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 . هيفلا نو ءاولاو . وو ريض ا ؤاسن نى اسف
 زييضمل اما لال يلو . بيرم سل لماع

 ريالا نمعرلا لصغر وسل ا نع يس

 . نتنويشرلال

 قاقلاوؤب ١

 رشانلا

 !بجرهو بشرم 25 0
 نييإع . تروهجلا عياش

 م و1ا/ 0/٠ نوفيلت_ةرهاملا



 متااسراغا#
 9 او هتايآ راب دتيلا ربدبل : 0

 لع ١ ف





 00 لما ١٠ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 جركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو ةعيشلا
 0 0 :مهدئاقعو ةعيشلا نع ةيلامجإ ةملك ه

 وه الع نإ: اولاقو «مهولاوو هتيب لهأو ايلع:اوعياش نيذلا مه.« لصألا ىف ةعيشلا. ..

 هلع هللا لوسر نم ةيصوب اهقحتسا «هل قح ةفالخلا نإو هلل هللا لوسر دعب مامإلا

 ا ل ل ىهو

 :نييرمأ نم .دحاو. ىلإ
 ش 0 ا امهدحأ

 ةبسفن نع رشلل اءردو «هنم ةّيقت «رهاظلا ىف هنع قحلا بحاص ىلختي نأ :امهيناث

 3 ْ ٠ .هعابتأ نعو

 رخآ ىف ا أدبم ناك دقو «ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ نم .يعمشلا بهذملا اذه

 ناك ذإ هبعالا قطر ىلع دنوبع نلغ عشا نتا هن هللا هدر نافل جوف

 امم ,ةشهدلا مهيلع تلوتساو «كدجعلا مهكلمت سانلاب - هنع هللا ىضر - طلتخا املك

 ل ل ل ةوق نم مهل رهظي

 مسرعا. يلد . سانلا نيب مهبهذم نورشدي اوذخأو باجعإلا

 اال يلح وب تقر ريب اغلا ا ملاطلا تعقو هيفو:ةيمأ ىنب رصع ءاج مث»
 هتيرذو ىلع ىف شانلا-ىأرو « مهيلع ةقفشلا نيفذ تكرحو»« مهل ةّبحملا نماك تمرات

 انل رهظيو . هراصنأ رثكو ىعيشلا بهذملا اذه قاطن عستاف «ىومألا ملظلا اذه ءادهش

 دج ىذلا رمألاب سيل «مهاوس نم ىلع مهليضفتو ؛هعيب لهأو ّىلعل بلا اذه نأ

 لع اهنا فري ومادام تسصتاف نُم ةباجصلا نم دجو لب «ةباحصلا رصع دعب ثدحو

 نب دادقملاو ءرساي نب راّمعك «هريغ نم ةفالنخلاب ىلوأ هنأو «ةباحصلا رئاس نم

 مهريغو .. لا بع بتاع سرافلا ل فوسألا

 | ْ ْ 007 : مث مد اها لمتو يمول انما زيبكك

 ايلع اوقبس نيذلا ءافلخلا ةعيابم نم هباحصأ 0 محلا اذه نأ ريغ
 هل دب ال نيملسملاو مالسإلا حالص نأو «مهنيب ىروش رمألا نأ مهملعل «هنع هللا ىضر

 ىاذلا 1 نيلاب لويقلا قل يهب لدصيا مل رمل 'قااامك ع ربعي ةئااكا وعش ينح نب

 ةمامإلا نأ وهو مهتديقعو مهبهذم ماوق هنوريو «ةعيشلا ةملك هيلع قفعت داكت

 ىع ليو هدييغتي اهب مئاقلا نيعيو ؛ةمألا رظن ىلإ ضْوُفّت ىتلا ةماعلا حلاصم نم تسيل
 راصد ىلإ سيرت ريتا يدل يسار ا لالا

 1 . هلع هللا لوسر ةافو دعب لوألا ةفيلخلا باخعنا ددع ليقو (1)



  ؟ج نورسفملو ريسفتلا سس جل
 ؛ نع هللا ىضر الع نأو «رئاخصلاو رئابكلا نم اموصعم نوكيو ؛مهل مامإلا نييعت هيلع

 .0١2,«هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر هنّيع ىذلا وه

 ءاوه ألا: نيت طاق رافت رب ة ديشعلاو: (نهذلا' ىف نيقفعم اعيمحجت ةعيشلا نكي مل |

 امهل ناك ؛نييوق نيلماع ىلإ اهماسقناو اهفالتخا ساسأ عجري «ةدع قّرف ىلإ اومسقناف
 .مهبهاذم قرفتو ةعيشلا قرف ددعت :ىف ابيرقت 3 رثاألا لك

 510 ا ميلاعتلاو ّئدابملا ىف مهفالتخا : امهلوأ

 فلاخ نم لك ىمريو ؛ميظعتلاو سيدقتلا نم اعون ةمئألا ىلع ىقلي هلعج دح ىلإ
 أطخو ةمامإلاب ةمئألا ةيقحأ دقتعاف هعيشت ىف لدتعا نم مهنمو .رفكلاب هبزحو اًيلع
 : .رفكلا ةجرد ىلإ هبحاصب لصي ىذلا ًأطخلاب سيل نكلو «مهفلاخ نم

 واما لاما جا وقفتا مهنأ كلذو «ةمئألا نييعت ىف فالتخالا : امهيناثو

 دعب نم نيسحلا ةمامإ ىلع مث ,هدعب نم نسحلا هنبا ةمامإ ىلع مث ءهنع هلل ضر

 ا ل ل ا هيخأ
 :هعغ هللا ىضر نيشحلا دعب مامإلا نوكي

 ا ا ل تلق سل عل ب هانا

 .اهب هوعيابف «ةيفنحلا نباب فورعملا

 لتق دعب تحبصأ دقو «ةمطاف نم ىلع دلو ىف ةمامإلا رصح ىري : ناث قيرفو

 نورظتني مهو «هدالوأ ريغ اهب رثؤي الف هتوخإ ربكأ هنأل ؛ سي هذ 1 يحل

 ظ .مهدشرأ اوعيابيل مهريبك

 ةياغ «ةمطاف نم ىلع دلو ىف اهرصح نم ىناشلا قيرفلا هاري ام ىري : ثلاث قيرفو
 اهةفاتألا لا يي لوقي هنأ رمألا

 .راظتنالاب ىلوأ مهف اهلجأ نم لعق ىذلا نيسحلا دالوأل

 ا ل و او اريبك ادح ةعيشلا اهيلإ مسقنا.يتلا .قّرفلا ددع غلب
 امك ل ل زواجتو هعيشت

 . اهريغ غلاب

 عةيديزلا : اي نا راع ملون رطل وقال يات ا كر

 ريغل ريسفتلا ىف تافلؤم ىلع رثعأ مل ىنأل (ةيليعامسإلاو «(ةيرشع انثإلا١:ةيمامإلاو

 ..ةعيشلا قرف نم نيتقرفلا نيتاه:
 3 ْ يو :ةسيديزلا ©

 ىلإ هكا حت نعل ىضر نيسحلا نب ىلع نب ديز عابتأ مهف «ةيديزلا امأ .

 7172 ص نودلخ نبا ةمدقم 1



 لستم [ج وقوي فلا سنس
 را هع رح رمال وإلا ا هدام يوحد 3م ا اك رح دا هادا

 هنع هباحصأ قرفت ببس ىف درو دقو .هدسج قرحأ مث ءبلصو لتقف هنع اوقرفتو
 دبع نب ماشه لماع ىفقثلا رمع نبا فسوي نيبو هنيب لاتقلا دتشا امل هنأ » هل مهنالذخو

 ىدج امهيلع ىنثأ : ديز لاقف ؟رمعو ركب ىبأ ىف لوقت ام :هوعياب نيذلا لاق ؛كلملا
 اولتقو ءايلع ىدج اولتاق مهنإف «ةيمأ ىنب يلع ىجورخ امنإو ءانسح امهيف لاقو «ىلع
 ش 610 (ببسلا كلذب ةضفار اوس هوو مفرو هيلع ا رعتعت ها يح ىو

 ءاهتادقتعم ىف:لغت مل اهنأ ذإ | ؛ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ ةعيشلا قرف برقأ ةيديزلاو

 الرا باغ سرا ل رام هللا ير وبا ويارا انج د

 ' .نييبنلا ةجرد ىلإ

 : ةيديزلا بهذم ماوق ه«
 م وه ؛ياححصأ نيب قرفشاو هيلع ريغتلا ورط لبق ام ىلإ هعاتأو ديز بهذم ماوقو

 لاب

 هنوك :ىه فاصوألا هذهو ؛مسالاب ال فصولاب هيلع صوصتب ماصإلا نأ - ١

 .هسفنل سانلا ايعاد جرخي انكعت# اعز ءايفطاك

 هني كالا هر عنهم قا لل رد وس لل ل ري

 ماقول يم درو من ع عل لا .رايتخت) عدو ىلرالا اذه ىلع اونبو

 ركب ىبأ ةمامإ ةحصب اولاق اذ ذهلو :هتعيب تمزلو ؛هتمامإ تحص هيف رفوتت نم دوجو عم
 .امهتعيبب ةباحصلا ريفكت مدعو ءامهنع هللا ىضر رمعو

 يال سول سل وع اوس ل ع نا حم

 «رانلا ىف دّلَخُم وهف بتي مل اذإ ريكا يكرم ناوي ستام رز داك امك ءدحاو

 ةيديزلا ىلإ ةلزتعملا نم تبرست ةديقعلا هذه نأ رهظيو . ةلزتعملا بهذم نيعوها ذهو

 هيلع هللا هس" يق وه كلذ ىف رسلاو . مهئدابم نم ريثكب اولاق امك اهب اولاقف

 . 207: انهب لاقو ةيلازتعالا هءارآ هنع ذخأف «ءاطع نب لصاول

 تفلتخاو اوقّرفت لب ءاليوط انمز ةيبهذملا مهتدحو ىلع اومودي مل ةيديزلا نأ ريغ

 ا ل لا ل مهدئاقع

 يا تر راو كلذ ركذب ليطن الو «''2اهدئاقعو اهتازيممو اهصئاصخ

 هيض رب اعلا عملا
 ْ :( © ةيفافالا ف

 ان دنع هللا ىضر ىلع ةمامإ ىلع صن هي ىبنلا ناب نولئاقلا مهف ةيسامإلا ما

 000 ىناتسرهشلل لحنلاو للملا(١) 2.١18 ص نيدلا ىف ريصبتلا . )١(
 .١٠١//م:فقاوملا(؟9)
 رغب بيلبلاب# قيما يفك اوركترو دب مايتعالا هن اررقكا بنك كالا ىلإ ةيننك ةيمامإلا (4)



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا
 دعب ةمامإلا نورصحي مهنأ امك «ةيديزلا لوقي امك فصولاب ضيرعتلا قيرطب ال ءارهاظ

 ظ 0
 :عرتكلاو لكلا دودج اردت (يسييعلا فار خلو ديم تنعدللا ديس

 ىلعل نيملاظ ةفالخلل نيبصتغم رمعو ركب ابأ اوربععاو (ةباحصلا نم ريثكلا اورفكف

 ها ص ماقرتتلا اوتهجوأق :هنغ هللا ضر

 .ريسفتلا بحاص ىسربطلا ةمالعلاك

 نسحلا هنبا: ىلإ ةمامإلا تلقتنا مث دع هللا ىضر "ىلع ةمامإ ىلع ةيمامإلا قفتا دقو

 م نيدباعلا 0 ىلع هببا ىلإ مث «هدعب نم نينا هيخأ ىلإ مث «هيبأ نم هل ةيصولاب

 قوس ىف كلذ دعب اوفلتخا مث «قداصلا رفعج هنبا ىلإ مث «رقابلا دمحم هنبا نعل

 ةيمامإلاو «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا :ناتقرف اهرهشأ ةدع قرف ىلإ اومسقناو عةمامإلا

 .ةيليعامسإلا

 :ةيرشع ل

 5 تيلقتتا قداصلا رفعج دعب ةمامإلا ١ نأ وريف «(ةيرشع انثإلا اةيمامإلاام

 ىلع هينا ىلإ مث «داوجلا دمحم هنبا نئلإ مث ءاضرلا ىلع هنبا ىلإ مث 0

 مامإلا وهو رظتنملا ىدهملا دمحم هنبا ل مث «ىركسعلا نسحلا هنبا نإ مث «ىداهلا

 دعب دعي ملو ( يأر نم رس )هب هيبأ راد يف ابادرس لخد هنأ نومعزيو نشع ىناثغلا

 .افوخو املظ تعلم امك ءانمأو ًالدع ايندلا الميل «نامزلا رخآ ىف جرخيس هنأو

 هللاب ةيجاور ةليص هلافامألا نأ :اومعزف «ةمئألل مهسيدقت ىف دحلا اوزواج دق ءالؤهو

 دقتعم ريغ تام نم نأو هللاب نامبإلا نم ءزج مامإلاب .ناميإلا نإ :اولاقو .ءايبنألا ةلصك

 .ةمئألا ىف ةلطابلا مهتاداقتعا نم كلذ ريغو ءرفكلا ىلع تيم وهف مامإلاب

 :ةيرشع ادثالا ةيمامإلا ميلاعت رهشأ ©

 .ةعجرلاو ل ةعبرأ ا ا لا

 .:ةيققلا

 لك سوت دك نايف عن نوموصعم ةمئألا ا نودصقيف :ةمصعلا امأ

 .نايسنلاو أطخلا نم ئش مهيلع زوجي الو «مهتايح

 سر 5200 ىف جرخي ىذلا رظتنملا مامإلا اهنم نودصقيف : ةيدهملا امأو

 دو لال 0 م ل

 لكليذائكف «ةيمامإلا فئاوط ىلإ تيرست مث: ةيفنحلا نبا دمحم ىف بلاط ىبأ نب

 1 ب

0 
3 

 مهريشو هنجاس نياو دواد وبآو ىذمرعلا اهاور ءئدسهملا ناش: ىف ثيدانخألا ضخب تدرو )١(

 دأ عكر طل د هللا ساس ا



 - 17ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 ىدهملا روهظ دعب هنأ :اهانعمو «ةيدهملا ة ةركفل ةمزال ةديقع ىهف : ةعجرلا امأو

 «ةمئألا لبكو لي ؛نيسيملاو.:نسيملاو.«ىلع عجريو مايندلا ىلإ فَ ىبنلا عجري رظتنملا

 مث ,مهموصخ نم ةمئألا ءالؤهل صتقيف رمعو ركب ىباك ,مهموصخ عجري امك
 .ةمايقلا موي نويحي مث ءاعيمج نوتومب

 نياللا نو وخو» هدم ينال أدبم ىهو (ةعناصملاو ةارادملا اهانعمف : ةيقتلا امأو

 ءافخلا ىف نوعديف ؛هميلاعت ىلع نوريسي ىرس ماظن ىهف «سانلا نع هنومتكي

 ةروث اهونلعأ مهتكوش تيوق اذإف «رمألا هديب نمل ةعاطلا نورهظيو ىفتمما مهمامإل
 . ةملاظلا ةمئاقلا ةلودل | هجو ىف ةحلسم

 نولوقي ايم نك لع نولدعحس مهو «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ميلاعت مهأ ىه هذه

 اسس مهاعدم تبغت الو مهل م ني 0 انيك رع نةزيقك هند انو فنعم

 كد سوت - ىلاعت هللا ءاش نإ - كاي رميسو :ةلاطإلا فرخ اهدر خر
 :ةيليعامسإللا ةيمامإلا ©

 جا لإ فدوختا اة واذعلا دهم ذيةكانالالزأ قوت ةنلاقغ وسأل ةجماتتلا بتر
 ال را و اولا م تا لتماعلا

 لوأ وهو «موتكملا دمحتم هنبا ئلإ ليعامسإ نم ةمامإلا تلقعن هنا مث .هبقع ىف ةمامإلا

 مسخ للا ىلإ نوروتسم ةمئأ عباتت هدعبو «نيروتسملا ةمئألا

 . نييمطافلا سار:ىدهملا

 ءامسأ باقلألا 1 عر وداقلا ةهينسا ودل نافل ةيمامإلا ءالؤه نإ مث

 : ىتأي ام ىه باقلألا هذهو «مهقرف ضعبل

 .هانلق امك قداصلا 00 ةنلامألا يناثلا :ةيئيفاطسالا باعد
 انطابو ارهاظ آرقلل ناب مهلوقل د «روتسملا ىأ نطابلا مامإلاب مهلوقل : ةينطابلا - ؟

 . هرهاظ نود هنطاب هنم دارملاو

 ناديمجو هل لاقي لجر مهبجتم ىلإ سانا اعد ىذلا مهلوأ نأ : ةطمارقلا '“خ

 1 ا ( طمرق

 .. مراح او ديم مهتحابإل :ةيمرحلا ع

 ىديهملا نأش ا عل و كر فروا م نبك ١ د هر ني ب حر

 ةيمامإلا بهذم بهذ نم نيملسملا نم رن مل نكلو «هركني نم مهنمو هب لوقي نم مهنمف ءاذه

 00 ا ل ناحل راما فرح تول اوجلا

 رو ة :ليقو - هوطخ ىف ةطمرقل ةبسن وأ ءطساو ىرق نم ةيرق :طمرق )١(
 ايبا



 - ؟ج نورسفملاو ريسفتلا تس

 (ميهاربإو «حونو «مدآ : ةعبس عئارشلاب ءاقطنلا نأ اومعز مهنأ : ةيعبسلا -ه

 نم نينثا لك نيبو «ءاقطنلا عباس رظتنملا ىدهملا دمحمو «دمحمو «ىسيعو «ىسومو

 مهبو ىدتقي مهب ةعبس نم رصع لك ىف دب الو ؛هتعيرش نوممتي ةمئأ ةعبس ءاقطنلا

 جرخ ىذلا «ىمرنلا كباب » مهنم ةقئاط عابتال : ةيمرخلا وأ ةيكباسلا - "

 . ناجيبرذأب

 1 مهل نيفلاخما مهتيمستل وأ «كباب مايأ ةرمحلا مهسبلل : ةرمحملا

 نع ملكتن امدنع «ةينطابلا ءالؤه ةديقع نعانل فشكي ام دعب ىتايسو اذه |

 ] . مركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقوم
 ل ل كل قوسأ ةلاّجُعلا هذه نم صلخأ نأ لبقو

 :هّللا همحر لاق «نيدلا ىف ريصبتلا » هباتك ىف ىنيارفسإلا

 ةمئاق مهنيب ةوا ةلعلاو ب دع مويس ردك « ريوق يماقألا و44 ةيقلا نأ ملعاو»

 ةيمامإلا قرف نم مهانركذإنم عيمجت نأ ملعاو , ةيمامإلا ىف َنودَعَ ةيناسيكلاو «ةمئاد

 ةدايزلا هيف عقوو ناك انهع رع كقانارفلا ذأ نوع دك (ةباحصلا ريفكت ىلع نوقفتم

 هطقسأف ىلع ةمامإ ىلع صنلا هيف ناك دق هنأ نومعزيو «ةباحصلا لَبَق نم ناصقنلاو

 ةيورملا نابخالا موش ىلع الو نآلا نارقلا ىلع هانعغا ال هنأ كو سعرتو هن ةناحيلا

 نيملسملا عيدنا فاشل ةفيرفكلا 557 نومعزيو ؛ ِهتفَع يفطصملا نع

 نم ئش ىلع اوسيلو ؛ةعيرشلا مهملعيو جرخي (ىدهملا) هنومسي امامإ نورظنيو
 مهدوصقم نكلو «ةمامإلا ىف مالكلا قيقحت مالكلا اذه نم مهدوصقم سيلو نيدلا

 تامرخملا لالحتسا-ىف اوعسؤتي ىتح مهسفنأ نع ةعيرشلا فيلكت ةفلك طاقشإ

 دنع نم نارقلا ريغتو ةعيرشلا فيرحت نم هنودعي امب ماوعلا دنع اورذتعيو «ةيعرشلا
 د ” «نيدلا نم ئش ىلع هيف ءاقب ال ذإ ,رفكلا نم عونلا اذه ىلع ديزم الو «ةباحصلا

 : ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةعيشلا فقوم «©

 قرفتلا نم اوملسي مل هباحصأ اندجو ؛,ةعيشلا بهذم ىف رظنلا انلجأ نحن اذإ
 ةبترم ىلإ ايلع اوعفر نيذلا ةالغلا دجن انيبف .ةديقعلاو ىأرلا ىف ماسقنالاو بزحتلاو
 نس هريغ نم لضفأ ايلع نوري نيذلا نيلدتعملا دجن ءاورفكف ةهلآل

 )١(المواقف: 588/78 -585.

 نم ليلق سفن هنع داش دنق فرطتلا اذه نأ مدنقت دقو 55 2554 ص نيدلا ئىفريصبتلا(؟)

 .ةيمامإلا



 م ل ياو اسمع
 ءءالؤهو ءالؤه نيب اًطسو اقوم فقي نم دجنو ءبسحف هريغ نم اهب ئلواو ةييالولاب
 هنأو «موصعنم هنأ ىري لب «بيصُيو ئطخُي رشب هنأ ىري وه الو ءايلع هّلؤي وه الف
 ةيالولا تّبصّتغاو هرمأ ىلع ٍبلُع نإو عفادم الو عزانم ريغ هيَ هللا لوسر دعب ةفيلخلا

 ءاوهألا مهب تقّرفت لب «ةثالث وأ نيبزح ىلإ ماسقنالا دح دنع ةعيشلا رمأ فقي ملو
 هىراشب آل ةضاخ ةديقع هل ةيرحأ نك ناك و يردك ق ركل نك ل امانلق امك د

 : .هاوس هب لوقي ال صاخ ىأرو ؛هريغ اهيف
 2 نآرقلاب فرتعيو ؛مالسإلا ىعّدَي بازحألا هذه نم بزح لكو - ايعيبط ناكو

 ىلع صرحلا لك ضرحيو نآرقلا' نم هيلإ ديتسي دنتسم نع لك ثجبي نأ - ةلمجلا ىف
 اليلد نوكي نأ نكمي ةينآرقلا "تايالاورمن دعم انف دمتفال هل نياكاف قنا ةزكيرقا

 اننا دو اهو هنم ةماعد ىلع هبهذم ةماقإ ىف ذخأو هب كلسمت هبهذم ىلع

 ىلإ هلك اذه يدأ نإو ءافلاخم ال اقفاوم هلعجي نأ عيطتسي ام لكب لواح هبهذمل

 تاليوأت نم افرط كيلإو . هلبجا نم قيسو هل عيضو ذل هانعم نع ىنارقلا ظفللا جورخ

 : ةالغلا ءالؤه
 :2') ةيكبسلا تاليوأت نم «

 هنأب دعرلا تورس اذه ىلع «باحسلا يف الع نأ معزي ةيقيسلا ضعب دج الثمف

 عمس اذإ مهنم دحاولا ناك اذهلو «همسبت وأ هطوّس ناعمل هنأب قربلاو «ئلع توص

 .نيئمؤملا ريمأ اي مالسلا كيلع :لوقي دعرلا توص
 لّوأتو ءايندلا ةايحلا ىلإ عجريس ُهّنيَع ادمحم نأ معزي ةيكبسلا ميعز دجن كلذك ظ

 كيلع ضرف يذلا نإ : صصنقلا ةروس نم ( 45 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق كلذ يلع

 .2") « داعم ئَلِإ كدارل نآرقلا

 : ةينايبلا تاليوأت نم «

 ىف روكذملا وه هنأ معزي (2' ا سي ايسر تاي كل

 ىلع بح ىف الغو مالسإلاب رهاظت ىذلا ىدوهيلا ابس نب هللا دبع عابتأ مه ةيعبسلا )١(
 ىلإ عفر هنكلو لشنقُي مل هنأ منعزو . اهلِإ هلعج ىقح ولغلا ىف غلاب مث ءايبن هلعج ىتح
 . ءامسلا

 . 178 ض ةرهز ىبأل لدجلا خيراتو 2574 ص ىدادغبلل قرفلا نيب قّرقلا (؟)

 نم تراص ةمامإلا نأ اومعز نيذلا مهو «ىميمتلا ناعمس نب نايب عابتأ مه ةينايبلا (؟)
 نب نايب ىلإ مشاه ىبأ نم تراص مث دمحم نب هللا دبع مشاه ىبأ هنبا ىلإ ةيفنحلا نبا دمحم

 عهنأو ءايبت ناك هنأ معز نم مهنمف - مهميعز - نايب) ىف ءالؤه فلتخاو . هيلإ هتيصوب ناعمس



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا | 1١)

 ىدهو ساّئلَل نايب اذه ل : نازمع لآ ةروس نم ( 18).ةيالا ىف ::ىلاعت هلوقب نآرقلا

 . ةظعوملاو ىدهلا انأو «نايبلا انأ :لوقيو .. < نيقّثملَل ةظعومو

 ىلع لوأتيو ؛ههجو ريغ هلك ىنفي هنأو «رون نم لجر ىلاعت هللا نأ معزي هارن امك
 الإ كلاه ءيش لك ل : :صصقلا ةروس نم (88) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوق اذه همعز

 »م ناَق اهيلع نم لك 9: : نمضا ةروس نم ( 77-117 نيتيآلا ىف هلوقو .. , 4 ههجر
 0 كبر هجو ئقميو

 : ةيريغملا تاليوأت نم ©

 دارأ امل ىلاعت هللا نإ : لوفي © ” ةيوعلا مع نال يغسل ةريغملا دجن كلذك

 لّوأتو ؛هسأر ىلع اجات عقوو' مسالا كلذ راطف ءمظعألا مسالاب مّلكت ملاعلا قلخي نأ

 يال سارح ىلغألا ةزوس نم ئلوألا ةبآلا ىف ىلاتغت هلونق كد ىلغ
 . 257 جاتلا كل ؤه اق ىلعالا مسالا نأ غزو.

 ام لوأ ناكف «مهداسجأ لبق سائلا لالظأ قلخ ىلاعت هللا نأ : اضيأ ةريغملا معزيو

 :فرخزلا ةروس نم ( 8١ ) ةيآلا ىف هلوق كلذف :لاقو . ُهلْيَت دمحم لظاهنم قلخ
 ىلإ دحيم لظ:لئشرا ل : لاق“ . « نيدباعلا لَوأ اَنَأَف دلو نمحرلل ناك نإ لقط

 تا املا نب ىلع نعنمي نأ لابجلاو تاومسلا ىلع ضرع مث «سانلا لالظأ

 هعنمو يلع ةرصن لمحتي نأ ركب ابأ رمع رمأف .سانلا ىلع كلذ ضرعف «كلذ نيباف

 نأ ةطيرش يلع هب ردغلا يلع هنيعي نأ هل نمضو ءايندلا يف هب ردغي نأو ؛هئادعأ نم

 ةيآلا ىف هلوق ليوأت كلذف : لاق كلذ ركب وبأ لعفف «هدعب نم ةفالخلا هل لعجي

 نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوُمّسلا ىَلع َةَناَمألا انضرع اإل بازحألا ةروس نم (77)

 مولظلا نأ معزف .. . «الوهج اموُلظ ناك هن ناسنإلا اهلمَحو اهنم نقَفْسَأو اهتلمحي نأ

 .ركب وبأ لوهجاو

 داطبشلا لمع يم ىلاعت هلوق رمع ىف لوأتو

 هدنع ناطيشلاو .. « كم ءيِرب يَنِإ لاَق رفك امل ٌرْفْكا ناسنإلل لاَفذإ

 6غ

 .(17 نم توغل نيب قّرقلا نم ىهتنا) . اهلإ ناك هنأ معز نم مهنمو . هلي دمحم ةعيرش خسنح
 )١( ص قرفلا نيب قرقلا 518-5171 .

 كالا ىلجعلا ديعس نب ةريغملا عابتأ مبه ةيريغلا (؟)

 نم ىهتنا ) شويجلا مزهيو ىتوملا هب ىيحي هنأ معزو ؛مظعألا مسالا فرعي هنأ ىعداو .ةوبنلا ىعدا ش

 . 555 ض قّرفلا نيب قّرَقلا (9) 0 | . ( 7١5 ص قّرفلا نيب قرقلا

 "0 ص قّرفلا نيب قّرَقلا ( )



 ءاضتست "ج نورسفملاو ريسفنتلا

 ع 7 :ةيروصنملا تاليوأت نم ه

 درب راع شا ةناوسمحا رك 0 ” ةيروصنملا ميعز ىلجعلا روصنم انبأ دجن كلذكو

 « ىنع لب ئدب.اي + هل لاقو هسأر ىلع هديب حسم ىلاعت هللا نأو «ءامسلا ىلإ هب جرع هنأ

 يف قلاقت هلوق ىف روكادملا ءامنلا نم طئاسلا فّسكلا هنأ معزو «ضرألا' ىلإ هلزنأ مث

 نضوج اس :روطلا ةروس نم ( 44 ) ةيآلا

 : 257 4 وكرم
 يا هددصلاب نادلاو ماهولا وهو هتالاوع نوح لحجر انينان ةندطإ ةفكاطلا ةده تنراقو

 تانرل او: ضئارقلا اوتواتو رمعو ركب ىبأك همصخو مامإلا دض وهو هضغيبب انرمأ لجر

 ل ل ا هر عسسل ورم 007

 : ةيباطخلا تاليوأت نما

 ايفا انكار ماكولا مسبار لواعي نَم ؛ ) ةيباطخملا نم هي كرد
 7 يملا

 ىلا 0 00 يس

 0 هانعتم نإ نولوقيو .. 4 اجو انك هلا نب ألإ تون

 0 7/.) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ىف درو امك لحنلا ىلإ ىحوي نأ زاج

 . . « نوعي اًممو رجّشلا نمو اتويب لابجلا نم يخُا نأ لْحّنلا ىلإ كر ئحوأو

 , 557 اننا ىحوب نأ زوجي آل مل

 تو تاما دا شا يكل للا سدس ويم عابتأ مه ةيروصتلل 13

 اذه ىعداو .رقابلاب فورعملا ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب رفعج ىبأ ىلإ تهتنا ىتح ىلع دالوأ ىف
 قرقلا نيب قرقلا نم ىهتنا ) لصألاب هنع هانلقن ام معزف هاوعد ىف دحلا مث رقابلا ةفيلخ هنأ : ىلجعلا

 . 55 4ص قرفلا نيب:قرقلا (؟) 2 ب 0

 .؟85/8:فقاوملا(؟) ١ ٠ ْ
 ا را ل ل ضلع اطل ا اا اسس

 نإ : نولوقيو «قداصلا رفعج نبا (نيروتسملا ةمئألا رخآ) بيبحلا دمحم ىلإ ثهتنا نأ ىلإ ىلع

 هللا ءانبأ اوناك نيسحلاو نسحلا دالوأ نإ :همايأ ىف لوقي باطخلا وبأ ناكو ءةهلاآ اوناك ةمئألا

 يع لق باطنخلا وبأ ناكو «هدرطو هنعل رفعج كلذ غلب املف « هلإ ارفعج نإ : لوقي ناكو .هءابحأو

 ظ : اهلا نيج نيذلا ىقريوبعلا وم هما ر ةيهولالا كلل دخب
 ./4 ص نيدلا ىف ريصبتلا (5) .8//585:فقاوملا(ه)



 ا ا سس سس سوا
 ظ : نيديبعلا تاليوأت نم ©

 نيخيدتملا هللا دمع نا *ءانلعلا ضعت نعال رك ذر ىطاسلا قاحسإ نان كلدك
 رصتني ةماتك نم نابحاص هل ناك ءاهيلع ىلوتساو ايقيرفإ كلم نيح «ىدهملا ىمسملا

 ناكف «حتفلا» ب يمسي رخآلاو («هللا رصن» ب ىمسي امهدحأ نإكو . . هرمأ ىلع امهب

 # حتفلاو هللا رصن ءاج اذإف : لاقف مباتك_ىفهللا امكركذ ناذّللا انمعناأ :انمهلءلوقي

 ىلاعت هلوق لّدبف ىلاعت هللا باتك نم تايآ ىف كلذ لمع ناك دقو :اولاق ١[ :رصنلا]

 :هلوقب . . © ساّنلل تجرخأ ةّمأ ريح متنك ط :نارمع لآ ةروس نم )١1١١( ةيآلا ىف
 )2١. «سانلل تجرْخُأ ةّمَأ ريخ ةماتك )

 فلل فرص ىف نودجي ول د و ع ةالغلا ءالؤه نأ ىرت تنأف

 ميمارعا هم اي اكو وج يباح نا وتر صم ىلإ يل ويحب يلا داب يي رفا
 ملبع ريغي هللا ىلع, نولوقيو «هلمتحي ال ام نآرقلا نولّمَحُي اذه مهلمعي مهو ؛مهتاعزنو

 .ناهرب الو

 يدا ورا ممل ىلع ردت نإ فنان ادع ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا دحن كلذك

 نودنتسي حيحص دنتسم ىبهذملا مهريسفت ىف مهل سيل ءالؤهو «مهبهاذمو مهئاوهأ
 (ةفئازلا ةديقعلا ناطلس نع تأشن ماهوأ ىه امنإو «هيلع نودمتعي ميلس ليلد الو «هيلإ

 تافارخ نم ناك ام ناكف «خرفأو لطابلا اهيف شّشع لوقع نم تردص تافارخو

 !!تاهرتو
 ,هيلإ مهتارظنو ميركلا نآرقلل مهريسفت.ىف ةيرشع انثالا ةيمامإلا دمععي .. . معن

 لوقع ىف الإ دجوت ال ىتلا تافارخلاو ماهوألا ليبق نم نوكت نأ ودعت ال ءايشأ ىلع

 : ايام ةيلغ او سيكي ىذلا كللذ قمف:ءانيباضيما
 نآرقلا هنع هللا ىضر ىلع هيف عمج باتك وهو ؛هليوأتو ميركلا نآرقلا عمج - :الوأ

 ظ 000 بيترت ىلع
 «نآرقلا مولع عاونأ نم اعون نيتس مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيف ىلمأ باتتك :ايناث

 مولع عاونأ ىف بتك نم لكل لصألا هنأ نودهقتعيو . هصخي ًالاثم عون لكل ركذو

 مهيديأ ىف وهو ؛ةدع قرطب باتكلا اذه هنع هللا ىضر ىلع نع نووري مهو ؛نآرقلا

 يحتل 00 او رع ا و لالا

 0 ” ارطس نورشعو ةعبس

 )١(المراقف: 797/8. ١١( :ةعيشلا نايعأ 14/1١ ١١.

 ) )"9قباسلا عجرملا : ١/ 4-هه٠.



 سس خيي سس ؟ج كورسفملاو ليسوا بسسس
 ىلع طخو هَ هللا لوسر ءالمإ نم اًعارذ نوعبس هلوط باتك ىهو ةعماجلا : املاث.

 دولجلا تعمج «دلجلا ضرع ىف قرلاب ىمسملا دلجلا ىلع بوتكم «مالسلا هيلع

 اهبيك هنأ رابتعلب ىلع تافلؤمنم اهدعو اعارذ نيعبس اهلوط غلب ىتح شعبي اهضعب

 ئش لكو «مارحو دم وسولا اولاق .هئالمإو هلي هللا لوسر لوق نم اهبترو
 5 قيلت ىف رئرألا تس اج سلا اس

 ناك رفجلا 5500 ١ :نودلخ نبا لوقي هيفو ةعماجلا ريغ وهو «رفجلا :اعبار

 رفعج نع هيوري باتك هل ناك «ةيديزلا سأر وهو ىلجعلا دعس نب نوراه نأ هلصأ
 ىلع مهنم صاخشألا ضعبلو ؛مومعلا ىلع تيبلا لهأل عقيس ام ملع هيفو «قداصلا

 ىذلا فشكلاو ةماركلا قيرط ىلع ؛«مهتالاجر نم "0 كلذ عقو ء«صوصخلا
 ا دلج ىف رفعج دنع ابوتكم ناكو ؛ءايلوألا نم مهلثمل عقي

 ىف رفجلا .نآل (9'2 هيف بتك ىذلا دلجلا مساب (رفجلا) هامسو «هبتكو «ىلجعلا

 د «مهدنع باتكلا اذه ىلع املع: مسالا اذه زاصو «ريغصلا وه

 ظ . قداصلا رفعج نع ةيورم (ىناعملا بئارغ نم هنطاب ىف امو
 تاملكلا نم ذاوش هنم رهظي امنإو «هنّيع فرع الو ؛هتياور لصتت مل باتكلا اذهو

 (هسفن نم دنتسملا معن هيف ناكل قداصلا رفعج ىلإ دنسلا حص ولو «ليلد اهبحصي ال

 .2' 7 (تاماركلا لهأ مهف ؛هموق لاجر نم وأ

 ىلع ىلع هَ هللا لوسر هالمآ باعك هنأب (رفجلاو ةعيشلا نايعأ بحاص فْرعُيو

 نم رهاظلا» هاهنم هغارف دعب لوقي مث ةبراضتم ًالاوقأ كلذ ىف ركذيو «هنع هللا ىضر

 ام .. لوصأو «ماكحأو ؛مارحو ؛لالح نم ةيوبنلا مولعلا هيف باتك رفجلا نأ رابخألا
 ضعب نع رابخإلاو ؛مهايند ىف مهحلصي امو مهنيد ماكحأ ىف سانلا هيلإ جاتحي

 ركدي مث 60 ليلا نآرقلا نك هباشتملا نطعب ديس سف وك را نك عر تدار

 ل ل ا نأ دعبتسي نم ىلع

 : ىرعملا
 رفج كسم ىف مهملع مهورأ امل تيبلا لهأل اوبجع دقل

 ا "'رفقو ةرماع لك هترأ ىرفأظ ىهو مجنملا ةآرمو
 باحصألا ضعب هلأس هللا دبع ابأ نأ :رئاصبلا ىف ءاج «؛ةمطاف فحصم :اسماخ

 ْ ْ نق رحمت علل تام
 نم رفجإلا.: سوماقلا ىفو هشأ الا ا او ل

 184/1١ :قباسلا عجرملا( ه٠: ٠ ا ل ا
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 ةمطاف نإ . نوديرت ال امعو نوديرت امع.نوثحبت مكنإ : لاقف «ةمطاف فحصم نع

 ىلع ديدش نزح اهلخد ناك دقو ءاموي نيعبسو ةسمخ هي هللا لوسر دعب تفكم

 نع اهربخيو ءاهسفن بيطُيو ءاهيبأ ىلع اهءازع نسحُبو اهيتأي ليربج ناكو ءاهيبأ
 د يلا اهتيرذ ىف اهدعب نوكي امب اهربخُيو ؛هئاكمو اهيبأ

 لق ا ناديمملا اذهف «ءكلذ

 بايكل مهرينسفت قف يرضع اننإلا ةيسانإلا اهيلإ ددتسي ىتلا ءايشألا مهأ ىه هذه

 فيكو .2 ةعيشل | لوقع ىف الإ اهل توبث ال ليطابأو ماهوأ اهلك ىهو «ىلاعت هلل

 يللا دبابو ارا رداع اله ينو د كلها قي دا يكسو دن نركب
 ايلاصت هلل باكل مهر يتمتت ىف ةعيشلا يلع نيكل د دو ةيتسع ربا ةسالخلا ىو

 :لوقيف

 امو «نآرقلل ضفاورلا ريسفت -ةلزتعملا ريسفت ىنعي - هريسعملا اذه نيبصتعاو رب“
 0 ل لا ا م ا لا

 اركنم 0 ا ىفمهلكف اونئٌرفت نيضفقفارلا نأ رن ملأ
 ريشا بدلا هل فئاوط مهنمو مانقإ :اًولاق ةنفئاطتق

 ضار انابك نمنع لاك رويعأ» 5 رثكلا فاي يك
 ىضم ةعدب نع قحلا لهأ فك اذإ
 اومن بفض لفلان 1 نانفاولو
  هنإف 0 د سلا

 ارصق قحلا ىلع اوضمي نإو ءاهيلع

 ريكا لوس ىجنت :لاتق وتو“
 اند تي نو لاسشتيحت الل اعا اذإ

 نال ا ولا شن م
 نودلخ نبا نع مدقت ام ضقاني ؛ىلجعلا دعس نب نوراه نع ةبيتق نبا هركذ ىذلااذه(١)

 اذه عفد نكميو «قداصلا رفعج - نع هيوري وهو ىلجعلا دعس نب نوراه دنع ناك رفجلا نأ نم

 اذه ىوري كاكوب ورشا لوا ايلاغتم اينظناز ناك و «ئىلجملا ةكعس نب نراها: لوقن نأب ضقانتلا

 دعب ةبيتق نبا اهاور ىتلا هتلاقم لاقو ءرفجلاب هقيدصتو هولغو هبهذم نع عجر مث هب قّدصَيو رفجلا

 نوراه نع مالكلا دنع بيذهتلا بيذهت ىف ءاج ام ىلع هيف اندمتعا هيلإ انبهذ ىذلا اذهو ؛هعبوت

 ىفوكلا ىفعجلا :لاقيو - ىلجعلا دعس نب نوراه نإ :هتصالخو )5/1١١( ىنلجعلا دعس نبا

 «سأب هب سيل :لاق هنأ نيعم نبا نع ىورو .حلاص وهو . .. سانلا هنع ىور : دمحأ لاق - روعألا
 - هنع لمت ال ضفرلا يف ايلاغ ناكو : لاف فعلا ىف اقرا ةركذو هةباقتلا زنك نايح وبا كو
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 ىلإ هجاتحي ام لك مامإلا مهل هيف .بتك هنأ اونعدأ دعس در يقرا دمحم وبأ لاق

 ريو رعللا لوق ىف مهلوق كلذ نمف «ةمايقلا موي ىلإ نوكي ام لكو ؛هملع

 ىف مهلوقو . هملع ُهّلقَع ىبنلا ثرو مامإلا هنإ : :[11 :لبدلا] 4 دواد ناميلس ثروو

 ىضر ةشئاع اهنإ : [+7:ةرقبلا] 4 ةرقب اوحبذت نأ مكرمأَي هللا نط : لجو زع هللا لوق

 ا [ا/ ةرقبلا] © اهضعببب هوبرضا انلقف 9 : ىلاعت هلوق ىفو ءاهنع هللا

 : توغاطلاو . امهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ امهنإ :رسيملاو رمخلا ىف مهلوقو

 ا ل ا
 .اهعامتسا نع اذه انباتك

 نم لجر ليوأتب الإ نارقلل ةضفارلا ريسفت هبشأ ام :لوقي بدألا لهأ ضعب ناكو
 لوق نأ اومعزو «ميمت ىنب نم بذكاب تعمس ام :موي تاذ لاق هنإف ؛رعشلل ةكم لهأ

 : لئاقلا

 لشهن سراوفلا وبأو «عشاجمو اس يفحم ةزازرإ تنسس

 اتينا تيحلا هلاك ريدم عنا لوقت انمف دل ليو جي يوت لامك فاعلا
 0 ا ول ( سر ا رار
 لفيت لاف نت ةعاب كدر وددت شيلا لاق لكيس +3 لاق ىييبتولا
 | .لشهن كلذف دوبسأ ليوط هنأل ؛ ةبعكلا حابصم

 لجو ىلإ نويبع ؛ةيئاسبلا مهل لام موق مهنسف لحبو اعقا عدبلا لها رثكأ مهو
 ىدهو سائلل نايب اذه إف : لاق ذإ ىتاعت هللا ابشأ ىل ىلإ :مهل لاق «(نايب» هل لاقي

 0000 نارمع لآ] 4 نيقّتمْلَل ةظعومو

 «فسكلا روصنم يبأ باحصأ «ةيروصنملا مهنمو .نآرقلا قلخب لاق نم لوأ مهو
 [4 :روطلا] # اطقاس ءامّسلا نَم افسك اوري نإو ل : هلوق لزن يف : هباحصأل لاق ناكو

 هللا ىضر ايلع نأ اوركذ نيذلا مهو «ةيبارغلا مهنمو ؛نوخاّدشلاو نوقاثخملا مهنمو .
 ل قالا هيل لير طا ترسل ان رتل نيللي دي اك ل2

 1 .هب ههبشل ىلع ىلإ
 رمل يبول ينضدا ادحأ ءاوهألاو عدبلا لهأ ىف ملعن الو : دمحم وبأ لاق

 ىف دقو «رانلاب هباحصأ ىلع قرحأف َىلعل ةيبوبرلا ىعّدا حابس نب هللا دبع نإف «مهريغ

 :كلذ

 ا ل ا لا ها 0

 ا اس يح وكلا لاقي «هنع عجر : هانعم ضفرلا نع عزنو . (اصختم ىهتنا)

 .هريغو سوماقلا بحاص هدافأ

 (١؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ؟ م
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 ناجل ل وعدو صوان عملا اركدم ارمأ رمألا تيأر ام

 ةوبنلا ىعّدا ديبع ىبأ نب راتخملا نإف ء.مهريغ هسفنل ةوبنلا ىعدا !دح#:ملعت الو

 مهو ةهرعبتاو مرق هكدصاف ءهفنوح ىلإ نابتاب ليئاكيمو مريخ نإ :لاقو .هسفنل
 : 0 (ةينابيكلا

 ام رهشأو ءاهمظعم داب دق ةعيشلا نم فئاوطلا هذه نإ :لوقن نأ انتوفي الو اذه

 بر ا ل ملا ىهو «قرف ثالث مويلا ىلإ اهنم ىقب

 .ةيديزلاو - ةينطابلاب نومسملا مهو

 ديلا ابكت قارا ةةاذور هاف نإ زدالنج نق مودل فر تظ عمق" «ةيرشتع اال ةيسامإلا امأ

 .ماشلاب ةعامج مهنم
 (ةقرفتم ىرخأ حاون ىف نودجوي امك عدييللا دالب ىف نورشتنيف «ةيليعامسإلا امأو

 07 قتورعملا يليعاتسالا ىدقيلا ميغا || ناخاغأ مهميعزو

 :نكتلا 0 و

 ام «نآرقلا ريسفت نم ةدئابلا قرفلا هذه فقوم نع كنسمن نأ انب ردجأألاف ..: نذإ

 ةيفررغكا رز يجيعلا وف ليف ٠ ىلع اهل فقن مل انمد امو «رثأ اهل قبي ملو تداب دق تماد
 . ةفلتخما بتكلا نوطب نم اهانعمجو مهنم ضعبلل اهاندجو ىتلا ةقرفتملا ذّبْتلا هذه

 لازت ال ىلا :ثالغلا قرفلا كلت وه «كلذ دعب انثحبو انتيانع قحتسي ىذلاو

 مث «ةيرشع انثإلا ةيمامإلاب الوأ آدبنسو .اهئارآو اهميلاعتب ةظفتحم «مويلا ىلإ ة ةدوجوم

 :قيفوعلا هللابو لوقنف «ةيديزلاب مث (ةيليعامسإلا ةيمامإلا

 .رانلا ىف مهحرط ىلوت ىذلا ىلع ىلوم وه ربنق .. )١(
 ١١( مك ب م54 ص ثيدحلا فلتخم ليوأت .

