متاخلا مهقانعأ يف ؤلؤللا لثم مهداسجأ نم نوجرخيف ؛ليسلا ليخ
 نم لضفأ يدنع مكل وهف ءىش نم متيأر وأ متينمت ىف ةنجلا اولخدا مه لاقيف :لاق
 الف مكيلع يئاضر لونقيف :لاق !؟كلذ نم لضفأ امو انبر :نولوقيف :لاق :اذه
 .”1ادبأ مكيلع طخسأ

 .نيخيشلا ط رش ىلع حيحص هدائسإ :طوؤنرالا تيعش قيلعت 4 /#* دننسملا يف دجأ هاؤر :حيحضص )١(
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 : ةميق ةدعاق انه قل نبأ ىس

 ىدذلا طارضلا اذه لع دبعلا مدق توبث ردق ىللعوا

 ىلع همدق توبث نوكي رادلا هذه يف هدابعل هللا هبضن

 هذه ىلع هريس ردق ىلعو ؛منهج نتم ىلغ بوصنملا طارصلا

 رمي نم مهتسمف طارصلا كاذ ىلع ةريس نوكي طارضلا

 .حيرل لاك رمي نم مهنمو «ءفرطلاك رمي نم مهنسو «قريلاك

 ءايعس ىعسي نم مهئمو «باكرلا دنشك ريمي نم مهنمو

 وءاوبحاوبجي نم مهلمو ءايصن يشتت نتف ماهتمو

 ديعلا رظتيلف هراثلا فق سدركملا مهنمو لسا نشودخملا

 للا وقح اذه ىلع هريس نم طارضلا كلذ ىللغ هريس

 "0! ؟نولمعت متنك امالإ نورت له ءاقافو ءازج ةَّذُعلاِ

 قابطأ نيب ادغ حيصف ناسلو حيلم ةجوو يخص ديسج نم مك .. ىخأ

 : يأ .. حيضي رانلا

 هقلطتو ةرم كل رصب 5071 له !؟ةرم نواهتتو ةرم ةالصلا ىلع ظفاحت اه

 ناك دز تسي رمل دينو يو صحو ويقف له !؟تازم

 سنج نم كؤازح نوكي نأ كيلع قيتفَو وحش (ف ؛بارطضاالاو دؤرتلا اذه كثديد

كتو ةظحل ىتَتو ؛ةرم لزتو ةرم طارصلا لع رعسف «كللفع
 ةلزلاو ,تاظحل وب

 1 نيكلاسلا جراته(١)
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 فاخت ال ىذأ ىيلع فاخأ -4

 هو رذحلاو يطايتحالا فونخلا ةيرظن بيلغت يهو 2

 ةياغ عفان هللاو هنأ عم رضي مل عفني ل نإ يذلا يئاقولا
 ن2 سيييسم ملم ىهو «عفنلا هس

 نسحلا ىلإ موي تاذ شداخم نسب ةريفملا ماق :يرصبلا

 انبولق داكت ىتح اننوفاخي ماوقأب عنصن فيك :لاقف
 اماوقأ بحصضت نأل هللاو» :نسحلا لاقف !؟ريطت

 نأ نم كل ريح نمألا قلك ردني ىتح كتوفوحت

 .© ف وخلا كقخلي ىتتع كنونمؤي اماوقأ بحضت

 ؛يلايللا ىلحأ نم ةليل ىضقي نأ ةيلع ضرع الجر نأ ول :لثملا اذه ذحتو

 دغلا نم قرح نأ ىلع ةأرما لمجأ عم ماتيو رصق مخفأ يف ماعط ىهشأ اهيف لكأي
 !؟هٌدر نوكي اذا ريبك نرف يف

 تيس نأو :ةاجين ةيضصغملا دنع ةبوقعلا رابضحتسا نآ فرغت لثملا اذه لثمبو

 يذلا بلاطلاك .ءازجلا ءاطبتساو اهتبوقع نع ةلفغلا وه ةيصعملا يف عوقولا

 لك ذخشي اهدنعو ؛:ناحتمالا دنعوم نيحي تح لعفي الو ركاذي نأ هنم بلطي

 ناكل ةيادبلا نم:“كلذ لعف ولو.؛ةركاذملاو ليصحتلا لع هروعش ةرؤب زكريو هنهذ
 .هل ارم

 3:0 14 ءابل هلا ةيرجح 0 (
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