 يلا ني لق لس نشا دف يلو هعولا حلق تضايم عانسلا نب ب نسحلا لسن نم وهو (99

 .( 5١5/5 : مالسإلا ىحض نم ىهتنا ) بلاط
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 ةيرشع انثإلا ةيمامإلا فقوم-١5

 ميركلا نآرقلا ريسفت نم
 فئاوط نم مهادع نمع اهب نودرفنيو ءاهب نوئيدي تادقتعم ةيرشع انثإلا ةيمامإلل

 مالسإلاب نورقي اومادام - مهل دب ال تادقتعملا هذه نودقتعي نيح مهو . ةعيشلا

 نآرقلا صوصن نم مئاعد ىلع دئاقعلا هذه اوميقي نأ -ام هجوب ولو نآرقلاب نوفرتعيو

 .ليلدلا ةوقو لدجلا حالس نم مهنكمي ام لكب اهنع اوعفادي نأو «ميركلا

 :مهريسفت ىف كلذ رثأو ةمئألا نم مهفقوم ه
 مهف (مهتمثأ لوح رودي اهمهأ نأ اندجو تادقتعملا هذه انضرعتسا نحن اذإ

 نأ ضرألا ناكرأ» ةمئألا نأ نوريو ,ميظعتلاو سيدقتلا نم اعون ةمئألا ىلع نولي

 نأ نوريو 2١7« (ىرغلا تحت نّمو ضرألا قوف نم ىلع ةغلابلا هللا ةّججَحو ءاهلهأب ديمت
 0 فلا فوداتمالا حالصو «نيملسملا ماظنو «نيدلا مامز » ةماهإلا

 اَنإف ؛هتاقرصتو هتنيط ىف سانلا قوفو هيلع مكحي نأ قوف مهدنع مامإلا ناك املو

 هنأو «لسرلاو ءايبنألل ىتلا ةلصلا كلتك ىلاعت هللاب ةيحور ةلص هل نأب نودقتعي مهارن

 : لاق هنأ قداصلا نع نووريو ؛نيدلا ىف مامإلاو ىبنلا ضوف دق هللا نأو دّقنُمو عِرَشُم
 :لاقف هبيدأت نسحأف هيبن بدأ مث «لقع دشرأو بدأ نسحأ ىلع هيبن قلخ هللا نإ

 هللا ىنثأ متي ا فارعألا] 4 نيلهاَجْلا نع ضرغعأو فرغلاب رمَأو وفعلا ذخ

 ؛دنيد ةييلإ لا 0 .مدهلا] « يطع قلخ لعل كّنإو طف : 00
 ا

 سس ير ل رص ترمس السل لا ام خريس رح

 ُ لفسلا ىلإ ةفيويورم رفددللا ايد [ م٠. ل

 نأ مكبحنل هللاوف «سانلا هدحجو متمّلس هدالوأو ىلع ىلإ كلذ لك ضْوف هللا تل

 هللا لعج امو هللا نيبو مكنيب اميف نحنو ءانتمص اذإ اوتمصت نأو ءانلق اذإ اولوقت

 . 220 (انرمأ فالخ ىف دحأل

 0 ل ل وا يسم عا مبا

 0 ونل ع « ضرفلا تامر هع ةدارؤلا لكن 0 0

 .قباسلا عجرملا(5) ١> .5» ص ىفاكلا لوصأ نع ًالقن 5١5/5 :مالسإلا ىحض )١(
 . 1 ضاةعيشلا دناععاومتوو ةعيسولا #9
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 الإ نييسعستلا لصأ نكي ملو ؛ماسمإلاو ف سرك يل د ةذامخلا

 ردو ويلا هلل محا : دهاوش عرشلا ىف هلو «ماهلإلاب الإ رايتخالا نكي مل مث «ىحولاب

 دجلل ىبتلا لعجف « ءدجلا ركذي ملو ضئارفلا هللا ضرفو هللا هزاجأف ركسم لك ىبنلا

 هللا هزيجيو هللا | ىلع ةئجلا ىطعُيو رْشَبُي .ىبنلا ناكو «ءسدسلا
 نم ةسايسلاو ةرادإلا رومُأو «قلخلا رويما دعب نم ةيقالاوب تل هللا 51

 اذهو :اولاق . كلذ لك ىف مهتعاط سانلا ىلع بجاوو ؛ميلعتلاو ليمكتلاو بيذأتلا

 :هيلغع رابخالا تلو تباث قح

 نآرثقلا ”تايآ ريشفتو ءاعفإلاو ءاكحألا نايب #نايبلا ىف ىلاعت هلا |مهضرف افيو

 ىلعو اودارأ امفيك نايبلا كلذ قوف مهلو ءاونكسي نأ مهلو اونيبي نأ مهلو ءاهليوأتو
 ىنعملا اذهب ضنيوفتلاو . ةحلصلاو لاوحألا بسح.ىلعو مهنم ةّيقت ءاوءاش هجو ىأ

 : ىفاكلا بحاص لوقي . . هيلع ةدهاشو هب ةقطان رابخألاو مهل تباث قح هنأ نوِعدي

 «باوجب دحاو لك باجأف هللا باتك ىف ةدحاو ةيآ نع قداصلا سانلا نم ةثالث لأسو»

 ليبس ىلع امإ عقي ناك ةدحاو ةلأسم ىف ةبوجألا تفاالتخاو (ةثالث ةبوجأب ةثالث باجأ

 30 ع ضيرفلا يبس ناصامإو هنن
 هل مامإلا لا يتلا ا ل خريم زيخسأ 1 عون كانهو

 عقاولا نم هللا همهلي امو هاري امب مكحيو رهاظلا كرتي نأ هلو ؛ةعيرشلا رهاظب مكحي نأ

 عقو امكو «فهكلا ةصق ىف ىسوم بحاصل ناك امك «ةعقاو لك ىف قحلا صلاخو

 00 5 7 نينرقلا ىذل

 كين يف ةمصعب اًولاق نأ مهتمئأ ىف اهنودقتعي ىتلا ة ةديقعلا هذه عباوت نم ناك مث

 ل و يل ل ىدهلملاب اولاقو

 لالخ نم ميركلا نآ ارقلا ىلإ نورظني اذه دعب او وذخأف ,مهلوقع نم تنكمتو مهناهذأ

 هيلمت امبسح اهولوأتو هصوصن ا رقع ا ع و دئاقعلا هذه

 كش نم ريسفت ؛مومذمل 000 ىوهلا مهل هنيزيو ةديقعلا مهيلع

 . دقتعا نأ دعب ايناث رّسف مث ءألوأ

 :مهريسفت ىف كلذ رثأو ةلزتعملا ءارآب ةيرشع انثإلا ةيمامإلا رثأت ©

 ملع لئاسمب لصتت ىتلا نآرقلا صوصن ىف مهل ةيرشع انثإلا ةيمامإلا نإو .. اذه

 ا رمل ا للا ا كر حلاو قفعت ةرظن مالكلا
 ىذلا قيثولا طابترالا اذه نأ رهظيو «ةليلق لئاسم ىف الإ فالخ ةلزتعملا نيبو مهنيب

 خوبش ضعيل مهئاملعو ةعيشلا خويش نم ريثكلا ذملعت ىلإ عج ا

 ار ا مل ./785 ص ةعيشلا دئاقع دقن ىف ةعيشولا )١(



 ْ "ج دورعمو يح! حم

 نسحلاف «ديدج ريغ ميدق ئش ريكفتلا ىف طابترالا 005 ا ةلزتعملا

 ,ةعيشلا ءامدنق نم مهريغو «ىسربطلا ىلع وبأو «ىضترملا فيرشلاو ؛ىركسعلا
 انيهفسل انك دع ىتلاو ءاني ديأب ىتلا مهريسافت ىف ةيلازتعالا ةرظنلا هذه نورظني
 ةلواحم لواحي هيلاما ىف قظقرملا فيرشلا دج اننإ لب ءابيرق رخآلا اهضعبل ضرعنسو
 تمدقت دقو «حصألا ىلع ةلزتعملا س ارواب يعن هع هللا طز باع عجب نأ ةيدح

 هذه-نأ نف كاش. نم سيلا“ 2! 2«يلام:نع:مالكلا دنع اهل انضرع ىتلا هتلاقم انل
 ءاش نإ كلذ نم ئش ىلع فقنسو «مهريسفت ىف ريبك رثأ اهل ناك ةيلازتعالا تارظنلا

 ْ . ىلاعت هللا

 نال د ل

 مهدت ًالثمف“ عهاوس نم اهب اوفلاخ ء ا ويم هع |اىف مهل ةعغيشلا نإ مث

 امأ .لقعلا ليلدو ؛عامجإلاو ةنَّسلاو ,باتكلا :ىهو ةعبرأ هقفلا ةلدأ نأ نورك ذي

 . دعب اميف هل ضرعنس هيف ىأر مهلف باتكلا

 دعب اميف اهل ضرعتسو ءاهنم حص ام نيمزعام الو اهيلع ءانأ ريغ مه سل امو
 ا

 ىف موصحعلملا داخل ضال نركب انو مينو هك سيدو املا هنو

 ليلد نع عامجإلا ناك وأ :ةلأسملا ىف هيأر نعافشاك عامجإلا ناك وأ «نيعمجملا

 .ةئبشلا وأ ثباتكلا ىف لخاد ةقيقخلا يف وهف' ربتعم
 حلاصملا الو ,ناسحتسالا الو ءسايقلا هيف لخدي الف مهدنع لقعلا ليلد امأو..
 7 فدفع اةجح سبل هلك كلذ نال 4ةلصرلا

 ىف نيلجرلا ضرف نإ : نولوقي مهارت الغمف ءاهب نوذشي تافلاخم مهل هقفلا ىفو

 (ةعتملا حاكن اوزّوجو ؛نيفنخ ا ىلع حسملا نورك لو «لسغلا نود حسملا وه ءوضولا

 الثم لوعلل مهراكنإك (ثرإلا ماظن ىف تافلاختم مهلو «ءانيبنألا ثروت:نأءاوزوجو
 ش ا ل

 درب حم نب اذص سلا وكلا نيك ضاع ىلا لا ركع الا حات نع نورا نأ هاهنطلا صعيب نار
 لوقيو ١١0٠١(« ص ىرتفملا بذك نييبت ةمدقم ) ءاطع نب لصاو ذخأ مشاه ىبأ نعو  ةيفنحلا

 عياب امددع ؛ :عدبلاو ءاوهألا لهأ در هباتك ىف ه 711 ةنس ىفودملا ىعفاشلا ىفئارطلا نسحلا وبأ

 عيمجو ةيواعمو نسحلا ىلع باحصأ نم ةعامج لزتعا «رمألا هل مُلسو ةيواعم ىلع نب نسحلا
 شماه نم ىهتنا ) (ةلزتعم كلذب ًاوُمسف ةدابعلاو ملعلاب لغتشن :اولاقو «مهلزانم اومزلو سانلا
 ٠١(. ص ىرتفملا بذك نييبت

 مل بجاوب فيلكتلا نم ةءاربلاب لقعلا . ايد للرب :ةعيشلا نايعأ رظنا (؟١)
 در ىرديحلا ىقت ىلع ديسلل طابنتسالا لوصأ باتك نم 775 صرظنا) . . صن هيف دري

 ١95٠(. ةنس ةيقارعلا ةعابطلاو رشنلا



 هي ورمل ل يي يي
 ا اذهل

 صوصنلا هذه اوعضخي نأ اوعيطتسي ىتح ,فسعتو بصعت هيف اًفقوم هلوصأو

 نم مهضراعي ام اولوأتي نأ ؛ايعيبط ناك امك ,مهبهاذمو مهئار ارآل ةلدأ اهولعجيو

 هنأ ولع هو هدم سس افاق نقلا ننينوكيرب ايا مهاندجوو لب .ثيداحألاو تايآلا

 .. ذوذشلاو ةفلاخما ىف قارغإو «جاجللا ىف مهنم ناعمإ اذهو «تيبلا لهأ ةءارق

 :اهجيورتو مهدئاقع زيكرت ىلع مهلايتحا ه
 لت تع يراسل نق جيب مل ةيريشيع اننإلا اةيمامإلا نأ انل رهظيو

 ؛ةريشك نطاوبو لب نطابو رهاظ هل نآرقلا نأ نوعدي (ًالوأ ) اوحارف ؛مهلويمو مهضارغأ

 قلعتي امو رهاوظلاب قلعتي ام كلذ ىف ءاوس «ةمئألا دنع نآرقلا عيمج ملع نأو

 نم عامس ريغي نآرقلا.ىف لؤقلا نم سادلا اوعنمف لوقعلا ىلع اورجحو :نطاوبلاب
 ش 0 .مهتمئأ

 و «مهيلاومو مهتمثأ ىف هّلج وأ هلك دراو نآرقلا نأ نوعّدي (ايناث ) اوحارو

 3 ْش .تنندك مهيفلاخمو مهئادعأ

 لا وعلا در هيلع ا اهنقو ذر نر 2 رطل دو د سل رار و

 ةاقتسم اهنأ سانلا ماهيإو مهدئاقع زيكرت ىلع لايتحالا ليبق نم هنأ الإ دقتعأ ال اذه

 .نيدلل لوآلاو ىساسألا عبنملا وه ىذلا نآرقلا نم
 وو الا رخل رووا لأ يضرم اراعا اذه نم بجعأو

 اليلق ارفن الإ ةباجصلا ىلع اونعطو ؛هتيب لهأ ىلعو هلي هللا لوسر ىلع ثيداحأ

 نوجرخي ةرغث كلذ ءارو نم مهسفنأل اودجيل «نيدلا ىف ةصيقن لكب مهومرو ؛مهنم

 لوسر نع ةباحصلا ءالؤه اهيوري ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا مهقانخب ذخأت امدنع اهنم
 ٠ . هلع هللا

 هينا دقزالا دخون تيان عن را طفلا ا ا

 . ىواعدلاو ماهؤألا هذه ىدم ىلع فقن نأ عيطتسن ىتح ةقيقدو ةليوط ةفقو

 هللابو لوقف «ةيرشتع انئإلا" ةنيثماقإلا دمع ريسفتلا هامتا ىف رثألا ريتك اهل ناك ىلا

 : قيفوتلا
 :هنطابو نارقلا رهاظ - ١

 مرفت يتسع نطابو رهاظ هل نآرقلا نإ : ةيرشع انثإلاةيمامإلا لوقي

 ىف أدبملا اذه رزتقت' ىلا ثيداحألا نم انيدل حص ام دعب اهيف مهضراعن الو اهيلع

 ىلإ اوزواجت لب .دحلا اذه دنعاوفقي مل ةيمامإلا ءالؤه نأ رمألا ةياغ «2') ريسفتلا

 . ةيمامإلا هيلإ بهذ امع لزعمب هنأ ئرتسو ءاّبيرق نطابلاب ةارملا نآيب ىتايس 019



 ال 2غ ٠ ؟ج نورسفملاو ريس لا بسسس

 هللا نأ اوعّداو اودامت لب كلذ ىلع اورصتقي لو ءانطب نيعبسو ةعبس:نآرقلل نأب لؤقلا
 نق هفطاي لسمو و ةلاسرلاو ةويدتلاو تايفصرسلا نإ ةويعشلا نقاتل نقلا رهان عت لاحم
 .امهب قلعتي امو ةيالولاو ةمامإلا ىلإ ةوعدلا

 .:هنطابو نآرقلا رهاظ نيب قيفوتلا ىلع مهصرح ©
 نأ ىلع هب نيلئاقلا ءالؤه ضرح. دتشا نأ «نآرقلا ىف ىأرلا و لا

 مهعسو ىفاغ لكب اولمعيو.؛نآرقلل ةنطابلا ىناعملاو ةرهاظلا ىناعملإ نيب ةلصاو

 هولعجيو سانلا لوقع نم أدبملا اذه اوبرقي ىتح امهنيب ةبسانم داجيإ م
 يلاعت هلوق مهنطابو نآرقلا رهاظ نيب طبرلاو قيفوتلا اذه ةلثمأ نمو . ريش دامب
 اهيف نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لم : مالسلا هيلع دمحم ةروس نم (18) ةيآلا يف
 راهنأو نيبراشلل ةَدَل رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نيل نم راهنأو ٍنسآ ريغ ءام نم راهنأ
 هللا دارم رهاظلا اذه نأ نورقي مهف .. 4 تارَمّثلا لك نم اهيف مهلو ىفصم لسع نم
 (مالسلا مهيلع ةمئألا مولع وه ىنطاب رخآ ىنعم رهاظلا اذه عم هل دارمو «ىلاعت

 ىناعملا نيب نوقفوي اذه لثمبو امهنم لكب عافتنالا وه نيينعملا نيب عماجلا نإ :نولوقيو
 هيلع لدي ام بسح صاخ ىنعمل هللا ةدارإ ادعبتسم نوكي ال ىتح «ةئطابلاو ةرهاظلا

 ند. مرمألا نطايويلع لدي امويسحي حا نعل هتدارإو م ظفللا رهاظ
 :نآرقلل ةنطابلا ىناعملا نم نوعّدي امب ميلستلا ىلع سانلا مهلمح ه

 امهنيب اوعمجو ؛هنطابو نآرقلا رهاظ نيب اوطبر نأ دعب ةيرشع انثإلا ةيمامإلاب ئناكؤ..
 لمح .ىف ىفكي ال طبرلا اذه لثم نأ نودقتعي مهب ىّنأِك . . هباشتلاو بسانتلا عماجب

 ةديمعلا ا ا و اذه مهبهذم اوبهذي نأ ىلع سانلا

 لمح نم «ةملظل | روصعلا ىف ةماعلل ىسنّكلا باهرإلا هبشي ىذلا «ىنيدلا باهرإلاو

 نيبو مهنيب اولاحو «لقعل الامعإ مهيلع اورظح نأ دعب مهيلإ هب نوحوي ام ىلع سانلا

 ىلع هنطابو نآرقلا رهاظب نمؤي نأ هيلع بجي ناسنإلا نإ :اولاقف ؛ةيركفلا مهتيرح

 نأ دب الو .هخوسنمو هخسانو ؛ههباشتمو همكحمب نمؤي نأ هيلع بجي امك .ءاوسبلا

 ننكر كيلا لا نع ااوقم كلذ منعدبلا 'لنفو د نويصقعلا لويس قلعت وو هوكي

 هيلعو ؛لاحب نطابلا زكني نأ زوجي الو : اولاق . ما
 نأ ولو ؛هانعم مهفي.مل نإو تيبل لإ لآ قيرط نع كلذ نم هيلإ لصو ام لكي مليسي

 وأ نطابلاب نمآو رهاظلا ركنأ رلامك (كلذب رفكل نطابلا ركن ناو رهاظلاب نمآ اناسنإ
 . اعيمج نطابلاو رهاظلا

 الا وعرنسلا شر رغب نب جشم احا لرقم نب نمور كح
 ..نطابلاب قلعتي امو رهاظلاب قلعتي ام اهنم ءاوس «نآرقلا ىناعم عيمج نإ :اولاق «ميركلا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس لما بك 7 ؟ع ]هل
 نأل هلك باتكلا ملع مهدنع نيذلا مهف ؛هدعب نم ةمئألاو ُهِلَي ىبنلا اهب صتخا
 الف سانلا نم مهادع نم امأ .(تيبلا ىف امب ىردأ تيبلا لهأو » مهتيب ىف لزن نآرقلا

 ؛ةرهاظلا نآرقلا ىناعم نم ريثكل هكاردإ مدعو ؛مهملع روصق ىف ةهبش ىندأ نوري
 لصو امب الإ نآرقلا ىف لوقي نأ ناسنإل زوجي ال اذهلو :اولاق «ةنطابلا ةيقاضن وع ليفت

 لهألو هلوسرلو هلل هدايقناو هبح صلخأ نمل اوزّوج مهنأ رمألا ةياغ مهقيرط نم هيلإ
 تل اور رخ# . ةفرعملاو ملعلا هسفن نم سنآ ىتح تيبلا لهأ نم همولع دمتساو «تيبلا

 ماكو يسم وجل ا رمح حلا هرم ظبي نأ اذه

 .(تيبلا لآ انم ناملسو : ليق دقو «مهنم

 ا ا للا ل ا

 مهراكف ذأ مامأ هب نولئاقلا دجو نأ نارقلل ىنطابلا ريسفتلا اذه جئ هن نم ناك دقلو

 اوذخأف «ةذيقعلا مهل هنيرتو ىوهلا هؤاشي.ام لكل عستي «ًابحر 0 0
 ل ل

0 

 ضغبل ةنطانبلا ىناعملا ةطساوب ريشي نأ ىلاعت هللا فطل نم نإ - ًالثم:- اولاقف
 ل ا ل ل ب وللا

 ةديقعلا ىعاد مهنيعأ ىف هنيزي امو ؛ىوهلا مهل هؤاشي ام ةدعاقلا هذه ىلع نوعرفب

 نبك رتل ]» :قاقشنالا ةروس نم ( ١8 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ىف ًالثم نولوقيف ؛اهناطلسو
 ىف مألا نم اهلبق ناك نم ليبس كلسعس ةمألا هذه نأ ىلإ ةراشإ هنإ :# قبَط نع اقبط
 . ءايبنألا دعب ءايصوألاب ردغلا
 مومعلا هب داري ىذلا ظفُللا نإ : اولوقي نأ نم نآرقلا نطابب لوقلا 5007

 ىلا في رفاكلا وفيت الغين وطاقلا قفل يي ةضويسلللا ةيذارزءاك اريثك 4

 . ىلع ةيالوب رفك نمب صوصخم نطابلا ىف وه :نولوقي د
 منألا ىلإ رهاظلا ىف هجوم وه ىذلا باطنخلا اوفرصي نأ نت انعبأ مهدكم انيك

 ةمألا هذه نم مهرظن ىف باطخلا هيلع قدصي نّم ىلإ اهنم دارفأ ىلإ وأ ةقباسيلا

 موق نمو ل : فارعألا ةروس نم )١55( ةيألا ىف ىف ىلاعت هلوق الغمف «نطابلا بسحب

 رد يعمق يويرم رتاج تروح ةدراطي» - قحلاب نودهي ةمأ ئسوم
 .مالسإلا

 امك ؛هدحو نطابلاب اولوقيو رهاظلا ىنعملا ًانايحأ د د تدكمدغلو

 تدك دقل كاستبت نأ الولو ٠) : ل

 انيلع كل دجت ال مث تامملا فعضو ةايحلا فعض كانقذأل اذإ + اليلق ائيش مهيِلِإ نك



 مسا 16 تيس هي يمس يحمس« ع نو لاو ينل[ سكس
 اذه لثم نآل «ىبنلا ريغ كلذب ىنع :نولوقيو «مهدنع دارم ريغ رهاظلاف . . # اريصت

 «ىضم دق نم هب ىنعم وه امنإو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل اهجوم نوكي نأ قيلي ال
 .( ةراجاي ىعمساو ىنعأ كايإ) : باب نم وه وأ

 هلوق ىف امك «ركذ هل ٍتبسبي مل ام ىلإ ريمضلا عاجرإ نم آدبملا اذه مهم كلدك

 ريغ نآرقب ت تئا انءاقل نوجري ال نيذلا لاق ل : سنوي ةروس نم )١5( ةيآلا ىف يلاعت

 لل يلع نا مواطس#» ايلع لّدب وأ ىنعمب (هّلَدَب وأ ) نورسفي ثيح .. 4 هلدب وأ اذه

 .هتيالوو هتفالخ نأش ىف ًاقوسم مالكلا نكي ملو «ركذ هل قبسي

 ةينآرقلا تايآلا ليوأت نأ :نطابلاب لوقلا أدبمل مهريرقت دعب هولوقي نأ مهل غاس امو
 ليوأت اهل نآرملا تارقف نم ةرقف.لك نأ مهدنع لب «دحاو نامز لهأ ىلع ىرجي ال

 بسح .ةددجتم اذه ىلع نآرقلا ىناعمف «نامز لك لهأ ىلعو «نأ لك ىف ىرجي

 نإ :اولاقف كلذ نم رثكأ وه ام مهل غاسو لب . ثداوح نم اهيف نوؤكي امو ةنمزألا ددجت

 نأ زوجي ةدحاولا ةيالا نإ :اولاقو «ةضقانتم ةفلتخم ةريثك تاليوأت اهل ةدحاولا ةيالا

 باب ىنطابلا ليوأتلا باب نأ كش الو . .رخآ ءىش ىف اهرخآو ءىش ىف اهلوأ نوكي

 ا ل ل يم ل ا

 نيرسسفملا نآو ءانطاب نآزسقلل نأب حّرص هع هللا لوسر نإ : لوقي نأ لئاقل سيلو

 سيل ؟مهدحو ةيمامإلا ىلإ موللا هجوت فيكف «هب نولوقيو كلذب نوفرتعي اعيمج
 «نيرسفملا روهمج هب لاقو ثيدحلا هيلإنراشأ ىذلا نطابلا تأل.ءكلذ لوقي نأ لئاقل
 امأ .هتالولدم نم نوكي.نأ نكميو «ىنآرقلا ظفللا هلمتحي ىذلا ليوأتلا نع ةرابع وه

 ظفللا ىف سيلو «مهبراشمو مهقاوذأ عم قفتي ءىشف ةعيشلا هب لوقي ىذلا نطابلا
 .ةراشإلاب ولو هيلع لدي ام ميركلا ىنآرقلا

 ش : ريسفتلا ىف مهلاوقأ ضقانت نم مهصلخم ه

 نوكي نأ اوزوج امدنع هجرحتو مهفقوم رطخب اوسحأ «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا نإ مث
 اوذخأف .ريسافتلا هذه نيب فالتخالاو ضقانتلا عم دحاو ريسفت نم رثكأ ةدحاولا ةيآلل

 ىلع ًالوأ هب داقتعالا اوبجوأ ام ءىدابملا نم اوررقف .«مهنوللضيو ةماعلا ىلع نوهّومي

 هذه نم ناكف عجب رج ا قرزأملا اذه نم هب نوصلختي صلخم ىلإ كلذ. كعب اولصيل سانلا

 0س اوبجوأو 0 مدا

 أل ليس ف امال ًايناث

 : اغلاث

 تا ا ا ناك طل بام ب جر | ١

 ريسفت ىف هللا لبق نم اضّوفم مامإلا نوكف «مهتمئأ نع اهتوؤري: قتلا مهزيسافت ىف عقو



 ذك ةعس

 صلخم ةمألا ةسايس ىف ًاضوفم 5 ضيوفتلا باب نآل ءمهل صلخيم نآرقلا
 ا ا ا ل ماسالا نال هايشيأ

 عسوأ صلخم ةيقتلاب لوقلاو «؛هلاح حالص هيف ىري ام بسح ىلع ناسنإ لك بيجي

 نإ نابل كي ليقو» .هبم ةيقت «؛ بيجي الو ةكشس نادل مامإلا نأل فيقباس نم

 لاقف «رانلا لهأ مهنوطب حير ىذؤت ملعلا نومتكي نيذلا نأ معزي ىرصبلا نسا

 بهذيلف.ءاحون هللا ثعب ذنم اموتكم ملعلا لاز ام :نوعرف لآ نمؤم نذإ كلهف :رقابلا
 .20هرديع ىلإ ناشاو ,ءانهماألا ملعلا دجيوي ال ةلامشو ًانيع وسلا

 اهو ايشنا هيي يشك ةحلصملا هيف ىري امو لاوحألا بسحب بيجي نأ ماماإللو

 اهب لمعيو هب ذخأي نأ ىعيشللف «ةيقتلا ليبس ىلع ًالوق لاق نإ ماسإلا نأ» اذه.ى 0

 .2')(ةيقتلا ليبس ىلع ناك مامإلا لوق نأ ىلإ ىعيشلا هبنتي مل نإ مامإلا هلاق

 ناسا ف ودل ةيقتلا هذه ىلإ نوأجلي اوناك ةمئألا نأ نظن ال نحنو

 اذه نم مهسيفنا اهب اوصْلِخِيل ؛اهنولحمتي تالحمت ىه امئإو: ؛ماكحألا ىف.قافغلاو

 .هيفاوعقو ىذلا كابترالا

 :مهئادعأو مهئايلوأو ةمئألا نم نآرقلا فقوم - ؟

 مازعلاو ةمئألا نم هدعب نمو ىلع ةمامإب رارقإلا-ن نأ اوررق «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ن نإ مث

 ال ثينحب «ناميإلا لوصأ نم لاا ءييتادعا ريس اديب دعو الامر تبع

 ةعاط بوجو اوررقامك «لوصألا ىقاببر رارقإلا عم «كلذ لصح اذإ الإ ءرم ا نامبيإ حلصي

 ْ ظ ا نع يكس د نعول

 20 صوص نولزيي ! وذخأ مث هلك اذه ةيمامإلا ررق

 تايآ لكو «مهالاو نمو ةمئألا ىف تدرو ءانثلاو حدملا تايآ لك نإ :اولاقف كلذ ىلع

 كلذ نم رثكأ وه اس نوعديو لب ؛مهئادعأو مهيفلاخم ىف تدرو عيرقتلاو مذلا

 رمألاو «مهب نالعإلاو ؛ (مهيلإ داشرإلا .ئف لزنأ هلك لب نآرقلا لح 0

 . مهتفلاخم نع ىهنلاو «مهتقف
 ىفو «مهالاو نمو مهتمثأ [ ىف دراو:هلُك < وأ هّلِج نآرقلا نأ مهمعز رثأ نم ناك 00
 هرس ةريمض وأ عمجلا ةغيصب .هسفن ىلإ هللا هبسن ام نإ : اولاق نأ ,مهقفاو نّمو مهئادعأ

 اوغلابو لب ,«فورعم عئاش زاجم وهو :اولاق هعم ةمئألاو ها 607

 انوملظ امو © : ىلاعت هلوق ىف امك انايحأ تاذلاب نودوبعقملا مه ةمئألا نإ | :اولاقف

 انطلخ نكلو ءملظي نأ نم ّلجأو . .[هال ةرقبلا] 4 نوُملْظَي مهَسُفنَأ اوناك نكلو

 لاق وع ةعيزنلا دئاقع نق ىف ةعيقررلا 3



 | حج تس س ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بسس

 لرسرراط مكلرااو ريع دم او كرار هدد هد د تشل
 0 ا يلا يع وو درا رك رمارمما

 اذكو ,مامإلا هب ادارم «برلاو موو دايس طل راج مهنا وزب تديعاو ش

 نعل اوتاشرلاو ملا فاق اه ارت رار ةاهيمملا ةجحارلا رتايبكلا
 كلذ نودعيو «خلإ ....هرقفو «هانغو ؛هاضرو ؛هتعاطإك مامإلاب قلعتي امب ءًالثم رقفلاو
 زاجملا ذإ هب انل ةفرعم الو زاجل ديول وا رب . فورعملا عئاشلا زاجملا ليبق نم

 و و ا ا ص تا نيب هيلع فراعتلملا

 ةفراصلا ةنيرقلا نيأف ةقالعلا اوفّلكت اذإو ؟انه ةقالعلا نيأو «ىلصأألا ىنعملا ةدارإ نم
 للعم لانا نريقق فو هناا 0 اذه مل ..مث ؟هتقيقح نع ظِفلل
 ؟ةقيقحلا رذعت دنع الإ زاجما ىلإ

 :هليدبتو نارقلا فيرحت - «

 ىف حيحص ريغ نآرقلا نوكي نأ ٍمهيلعُرَع ؛:ةيرشع انثإلا ةيمامإلا نأ بسبحأو

 دو مهنا تاكو نم ييقلاخسوا موت ادعال ةيدخالبو «يويقناوبو اان هيفا بوتدتم

 ىفو ؛مهتعيشو ةمئألا نأش ىف أدراو هّلج نآرقلا ناك اذإ : اولاقف مهنيب اميف اولءاست

 الوأد دوصقلملا هنأ عم ًاحيرص كلذب نآرقلا تأي مل ملف ,مهيفلاخمو مهئادعأ نأش

 دعو (لواسستلا اذه. دعب مهي لاك 4 . ؟طقف ةئنطابلا ةراشإلاب ىفتكا ملو ؟ت اذلابو

 ملف «ءليبس لك هنم صلختلل نوسملتي اوحارو ؛مهقانخب ذخأ ىذلا ضارتعالا اذه

 هعمج ىذلا نآرقلا نإ :اولاقف.«هليدبتو نآرقلا فيرحتب لوقلا نم لهسأ اودجي

 هيلإ قرطتي مل ىذلا عيجصلا :نآرقلا وق( هدعب ني ةرمتالا كرارتو#ا مداخبلا هيلع كاع

 0 درو ام لك هنم فذح ,لدبمو فرحمف هادع ام امأ ءليدبت الو فيرحت
 رابخأو .مهيفلاخمو مهئادعأ بلاثم ىف احيرض درو ام لكو «تيبلا لآ لئاضف

 «تيبلا لآ نع اهنووري ةريثك تاياور كلذ ىف مهلو ؛ةعيشلا دنع ةرتاوتم فيرحتتلا
 ٠ . ءارب اهنم مهو

 رشع ةعبس دمحم ىلع ليربج هب لزن ىذلا نارقلا نأ : قداصلا نع ىفاكلا ىوري

 ةنوركتم قفارببلا وهي ةوكسو هه ااتو فانت اهور قالا ةحنزت هنن ايوب ار لاو قنا ىلا
 ١ 570 رف عمم ابق مدنا نخا ايف

 يرق نيم السر نيعبس مسا ىلع ةلمفتم كنا نكي لو ةووعم نإ + تولوقيو

 اهنم اوطقسأ (ماعنألا) ةروس لثم تناك («بازحألا) ةروس نإو . مهئابآو مهباستأب

 ؟* ص ةعيشولا (؟) ش 75 ص رارسألا ةاكشمو راونأآلا ةآرم ةمدقم ١١(



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب تن انك

 ا ا ل را ا ام

 .مهتافارخ

 هنأ الإ هللا مالك فحصملا ىفام عيمج نأ وه عوضوملا اذه ىف مهلام فخأو

 ل ل ل لزن ام ضعب

 !( ىلع نينمؤملا ريمأ هعمج ام ىلع هّللا هلزنأ امك سانلا

 هطول ردع لا سمر سف فيرحتلا وعدم مدطصا دقلو

 انإ )» :رجحلا ةروس نم ( 9) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوق : :صرصنلا كلت نمف ءاذه يهاعدم

 :اولاقف ليوأتلاب اهنم اوصّلخت ام ناعرس نكلو . . © نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن

 صوصتنلا ا لا

 . منهل ةضراعمل
 . مهثدابمو مهدئاقع ىلع رطخلا ميظع امهل نيرخآ نيرمأب ًاضيأ اومدطصاو

 انيديأب ىذلا نآرقلا اذه ىلع مكتادقتعمو مكميلاعت ىف نودمتعت فيك :امهلوأ

 ؟هيف ليدبتلاو فيرحتلا متمزج دقو
 نم اوأربتيو «تيبلا لآ لئاضفب اوفرتعي نأ سانلا ىلع نوبجوُت فيك : :امهيناث

 ؟نآرقلا نم كلذ لك فذح نأ دعب مهيلع ةمئاق ريغ ا اعل مهئاذعأ

 ع«لالخإ ريثك د دوصقملاب لخي ال اسنيف عقو.امنإ فيزحعلا تاب : لوألا نع اوباجأ دقو

 دا هايبر ندعم لون دج تا فدذحك

 ىف ليدبتلاو فيرحتلا عوقو نم نوكيس ام ملع ىلاعت هللا نأب : ىناثلا نع اوباجأو

 راشأ لب «مهئادعأ بلاثمو تيبلا لهأ لئاضف ىف احيرص ءاج امب فتكي ملف «نآرقلا

 ليدبتلاو فيرحتلا نم ملس دق اذهو هليوأتو نآرقلا نوطب بسحب هيلع َلَدَو كلذ ىلإ

 .هوفرحو رهاظلا اولدب نإو سانلا ىلع ةمئاق ةّجّحلا تيقبف ءًاعطق

 عهنه سيل ام نآرقلا ىف نوديزي امءاريثكف . اولدبو اوفّرح نيذلا مه ةعيشلا نأ قحلاو

 ةروس نم ( ”1/) ةيألا ىف ىلاعت هلوق دنع مهارن ًالثمف ؛تيبلا,لهأ ةءارق هنأ نوعديو

 (( ىلع نأش ىف :نوديزي . . # كبَر نم كيل لزنأ ام غلب لوسرلا اَهَيأ ايإ» : : ةدئاملا

 .اهيف نوعطم قيرط ىهو «مهقيرط نم الإ ة

 ملأ : قداصلل ليق» هلل لا لزنأ ام ريغ ىلع هولّوأت ثيح اضيأ نآرقلا اوفرح نيذلا مهو

 امو ؟مهعفدي ملو موقلا هيلع رهظ فيكف :ليق . ىلب :لاق ؟هللا نيد ىف ًايوق ئلع نكي
 اوليرت ول ل : لاق ؟ةيآ ىأ :ليق . هتعنم هللا باتك ىف ةيآ : قداصلا لاق ؟كلذ نم هعنم

 بالصأ ىف نونمؤم عئادو هلل ناك [ :حعفلا] 4 اميلأ اباذَع مهنم اورفك نيذلا انَدعل

 ن2 نيالا علا 4



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلاب ب

 تجرخ املف ؛عئادولا جرخت ىتح ءابآلا لتقي ىلع نكي ملو «نيقفانمو نيرفاك موق
 ('7(مهلتقف رهظ نم ىلع ىلع رهظ

 نبرمعب مالسإلا زعأ مهّللا» نيل ا لاقادنا رفابلا سي فايملا ىورو

 ردا شمس هللا لزنأ ( (ماشه نب ورمعب وأ باطخلا

 :فهكلا] ١

 0 0 ار رس

 اورفك مث ءالوأ ىبنلاب اونمآ :نامثعو رمعو ركب ىبأ.ىف تلزن ةيآلا هذه نإ : 4 اليبس

 مث .ىبنلا توم دعب اورفك مث «ىلعل ةعيبلاب اونمآ مث «ىلع ةيالو مهيلع تضرُع ثيح
 را ألا لك نناةسيلا نكتار رثك ويانا

 :اقدانع امك يقي مكحسل عركلا ءعراقل ل يي هذه

 0 مه «نارقلل ليدبتلاو فيرحتلا نوعي نيدلا ةعيضلا ءالؤه نأ

 هاريس يارب اهتالولدم ريغ ىلإ نآرقلا ظافلأ مهفرصب هيف نولدسملا ل باتكل

 . ىهشتلاو ىوهلاب
 ظ :ةباحصلا راثآر ةيويفلا ةيداجتال نم مهنيوم ؛
 لوسر نع ةيورملا ثيداحالا نم ةرثك مامأ مهسفنأ ةيرشع انثإلا ةيمامإلا أر كقلو

 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع ةروثاملا تاياورلا نم ةرشك مامأو , هم هلل

 ايهيدب ناك اذل ؛ةحيرص ةفلاخم مهنيلاعت فلاخي ام راثآلا هذهو ثيداحألا كلت ىفو

 درلاو .اهليوأت قيرطب امإو ءاهدر قيرطب امإ «تاياورلا هذه لك نم موقلا صلخعي نأ
 الت نورك نأ امإو «ىباحصل ًالوق نوكت نأ امإ ةياورلا نأل كلذ ءروسيم لهس مهدنع

 مهنورفكيو لب ؛ةباحصلا مظعم نوحّرَجُي مهو «ىباحص قيرط نع هّنكَع هللا لوسرل
 بابف ليوأتلا امأو . .امنهدعب نم نامثع مث ؛هدعب نمرمع مث ءألوأ ركب ابأ مهتعيابل

 .ةيايراوودلما مهوب . عبمأو

 هّلح خسنو ةعتملا حاكن ميرحت ىف تعبث ىتلا راثآلاو ثيداحألا نودري مهدجبن ًالغمف
 ةيعسشج نب ةريخملا ةياووووم اكنإ: ا ول ا

 نإ نولوقيف اهنولوأتي مهنكلو الدج ةياورلا ةحص نومّلَسُي مهدجم مث .نيقفانملا س

 همدق رهاظ ىلبب سمي ناكف.«ىليجأ نم ًاقوقشم هناك هَ ىنلا هبيبلي ناك ىرذلا فدل
 . فلكتم دراب ليوأت اذه نأ رهاظو . م0

 ١9( نم ةعيظرلا 8 7189/6: قفاولا نع ًالقث 56 رص ةعيشولا :+
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 هني لل لا لوسر نع مهتباورب نوف الو ةباحصلا لاوقأ نولبقي ١ ءالؤه ناك اذإف:

 ؟هتياورب نوقثي نمو ؟هلوق نولبقي نّمف نذإ
 الو ابغي ناك نم الإ ثيدحلا نوذخأي ال مهنأ «مويلا ىلإ ةعيشلا هيلع ئذلا

 قيرط'نم مهيلإ لصو اذإ الإ ًاقلظم ءىشب نوقني الو ءايعيتش "ناك نم الإ ًاريستفت تولبقي

 نوحلسملا نع يل ل ل لا ل 52 5 :!! نعيش

 ا ل كرر م ل د

 رك العشم د م ل لل ا

 وحارف هلع هللا لوسز تيب"لآل-.مهبحو را ل امهبولقو «ةجذاسلا روهمجلا

 0 كوب ب حس كا و اا ير يس الا دعم

 مهنأل ةعيشلا هذه ديناسأ اومكحي نأ مهتفي ملو «ةئيندلا ةئيسلا مهضارغأو .ةيبهذملا

 ..مهاوعدل ةديؤم اهودجو

 :وهو «( نيدلا ىف ريصبتلا » هباتك ىف ىنيئارفسإلا رفظملا وبأ هركذ ام انه ىنبجعيو

 هل تلاق «قيرف لكل فدصيو تيايمحلا ف ترس ظحاجلا اوأر امل» ضفاورلا نأ

 فرصتأو اهبترأ ىتح ةنهبش مكل ئردأ تسلا: مهل لاقف «ًاباتك انل ْفَّنَص : ضفاورلا

 اذإ مكنأ الإ ًاهجو مكل ىرأال : لاقف هب كلسمتن ءىش ىلع انلد نذإ : :هل اولاقف « اهيف

 فرعأ ال «قداصلا دمحم نب رفعج لوق هنإ :نولوقت «هنومعزت ائيش اولوقت نأ متدرأ

 ةءوسلا هذهب مهتوابغو مهقمحب اوكسمتف . . مالكلا اذه ريغ هيلإ نو دنتست ًاببس مكل

 كلذ ىلإ اهوبسن «ةبذك اوعرتخي وأ ةعدب اوقلتخي نأ اودارأاملكف ءاهيلع مهّلد يلا

 .7١2(ءىرب نيرادلا ىف مهتلاقم نمو هّرنم اهنع وهو «قداصلا ديسلا

 ا ا ا و

 ثيداحألا ةياور ىف اهيلع نودمتعي «ةريثك بتك ةيرشع انثإلا ةيمامإللو ..

 هذه مهأ ل ا

 : : ىتأي ام بتكلا

 «قالطإلا ىلع ةيرشع انثإلا ةيمامإلا دنع بتكلا مهأ وهو «(ىفاكلا» باتك : الوأ

 وهو . ها 8 وار ه١ ةعسفونملا قيلكلا بوقعي :ني"دهحم رفع ىبآل .وقاو

 ا د سلا د و كي

 عي وهو . . فيعضو «نسحو « حيحص ىلإ - ةنسلا لهأ لعف امك - اهمسق «؛ثيدح

 . :عورفلا ىف ثلاثلاو ىناثلاو ءلوصألا ىف لوألا دلجملا :تادلجم ثالث ىف

 )١( ص نيدلا ىف ريصبتلا 2 ”



 ١ ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 . عورفلا ىف نادلجم «ىسوطلا نسحلا نب دمحم (بيذهتلا) باتك : ايناث

 .عورفلا ىف وهو .هيوباب نب ىلع نب دمحم (( هيقفلا هرضحي ال نم 9 باتك : اغلا
 سرد ب دحر اال نم هيف فلتخا اميف راصبتسالا) باتك : اعبر

 ظ .(بيذهتلا باتك نم هرصتخا )
 ءاهب نوقثيو-انهيلع نودمتعي ىتلا ةعيشلا بتك تاهمأ ئه «ةعغبرألا الا بتكلا هانه

 نب دمحم تانففلؤم نم وهو «ةريبك تادلجم ةثالث ىف (ىفاولا) باتك اهعمج دقو

 ظ ىلا . ىشاكلا نسحم المب فورعملا ءىضترم
 :اهنم ,.مدقت ام ريغ (ةعيشلا نايعأ) بحاص اهركذ ثيدحلا ىف بتك كانهو

 راحب »و «ىلماعلا نسحلا نب دمحم خيشلل «(ةعيرشلا ثيداحأ ىلإ ةعيشلا لئاسو)

 ا ل الا ةمئألاو ىبنلا ثيداحأ ىف راونألا

 .0١2ةمدقتملا ا بيكلا نع

 مكحي نأ الإ ليلاضأو تافارخ نم اهيف ام مامأ هعسي ال بتكلا هذه ىف أرقي ىذلاو
 ىلع مكحي نأ الإ هعسي ال امك ؛ةعونصم ةلعتفم اهديناسأو ؛ةعوضوم اهنوتم نأب

 مهزوعتو «.قوذلا مهصقني مهنأل .عضولا نونسحُي ال موق مهنآب ةيمامإلا ءالؤه

 ىضرر» قدانلا ريع نع اهنوورت ىحلا ةياورلا كلت ىف ةراهسةياو:قوذ ىف" انإوا ةةزاهمل
 ملع نإف ؛هترضحب ةسلابألا نم سيلبإو الإ دلوي دولوم نم ام : لاق هنأ :ىهو «هنع هلل

 انعيعيسك نم وولرلا نكي مل ذإو: : تاطييشلا "كل د نم «هيججت اهيش نم داوإولا 0

 مودا ولا را يي ا أ

000 

 ,2قداصلا رفعج ىلع اهقلتخاو ةياورلا هذه عضو ىذلا 0100 اقلا نأ نظأ

 انعسي اال «تاياورلاو ثيداحألا هذه مامأ نحنو «ةراهملا هزوعتو «قوذلا هصقني لجر

 :ةيتآلا بابسألال كلذو ؛ ناين اد اهدرن نأ الإ

 ري دع يم را ب رو يلا الوأ

 : لوقي ىلع دالوأ تيبلا لهأ ةمئأ نم ًامامإ نأ ةعيشل سك فورت مهبتك ىف اهدوجو

 ىأب نكلو :«هللا لوسسر نع متذخأ مكنإو سانلا نع اوذخأ سانلا نإف سانلا اورذ»
 ل :ةعيشلا بتك بيج ؟لدس

 بتك تلصو تتامو خويشلا تلخ املف «:نسكل ايكو ويشلا تناكو «ةديدش

 .0'9(ةق اماما نار دع ةمثألا نم مامإ لاف ءانيلإ خويشلا

 4/887 يفازلا قع القنا: نط ةعيشولا ع0: "492 دي 843 13 ةطيشلا كايغا عا
 ؟//١1 :ىفاكلا حرشو ١؟ 4/1١ :ىفاولا نع القن 47 - 45 ص ةعيشولا (")



 بسس 7ج نورسفملاو ريسفتلا

 نعت سوت نما نوكيا ناد ١ فيي كاناؤرلا هده مك و رتاسعت د انينإت

 هبهذم وعدي ىذلا عدتبملا ةياور لبقث آل هنإ :ثيذحلا لاتجر لاق دقو «ةيهذك ييضعتم
 ظ 1 .هل جوريو

 وأ .لوقعملا ضقاني نتم لك » نأ : نيث دما نيب اهيلع قفعملا ةدعاقلا نإ : اغلاث

 بلاغو «(لوسرلا ىلع عوضوم وهف «لوقنملا نم تباثلا ضراعي وأ . لوصألا فلاخي

 . ةدعاقلا هذه ىلع اهانضرع اذإ مهل ملست ال مهثيداحأ

 (ىفاولا ١ باتكو «« ىفاكلا» لوصأ ناسنإ حفصت ول هنأ : فاصنإلاو قحلا ةملكو
 ام مظعم نأ هل رهظل «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا اهيلع دمتعي ىتلا بتكلا نم امهريغو

 تايآلا | ليوأت ىف ىور امم ريثكو «ءارشفاو بذك عضو عوضوم رابخألا نم اهيف

 هذه هيورت ام حص ولو هللا ىلع هئارتفاو اهب لئاقلا لهج ىلع الإ لدي ال ؛ اهليزنتو

 («تيبلا لهأل فرش الو «مالسإ الو «نآرق ناك امل «نآرقلل ةدساف تالايوأت نم بتكلا

 .مهلركذاالو
 ىفو ءاهليزنتو تايآلا 020 | ةيمامإلا | بتك ىفام بلاغف .. دعبو

 نإك اون ميكا نك ذلا فلايآي يعلو «عركلا فآرقلاب فانهفما هلو نارقلا رهط
 اهلك نوكت نأ لوقعملا نم سيلف ؛ةريثك طالغأ اهتاليزنتو تايآلا ليوأت ىف مهل

 ردص اهنم ريثكلاو ؛لهج نع ردص دق اهضعب نأ لوقعم ا لب ؛مهنم لهج نع ةرداص
 .اهتمرتلا ءا وهات ابك ةعيشللو «مزتلم ىوه نع ادمع

 : ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا دنع ريسفتلا بتك مهأ »

 عمتي مل ام اهنمو «متام اهنم ءريسفتلا بتك نم ةريبك ةورث ةيرشع انثإلا ةيمامإلل

 زيكرت لوح رودت اهلكو «رثدنا ام اهنمو «ىقب ام اهنمو . ثيدحلا اهنمو «ميدقلا اهنمو
 هكلس ىذلا جهنملا ىف فالتخاو «لادتعالاو ولغلا يف اهنيب فالتخا عم مهتديقع

 ظ : ىتأي ام بتكلا هذه نمو اهنم لك فلؤم

 يل يل ل ل نسحلا ريسفت - ١
 . ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنمو «دحاو دلجم ىف عوبطم وهو «متي مل ( ةرجهلا

 فورعملا ىفوكلا ىملسلا شايع نب دمحم نب دوعسم نب دمحم ريسفت - ؟
 ا ا ل ل

 .ريسفتلا اذه انل عقي ملو ءأريثك نولوعي هيلعو . عقلا

 عيارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف . سلا عيهاربإ ني ىلع ريسعت ت#
 ىف عوبطم وهو ءاريثك بهذملا اذه بابرأ هيلع دمتعي رصتخم ريسفت وهو ؛ىرجهلا
 : ةنونيصملا فكما زاب كيوت هدو ريتك "نعل فلكم



 1 نرسم روسنا دس
 ل لول ب هكدا دق كا دن د ساونا

 ىسرسبطلا هنم دمتسا ىذلا وهو .( ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتس )ه7
 انل عمي ملو . الجم نيرشع ىف عقب نأ ةعيشلا ايعا8 بحاص ك5 دقو ة ويست

 راما ريهشلا اذه

 0 ا نايبلا عمجم - ه

 دوجومو «نيريبك نيدلجم ىف عوبطم وهو «( ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نامث )
 .2' )ةيرهزألا ةبتكملابو ةيرصملا بتكلا رادب

 نرقلا ءاملع نم «ىشاكلا نسحم المب ريهشلا «ىضترم نب دمحم : ىفاصلا - 5
 بتكلا رادب ةخسن هنمو ؛ريبك دحاو دلجم ىف عوبطم وهو «ىرجهلا رشع ىداحلا
 ظ ظ ظ ظ .ةنرتتلا

 دلجم ىف عوبطمو «ىفاصلا نم رصتخم وهو «قباسلا فلؤملل : ىفصألا -
 ةعماج ) 0 ةعماجلا اك راو ةيرصملا | بتكلا را ادب ةخسن هنمو ل
 ظ «ةهاقل

 ةنس ىفوتملا :ىتارحبلا ىنيسنحلا ليعامسإ نب ناميلس نب مشاهل : ناهربلا -

 دوجومو را يت م حلا ل ل ل نكلا
 هيرصلا هينكلا نادي

 انل عقي ملو «ىتارزاكلا فيطللا دبع ىلوملل :رارسألا ةاكشمو راونآلا ةآرم- 9

 3 ركوب ريتك اهلا دب يح د يحل يحز و رولا ووو ب د خر ريمملاو
 ش .ةيرصللا بندكلا

 نرقلا ءاملَع نم «نيدلا رونب فورعملا ءىنيسحلا ىضترم دمحمل : فّلؤملا- ٠
 بتكلا رادب دوجومو «ريغص مر راما طوطخسم ردو رمويلا ص ا
 . ةيرصملا

 ةنس ىفوتملا ءىولعلا اضر دمحم نب هللا دبع كسلا يلويملل  ةارقلا ردتسلا

 دلجم ىف عوبطم وهو «(5 رهين سيشل دعب نيتئامو نيعبرأو نيتنثا له
 . ةيرصملا بتكلا رادب دوجومو «ريبك

 (ىناسارخلا رديح نب دمحم َنْب ناكلتبل :ةداعلا | تاماقم ئف ةداعسلا نايب -

 9 أدب دوجومو ريبك د وهو «ىرجهلا رشع عبارلا نرقلا ءاملع نم
 . ةيرصملا

 .نآلا د وسم فد لا طعنا قارعلاب تنك امدنع يلركذ )١(

 هعبط ىلع موقت ةرهاقلاب بيرقتلا ر اد نأ امك ؛تادلجم رشع ىف ناريإ ىف اريخآ عبط دقو (؟)

 .دحاو عرج هنم ردص دقو نآلا

 ( ؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ”م)



 دع همر نقلا ورسول
 ةنس ىفوتملا ىفجنلا نسح نب داوج دمحمل : نآرقلا ريسفت ىف نمحرلا ءالآ ١

 هب درج لاروع مل مهوجبلا سيشل دعي نايك يييحو م ف وو 0
 .همامتإ لبق ةينملا هتلجاع مث «فلؤملا هبتك ام لك وهو «لوألا ءزحلا ةيرصملا بتكلا را

 :ءاسيبلا هروب لطي ش5 ب اجلا يل يقل تلد ع يت رز سلا ردع ا ب

 يال | .... © اران مهيلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نإ

 ا يكمل دقو ةيرشع انثال ةمامإلا دنع ريسفتلا بتك نم انوع ام معا وه اذه

 وه امب هتركذ ام ريغ ىلعو .بتكلا هذه نم دوجوملا نم هتركذ ام لك ىلع علطأ
 «ريسفتلا يف:اهباحيصإ براشم ىلع ىسفني تفقوف «ةيرصملا عبفكلا رادب ًاضيأ دوجوم

 ريسفت ىلع علطأ نادرا تيك ركوب يلاعت كا باتكل مهمهف ىف مهتاهاجتاو

 ا تسال ص يل ير ار حبلا
 550906 . بهذملا اذه بابرأ دنع ريسفتلا ىف

 هرم يفك هم ةيلنعي عدلا ةباقم لك ني تكلا نان ىلإ ةطياف تس سالو

 نأ ةظحالم عم ءاهمهأ وهو ءاهنم ضعب نع ملكتأ نأ ىنيفكي لب «ريسفتلا ىف موقلا
 ةيمامإلا دنع ريسفتلا ناولأ نم صاخ نول هل ؛ىرايتخا هيلع عبتي باتك لك نوكي

 .هأوس امع هب زاتمي عباطو ؛ةيرشع انثإلا

 اهنا كارز اكشلو رارسألا ةاكشمو راونألا مو ةمدتقم را محلا نأ تيارادقو

 رظن ةهجو نمو «ماع هجوب موقلا ءالؤه رظن ةهجو نم ريسفتلا نع ةحضاو ةركف انيطعت

 . صاخ هجوب اهفلؤم
 يوتا ١ يللا نمسداف ريسفل الر ان قال م[ عفإك نبا ريسشم ةت) نع ملكتأ مث

 .. .هنطابو هرهاظ ؛هلك باتكلا ملع مهدبع نيذلا
 ةينافإلا لسع يسلم ريفدفالا يسجل (ناسسلاعمجم) نعت

 مهعافد رادقمو «مهدنع لدجلا ةقيرط نع ةحضاو ةركف انيطعي هنأ امك ةيرشع انثإلا

 .مهدئاقعو مهئارآ نع
 ةيمامإلا ىقرطتم دنع ريسفنلاانل لثمي نال «ىشاكلا نسحم الك 6 ىقاصلا ؛ نع من

 .ةيرشع ادثإلا

 ىدذلا لهسلا ريسفتلا انل لثمي هنأل «ىولعلا هللا دبع ديسلل «نآرقلا ريسفت 9 نع مث

 .ةدئافلا | ةرثكو راصتخالا نيب عمج

 هنأل ( ىتاسارتللا ةيحم نب ناطلشل +( ةدايعلا ةانماقم ىف ةدانيملا نايب ) نع مث

 ٠ يره ك اا | ةيابالا دوف ليتنا نويبع يتيوملا 0

 بسح ةبّثرم اهل ضرعأسو اهيفلؤم نعو اهنع ملكتاس ىقلا بتكلا مهأ ىه

 ظ ا ا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بسس

 رارسألا ةاكشمو راونألا ةآرم - ١
 (ىنارزاكلا فيطللا دبع ىلومللو ظ

 :ريسفتلا اذه فلؤم فيرعتلا ©

 . 2١ ةًاتكسم ىفجنلا ؛ ادلرش نك رراكلا تيطللا دّبع:ىلوملا وه:ريسفتلا اله لوف

 :هيف هفلؤم ةقيرطو رارسألا ةاكشمو راونألا ةآرمب فيرعتلا ه

 ةيمامإلا دنع ريسفتلا عج ءارم نم امهم ًاعجرم ةقيقحلا ىف دَّعُي ريسفتلا اذه

 هبحاص ةديقع ريثأت ىدم ىلع فقي نأ ديري نمل هتءارق نما نيكل الفضا ةيرشخاعثالا

 ةيبهذملا هلويم قفو ىلع هصوصنل هليزنتو هللا باتكل همهف ىف هتلكاش ىلع نّمو
 يسفعلا عجارم نم عجرمك نسوا اذه ةيمهأب مكحن فيك نكلو .. . ىعيشلا هاوهو

 ا ل ةبتكم ىف هيلع رثعن مل نحنو «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا دنع

 ) ال ...؟؟ملع هب انل سيلاميف لوقلاو ؛هلهجن ام ىلع مكحلا ليبق نم دعي اذه

 ربك نحت ىلإ هنع ضرع وه اهبادادجو دق فطاع علطت ولو هير كظخ مل ناو تادكلاد

 .اذهه هيل ا و لا

 جهنم نع انل فشكت اهتيأرف ءاهتأ رقف «ةيرصملا بتكل كلا راد ىف ةمدقملا هذه تدجو

 ةحارص ىف نيبتو هللا باتك مهف ىف هئارآ نم ًاريثك انل حضوتو ؛هريسفت ىف اهبحاص

 دن م يكل باعك لمحف «ةفئازلا هتديقعب ىنارزاكلا ىلوملا رثأت فيك ةمات

 دقملا هذه اهيلع لمعشت ىتلا ثحابملا مه انا صا اذ انأ اهو . لاوحأل | نم لاح

 سل ري ل وم دس

 ْ .هريسفت ىف هجهنمو فلؤملا ةقيرط نع ريبك
 :هيف هكلس ىذلا هجهنم ىلعو هريسفت فيلأت ىلع هل ثعابلا نع ملكعي فلؤلا ©

 هيف انل فشكي «فلؤملا نم ابهسم انايب «ةمدقملا هذه ىف أرقي ام لوأ ءىراقلا دجي

 هيف هسفبل هوت ىدلا جيندا نعو «ريسفتلا اذهل هفيلأت ىلع هلمح ىذلا ثعابلا نع

 نم هفقومو هللا باتكل هترظن نع ءاذه هنايب ءانثأ ىف انل فشكي امك ا

 ؛هتديقع لالخ نم نآرقلا ىلإ رظني لجر ةرظن اهنأ كلشن ال ىتلا ةرظنلا كلت .هريسفت

 .هاوه هعدخو هبهذم هارغأ نم فقوم هنأ ىف باترن ال ىذلا فقوملا كلذو

 هاي داع نقب ):هدصنام(“”  ”نضص)ةمدقملا ئف فلؤملالوقي

 ير ا ل حضوأو ءاهرهظأو

 كلل د ةيرع نيسل  كر
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 رهط امك ايدج ةادجا و لكل لب ءاليوأتو ًاريسفتو ءًانطبو ًارهظ ؛ ديبسللا ا يناكك

 ا تايد اعلا كلو دقو تو افي وجسر نوطب ةعبس - ةضيبفتسملا رابخألا نم

 ءاهريسفتو اهليزنت نم اريثك لب ءاهليوأتو اهنوطب نأ ىلع «ةرتاوعتم نوكت نأ تداك

 .راتخلا ىبنلا ىنعأ اد ةذاقلا لاح ةلالج راهظإو «راهطألا ةداسلا نأش لضف ىف

 «نيبملا قدصلاو ؛نيتملا قحلا لب .راّمغلا كلملا هللا تاولص مهيلع «راربألا ةمئألا هلآو

 مولع نويع نم ىوترملا ءريدقلا ميلعلا مالك رارسأب ريبخلا ريصبلا ىلع ىفخي ال امك
 مهيف اهلك لب ؛ماركإلاو حدملاو «ماعنإلاو لضفلا تايآ رثكأ نأ «ريبكلا ميكحلا ءانمأ

 لب ,حيضفتلاو ديدهتلاو «عينشتلاو خيبوتلا تارقف لج نأو «تلزن مهئايلوأ يفو

 / .ثدرو مهئادعأو ل ل

 داشرإلال لردأ ان نارضلا مغ نأ كيرف نع رك طيس امك ياويقملا ئيفحلا

 ,مهتفلاخم كرتو مهتعاطإب رمألاو مهل ماكحألاو مولعلا نايبو مهب مالعإلاو ؛مهيلإ

 لج لعج امك ,ةيالولاو ةمامإلا ةوعد ىف نآرقلا نطب ةلمج لعج َّلَجو رع هللا نأو

 .« ةلاسرلاو ةوبنلإو ديحوتلا ةوعد ىف هرهظ
 ليلد ىل اع موقت ال اهنأ ذإ هل اهمّلُن داكن ال ىنارزاكلا ١ يول عزم نو اسنلا هدو

 بهذ ام ىلع ةرثاكتملا ثيداحألاو ةضيفتسملا رابخألا ةلالد نم هاعّدا امو :حيحص

 ناو دعيلال كيداحتالاوبزايبتالا نم هليتعي انانالا ل هيلع وعي الو هجر كملت ال ما 11

 ىلإ هعيشت ىف غلابم ىعيشلا اذه نأ انل حضتي اذه نمو . هل لصأ ال اعوضوم نوكي

 ةوعدو قحلا ةوعد نيب اعزوم هلعجيو هلمتحي الام ىلاعت هللا باتك َلَّمَحُُي هلعج دح

 !! هنطابب هذهو نآرقلا رهالظب كلت «لطابلا

 (هوقيس نيدلا ةعيشلا ىرشفمخم حماست نم ناك ام كلذ دعب فلؤملا ركذ مث

 . كلذ ىف مهرذع نيبو «مهريسافت ىف ةمئالا نع تب ام ركذ نع مهتوكسو
 نم قرفت ام عمجي نأ ؛هدلخو هرطاخب روديو «هردصب شيجي ناك هنأ ركذ مث

 ءاهتروسب ةيآ لك صوصن قحلي مث ؛ ءاهنيماضم حرشيو تنيهلا لآ نخ ةروثاقلرابخل

 نم ةبقح - هسفن هيلإ حمطت ام نيبو هنيب لاح نكلو «لقتسم باتك ىف هلك كلذو
 راثآلا نم ةلمجب كلذ دعب رفظ مث ؛هلاغشأ ةرثكو ؛هلاح تّعشتو لاب قّرفت - 5

 لفاغعلا حصي ال هسفن هيلإ حمطت ىذلا نأ ىأرف ءاهعمج ىلع اصيرح ناك ىتلا

 عمج ىف عرشف «همارم قيقحت ىلع هتوقو هلوحب ناعتساو هلل راختساف ؛هيف حماستلاو

 .اهريرقتو تايآلا ريسفتو ءاهريرحتو تاياّرلا
 تايآ رم نا هاو هنأ "وهو (ويسفتلا اذه ءازو نم هيلإ ىمري ئذلا هفدهاانل نيب مث“

 قيرطب «قينأ زرطو «قيشر روطو «فيطل نايبو «فينم هجو ىلع اهيناعم ررقيو نآرقلا



 ؟ج نورسفملاو ريسفعلا بسس
 ضماوغ حضوي ثيحب «رابخألاو تايآلا نم دوصقملا بل ركذ عم «راصتخالاو زاجيإلا
 عفريو.؛اهؤونك رئاخذ ىلإ لوصولا قيرط نيبتيو ؛اهراتسأ.ايابخ نع.فشكيو ءاهرارسأ
 . لخم دئاز راصتخا الو «لمم ليوطت ريغ نم ءاهزومر هوجو نع باقنلا

 :ىتأي اميف صخلتي وهو ءريسفتلا اذهل هفيلأت ىف هكلس ىذلا هجهنم انل نيب مث

 ١ - ل ءاهمامتب اهركذي الف رابخ ألارصتخي 0

 .راصتخاالا ىف هنم ةبغر..ديناسألا

 حيرصتلا نأ دجو اذإ الإ تايالا رهاظب قلعتي ام عيمج نايبل ضرعتي ال هنأ - ؟

 ناعشواب ندور اع يملا ام ورام ل ا حي مدربا ريدا ىنعملاب

 .اهّلُج نم وأ اهنم ريسافتلا رثكأ ولخ نوطبلاب
 رابخألا دريك رسم يابحا ةيآلا هب رسفي صن ىلع رشعي مل اذإ هنأ 7

 .اهنم ةيآلا ىنعم صالختسا نكمي ىتلا ةقلطملا ةماعلا

 ةيآ لك دنع تيبلا لهأ ةءارق نم هفرعي ام ركذ ىلع صرحلا لك صرحي هنأ - ؟
 .نارقلا

 و موا نول كاك در صيتفمللا ارك ودجر قار اللا ورمل رك

 تاكردو نانجلا تاجرد مساق «ناكملاو ةوكلا ليش هلا قلخ ام لوأ ىناثو «ناقيإلا

 ( بلاط ىبأ نب ىلع نينسحلا ىبأ نينمؤملا ريمأ «براغملاو قراشملا مامإ . . .نارينلا
 هتعيش ىف ىنلخ دي نأ الإ رمألا اذه ىلع مادقإلا نم وجرأ ال تنكو» :لاق مث

 قامو لوس واتم رؤيا يع اقبل ىلع فق ناو يريسلا للا هلو وب نوفاك
 ةاكشمو راونألا ةآرم ) هتيمسو «ةيلعلا هترضح ىلإ ةيده هباوثو «ةينسلا هتدسل ةمدخ

 (رارسألا

 نايب هيف هبحاص مازتلال روثأملا يوك ار د سول مما را 1
 مومع نم ًاصالختسا وأ ًاحيرص امإ تيبل لا لهأ ءاملع نع رابخألا نم درو امب ىبعملا

 قدص ىلع لردع ال اهفحسم قل ١ خا عا هذه نأ رمألا ةياغ «رابخألا

 مهلا ير دولا لآ ءاجلع ون ملا ويست نت ىلإ يعن
 ىف عورشلا را ياكل هنوعللا دبع.ىلوملا"لاق نايبلا اذه دعب

 اقوه ايناك مم دول ةعوان كاوتش كاان ويستلاا
 فريام هاجت نرخ ويقل لوم داكن و كلش تايوتا ذه ضرع و

 اميف هرهظ دورو نأ امك. .«ةمامإلاو ةيالولا ةوعدب قلعتي اميف نآرقلا نطب دورو ةقيقح

 امنإ ءاهليوأتب نآرقلا تايآ ليزنت ىف لصألا نأو «ةلاسرلاو ةوبنلاو ديحوتلا ةوعدب قلعتي
 لاح لذو مهنابش زمغ مالعإو مهيلع هللا تاولص:ةمئالاو ىبنلا ةيالو.ىلإ داشرإلا وه



 "ج نورسفملاو ريسفتلا ْ الك

 هيف ركذ ءوس الو ,مهيفراعو مهعابتأ ىفو مهيف وهو الإ هب ربخأ ريخ ال ثيحب «مهئناش
 : تالاقم ثالث ىف كلذ نيبتسيو ) :لاق .مهيفلاخم ىفو مهئادعأ ىلع قداص وهو الإ

 هذه: صوصخ- ىف ةدراولا رابخألا بسحب دوصقملا حضوي ام نايب ىف : .ىلوألا ةلاقملا

 . لوصف ةثالث ركذ مث .لوصفب متت ىهو «ةمدقملا
 ةقايال وب اوكي ل قل انا يحل دنع كيش انجل فان ألا لصفلا لعج

 اهنم لكل لب «دحاو نامز لهأ ىلع روصقم ريغ نآرقلا تارقف دافم نأو . تاليوأت

 . .نامز. لك لنهأ ىلعو ناوأ لك ىف ىرجتي .ليوأت
 تان او حس لآ ىلإ هسا كلذ ىلع ةلادلا تاياورلا 0

 نم ءىش نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأسو :لاق رباج نع هريغو ىشايعلا ها
 هكانف كلك تلقف ءرخآ باوجب ىنباجأف ةيناث هتلأس مث «ىنباجأف نآرقلا ريسفت

 نارقللا نإ واع اوب ىل لاقف ؟مويلا لبق اذه ريغ باوجب ةلأسملا هذه ىف تبجأ فيك

 ريسفت نم لاجرلا لوقع نم دعبأ ءىش سيلو ؛رباج اي .ارهظو انطب نطبللو ًانطب

 فرصتي لصتم مالك وهو ءىش كه ىف اهلوأ نوكيل ةيآلا نإ . .نآرقلا

 (هوجو ىلع
 رب اذه أدبم ةلالد ) ا خل ا اجر ىلعا فقع ندع ىلا بقع مث

 ليوأت ىفانت مدع ىلعو «ةدحاو ةيآ ليوأت ددعت ىلعو «رهاظو نطاب هل ليوأت دوجو
 ىف نطابلاو اهلوأ ىف رهاظلاب ريسفتلا ىفانت مدع لب ءرخآ ىف اهرخآو ءىش ىف ةيآ لوأ

 مالسلا مهيلع مهنأل هركنت الف كلذ نم ائيش تعمس اذإف «ةرهاظ سكعلاب وأ اهرخآ

 لولذ نارقلا نإ : درو اذهلو ؛عماسلاو لئاسلا حالصإ هيف امبو «ليوأتلاو ليزنتلاب ملعأ

 هيلع قداصلا نبع يفاكلا ىف أم هديؤيو .(هوجولا نسحأ ىلع هولمحاف هوجو وذ
 ا رع يارا ىلاعت هلوق نع هلأس امل ديزي نب رمعل لاق هنأ مالسلا

 ا وح دقو هني تيبلا لآ محر ىف تلزن.هذه : [؟١ :دعرلا] * لصوي نأ

 . ( دحاو ءىش ىف هنإ ءىشلل لوقي نم ننوكت الف
 لاق دهارلا عيكشيرتا ىلإ و داق لكلا باجك نضمن انمدغلاب وزلا هذه لو

 رظن ذإ ةبعكلا ءادفب رام مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امعيب» :لاق ةكمب هللا دبع وبأ ىدث دح
 ثععب ام ىلاعتو كرابت هللا نإ:؛ لجرلا اذه اي: لا ا ل

 نا ايطملا ىلك اال را ور اوتو الا ب أب هَ هيبن
 .(ةمات ريغ ةصقان حج "000 ا

 ليواشاووهةفيسشلا تشل را لاقف اذه :ئلع قلوملا بقع مث

 ىبنلا هب ءاج ام لك نأ :ىنعملاو «ةعاطإلا :ليبس دبعتلابو «رهاظلا ليزنتلابو «نطابلا



 ءاعيمج امهب ناميإلا مزليو «نطابلا ىف هب رومأم ريظنو هيبش هلف رهاظلا ىف هب رمأو هيَ
 هتالصف - ىتأيس امك - هتعاطإو مامإلا وه ىذلا اهنطابو ةالصلا هيبش فرعي مل نّمف

 ش .( 1 - ” ض) (ةصقان ةيرهاظلا

 وه -.امنإ ؛هليوأتو نآرقلا نطب نأ ىف ةحيرصلا رابختالا ركذ:ىف ىناغلا.لصفلا :ديعو
 رابخألا ةلمج نم ناكف «كلذب قلعتي امو مهعابتأو مهتيالوو  ةمئألا ىلإ ةبسنلاب

 :مالتبلا ةيلغ قداضتلا لاق# ؟لاق ريضن نبأ ىلإ هدانمإب قيلكلا هاور ام : انهقاسىشلا

 ءانتعيش ىفو انيف ىهو الإ ريخب اهلهأ ركذيو ةئجلا ىلإ دوقت ةيآ نم ام ؛دمحم ابأاي
 . (انفلاخ. نمو انودع ئف-ىهو.الإ راعلا.ىلإ قوستو رشب اهلهأ ركذي تلزن ةيآ نم امو

 5 07 دمحم نع ءامهريغو ىيشايعلا ريسفتو ىفاكلا نع هلقن امو

  نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يّبر مرح امْنِإ لق : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع

 ءرهاظلا وه باتكلا ىف هللا مرح ام عيمجف «نطبو رهظ هل نآرقلا لاف 8ك عقلا

 نم :نطابلاو رهاظلا وه باتكلا ىف هللا ريما يدك برل هنااا صيخقا

 ..قحلا ةمثأ كلذ

 رشاعم ) : يذلا وتطل فدل ىيبنلا لاق : لاق مالسلا هيلع رقابلا نع هاور امو

 اضر ةيا تلزن امو «:نايضار هنع انأو هلل ها ل ذه ؛سانلا

00 

 هيلع هللا دبع ابأ تلأس : ىبراحما حيرذ لاق : لاق هنأ ناس نب هللا دنبع نع هاورءامو

 ,مامإلا ءاقل دارملا :لاقف..[15 : :جحلا] 4 مهمفت اوضقيل م 3 ىلاعت هلوق نع مالسلا
 اوضقيل مث : لجو ْرَع هلوق ؛كادف تلعج : هل تلقو مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تيتأف

 حيرذ مالك هل تيكحف . ثالد هيحأ موا ردا ١ :نضفو هعيراتلا دخل : لاق . . 4 مهتفت

 ؟حيرذ لمتحي ام لمتحي نّمو ًانطابو ًارهاظ نآرقلل َنِ ! «تقدصو حيرذ قدص : :لاقف

 مهيلع مهنأ ىف حي حيرص السلا هيلع مامإلا نم مالكلا» : لاقت اذه: نع نلرلا تنعي

 فدا ناننس“ 4 نباارب قدس يباع ا رثكأ نع .تاليوأتلا هذه لاثمأ :نومتكي اوناك مالدسلا

 در و

 تيسيل 0 ةنطابلا 0 خرم 1 ىتلا رابخألا 0 امو ا



 "ج نورسفلاو ريسفا سس بل
 ٍتاوبأ ذإ «ةيلقعلاو ةيوغّللا تازاجما ليبق.نمو ةيانكلا | ليبسو «ةراعتسالا ج ذو «زوجعتلا

 نإ داعبتسا الف «ةغئاس ءاخحصفلا تارابع ىف هدراومو ةعساو برعلا الك يف رزوحتلا

 هيو تعيف كفرا سالكة هلع لدم دل لامعتسالا بسحب لجو رع هللا دار

 ,رخآ ىنعم بسانتلا نم عونب رهاظلا عم عمت جيو نئارقلا هيلع لدت ىذلا زوجتلا

 اذه ىف ركذن نكلو ءاهريغو ةئلاثلا ةمدقملا ىف بسانتلا هوجو نم ريثك ىلإ ريشنسو

 نع عفرنو «بايطألا ةمئألا رابخأ نم دافتسُي ام ضعب هوجولا كلت تايلك نم مانقملا

 رصبتلا دارأ نمل ةرصبت ؛باقنلا اهنع فشكنو «باجحلا اهليوأت بلاطل تايالا هوجو

 ملع هدنع نمو ملعلا ىف نيخسارلل ىهف «عيمجلاب ملعلا ةطاحإ امأو . بابلألا 0

 ظ .ريخألا لصفلا ىف رهظيس امك ..

 ىلإ اهضعب عاجرإ نكمأ نإو هوجو نم ماقملا اذه ىف مارملا نييبت نكمي هنأ 3
 ىف هركذ ام ناكف «لاق امك ضعب ىلإ ايي ل افرح 00

 مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس : لاق سوباق نب رصن نع رئاصبلا ىف ذ ءاج ام عبارلا هجولا

 ةعوطقم ال * ةريثك ةهكافو 4 بوكسُم ءامو ٍدودمُم لظو 06 لجو ْرَع هلوق نع

 رار اد اس ديعوم اسر لاق["”ع# .*  :ةعق ةعقاولا ] ؛# ةعونمم الو

 .هنم جرخي امو ملاعلا

 0 سر يارجل اهي ور ا 0

 دلا ىف مهل لب ؛ةيورخألا ةيروصلا ةنجلا ىف نينمؤملا ةئج راصحنا م

 دودملا مهطلو ماسح لع يحوز تان ماسلا هلم مه ع

 عورة اواو اا ىتلا ةعتمملا مهمولع نم بوكسم ءامو . ا ايندلا ىف

 شرُفو ءاهنم نوعنمي الو مهتعيش نع عطقنت ال ىتلا مهفراعم عاونأ نم ةريثك هكاوفو

 نيف اعرإ ةرا قو دلل ذذلتي ال لب ؛ ,مهبادآو مهمكح نم.هب نوذذلتي امم ةعوفرم

 هب دهشت امك ايندلا ىف اهب نومعنتي اوناك ىتلا ةيونعملا ذالملا كلتب الإ ةيروصلا نانجلا

 رياس ىف هلثم نايرج نع لفغت الو لماتف .هماقم هللا ىلعأ همالك ئهتنا  «رابخألا

 نم نبللاو راهنألا ىف ىتأيس ام هل دهشي امك ءاهلاثمأو رمنلا راهنأ لثم.« «ةنجلا معن

 امهانعمب امو رانلاو ةنجلا ىف ىتأيسو .مالسلا مهيلع ةمئألا مولعب رمخلاو نبللا و

 ىداني ةريثك تاليوأتلا هذه.لاثمأو «مهتوادعب ةيناثلاو «ةمئألا ةيالوب يلوألا ليوأت نم

 هرهاظ درو انم:لك اذكو ,مهفاف اهل ةبسانملا ةيثاجلا تامجرتلا ىف رابخألا نم ريثك اهب

 ىونعملا كالهلا ىف هنطابف «كلذ وحنو «ىندبلا توملاو ؛كالهلاو خسملاو «باذعلا ىف

 نع اهيمعو اهخسمو مهبولق تومو «تالامكلاو ملعلا نع مهنامرحو مهتالالضب
 اوناك نإو ءلضأ مه لب ماعنألاك مهنكل رشّبلا روص ىف اوناك نإ مهف «قحلا كاردإ



 تم يبيت ب
 ,هنورصبي الو «قحلا نوعمسي اال ذإ .نورعشي ال نكلو ؛تاومأ مهف «ءايحألا نيب را

 نم رش مهف «مهارخأ ىف مهعفدي رمأ مهنم ىتأي الو هب نوقطني الو ,هنولقعي.الو
 ميرحتو «ةيروصلا حئابقلا نع ىهنلا ىف هرهاظ ام نآرقلا ىف ناك ام لك اذكو «تاومألا

 ,هلعاف ةلاح ةلاذر ةمالع.وه امم اهوحنو «عءاذيإلاو «ةقرسلاو «انزلاك «ةيرهاظلا ثئابخلا

 عئابطلا هنم رذقتست امم اهوحنو ؛مدلاو ؛ةئيملاو ءرمخلاك ..هبكترم عبط ةثابخ ليلدو
 ىه ىتلا ةنطابلا حئابقلا نع ىهنلا ىف هنطبف «ةميقتسملا حئارقلا هنم رفنتو «ةميلسلا

 وركنمو مهيداعأ ىه ىتلا ةيونعملا ثئابخلا نع رجزلاو ؛مالسلا مهيلع ةمئألا ةاداعم
 ثبختو «حاورألا راذقتسا ىف -اضيأ اهنإف ؛,مهيف ىه ىتلا لئاضفلاو مهتيالو

 .ةيروصلا حئابقلاو ةرهاظلا ثئابخلا لثم كلذ وو حنو ...لوقعلا رافنتساو ؛بولقلا

 دما املا يعش شل قولا هوو يرو اذع 0 ا
 رومألا هيبشت. ىلع رادملا.ةلسجلابو ؛مهتفرعمو.مهعيالوو ةمئآلا ىلإ ةبسنلاب تاريخ
 فلا فاس تارا تاعانعالاو تاولاو ل اك ةيروصلا ةيولا
 ا 7 ًابساتت ريخآلا اذه ىف نأ ىلع .ىقاوبل ىف اذكهو

 ىف لصألا مهنأو «تارومأملاو تادابعلا ةفرعم طئاسو مهيلع هللا تاولص 5 ىبنلا

 ثيح نم مهئادعأ:نوك ىف دعب ال اذكو . نآرقلا نطب :ىف اهب اوديزأ نإ دّعب الف اهلوبق

 .(8 صل( تايهنملاو ثئابخلاب دارملا نم مهل مهتداضم

 هتفلاخمو «هتدابلعو للا ةفرعم ليوأت نطل درو.ام قلع «للعلا نم سماخلا.هجولا ىفو
 هيلظوةفناو ةفلاخمو هيعاطإو مامإلا ةمرعم اهلاعياو هطحشو ةاضروةملطو هقساو
 ادهم وها فوت ئاسو هبلقو .هبنجو «هنيعو ؛هّللا دي مامإلا ليوأت اذكو ءهطخسو هاضرو

 ىف رابخألا نم درو امو مالسلا هيلع مامإلاب هب هّصخو هسفن ىلإ هلل !هننست اه نييقلا

 هذه لع . . مالسلا هيلع مامإلا .برلاو هلإلاو ةلالجلا ظفلو ؛هسفنو هللا حور ليوأت

 ام اؤسي«نأ رباك _ كولملاو مظاعألا هوا حرم قرح ىذلا نأب اهلكاش امو تاليؤأتلا

 ا ازاجم نوبسني دق اذكو ءاررح عيدنا نلإ ههرفا يندخ نيم عفو

 مدخلا كئلوأ لاح ةلالجل .اراهظإ ء.مهسفنأ ىلإ رشلاو ريخلاو ةعاطإلا نم مهيبرقمو

 لإ عفنلا بلجو مهنع رضلا عفدو ةعاطإلاو ةاعارملا موزل ىف مهنأب أر اعشإو «.مهدنع

 داع ال ندقا رلاك رزق هيي لطي" نا تيعي ا ع < ىفو مهميداخم ةلزنم
 فسأي ال.ىلاعت.هللا نإ  هريغو ىفاكلا نع ئتايسص'امك-- مالسلا هيلع قداصلا لاق

 لعجف.«نوبوبرم نوقولخم مهو نوضريو نوفسأي هسفنل ءايلوأ قلخ نكلو ءانفسأك
 ا ا مل ل ا ل ل

 ٠)الخبر(.



 مرر ورجل هس هس سس خب
 مث (هتيالو انتيالوو ههملظ انملظ لعجف هسفنب انطلخ هللا نكلو : ىرخأ ةياور ىفو

 .(ربخلا) فيلا ىلع نار كالا ل

 يقل قطار امال د مق 4و تفل مرنم مرو نال
 ريزولل لاقي امك عفنلا ىف هب صتخي ام رئاسو هئاضعأو هحراوج ىماسأ هناوعأو لجرلا

 ىلع.ءانب اذكهو .. .هنيعو هفيسو هدي هنإ : ادج هل عفانلا ناطلسلا دنع برقملا لماكلا

 لب ؛هسفنو هحور هنإ : لاقي دق هنإ | ىتح «كلذ لثم ةّرعلاو ٍبرّقلاو عفنلاو عفدلا ىف هنأ

 ثيحب ,هتفلاخم هتفلاخمو ؛هتعاطإ هتعاطإ لعج هنأ ىنععا رو ناطلسلا ا هنإ لاقي امبر

 ظ ١1(. صور كلذ ريغب ىضري ال
 خمؤي نأ تابسنإلا نلخ :يحبا لانا ولع لدي اتكاو م را لصفلا دقع مث

 0 ةمكشلا ناميإلا بجاولا نأ امك اع هليوأتو هليزنتو «هنطابو نارقلا رهاظب

 نانا | ف او ا و يس كانو قلعتي ام رئاسبو .هخوسنمو هخسانو

 ركنأ نم نأو . تيبلا:ىف امب ىردأ.مه نيذلا تيبلا لهأ قيرط نم ليصفتلا ملعي مل

 سس ةدحالم نم ةينطابلا بهذم وه امك «نطابلاب رقأ نإو رفاك رهاظلا

 ىأ :سكعلاب اذكو ءرهظيس امك تادابعلا طوقسب نيلئاقلا مهريغو ةيليعامسإلاو
 ل ا

 .هازغم كردي ملو هانعم مهفي مل نإو اليوأتو اريسفت كلذ ىف مالسلا مهيلع

 كلذ نمف ؛تيبلا لهأ ىلإ ةبوسنم اهلكو كلذ ىلع لدي ام تاياورلا نم قاس مث
 باككلاب هلس ر.لسرأ دق لجو رع هللا نإ» : لاق هنأ مالسلا هيلع رقابلا نع ىورام

 ويهق كاعكلا ليوأك كنت ةلسر هم اسرأ اه النك وأ يبافكلات تق نمف «هليوأتبو

 1 .(1 صر (كرشم
 ةدعانو ءالسلا بدلا يعبأ هلاثا : لاق « يملا انلا نمد ىل اطرد

 بع م وق عالج, اعيش كلذ مهعفني ملف نطابلاب اورفكو رهاظلاب اونمآ ًاموق نإ

 هي ل .اكيش كلذ مهعفني ملف رهاظلاب اورفكو نطابلاب اونمآف

 .( ؟ نص ) ( رهاظب الإ نطابب

 ةمئاألا دنع هلك نآرقلا 0 كافل ف كل ل انما نا سماخلا:لصملا دقعو

 ريغبو ىأرلاب :نارقلا ريسفت نم عنملا ىف ةدراولا رابخألا ىف ركذ امو «مالسلا مهيلع

 ام هيجوتو تاياورلاو تايالا نم اهضراغي ام نيبو اهنيب عمجلا ىفو «ةمئألا نم عام
 هوجو. عيمج ىلع ةمئألاو ىبنلا عالطا ىف بير ال.هنأ ملعا :لاقف «كلذ ىف قحلا وه

 مهدنع نيذلا مهنأو ءاهليوأتو اهليزنت ءاهنطاوبو اهرهاوظ ءاهلك اهيناعمو نآرقلا تاي
 دقو «تيبلا ىف امب ىردأ تيبلا لهأ نإف «مهتيب ىف هللا هلزنأ امك ؛هلك باتكلا ملع



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بل
 حابصلا ىبأ نع حيحص دئسب رئاصبلا ىف ام :اهنمف .. .ةرتاوتم رابخأ اذه ىلع تلد
 ليزنتلا هم هيبن مّلع هللا نإ : مالسلا امهيلع دمحم نب رفعج ىل لاق دقل هللاو : 1

 . (ربخلا).. , . ءادمّلعو : لاق «مالسلا هيلع ًايلع هع هللا لوسر مّلعف : لاق ..ليوأتل

 زامل دلع نيش دل ١ 00 ل

 حلفا : قيسمملا وبأ لاقف ءهب عمسن ملام هلل باتك نم رسفتل .كنإ : لجر هل لاقف «ةكمب

 نم تلزن ةليل ىأ ىفو «هيرضحو هيرفسو ؛هخوسنمو هخسانو.«همارحو هلالح فرعن
 , (ربخلا) . .. . تلزنأ ميفو « تلزن نميف «ةيآ

 دحأ عيطتسي ام :لاق هنأ مالسلا هيلع رفعج ىبأ وم فاك ما اقرا ل حماو

 . ءايلوألا الإ هنطابو هرهاظ هلك نآرقلا عيمج ملع هدنع نأ ىعدي

 مهيلع مهريغ امأو) :اهريغو.تاياورلا هذهل هقايس دعب فيطللا دبع ىلوملا لاق مث

 ريثك كاردإ ةحاس ىلإ لوضولا نع مهماهفأ زجعو مهمولع روصق ىف ةهبش الف مالسلا

 ينام اجلا يجو ياسو رو ليواصل و نساربلا وحال يروم رج رح حتوب
 . (نيملاعلا بر هللا نم ةيانعو

 ةوولذفلا) : لاو يسلك ايظا اور قيم هركذ اب كلذ ىلع لدتسا نأ دعب مث

 ريسفت زاوج مدع ىلع.لدتسا مث .(«مالسلا مهيلع مهنم ذخألا ريغب ريسفتلا نم عنملا

 هأور ام «هب اول ايار 7 ا امي يل حالا ىلإ عوجرلا ةرورضو ىأرلاب 0
 نعزي امال هيأرب نآرقلا ردم 1م :لاق مالسلا هيلع قداصلا نع ىشايعلا نع

 هيأرب نآرقلا رسنف.نم» : َف ىبنلا نع ىور امو ««ءامسلا نم دعنأ وهف أطخأ نإو
 نم نوردتأ» :هلوق نم مالسلا هيلع مامإلا ريسفت ىف درو امو «(رانلا نم ةدعقم أويحتلف

 لهأ انع هليوأتو نآرقلا ذخأي ىذلا وه ؟ميظعلا فرشلا هل ىذلا ن نازيملات كلدينمجلا

 (نيقسافلا» سائقو «نيلداجمإ ءارآ نع ال ءادتعيش *ىلإ انع ءارفسلا طئاسو :نع وأ ؛تيبلا

 ريغ نع هذخأ ئف لهج دقف باوص ةفداصم هل قفتا نإف هيأرب نآرقلا ىف لاق نم امأف

 1١١-١5(. صر( لا م وجم ل دقف هيأرب نآرقلا ىف لئاقلا أاطخأ نإو ؛هلهأ

 درو ام نيبو ىأرلاب ريسفتلا ةمرح ىلع اهرهاوظب ةلادل ا رايخألا نيب ققو كلذ دعب مث

 :هلوقو 515[2 : دمحم] # اهلاففأ بولق ئلع مأ نآرقلا نوربدتي الَفأ ل : يلاعت هلوق نم

 لولذ نآرقلا ١ :مالسلا هيلع هلوقو ....[8: ءاسنلا] # مهنم هتوطبنتسي نيذّلا هملعل

 لع لالا رحلوا الان كل دري عر هوحولا سجنا قلع ليوعاف فوج وذ

 ماقملا اذه ىف انل.: هلاقف ابحر ًالاجنمو:اغلاب ًاعيبصم مسهتفلا بابرأل نآرقلا ىناعم ىف»نأ

 يميحيس دعي ركلات رجوت ادم زها و1 رجا ول اديك يحد ديو تايبطحوب
 «تيبلا لهألو هلوسرو هلل.دايقنالا صلخأ نم نإ :لاقي تأ باوضلا».::لاقو ءانئاملع



 ةدرروش وينك تسمي مسمي بج
 : كيت كد مل طل 1 ل عا

 قئاقح ىلع ملعلا هب مجهو «هبلق انيع حتفناو «ةفرعملا ىف ةنينأمطلاو ملعلا ف نفاد

 نم يوم سنا هك ضولفاطلا هنم شحوتسا سنا هرويمبلا عووررمالو رولا

 نم الو «بيرغب هللا مرك نم كلذ سيلو ؛هبئاجع نم ادن هم طيسميو ةيقارك نارقلا

 مالسلا مهيلع اودع دقو «نيرخآ نود موق ىلع افقو ةداعسلا تسيلو «بيجعب هدوجو

 لهأ انم ناملس :اولاق امك ءمهسفنأ نم تافصلا هذهب نيفصتملا مهباحصأ نم ةعامج

 ص ) ( ليوأتلاب نيملاعلا ؛ملعلا ىف نيخسارلا ىف هلوخد دعبي ال هتفص هذه نّمف «تيبلا
 0 ا

 :ةدبحو نلف سأاو محا هلّزن.دقف «هنع ىهنملا ريسفعل ريسفتلا امأو :لاق مث

 نارقلا لوأتيف هاوهو هعبط نم ليم هيلإو ىأر ءىشلا ىف:رسفملل نوكي.نأ : 0

 تآرقلا رّسف دق نوكيف ؛هاعدمو هضرغ حيحصت ىلع هب جتجيل «هاوهو هيأر .قفو ىلع

 هدنع حجرتي ناك امل هيأر الولو ريسفتلا كلذ ىلع هلمح ىذلا وه هيأر ىأ «هيأرب

 عم نوكي دق كلذك الثم نيفلاخا ريسافت رثكأك لهجلا عم هنأ امك اذهو . هجولا كلذ

 دارملا سيل هنأ ملعي وهو هتعدب حيحصت ىلع نآرقلا تايآ ضعبب جتحي ىذلاك ,ملعلا

 دقو «ةينطابلا تاليوأت نم رم ام اذه نمو .همصخ ىلع سّبلُي نكلو «كلذ ةيآلاب

 امب هيلع لدعسيو نآرقلا نم اليلد هل بلطي نكل ؛:حيحص ضرغ هل نمع هلثم ردصي

 لاق :لوقيف ىسافلا بلقلا ةدهاجم ىلإ الثم وعدي ىذلاك ,«كلذ هب ديرأ ام هنأ ملعي

 هنأ هيلإ ءىمويو هبلق ىلإ ريشيو «[7 4 : هط] # ئغط ِهّنِإ نوعرف ىلإ بهذا ل : ىلاعت هللا
 ةحيحصلا دضاقملا يف ظاعولا ضعي هلئغاسي دق اذهو : ققحم ا كلذ لاق . نوعرفب دارملا

 .عونمم وهو عمتسملل ًابيغرتو مالكلل ًاديسحت

 عامسلاب يللا ريغ نم «ةيبرعلا رهاظب نآرقلا ريسفت ىلإ عراستي نأ : امهيناث

 امو «ةلدبملاو ةمهبملا ظافلألا نم اهيف امو نآرقلا بئارغب قلعتي اميف ةمئألا نع لقنلاو

 خسانلاب قلعتي اميفو «ريخأتلاو ميدقتلاو رامضإلاو فذحلاو راصتخالا نم اهيف

 هوجو نم كلذ ريغ ىلإ . ..هباشتملاو مكحملاو مئازعلاو صخرلاو ماعلاو صاخلاو خوسنملاو
 رثك ةيبرعلا مهف درجمب اهيف ىناعملا طابنتسا.ىلإ رداب نّم ذإ عامسلا ىلإ ةرقتفملا تايآلا

 ريستفعلا هاظو عاشسلا نم ًالوأ هل دب الف «قارلاب رّشسفي نم ةرمز.ىف لخذو هطلغ

 ىرججي ٍريسفتلا رهاظ نإف «طابنتسالاو مهفتلا عستي كلذ دعب مث «طلغلا عضاوم يقتيل

 دومث انيتاو  :ىلاعت هلوق ليبقلا اذه نمو ؛مهفلل اهنم دب ال ىتلا ةغّذلا ميلعت يرجم
 هس رع و :هانعم نإف . :[ ه3 ءارسإلا] © اهب اوُمّلَظَف ةرصبم ةقاثلا

 نكت ملو ةرصبم تناك ةقانلا نأ دارملا نأ نظي ةيبرعلا هرهاظ ىلإ نظانلاو:ءاهلتقب



 ش ؟ج نورسفملاو ريسإتدلا سس

 كلذ نمو :مهشتقنأ وأ مهرِيغ اوهلظ مهنأو ءاوملظااذامب مهنأ ىرديالو .ءايميع
 ام ىلع علطي ال ثيحب زومرلاو ةيانكلا ليبس ىلع ةدراو اهنوك ىلإ ريشنس ىتلا تايالا

 امك ؛نيعمجأ مهيلعو ةيلع هللا تاولص دمحم لآ مولع سوؤك عّرجت نَّم الإ اهيف
 امو ظ :ىلاعت هلوق ىف ةثلاثلا ةمدنقملا نم ىلوألا ةلاقملا نم سداسلا لصفلا يف ىتأيس

 .هلآو دمحم ملظ دارملا نأ نم [ 51 : هدو 4 نردلطب مهجيشلا اراك كلر وساع

 نأ الولو 5 : ىلاعت هلوق:ىف ةروكذملا ةلاقملا نم ثلاغلا لصفلا ىف اضيأ ىتايس ام اهنمو
 ريغ كلذب ىنع ىلاعت هنأ نم [4 : ءارسإلا]  اليلق ائيش مهيلِإ نكرت تدك دقل كابن
 دق نم»هب غية ونهف هيث هب هللا بطاخ اما : مالتسلا هيلع قداصلا لاق اسك هلع ىبنلا

 ىنعأ كايإ )ب نارقلا لزن» : لاق هنأ مالحسلا هيلغ هنع هريغو ىنيلكلا ىؤر دقو-( ىنضم

 ربخ هنع ربخنأ تاك وه اعيش هللا ملع اذإ 0 مداومل هيا ما عراب (ةراج اي ىعمساو

 لوقتع نم ذعبأ ءىش: سيلو » : مالسلا هيلع هلوق رباج ثيدح ىفرم دقو «؛ (ناك دقام

 ..(2ىش ىف اهنرضتآو:ءئش -ىف اهلؤأ نوكتيل ةيآلا"نأ نآرقلا ريسئفت نم لاسجرلا

 ريسفت لاح حضوي ام ءاهريغو ةروكذملا ةلاقملا لوصف ىف بيرق نع ركذنسو .(ربخلا)
 اتش نإ كايآلا كلت كشفت نم هركذت هيف نظادلا هي رصيسل «انهناشا ذك نقلا تنايآلا

 ١١(. ص) ئلاعت هلل
 هركذ امع رظنلا فرصب نيقباسلا نيهجولا نم هركذ اميف للخ ىندأ ىرن ال نخنو

 0 هيأرل اعنبت نآرقلا لعج نب“ (لاقامب ذخأي مل هنأ هيلع ذخأن نكلو ءريسفت نم

 0 .هيفوه ىذلا ءادلاب هريغ ىمرو ,هأوهو قفتت هد
 دراولا «ىلاتعت هللا مالك لامعا حصوي امن نابي ىف انيلعجم [ ةيئاثلا ةلاقملا ركذ مث

 ًانطب ةمامإلاو:ةيالولاب قلعتي ام ىلع «اليزنتو احيرص ةوبنلاو ديحوتلاب قلعتي اميف

 ةمامإو ا نأ ىف ةدراولا رابخألا بسحب ءاليوأتو ةيانكو

 ديحوت عم «ناميإلا لص - مهيفلاخمو مهئادعأ ضغبو مهتعاطإو مهبح مازتلاو ةمئألا

 ءانبو « اسك هلك كلذب الإ نيدلا حصي ال ثيحب «َلَجو رع هللا
 ىتلا اهنأو «كرشلاو رفكلا دح نع جورخلاو لامعألا لوبق طرشو «فيلكتلا مكح

 ؛ءايبنألا اهب :ثعبو «قاشيملا مهيلع ذخأو ءاعيمج قلخلا ىلع ديبحوتلاك تضرع
 ةمامإلا ىلإ ةوبنلا ةبسن نأو ءانمض ولو.مألا عيمجت اهب فّلكو::بتكلا ىف تلزنأو

 مكح ىف لكب رفكلا نإ ثيحب ءاهنيرقبو اهب رارقإلا:مزالت ئف ديحوعلا ىلإ اهقبستك

 ضرف ىف ىبنلا لثم ةمئألا نأو ءضعب نود ضعبب ناميإلا ديفي الو .رخآلاب رفكلا
 هللا دابع رئاسل لئاسوو طئاسو مهنوكو (نيعمجأ قئالخلا ىلع هدعب ةيلضفألاو ةعاطلا
 اذدمل ةيتاعلا ةلاثملا هده ةيقع + دنقلا ةكالل او مام ذا ءانيسألا نها نيمركملا



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 لب «ةروكذملا رومألا هذه ىلع لدت «ةروصحملا ريغلا ثيداجألا نأ ملعا) : لاقف ضرغلا
 نوك لب اهتقيقح ىلع .ضصن دقو «نييمامإلا انئاملع دنع هيلع عّمجُم وه امم اهرثكا

 اهم كلذ نابب: ىف ىفك و.« «نيتدا انباحصأ مظاعأ بهذملا اذه تايرورض نم اهلج

 دهاوش اهل باتكلا اذه ىف رك دنسو «ةمئأآلا لئاضف بتكو ةمامإلا ثحابم نم هوركذ

 0 تل ل ل ل يع ا ولا ةريشك
 و لا عضوم صوصن نم رك 9 («بانطإلاو طسيل انه يل ذإ بايطألا ةمئألا 3 د

 مث. ل ا باكا ىاوأ نموه نم ةرصبت ىف رك ذنس ام ىفكيو

 ني ةنيئا ١ ةييشلا : مالم تاير صتوم هاي ياه لول لس 0

 ش دوب ديلا ١ نأش مظع

 ْ ٠ ْ لا
 ةمقألا ةمامإب رارقالا نأ ىف تدرو ىتلا رابخألا نا كا تب ينال لصفلا لعجو

 ةحص ةيلخ دم ىف ملسو هلآ يلع يتبع نمل ةيتدي زارقإلا وعي يعي الور جيدحت

 هولا ةبسبن.نأو «.كلذ, ىف.ديحوتلإ ولتي ةوبئلابر رارقإلا ثنأامك « ناميإلا قدصو نيدلا

 لكب رفكلا ن نإ ثيحب ءاهنيرقبو اهب رارقإلا مزالتإ ىف ديحوتلا ىلإ اهعيسك ةمامإلا ىلإ

 .حألا نود.ضعبب ناميإلا نيفيألو نع الاب فكلا مكح ىف

 ةيارإ ا سرطمولو اراطدرب يل راسل ضب اسوم كار | لصفلا لعجو

 ,ءايبنألا اهب ثعبو ؛قاغيملا مهيلع ذخأو ءاعيمج قلخلا ىلع ديحوتلا عم تضرع

 داجيإ ببس اهنأ ىلع لدي ام هيف دروأو ؛مألا عيمج اهب َفْلُكَو ءبتكلا ىف تلزنأو

 ظ .اضيأ قلخلا
 هبلمب هللا ئلمض .ىبعلا نأ ىف تدرو.ىتلا ل 000 لعجو

 مر ملا ا تناك

 ةعاطلا ىف لصألاو ؛داجيإلا ىف ةّلعلا مهتيالوو مهنأو «مهنم ديجمعلاو حييسبلا

 ْ . ةفرعملاو
 قلعتي اميف كآرقلا وطي دورو حضوي ام نايب ىف اهلعجو ةشلاشلا ةلاقلا ركذ مث

 علا سم ىفتقت ةمدألا هذه نأ ىلع لدت ىتلا رابشخألا بسحجيب (ةمامإلاو ةيالولاب

 هنأ امك ؛مهلامعأو مهراوطأ عيمجو مهلاعفأ لك ىف مهلبق ناك نم ةريسو «ةقباسلا



 1 ظ ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 نتضتسست هل نأ تقل نرقلا يدع اوهام امون اف ريلاقار عألا :تايمورق تالدك ناك
 ىلإ ةبسدلاب كرشي:مل اهلك :مهيف ريشبتلاو راذنإلا كرمي ال نأ.ىلاعت هللا فظل بسحب

 ثيحو .نامز لك لهأ ىلإ ةبسنلاب ناوأ لك ىف نيشلاو نيزلا ىلإ ريشي نأو ؛مهقباس
 م هذه نم هرودص هللا ملع ام ضعب نآرقلا لوزن تقو نكي مل

 كو ل ل ا

 2220. .زاجيإلل لمجأو زاجعإلا ىف غلبأ اذه نأ كش الو ؛غيلبتلاو

 دي كو «كلذ ىف رابخألا نم .دروأ ام ةلمج ئف دروأ دقو

 « قبط نع اقبط نبكرشل » : ةلاطعت هلودقن ىف لاتقهنا مالعسملا هيسيلتع ىلع نع

 دعب :ءايصوألاب. ردغلا ىف ممألا نم مكلبق ناك نم ليبس نكلستل ىأ :1١9[: قاقشنالا]

 هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج ىبأ ل ىف ينيلكلا هاور امو .ءايبنألا
 اهيبن: دعب ةمألا هذه نبكرتل ىأ ؛ةرارز اي» :لاق . .# قبط نع اقبط نبكرتل :  يداعت
 تناك ىأ :لوقأ» : ىنارزاكلا ىلوملا لاق... ( نالفو. «نالفؤ «نالف رمأ ئف قبط.نرع اقبط

 لجعلا عابتاو ةفيلخلا كرت ىف ةقباسلا مألا نم ردص امل ةقباطم مهيبن دعب مهتلالض
 ىف روجلا ءافلخ لاوحأ قباطت ىنعملا نوكي نأ لمتحيو :لاق .. كلذ هابشأو ىرماسلاو

 .(؟14- 57 ص) (داسفلاو ةدشلا

 ىف رسلا هنأو نآرقلا را ل اكتف ةيناغلا ةمدقملا ركذ مث

 ةعاط ضرفو تيبلا لهأ لئاضف ىلإ ةراشإلاو ةمامإلاو ةيالولا رمأ ىلإ داشرإلا لعج

 زومرلاو زوجكلا ليبس ىلع كلذب راعشإلاو هليوأتو نآرقلا نطب بسحب ةمئألا
 بسحب هنع صيحم ال .ىذلا قحل ا نأ ملعا» :لاقف هليزنتو نارقلا رهاظ ىف ضيرعتلاو

 دعب هيف عقو دق انيديأ ىف ىذلا نآرقلا اذه نأ ءاهريغو ةيتآلا ةرتاوتملا ةدراولا رابخألا

 هدعب هوعمج نيذلا طقسأو «تارييغتلا نم ءىش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ,ىلاغت هللا هلزنأ امل قفاوملا ءركذ امع ظوفمملا نآرقلا نأو «تايآألاو تاملكلا نم ًاريثك
 . .مالسلا هيلع نسحلا هنبا ىلإ لصو نأ ىلإ هظفحو مالسلا هيلع ىلع هعمج ام
 1 هيلع هللا هيل 1 هيلع مئاقلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ اذكهو

 لماكلا هملع ىف قبس دق لجو رع هللا نأ امل - هركذنس ثيدح احيرص درو دق امك -
 ىلع اوعلطا املك ثيحب مهنأو 0 ا كاحنألا قلل روم
 طاقسإ اولواح «نيرهاطلا هتيرذو مالسلا هيلع ىلع نأش ىف ديزيو مهرضي امب حيرصت

 ةظفاحم: ةلماشلا هفاطلا نمو ةلماكلا هكعبايس ف ناك نيفرحيم هويبشت وأ انياراللل

 (ةمئألاو هلآو هتيلع هللا ىلض ىبنلا.لئاضف زهاظم:ةنمراحتمو «ةيالولاو.ةمامإللا زماؤأ
 ءاقب عم اهدافم لهأل ىقبيو فيرحتلاو عييضتلا لهأ رييغت نع ملست ثيحب



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا 55 | 28|

 اهتايب رح عج زب «فيرشلا نافع قف اهدي اهيريضم ناك ا ققكي ل «قيلكتلا

 راشأو «ليزنتلا رهاوظ هيلع لدت ام نايب نمض ىفو «ليوأتلا جهن ىلعو نوطبلا بسحب

 ام رئاسو ةيروتلاو زومرلاب اهنع ريبعتلاو ؛ءضيرعتلاو زوجتلا قيرطب اهناهرب نم لمج ىلإ

 ام نيطقسملا طاقسإ دعب ولو اعيمج - قئالخلا ىلع هتجح متت ىتح «ليبقلا اذه نم وه

 لاقملا اذه قدضص نيبتسيو : 000 ا

 .لاوحألا. هذه: لك ىلع ةلمتشملا ةعبرألا لوصفلا اذه ىف هركذن ام عيمج ةلظحالمب

 نم «هرييغتو هصقنو نآرقلا عيمج ىف درو امم ذَبُي نايب ىف لوألا لصفلا عملا

 . مهبتك ىف ةيمامإلا نم هباحصأ اهلققن ىتلا تاياورلا
 ؛هرييغتو هصقنو نآرقلا عمج ىف درو امم ذابت نايب ىف ىناغلا لصفلا:دقعو.

 .مهبتك ىف نوفلاخا اهلقن ىتلا تاياورلا نم هيف فالتخالاو

 حيرصتلا ىلع لمعشملا ربخلا نم ءاقباس هب دعو ام نايب ىف ثلاغلا لصفلا 0

 راما لييبا ارحموا يواو يل دعو يرصلا وهنا رب( وييدك

 ا
 كلور هموت هاريس فرس انجل وق هين + نايب .ىف عبارلا لصفلا دقعو

 .سسيعسلا ركنا دم لال دعا

 نع ةروثأملا تاليوأتلا نم اذّبُت حضوي ام نايبل اهدقع دقو ةغلاثلا ةمدقملا ركذ مث

 هليوأت نم رفظي مل ام ليوأت ىلإ ةدشرملا «تاياورلا ضعب 00 ا

 ."تايآلاو ةينآرقلا تاملكلا نم صاخ ضن ىلع

 هب اولاب قلهتي اميف نآرقلا نطب دورؤ حصص. نم ةتنيبيام ًاضيأ اهب نابخسُيو : لاق

 0 ا ا

 :لامتف مدقت ام نايبل ةمدقملا هذه

 : ماسقأ ةثالث ىلع راهطألا ةمئالا رابخأ نم اهيلع انرفظ ىتلا تاليوأتلا نأ ملعا»

 0 ا لا :.لوألا

 5 .هدروم ركذ لجمو ءاهريغ

 نوكي امبر لب . اهريغ ىف ىرجي ثيحب هئكل ةينآرق ةملك وأ ةيآ ىف درو ام : نتانلا#

 ل هذه ىف مسقلا اذه ركذن نحنو ءاضيأ مومعلا ليبس ىلع دورولا

 . صنلا ركذ عضوم ىلإ ةراشإلا

 نوعا هاا هي ءاهيف ىرجي امم هنأ الإ ةيآ ليوأت ىف دري مل ام: ثلاغثلا

 هس هذه ئف هركذب امم اضيأ !ذهو .«هوحسنو :.. . .عهللا دي

امهدحأ هيف ىرجي عضوم ىلإ اذه انباتك ىف انلصو اذإ نيريخألا نيذه ىفو ؛هيلإ
 



 مهلا 5 ايست سس ح يح حسا رو رتيفلاو ريتا مصحح
 رثكأ ركذ ةداعإ عم لب .هعضومو ليوأتلا دورو ىلإ ةراشإلا دعب هقفو ىلع هانلوأ

 ضيرعتلاو ةيانكلا ١-0 هذه نم مث .اهدراوم ىف صوصنلا
 رةمدقملا هذه بترن نحن اهو ؛ىوغُلا زاجملا ليبق نم وه ام اهنمو .ةيلقعلا تازاجماو
 ىفو ؛هركذ دارفإ نم ديا اهل د عسل قرح رهام امي الع يورو (نيتلاقم ىلع
 (تامدقملا اهب معخن ةمتاخب اهقحلن مث .اهصوصن عم ةماعلا تاليوأتلا رئاس ىرخألا
 ١58(. ص)

 اهركذ دارفإ نم دب ال ىتلا تاليوأتلا ضعب نايب ىف اهلعجف : ىلوألا ةلاقملا ركذ مث |

 ءدانسإلا ىف زوجتلاو ؛ةيلقعلا تازاجم اليبق نم اهّلجو ءاهدئاوف مظع ثيح نم

 دقو «ىوخُللا زاجما تحت اهضعب لاخدإ ىف فلكتلا نكمأ نإو ضيرعتلاو «ةيانكلاو
 : لوصف ةعبس ىلع ةلمتشم ةلاقملا هذه لعج

 ًاريثك َلَجو رع هللا نأ نم رابخألا نم رهظي ام نايب ىف :اهنم لوألا لصفلا لعج
 مومعلا ليبس ىلع ارهاظ ةدراولا تاباطخلاو .ظافلألاب نطابلا بسحب هباتك ىف دارأ ام

 .كلذ وحن وأ مهئادعأ وأ مهتعيش وأ أ ةمئالاك ,هيلع تقدص ام دارفأ ضعب صوصخ

 رفك نمب :نيرفاكلا ليوأت ىف ىتأيس ام اهنم «ةريثك ثيداحأ اذه ىلع لديو :لاق

 مامإب سيل نم مامإلا عم كرشأ نمب :نيكرشملاو ءاهيف قفان نمب :نيقفانملاو ؛ةيالولاب
 نلع قطيلا ريسفت نم: درو ام رثكأ ا نيالا ردنا عن لانمل : ؛كللذ هايشأو

 ظافلألا نم ريشك ىف هلامعتسا عئاذ عئاش زاجم وهو «ليبقلا اذه نم كلذ مظعم نا
 ٍ | .(75 ص) خلإ . ..اهوحنو ةقلطملاو ةماعلا

 ٍبطاختي ان ًاريكك :لاعت هللا نأ زابخألا نم رهظي ام”نايب ىف : ىناكلا لصفلا لعجو
 بسحب ةفلاسلا مألاو ُهّتقَي ىبنلا نامزأ لهأ نم نيضام لا ىلع قداص فصو وأ باطخب
 نم هيلع فصولا وأ باطخلا كلذ قدص نم نطابلاو ليوأتلا بسحب هدارمو «رهاظلا
 ىف ركذ مث ..نامزلا كلذ ىف نكي مل نإو ةيالولاو ةمامإلا لاح ىلإ رظنلاب ةمألا هذه
 ل يجر ب يف ل لل قالا نابع يدار اماوفبد

 هبو قحْلاب نودهي ةَمُأ ئموم موق ضو :  َلَحو رع هلوق ىف هللا دبع ىبأ نع نانس
 : ىلوملا لاق .مالسإلا لهأ مه :ىسوم موق : : لاق 1 فارعألا] # نولدعي

 هذه لاك العم ةيآلا ىف ركذ امنإو ,مهيف راج هريظن نأ : ا ل

 نم ةيالا نم رهاظلا وهام ادم توا 0 قالا (نف تايسام ةنيورواةةمألا

 (رابخألا ضعب نم رهظي امك ًاحيرص قحلا ىلإ نيداه ىسوم موق ىف ةعامج دوجو
 .( 7ص )

 )١ ( اَمَمَأ اطابسأ ةرشع يتبل مهانعّطَقو ا :ةرشابم ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق ديري هلعل 4 . .
 :بفارعألا] ةيالا ١٠١[, .رشع ىنثإلا ةمئألا. ىلع, لعجي ثيح

 ( ؟ج نورسفملاو ريسفتلا - 0 مر



 بنحا ررشلاو سوت[ تيس دس سس نجس
 ديري دق هناحبس هللا نأ نم رابخألا نم رهظي ام نايب ىف : تناقل تملا معو

 نوك رهاظلا نم مهفي نم ريغ ابطاخم نطبلاو ليوأتلا بسحب هباعك ىف هباطخب

 نم موهفملا بطاخلا عم باطنملا نيبو باطنلا ءانثأ ىف كلذ ناكو هيلإ ًاهجوتم باطخلا

لع هلوق نم رِباج ربخ ىف درو امك كلذو «ةدحاو ةيآىفو رهاظلا
 ةيآلا نإ» : مالسلا هي

 نع ىشايعلا ريسفت ىفو ىفاكلا ىف درو امو ؛(ءىش ىف اهرخآو ءىش ىف اهلوأ نوكتل

 ((«ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ د كيانارقلا 0 لاق هل بع نبأ نع ريكب نب هللا دبع

خ امو: ناقل لبع ىبأ نع هثالح نمع ريمع ىبأ قع انغيأ امنهتيفو
 رهف هب هللا بطا

 نكرت تدك دل كانتبن نأ الولو )ف : هلوق لثم نآرقلا ىف هركذ ىضم دق نم هب ىنعي

 نّم دارملا لعل : نيث دحملا ضعب لاق . هريغ كلذب ّىنَع [4 : ءارسإلا] 4 اليلق ائيش مه

 قدك ينو لاق . تايآ ىف نودحلملا مهءامسأ طقسأ نيذلا نم نآرقلا ىف و هركذ ىضم

 نع هَ هللا لوسر لكس :لوقي حابر يبا نب ءاطع تعم :لاق شمعألا نع دئاوفلا
 . لع هللا !لوسر لاقف]؟+ : ق] ©« ٍدينع راك لك منهج يف اَقْلأ » : : لَجو ّرَع هللا لوق

 . ( "2ص ) (ربخلا) . .. .«اناداع نم لك منهج ىف ىقّلت ىلعو انأ»
 دق نآرقلا ىف اا ا عتارلا لصيلا رمح

 بسحب دوصقم لب ءاحيرص روكذمب سيل ءىش ىلإ ًاعجار ٍليوأتلا بسحب نوكي

 نينمؤملا ريمأ ىلإ وأ ةيالولا ىلإ اهعوجر درو ىتلا رئامضلاك «ًاليوأت دوهعمو ناحل

 ؛كلذ ىف رابخألا نم درو امركذ مث . ارهاظ ركذ قس اب «كلذ وحن وأ مالسلا هيلع

 زع هللا لوق نع مالسلا هيلع هلل تنبع اانا تلاع : لاق ٍلضفملا نع ىنيلكلا هاور ام :اهنم

 1٠[.. :سنوي] كهل وأ اذه ريغ نآرَقب تنا انءاقل نوُجَري ال نيدلا لاق . :لَجو

 تيبلا لهأ ليوأت نم يجكاركلل دئاوفلا زنك ىف درو امو . ,ايلغ لب و اولاق :لاق

 0 اولاق مالسلا مهيلع مههنع ميهاربإ نب دمحأ ثيدح ىف

كت مُكُنَأ ط هلاو دمحمب مكيلع نم امو مكقزر ىتلا | ةمعنلا ركش نأ ىأ
 ىأ « نوبذ

 5 للا اضن مرقلحلا تغلب اذإ الولف إف هّيصوب

 ىنعي : 4 مكنم هيل ! برقأ نحتو » : ةنجلاب هيلو رشبي مالسلا
 نيئنمؤملا ريمأ ىلإ برقأ

 . نوفرعت ال ىآ . . 4 نورصبت ال نكلو ظ مكنم ىلع

 هلوق ىف مالسلا هيلع رفعج يبأ أ,نع لامشلا ىبأ نع ىَمّقلا ريسفت ىف درو ام اهنمو

 :لاق [م+ - ؟ه :رثدملا] # رشبلل اريدن * ربكلا ىدحإل اًهنِإط : :رددملا ةزونقت يف ىلاعت

 .( ١ ص) ةروسلا ىف ىتلا رئامضلا رئاس ىف لاق اذكو «ةمطاف ىنعي

 ل ا ل لل ل م رع

 ةعقاولا ةروس نم م0 - 87 :تايآلا ] 4 ةورضبت أل نكلو » : هلوق ىلإ اهدعب امو ىه ( ١
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 ىور : ا | نم ريثك هيضتقي امك ىتالا.لبقتسملا وه ام.ئلع ىضانلاب هنع
 ”فيظتملا هلع :لاق ل ىبأ نع هدانسإب ىفاكلا نن:تيلكلا

 ماا ىلاعت هللا -ملع ئف«ناك'اذإ :ىنعي .ناك دقاف ربخ ربخأ نئاك وه

 كل ناك اداوم اا رك دل ام وس نل دكف يحل اء مطعاف ريسم اعمال

 لاوحأك قباطتلا ىضتقم وه امك «هليوأتو هنطاب وأ «هليزنتو نآرقلا رهاظ هيلع لدي ام
 نركب انو في رلاك لوجقلا ادن ني وه ان رتادقر .هباقسلاو هياوطلاو داع فاق مون
 ءانب هنأ ىفخي الو : لاق :.. كلذ لافمأو.ةمامإلا ىلإ ةبسنلاب ةمألا نم ٌردصي امو «انهيف
 .( ”8 ص) روكذملا داعبتسالا عفتري اذه ىلع

 هبل هاي يدنا هارت رج نيو احلا قل :هرهطيتام نانيب:ىف : سداسلا لصفلا لحجر

 ياقوت هددمحو مدح ةغيص ىلع هسفن ىلإ َةلَجوََرَع هلل اهبسن

 مث * مهبايإ انيلإ نإ :  لجو رع هلوقو « [ةه-: فرخرلا ] © مهنم انمقتنا انوفسآ اًملف ف
 هيف رسلا نإف ةينآرقلا تاملكلا نمااهلاثمأو «[75-,: ةيشاغلا] © مهباسح انيلع نإ

 نم اذه دعو .اهنم ريثك ىف نودوصقملا مه مهنإ لب ءاهيف ةمئألاو ُهتْيَم ىبنلا لاخدإ
 لقنب انهه فتكنلف :لاق مث ....مظاعألاو نا تازاجملا ليسق
 ةزمح نع حيحصلا ىف ىنيلكلا ه اورام :اهنم ءازابخ أ ركذو «هنيلع ةلادلا رابخألا ضعب
 انمقتنا انوفسآ املف © : َلَجو رع هللا لوق ىف مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع غيزب نب
 نوفنأي هتسفنل»ءايلوأ | ّقلخ هنكِلو.ءانفشأك فسأي ال ئلاعت هللا نإ : لاقف . . ©: مهنم

 هنأل يح طخ ميدخسو يعم اعز انصر لحجم ويوم تودوتحتو داو
 ىلإ لصي امك هللا ىلإ لصي كلذ نأ سيلو «خلإ .. .هيلع ءالدألاو هيلإ ةاعدلا مهلعج
 ىتزراب دقف ايلو:يل ناهأ نمو : لاق دحر هلل نيوجراف اميويتعم اذه نكلو هقلخ

 («[ 8١ :ءاسنلا] كِهّللا عاطأ دقف لوسّرلا عطي نم إ» : لاقو «(اهيلإ ىناعدو ةبراحملاب

 ٠١ :حعفلا] < مهيديأ قو هّللا دي هللا نوعيابي اَمّنِإ كنوعياسي نيذْلا نط : لاقو

 ىفخي الو ربخلا كلذ لكاشي امم. ءايشألا نم امهريبغو بضغلاو اهضرلا اذكنهو :لاق

 : لاق رفعج ىبأ نع ةرارز نع هريغو يفاكلا يفو :لاق ..انهه دوصقملا ىف ةحارص
 :فارعالا] © َنوُملَظي مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ امو : لجو َرَع هلا لوق نع هتلأس

 انملظ لعجف ؛هسفنب انطلخ نكلو ٍمِلَظُي نأ نم لجو َرعأو مظعأ هللا نإ : لاقف [

 :ةدئاملا] « ومآ َنيِذّلاو هلوسرو هللا مكيلو امْنإ ل : لؤقي .ثييح .هتيالو انتيالوو: «هملظ

 .( 59 صا انم ةمئآلا ىنعي ..[ هه

 هلإلاو ةلالجلا ظفل قالطإ نم رابخألا نم رهظي ام نايب ىف :عباسلا لصفلا لعجو

 ١ ضعب لاح اذكه لب «ةديدع عضاوم ىف مامإلا ىلع هليوأتو نآرقلا نطب بسحب برلاو
 هسفن ىلإ هللا هبسن ام ليوأت.نأو «هناحبنن هيلإ ليزنتلا بسحب ةعجارلا, زئامضلا
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 (ةفلاخاو ءطخسلاو ءاضرلاو «ةفرعملاو ؛ةعاطإلاو «ةدابعلا نيماطلالا هذه ىلإ هتفاضإب

 ةمعلا (هتماقإو .هتعباتمك مامإلاب قلعتي ام وه كلذ ريغ ىلإ . . . ىنغلاو ءرمفلاو

 نم كلذ دعو .كلذ وحنو .. . هرقفو «هانغو :هتفلاخمو هاذأو ؛هبسو .هطخسو ءهاضرو

 نم .هرك ذنس ام ضعب نم رهظي نكل :لاق .دانسإلا ئف زوجعلاو ةيلقعلا تازاجما ليبق

 0 ىفرعلا ىنعملاب هيبشتلا وأ وأ ىوْغّللا زاجملا ليبق نم وهام كلذ ىف.نأ رابخألا

 نع جاجتحالا ىف يسربطلا هاور ام كلذ نم ركذف «دوصقملا نايب ىف صن وه ام ضعب

 ءامسلا يف يذلا وهو ل : : يلاعت هلوق نإ : ليوط هل ثيدح ىف لاق هنأ مالسلا 0

 ل را هلوقو « [84 : :فرخزلا] © هَلِإ ضرألا يفو هلإ

ا] © مهعبار وه الإ ةثالث كوجُن نم نوكي اَم ل : هلوقو «[ ؛
 اراااماف ااا :ةلداجم

 لف ذو ؛هقلح عمم ىلع مه امك ىلا رمش كسا .المتس ك

 دبع ابأ تعمس :لاق ريصب ىبأ نع هريسفت ىف ىشايعلا هاور امو «(ربخلا) :::+ .هلعف

 : لحتلا] # دحاو لإ وه اَمنِ نيم نينا ٍنيِهْلِإ اوذخشت ال هللا لاقو :  ل هيلع ِهّللا

 دئاوفلا زبك ىف ءانجتء اسمو دحاو مايمإ وه اهإ نيمامإ اوذخعت ال: :كلذب ىنعي [ه١

 لا دمخ ىبأ نع دوراملا يبأ ني يفعملا م منيهاربإ نع طابسأ نب ىلع نع ئجكاركلل

 ١ :لسسلا] © نوملعي ال مهرثكأ لب .هّللا عم هلأ ١ : نه رار دست يدك

 قوس ىف ىلا راو دلو رق ىف للضرب كلج مي :لاق

 : لاق مالسلا هيلع قداصلا نأ .. 8 :رمزلا] © اهبر رونب ضرألا تقرشأو # : ىلاعت

 لم # : يلاعت هلوق ىف ىلا ريسفت ىف ءامب امو «ضرألا مامإ ىنعي «ضرألا بر ىأ

:لاق «ةيالا .: .. علم ميهاربإ] © حيرلا هب تادتشا دامرك مهلامعأ مهبرب اورفك نيذْلا
 

ٍهلمحتف حيرلا ءىجت ىذلا دامرلا لثم هلمع لطب مالسلا هيلع ىلع ةيالؤبرقي مل َنَم
 

 م مو

 دري مث هبذعن فوسف ملظ نم امأ لاقل : ىلاعت هلوق ليوأت نم دئاوفلا زنك ىف ءاج امو

 ىلإ دري اوبك: لاق مالسلا هيلع مانمإلا نأ . . [ 47 ل ل

 يسال لوقي مث «ًاركن ًاباذع ةيذعيف مالسلا ةهلع نييسللا ويف
 ا مسا

 .( 4١ ص) بارت ىبأ ةعيش نم ىأ ..[.

 اهعضوم ريغ ىف ىرجت ىتلا ةماعلا تاليؤأتلا رئاس نايب ىف ىهف : :ةيناثلا ةلاقملا:امأو

 ةلاقملا هذه ىف ام ىلوملا بتر دقو. اهتلدأو اهصوصن عم دحاو عضوم نم رشكأ معت

 مث «لوألا فرحماةظحاللب خللا بعك جهنم اهيف جهنو ءاجسهلا فورح بيترت ىلع

 : ىتأي ام هركذ ىذلا كلذ نمف . يقاخلا مث رخآلا

 فارعألاو «نارمع لآو «ةرقبلا ةروس ئف وه : لاق (رصإلا»
 : ةغالبلا ساسأ ىفو . .

 : هليوأت بنذلا ىف ىتايسو ؛ةبنذلا :رسكلاب برصإلا : سومانقلا ىفو .:لقفلا :رصإلا

 مهرصإ مهنع عضيو ) : : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع رقابلا نع ًاضيأ ىنيلكلا ىور دقو
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 انناك ىنلاوتاللا نيضالارر : لاكرقلا ين[ 1/3 فارعألا] © مهيلع تناك يتلا لالغألاو
 هيلع لاق : لاق ءرصإلا مهنع عضو مامإلا لضف اوفرع املف «مامإلا | لضف ةفرعم لبق اهيف

 ريسفت ىفو . .رهاظ هليوأتو «(ربخلا) . :ناسمالا يهوه عنقدلا نص ماسلا

 مكلذ ىلع ىلع متذخأو :  ناخت رق لج جانا اليل ههنا مل نع سلا

 هيلع ىلع ةرصُنو هِي ىبنلاب ناميإلا دهع ىأ ءىدهع ىأ : 0 ١
 .( ه٠ ...مالسلا

 عةمئألا ءادعأب هليوأت درو دقو قحل اج لسجل اوواب ردصمل ايرظاولا ا

 ةمئآلا ةوادعك ؛ةفالخلا ىبضاغ نم مههابشأو ةيمأ وئب هيلع.ناك امبو ؛لطابلا ةلودبو

 نع ىمُقلا ريسفت ىفف ؛مهعابتأو لطابلا ىعدم ىأ نيلطبملاب دارملا رهظي هنمو ءاهريغو
 4« لطاببلا اوعبتا اورفك نيذلا نأب كلذو» : ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع قداصلا

 1 نو ويطالب ... لوسرلا :لآو ئلع.ءادعأ اوعبتا نيذلا مه : ل دمحتم ]

 ةكرحلا ةفجرلا لصأ : يلح يلا «ةفجارلا :لاق (ةفجارلا»

 بازحألا ةروس ىفو . بارطضالا ىف عقوي ىذلا بذكلل ةفوجرألا اهنمو «بارطضالاو
 هيلع قداصلا نع كانه ىتأيسو :لاق . . © ةنيدملا يف نوفجرملاو # :( 70 ةيآلا ىف
 نم لوأ نأو «مالنسلا هيلع ىلع هوبأ ةفدارلاو «مالسلا هيلع نيسحللا ةفجارلا نإ : ال
 خفنلاب نورّسفملا اهرّسف دقو . مالسلا هيلع نيسحلا ةفجرلا ىف هسأر نع بارتلا ضفني

 ىف ىتايس امك روكذملا ليوأتلل بسانم اضيأ وهو «ىناغلا خفنلاب ةفدارلاو «لوآلا

 بسح ىلع ةفجرلا دراوم ضعب ىف ليوأتلا نم هانركذ ام ءارجإ نكمأ امبرو . روصلا
 .( ١٠١9 ص) لفغت الف سانلا ةعجرو مئاقلا مايقب اضيأ ليوأتلا نكمي لب ؛«بسانتلا

 ءاش نإ ىتأيو «هنم درفف تيزلا امأو .فورعمف نوتيزلا امأ : لاق (نوتيزلاو تيزلا»

 ,ملعلاب تيزلا ليوأت ىلع لدي ام رونلا ةيآ ليوأت ددع روحا ةرزوتس فو: «ةاكشملا ىف هللا
 ع قا يديم هلأ ا وا يرام ىلا ا حو نود

 كلت ريغ ىف كلذ ءارجإ نكمي هلعلو «ةروكذملا ةروسلا ىف رهظيس امك مالسلا هيلع
 نهد هلو ءاودو مادإو ةهكاف نوتيزلا نإ :ةراعتسالا هذه هجو ىف ليق دقو .اضيأ ةروسلا

 داؤف ةرمث دحاو لك مالسلا هيلع نيسحلا اذكو مالسلا هيلع ّىلعو «فيطل كرابم
 عيمج ىدتها نيرهاطلا هدالوأ رونو هرونبو «نينمؤملا بلق ةوق همولعو «نيبرسقملا

 نوتيزلا ليوأت درو دق مث «مهرابخأ ىف 0

 يمر هووعلاو ىف ىتأي امك سدقملا تيبب

 ام لكو ؛ةبعكلاو :ةهجلاو ءاهوحن ىَّلَصي ىتلا ةلبقلا : سوماقلا ىف لاق «ةلبقلا»

 ةالصلا ىف رم دقو اذه ؛ةهجو ىأ - امهرسكب - ةربد الو ةلبق هلام :لاقي - 01
 «ناآرقلا نطب بسحب اهبد دارملا مهنأو «مالسلا مهيلع ةمئألاب لب ةلا ليوأت ىلع لديام
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 نع ىشايعلا ريسفت ىفو .اذه وحنو « مهعابتاو مهب كسمعلا نع ةيانك اهلابقتساو

 («ةبعكلا» ىف دّيؤملا ىتايسو (هّللا ةبعك نحنو هللا ةلبق نحن : مالسلا هيلع قداصلا

 07 عا ييدايدادللاو

 نيلصف ىلع ةلمتشم اهلعجو «ةمتاخلا ركذ مث
 ش

 لا ل ل ل سس لو 0

 ام ةظحالم ريغ نم روسلا لئاوأ تاعطقم بيكرت لصأ نأ ملعا) :لاقف روسلا ضعب

 د ا ع ل ل

 ..مح ..:ص ..سي . نمط. .مسط..هط :ضعيهك .رلآ .رلآ ..ضصلآ . رت 0 لاو

 كو ساو نسر را علا لاق مث . ( ل..ق . قسعمج

 ىذلا «ثآرقلا ىف عطتقملا مظعالا.هللا مسا فورخ“ نش فور : - 00001

:لضافألا ضعب لاق 6 بيجأ هب اعد اذإف ,مالسلا هيلع مامإلاو ىبنلا هفل
 اذه ىف : 

 اهب دصنقي مل زومرو «هيبنو هللا موال تاعطقملا فورحلا نأ ىلع ةلالد تح

 مامإلا ريسفت ىفام هديؤيو :لوقأ .هتيرُذ نم ملعلا ىف نيخسارلا ريغو هريغ ماهفإ

 ب ب ا يس هر ) ىنعم نأ :مالسلا هيلع

 مث ....نيقداص متنك نإ هلثمب | ا ل م ل

 مسا ةيئارقلا تاعطقملا غعيمج نأ ىلع لدياام ىلإ (ص ١ ىف درو اميف ريشنس زيشنسو : لاق

 «صخملآو ؛ملآ :ىف دروامف . اهبيترت ىلع اهليوأتب قلعتي ام ضعب ركذنلو ُهلقَم ىبنلل

 ملعأ هللا انأ :( (صللا» 3. ىرأو ملعأ هللا انأ (ملآ7 ىنغتم نأ:نم ليسق ام :رملآو ءرلآو

 نيبيطلا امهلآو اًيلعو ًادمجم :زاتخا ثّيَح-علع هناب:ليواعلا نحكم ذه قعو+ب ندعفأو

 يف ورا الا نع هباتك مهيفو مهل لزنأو ةمامإلاو ة 00
 0و لا

 دعولا قداصلا | ملاعلا ىل ولاو ؛ىداهلا ىفاكلا ان :هأنعمف ( صعيهك » اَمأو : ل ش

 داه::اشعيشل فاك أ 0 اذه ليوأت :لوقأ

 ىف امو .نآرقلا نطب ىف اهايإ مهدعو ىتلا ةلزنملا مهب غلبي «قح ةدعو ؛مهل ْىلو مهل

 مالسلا هيلع مئاقلا ةّجحلا نع هلل دبع نب دعس نع نيذلا لامكإو بقانملاو جاجتحالا

 اَهَيلَع هللا علطأ بيغلا ءابنأ نم فورحلا هذه نإ : لاقف (صعيهك» ليوأت نع ل اسافلا

 ءامسأب هملعي نأ هبر لاس ايركز نأ كلذو هيَ دمحم ىلع اهلّصف مث ءايركز هذبع

 ركذ اذإ ايركز ناكف ءاهايإ همّلعف مالسلا هيلع ليربج هيلع هللا طبهاف ؛:ةسمحلا

 هتقنخ نيسح لا ركذ اذإو :هبرك ىلجاو هنيه هفع ىرغب نديللاو  ةكلطافوانلقو ا دعت

 مهنم اعبرأ تركذ اذإ ىلاب ام ؛ىهلإ : موي تاذ لاقف . ةرهبلا هيلع تعقوو ةربعلا

وثتو ىنيع عمدت نيستا تركذ اذإو ؛ئمومه نم مهئامسأب تيلست
 هأبنأف ؟ىترفز ر



 ده يس ييييييسسا سا يا بسم
 كالاه : ءاهلاو «ءالبرك مسا :تفاكلاف 0 : نادت هجيصق نق ىلاعتو كرات

 «هربص :دانصلاو .هشطع :نيعلاو  نيسحللا ملاظ وهو هللا هنعل ديزي :ءايلاو «ةرتعلا

 لوخدلا نم سانلا اهيف عنمو «مايأ ةثالث هدجسم قرافي مل ايركز كلذب عمس املف

 .( 7١7 ص ١) هتروس ىف هتمتت ىتأيسو :لاق .(ربخلا) ....هيلع

 دئاوشلا نضغب رك ذ ىف ةقادا نس ىناقلا لدضفلا لعجو

 :نيئيش ىلع ريسفتلا اذه ىف هبأد نأ اهيف نيب : ىلوألا ةدئافلاف
 مهنم ردص امو:ةقباسلا منألا ىلإ ةبسنلاب ليزنتلا بسحب درو ام ليؤأت :امهدحأ

 مهيلإ اْعّب اميف اهمدعو ةعاطإلا .دارملا نأب :مهنايتضعو هئايبنأ ةعاط ىلإ ةيسدلاب
 عم ؛ مهب ةلمعتلاو مهدي فارمعالاوشملالاو قبنلا ةيدرب نارفرلا نم هب مهورمأو

 ادي ا يت رهاب ب تيرم را مهئادعأ نم ىربتلا

 لولا
 مهتيصعم ىلإو مهتعاطإ ىلإو مأل 000 قبلت ”اههيناثاو

 اميف ةمآلا هذه فئاوط ىلع كلذ ريغو معنلاو ريخلاو مقنلاو رشلا نم مهيلع درو امو
 دريو درو امو ءاهمدعو ةيالولا رمأ ىف ةمئاألاو ىبنلا ةعاطإ ىلإ ةبسنلاب مهنم ردص

 ؛رارشألاب رارشألاو «رايخألاب رايخألا ليغمعب كلذو ؛كلذل ريخلاو رشلا نم مهيلع
 ةيردب ةليقو كيسا باحعضأ ريظنتكا ,مهلاعفأب مهلاعفأ ميظنت ىف هبشلا هجو نايبتو

 تيا تريلر ل الا و لي عر
 0 نص فلل نيغو# ةفيقسلا لهأب لجعلا باحصأو

 أ :نارقلا ىف هلا ال ل ا ةيناثلا.ةدئافلاو

 م 0 نمو 0 لصضأ مهنأو «قحلا ةمئأ :لحأ امبو «زوجلا
 ىقواكلاو راج اوزملاب 3لل مج هاو تجاور يصل يع درع وح حرفا
 ْ امهحقرلا ..( 785 ص) هللا نود نم دبعي امو

 ناو اع هنطانو نازل رهاظن» نامإلا ترجو ماتتاهنإ را: انهيفن لاق + ةقئاغلا## دكاعلاو
 اه ل قلع لمع يقل روف رييماشلا كيئاك انك كلو« فراسلا هويضت ايهم الك
 تالليوأتلا ايابخ زاربإ باتكلا اذه عضو نم تاذلاب اناصقم ناكو «رهاظلاب قلعتي

 رادم انلعج .ءاهرثكأ: نمو «اغيمج اهنع ريسافتلا رثكأ ولخل «ةداسلا ةمئألا نم ةدافتنملا
 رفا وكلا يدعي اني ضرع ةاقإ لوطي فلو انه ناييوووسأللا 0

 0007 يطق رييلص د هربعتلا نع عورساو ليوحتلا 3 ارذح ءالصفم
 ل ليوأت نم هركذ ام لك نأ اهيف نيب :ةعبارلا ةدئافلاو

 تاراعتسالا هوجو نم كلذ وحن وأ «دانسإلا وأ « ىنعملا ىف .زوجتلا ىلع هانبمف «هريسفت



 ؟ج نورسفلاو ريسفتلا بسسس د رجلا
 ىفو هيف هل دنتسم نادجو دعب الإ عضوم ىف كلذ زوجي ال اذه عمو :لاق .اهلاثمأو

 .( 5١1١ صر لماشلا قالطإلاو مومعلا بسحب وأ «هلثم
 امو اهنم ةجاحلا عضوم ىلع رابخألا لقن ىف رصتقا هنأ اهيف نِّيِب :ةسماخلا ةدئافلاو

 .ليوطتلا ةفاخم «دارملا ىلع لدي

 هتياور نومضم ةصالخ انلقن امبرو «عضاوم ىلع ربخ نومضم انقرف امبرف :لاق

 .( 551 ص ) هانعم هنم ريغتي الو ثيدحلاب لخي ال ثيحب كلذ لك نكلو

 لاخ ريغ وهف تاليوأتلا نم هريسفت ىف هركذ ام لك نأ اهيف نّيِب :ةسداسلا ةدئافلاو

 .( 5515 ص) مالسلا مهيلع ةمئألا نم دافتسملا دنتسم لا نم

 ب مج املا ور جا ب ا عدم

 0 0 نإو ةلمجملا ىف اهل ةتبشملا ثيداحألا رت

 ل يل 0

 ا

ذه دعب عرشنو ؛انريسفت تامدقم ىف هداريإ اندرأ امرخآ اذه. نكيلو» :لاق مث
 ىف ا

 املسمو ءايلصمو ادماح ؛هقيفوتو هتوُقو هلؤَّحبو ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا لصأ

 ةمئألا هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا الو

ريثك ًاريثك ًاريثك اميلستو ةالصو ادمح ؛نيعمجأ مهيلع هللا ت ولص «نيموصعملا
 . ( ا

 نويل ايكو واع دى هيلع را ملا انلق . 0 كلو

 ةيمامإلا دنع ريسفتلا ملاعم انل روصُي عجرم ريخ ناكل انلعقو ول هنإ :انلقو

 ءاهثحابم مهأ كلل تصخل ىتلا ةمدقملا هذه نأ ىف ىعم تسلا نكلو . .ةيرشع انثإلا

 هتديقعب هرثأت رادقم نعو «هريسفت.ىف اهبحاص بهذم نع ريبك دح ىلإ انل فشكت

 اهيلع راس ىتلا دعاوقلا مهأ قوسأ كيلإو اذه ىف ىعم كنأ نظأ ؟هللا باتكل همهف ئف

 ةمدقم نم اهتصخلاو اهتضلختسا دعاوق ىهو ؛هريسفت ىف فيطللا دبع ىلوملا

 نم عاطتسا امب اهاوقو اهنع عفاد ام دعب اهنع دش وأ اهاطخت هنأ بسحأ الو ؛هريسفت

 : دعاوقلا مهأ ىه هدهو .ةلدألا

 اطيب رعبسو ةفيساولاءل اكادع ودفع ب نطبو رهظ هلنآرقلا:ًالوأ

 ىلإ ةوعدلا ىف هرهاظ ةلمجو «ةيالولاو ةمامإلا ىلإ ةوعدلا ىف باتكلا نطاب ةلمجو

 ىفف ماركإلاو حدملا ىلع ةلمعشملا تايآلا نم درو.ام لكو «ةلاسرلاو ةوبنلاو ديحوتلا

 ىفف عيرقتلاو خيبوتلاو ديعولاو ديدهتلا ىلع ةلمتشملا تايآلا نم درو ام لكو :مهتمثأ

 . تلزن مهئادعأو مهيفلاخم

 ليوأت ةيآ لكل لب ؛دحاو نامز لهأ ىلع ةينآرقلا تايآلا ىناعم رصتتت ال :ًايناث

 . كامز لك لهأ ىلعو ناوأ لك ىف ىرجي



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 . ةنطابلا هيناعم عم ةبسانتم ةرهاظلا نآرقلا ىناعم :اغلاث
 لية قيقا ليبش ىلع طفلا اهنف يف لمعتسا ام اهتلمج تسيل ةئطابلا ىناعملا : اعبار

 تازاجملا ليبق نمو ةيانكلا و راما جهنو زوجتلا قيرط ىلع اهمظعمو اهرثكأ
 نيف نرميعلا باوبأ نأ ذإ ,داعبتسا الو هيف ةبارغ ال رمأ هريدقت ىف اذهو «ةيلقعلاو رخل

 .ةغئاس ءاحصفلا تارابع ىف هدراومو «ةعساو برعلا مالك
 بجي امك «ءاوسلا ىلع هنطابو نآرقلا رهاظب نمؤي نأ ناش ىلع ابا اييباح

 كلذب ا ا ل ل ا نأ هيلع

 نطابلاب رقأو رهاظلا ركن أ نمو «تيبلا لها نم ليضفتلا ملعي مل نإ نإ الاب 1 دايسنل

 نع لقث ام لكب قدصُي نأ ناسنإ لك ىلع بجيو لب ؛رفاك دحلم وهف سكعلا وأ

 كلذ نم ائيش دحأ ركني نأ ةأرجلا نمو ,هانعم مهفي مل نإو ليوأتو ريسفت نم ةمئألا

 . هيلع هئافخل

 نَم نود هب اوصتخا رمأ اذهو ؛ةمئألا دنع هعيمج نآرقلا ليوأت ملع : اسداس

 ةهبش آل هال يهتم عابس نودبو ةيأرب تآرقلا ر سقي نأ دال زوجي ال اذهلف .مهادع

 رهاوظ نم ريثك ىلإ لوصولا نع مهماهفأ زجعتو مهمولع رصقت مهاد نم نأ ىف

 . هليوأتو هنطاوب نع النضف نآرقلا
 كعب ادن ةلبقتسملا ةنمزألا ىف ةيدمحملا ةمألا هذه نم هرودص هللا ملع ام : اعتناس

 ثداوحلا نم دجيو دج ام لكف ؛ميركلا هباتك ىف هيلع هّبَتو هيلإ هللا راشأ - نآرقلا لوزن
 لمجأو زاجعإلا ىف : غلبأ اذهو ءاهليوأت قيرط نع هتايآ نم دافتسي نآرقلا لوزن دعب

 نم رابخإلا هليوأت [19 : قاقشنالا] 4قبَط نع اقبط نبكرتل ا : ىلاعت هلوقف ,زاجيإلل

 دعب ءايصوألاب ردغلا ىف مألا نم اهلبق ناك نم لييبت كاسعشةألا هذه نأب هللا

 .ءايبنآلا

 00 زق دعب نسالك عرار رفاعنلا ةييلع ىلع ةيعيع فلل نارقلا انما

 تيبلا لهأ حدم ىف احيرص درو ام لكف ؛ «ليدبتلاو زييغعلا هيف عقو هادع امو: عيحضلا

 لل و ا يل

 تيبلا لهأ لئاضفو ةيالولاو ةمامإلا رمأ ىلإ داشرإلاب ىلاعت هللا فتكي مل ليدبتلاو

 هيلع لدي ام بسحب ًاضيأ كلذ ىلإ دشرا لب ءاآرقلا هب حرص امب مهئادعأ بلاشمو
 «لدبو ةكرشلا فّرح نإو سانلا ىلع ةجحلا كلذب موقتل ؛هليوأتو ظفلل ١ نطاب

 ةدراولآ تاباطتملاو ظافلألاب نطابلا بسحب هباتك ىف هللا ديري ام ًاريثك : اعسات

 مهتعيش وأ ةمئالاك هيلع تقدص ام دارفأ ضعب صوصخ مومعلا ليبس ىلع رهاظ

 نم مامإلا عم كرشأ نمب (نيكرشملا) ليوأت ىف درو امك «كلذ وحن وأ مهئادعأ وأ

 ماما محل



 ؟ج نورسفماو ريسفتلا كت صب
 قدضي ام نطابلا بسحب هب دارُياام ًاريثك ةقباسلا مألل باطخملا نم درو ام :ًارشاع
 ًاضيارهاظلا ةدار ياو ل ب مسوس اناا هذ رش سلا هي

 ىف دازرأ 1١55[ : فازنعألا] ] < نولدعي هبو قحلاب تودهي ٌةّمُأ ئموم موق نمو : لثم

 ٍ .مالسإلا لهأ :ىسوم موقب نطابلا
 نوك رهاظلا نم مهفن نم ريغ ابطاخم نطابلا ىف باطخلاب داري دق :ةرشع ةيداحلا

8 
 هلا

 يقسم و دعا اكل )ب نآرملا لون لاق هنأ هللا دسم نأ نع درو امك هل باطخلا

3 

 #اليلق اهيش مهل نكرت تدك دقت كاتب نأ الولو) : نا كك رمفااا عن

 . ىبنلا ريغ هب ىنع [ 74: ءارسإلا]

 ركذ هل قبسي ملام ىلإ ,نطابلاو ليوأتلا بسحب ريمضلا عجري دق : ةرشع ةيناثلا

 4 هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تنا انءاقل نوجري ال نيدلا لاق : نلافق هلرق لكم. هنيردف

 .ايلع لَدَب وأ ىنعي : ١١[ :سنوي ]

 َّمَلَقظ : هلوقك هريمض وأ عمجلا ةغيصب هسفن ىلإ هللا هبسن ام: ٍةرشع ؛ ةشلاثلا

 هموهفم ىف ةمئألاو هلي ىبنلا لاخدإ هيف رسلا [هه : فرخرلا] © مهنم انمقتنا انوفسآ

 ٠ .افورعم عئاش زاجم اذهو
 هب دارم رهاظلا ىف هللا ىلإ ةعجارلا رئامضلاو هلكاش امو ةلالجلا ظفل :ةرشع ةعبارلا

 . ضورعم عئاش زاجم انه تابوا طاب امل

 ةصخلم ىرت امك ىهو ؛هريسفت ىف فلؤلا اهيلع راس ىتلا دعاوقلا مهأ ىه
 .ةزريسفت ةمدهقم نم

 يك سلا نسما عت

 00 اذه فلؤمب فيرعتلا ©

 لع ةاوخت ا دمحم نبا كداهلا ىلع نب ريشا تعم زا وه ريتتملا |ةه قلم

 نب نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم ْنب اضرلا
 ريش اجا ةيمامإلا ا دنع رشع ىداحلا مامإلا بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا|

 ظ .رطتملا ئدقملا كلاو وهو 210 ئركتملا نداي قاوزتلاو
 دش 57 ةنس ليقو ( ةرجهلا نم نيتنامو نينؤلقو ىدحإ)ه د ةنس كلو

 فاني 1 وسل نال الام ار ذك 2 ا سا

 ل را ا ا ام (ركسعلا) اهل ليق هركسعب اهيلإ لقتناو

 .اهيلإ اذه هدلوو بسُنف ؛ةليوظ ةدم اهب ماقأو اهْيِلِإ



 نووي كن و ووك ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 اهب عرفداو يي ؟ .٠ ةنس ( (ىأر نّم رس » ب ىفوتو «حجارل | ىلع ةنيدملاب

 يالا ويتا ةيقاعتن

 :ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 ىبأ مامإلا 1 م لور و 00

 .دايز نب دسحم نب فسوي بوقعي ىبأ ةياورب هنع ايورمو ؛ىركسعلا نسحلا دمحم
 ايقلت.دقو «ةيمامإلا ةعيشلا.نم امهو «رايس ني دمحم نب دمحم .نب ىلع نسحلا ىبأو

 ريسفتلا اذه ىقلت :ىفءاميهلو .نينس عبس ئف ىركسعلا نسحلا نتع.هابتكو ريسفتلا اذه

 انك :هصخلم ام االاقف اهب اثدح باتكلا ةمدقم ئف ةبيرغ:ةصق ىركسعلا نسحلا نع

 ةرامإ ىف انكو «(ذابارتسإ» ب نيبلاغلا مه ةيديزلا تناكو «نييمامإ اناوبأ ناكو . نيريغص
 ءاغصإلا"ريشك نابكو ةيديزلا مامإ.«قحلا-ئلإ ىعادلاب:بقلملا .ىولعلا ديز نب نسحللا

 ىلإ انيلهأبو ادب اجرخف هدنع امهب ةياشولا اناوبأ فاخف «مهتاياعسل سانلا لتقي «مهيلإ

 لاق هيلع الخد املف ؛مئاقلا ىبأ دمحم نب يلع نب نسحلا دمحم ىبأ مامإلا ةرضح

 ءامكعوز نماو ةاهكيعشملا لفامف ءانقتك ىلإ نيفستللا «انيلإ خيزالاب ابحرم اطيل

 اهيأ رمأت اذامف-: الاق «حامكلاومأو امكسفنأ ىلع نينمآ افرصناف «ءامكءادعأ امكافكو

 كلذ لخ دن فيكو ؟هنم انجرخ دلب ىلإ ىهعنن نأ ىلإ انقيرط ىف عجرن نأ ؟مامإلا
 ايام اصلا دي انا يوتا ورب تيس اجلا ظسم وييناوو ارح تيوتنللابلا

 الفحت ال مث ؛هب هللا امهفرشي ىذلا ملعلا امهديفأل نيذه امكيدلو ىلع الخ : مالسلا

 مما ىلإ مهعجتليو تسلا معلب لجو كال نإف «هيلإ واصلا هوب ةاعسلاب

 0 ا ل ا 1

 ناسك ورع امكاتأ اذإ :موي:تاذءانل لاقف «ةساملا ماحرألا ىوذو ءامإلا ربب اناقلتيف هيلإ

 هللا ركش نم تلعج ءامهايإ ىدعو قدصو ءامهءادعأ هئازخإو ءامكيوبأ لجو رع هلل

 هللا مظعيف ؛ هلق دمحم رابخأ ضعب ىلع ًالمعشم نآرقلا ريسفت امك ديفأ نأ أ لَو رع

 نآرقلا مولع عيمج ىتأن نذإف اهلا امل ودير ىبا اي : ابلقو: انحرف“ الاق ءامكتنأاش, كللاذب

 كاذب جرف هباحضا نطعي اهكحلعا«نأ كيرا انم عع قداصلا ِنِإ ءالك :لاق ؟هيناعمو

 اريثك اريغن كيعناشجت دق : لاق:«ءاهلك نآرقلا مولع تعمبج دق هللا لوسر نبا اي : لاقو

 لَجو رع هللا نإ نآرسلا ملع مزجأ ليلق لقأ كلذ عم هنكلو ءاعساو الضف تيتوأو

 راو ير تمليس رق ررخيلا دي ير دالك دادي وحج نا رولر لوقي

 فيستا ذاحا نايس د م1 :نايعالا تايفو 0 ١(

 معو 1



 9جةررسقلاو ريسفلاس- حبا
 مالُفَأ ةرجش نم ضرألا يف اَمنَأَولَو ل : ٍلوقيو «1!5١:فهكلا] ددم هلثمب انئج
 ملع اذهو «[؟: مه رم ار وع

 اذه عيمج نم هتذخأ ام رادقم ىرت فيكف ؛هبئاجع نم عدوأ امو هيناعمو نآرقلا

 الو كملعك متعوب قم لك لعاب هللا قلل عقدا هقحا ئدللا نوقلا قكلو © 3

 ..كمهفك مهفي

 مدعو ؛هكتفو هشطب نع ىولعلا ديز نب نسحلا لودع رمأ نم ناك ام اركذ مث
 ئركسعلا نسما كدتحتم ئبأ مامإلا ةمزالمب امهيوبأل هرمأو .مهبهاذم ىف سانلل هضرعت

 كف لاق مث «نآرقلا ريسفت نم امكتدعو ام ىزاجنإ نيح اذه : لاقا نهب عم ل

 نم ىلاعت هللا قيفوت ىلع ابظاوو ىنامّرلاف «هنابتكت هنم ًائيش موي لك اكل تفلت

 انيلع ىلمأ مث «هلهأو نآرقلا لضف ىف ثيداحأ انيلع ىلمأ ام لوأف . امكظوطظح ةدابعلا

 موييبلك ىف بتكن «نينس عبس كلذو. «هدنع انماقم ةدم ىف هانبتكف كلذ دعب ريسفتلا

 ني ىلع: با نكت دج لاك ةاويحك و: اقيلغ ياسا اقاولوا كاكش كل لهقحل اهنا نو ها

 ا ا ا ل ا ا ا

 : هيبأ نع «ىلع نب دمحم رقابلا :هيبأ نع «قداصلا دمحم نب رفعج : هيبأ نع «رفعج

 : هيبأ نع «ني دهشتسملا ديس ىلع نب نيسحلا :هيبأ نع «نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع
 ةيوم بابو (ةمآلا قوراف «نيملاعلا بر هلل 1و ا ير عبروا ع

 ؛نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا تاولص بلاط ىبأ نب ىلع ؛ةمجرلا لوسر ىصوو ؛ةمكحلا

 فرشأب صوصخملاو ؛نيلجحملا ٌرْغلا دئاقو «نيلسرملا ديسو ؛نيملاعلا بر هللا لوسر نع
 . «نيعمجأ هلآو هيلع هللا ىلص ؛نيدلا موي ىف تاعافشلا

 : هلل هللا لوسر ٍلاَق».: لاق مث . .هنلمحو نآرقلا لضف ىف رابخبألا نم ًاكيش ركذ.م

 نآرقلا دخأ ىذلا وه.؟ميظعلا فرشلا اذه لاني هكسمتب ىذلا كسمعملا نَّمنوردتاو

 نيلداجملا ءارآ نع ال ءابتعيش ىلإ انع ءارفسلا م

 دق سائلا اهيأ ايف : ىلاعت هلوق يف هّتكَم هللا لوسر لاق» :لاق مث .(« ..نيسياقلا سايقو

 لضفب لق * نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودّصلا يف امل ًءاَفَْو هاا مكتءاج
 لوسر لاق [هرمك-- هال سنوي ] # نوعمجي امم ريخ وه اوحرفْأَف كلذبف هتمحربو هلا

 هلآو دمحم ةالاوملهقيفوت :هتمحربو . ل هلل هللا

 ..مهئادعأ ةاداعمو .نيبيطلا

 ( ميجرلا ناطيشيلا ام ميلعا عيمشألا هل: هوم ريسفتىركي علا نسما رك

 :اولاق ؟انر ابخأ ضعبب مكعبنأ.الإ» ىلع لوقي هيفو «هنع هلل يفر مضل وبل

 عرشأو هباب هيف عرشأو ةنيدملاب هدجسم ىنب : امل هللا لوسر نإ : لاق . نينمؤملا ريمأ اي ىلب

 ليربج لزنف «ةليضفلاب نيلضفألا هلآو دمحم ةنايإ هللا دارأ ,مهباوبأ راصنألاو نورجاهملا



 0 عدوسسار ريح حج
 «باذعلا مككب لزني نأ لبق هلل لوسر دجسم نع باوبألا اوُدَّس نأب : ىلاعت هللا نع

 اعمس :لاقف بلاطملا دبع نب سابعلا هباب دسب هرمأي هلا لوسر هيلإ ثعب نم لوأف

 ةدعاق اهارف ةمطافب سابعلا ميتا لبج نب ذاعم لوسرلا ناكو هاوس ل ودم ةنفاظم

 اهنأك اهيلإ اورظنا ؟ةدعاق كلاب ام : اهل لاقف ؛ نيسحلاو نسحلا تدعقأ دقو اهباب ىلع

 مهب رسف !!؟همع نبأ لخ ديو همع جرخُي هللا لوسر نأ نظتأ ءاهاورج اهيدي نيب ةؤبل
 ؛باوبألا دسب هلل لوسر رمأ رظتنأ :تلاق ؟ةدعاق كلاب ام : 2

 نين منا | امنإو هلل لونشار عودي يضعشساوزاا بألا نيتي دهرا لاما هللا ت ! :اهل لاقف
 تررم اذإ هللا لوسر اي كيلإ رظنلا بحأ : لاقل داع نب اسال 000 00005
 ةقللذ لجو رعادللا ئراندنف :لاقف ءاهنم كيلإ رظنأ ةجرق ىف ىل نذأف ؛كالّصُم ىلإ

 هيلع عضأ ام رادقمف :لاق «كلذ هللا ىبأ دق :لاق ؛:ىهجو هيلع عضأ ام رادقمف :لاق

 سفن ىذناو..ثأث نذآ مل ةربإلا فرط ردق تلق ولو «كلذ هللا ىبأ :لاق «َىنيَع دش
 لاق .مكجرخأو مهلخدأ هللا نكلو مهتلخدأ الو مكتجرخأ انأ امه ني تعب
 .ىلعو دمحم الإ ابنج دجسملا اذه .ىف تيبي نأ رخآلا هريلاو تابوت نضطر ال

 امأف :لاق : مهدالوأ نم نيبيطلا:مهلآ نم «) ) نوبجتنملاو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 مهضعب ىئشمو ءاوفنأو كلذل اوظاتغاف نوقفانملا امأو ءاومّلسو اوضر دف نونمؤملا
 تزيعمرلا هر هما ا صخسم هل 19 يمس هولا مهدت امي ندعي ىلإ لوك

 دبع لعجو «هتافو دعب هيلع نيتأنل هتايح ىف هل انذفنأ نعل هللاو ءارفص اهنم انجرخُيل

 ادمحم نإ : مهل لوقيو «ىرخأ نكسيو ةرات بضغيو مهتلاقم ىلإ ئىغضصي ىبَأ نب هلل
 هيلع نقفنيو اريسدت:اعساخ بلقنا | هّلاعملا ا م ساما

 ذإ كلذك مه امديبف ةصرفلا زهتنيل ةصْعلا ىلع عرجتي نم بيبللا نطفلا نإو
 ؟نوبدَككُت هللابأ هللا ء انفو“ منهل لاقفا قرأ نب دز ل لاقي نينمؤلا نم لجر علط

 هللا دبع لاقف «مكب هلل لوسر نربخأل هللاو ' هوديعد ديدلو دوعطل وسر ىاعو

 مث ءانقدصي ثذإ هنإف ؛هل نفلحتلو كتبذكنل أني ةثريشأ نفل هللاو : ةعامجلاو ّىَبَأ نبا

 لاك كدح وأ كعطق وأ كلتق بجوي امب هدنع كيلع دهشي نم كيلع نميقنل هللا

 : لجو رع هللا لزنأف .هباحصأو ّىَب نبا هللا دبع نم ناك ام هيلِإرَساف هللا لوسر ديز ىتاف

 هللاب ناميإلا نم هيلإ مهتوعد اميف دمحم اي كل نيدهامملا ")4 نيرفاكلا عطت الو
 ىف كنوعيطي نيذلا # نيقفانملاو  ,كئادعأل ةاداعملاو .كئايلوألو كل ةالاوملاو

 )١( ا : نوراتخما ىأ : نوبجتنملا :
 ىف © هللا ىلع لّكوَتو ]ف : هناحبس هلوق ىلإ . .. 4 َنيِرفاَكلا عطت الو ل : ىلاعت هلوق نم (؟)

 بازحألا ةروس نم ( 4 ةيألا .



 هما يت يس مخاد
 كيف ءىسلا لوقلا نم مهنم نوكي امم 4 مهاذَأ عدو آف «نطابلا ىف كنوفلاخيو رهاظلا
 رهاظلا وه نمؤملا نإف ءكتَّجُح ةماقإو كرمأ مامتإ ىف هللا ىلع لكوتو ظ (كيوذ ىفو
 ايندلا نيف مهح دك ىف نينمؤملا ضرغ نأل ؛ هل ةبقاعلا نأل ءايندلا ىف بلغ نإو هكر

 كيباحصألو ثالآلو كل لصاح كلذو ؛ةيجلا ىف:دبألا,ميمعت ىلإ لوصولا وه ا امهنإ

 نأ تدرأ تإن) : لاقفا اديز رمأو «مهنع هغلب ام ىلإ تفعلي مل هك هللا لوسر نإ مث

 ؛ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ : تحبصأ اذإ لقف مهركم كلاني الو مهرش كبيصي ال

 لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي نيطايش مهنإف ؛مهرش نم كذيعي هللا نإف

 : تحيض اذإ نلفف قرسلاو قرخلاو:قرغلا نم كلذ دعب كاّمَوَي نأ تدرأ اذإو ءارورغ
 هللا مسب هللا الإ ريخلا قوسمي ال هللا مسب هللا الإ ء ءوسلا فرصي ال هللا ءاش ام هللا مسب

 و يل ا ا ا

 اهلاق نم نإف «نيبيطلا هل يس ملا 5 ءاشاام هللا مسببا ميظعلا ىلعل

 ىسمأ اذإ اثالث هد رس ا دس

 اذإف ءمسوم لك ىف نايقتلي سايلإو رضخلا نإو ,حبصي ىتح قرغلاو قرحلا نم نمأ
 ىئايلوأ نم ىئادعأ زاتمي هبو «ىتعيش راعش كلذ نإو «تاملكلا هذه نع اقرفت .اقرفت

 :ةيدهملا# جورتسؤوي
000 

 هللا لوسر ةداهش هيفو ؛هدحو ىلع باب ءاقبإو «هريغو سايعلا باب قالغإ ناشب هلي هلل

 نإ ؛هللا لوسر مع ايو : هيَ هللا لوسر لوقي هرخآ ىفو ؛هريغ ىلع َىلعل لضفلاب هلي

 ىف ىلع بح عضو امو ؛ليقث ىلع نزو نإو . ليلج ىلع لاح نإ . ميمع نعام

 ىلع ججر الإ دبحأ نازيم ىف هضغب عضو.الو «هتاعيس .ىلع حجر الإ دحأ نازيم

 7 هلا ب .( هتائسح

 ل ديول( يرسم ا و رفنو د دعو ا ووسم تار
 مث ءاهرسفف ةحتافلا 0 ل ا

 نمم ملظأ نمو رط :( ١١ ؛) ةيآلا يف ىلاعت هلوق ىلإ اهيف لصوف ةرقبلا ةروس ىف عرش
 0 ل ل ل ا

 لوا قم ادي كلت . 4 ميظع بآذع ةرخآلا يف مهلو يزخ اهندلا يف مهل نيفئاخ

 090000 5 11 يا ل ةتاعكلا

 مكلو » هلوق ىلإ . ( 1519 ةيآلا  ةورملاو افصلا نإ : اهيف ىلاعت هلوق نمو

 ما ل

 ه9 5: تاحفصلا(١١



 : ”ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 00000 لاس كرف و

 نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له  :هلوق ىلإ )/١5(... ةيآلا 4 تافرع
 م1537 صر ىلإ 55 4 ص نم أدبي كلذو ) )5١١(.. ةيآلا 4 مامغلا

 0 اههيف ئلاعت هلوق نمو

 ا هلوق ىلإ ...( 58؟9 ةيألا

 مكان لك يحل 001 لا رع تدر .(582)

 ا ل هيلا ريسفعلا نم عبطو دجو ام لك وه اذه
 سلسل د كدت ليات دل يب ساسكلا سدل قوسأ نأ ىرأو «ىلاعت

 اذهل ةقيقح رنيسفتلا مه رحبرلا ندم ل تامل ياو افا يهد هرثاتو

 . .اناتهبو اروز هيلإ بسُن وأ.«حلاصلا مامإلا

 ا : ىلع نالوا

 نمت ضاّتلا نمو: ةرقبلا ةروس نم (/) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف .
 :رفعج نب ىسوم ملاعلا لاق ) :لوقي . .4 نيدمؤمب مه امو رخآلا مويلابو هّللاب اًنمآ لوقي
 روهشملا هفقوم ريدغلا موي ىف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ فقوأ امل هللا لوسر.نإ
 كين يردللا ةدح 15 يعمم سأل اولاقنف «ىنوبستا (هللا دايعاي :لاق مث «ضورعملا

 نه مكب ىلوأ تسلا ؟ساعنلا اهيأ" اي ذ لاق مث «فانم دبسع نب مشاه نب بلطملا

 ل ءالؤه لوقب دهشا .مهألا : لاقو ءامسلا ىلإ رظنف هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟مكسفنأ

 ىلع اذهف هب ىلوأو هالوم تنك نّمفالأ : لاق مث - ًاثالث كلذ نولوقيو لوقي وهو

 نم لذخاو .هرصن نم رصناو ؛هاداع نم داعو «هالاو نم لاو مِهّللا ,هب ىلوأو هالوم
 اي مق“: لاق مث .هل عيابو ماقف «نيئمؤملا هرمإب هل عئابف ركب ابأ اي مق :لاق مث . .هلذخ
 ءاتمؤر ةعسملا مامستل كلذ.دعب لاق مث.؛هل عيابف ماقف «نينمؤملا هرمإب هل عيابف رمع
 خب :لاقف باطخلا | نب رمع مهتعامج نيب نم ماقف ؛مهلك اوعيابفءراصنألاو نيرجاهملا

 كلذ دنع اوقّرفت مث ؛ةتهؤمو نمؤم:لك ىلومو 8 تحبصأ «بلاط ىبأ نبا اي خب
 اواطاوت مهتربابجو مهيدرمعم نم اموق نإ مث .ى وملاو دوهعلا مهيلع تّدٌّكَو دقو
 كلا فرمق دوك دبالو لع نم رمال اذه نمضديل ع دمحمب ناك نئل مهنيب

 هللا ىلإ هلل يح أ انيلع تمقأ دل :نولوقيو هللا لوسر نوتأي اوناكو «مهلّبق نم
 مهبولق نم هلل سلا نبع سو وسال كيلإو

 نر ا اا يموتوا دارا ده يار كيلا ردع يسع طوع رج و وح
 نم ٍساّنلا نمو ٍظ دمحم اي: :لاقف مهنع ديل دا ل
 مه اموط اريدمو كلفمأل اسيانسو ًامامإ ىلع ينصت كرما: يذلا 4 هللاب انمآ لوقي



 ؟ج نورسفملاو ريسفتا سس .  .  حبل
 يلع مسمع ار رياسكداد ككالهإ ىلع نوأطاوتي' بل

 . ١11 ةاع هلي تناك نإ ؟ نق عدوا

 ا ةرقبلا ةروس نم ( ١5 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ددعو
 كا ل

 ىف هل اومّلسو «مامإلا اذهل اومّلسو ىبنلا اذهب اونمآو ؛هب اهلك ايندلاو نيدلا حلاصم

 ىف اولاق (رامعو رذ ين اوان دل ل6 دامك نرجوا لاا يما نيك ناطط نور كل

 ا ل م ا ورا ع ا

 را ل ا ا ل وك ينمو

 مهدو ضلاخ ايلع اوطعأ امل هباحصأو ناملس نونعي !؟ ©« ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ

 رمأ لحمضا نإ ىتح هئادعأ ةاداعمو هئايلوأ ةالاومب مهسوُؤر اوفشكو (مهتعاط ضحمو

 ىضرعتلا اذهب مهف « دمحم نيفلاخملاو كولملا رئاس مهكلهأو ,هٌؤادذعأ مهحطحط دمحم

 ءافخألا # ءاهفسلا مه مهْنِإ الأ : لَجو ٌَّرَع هلل لاق «ءاهفس نولهاج دمحم ءادعأل

 هي (هثوبن ل مدوسلا دع د خا ل

 بي مهنا دابا اسم دمحم نم نيلجو نيفئاخ اوراصو

 ل ةالاومو هتالاوم نم دسم نورهظُي مهنأل « نيرفاكلا رئاسو دؤهيلا ةبحم الو

ةالاومو ىلعو دمحم ةاداعم مهل نورهظي امك ؛ىراصنلاو دوهيلا.مهئادعأ 00
 

 ال نكلو «ىلعو دمحم عم مهقافنك مهعم مهقافن مهيف نوردقُي مهف « .مهئادع

 مهنعليو مهاشخيف مهرارسأ 0 ل وعل

 :غييطعميو

 نيذلا نإ : ٍةرقبلا ةروس نم ( ١10 و ١55 ) نيتيالا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 مهنعلي كتلوأ باتكلا يف سائلل هانّيِب ام دعب نم ئدهلاو تاَنيَمْلا نم انلزنأ ام نومي

 انأو مهيلع بوتأ كتلوأف اونيبو اوحلصأو اوبات نيد الإ + نوئعأللا مهتعليو هللا

 ةفص نم 4 تانّيبلا نم اهلزنأ ام نومتكي يذلا نإ : ل .# ميحرلا باوشلا

 0000 . 4 باتكلا يف ساّلل هاني ام دعب نم ئدهلاو ف «هتيلحو ىلع ةفصو دمحم

 .45- 44 : تاحفصلا (؟) :5١-65 تاحفصلا(١١



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 لت ىعلا 0 ل هانلزنأ .ىذلاو

 راخعشألاو هقَيْرِب رابالا يف بذعت تناك ىتلا ةجاجألا هايملاو ءهرافسأ ىف هللا لوسمر

 وأ اهيلع هدي حسمب لوزت تناك ىتلا تاهاعلاو ءاهتحم هلوزنب اهرامث لدهتت تناك ىتلا
 ربما لاتبجلا ميلست نم ىلع ىلع ترهظ ىغلا تايآلاكو ءاهيف هقير. ثفعب
 نام انيلوانت: ىلا ةلفانقلا مومسلاو هلا لوسر ةفيلخ ايو هللا ىلو اي :ةلئاق راجشألاو
 اذهف .هلئاضف نم هب ىلاعت هلا اك .اهؤالب هبصي ملو اهيلع همساب ىّمس

 مادا لإ .هباتك ىف سانلل هللا هنّيب ىذلا ىئدهلا نم

 :تيبلا لهأ لضف ىف ةبوذكم تاياور ©

 هر ارق ورسم مز ادور عسل نبيس د
 :لاقف مهل ىده باتكلا اذه نيذلا نيقتملا ءالؤه فصو مث : ٍلوقي . . 4 بيغلاب

 ناميإلا مهمزلي ىتلا رومألا نم مهساوح نع باغ امب ىنعي 4 بيَغلاِب نونمؤي نيذلا
 ا جا ديحوتو هرانلاو «ةّنجلاو :باسحلاو ؛روشنلاو ,ثعبلاك :اهب
 ؛ءاوحو ؛مدآك :اهيلع لجو ٌرَع هللا اهبصن دق لئالدب فرعُي افإو ةدهاشملاب فّرعُي
 0 ىلا هللا ججحب مهب ناميإلا مهمزلي نيذلا ءايبنألاو «ميهاربإو « حونو «سيردإو

 رم ىسرانفلا ناملس نأ ةلدوو ارسل ماسلا نم سو وسلا دوس رو تودع
 ادع يوي قف كح ب عمشلا# : مهثدحيو مهيلإ سلجي نأ هولأسف دوهيلا نم موقب

 لَججَو رع هللا نإ : لؤقي ًاددمحم تعمس :لاقف مهمالسإ ىلع هصرحع مهيلإشلجف
 مكيلع لمجني نأ الإ اهب نودوجت ال رابك جئاوح مكيلإ هل نم سيل وأ يدابع اي :لوقي
 مهلضفأو ىلع قلخلا مركا نأ اوملعاف الأ ؟هعيفشل ةمارك اهنوضقت مكيلإ ى ةلخلا بحعأب

 نم ىنعديلف الأ ل لا ليو ا ييسر ال احم

 نيلضفألا هلآو دمحم دمحم ءاهررض فك ديري ءايهد هتهد وأ ءاهعفن ديري ةجاح هتمهأ

 اولاق . زيا ورع د وع م سل ا ا نيرهاطلا نيبيطلا

 مهب لسوفتو هللا ىلع ح رتقت ال كلاب امف ؛هللا دبع اي - هب نوئزهتسي مهو - ناملسل

 ام هتلأسو ؛مهب لجو رع هللا توعد دق : نامزويت لادا هذا لع ىلع[ ,تاطخيالا

 هم دو تا ساشا م

 دق لجو ٌريغاوهو ءارباتص ىل ةيهادلا ىه دلا"ىتعو»ءاركاش هئالآل ابلقو ءاركاذ:هنأش

 اوم و ب لا لا اس يال

 تقعّدا دقل ؛ناملساي-:تولوقيو نؤازهي اولعجف : لاق +ةرم'فلأ فلأ ةئام.اهتارّيخن نم
 كيلإ نومئاق نذإ نحن اهو ءاهيف كبذك نم كقدص نحتمي نأ جاتحي ةميضع ةبترم

 )١( ؟5: تاحفصلا ١707

 00ج نورسفملاو ريسفتلا - هه ل



 سس ؟ج ورسم ريس تلا سس
 :لوقي ناملس لعجف ؛ سلا ا كار ادا وراتطق ٠ اي

 0 ءاوّلمو اويعأ ىتح مهطايسب هنوبرضي اولعجو ءارباص ايالبلا ىلع ىنلعجا مهْللا

 اي.:اولاق اويعأو اوُلَم املف «ًارباص ايالبلا ىلع ىنلعجا مِهّللا :هلوق ىلع ديزي ال ناملس
دراولا باذعلا اذه لثم ىلع اهرقم ىف تبغت ًاحور نأ ايبِظ ام ؛ناملس

 امف «كيلع 

 00 ءربصلا فالخ ىئبر كلذ لاؤبس نآل.: لاق ؟كيع ادنكيسشا لايقل كلاب

 ال :اولاقف مهطايسب هيلإ دعب اوماق اوح وحارتسا املف «ربصلا هتلأسو «مكل ىلاعت هللا لاهمإل

 «كلذ لعفأ تنك ام : لاقف ءدمحمب رفكت وأ أ.كحور قهزت ىتخ انطايسب كبرضن لازن

 مكهراكمل ىلامبحا نآو .# بيغلاب نودمؤي نيذْا ل : دمحم ىلع لزنأ دق هللا نإف

يسب هنوبرضي اولعجف ؛ريسي ىلع لهس كلذب هللا هحدم نم ةلمج ىف لخدأل
 مهطا

 دمحمب كناميإل ردق كبر دنع كل ناك ول ؛ناملس اي : :اولاقو اودعق مث ِءاوُلَم ىتح

 ابيجتسم نوكي فيك !! مكلهجأ ام : ناملس لاقف «؛كنع انّفكو كوءاعد باجتسال

 دعس ل لا ص ست ا ا ل اذإ ىئاعد

 ةغلاث هيلإ اوماقف «نونظت امك ىئ ىئاعد دض نوكي ىتح ىنعنميف ىنع مكفك هلأسأ ملو

 اقوا علف وعلا :هلوق ىلع ديزي ال ناملسو هنوبرضي اولعجف مهطايسب

 دق دمحم سيلوأ! ثاحيو ؛ناملس اي : هل اولاقف .دمحم كليلخو كيبفص بح

 دق هللا نإ : :ناملس لابقف:؟ةيقيلل هدض دقدعت امب هب رفكلا ةملك لويقت نأ كلل صقر

 لميتحإو نوديرت.ام.هكيطعأ الأ ىلزاجأ لب ؛ىلع هضرفي ملو كلذ“: ىل صْييز

و مهطايبسب هيلإ اوماق مث «هريغ راتخأ ال انأو «نيتلزبملا لضفأ هلعجو يكهراكم
 هويرض

 رهظت الو كنع انفكهّللا لآيتمل ول :نورخاس عهورفل اولاقو «هءامد اولّيسو نفك وو

اصلا نم تنك نإ كالهلاب انيلع عداف كنع هب ّفكنل كنم ديرن ام انل
 كاوعد ىف نيقد

 :ناملس لاقف ؛نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحمب كءاعد دري ال هللا نأ
 هللا وعدأ نأورك أل نإ

 تلأس دق نوكآف دعي نم نمؤيس هنأ هللا ملع دق نم مكيف نوكي نأ ةفاخم مككالهب

 ىلإ ىقبي هنأ كملع ىف ناك نَم كلها مهّللا نك .اولاقف «ناميإلا نع هعاطتقا هللا

 تيبلا طئاح هل جرفناف : لاق «هتفخ ام ءاعدلا | اذهب فداصت ال كنإف «هدرمت ىلع توملا

 مهيلع عدا ؛ناملس اي: لوي وهو هلل هللا لوسر دهاشو مويقلا عم هيف وه ىذلا

 نم نمؤي نل هنأ فرع امل هموق ىلع حوناعد امك . دشري دحأ مهيف سيلف كالهلاب

 :اولاقف ؟كالهلاب مكيلع.وعدأ نأ نوديرت فيك : ناملس لاف «نمآ دق نم الإ هموق

 مج 1 داس لا مم

 نابيأر انهل ىعيفأ ىلاعت هللا هبلق الإ طوس مهطايس نم ابمف «كلذب هللا ااعدف

 000 هليمي رخآ مم

 هللا نإ نينمولا ناعم حشمت ضو وتم هلع هللا لاهور ناشف ل



 : .: - -- ١ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 نال ورود وف ةقرف نيرشع ىلع هذه مكتعاس ناملس مكاخأ رصن دق ىلاعت

 0 و ل ل ىعافأ مهطايس تبلق
 كلت لا ناصر نفسا لوسر ماقف «ناملس ة رددها وعلا ىعافألا 0

 هما حيجض اوعمس امل نيقفانملاو دوهيلا نم اهناريج اههيلإ عمتجا دقو رادلا
 «. رسموا يلو اهنا نوير دو ديم نرش ع ريجلا قوقل انك

 امم ا عر ناس اش نع هيلإ اهلك

 ير الة ديس اي دمحم اي كيلع مالسلا : ىعافألا تدان مث ؛هفاعضأ ةرشع

 نيذلا نيرهاطلا نيبيطلا كتيرَذ ىلع مالسلا «نييصولا ديس اي ىلع اي كيلع مالسلا
 ىعافأ ىلاعت هللا انبلق نيذلا نيقفانملا ءالؤه طايس نحن اه «نيماوق قلخلا نلع ارزعع
 دنع هئاعدب ىهاضي نم لعج ىذلا هلل دمجلا :هلل هللا لوسر لاق ؛ناملس نمؤملا اذه ءاعدب

 ىلع اببعع دعشا لقال لوسر ايف ىغافآلا تدادروت "يبن انوث هطاسبلا دنع هيهق
 نحنو «نيملاعلا بر كلامب ىف ةزئاج انيلع كيصو ماكحأو كماكحأو «نيرفاكلا ءالؤم
 نيبذعم ءالؤهل اهيف نوكن ىتج منهج ىعافأ ايلججي نأ ىلاعت هللا لأست نأ تاس

 كلذ ىلإ مكتبجأ دق : هلي هللا لوببر لاقف «نيمقتلم ايندلا هذه ىف مهلءانك امك

 ماسجأ ءازجأ نم مكفاوجأ ىف ام اوفذقت نأ دعي ,منهج نم لفسألا قبطلاب اوقحلاف
 (نينوفدم مهرهظأ نيب , اوناك اذإ مهيلع راعلل ىقبأو مهيزخل متأ نوكيل نيرفاكلا ءالؤه

 ىلو ءاعدب مويزخملا نونوعلملا ءالؤه :نولوقي ,مهروبقب نوراملا نونمؤملا مهب ربتعي
 ؛مهنادبأ ءازجأ نم اهنوطب ىفام ىعافألا تفذقف «نينمؤملا نم ريخلا ناملس دمحم

 بلغو «نيقفانملا نم ريثك صلخأو «نيرفاكلا نم ريثك ملسأو ؛مهونفدف مهولهأ ءاجف
 هللا لوسر لبقأ مث .نيبم رحس اذه :اولاقف «نيقفانملاو نيرفاكلا نم ريثك ىلع ءاقشلا
 بولق بايبحأ نمو «نينمؤملا انناوخإ م نقلا يما ا كيينع اي :لابقتف ناملس ىلع

 نود امو شرعلاو ىسركلاو بجُحلاو تاومسلا توكلم ىف كنإ ؛نيبَرقملا هللا ةكئالم
 الورتق الو ميغ ال موي ىف ةعلاطلا سمشلا نم مهدنع كلضف ىف رهشأ ىرثلا لإ كلذ

 . 22١ 6 بيغلاب نوبمؤي نيذلا ل : هلوقب نيحودمملا لضافأ نم تنأف وجا ىف رابغ

 نآ الإ نورظني له : ةرقبلا ةروس نم )١١١( ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو 0
 لوفي... يرومألا جرت هلل ىلإورمألا ينقو ةقئالملاو مالا نر يفدلا مهيأ

 هب مهانأ 4 اهمدقي ملي تايالر افكلا ءالؤه بلط : نينا خف ىلع 8: ب فض اذ
 هلا مهيأ دا دررغي لهل بيق ىنح ناو يتكلم اجس

 "0 مهيتأي نأ ال | تورظني لف «ةيخمادل ولا ججحلاب اوعنتقي مل اذإ

 ١ ١١( تاحفصلا :4 ” -55.



 تس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 رييمأ بصن ىف هللا لوسر ىلع اوخرتقابصاونلا كلذك ءزوجي ال هللا ىلع نايتإلا نأل

 ىلع صن املهللا لؤسر"نأكلذو «لامت ا اوجرقا ىتخ : ةاوحرعقاو-«ًانمامإ ىلع نيتمؤملا

 نيدحاجلا فانصأ هيف دناعو نينمؤملا بولق كلذ ئلإ نكسو «ةمامإلاو ةليضفلاب ىلع

 نم نيقيرفلا نم ملسلا ىف لاتحاو «نيكاشلا نم ءافعض كلذ ىف كشو «نيدناعملا نم

 ةوادعلا مهرو دض ىف ضافو ؛نيقفانملا ةعامج هئادعأ فانصأ نمو هباحضأ رايخو ىبنلا

 حدم ىف دمحم فرسأ دقل :نيقفانملا لئاق لاق ىتح «ءانحشلاو دسحلاو ءءاضغبلاو

 كلذ ىف هنكلو «نيملاعلا 0 ا ول ام

 :ىلاعت هللا لاق: هتوم دعب قلعلو ابح انيلمم ةنفايرلا هسفنل تبشي د نأ ديري-«نيلوقعملا نم

 ًاداتع ىضترا ؛ (ميكح ميرك ميظع ره كلل ويموت ل مهل لق ؛دمحماي

 ,هزمأل مهدايقنالو مهتعاط نسح نم ملغ امل ؛تاماركب مهصعخا | دق هدابع نم

 ؛هل مهقفو ىذلا ميكحلا ريبدتلاب هقلخ ةسايس مهيلإ لعجو «هدابع رومأ مهيلإ ضّرفف

 هعانطصا نسحب قثوو هديبع ضعب ةمدخ مهدحأ ىضترا اذإ ضرأآلا كولمل نورت الفأ

 هاياعرو هشويج ةسايس ىف دمتعاو هيلإ هباب ءارو ام لغج «هكلامم رومأ نم هل' بدني ام

 هيصو هلعج ئذلا هدعب نم ىلعو «هبر هل هعفر ىذلا ريبدتلا ىف دمحم كلذك ؟هيلع

 ملف ؛هئادعأل بصانملاو هئايلوأل رزاوملاو ؛هتادع زجنمو هئيد ىضاقو «هلهأ ىف هتفيلخو

 اننإ اريغتص أزمأ بلاظ بأ نبا ىتإ: هدتشت ىذلا سيل.اولاقو«اومّلسُم عملو كلذب رشي

 ,مهايندو ,مهؤابصنأو ؛مهقوقحو ؛مهلاومأو «مهدالوأو ؛مهؤاسنو «قلخلا ءامد وه

 ىلع رون مكافك امأ : :هللا لوسر لاقف «ةيالولا هذه ةلالجب قيلت ةيآب انتأتلف «مهارخ رخو

 هللا لوسر دنع نم هجورخ ةليل هومعيأر ىذلا اتاملظلا ىف قرشملا
 امأ ؟هلزنم ىلإ

 ؟تمأتلاو تداع مث تقرطو هل تحتفف هيدي نيب ناطيحلاو زاج ًايلع نأ مكافك
 امأ

 0س كروم م وشل دل ا

 ؟هورذحاف هللا ب باذع مكب لَح الإو هوعبتاف هللا ىلو اذه :مكيدانت نيعلطم اهيف
 امأ

 ل ل ل ل

 مهدز مهللا : لاق مث؟ اهنكامأ ىلإ لابجلا تعجر زاج املف « اهنع فارحن ت١ ىلإ
 تايآ أ

 0000 نا اديكأت مهيلع كتجَح ديزتل تاريسي تالهس كيلع اهنإف

 ركوب كيف ارم :مهتدانو مهتعنمو ضرألا مهتلقتعاف اهلوخد اوداراف مهتويب

 هرم مدعم ..اولخدو . .انمتآ :اولاق «ىلع ةيالوب اوتمؤت ىتح

 0 :مهتدانو ءاهوعلقي ملو مهيلغ تلققف اهريغ

 متينيلع قاعات انللا كابن نوسبلَي اوبهذ مث . .اهوعزنو ..اورقأف «ىلع ةيالوب

 نولكأي اوبهذ مث . .اوفرتعاف ؛ىلع ةيالوب اوفرتعت ىتح انسبل مكيلع مارح : مهتدانو

 هك مار :مهادانو مههاوفأ ىف رجحتسا اهنم لقفي مل امو مقللا مهيلع تلقفف



 دسإإ 88 عتششلللااااب-ب-؟ج نورس فم او ويف | سس
 رذعتو اوبذعتف نوطوغتيو نولوبي اوبهذ مث . .اوفرتعاف «ىلع ةيالوب اوفرتعت ىتح انلكأ
 ةيالوب اوفرتعت يتح انم ةمالسلا مكيلع مارح : مهريكاذمو مهنوطب مهتدانو مهيلع

 قحلا وه اذه ناك نإ مهللا 8 : لاقو مهضعب رجض مث .٠ .اوفرتعاف «تلاط ىبأ نب ىلع

 لوو صدقا لك .4 ميلأ باذعب انتا وأ ءامّسلا نَم ةراجح اَنيَلَع رطمأف كدنع نم

 ,210 خلإ . و لافنالا] ( مهيف تنأو مهيدعيل هللا ناك امو

 اهنم لكألا نع مدآ ىهن ىتلا ةرجشلا ه

 007 هيلا نعاس مر ذ ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 دارملا نيبي . . 4 ةرجّشلا هذه ابرقت الو امتش ثيح ادغر اهنم الكو ةنجلا كجوزو تنأ

 ةرجعش «ملعلا ةرجش: ةرجشلا هذه ابرقت ال . . »:: لوقيف اهنع ىهنلا للعيو ةرجشلا نم

 :ئيلاعت هللا لاقف ثقل تاني و ود رو رغدلا مهرثا ١ نريوللا دمحم لآو دمحم ملع

 لوانتي الو «مهريغ نود: ةصاخ ملاو دمع اههنإف ,ملعلا ةرجش «ةرجشلا هذه ابرقت ال

 «نيسحلاو ءنسحلاو ؛ةمطافو «ىلعو «ىبنلا هلوانتي ناك ام اهنمو . .مه الإ هللا رمأب اهنم
 تيتا را كد ال روعي دقو ا نير لا سول اوي وسلا و ويكلا عيماجت دعب
 و لك احلا راجشأ رئاس نإ «ةنجلا .راجشأ نيب نم:تزيمت ةرجش ينرسنعال

 بتعلاو ربلا لمحت اهسدجو ةرجشلا هذه تناكو «لوكاملاو رامثلا نم اعون لمحي اهنم
 كلتل نوكاحلا فلتخا كلذلف ؛ةمعطألاو هكاوفلاو رامثلا عاونأ رئاسو بائعلاو نيتلاو

 لاق -ةباتع ىه :نورخآ ل اقو «ةبّسع ىه :نورخآ لاقو «ةرب ىه : مهضعب لاقف «ةرجشلا
 ف دمحم لاو دمحم ةحود كلذب ناسمتلت ري ولا ا لانعفملا

 اهنم لوانتي نم ىتلا ةرجش ىهو ءاهريغ نود هذهب مهّصخ ىلاعت هللا نإف ,مهلضف

 نذإ ريغب اهنم لوانت نمو . ملعت ريغ نم نيرخآلاو نيلوألا ملع مهل لجو رع هللا نذإب
 اهكماوطلو مك ديفعحما . «نيملاظلا نم انوكتف 9 دبر ىصَعو هدارم نم باخ هللا
 ْ ..25) هللا مكح ريغب امتدزأ:اذ | امك امكريغ اهب رثوأ دق ةجرد

 : تيبلا لهأبو ُهْْلَم دمحمب ةقباسلا مثألاو ءايبنألا لسوت ه
 اًوناك نيقباتسلا منألاو ءايبنألا نأ ئلع:لذي د نم رئيسفتلا اذه ىف ءاجأ دقو

 - . مهيلع يلاعت هللا ناوضر هتيب لهأو هَ ا ولا مهبزح اذ
 ىدده يبس مكنيتأي امإف ل: رحل جروس ا '

 نم تّلز املف 9 :لوقي هارن : .4 نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف ياده عبت نمف
 ل لاق لجو زَع هنر-ىلإزانتعاو ةقيطخلا مدآ

 رئاعنو ىئاضعأب اهلذو ةئيطخلا ضغب نيبت دشأ امف ىتجرد كيدل عفراو «ىتبترم ىلإ

 /3 ةحفص 1١( ؟؟ا-55ه : تاحفصلا(١١



 سس [جدوريشقماو زيشقتلا هس سس جل
 دنع نيبيطلا هلآو دمهحمب: ىنوعدت نأب كايإ ىرمأ ركذت امأ ؛مدآ اي : ىئلاعت هللا لاق «ءىندب

 ل جو رع للالاق# ,ىلب براي :مدآ لاق ؟كب لزنت لزاوملا ىفو كيهاودو كدئادش

 كسمتلم ىلإ كبجأ ىنعداف ءاصوصخ نيسحلاو .نسحلاو ةمطافو "يلَعو.دمحمب لسوتف

 مهي لوح ادخل كيدختن نم 1 دنع علب يلو يزاابا :مداآ نلاقف «كدارم قوف كدزأو

 («كتنج ع (كلعكئالس ةل"ثتدجتمأ أ ىذلا انأو «ىتكيطخ رفغتو «ىتبوت لبقت

 ةكئالملا ع امنإ ؛مدآ.اي : : هللا لاق ؟كتكئالم مارك هتمدخأو «كتتَمَأ ءاوح هتجوزو

 كتقيطخ لبق مهب ىنتلأس تدك ولو «راونألا هذهل ًءاعو تنك ذإ دوجسلاب كنميظعتي
 تلعج دق. تدكل اهنم رذحت ىتح سيلبإ كودع ىغاودل كئطفأ نأو اهنم كمصعأ نأ

 ؛كبجأل ىنعداف مهب نآلاف ؛ : ضلعم هارد فعن ىملع قباس ىف مولعملا نكلو «كلذ

 ةمطافو ّىلعو دمحم هاجب ؛ ؛نيبيطلا هلآو دمحم هاجب مهّللا : مدآلاق كلذ دنعف

 ىتداعإو . ٍىتلز نارفغو « ىتبوت لوبقب تلضفت امل مهلآ نم نيبيطلاو نيسحلاو نسحلاو

 ىناوضرب تلبقأو كتبوت تلبق دق :َلَجو َّرَع هللا لاقف «ىتبترم ىلإ كتامارك نم

 ترفوو « ىتامارك نم كتبترم ىلإ كتدعأو «؛كيلع ىئامعنو الا تفورو ةكلبلع

 جو تاع ب مرضا َلَجَوَّرَع هلوق كلذف.. ىتامحر نم كبيصن

 010 :ةرقبلا ] © ميحّرلا باتا وه

 رخَبلامُكب كرف ذإو ل ةرقبلا ةروس نم ( ه..) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق دنع ًالئموأ

 اوركذاو :لَجو ّرَع هللا لاق» :لوقي هدمن  نورظنت متنأو نوعرف لآ انَقرْعَأو مكانيمنأف
 هموقو نوعرف انقرغأو كانه مكانيجتأف ء,ضعب نم هضعب عطقني أد علا ءام انلعج ذإ

 زع هللا ىحوأ رحبلا ىلإ ىهتنا امل ىسوم نأ كلذو «نوقرغي مهو مهيلإ نورظنت مكناو
 ديس دمحم ركذب مكبولقب اورِمأو ءىديحوت اودّدج ليئارسإ ىنبل لق: هيلإ لجو

 :اولوقو «نيبيطلا هلآو دمحم ىخأ ىلعل ةيالولا مكسفنإ ىلع اوديعأو «ىئامإو ىديبع
 ىسوم مهل لاقف ءاضرأ مكل لوجتي هنإف «ءاملا اذه نعم ىلع انرّوج مههاجب مُهّللا

 «تنأو «توملا فوخ نم الإ نوعرف لآ نم انررف لهو «هركن ام انيلع دروتأ : اولاقف «ءكلذ

 لاقف ؟انيلع هذه نم :ثدحي ام انيردي امو «تاملكلا هذهب رمغلا ءاملا اذه انب محتقت

 ىبت اي ب خسارف.ةهبرأ جيلخلا كلذ. ناكاو تهل ةباد ىلبع وهو انجوي نب بلاك سول

 :لاق؟هب ىتريمات تقأو كلاب معن :لاق ؟ءاملا لخ دنو هلوقن.نأ ا ةيل كرمأ ؛ هللا

 نم نيبنيطلاو ىلع ةيالوو دمسجم ةوبنومللا ديحوت نم هسفنن ىلع هّداجو فقوف معن
 هتصق ءاملا اذإو ,ءاملا اذه نتم ىلع ىنزوج مههاجب مهللا :لاق مث .هبّرمأ ام امهلآ

 سن ا سمسا ءاضيكار داعرمث.جيلخلا رخآ غلب ىعجرءةييل ضرواك

 )١(الصفحات : .93٠-48١



 دست ١١ سنس م سس سس بيم سسع و عنو يلو يب دب
 باوبأ قيلاغمو «نانجلا باوبأ حاتفم الإ ءاعدلا اذه امف «ىسوم اوعيطأ ؛ليئارسإ

 اوبأف . قالخلا نميهملا اضر هئامإو هللا دابع ىلع بلاجو . قازرألا لزنتسمو «نارينلا

 ف رميملا كابس تما # ينو ا ةهللا يغرافا كرألا ىلع الإ رف ال اولاقو
 رخآ ىلإ ضرألا ترهظو قلفناف ؛لعفف «هعقلف امل نيبيطلا هلآو دمحم هاجب مهّللا

 هللا لاقف ٠ اهيف بسرن نأ فاخن ؛ةلحو ضرألا :اولاق ءاهولخدا :ىسوم لاقف ؛جيلخلا

 هللا لسرأف ءاهلاقف ؛ اهففج نيبيطلا هلآو دمحم قحب مهّللا : لك يسارتما اي“ ا
 ةرشع انثثا هك عهللا يبن اي # اولاقف : اهولخفأ ىسوم لاقف «تّمجف ابصلا حير اهيلع

 عيونو وم ننادخو جاوب د نو جير كمر اهانلخد نإو ءأبأ رشع ىنثا وكب ةلييق

 برضي نأ ىسوم هللا رمأف ,هفاخن ام انمأل ةدح ىلع قيرط انم قيرف لكل ناك ولف «رشلا

 عضوملا كلذ بناج ىلإ اعضوم ة ةريشع ىتنلا يف( ةيرسص ربع ىنلا مهودعو رخولا
 مامت هيف راصف ءانع ءاملا رصقأو ءانل ضرألا نيب نيبيطلا هلآو دمحم هاجب مهلا : 007

 ام قيرف لك + اولاقف:(اهولشدا + لاغف ابصلا حيرت نضرألا ارق فجو ءاقيرط رشع ىنثا

 : لجو رع هللا لاقف ؛نيرخآلا ىلع ثدحي ام ىردي ال ككسلا هذه نم ةكس لخدي
 هلآو دمحم هاجب ِمِهْللا : لاقف برضف «ككسلا هذه نيب ءاملا نم دوط لك برضاف
 ناقيط تثدحف ءاضعب مهضعب ىري ةعساو نامي ماملا اذه ىف تلعج امل نيبيطلا

 لكسر وحر ير رحل اي عر مث ءاضعب مهضعب ىري ةعساو

 مهيلع قبطناف رحبلا ىلاعت هللا رمأ جورخلاب مهلوأ مهو مهرخآ لخد املف ,مهضعب

 نوعرف لا انقرغأو # :لجو رع هلوق كلذف . .مهيلإ نورظني ىسوم باحصأو ءاوقرغف
 2١7. نورظنت متنأو
 ١ :ةيقتلا#

 0 ءاهيف ثيداحأ هَ هلل 00 نع ىوريو اهب نيديو ةيقعلاب فرتعي وهو
 هللا مهلضف امن ءايبنألا نإ ١ : لاق هلع ا وسرت ىلع و وسلا ني ئىوراقتا» كلذ

 ل ل ل ا ل اا

 , 2" )هللا

 0 :لوقي هل هللا لوسر تعمس :لاق هنأ نينمؤملا ريمأ نع ىورو
 نم ماجلب امجلم ةمايقلا موي ءاج ؛ةيقتلا هنع لوزتو هراهظإ بجي ثيح همتكنف
 0" ال (رابلا

 ال دحاو هلإ مكهلإو © : ةرقبلا ةروي نم (17) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 ءدمحم لآ ةعيش نم نينمؤملا هدابعب ميحرلا) :لوقي . .4 ميحّرلا نمحررلا وه ّذلِإ هَل
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 ١جفورسقماو ريسقيلا تس يلا
 ءاوردق اذإ هئادعأ ةاداعمومّتلا ءايلوأ ةالاوم راهظإب نورهاجي «ةيقتلا "ل

 25 . 217 (اوزجع اذإ اهنورسيو

 مكيلع مرح امن ل : ارقملا روس نم ( 115 آلا ىف ىلاعت هلوقل هريسنفت دعو
 دقو هتعيش ضعب ىلإ رقابلا رظن .. )لوفي ,ةيآلا . ..© ريزتخلا محلو مّدلاو ةَتيِمْلا

 هنم كلذ فرع دق رقابلا نأب ىعيشلا سحأو «ةالصل | ىلإ نيقفانملا ضعب فلخ لخد

 الولو «ةيقت اهنإف نالف فلخ ىتالص نع هللا لوسر نبا اي كيلإ رذتعأ : :لاقو هدصقب

 «تكرت ول رذتعت نأ جاتحت تنك امنإ ؛ىخأ اي :رقابلا هل لاق ءىدحو تيلصل كلذ

 كيلع ىلصت عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا ةكئالم تلاز ام ؛نمؤملا هللا دبعاي

 ةالص ةئامعبسب ةيقتلل هفلخ كتالص بسحُت نأ رمأ ىلاعت هللا نإو عكاذ كمامإ نعلتو

 .0"2(ةّيقتلاب كيلعف . د رولا يد اول

 : ةلزتعملا بهذمت هرثأت ٠

 ىلاعت هلوقدنع ًالثمف « مهتادقتعمو ةلزتعملا بسه دع ا اذه ىف دجنل انإو

 مهراصبأ ئلعو مهعمس ىلعو مهبولف ىلع هللا مَعَحِ : ةرقبلا ةروس نم ( 7) ةيآلا ىف
 اذه لواتي ةارنو ءهرهاظ ىلع هللا لإ متخلا ةبسن يضتزي ال نفلؤملا دن : 00

 هتكئالم نم ءاشي نَم اهفرعي ةَّمسب اهّمّسو ىأ» : لوقيف ةلزتعملا ىأرو ققتي امب متخلا

 مهراصبأ ىلعو «تاّمسب كلذك مهعمس ىلعو ؛نونمؤي ال نيذلا مهنأب اهيلإ اورظن اذإ

 اولهج :مهنم ديرأ اميف اورصقو ؛هوُفّلُك اميف رظنلا نع اوضرعأ امل مهنأ كلذو «ةواشغ

 تع هللا نإف .همامأ ام رصببي ال ةاطغ هنيع ىلع نمك اوراصف ؛هب ناميإلا قم مهمزللام

 الف ءهنم رهقلاب مهعنم دق امب دابعلا ةبلاطم نعو داسفلاو ثبعلا نع ع :ئلاعتي.لجو

 . 17 !هزجعلاب مهادص دق ام ىلإ ريسلاب الو هتبلاخمب مهرمأ

 : ةيهقفلا عورفلا ىف ةعيشلا ءارآب هريسفت ىف هرثأت ©

فلا ماكحالا نم هيلإ ليم ام قفو ىلع هريسفت ىف ىرجي فلؤملا دجن كلذك
 ةيهق

 ش | .ةيرشع انثإلا ةيمامإلا اهب لوقي ىتلا

 اوُنآو ةالّصلا اوُميقأو ظ : :ةرقبلا ةروس نم ( 48 ةيآلا يف ىلاعت هلوق ددع ًالثمن

 ضرف نأ ةحارص هنم ذخؤي هني هللا لوسر نع ًاليوط ًاثيدح ىوري هارن . . # ةاكزلا

 اذهو «ةيقدلل الإ زوجي ال امهلسغ نأو ءامهلسغ ال امهحسم ءوضولا ىف نيلجرلا

 ترثانت ههجو لسغف ًأضوت اذإ دبعلا نإ : لاق هلم هللا لوسر نأ : وه تيما

 هسأر حسم اذإو ؛هيدي تود: هيع كرتاتت نفقا ىلإ هدي لسع اذإو ةيجو بوند

 يرتد الل تسمم ا

 م

 لاوس هود سجل كا ١١( . 000 ٠

 5١٠-5١5 :تاحفصلا (:) 2 0 938



 دل يبيني سرس

 د مالا فلما اذه ناكا ذإو ل

 هل ةمصع ال هنأ ىلع ةدانهش ربكأ كلف فلك نآرقلا ملع هدنع ىذا ,ماوتضعملا مامإلا

 . هتناكمو هتميق هل مامإ نم نآرقلا صوصنب بعاللتلا اذه ردصي فيكو ؛هدنع ملع الو

 كلا دفع ارمأ هحالصو هملع نم ةعيشلا نايعأ بحاص هركذي ام.ناك اذإو

 ؛هراتخسأو 00 رولا دوز ماما اذه ىلإ 0 0 نأ تباتكلا | -

 ا



 بس 7ج نورسفملاو ريسفتلا

 عئتنريظلل ) نآرقلا مولعل ناتبلا عئنجتم -

 . >: ةيملعلا هتناكمو فلؤملا ةمجرت ه

 لضم نيوسلا رعبا «ىلع وبأ وه هباحصأ رظن ىف ريسفتلا اذه فلؤم

 عةقثلا «ليلجلا ؛ثّدحملا ؛هيقفلا هرمقلاب ؛ملاعلا ءلضافلا , 7'2ىدهشملا ىسربطلا

 نسح رصن وبأ نيدلا ىضر هنباو وهف ؛ملعلاب هلهأ فرع تيب نم وهو «ليبنلا «لماكلا

 رئاسو ؛نسحلا نب ىلع لضفلا وبأ هطبسو «قالخألا مراكم بحاص لضفلا نب 1

 هدلو : مهنم ءاملعلا نم ةعامج هنع ىوريو .ءاملعلا رباكأ نم «هئابرقأو هتلسلس

 .مهريغو «ىدنوارلا بطقلاو «نيدلا بختنم خيشلاو ءبوشارهش نباو ءروكذملا

 ىف نيدلا بختنم خيشلا لاق . ىسوطلا خيشلا نبا ىلع ىبأ خيشلا نع وه ىوريو

 ريسفت ىف نايبلا عمجم :اهنم «فيناصت هل ءَنْيَع ءَنِّيَد ءلضاف «ةقث وهو :سرهفلا
 مالعأب ىرولا مالعإو ؛ةدلجم زيجولاو «تادلجم عبرأ ريسفتلا ىف طيسولاو «نآرقلا

 . «ةبيعملا ةنازخلل ةينيدلا بادآلاو ,ديلاوملا جاتو ,نيتدلجم ىدهلا
 ا 0

 وه طيسولاب هدارم لعلو ( ةئامسمخو نيثالثو عبرأ ) ه ه5 غ ةنس ةدعقلا ىذ فصتنم

 لمتحيو «فاشكلا نع فاشلا فاكلا :زيجولابو .روهشملا عماجلا عماوج ريسفت

 .ةةرياغلا
 (نيدلا نيمأ ٠. يرسل ةنمعانا :هانعم ام نيتمؤم ا سلاجم بحاص عماوج لاقو

 ءاملع ريراحن نم ناك «ىسربطلا لضفلا نب نسحلا نب لضافلا ىلع وبأ «مالسإلا ةقث

 نونفل هتيعماجل فاو ليلدو فاك نايب «نايبلا عمجمب موسوملا ريبكلا هريسفتو «ريسفتلا

 نسي سمار مقا كلا تاقك لينال اذه دعب هيلإ لصو امل مث ءلامكلاو لضفلا

 :فاشكلا قئاطلو لوألا ةريحبفت دئاوفل الماش ءارصتخم رخآ اريسفت فّلأ ؛هتقيرط

 افلا نت رح كحال ؛نلرألا نضريستلا ايا فلات ينك هلو «عماوجلا هامسو

 ناك اذه ىسربطلا نأ عاضرلا ثحبم ىف ةيقشمدلا ةعمللا باتك نم رهظيو ؛مالكلاو

 مدعب هلوق ىهو «ةفورعم عاضرلا ىف هتلاقمو ءاضيأ انئاملع ىدهتجم ةرمز ىف ًالخاد

 نوكي امإو رئابك اهلك ىصاعملا نأب هلوق اذكو «ةمرحلا رشن ىف لحفلا داحتا رابجعا
 وكلا رهان ةيهنلاب يكس تاق علا

 هريسفتل هفيلأت ببس ىف ةبارغل و ةفارطلا ةياغ ىف ةصق نورك ذي مهنأ بيجعلا نمو

 و ا » :نولوقيف - ههدصب نحن ىذلا - (نايبلا عمجم »

 .هيف نوفدملا ىوضرلا دهشملل ةبسن : ىدهشملاو «ناتسربط ىلإ ةبسن : ىسربطلا (1)



 ؟ج نتورسفملاو ريسفتلا

 ةافولا هب اونظف ةتكسلا هتباصأ دق هنأ «ماعلاو صاخلا نيب رهتشا امو «هتامارك بيرغ نم

 هيلع ًادودسمو ربقلا ىف هسفن دجو قافأ املف ءاوعجر مث هونفدو هونفكو هولسغف
 فلا ةيهادلا كلت نم ىجن اذإ هنأ ةلاحلا كلت ىف رذدف ؛ةهج لك نم هنع جورخلا ٍليبس

 نع نسما اهلد همك ذخأل هدصق نيشابنلا ضعب نأ قفتاف «نآرقلا ريسفت ىف اباتك

 ءاقلق هب دادزاف هعم ملكت مث ءهآر امم نشهدو شابنلا ريحفف «هديب خيشلا ءذخأ ربقلا هجو

 ىلع ردقي مل.املو ءاذه ىب اولعفف ةتكسلا ىئنتباصأ دقو ىح انأ ,فخت ال :هل لاقف

 «فيرشلا هتيب ىلإ هب ءاجو هقتاع ىلع شائبنلا هلمح ,هفعض ةياغ نم ىشملاو ضوهنلا
 ودك قررا سارع رنا وب ادا هد يسار دارج داعم يعمل ةعلخلا هاطعأف

 : (نايبلا عمجم هفيلأت ىف. عرشو «فوصوملا
 (2١0. ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو 508 ها ةنسءرحنلا ةليل هتافو:تناكو.'

 ':هيف هفلؤم هتقيرطو ريسفتلا اذه ىلع مالكلا»

 اذه ةمدقم ىف ءاج ام قوسأ نأ ىزأ ريسفتلا اذه نع مالكلا ىف ضؤخأ نأ لبق

 ففيلأت لإ هفلؤم:تنعفد ىتلا زفاوحلا نائب نم اهيف ءاجتامل هللا همحر قلؤملكر يسفتلا

 . .ملعأو اهب ىردأ وهف «هريسفت ىف اهكلس ىتلا هتقيرط نم انل هحضوأ املو
 :- . ' :ريسفتلا اذه 0 ربطلا تلمح ىثلا ىعاودلا ه

 ملع ىف ًاثيدحو ادق ءاملعلا ضاخ دقو. ) *لامف ىعاودلا هذه ىسربطلا رك

 ةمج ابتك هيف اَوَقَلاَو هنومتطم راهظإو هتونكم زاربإ ىف اودهتجاو ,نآرقلا ريسفت

 ىف اوققحو ؛هججح حاضيإ ىف رعشلا اوققشو «هجج قامعأ ىلإ اهنم ريثك ىف اوصاغ
 كلذ "ىف اوثودي ميل, مهنع هللا ىضر - انباحصأ نأ الإ ,هباعش لغلغتو هباوبأ حيتفت

 ىناعملا طسبب اونعي ملو «رابخألا نم كلذ ىف مهيلإ لصو ام اهيف اولقن تارصتخم ريغ
 نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ؛ديعسلا لجألا خيشلا هعمج ام الإ «رارسألا فشك و هيف

 هيلع حوليو-«قحلا هئايض نم شبتقي “ىذلا باتكلا:هنإف «نانيبعلا:ثباكك نم ىتسوطلا
 ةغللا ظافلألا نم رضتخاو ,.ةعيدبلا رارسألا ىناعملا نم هيف نمضت دقو .قدضلا ءاور

 ةودملا وهو اهقنيقحم نود اهقيمسب الو ءاهتنيبت نود اهنيودعب عنقي ملو «ةعيسشولا

 وحنلاو بارعإلا ىف هركذ ام ءايشأ ىف طلخ هنأ ريغ «هراثآ عقاوم أطأو «هراونأب ءىدضتسأ

 ىف :ظافلالا ئدأو «داسفلاو ها عدا د ملو «دابزلاب رثاخلاو (نيمسلاب ثلا

 ملف «بيذهتلا ةدوجو بيترتلا نسحب لخأو «دارملا نع ةرصاق هتانمضتم نم عضاوم
 ناكملا ةميركلا رطاوتملا نم لعي ملو ؛ئضرملا عقوملا ةميلسلا بولقلا نم كلذل هل عقي

 هن : ه١ ؟ نض تانجلا تاضورزرظنا(١)



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا آ

 0 ل ل

 عملو ؛ةفيطللا وحنلا رارسأ مظتني ؛ يع نا بيس

 نم ةدراولا اهججح نايب عم ءاهتاهجوتم نم تاءارقلا دراوم ىفيو «ةفيرشلا ةغّلل

 نم ةجرختسملا ؛ءاهنداعم نم ةطبنتسملا علا يناس عرج عمجتو اهتاهج عيسج

 كلذل ضرتعيف «ةمكألاو فلغلا نم ةعلطم «ةمج لا همولع نم كلذ ريغ ىلإ ءاهنماوك
 ارج ملهو ؛موتحنا ر دقلا تاوفهو ؛مومهلا تادراوو «ناثدحلا قئاوعو «نامزلا حئ

 ءابيع ةبيعلا كااكما و( يبق سأرلا لعتشاو نيتسلا 0 7

 ,ملاعلا لجألا ديسلا ريمألا انالوم ةيانع نم تيأر ام ةميزعلا هذه ميمصت ىلع ىنادحف

 نبا لاو ةتيلعاللا ىلص هللا لوسر.لآ رخيف (مالسإلا نكر نيدلا لالج ميعنلا ىلو

 قدصو «ملعلا اذهب  هالع هللا م ادا ةييفللا لاو نو وتلا ب هييح يف

 كقازلدع اع داو سلا يتاح يومع و ببال ذه ةفرعم ىف هتبغر

 ل م اول نا نرفسلا هيا ع و ملال

 .هتداعس دادم دمأ ءاملعلاو ملعلا دميو .هتدايس لانس“ كيا ببلا فا

 مث «ىلاعت. هللا تركتشساو :ةيرعج ا ىلإ هتباجإ ىسفن ىلع تبجوأن

 ايضا هذه باستكاو «ةريطخلا ةريخذلا هذه ءانتقا ىلع ىمهو ىمهو ترصق

 ديلا ءرظانلا ترهسأو ؛دكلاو دهجلا ةياع تلذبو ؛دجلا قاس نع ُترَمشو «ةليبنلا

 قف ردعلا هللا رف تودايسعساز سسلاتللا تريصساو م يكمل تطأ قلبانعلا

 موسما

 :ةريسفتل ىسربطلا فصو ه

 ا ا :لاقف هريسفت ىسربطلا فصو مث

 ىوحيو «هنونفو ملعلا اذه عاونأ عمجي «بيترتلاو مظنلا نسحو «بيذهتلاو صيخلتلا

 هيناعمو ؛هتالكشمو هضماوغو ,هتاغلو هبارعإو هتاءارق ملع نم ؛هنويعو هصوصف
 ,همارجو ةلالخو ؛هماكحأو هدودحو «هراثآو هصصقو «هرابخأو هلوزنو ؛هتاهجو

 نم - مهنع هللا ىضر - انباحصأ هب درفتي ام انركذو ؛هيف نيلطبملا نعاطم ىلع مالكلاو

 لوقعملاو ,عورفلاو لوصألا نم هنودقتعي ام ةحص ىلع هنم ةريثك عضاومب لالدتسالا

 ىف رطاوخلا نإف ,راثكإلا نود زاجيإلا قوف .ءراصتخاالاو لادتعالا هجو ىلع ؛عومسملاو

 ذإ «ةريطخلا تابلحلا ىف ءارجإلا نع فعضتو ؛ةريثكلا مولعلا ءابعأ لمحت ال نامزلا اذه

 .2') (ءامذلا الإ مولعلا نمو ءءامسألا الإ ءاملعلا نم قبي مل

 فلا ا و سماد خال ىلإ هتعفد ىتلا زفاوحلا خيشلا ركذي انه )١(

 .حوبذملا ىف حورلا ةيقب - لصألا ىف هد ءامذلا ١١( .ةمدقتملا ةصقلل



 2 نورسفملاو ريسفعلا تس

 :ةريسفت ىف ىسربطلا جهنم ه
 ركذ يعرب را رع لل مجول 2 :لاقف هجهنم حّضو مث

 ىف فالحتخالا ةيآ لك ىف مدقأ مث ءاهتوالت يد مث ءاهتايآ ددع ىف فالتخالا

 بارعإلا ركذأ مث ؛تانُللاو ةيبرعلا ركذأ مث «تاجاجتحالاو للعلا ركذأ مث «تاءارقلا

 («تاليوأتلاو ماكحألاو ىناعملا ركذأ مث «تالوزنلاو بابسألا ركذأ مث «تالكشملاو

 ا يل تايآلا ماظتنا ركذأ مث «تاهجلاو صصقلاو

 لك هتالكشم ىفو «نيتم ٍلوق لك هيناغم ىفو ؛ةحضاو ةجح لك هبارعإ ىفو «ةحئال
 0 رذويعت قوقتتللو قلع ىوحتللو ؛ةدمع بيدألل هللا دمحب وهنف «نيبم ناهرب

 دال ل ل كاشاتللو

 ىف عرشن نأ لبقو :لاقف نآرقلا را طش بل د اناطلتوم د ىلإ در عقب

 نمل؛ 0 ل 0م سرا

 : ةعبشم نونف اهعمجت همولع ئف ضوخلا: دار
 .اهتفرعم نم ةدئافلاو نآرقلا ىأ دادعأ ىف :اهنم لوألا نفلا لعج

 : مهتاورو راصمألا ىف نيروهشملا ءاّرقلا ىماسأ ركذ ئف : ىناثلا نفلاو

 تايآلا نوم رومي يكرحلاو (ىنعملاو ليوأتلاو ريسفتلا ركذ ىف : ثلاغلا نفلاو
 .ةقحابإو قازلاب ريسفتلا قع قيحلا نم زاثآلاو

 .اهيناعمو نآرقلا ىماسأ ركذ ئف :عبارلا نفلاو

 ىلع اهيف مالكلا طسبو اهحرش ىف لاحي نآرقلا مولع نم ءايشأ ىف : سماخلا نفلاو
 نآرقلا ةدايز نع مالكلاو «نآرقلا زاجعإك اهيف ةفّلؤملا بتكلاو اهب ةصتخملا عضاوملا

 ْ . هناضقنو

 يور مدافع نادصقتلا امأو ؛هنالطب ىلع عّمجمف هيف ةدايزلا امأف : لوقي انهو

 حيحصلاو «ًاناصقنو ًارييغت نآرقلا يف نأ ةماعلا ةيوشح نم موقو انباحصأ نم ةعامج

 )2١. خلإ :. .هحور هلل اذ دق سفترلا هرصن ىذلا وهو هفالخ انباحصأ بهذم نم

 بتكلا ىلع اهيف مالكلا طسبو اهخرش ىف لاحي ىتلا مولعلا ةلمج نم ركذ مث
 نآرقلاب ةقلعتملا ارنا ا ا ل ىف مالكلا اهيف ةفلؤملا

 .ريسفتلا ىف ةلخاد تسيلو

 .هلهأو نآرقلا لضف ىف ةروهشملا رابخألا نم ءاج ام ضعب ركذ ىف : سداسلا نفلاو
 طيف لوألا نطل



 بس ؟”ج نورسفملاو ريسفتلا

 ةءارقب توصلا نييزتو ظفللا نيسحت نم ُئراقلل بّحتسي ام ركذ ىف :عباسلا نفلاو
 2١9. نآرقلا

 رخآ ىلإ اذكهو باتكلا ةحتافف ةلمسبلاف ةذاعتسالا نع ملكتف ريسفتلا ىف عرش مث

 . نآرقلا

 ةيلازتعا ءارآو ةيعيشت تاعزن نم هيف امع رظنلا فرصب - ىسربطلا ريسفت نأ قحلاو

 .ةفرعملاو ملعلا نم ةفلتخم نونف ىف هبحاص رحبت ىلع لدي «هباب ىف ميظع باتك -

 ا مات قسانت ىف ؛هبحاص انل اهحضوأ ىتلا ةقيرطلا ىلع ىرجي باتكلاو

 ارقلا نع ملكت 0 ىحاونلا نم ةيحان لك ىف ديجي وهو

 0 اذإو ,داجأ ت 0 ىناعملا نع ملكت اذإو.«داجأ اههوجوو
 20 بابسأ نع ملكت اذإو «دارمل | حضوأ ىلامجإلا ىنعملا حرش اذإو «داجأ بارعإلا

 بهاذمل ضرعت ماكحألا نع ملكت اذإو ءضافأو لاوقألا ىفوتسا صصقلا حرشو
 كارلا نون كور اذإو ءءاهقفلل هنم ةفلاخم كانه تناك نإ هرصنو هبهذمب رهجو .ءاهقفلا

 تالكشمل ضرع اذإو ءمظنلا لامجو كبسلا نْمسُح نع انل حضوأو لّمُجلا نيب ىخآ
 ا ام لابلا حار أو لاكشإلا بهذأ نآرقلا

 هعيشت وهف هيلع دخآملا ضعب انل ناك اذإو ءاهنم راتخي ام هجويو حجريو ءاهباحصأل

 ءاكيجألا كايآلا نورتو سد يقع نفعل ام ىلع هللا يانكل ةلييشو لامر امهقناو يهل

 ريثكل هتياورو ؛هتلكاش ىلع نّمو وه اهيف فلاخ ىتلا تاداهتجالا عم بسانتي ام ىلع

 درا ذر دعيتس قا لاتعد لاذو يلف ودا يوب ةعوضوملا ثيداحألا نم

 .ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا ءاملع نم هريغ ريثك نأش وه امك ؛هتديقع ىف
 ىلإ ةينآرقلا تايالاب ىسربطلا ليمي فيك ىرتل «ريسفتلا اذه نم لثملا ضعب كيلإو

 هبهذم ميقي نأ ةفينعلا ةيلدجلا هاوق لكب لواحي فيكو «هبهذمو قفتت ىتلا ىناعملا
 ىف اهب عفديو صوصنلا رهاوظ نم هفداصي ام دري نأو «ميركلا نآرقلا نم سسأ ىلع
 : همصخ هجو

 : ىلع ةمامإ ©
 دمنا لا ل ل لا

 دنع هارنف نآرقلا نم هتيالوو هتمامإ تبشي نأ أ هدرهج لكب لواحي رث انف «لصف

 هَلوُسَرو هللا مكيلو اَّنِإط :ةدئابلا ةروس نم (ههر ةيآلا ا
 ادوهجم لذبي .. 0 نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالّصلا وُميقي نيل وما نيذّلاو

 مكي الو ةلستو#ب هيلا هذه نم هنع هللا ىضر ىلع ةمامإ بوجو صالختسال ًاريبك

 )١( ص لوألا ءزجلا ١-6



 1/6 ااا اح

 ىلي ىذلا وه ىلولا :هلوقب ( ىلولا) رّسفيف «ةيآلا تادرفم ضعبل ةيوغّللا ىن
 ,. ناك اذإ ةأرملا رمأ ىلو نالف :لاقي .رمألا ريبدت ىلي ىذلا ا 00

 0 أ ىلو ناطلسلاو .دوقلاب ةبلاطملا هيلإ ناك نم مدلا ىلوو .اهحاكن ريبدت كلمي
 ايلع حادمتي تيمكلابلات .نيملسملا دهع ىلو :هدعب مهيلع ةفالخلل هحشري نمل لاقيو

 بدؤملا معنو ىوقتلا عجتنمو هيلو دعب رمألا ىلو معنو
 قد افلا هناطك رق اور "لاف وسلس مئاقلاو رمألا ىلو دارأ امنإو ١ :ىوتفلا ىوريو

 . ( ىلوملا هلثمو - قحأ ىأ - ىلوأ وه ىذلا ىلولا لصأ» : هللا تافص نع

 بيس.ركذ.مث بارعإلا:زكذ مث (بزحلا) و (عوكرلا» ىسرنيطلا ربسف كلذ دعب مث
 ريتفش ىلع" سلام ضاع نجهللا دبع انين .. 0 سم ل

 السابع نبا لعجف ؛ةمامعب ممعتم لجر لبقأ ذإ «( هلكت هللا نرسل لاق» :لوقي مزمز
 كيلاس# ساكع نبا لاففع هللا لوسر لاق»ا:لجرلا لاق.الإ هلع هللا لور لاق :لوقي
 ل قدر دا نراك او هبل 20 دج عنب رسل تفس 04 عل ند

 رثلع هللا لوسز تجعمسم "ىرافغلا رذنوبأ :ىردبلا.ةدانج هرب تادنج انأف ىنفرعي مل نمو

 «ةرفكلا لتاقو ؛ةرربلا ذئاق ىلع» :لوقي اتيمع الإو نيتاهب هتيأرو ءاتمص الإو نيتاهب

 نم أموي هتيم هللا لوسر عم تيلص ىنإ امأ «(هلذخ نَّم لوذخمو ؛هرصن نّم ٌروصنمو
 ىلإ هدي لئاسلا عفرف ءاكيش دحأ هطعي ملف دجسملا ىف لئاس لأسف رهظلا ةالص مايألا

 ىلع تاكو ب اكيس دعنا يظعي لك هللا لرسور هس: ىف تلاف قا ميلا لاقف ءامسلا

 متاخلا ذخأ ىتح لئاسلا لبقأف - ا ا ع ع صاير دكر

 ىلإ هسأر عفر هتالص نم ىبنلا غرف املف هّلكَع هلا لوسر نيعب كلذو ؛هرصنخ نم

 يل رّسيو © يردص يل حرشا برو لاقف كلأس ىسوم ىخأ نإ مهّللا : :لاقف ءامسلا

 نوره * يلهأ نم اريزو يل لعجاو د: يلوق اوهقفي © يناسّل نم ةدقع للحاو < يرمأ
 ًانارق هيلع تلزنأش 97 له: ,لم) 4 يرمأ يف هكرشأو * يرزأ هب ددشا * يخأ

0 

 4 امك نولصي الَف اناطَلس امكَل لعجنو كيخأب كدضع دش : يي
 ىل رسْيو ؛ىردص ئل حرشاف مهّللا ,كيفصو كيبن دمحم انأو مُهّللا 8: صصقلا]

 متعسا ام هللاوف :ند وتأ لاق ىرهظ هب ددشأ ايلع « ىلهأ نم ها

 لاق رنا ةيحشاو لاقف هبر دنع نم ليربجت هيلع لزن ينح ةملكلا هعمل كوع
 00 ةدئاملا] © اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو امْنِإ إ :أرق ةا لاق ؟أرقأ امو

 0007 ىورو ؛هنيعب دانسإلا اذهب هريسفت ىف ىبلعثلا را رار اذه ىورو
 انهنأ ئربطلاو «ىناسرلاو :هنع ىبرتغملا هاكحب ام ىلع  نآرقلا ماكحأ باعك ىف ىزارلا
 نع ىورملاو ٠ هد دهاجم لوق وهو .عكار.وهو همتاخب قلصت نيح ىلع ىف تلزن
 .تهبلا لهأ ءاملع عيمجو هللا دبع ئباو.رفعج ىبأ



 ؟ج نورسفملاو ريسفغلا سب جل
 دوهيلا تعطقف اوملسأ امل هباحصأو مالس نب هللا دبع ىف تلزن : ىنيلكلا لاقو

 كبارا دلل سواد ا نندللا همن اف فاعور فور ةيالا | تلزنف مهتالاوم

 .هالوتن نحنف عكار وهو همتاخب قدصت ًايلع
 نسأل هيوفرملا لمعلا ةاذجا اي تاك بلا عساقلا يأ هانا وبا وحلا ةاوزددقو

 نمم هموق نم رفن هعمو مالس نب هللا دبع لبقأ :لاق سابع نب أ نع حالصلا ىبأ حلاص
 ثدحتم الو سلجم انل سيلو ؛ةديعب انلزانم نإ ؛هللا لوسر اي : اولاققف هتك ىبنلاب اونمآ

 ىلع اولآو انوضفر هانقدصو هلوسرو هللاب انمآانوأر امل انموق نإو . سلاجم ا هذه نود

 ا يوتا ل يطا ل

 نيب سانلاو دجسملا ىلإ جرخ ىبنلا نإ مث «ةيآلا .. . © هلوسرو هللا مكيلو اَمّنِإ ف : : هي
 متاخ «معن : لاقل اح دع اطلاقا هلع ىبنلا لاقف «لئاسب رصبف «عكارو مئاق

 - ىلع ىلإ هديب أموأو  مئاقلا كلذ :لاق ؟هكاطعأ نَم : َهّلكَ# ىبنلا لاقف ءةضف نم

 ارق رق ونا كف ؛عكار وهو ىناطعأ :لاق ؟هكاطعأ لاح يأ ىلع : هلع ىبنلا لاقف

 ..[هد ةدئاللا] © نوبلاغلا مه هللا بزح ْنِإَف اونمآ َنيذّناو هلوسرو هّللا لوعي نمو »

 : كلذ ىف لوقي تباث نب ناسح أشنأف

 عراسمو ىدهلا ىف ئطب لكو 2يىتجهُمو ىسفن كيدفت نسح ابأ
 عئاضب هلإلا بنج ىف حدملا امو اعئاض ربحملا كيح دم بهذيأ

 عكار ريخاي سفنلا كتدف ةاكز ايجحارب تحك د تيضعا ىدلا وقتا

 عئارشلا باتكلا تبث اهتبثو ةيالو ريسخ هللا كيف لزنأف

 7 هلا وشر فا مالس نب هللا دبع نأ : نيس هزم مكحلا نب ميهاربإ ثيدح ىفو

 ١: نركب مه ذهن املوسوت ودنا رقل اع ةقناالا لوو نو ركجب نوت نمط
 ؛لاسي نيكسمب اذإو دجسلا ىلإ لَ هللا لوسر جرخف لالب نّذآو ؛ةيآلا هذه تلزن

 مئاقلا كلذ :لاق ؟هكاطعأ نم :لاق ؛:هضف نم متاخ :لاق ؟تيطعأ اذام : هتيم لاقف

 تاي سرر ا كك ييسر ىلع لاق ؟هكاطعأ لاح ىأ ىلع : لاق . 0

 . .* . .هلوسرو هللا لوتي نمو ط : لاقو هلل

 يري رادو نال اعمال اوفو لور ع نا لامن ىلا نشك
 ىلوتي ىذلا ىأ . . © هلوسرو هللا مكيلو امنإ )ف : لاف « (؛مهيلع هتعاط بجيو

 . . 4 اونمآ نيدلاو :  هرمأب هلعفي هلوسرو ؛ىلاعت هللا وه مكريبدت ققحيو ا

 ونزول اهطئارشب ,# ةالصلا نوميقي نيذّلا ا :لاقف اونمآ نيذلا فص
 نم ةيآلا هذهو . عوكرلا لاح ىف ىأ 4 نوعكار مهو ةاكرلا نوطعيو ىأ 4 ةاكرل

 تبث اذإ هنأ :هيف هجولاو . لصف الب هَ ىبنلا دعب ىلع ةمامإ ةحص ىلع ةلالدلا حضوأ

 (يكرلع ةقطاط يعير كرو ريت لقي نوا ره قت ديف آلا شاك دلو ل : ةظفل نأ



 ا هو ص مرار بلال حج
 ىدذلاو-: رانا ا يعلط صن نس سول ردا ل نإ كعبتو

 دقو «كلذ ىلع اوصن:موقلا نأ ملع اههلمأت نَمف . ةغللا ىلإ عوجرلا وه لوألا ىلع لدي

 ديك ةيآلا ١ ىف اهنأ ىلع لدي ىذلا نإو . هتداعإل هجو الف لبق هيف ةغّللا لهأ لوق انركذ

 نمع مكحلا قو صيصخقلا ةرينت هك مرلقت آمن ىلع 4 امن[ لذ طفل ثأ (ةريغ كد

 . مهريغ نع ةحاصفلا ىفن نونعيو «ةيلهاجلل ةحاصفلا امنإ :نولوقي امك «روكذملا ادع

 ال هنآل ,ةبحم او نيدلا ىف ةالاوملا ىلع ( ىلاولا» ةظفل لمح ز جي ملاذه ررقت اذإو

 اذه ىف نوكرتشم مهلك نونمؤملاو ءرخآ نمؤم نود نمؤمل ىنعملا اذه ىف صيصخت
 نتعب ادار مومتتلا ساو هر رسلازولا هناهيعس لايق” ادبمك نعمل

 قيقحتلا وهو رخآلا هجولا الإ قبي مل كلذ ىلع هلمح زجي مل اذإو ..[١:ةبوتلا]
 : اهيل 1 انو كح ال نال زيوس ا ىلع عال سرد نينستتب فواووسلاب

 ؛ىلع وه 6 اونمآ َنيِذّلا ل ب ىنعملا نأ ئلع.لدي ىذلاو «رخآلا .تبث امهدخأ لطب اذإف

 ,عوكرلا لاح ىف همتاخب قّدصت امل ةيآلا لوزنب ةصاخلاو ةماعلا قيرط نم ةدارولا ةياورلا

 صرف ىلا عجري ام («ىلو» ةظفلب دارملا نإ : لاق نم لك نإف اضيأو ءاهركذ مدقت دقو

 ىلإ بهذي ةمألا نم دحأ الو درفنملاو ةيآلاب دوصقملا وه:هنأ ىلإ بهذ «ةمامإلاو ةعاطلا

 نأ لنحت يلو فاوه يع كلا نانو ىلإ بهذيو انركذ ام ىضتقت ةظفللا هذه نأ

 ؛دارشنالا ىلع هيلإ هجوعي نأ زوجي الف عمج ظفل 4 اونمآ نيِذّلا ط ةظفل نإ : لوقي

 ,ميظعتلاو ميخفتلا ليبس ىلع دحاول | نع عمجلا ظفلب نوربعي دق ةغللا لهأ نأ كلذو

 نإ :اولوقي نأ مهل سيلو .هيلع لالدتسالا ىلإ جاتحي نأ نم مهمالك ىف رهشأ كلذو

 ءاتيإل ًالاح نوكي الو مهتداعو مهتميش هذه نأ 4 نوعكار مهو : هلوقب دارملا

 2لمحي مل ولف ؛ ؛عوكرلا هيف لخد دق ,# ةالصلا نوميقي ه : ره ا
 نم ىلع هانلامحو ,« ةاكزلا نوتؤي ف نم لاح هنأ ىلع « نوعكأر مهو ط هل

 ىذلا-ديعبلا نم ىلوأ ديفملا ليوأتلاو «ديفملا ريغ زاركتلاك كنلذ ناك «عوكرلا مهتفص
 امنإ ل الا مرر ىو دول ان يع لا نوط اعرلا ديس

 :لاق مث «هريغو هَ ىبنلا باطخلا ىف لخدو ؛نينمؤملا عيمج بطاخف 4 هللا مكيلو
 :لاق مث ؛هتيالو ىلإ نيفاضم مهنوكل مهتلمج نم هلي ىبنلا جرخاف 4 هلوسرو )ف

 الإو ةيالولا هل تلعج ىذلا وه ةيآلاب بطوخ ىذلا نوكي نأ بجوف © اونمأ نيذلاو

 نم دحاو لك نركب نأ ىلإو ؛هنيعب هيلإ فاضملا وه فاضملا نوكي نأ ىلإ ىدأ

 باعكلا هب لوطي بابلا اذه ىف مالكلا ءافيتساو . لاحم كلذو ؛هسفن ىلو نينسؤملا

 ,.200(...هناظم نم هبلطيلف هدارأ نمو

 )١( ص لوألا ءزجلا : نورسفملاو ريسفتلا 777 .

 ) 58(ج نورسفملاو ريسفعلا



 .؟ج نورسفملاو ريسفتلا : كم

 وهو - ةالصلا ىف همتاخب ىلع قدصت ثيدح نإف «ةلشاف ةلواحم هذه نأ كش الو

 ىلع درلاب ةيميت نبا ةمالعلا لفكت دقو ؛هل لصأ ال عوضوم ثيدح ب مالكلا روحم

 . ( 5 - 7 ص عبارلاءزجلا ) ةّنّسلا جاهنم هباتك ىف ىوعدلا هذه
 : ةمئألا ةمصع ه

 ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت ددع هارن اًنإف ةمئألا ةمصعب نيدي ىسريطلا ناك املو

 مكرهطيو تبل لهأ سجرلا مُكدَع بهذيل هللا ديِرُي امن : بازحألا ةروس نم ( "7

 ةبطانو لغو هلل بنل لع تيبلا نفل يق نا ةيديح ةلواجم لوا . # اريهطت

 حئابقلا عيمج نم نوموصعم ةمئألا نأ ىلإ كلذ ءارو نم لصيل «نيسحلاو نسحلاو

 ىذلا رصقلاب هل دهشي ام تاياورلا نم درس ام دعب لوقي اذهلف «ءاوسب ءاوس ءايبنألاك

 اهداريإل انيدصت ولو «ةصاخلاو ةماعلا قيرط نم ةريثك اذه ىف تاياورلاو ... ) :هديري

 ءالؤهب ةيالا صاصتخا ىلع ةعيشلا تلدتساو . ناش ودل ا اهيور مالكا ناسا

 نإف «تبثي مل امل ةيفان ءاهدعب تيثأأ امل ةققحم « امنإ  هظفل نإ : اولاق نأب ةسمخلا

 ىوس ىدتع سيل هنأ ىضتقي «ديز رادلا ىف امنإو ءمهرد ىدنع كل امئإ : :لئاقلا لوق

 نوكت نأ ةيالا ىف ةدارإلا ولخت الف اذه ررقت اذإو . ديز ىوس رادلا ىف سيلو ؛مهردلا

 هجولا زوجي الو ءسجرلا باهذإو ريهطتلا اهعبتي ىتلا ةدارإلا وأ ء,ةضحملا ةدارإلا ىه

 اهل صاصتخا الف «ةقلطملا ةدارإلا هذه فّلكُم لك نم دارأ دق ىلاعت هللا نأل «لوألا

 كش ريغب مهل ميظعتلاو حدملا ىضتقي لوقلا اذه نآلو «قلخلا رئاس نود تيبلا لهأب

 ةمصع توبث هتونبث ىفو «ىناثلا هجولا تبغف «ةدرجما ةدارإلا ىف جدم الو ؛ةهبشو

 ريغ تيبلا لهأ نم انركذ نم ادع نم نأ انملع دقو .حئابقلا عيمج نم ةيآلاب ةمئألا

 ليقع مهريغب اهقلعت نالطبل مهب ةصتخم ةيآلا نأ تبثف ؛هتمصع ىلع عوطقم

 ةداع فرع نم هركني الا ده نإ : هيف لوقلاف «جاوزألا ىف اهدعب امو ةيآلا ردص نإ

 نم نارقلاو «هيلإ نودوعيو هريغ ىلإ باطخ نم نوبهذي مهنإف ءمهمالك ىف ءاحصفلا

 2١7. (مهراعشأو برعلا مالك كلذكو ءولمم كلذ
 دنا ا ةسفط اك ق1 تكيس و33 ارو ل ارا ىئسريطلا نأ رت تناآف

 كش الو «ةيرشع انثإلا ةيئامإلا نيادنلك اذ: ىلع ندوب وها اج زي ةناقتم قط غو
 . بهذملا ريثأت هيلع هلمحو ىوهلا هيلإ هعفد ىلاعت هللا مالك ىف مكحت اذه نأ

 :ةعجرلاه

 (ه) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رّسف امدنع هارن اّنإف :ةعجرلاب لوقي ىسربطلا ناكانملو

 :هصن ام لوقي 4 نوركشت مكّلعَل مكتوم دعب نم مكانتعب مَ: ةرقبلا ةروس نم

 هم ةحفص لوألا ءزجلا(١١



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 ةعجرلا نإ :لاق نم لوقو . ةعجرلا زاوج ىلع ةيآالا هذهب انباحصأ نم موق لدتساو ..
 دنع لب - اندنع نآل «لطاب هتوبن ىلع ةلالد هل ةزجعم نوكتل ىبنلا نمز ىف الإ زوجت ال

 كلذ ووو اول ارر اللا اولاب يلكمس راب زوجي  ةمألا 00

 500 :ةلويحالا بشك ىف ةروكا

 ش كس

 رثأت اروبا نقي يسر ىلا م نبا نب د سولو

 :ةرقبلا ةروس نم (؟) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع هدجنف «ةديقعلا هذهب

 ةدراولا لاوقألا ركذي « نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا
 دوغ نبا'ثأ : لاوقألا نم لقني ام ةلمج ىف لقنيو «(بيغلا » ب دارملا ىنعملا ىف

 ىلوأاذهو» : لوقي مث . هملع دابعلا نع باغ امب بيغلا اورسف ةباهيفلا نم ةعامجو

 .2')(هجورخ تقوو ىدهملا ةبيغ نامز نم انباحصأ هاور ام هيف لخديو ,همومعل

 :ةيقتلا#»

 ديؤيو اهيف مالكلا ىلإ درطتسي هدجمنانإف «ةّيقعلا أدبمب لوقي ىسربطلا ناك الو
 ذخشي ال : ٍنارمع لآ ةروس نم (؟/.) ةيآلا يف ىلاعت هلوق رسف امدنع هبهذم

 الإ يش يف هللا نم سيف كلذ لعفي نمو نيسؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا

 نينمؤملا نود نم ءايلؤأ : نيرفاكلا ذختا نم : لوقيف «ةيآالا .. . 4 ةاقت مهنم اوقتت نأ

 ا ليقو ؛هنم ئرب هللاو هللا ءايلوأ نم وه سيل ىأ «ءىش ىف هللا نم سيلف
 :لاقف ىنثتسا مش .ءيش.ىف هللا نيد نم سيل :ليقو . ءنيش ىف. يناعت هللا ةيالو نم

 نيبولغم نونمؤملاو نيبلاغ رافكلا نوكي نأ الإ : ينعملاو.. 4 ةاقت مهنم اوقت هت نأ الإ

 هل زوجي كلذ دنعف «مهعم. ةرشعلا نسحي ملو مهتقفاوم رهظي مل نإ نمؤملا مهفاخيف
 . كلذ دقتعي نأ ريغ نم هسفن نع اعفدو مهنم ةيقّت مهتا رادمو ؛هناسلب مهتدوم راهظإ
 لاقو «سفنلا ىلع فوخلا دنع نيدلا ىف ةزئاج ةّيقعلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو
 نم برضل اهيف تبجو امبرو «ةرورضلا دنع اهلك لاوحألا ىف ةزئاج اهنإ :انباحصأ
 نتي (نمؤملا لتق ىف لاعفألا نم زوجم سيلو حالصتسالاو فطللا

 ل سا
 نوكتو «بوجو ريغ نم ًانايحأ زوجتو «ًاضرف نوكتو ًانايحأ بجت دق اهنإ : ديفملا لاق
 رقم وأ رر حم اهلماق كاكا ودل يقر نوع قرم اي رق نرخ رع كو

 .اهيلع موللا كرتب هيلع الضفتم هنع

 ل تاياورلا رهاظو : ىسوطلا رفعج وبأ خيشلا لاقو

 .١ا/ ةحفص لوألا ءزجلا (؟١ 5 ه٠ ةحفص لوألا ءرجلا(١١



 17ج دورسفلاوريِسفتلا تحسس هس تسهل مو مسنس

 نأ :نسسحلا يورو مدد قحاب حاصنفإلا زاوج ىف ةضخر ىو 55

 نأ دييشكا امهدحأل لاقف هلع هللا لوسر باحصأ نم نيلجر ذخأ باّدكلا ةمليسم

 0 (منعن : : لاق ؟هللا كوسر ىقأ ددهشتفأا- لاق“ .معن : :لاق ؟ هللا 0 كفا

 قلإ لاق لل لودر جبنا ةيتشكفا لاق . .معن : "لاق هلل لوس اكيحوم نأ هيشتا 3

 ل للا لا

 رخآلا امأو ؛هل اكينهف هلضفب ذخأو ؛هنيقيو هقدص ىلع ئضمف لوتقملا كلذ امأ : 0

 0 لا ا ل ل نبل اوه شتم

 5 د 0 («ةليضف

 :هريسفت ىف ةعيشلا هقفب ىسربطلا رثأت ©

 (ةيداهتجالا مهث كاراو ةيرشعع ادثإلا ةيمامإلا ا هقفب رثأتي هريسفت ىف ىسربطلا دجنو

 تايآب هيفلاخم 8_0 دري وأ ؛هبهذم ةحص ىلع تايالا نم ريثكب دهشعسي 0

 «فنعلا لك فينع ,هلدجو عهعافدو (هدرو عهلالدتسا ىف وهو ؛مهبهاذم ىلع نآرقل

 0 الا 5 ل

 . هفلاخت م
 : ةعتملا حاكن ©

 هفتشب وف عي ا مل كك زاوجب نولوقي ةيرشغ انثإلا ةيمامإلا دجت ًالفمف

 اذه ذخأي نأ  مهنم دحاو وهو.- ىسربطلا لواخ اذهلف «نيملَسُملا نم مهريتغك

) ةيالا ىف ىلاعت هلوق رّسف امدنعف ؛ىلاعت هللا باتك نم هليلدب بهذملا
 ةروس نم ( 5,4 

 مكل لحأو مكيلع هللا باتك مُكئاميَأ تكلم امال ءاسنلا نم تاَصحُملاو :٠ :ءاسنلا

 نهوت وتآف نهنم هب متعتمتسا امف نيحفاسم ريغ نيدصحم مكلاومأب اوُعَمَبَت نأ مُكَلَذ ءارو ام

نهروجأ نموت نهم هب مكتمتسا مقل :هصن ام لوقي «ةيآلا .. . . 4 ةضيرق نهروجأ
 

 ناطر عر مال لا كرد"انه-عاعمتسالاب دارملا :ليق.. هع 4 قرر

 نين هذال لع مقسما ايفا 00 هانعمف :ديز نباو دهاجمو نسحلا نع ..ةذّللا

 رهمب دقعنملا حاكنلا وهو «ةعتملا حاكن دارملا :ليقو . .نهروهم نهوتآف حاكتلاب ءاسنلا

 وهو «نيعباتلا نم ةعامجو ديعس نباو ىدسلاو سابع نبا نع . .مولعم لجأ ىلإ نّيعم

 ىف ناك نإو عتمتلاو عاميتتسالا ليما ثلا جضاولا "02

 اصوصخم عرشلا فرعب راص دقف ذاذتلالاو عافتنالا ىلع ًاعقاو لصألا
 الو «دقعلا اذهب

 دعحلا ذه جهيلغامادقغ تمم هانعم نوكي اذه ىلعف ءءاسنلا ىلإ فيضأ اذإ اميس

 رهملا ءاطعإ بوجو قلع هلا نا تلد داع ادتنو يكفر ون أنهوتآف ةعقنم ىمسملا

 11617 ةققبع لوألا رخل مو



 ا ا وللا
 عامجلا نود صوصخملا دقعلا اذه هانعم نوكي نأ ىضتقي كلذو عاتمتسالاب

 مهنم ةباحصلا ا ا هبالإ إ بجي ال رهملا نأل ذاذلتسالاو

 متعتمتسا امف» : اوأرق مهنأ : :دوعسم نب هللا دبعو «سابع نب هللا دبعو ؛بعك نب ىَبأ

 دقع هب دارملا نأب حيرصت كلذ ىفو . .«نهروجأ نهوتآف ىَمسم لجأ ىلإ نهنم هب
 نرتابعا يلا ريتاطع ا اواو توا با لف ايو رض ور وتماب و وياسر ا قو يعمل
 ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف ) : فحصلل ىف تيأرف «ىَبَأ ةءارق ىلع اذه : نا مي

 أرقت امأ :لاقف ةعتمملا نع سابع نبا تلأس : لاف ري ىلا عش ود اهساووربا ىتيسم 2
 ال تلق ( ىَّمسُم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف» :لاقف «ىلب :تلقف ؟ءاسنلا ةروس
 هدانسإبو . ..(تازم ثالث ) لاعتقال اهلزنأ اذكه هللاو : سابع نبا لاق .اذكه اهؤرقأ

 نع هدانسإبو . ( ينبسم لجأ را نيك هيوم مكس ايفو : أرق هنأ ريبج نب ديعس نع

 4 نهنم هب متعتمتسا امف) : ةيآلا هذه نع هتلأس : لاق ةنييع نب مكحلا نب ةبعش

 ةعتملا نع ىهن رمع نأ الول :بلاط ىبأ نب ىلع لاق : مكحلا لاق :لاق ؟ىه ةخوسنمأ
 ه١ باس يلا تيارا 1 رد ع ري 2١ 0ىفش الإ ىنز.ام

 , هلع هللا لوسر عم انعتمتو ؛ هَ هللا لوسر انرمأف ءاهخسمت اهدععب ةيآ لزنت ملو ىلاعت
 .ءاش ام هيأرب لجر دعب لاف ءاهنع انهني ملو تامو

 انثدج : لاق :ىناولخلا نسحل انثدح :لاق حيحصلا ىف جاجحلا نب ملسم هدروأ امو
 ًارمععم هللا دبع نب رباج مدق : ءاطع لاق : لاق ؛جيرج نبا انربخأ : لاق «قازرلا دبع

 دهع ىلع انعتمتسا :لاقف .ةعتملا درت اولا رك هانعجف

 .رمعو ركب ىبأو هللا لوسر
 عافتنالا هب ذا رلا قرب ناار رجب النقل يقع ا ةوتالا ظفر نا ىلع اسيا لدي امو

 ارم ناب فسمي لا نمودج نم يح ملل 0107 كول كال دك مناك راسنا عامر

 حاكبلا هب درا ا لا لا ل ع
 نهوتاف © : لاق هنأل ؛ ءدقعلا سفنب رهملا عيمج ةيالا مكحب ةأرملل بجول مئادلا

 نايك رمتالا يعض انو وست يع كارو نإ نك هفالخت از ايف روينا عا نهراوحأ

 ش .ةعتملا حاكن ىف دقعلا سفئب.

 : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ةروهشملا ةياورلا «ةلأسملا هذه ىف هب ٍتلعتلا نكمي امتو

 ديشافا اممم يقرع ا رئا يكف سينا انا الالي هلا لوو قاوم جراف هناك ناقل

 نم برضب هسفن ىلإ اهنع ىهنلا فاضأو هللا لوسر دهع ىلع تناك ةعتملا هذه نأب

 هريغ نود صوصخم تقو ىف اهحابأ وأ اهنع ىهن وأ اهخسن هيت ىبنلا ناك ولف «ىأرلا

 .ليلق الإ ىأ  ءافلاب  ىفش الإ )١(



 ؟ج نورسفللاو ريسفتلا ظ
 (ىهنلا ىف ءاسنلا ةعتمو جحلا ع نوع تام انك هسفن نود هيلإ ميرحتلا فاضأل

 ةعتم مكح نوكي.نأ بجوف ؛ةنّرحم الو ةخرسنم ريغ جحلا ةععم نأ ىف فالخ الو

 نم . .4 ةضيرفلا دْعَب نم هب مثيضارت اميف َمُكيلَع حاتج الو : :هلوقو .اهمكح ءاسنلا

 اميف مكيلع مثإ الو جرح الو :هب دارملا :لاق ؛عامجللاو عافتنالا عاتمتسالاب دارملا نإ لاق

 :هانعم :ىدسلا لاقو .ريخأت وأ ؛ءاربإ وأ ءطح وأ ؛هناصقنو رهم ةدايز نم هب متيضارت

 لجألا ةدم ءاضقنا دعب رخآ دقع فانكتسا نم هب متيضارت اميف مكيلع حاج ال

 ةيمامإلا لوق اذهو «ةدملا ىف هديزتو رجألا ىف لجرلا اهديزي «ةعتملا دقع ىف بورضملا

 .11(..مهتمئأ نع تاياورلا هب ترهاظتو

 : ءوضولا ىف نيّلجرلا ضرف ه
 ىف نيلجرلا ضرف وه حسملا نأب - هبهذم ءاملع نم هريفك - ىسربطلا لوقي كلذك

 ىلع تلد نإ ةلدأب هرصنيو هبهذم نع عفاديو ؛ةوق لكب لداجي هارن اذهلف ؛ءوضولا

 ىف ىلاعت هلوق رسف امددعف «هعالطا ةرثكو هنهذ ةعسو لجرلا اذه ةيلقع ةوق وهف ءىش
 اولسغاف ةالّصلا ىَلِإ متم اذإ اونمآ نيذْلا اهُيَأ اي : ةدئاملا ةروس نم ( + ) ةيآلا

 لوقي ..4 نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو قفارملا ىَلِ مكيديأو مكهوجو

 امهضرف نإ :ءاهقفلا لاقف «كلذ ىف فلقخا . .4 نيبعكلا ىلِإ مكلجرأو 9 :هصن ام
 لوقلا ىور دقو. ةمركع لاق هبو ؛هريغ نود حسملا امهضرف :ةيمامإلا تلاقو . لسغلا

 .ىبعشلاو ةيلاعلا ىبأو سنأو «سابع نباك «نيعباتلاو ةباحضلا نم ةعامج نع حسملاب

 الإ ىئابجلاو ىربطلا بهذ هيلإو ءلسغلاو حسملا نيب زييخلاب ىرصبلا نسحلا لاقو

 لاق .مدقلا رهاظ حسم ىلع راصتقالا زوجي الو نيمدقلا عيمج حسم بجي :الاق امهنأ

نع ىورو ..لسغلاو حسملا نيب عمجلا بجي :ةيديزلا ةمئأ ةلممج نم قحلا رضات
 نبا 

 باتك ىف نإ :لاق هنأ هنع ىورو :هيلجر ىلع حشمف هللا لوسر ءوضو فضو هنأ سابع

 :ةذاتق لاقو .ناتحسمو ناتلسغ :ءوضولا-: لاقو : لسغلا الإ سانلا ىبايو ءحسللا هلل

 هنأ : : سنأ نبا ىئسوم نع: كيمح.حع ؛ةيلع نبا ىورو , نيتحسمو نيفلسغ هللا نضرْف

 اولسغا :لاقفهظلا ركذف ذ ريالا ادبطخ احممل نإ هةلعم نحو شك لاف

 هوم برقأ مدآ ىنب نم ءىش سيل هنإو ,مكسوؤرب اوحسماو مكيديأو مكهوجو

 يدك ونمللا 'ق دنت :سنأ لاقف ءامهبقارعو امهروهظو امهنوطب اولسغاف «هيمدق نم

 ناكف :لاق . 4 نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماوإ : :ىلاعت لاق «جاجحلا

 نإ :لاقو . حسملاب مالسلا هيلع ليربج لزن : ىبعشلا لاقو . اهلي ةيمدق حسستاذإ نا

 :احسم ناك ام ىنغليو «السغ ناك ام حسمي مميتلا ىف

 ؟ هه ةحفص لوألا ءزجلا ( ١١



 ْ "ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 هيلجر لسغ هتيأر امف :لاق .طسا و ىلإ ةمركع بحص نم ىئثدح : نستوم لاق
 لأ نم ونتك ف كلذ ىف تنيسلا لهأ ةداس نع ىور ام امأو - امهيلع حسمي ناك امنإ

 نب دامح نع «ةلاضف نع ؛ىزاوهألا ديعس نب نيسحلا ىورام كلذ نمف «ىصحي
 وه :لاقف نيلجرلا ىلع حسملا نع رفعج ابأ تلأس :لاق ليذه نب بلاغ نع «نامثع

 نب ىسوم نسحلا ابأ تلأس :لاق دمحم نب دمحأ نع هنعو . ليرست هب لرد ىلا

 ىلإ امهحسم مث عباصألا ىلع هفكب عضوف ؟وه فيك نيمدقلا ىلع حسملا نع رفعج
 ال لاق ؟نيبعكلا ىلإ اذكه هعباصأ نم نيعبصأب لاق الجر نأ ول : هل تلقف :نيبعكلا

 هيف رجا مح خلاب لاق مقا مكلجرأ ري ىف نافازفل رقلا هجو امأو .اهلك هفكب الإ

 ىبأ ننع ىورو . لسغلا وه حسملاب دارملا : لاقو , مكسوءرب ل كمل ف
 نافل رق ةةادعلا يتحمل اولاق دقف «لسغلا فيفخ  حسملا : م

 حسملا ىف ديدحتلا عقو املف .حوسمملا ىف ةءىجي ملو لوسغملا ىف ة.ءاجبامنإ ديدحتلا

 م رسل بلل كام لل

 نم برخو.. برخ بض رحج :اولاق امك «راوجلا ىلع ضفخ وه :مهضعب لاقو
 | :سيّملا ٌؤرما لاق امكو ؛ بضلا ال رحجلا تافص

 ١ لسسرم هايج بانا زينك ليو نينا رعت ريش ناك

 .ًاحوسمم هنوك ىضتقيف سوؤرلا ىلع افطع نوكي رجلاب ءىرق اذإ :جاجزلا لاقو
 ضفنملاو :لاق . لسغلا هيف ةّنسلاو ؛حسملاب ليربج لزن : 002 ا
 نآرقلا يف ديدحتلا اذه ىلع. حسملا نكلو «ىلاعت هلل باتك ىف زوجي الر اوجملا ىلع

 ؛ىنعملا ىف عوطقم «ظفللا ىف سوؤرلا ىلع فوطعم وه :شفخألا لاقو .لسغلاك
 0 ِ 7 ِ عاملا لوقك

 3 ديراب ءامو دين ا يعلعا

 ا و و
 هت نير 06:4 كيو نلع توطمم هن هيف اولاقف ء«بصنلاب ةءارقلا امأو

 اوأضوت اموق ئىأر 2 ىبنلا نأ ىور انو مشل نود لسغلا ىلع اولمع راصمألا

 نم امأو6ىسرانفلا ىلع وَبأ هركذ . «رائلا نم بيقارعلل ليو :لاقف .حولت مهباقعأو

 نودب هرهاظ ىلع (« مكلجرأ ١ ىف بضنلاو رجلا لمح . .نيلجرلا حسم بوجوب لاق
 راسل الا يضرم كلي فاتن ايجار نير يلع يصمم رشا ردح

 ءابهاذ الو م مئاقب نالف سيل : .اولاق . ىصحت نأ نم رثكأ أ برعلا مالك ىف كلذ لاثمأ

 . :كشنأ
0 0 



 "ج نورسفملاو.ريسفتلا

 كلذ نمو «ىنعملا ىف بوصنم هنإف « « رانيد ) عضوم ىلع ( دبع ) فطعف

 :رعاشلا ,لوق

 "رايس نب روظنم ةوخإ لثم وأ مهموقل ردب ىنب لشعب ىنغج

 (ىنعملا ىلع بصنلاب فطع ؛«مهلثم ىل رضحأو تاه : ( ىنثج ) ىنعم ناك امل هنإف

 . .راجيإلا هجو ىلع اهدرون ةبوجأب بصنلاو رجلا هجو يف هوركذ امع نيلّوألا اوباجأو
 و علا لصا تلا 01 اولاق

 نيب هناحبس هلا قرف دقو ؛ةفلتخم عرشلاو ةْغَّللا ىف نيظفُنلا ةدئاف نأ :اهدحأ

 3 عا ندعو حسملا ىنعم نوكي فيكف ؛ةحوسملا ءاضعألا نيبو ةلوسغملا ءاضعألا

 حسملا سوؤرلا ىف ضرفلا ناكو «سوؤرلا ىلع ًافوطعم ناك اذإ لجرألا نأ : اهيناثو
 ةقيقح نأل ءكلذك لجرألا مكح نوكي نأ بجيف «فالخ الب لسغب سيل ىذلا

 . كلذ ىضتشت فطعلا

 يَ ىبنلا نعع هوور امب مهلال دتسا طقسل لسغلا ىنعمب ناك ول حسملا نأ :اهشلاثو

 ل ا ل ل ل ل ل

 نأ اودارأ امل مهنأ : هيف ىنعملاف «ةالصلل تحّسمت : 0

 هيبشت كلذ نأل ؛ةالصلل تلّسسغت : اولوقي نأ زجي ملو زجوم ظفلب روهطلا نع اوربخُي

 اوزوجتف ًاضيأ حوسمم ءاضعألا نم لوسغملا نذل: تحف كلذ نال اولاق « هلسغلاب

 ءامسأ نم حسملا اولعج اونوكي نأ ىضتقي ال اذهو ؛موهفم دارملا نأ ىلع ًاليوعت كلل

 . لسغلا

 عا دنع باوجلا ىف ىضترملا ركذ دقف نيلجرلا ةراهط ديدحت ىف اولاق ام امأو

 هديدحت ركني الف لسغلاك ةعيرشلا هتبجوأ دق لعف حسملا نأل كلذو « لسغلا ىلع لدي

 حسملاب اوهتناو مكلجرأ اوحسماو : لاقف ىلاعتو هناحبس حّرص ولو ؛لسغلا ديدحتك

 كلذكف لسغلا ىضتقا امل نيديلا ديدحت نإ : اولاق نإف . اركف كيول نييمكدا ىلإ

 لب ديدحملل نيديلا ىف ف لسغلا بجون مل اَنإ : انلق «لسغلا ىضتقي نيلجرلا ديدحت

 دودحملا ىلع دودحملا فطع : :اولاق نإو «نيلجرلا ىف كلذك سيلو ءامهلسغب حيرصتلل

 ةفوطعم ىهو ةدودحم ىديألا نآل عحصي ال اذه :انلق . مالكلا بيترتب هبشأو ىلوأ

 .ةدودحم ىهو لجرألا فطع زاج نذإف ,ةدودحم ةيآلا ىف تسيل ىتلا هوجولا ىلع

 ركذ تنمضت ةيآلا نأل ,هومتركذ ام هبشأ اذهو «ةدودحمب تسيل ئىعلا سوؤرلا ىلع

 مث ,.هيلع لوسغم دهودحم وضع فطعو «هجولا وهو دودحم ريغ لوسغم وضع

 ةدودحم ةحوسمم (لجرأ» نوكي نأ بجيف ؛دودحم ريغ حوسمن وضع ركذ فنؤتسا



 دنس جف ابن بستن ؟ج نورسفملاو ريشفتتلا بسسس

 ىلع دودحم لوسغم فطع ىف ناتلمجلا لباقتيل .هريغ نود سوؤرلا ىلع ةفوطعم
 رادو ةماعوج وسلا يلطدو رام جوملا تصفر ف ردك ريح ل ريوظف

 يف كلذ زوجي مل هنأ جاجزلا نع انركذ دقف «راوجلا ىلع فطع هنإ :لاق نم امأو

 دهشتسا ام لكو ,فطعلا فرح دقف عم زوجي امنإف مالكلا ىف كلذ زاجأ نمو ؛نآرقلا

 امإ ةرواجج ا نإف اضيأو . كاذو اذه نيب لئاح هيف فرح الف ةرواجم اب بارعإلا ىلع هب
 00 نإف «هابتشالا نم نمألاو سّبْللا عافترا دي ميمداك داتا

 نبل فاحكبلا ةخيع نس نوكيالا يومن ةظفلو يلا هضم نوكب ال ماير

 سوس نإف ًاضيأو . سوؤرلاك ةحوسمم نوكت نأ زوجي اهنإف لجرألا كلذك

 بض زحج» ىف اولاقو «برعلا مالك ىف ازئاج ةرواجماب بارعإلا نوكي نأ اوفن نييوحنلا
 ال يما رارتتاب روب 1 اص و ا ورح

 لوقلا كلذكو ( برخ ١ ىف نكتسا ريمضلا عفترا اذإو ؛هماقم رورجما ريمضل روما صدرا
 ةرواجماب بارعإلا لطبف «هريبك لمزم :هريدقتف 2«( لمزم داجب ىف سانأ ريبك ) ىف

 .. هربدت نمل حضاو اذهو «ةلمج

 :ةيآلا ىف ردق هناك 31 ا ا يدوب رعاشلا لوق لثم هلعج نمامأو

 -:ىلاعت هللا باتك ئف زاج وفل كلذ لثم نإل ؛ . خيستلا قلو دعبأ هنود: يحلجيا اوليبتعاو

 اذإ امأف ءرهاظ ىلع هلمح لاحتسا اذإ زوجي امثإف  مالكلا ل ا
 ؟ةيعبلا فاعلا يدقتلا اذه هم روتي يكف ارهاذك هانعمو اهيقكتم مالكلا ناك

 ناجل لقا هفزقلا ىوو وطسب هنآ ىلع عصتلاب درزقلا رق رضوا هلام
 بصنف «ديعبلل هلعج نم ىلوأ بيرقلل مالكلا ىف ريثأتلا لعج لاق نأب ىضترملا هنع

 ةلمجلا نأ ىلع ؛هوجولاو ىديألا ىلع اهفطع نم ىلوأ عضوملا ىلع افطع لجرألا
 الو (ةيناثلا ةلمجلا فانئتساب اهمكح لطبو ل ا ىلوألا

 ىرجم ىرجي كلذ نإف « اهيف ام ىلع فطعت نأ ىلوألا ةلميجا مكح عاطقنا دعب زوجي

 مارك 2 ا مهلوق

 عطقنا دق ىذلا برضلا ىلإ هدر زوجي الو ؛هاوس ىذلا غوسي ال مالكلا ىف هجولا وه

 .نايفانتت الو نيتءارقلا ىنعم قباطتل هانركذ ام حجرتل اضيأ كلذ زاج ولو .همكح
 رابخإألا نم كلذ.ريغو ««نانلا نم بيقارعلل: ليو » 4كاق هنأ ثيدبحلا-:ئف ىوز امءاماف.
 نأ زوجي ال هنأ كلذ ىف مالكلاف ؛هيلجر.لسغو ًأضوت هنأ ُهّْْقَ# ىبنلا نع اهوور ىتلا

 نأ ىلع «نظلا ىضتقي امإو املع بجوي ال ىذلا رابخألا رهاظب نآرقلا رهاظ نع عجرُ

 نع تلقنو ءمهبتك ىف تادجوو مهقرط نم تدرو ةريثك رابخأب ةضراعم رابخألا هذه

 حسمو ًأضوتي هلع ىبنلا تيأر : لاق هنأ سوأ ىبأ نب سوأ ل
 مث اهيلع لابف موق ةطابس هللا لوسر قا لاق ةفيذح نعو ,ىَّلصف ماق مث هيلعن ىلع



 سم #ج نورسفملاو ريسفتلا

 ريغ ىلإ . ..ثيدحلا بيرغ ىف ةديبع وبأ هركذو ؛هيمدق ىلع حسمو ًأضوتف ءاعب اعد

 :هركذ لوطي امث كلذ

 اوناك بارعآلا هيا يل ل مرق هين فو قيقا وا انا وس وعنبالا سن كنور :هلوقو

 ل ا نولوبي

 . . ديعولا اذهل اببس كلذ ناكو «ةالصلل دجسملا

 رهظ ىف ناتبانلا نامظعلا امه ةيمامإلا دنعف «امهانعم ىف فلتخا دقف نابعكلا امأو

 نإو «ةفينح ىبأ بحاص نسحلا نب دمحم كلذ ىف مهقفاوو «كارشلا دقعم دنع مدقلا

 نابعكلا :ءاهقفلاو نيرّسفملا روهمج لاقو .عضوملا اذه ىلإ نيلجرلا لسغ بجوي ناك
 (باعكلا ىلإ مكلجرأو» :هناحبس لاقل هولاق امك ناك ولو .:اولاق «نيقاسلا امظع امه

 .2106نابعك لجر لك ىف نوكي لوقلا كلذ ىلع نأل ؛نيبعكلا ىل ىلإ لفيت

 : تايباتكلا خاكن ه

 انانية راستلاو دومهيلا ها اع اوج مدع ىسربطلا بهذم ناك الو

 يلاعت هلوقل هريسفت دنع هدجنف ؛هاضتقم ىلع هللا مالك رسفيف بهذملا اذهب رثأعي هدب

 0 ا ل : ةرقبلا ةروس نم ( 51١9 ةيآلا يف
 :لوزنلا ببسو بارعإلاو ةغّللا نع ملكت ام دعب لوقي «ةيآلا .. هس

 اوحكدت الو و : ا سرس ير

 ىهو -.هّللاب نقدصي ىأ - ّنمؤي ىتح.تارفاكلا ءاسنلا اوجوزت ال ىأ « تاكرشملا
 تيشلا“ مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا عيمج ةحكانم ميرحت ىف اندنع ةماع

 لهأ ىلع تاكرشملا مسا عقي ال : مهضعب لاقف هيف اوفلتخاف ؛ةصوصخم الو ةخوسدمب

 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل : لاقف امهنيب هللا لصف دقو ؛باتكلا

 4 نير ملا الو باتكلا لمأ نم اورفك نيذلا دوي ام ظو ([1 ةنيبلا ] #4 نيكرشملاو

 . ضيصخت الو ةيآلا.. نست ةافورخالا يلع امهدحأ فطعو ٠[ © :.ةرقبلا ]

 دحج نّمو لكلا ىلع قلطي كرشلاو ؛رافكلا عيمج ةلوانتم ةيآلا : مهضعب لاقو

 0 هفاضأو هتزجعم ركنأ دقف ُهنيَع دمحم ائيبن ةوبن

 الا نإ : :لاق نم مهتم : ءالؤه فلتخا مث . ةوسبنلاب هلءهللا عزم ةذاهتنت ةرجعملا نأل

 4 باتعلا اوتوأ نيذْلا نم تانصحملاو إل : ةدئاكلا-ىف ئعلا ةيالاب باتكلا ١ ىف ةخلؤسنم

 ريغب ةصوصخم اهنإ :لاق نم مهنمو - دهاجمو نسحلاو سابع نبا نع . .[ 5 :ةدئاملا]
 مير ىف اهرهاظ ىلع اهنإ :لاق نم. مهنمو  ريبج نب ديعسو ةداتق نع . . تايباتكلا
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 "ج نورسفملاو ريسفتلا بلس

 : 4 ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو ل : هللا ءاش نإ اهعضوم: ئف:ةدئاملا ةيآ 0

 ولو :هانعم : 4 مكتبجعأ ولو ف :ةكرشم ةّرْخ نم ريخ ةملسم ةقدصم ةكولمم :هانعم
 ةمآلا حاكن زوجي هنأ ىلع لدي اذه رهاظف ؛ اهلامجو ًااهبسح وأ اهلامب مكتبجعأ

 :ءاسنلا] © الوط مكنم عطتسي مل نمو ف : نلاعت هللا لوقا امان لوطا ةوجو ف ةنسولا

 ىّنَح نيكرشملا اوحكت الو ٠ «ميرحتلا نود هيزنتلا ىلع ىه امنإف «ةيآلا ..... م
 مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا عيمج تاملسلملا ءاسنلا اوحكنت الو : 0

 لوانتي «# تاكرشملا اوحكدت الو #9 : هلوق نإ :لوقي نم لوق ديؤي| ذهو «اونمؤي ىتح
 ريخ زلسم قالصم انبع ئأ «4 رشم نم ريخ نمؤم دبعلو )ف هلوقو «تارفاكلا عيمج
 تل عر لا ولو مق كروت

 مك روب ةلا روسوظلا جز دحين ياقمر زر بيسر مماو
 رد ل ل ل

 اهيل تم كار قيال او . © مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تانصحملاو تانمؤملا
 :ىراصنلاو دوهيلا مهو 4 مُكَلبَف نم باتكلا اوقوأ نيدلا نم تاَنصْحُملاَو 0

 ..هتايمذاوأ و نك رداع فاقول رعبا ليقف «هانعم ىف فلتخاو

 - تايبزح وأ نك تايم رئارحل | نه :ليقو - مهريغو ىبعشلاو نسحلاو دهاجم نع
 اوحكنت الو : :ىلاغت هلوقل ؛ةيباتكلا ىلع ماو دلا حاكن دقع زوجي ال :انباحصأ لاقو

 مصعب اوكسمت الو : هلوق-نإ :هلوقلو 51: و

 1 لا تاج ا دن ا ول او :ةنحعملا] © رفاوكلا

 00 ا ا اع 4 باتتكلا اوتوأ

 نوجرجتي اوناك اموق نأ كلذو .«مالسإلا ىلع ندلو نأب تانمؤم لصألا ىف َنُك ىتاللا

 نهدرفأ اذهلو «كلذ ىف جّرَح ال هنأ هناحبس نّيبف ءرفك نع تملسأ نم ىلع دقعلا نم

 اضيأ اصوصخنم نوكي نأ زوجيو :اولاق . ىخلبلا مساقلا وبأ كلذ ىكح ؛ قا دحاب

 ىور .دق هنأ ىلع «نيهجولا الكب نهؤطو زوجي اندنع نإف ؛ ب و

 .4 نمؤي ئّتح تاكرشملا اوحكدت الو : هلوقب خوسنم هنأ رفعج ىبأ نع دوراجلا وب
 ٠ . (5) ( رفاوكلا مصعب , اوكسمت الو 9 : 4

 0207 ا ) ةيالا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت ددعو

 عنملا ةمصضعلا لصأو «تارفاكلا حاكنب اوكسمت ال ىأ» : هصن ام لاق © ٍرفاوكلا مصعب

 ةلالد ا ادهاىنو ةحويصعو حورلا لابح ىف .نوكت ةحوكنملا نأل ؛:ةمصع حاكنلا ىمسو

 ةيآلا ءلاح لك ىلعو «ةيّمذ وأ ةيبرح تناكأ ءاوس ةرفاكلا ىلع دقعلا زوجي ال هنأ ىلع

 ْ ك8 سيقم لوألا وجل ش ١715 ةحفص لوألا ءزجلا(١)



 ؟ج نورسفملاو.رينيفتلا سس _ ب ة#8ث]

 ةربعلا نآل ,نهببسب اهلوزنل نئثولا ةدباعب ةيالا صخي نأ دحأل سيلو «رفاوكلا ىف ةماع

 .21)(بتبسلاب ال ظفللا.مومعب

 :مئانغلا ه

 اع و ور طركلاير يمال قالا يدخل يودكساسلا البس

 برحلا مئانغب مهدنع صتخم ريغ وهف «ةميدغلا قلطم ىف هيقحتسمل سما كوبجويف

 هيلع رثعي ىذلا زنكلاو ءصوغلا مئانغو «برحلا مئانغ : ىه ةعبس اعاونأ لمشي لب

 ضرآألاو «مارحلاب طلتخما لدار ةيساكلا جار ار نعرألا نم طبدتسي ىذلا ندعملاو

 ادع اميف - هبوجو نوري ىذلا ىمشاهلا سمُخ لا سيلو . ىّمذلا ىلإ ملسملا نم ةلقتنملا

 لآل ًايزايتما ًاقح هنوربتعي.مهنكلو «ضعبلا مهوتي امك تاقدصلا نم - ةيبرحلا مئانغلا

 عتمتلا نم مويلا ةكلاملا رسألا هب زاعمت ام ريظن تاقدصلا مهيلع تمّرُخ نيذلا دمحم

 ةدارإب ىناطلس قح يملا قاب ةمئألا نع ثيدحل ا نفاضت دقو «ةصاخ. 00

 . 257 نآرقلا مهركذ نيذلا هيقختسمل تانئاكلا كيلم ةدازإ ىعو (ةيكلي

 ءهيبهذم ىلع تايآلا نم مئانغلا ىف درو ام لزنُي ىسربطلا دمي اًنإف ءاذه ناك ال

 متمنغ امنأ اوملعاو © : لافنألا ةروس نم ( 41) ةيالا ىف ىلاعت هلوق رسف امدنع اذهلو

 سمُلا ةمسق ةيفيك ىف ءاملعلا فلتخا» : هبهذمب ارثأتم لوقي «ةيآلا . . . عيش نم

 دولا اضفت
 هلل مهسف مهتمأ ةعس ىلع مسقي سمتقلا نأ وهو «انباحصأ هيلإ بهذ ام : اهدحأ-

 مهسو «لوسرلا ماقم مئاقلا مامإلل ىَبرَقلا ىذ مهس عم نامهسلا نادهو «لوسرلل مهسو

 كلذ ىف مهكرشي الو ؛مهليبس ءانبأل مهسو ؛مهنيكاسمل مهسو «دمحم لآ ىماتيل

 كلذ نم مهضوعو سانلا خاسوأ اهنوكل تاقدصلا مهيلع مّرح هناحبس هلل نأل «مهريغ

 ىلع نب دمحمو «نيدباعلا نيز نسحلا نب ىلع نع ىربطلا كلذ ىورو «سمُملا
 :الاق امهنأ الإ مهسأ ةتس ىلع مسقُي هنأ عيبرلاو ةيلاعلا ىبأ نع ًاضيأ ىورو . رقابلا

 .هيوقيو باتكلا رهاظ هيضعقي ام مسقلا اذهو . هللا هركذ نمل ئقابلاو «ةبعكلل هللا مهس

 ءدحاو لوسرلاو هللا مهس نأو ءمهسأ ةسمخ ىلع مسقي سمخلا نأ : ىناغلا

 «ميهاربإو ء.سابع نبا اوبرا فلا ا ري يملا ملا

 ٌْ .ءاطعو «ةداتقو

 هلع ىبعنا ةبارقل . :يرقلا ىلا دوس :مهسأ ةعبرأ ىلع مسقُي نأ : ثلاغلا .-

 .ىعفاشلا. بهذم وهو نيملسملا رئاس نم كلذ دعب اوركُّذ نمل ةثالثلا مههسألاو

 تل ل ا عبارلا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 ناقل دعب ع ريغ وكلاب 01مم عقلا يود عيسلو ةدرمعرب اهيئانروتا ١
 لهأو ةفينح ىبأ بهذم وهو . . امهيلع ةباحصلا نم دحأ كلذ ركني ملو ىبرشلا ىذ
 مهسأ أ ةثالث نيرخآلاو امهس ىَبرَقلا ىوذ ءارقف ىطعأ ول :لاق نم مهنمو - قارعلا
 ىذ ىف فلتخاو -زاج مهس مهل درفي الو ءارقفلاب ةوسأ ىبرقلا رد لعج واوهزاج
 الإ! بيعي م امكاه نا «بلطملا دبع دلو نم ةصاخ مشاه ونب مه : 000 ىَبرَقلا

 دبع نب مشاهاونب مه : ليقو - انباحصأ بهذ هيلإو ءدهاجمو سابع نب بأ نع . .هنم

 نع كلذ ىورو «ىعفاشلا ا ..ففانم دبع نب بلطملا دبع ونبو «فانم
 لصحت ةدئاف لك ىف بجاو سمخلا ن يدم نقرع ل ساس مب نبع
 كلذ ريغو «صرغلاو «نداعملاو زونكلا ىفو «تاراجتلا حابرأو «بساكملا نم ناسنإلل
 ارا ير ا ابل ب سل رع يفوت لولا

 )2١. 6. .ةمينغلاو مثغلا مسا كلذ عيمج ىلع قلطُي
 وسر ىلع هلل اق ام وال ا ويلا ا ار نا ل اقل هرقل روت نمو

 .. 4 ليبّسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هللف ئرقلا لهأ نم
 رافك لاومأ نم ىأ © طرقا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءاقأ اما :هصن ام لوقي «ةيآلا

 يذلو و «هايإ هلل / كيلمعي 4 لوس إف ءبحا ام ديف مكرماي 4 لفل ءىرقلا لمهأ

 ئماتيلاو ظ ءمشاه ونب مهو «هقبارقو هع هللا لوسر تيب لهأ ينعي , 4 ئبرقلا
 هستيب لهأ ىمأنقيو ءهابرَق ىذلو :ريدنقمسلا 0 ل لا

 :لاق نيسحلا نب ىلع نع ورمع نب لاهنملا ىورو ءيهنم ليبسلا نباو مهنيكاسمو
 انوابرقأ مه: :لاق « ليبّسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يدلو ل : هلوق :كلق

 كلذكو «ةماع سانلا ئماتي مه :ءاهقفلا عيمج لاقو .انليبس ءانبأو اننيكاسمو
 ىراوع مسي نيادمتم قوزوب مهنع كلذ اضيأ ىور دقو . ليبسلا ءانبأو نيكاسملا

 ءاكرش:نخينو «ىَّبْرَقلا ىوذ_مهسو هللا لوسز مه انل : لوقي ىبأ ناك » :لاق هنأ رفعج

 وهو ..ءارقف وأ ءاينغأ اوناكأ ءاوس «مهل كلذ نأ ىضتقي رهاظلاو .ىقب اميف سانلا

 وببو مشاها وتب مه هللا لوسر ةبارق نم ءارقفلل ءىقلا لام نإ : ليقو - ىعفاشلا :تسهذم
 رفع الود لافتكلا انلو ةانسعالهددألا نصرا موت حلا :نلاق هنأ قداصلا نع-ىورو . ثلطملا

 يراوملا نايعجو ؟فاوثلا هرف نم هع هلل هللا لوسرل ىفطصي ناك ام ىنعي ..لاملا

 030 يال قنا سلا نعمل ردنا
 : ءايبنألا ثاريم ©

 امك نوئروي مالسلا مهيلع ءايبنألا نأب هبهذم ءاملع نم هريغك لوقي ئسربطلاو

 )١( ص لوألا ءزجلا  88 - 48١5ةحفص ىناثلا ءزجلا (؟) 4531



 همس ري يسم سسس سيحل
 امدنع ًالثمف هلل مالك هيلع لمحيف. اذه هبهذمب رثأتي هارن اذهلو ةيرناخلا تاب ثروي

 يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو © : مرم ةروس نم (”, « ه) نيتيآلا ىف ىلاعت هلوق رّسف
 بر هلعجاو برقعي لآ نم ثريو يثري د ايلو كد نم يل بهف ارقاع يتأرما تناكر
 رم ةنرياو  ىلام ثار ةانعم# : ليقف «هانعم ىف فلتخا .. ا هيصق ان "لوقت . 4 ايضر

 نع ..بوقعي لآ ةوبنو ىتوبن ثري :هانعم ليقو - حلاص ىبأ نع . .ةوبنلا بوقعي لآ
 0 0 نون روي ءايسنألا نأ ىلع ةنآلاب اهياحيبفأ لوعماو:: دهاجمو نسحلا

 ثاربملا ظفت نإ :اولاتق ناب «ةوبعلاو ملعلا فوك: لاملا انهنيف روك ذل فرالاب

 ها ا تيرا ل ل

 يا | ىلإ ةقيقحلا نع لدمعُي الو ءعسوتلاو زاجما قيرط ىلع الإ لاملا ريغ

 نيون كلا ل يوناو ال # ايضر بر هلعجاو إل : هئاعد ىف لاق ايركز نإف اضيأو

 كلذل نكي مل ةوبنلا ىلع ثرإلا انلمح ىتمو «كرمأل ًالثتمم كدنع ًايضر ىنثري ىذلا

 ايست ايل ظيعبا عيوللا# دحأ لوقي نأ نسحي ال هنأ ىرت الآ ءأاثبع اوغل ناكو «ىنعم

 نم معا جامو انكرلا لخد دقف ًايبن ناك اذ م دقات رف ايدو تافه و لدكتاو

 :هلوقب هدعب همع ىنب فاخي هنأب حرص ايركز نأ هانلق ام ىوقيو «ةوبنلا ىف اضرلا

 هفوخ قيلي الو .هفوخ لجأل اثراو بلطي امإو . . 4 يئارو نم يلاوَمْلا تفخ ينإو ل
 ثعبي نأ فاخي نأ نم ىلاعت هللاب ملعأ ناك هنأل ,ملعلاو ةوبنلا نود لاملاب الإ مهنم

 اننا هنو قهأب امنهلا ينل قم هينمحسو مدع هو نأ ورا ةويبكلا اذن سول نم احن

 نم ضرغلا وه ىذلا رمألا نم فاخي فيكف «سانلا ىف هرشنو ملعلا ةعاذإل ثعب

 نضلا ةفاضإ كلذ ىف نأل «لاملا ةثرو ىف ف مكيلع عجري | ذه نإ :ليق نإف .هتشثعب

 ءرفاكلاو نمؤملا قوري دق لاملا ٍنإف «نارمألا ىوتسي نأ هللا ذاعم : انلق «هيلإ لخبلاو

 اورفظي نأ داسفلا لهأ نم اوناك اذإ همع ىنب ىلع ىسأي نإ ميد الو يتئاقلاو لاتعلاو

 مهعناعإو قاّسفلا ةيوقت نإف ,ةمكحلا ةياغ كلذ ىف لب ؛ىغبني ال اميف هوفرصيف هلامب

 تنفي يع وي انو لحب لق ده نومك يدلا ىف ةروظحم ةمومذملا مهلاعف أ ىلع

 مهلاعفأو مهقالخأ نم ناك امإ هفوخ نأ هنم مهفُي © يئارو نم يلاوملا تفخ إ» : هلوقو

 : هب دارملاف ؛هباقع فاخ امنإف ىلاعت هللا فاخ نم نأ امك (مهنايعأ نم ال مهيف ناعمو

 . 2١ )(هللا ةيصعم ىف هايإ مهقافنإو ىلام ىلاوملا عييضت ُتفخ

 ناَميَلَس ثرووط. :لمتلا ةروس نم )١7( ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رّسف امدنعو
 ثيروبتك كاملا نوثروي ءايبنألا نأ ىلع ةلالد اذه ىف» :هصنام لوقي هدجن . .# دواد

 رئاس نود هكلمو هتوبنو هملع ثرو هنأ :هانعم :ليقو - نسحلا لوق وهو . .مهريغ

 ١١(الجزء ص ىناثلا 1١١14 - ١١١



 00 ل
 قلطأ امك ثرإلا مسا هيلع قلطأف ؛كلذ ىف هماقم ماق هنأ انه ثاريملا ىنعمو . هدالوأ
 تيبلا لهأ دنع حيحصلاو ؛رهاظلا فالخ اذهو «ىئابجلا نع . .ثرإلا مسا ةئجلا ىلع

 ا لوداع

 :عامجاإلا ©

 اذإ الإ هعون ناك امهم عامجإلا ةيجح نوربتعي ال هبهذم ءاملعك ىسربطلا ناك املو

 دري هأرن انف: (") نيعمجملا هلمج ىف الخاد مامإلا ناك أ ءانالا قار وع انشاك ناك

 هذه مهف ىف مهشقانيو عامجإلا ةيجح ىلع زوهمجلا اهب لدتسا ىتلا ةينآرقلا ةلدألا

 :ثايالا

 يف مُعْزات دف علا زو نما كل عرب كيلوت تار دع

 نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت مسك لوس رار هللا يت رد

 ,:هصناام.لوقيف عامجإلا ةيجيح ىلع ةيآلا هذهب روهمجلا لا تنعسا ةوق فازت د

 ىلع 6 لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف ل هلوقب مهضعب لدتساو ..

 ا ايلا ىلإ درلا هللا بجوأ امئإ : انلاك نأ ةححش هنا 0

 الإ كلذك نكي و وال دعا ل ل ل ا

 ادمان توسعت مالا ىف نأ ضرُف ول حصي امنإ لالدتسالا: دهو . ةجح عامجإلاو

 لدي ال ةفص وأ طرشب مكحلا قيلعت نأل ,حصي الف كلذ ضرفي مل اذإ امأف“« عرشلل

 ةمألا نأ ىلع . انهه هيلع اودمتعا فيكف «ءاملعلا رثكأ دنع هفالخب هادع ام نأ ىلع

 يك كوسا لو .ةّئس وأ باتك نع الإ ءىش ىلع عمجُت ال
 م ةنييفلا وذ دقو ةّئسلاو:باتكلا ىلإ درلا اهيلع بجي

 ققاشي نمو  :ءاسنلا ةروس نم )١15( ةبآلا ىف ذ ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو
 ,ةيآلا . ا. 4و ام هلو يؤم ليم ريغ تو دا ل سن امد نم لوس
 رست راسو نت هلام نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسا دقو ..» :هصنام لوقي

 ىلع لدي ال هنأ حيحصلاو . 0 ا ليبس ةفلاخم

 ءًانطابو ارهاظ ةقيقحلا يلع نمؤم وه نّم ةعباتم باجيإ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأل «ءكلذ

 باجيإ | ىلع كلذ لمحُي فيكف ءأزاجم الإ نمؤم هنأب فصوي ال ناميإلا رهظأ نم. نأل

 ىلع ةيآلا اولمح ىتمو ءانمؤم ناميإلا رهظأ نم لك سيلو ؛ناميإلا ريس نم دعا

 مهو نينمؤملا نم هدنع هتمصع ىلع عوطقم وه نُم ىلع مهريغ اهلمح ةمألا ضعب

 عمج نَم لوانتي امنإ ديعولا نأ ىضتقي ةيالا رهاظ نأ ىلع . هيَ هلي دمحم لآ نم ةمئألا

 ١١( ص ةعيشلا فيرعت (؟) ؟5؟5 ةحفص ىناثلا ءرجلا ١١5
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 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 امهدجأ لعفي نم نأ: مهل:نيأ نمف «نينمؤملا ليبس ريغعابتاو لؤسرلا ةقاشم نيب

 ليلدب اهدارفناب لوسرلا ةقاشمب .لوانعي امنإ ديغؤلا نأ انملع انإ نحنو . يعول هرح

 ليلد ىلإ نينمؤملا ليبس ريغ عابتاب ديعولا لوانتا اودنسي نأ بجيف «ةيالاريغ

 ا

 :هريسفت ىف ةلزتعملا بهذمب ىسربطلا رثأت ©

 ءىدابمب طابترالا ريثك اهل ةعيشلا نم هريغ ةديقعك ىسربطلا ةديقع نإو . .اذه

 مهئارآ ضعب ىف ةلزتعملا ق قارن اند ريق هريسفت ىف هارن اذهلو «مالكلا ملع ىف ةلزتعملا

 ل دام هادع ام مدهي نأ لواحيو ؛هنع عفاديو «مهبهذم ىضتريو «ةيمالكلا

 ضراعملاو مهل عزانملا لل لا هلوقي ام ىضتري
 0 27 0 .مهتلدأل

 : لالضلاو ىدهلا ©

 ىف ةلزتسعملا قفاوي هازن هلال ضو دبعلا ةيادهب قلعت اهل ىتلا تايآلا ىفف
 ل ل ل ا

 نمف )ل : ماعنألا ةروس نم ١58 ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف

 ا ل ا

 :هوجو ةيآلا ليوات ىف ركذ دق .. ا . 4 اجرح

 هردص حرشي ةّنجلا قيرطو باوشل 0 للا دو هانعم نأ : اهدحأ

 هب كسمتلا ىلع هيعاود ىوقيو ؛هيلع همزع تبغي نأب ءايندلا ىف مالسإلل

 امإو .ةدسافلا رطاوخلا نم بولقلا ىف ضرعي امو ناطيشلا سواسو هبلق نع ليزيو
 هريظنو . هاي هلوبقو هللا ىدهب هئادعها ىلع بباوثو هيلع امو هل افطل كلذ لفغي

 يذلا هللا ديزيو ظ ٠ دمحم] # ىده مهداز اودها نيذلاو :  هناجبس هلوق

 لعجي رظ ؛هعماركو هباوش نع © هلضي نأ دري نمو 10 :ميرم ] 4 ىده اودعها

 نأ سيف نبق ناهيإلا كرت ىلع هل ةبوقع # اجرح اقّيض إل «هرفك ىف 4 هردص

 نوكيامبر لب «هيلع ةردقلا هايإ ابلاسو «ناميإلا نع هل اعنام هناحبس نوكي

 هل ايعاد كلذ ناك ءىشلاي هردص قاض نم نإف ؛ناميإلا ىلإ هل ًايعاد ًابيس كلذ

 ملأ ىلاعت هلوق اباوث نوكي دق ردصلا حرش نأ ىلع ٍليلَدلاو .هكرت ىلإ
 ركذلا عفرو رزولا عضو نأ مولعمو «تايآلا ٠١[.... :حرشلا] © كردص كل حرشت

 حرش مش نيم هب ترق ام كلذكو ءاهفلكو ةلاسرلا ءابسعأ لمحت ىلع اون توك

 يف اولعف نيل إل :هكوق باوثتل ىلإ نوكي دق يدهلا نأ ىلع ليلدلاو .ردصلا
 مولعمو [5- تحس جلاب حليو مهيدهيس » مهلا لطي نق لا لبس
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 1 توملا د م ىلإ الإ نوكت ال لتقلا دعب ةيادهلا نأ

 :ردضلا حرش نع هلي هللا لوسر لغتس ةيآلا هذه.تلزن امل هنأ : ةحيحصلا ةياورلا

 لهف : ا اا نمؤملا بلق ىف هللا هفذقي رون : لاقف ؟وهام
 راد نع ىفاجتلاو «دولخلا را د“ ىلإ ةبانإلا (معن) :لاق . انابيلا ةرابمأ رم للدل

 و كرما لوزا للف كويلو دعسسالا وب يرزورشلا
 هجولا نم هزاع جريس يلملا يلهو كاما ها و يلا ١ ندعم نأ :اهيناثو

 ا م ل ل راع 300 ىلغ اهل ءازج انركذ ىلا

 نأ دري نمو ف 5[4 ةحتافلا] © ميسقتسملا طارصل | اندها © : هلوق ىفانلقامك

 ةنانعالا هك تو ربغكلا راع دياز درع مارد نب 2 4 هلضي

 نم هجورخل هردص اهب حرشني ىتلا فاطلألا هعنمي نأب 4 جرح اقيض هردص لعجي )»
 هارنو .هيف وه امر ديلا يش يع 'وفاحلا دنجن اّنِإ : لئيق.نإف ا لا

 00 انلق ؟هناحبس هربخ ىف فلخلا حصي فيكف «هرفك ىل اغسل ةييوط

 هنأ ةريثك لاوحأ ىف هلاح نم مولعمو:«لاح لك ىف لقي ملو اقيض را لقوا
 نينمؤملا هللا ىزاجي امدنعو ؛هيلع كوكشلاو 0 ا
 .رهاظلا هيضعقي ىذلا وه ردقلا اذهو «ناميإلا ىلإ ةلصوملا ةلدألا لامعتسا ىلع

 نمؤملا اهدعو ىتلا قدا ةقايز ةيداي نأ هلا در نم يذلا ا ىنعم نإ :اهشلاثو

 نأ دري نمو 8 ؛ةريصب نمؤملا ديزت نأ اهقح نم نآل «ةدايزلا كلتل هردص حرشي
 حصي نأ نم هسفن وه جرخأ ثيح نم اهنع هيهذي ىنعمب ةدايزلا كلت نع 4 هلضي

 ىف تضعقا اذإ اهنأل «ةدايزلا كلت دقف ناكمل جرح اقّيض هردص لعجي هيلع
 0 ىف بيغرتلا كلذ ىف ةدئافلا نوكيو «هداضي ام رفاكلا ىف بجوأ هانلق ام نمؤملا

 | :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو .مدقت امم بيرق ليوأتلا اذهو . .رفكلا نع رجزلاو
 لصف ال: ياو ىلو ملقى رمخا لصب لهن حرفا 0

 الو «لالضلا ىلإ ءاعدلا ةيآلا | ىف لالضإلاب د ارملا نوكي نأ زوجي الو  هبلق ىلإ ةمكحل
 وعدي الو لالضلاب رمأي ال ىلاعت هللا ن 0 هيج ابيه اح 0

 نوعرف ىلاعت هللا مذدقو . هيلع رابجإلا نم نوهأ هيلإ ءاعدلاو هين ربط يكف فجل

 4 ئده امو هموق نوعرف رار هلوق ىف يدهلا نيد نع امهلالضإ ىلع ىرماسلاو
 امهلالضإ نأ ىف فالخ الو 4[ : .ط] « يرماسلا مهلضأو # : هلوقو «[ 7١9 :هط]

 مذ امب حدمتي فيكو ءأقلطم هيلع ىلاعت هللا امهمذ دقو «ءاعدو رابجإو رمأ لالضإ

 2007 ةيغ هيلع

 6٠١١ ةحفص لوألا ءزجلا(١)
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 سس ؟ج كور سفلاو ريسفتلا حس يل
 ش ملا ةيقودف

 ىف اهعوقوو هللا ةيؤر زاوج مدع نم ةلزتعملا هب لوقي امب ىسربطلا لوقي كلذك

 :ةمايقلا ةروس نم ( 7 7 ) نيتيآلا ىف ىلاعت هلوق رسفُ هارن :ناذهلو ؛ةرخآلا

 : لوقيف هبهذمو قفتي امب # ةرظان اهّير ىلإ « ةرضان ٍذئموي هوجو »
 :نيهجو ىلع هيف فلتخا 6 ةرظان اًهير ىلإ 9
 .راظتنالا هنأ : ىناثلاو .نيعلا ةرظن هانعم نأ : امهدحأ

 :نيلوق ىلع نيعلا رظن ىلع هلمح نم فلتخاو
 دب الاتخ ةنيللا عينعل ىلإ ةرلطات منيل ظاث انهبر تاروث ىلإ: دارملا نأ : امهدحأ

 نع كلذ ىور . .هوجولا باحصأ هب دارملاو هوجولا ركذو . اهرورس كلذب دادزيف «لاح

 ميقأو فاضملا فذحف . .مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا فا يرسل | 6 منار وع فام

 1 :رجفلا ] # كبر ءاجو ل : ىلاعت هلوق يف امك «هماقم هيلإ فاضملا

 افغلا زيزعلا ةعاطإ ىلإ ىأ : 5 :رفاغ] «ٍراّفغلا زيزعلا ىَلِإ مكوعدأ انأو © : هلوقو

 للا اةاينوأ نأ [ هال : بازحالا] 4 هللا نوذؤي نيذلا نإ هلوقو .هديحوتو

 ىبلكلا نع كلذ ىور «ةنياعم هللا ىلإ رظنت : ىنعملاو «ةيؤرلا ىنعمب رظنلا نأ :رخآلاو

 هيلإ راشم «نيعلاب هيلإ روظنم لك نأل ,زوجي ال اذهو ..مهريغو ءاطعو لتاقمو

 00 نأ نع هناحبس لجي امك «نيعلاب هيلإ راشي نأ نع ىلاعتي هّللاو ءظاحللاو ةقدحلاب

 نع ىلاعتي هللاو ءهجوعلاو ةلباقملاب الإ معت ال ةساحلاب ةيؤرلا نإف ًاضيأو ؛عباصألاب هيلإ

 هرعمأ هللا: نكرملاب عاعشلا لاصتاب الإ معت ال ةساحلا ةيؤر نإف ًاضيأو . قافتالاب كلذ

 دافأ نيعلاب قلع اذ | هنإف ءَةْعْللا ١ ىف ةيؤرلا ديفي ال رظنلا نأ ىلع“ هب عاعشلا لاصتا نع

 ىلإ تراعلا مهلوت ةنالدب ةفرحلا نلط افا يلقلاب قلع اذإ هقا امك ةيّؤرلا بلط

 كا : مهلوقو «ًاضقانعم ًاطقاس لوقلا اذه ناكل ةيؤرلا رظنلا دافأ ولف ؛هرأ ملف لالهلا

 ىتح هارأ تلز ام : لاقي الف ,هسفنل ةياغ لعجُي ال ءيشلاو ؛هعيأر ىتح هيلإ رظنأ

 ««نانيص انا هلالادنر هةر ورففلاب ايئاز ةييلعت الود قر ور دلاب رظانت رظافلا ملعب انالو عر

 اعل كتازوزف

 :لاوقأ ىلع هانعم ىف اوفلتخا مهنإف راظتنالا ىلع ةيآلا ىف رظنلا لمح نم امأو

 ديعسو «نسحلاو «دهاجم نع كلذ ىور . .اهبر باوثل ةرظتنم : ىنعملا نأ : اهدحأ

 رظنلا نإ :لاق نأب اذه ىلع ضرتعا نمو . ىلع نع ىورملا وهو . . كاحضلاو «ريبج نبا

 هترظتنا :لاقي امنإو «هيلإ ترظتنا :لاقي الف «( ( ىلإ ب ىدعتي ال راظتنالا ينعم

 :هوجو ىلع هنع باوجلاف

 ىذلا تيبلا ىف امك 2«( ىلإ ب ىدعمو راظتنالا ىنعمب رعشلا ىف ءاج دق هنأ :اهنم

 رك قيد



 62١0 * نمحرلا ىلإ تارظان .. *

 ٍ : رمعم نب ليمج لوقكو
 ('7امعن ىنتدز كنود رحبلاو 20كلم نم كيلإ ترظن اذإو

 .: رخآلا لوقو
 رسوملا ىنغلا ىلإ ريقفلا رظن 2رظانل تدعو امل كيلإ ىنإ

 55 هروثك هرئاظنو

 0 و ل لالا

 : ىشعألا لاق ةناإاب نور طقسو ؛ىسحو ىدج لم ىلإ )و (يلأ) و ءافقو
 يا ل 0 0 00

 ان ل نر ير ار دا 00

 . باوثلا
 نأ امك ؛ىنعملا ىلع راظتنالا ىف ( ىلإ ب ىدعي نأ زوجي رظنلا ظفل نأ :اهنمو

 4 لّظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ © : ئلاجعت: هلومق ىفا( ىلإ تب تيدجع ةيؤرلا

 مالكلا ءارجإ نمو .نالف ىلإ تيأر :لاقي الو «ىنعملا ىلع مالكلا ىرجأف [ 45: ناقرفلا ]

 : قدزرفلا لوق ىنعملا ىلع
 ريرج مأ نطبب ذولت ىنم تحبصأ نأ نزاوه ىلإ تبجع دقلو

 . ترظن ىنعملا نأل ( ىلإ ) ب ( تبجع ) ىدعف

 يا و لا ل :اهيناثو
 هوجولا ءازجأ ضعب نويعلا تناك املو . .نالف ىلإ فرطلا صخاش انأو «نالف ىلإو
 . ملسم ىبأ نع . .اهيلإ نيغلاب عقي ىذلا فيضأ

 هوجرو هللا ىوس ئش لك نع مهعامطأو مهلامآ اوعطق مهنأ : ىنعملا نأ :اهغلاثو
 ناطلسلا رظن عقوتت ةيعرلا نأ ىرت الأ رظنلاب عمطلا نع هناحبس ىنكف «هريغ نود

 ًابلط ىئرملا وحن ةحيحبصلا ةقدحلا بيلقت رظنلاو .. + لاقف ةعل رلظنلا سف فيقع كالذو 5

 4 ةرظانف ةيدهب مهيلإ ةلسرم ينإو 9 : "0 ,اظتنالا ىنعمب رظنلا نوكيو .هتيؤرل
 :رعاشلا لاقو (ةرظتنم ىأ [؟ 5 : لمنلا]

 انينولبلا راتعب# نييصرلا ىلإ ١ هتارظان ودب موياةوسنو
 نوكتو «ةرظانملا هنمو ,تركفت ىأ : ةلأسملا هذه ىف ترظن :لاميف ركفلا يف لمعتسي مث

 0017 نع يقادلإ رحال هيراختتاللا :ركادجتا ناد يي وودا لاقي «ةلباقملا ىنعمب

 لع تعا قا است شدا ةياور ىفر (؟)



 ؟ج نور سفملاو ريسفتلا تحسب سس سس سس 0 1

 ىلإ رظانف : فلتخم سانلا رظنف ءاههجئاوح ىف هفاعسإو اهيلع هلاضفإ ىف عمطتو

 لاوقألا هذهو : ,هلمؤي هبر ىلإ رظانو ؛:ةعارز ىلإ رظانو ؛ةراجت ىلإ رظانو «ناصلسلا

 رارقتسالا دعب هنإ : ليقف ؟نوكي ىتم راظتنالا اذه نإف اذه ىلعو «ىنعملا ىف ةبراقتم

 هل وهام رظتني قيرف لكف «رانلاو ةنجلا ىف قلخلا رارقتسا لبق هنإ :ليقو «ةّنجلا ىف

 نأ زوجي رظنلا نأ لدعلا لهأ روهمج ركذو - رابجا دبع ىضاقلا رايتخا اذهو . . لهأ

 دارأ هئاحبس هنأكف «نيهجولا ىلع هلمح نم ابل | عنام الو «ًاعيمج نيينعملا ىف نسحب

 ًالاح ا ,ميعنلا عاونأ نم لاحلا ىف مهل دَّعمْلا باوثلا ىلإ نورظني مهنأ

 يعم ناك ذأ اا يد كول كراوم تب ابو مكاو

 دعانا كقارساو# 0 انجم راظتنالا 0

 دع اوظفلب اداري نآ وجي هققلا لوصأ ىف نيملكتلا رثك

 ا رار بيلا داإ امو ارو يضر ا لق ىطقولا اخ

 فيكف اصلاخ هميعن نوكي ال رظتنملا :مهلوق امأو .راظتنالا ديري ةرمو «رظنلا دي
 لاحلا ىف هيلإ جاتحي ال ًائيش رظعني نم نأ : 0 لل

 كلذ لب «هب هرورس صقني الو كلذب متهي ال هنإف هتجاح دنع هيلإ هلوصوب قثاو وهو

 هقحليو لاخلا ىف 00 ا لا ند يلا

 مغلا نإ : هوجولا ىلإ 0 يف ليق دقو .هيلإ لوصولاب قثاو ريغ وهو ةرضم ةتوفب
 للهت ةنمايقلا موين درو اذ 0 تاك ا ؛هرجولا ىف نارهظي امنإ رورسلاو

 يالا م هلاعفأ ةبغم فاخي رفاكلا نأو .ههجو

 :رحسلا ©

 كلذ ىف ةْنسلا لهأ روهمجج فلاخيو هب لوقي الو رحسلا ةقيقح ركدي ىسربطلاو

 يف يا ذهلو هني هلل لؤسر رخخس ىف ئراختل : |ثيدح ركديو ؛مهسلدأ دريو

 ئلع نيطايّنشلا ولتت ام اوعَبّتاو 8 : اي ل : ؟) ةيآلل ىلاعت هلوقل هريسفت

 : لاوقأ ىلع رحسلا ةيهام ىف فلتخاو *هصن ام ( لوتقي «ةيآلا .. . © ناميلس كلم

 ةردسلا] كاف هلل رك هومر را ل م نم برض هنإ :ليقف

 خيشلا لوق وهو . .قلفلا ةروس هيف لزنأو «هنم ةياقو هباتكب هنم زوحعلا لعجومنف
 | 1 .ًانباعتسفا نم هلا ددع با دهفملا

 ..ةقيقح اهل روحسملا ىل ىلإ ليخت ؛ ايل ةايتعلا تاوورتار يبرر فطام : ليقو

 (ةروص ىلإ ةروص نم هبلقيو ار امح ناسنإلا | بلقي نأ رحاسلا نكمي هنإ :ليقو

 .«ةوبتلا فرعي ال وهف هب: قدص نمو «زوجي ال وهو .عارتخالا هجو ىلع ناويحلا ءىشديو



 كت - ؟ج نورسفللاو ريسفتتلا سس
 ىلع 0 أولو «عوبلا 0 تازجعم نوكت نأ نم نمأي الو
 يسمو قعيررصلا دوج او .تلداسلا ةل ازإ ىلع اردقل بيغلا املعو «ررض وأ عفن

 أوسأ مهانيأر ل ل ل ا لا ىلع ةبلغلاو

 اماق . كلذ عم يش ىلع نوراذقي ال يهنأ ادملعاب نايل ديكس سيدك لاح سانلا

 لعفي مل هنأ وأ هلعفي مل ام لعف هنأ ىري ناكف رحس هلل ىبنلا نأ رابخألا نم ىور ام
 نوعبتت نإ : رافكلا قصتنا كيلا لاف قو اهبلا فا ذل ةلجففم رابخأف هلعف ام

 يف نيقداص رافكلا ناكل هيف لمع رحسلا ناك ولف..[8 : ارنا 4 اروح م الحرألا

 و ىف مهفلاخي هارن لب ؛ نذل علا ”ءادقتعم لكب لوقلا يفريطلا 5989

 ا ا ل لا

 هارن اذهلو «ةلزتعملا بهدم فلاخي - الشم - ةعافشلا ىف ىسربطلا بهذمف

 يزجت أل اموي اوقّناو ل : .ةرقبلا ةروس نم ( 48) ةيآلا يف ركل ل
 .. © ن ا ل
 نصوم ةرآلا# ذه مكح ا لاق # ةعافش اهنم لبقي الو# : هةنضت ام نوفي

 دم ا ا انّوابآو ءايبنألا دالوأ نحت :اولاق وهنأل ةدوهبلاب

 0 لا د يوم ع ام ا كن رس رخل

 عفدب ةصتخمم ىه اندنعف ءاهتيفيك ىف ةاوفلتخا نِإو (ةلوبقم ةعافش ىبنلل نأ ىل

 ندم ملا ا ا ل

 ةتباث ىهو .نيصاعلا نود نيبئاتلاو نيعيطملل عفانملا ةدايز: يف نع ةنرفعلا تلاقو

 «نينمّؤملا ىحلاصلو «نيرهاطلا هتيب لهأ | نم ةيندالو هييحشملا هباحصألو «ىبنلل اندنع

 وم و رمست يحبأب اها ا اريحا اح ضابطا 500 يندب
 ىضر انباحصأ تاياور ىف ءاج امو ع أ نم رئابكلا لهأل ىتعافش ترخدا» :هلوق

 ىلع عقفشيو ؛عفشأف ةمايقلا موي عْمشَأ ىنإ» 00 لا
 ل ا لا نينمؤملا ىندأ نإو ,نوعفشيف ىتيب لهأ عفشيو ؛عفشيف
 ىلع مهتارسح دنع رافكل ب عار راسور ل و اي ص حالا اوخإ نم
 ,قيدص الو *؛ نيعفاش نم انل امف :ةع افشلا نم ناميإلا لهأل لصح امت مهل تئافلا

 ها ل ال

 اه



 لس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 ٠ : ناميإلا ةقيقح ©

 ىلاعت هلوق ريسفتل ضرع امل كلذلف ناميإلا ةقيقح يف ةلزتعملا فلاخي ًاضيأ وهو

 مهانفزر اممو ةالصلا دوميقيو بيغلاب نودمؤي نيذلا ل : 00 ةروس نم ( 1 ةيآلا ىف

 مث (ةعاطلا لعف وه ناميإلا : اهعمجأب ةلزتعملا تلاقو .. ١) :هصنام لاق . ا

 . ةيسختل شتارملا رهقعا نم موعموترذاوتلاو نطقازفلا 0 0-38 0
 :اضرلا ىسوم نب ىلع نع صاخلاو ماعلا ىور دقو ءاهلك رئابكلا نم بانتجالا اوربتع
 ىلع كلذ ىور دقو «ناكرألاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاو بعلب ديس ونار نإ نأ

 عابتاو «لوقعلاب نافرعو «ءلومعم لمعو «لوقم لوق ناميإلا :اضيأ هنم رخآ ظفل

 . لوسرلا
 لكو ٠ هلسر هب تءاج ام عيمجبو هلسربو هللاب ةفرعملا وه ناميإلا لصأ : انأ لوقأو

 هقلع ناعإلا كد اذ قلاع هتاف ؛ةنألا و هذه هيلع لدي ؛هب قدصم وهف ءىشب فراع

 هدرفأ مث «ةقثو ةفرعم ىلع بيغلا نم هب ربخأ اميف ربخملل قيدصت هنأ ملعيل «بيغلاب

 اممو ةالصلا نوميقيو :  لاقف هيلع اهفطعو ةيلاملاو ةيندبلا تاعاطلا رئاس نع رك ذلاب

 هيلع لديو ؛هريغ يلع فطعي امإ هسفن ىلع فطعُي ال ءىشلاو ؛# نوقفني مهاَنقزر

 4 ناعإلاب نئمطم هبلقو ل : لاقف بلقلا يلإ هفاضأ ناميإلا ركذ ثيح ىلاعت هنأ اضيأ

 ىبنلا لاقو . "0 ةلداجما ] © ناميإلا مهبولق يف بتك كتلوأ 9 : نلاقوا اق لحنلا ]

 امك اناعإ نارقرا مس دقو (ةينالع مالسإلاو - هردص ىلإ راشأو رس ناميإلا :

 دقو ًايقيقح ال ًايظفل ًاناعإ ناك لهج وأ كش نع ردص ىتم هنأ الإ اقيدصت ىمسي

 هللا ةويعت نصم ا احيولتو ةراعتسا اناميإ اضيأ حراوجلا نافيقا قديح

 سيل لعفلاو .لعفلا هقدصي ال لوق ىف ريخ الو «هلاقم هلاعفأ قدصُت نالف : لاقيف

 ماركو يدل كولا قلع هيسالا ١ لها يعد ها ل

 قي ديصخلاو ا بلعلاو ةقرعملا وه تافالا نا نأ ىلإ هلوبقو ربخلا ةحص ميلست عم رمألا لآ
 زارقإلا نف هعتسي هنأ أ الإ كلذ ىلع ل هطفل طلو ألا ضعفت اموحت ىلع د

 ايد رفلا دايو كاعانماو هيف ةناكرالاب نيل ةكايتلاب

 : ةعوضولملا 0

 هباتكل هفصو ىف ًاقداص نكي مل هلل همحر ىسربطلا 6 لوقن نأ ادتوفي الو ..

 نم ىوري اميف قفوم ريغ هاند جوف ا ا م ا

 فيلا ةيعدولاب نيويسع و قاف يطول رك هرمي ا دقف ؛هريسفت ىف ثيداحألا

 .مهعيشت ىلع لديو مهتادقتعمل دهشي امم تيبلا لهأ ىلإ وأ ُهنْقَع ىبنلا ىلإ هوبسنو



 تاس ا يه سس
 ل ا ا ل
 لأ لإ ادهم روسلا لئابطف ىف ةكتيداحبالا نما هاد يل

 . ملعلا لهأ قافتاب ةعوضوم ثيداحأ ىهو هي هللا لوسر ىلإ اعوفرمو «هريغو
 ثيداحألا نم هريسفت ىف ىوري هبحاص اندجول ريسفتلا اذه انعبتت ول كلذك

 قدصلا ةغبص اهيلع ىرن داكن الو اهؤرقن رابخأ ىهو ؛هب لصتي وأ هبهذمل دهشي ام
 0 .قحلا ءاورو

 راس كاما دهرلا ةروس نم (1/) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 مث «ةعيشلا ةنسلأ ىلع عوضوم وه ام تاياورلا نم ركذي هنأ دجم . , « داه موق لكلر

 ركذ نأ دعب وهف . 0 ير و بكا يجو

 لؤسر لاق ةيآلا تلون ١ :لاق هنأ سابع نبا نع لقن ةيالا د ًالاوقأ

 لقنو . ا ل , : هنت هلل
 نب ىلع م هدنعو ؛روهطلاب هلع هللا لوسر اعد :لاق هنأ ىملسألا ام
 تنأ امْنِإ © : لاق مث هردصب اهمزلاف رهطت ام دعب ىلع ديب هللا لوسر ذخأف «بلاط ىبأ

 ,مانألا ةرانم كنإ :لاق مث , 4 داه موق لكلو ل : لاقيت مرد نإ اندرات ردم

 007 كاد قلنا كلل لع ةيشا وف رقلاو ريمأو ,ىدهلا ةياغو

 مكلأسأ ال لق ل٠: ىروشلا ةروس نم ( ؟7) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو . 1
 : ةيآلا هذه ىنعم ىف ةثالث ًالوقأ ركذي هدجن . . © ئبرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع

 احتلاو دداوتلا الإ | ركنا ةطيرشلا ميلعتو ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال :اهدحأ

 . حلاصلا لمعلا نم ىلاعت هللا ىلإ ِبرَقَي اميف

 .اهل ىنوظفحتو مكنم ىتبارق ىف ىنودوت نأ الإ :هانعم نأ :اهيناثو

 لهأ نع تاياورلا نم قوسي انهو .. .مهيف ىنوظفحتو ىتبارق اودوت نأ الإ : اهثلاثو
 - ىوريو ءامهدلوو ةمطافو ىلع : مهتدومب هللا رمأ نيذلا نأب حّرصي ام مهريغو تيبلا
 ا ل را ده تيفوزب اكيبف
 قلخم ىلاعت هللا نإ ز: ههلع هللا لويسر لاق لاق ىلهابلا ةمامأ ىبأ ىلإ ًاعوفرم ( ليضفتلا

 ىلعو ءاهلصأ انأف ؛ةدحاو ةرجش نم ىلعو انأ تقلُخو «ىّتش راجشأ نم ءايبنألا
 نصغب قّلعت نّمف ءاهقاروأ انعايشأو ؛اهرامث نيسحلاو نسحلاو ءاهحاقل ةمطافو ءاهعرف
 ماج علا ةوزداو'اعضلا نيب هللا دبع ادبع نأ ولو ,ىوه اهنع غاز نمو احن اهناصغأ نم

 ىلع هللا هبك انتبجم كردي مل 5000
 .2") ئبرقلا يف ذ ةذوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ أل لق :  الت مث «رانلا ىف هيرخدم

 )١( ص يناثلا ءزجلا (5) . هص ىناثلا ءزجلا 5810 - 53854 .



 بسس »جس نورتفملاو ريسفتلا هس سس سس سس ل تلو

 ءانهيلئاق ىتإ ةوزعم ةيليئارسإلا تاياورلا هريستفت ىف ىسربظلا ىوري ام ًاريفكو

 غيم ئنادعيم اخ تداكتالا اذ ديلا فايف محا قا وقار اهراك لينا كاش كره طلو

 نع اهدعبو قحلل اهتافاجيم نم اهيفاام نيبيؤ-«ةياوزلا بذك ىلع هبني هنإف «ةديقعلا

 لهو © : يل ل ب : ىلاعت هلوق ددع ًالثمف «باوصلا
 هي اقم د كو . © دووا ىلع ىلع اولخد ذإ بارحملا اوروست ْذِإ مصخلا أبن كاتأ

 ليبس ىلع هنم لصح هنأ 07 هش أ عزم واد رافغتما ىف فلعخاو» رت لومي

 نع هناخنبس ربخأ امك ءدوجسلاو ةدابعلاب للذتلاو عوضتملاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا

 امأو 7 : ءارعشلا ] © نيدلا موي يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو :هلوقب ميهاربإ

 ظفل نو ناس ل يلف [16 : يا 4ك نرفعف )ل 0

 هللا 8 : ةلوص وما 1 اشعل ] # مهعداخ رهو هلل انوعداخي © : هلوق لثم ءازجل

 ىف ليق لوبقلا ةبوتلاو رافغتسالا نم دوصقملا ناك املف .[15:ةرقبلا] 4 هريس
 .مهريغو ةيمامإلا نم بونذلا عيمج نع ءايبنألا هني نَم لوق اذهو «انرفغ»
 مهنإ مث «هنم عقو ريغص بنذل ناك هرافغتسا نإ :لاق رئاغصلا ءايبنآلا را

0 

 غلبف «هنم اهوجوزي نأ اودارأ اهلهأ ناكو ةأرما بطخ ناّبح نب ايروأ نأ : اهدحأ

 ىلع دواد بتوقف ءايروأ ىلع هومّدقف هنم اهوجوزف ًاضيأ رد ملا
 ظ عا يك وايت

 هلاثمأ ئلع هعزج هيلع عزجي ملف لتقف هزوغت ضعب ىلإ ايروأ جرخأ هنأ : اهيناثو

 .نيكلملا لوزنب كلذ ىلع بتوعف «هتأرما 6 هسفن تلام ذإ هدنج نم

 اديس ب رك اعلي اقوا ذإ لجرلا نأ هتعيرش ىف ناك هنأ :اهشلاثو

 اد بطخ ايروأ لعق املف «جورعي نأ مهريغل زوجي ذدئنيحف ؛اهب جوزتلا نع اوبغري نأ

 0 ىلع بتوعف اهوبطخي نأ هءايلوأ هتلالجو دواد ةبيه تعنمو هتأرما

 هال نفسك عمال هاو قدوم اكان نانا لك يماواك دواد نأ :اهعبارو

 ىلإ داعو امهنيب لصفف عابطلا ليم اهيلإ هسفن:تلامف ؛حابم كلذو اهنيعب اهفرعيل
 . بتوعف ةلفاون ضعب نع اهرمأ ىف ركفلا هلغشف «هبر ةدابع

 نيح هيلع بجي ناكو «تبثتلا لبق مكحلا ىف هتلجع ىلع بتوع هنأ :اهسماخو
 00 و ا ا ا لا تا ب

 .ةداعلا تقو ريغ ىف هيلع امهلوخد نم هعزف مكحلا ئف تبغتلا هاسنأ اهإو «كلذ

 ل 1 را ااا ول وعما | ىف ركذ ام امأو

 ا مس يلم انو هان جو اقفال ديسك مي كن بفورف ل ل



 ٠٠6 -7ج نورسفملاو ريسفتلا لس

 تاويل دش وش انتين عمر ايي دعا لاقف .«تبلتبا كف نق هلدف ةللعبتملا

 ع يي الا ةوك ىلإ يي لسا ا ب

 جملا از وأب ثعبف ءاهجوزعب مهو فاروق سها ها وول ا رماءاذان ةركللا نم

 املف «لتفو كلذ لعفف ةنيكسلا هيف ىذلا ةواقلا مامأ يرسل ري

 هبارحم ىف موي تاذ وه انيبف «ناميلس اهنم هل دلوف اهب ىنبو اهجوزت اهتدع تضقنا

 ىلع انضعب ئغب نامصخ فخت ال : :الاقف ؛ ها ال

 ىلإ نيلجرلا دحأ رظنف ..[14.-؟؟ :ص] # مه ام ليلقو إ :هلوق ىلإ .
 نيمصخ ةروص ىف هيلإ هللا دما ا قر ل رح حملا

 ىف ةهبش ال اممف"هغومد ةرثك نم عرزلا تبن ئتح ىكبو:باتف :هتغيطخ ىلع هانكبيل

 نيذلا ىلاعت هللا ءايبنأ نوكي نأ زوجي فيكف ةلادعلا ىف حدقي ايتو نوت ةيقايعف

 نا ل ل ل ع يحلل
 ريمأ نع ىور دقو . 0 ءايبنأ لج ؟هنم لوبنقلاو هيل 0 يياسلا قرع فتن

 د ند دعي هناددعال اذ أ ةرما جوزت دواد نأ معزي لجرب ىتوأ آل لاق هنأ نينمؤملا

 .7١2(مالسإللا ادحو «ةوبنلل

 : ىزمرلا ريسفتلا ©
 ىلإ ردابعلا رهاظلا غم ىشخعي اريسفت نآرقلا رسفي اذه هباتك ىف هنأ عم ىسربطلاو
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 ركذي ىرخأ ةرابعب وأ ؛ةينطابلا نناعما رك كيدفلا انايحأ هيلع ظحالن اَنأ الإ نهذلا

 هيمو هنااا لافتا هدي داتانوناك نإو وهو «ةعيشلا هب لوقي ىذلا يقرا ريكمستلا

 . هدنع نم ةلدأب اهديؤي ام ان يك الل نورا
 رون هللا ل : وجا ةروس نم (") ةيألا ,ىف يلاعت هلوق رَسف امدنع هنأ ١ لد اشم

 مالك دعب لوقي هدجمن ,ةيآلا . . ..# حابصم اهيف ةاكشمك هرون لم ضرألاو تاومّسلا

 ناك ناوقألا دهوك ملا دا لارقا ىلعفي هيشلاو هيشلا اذه ىف قلتو )ليو
 ىور ام ىهو «ةعيشلا عضو نم .نوكت نأ ودعت ال ىتلا تاياورلا ها

 نم انعيالول هللا ىدهي هيي دمحم حابصملا اهيف ةاكشملا نحن :لاق هنأ اضرلا نع
 نع دانسإلاب هللا همحر هيوباب نب رفعج ىبأل ديحوتلا باتك نم هلقن امو .(« بحأ

 رون :لاق © حابصم اهيف ةاكشمك ل :هلوق ىف رقابلا رفعج ىبأ نع دشار نب ىسيع
 يبنلا ملع راص «ىلع ردص ةجاجزلا © ةجاجز يف حابصملا © «ىبنلا ردص ىف ملعلا
 ةيقرش أل » «ملعلا ررن 4 ةكرابم ةرجش نم دقوي ل ءأيلع ىبنلا مّلع اع ردص ىلإ
 :لاق © ران هسسمت مل ولو ءيبضي اهنيز داكي » ؛ةينارصن الو ةيدوهي ال «ةيبرغ الو

 )1١(١ ةحفص يناثلا عزجم 5145



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 مامإ ىأ «ٍرون ىلع رو ؛ ؛لكسي نأ لبق ملعلاب ملكتي دمحم لآ نم ملاعلا داكي

 هيلع مدآ ىبنلا ا ل ل سل

 هفيعإ ١ ف دامت هل مهلعج نيذلا ءايسفو آل اءالؤهف .ةعاسلا موقت نأ أ ىلإ مالسلا

 لوق هيلع لديو ؛مهنم دحاو نم رصع لك ىف ضرألا لخت ال :هقلخ ىلع هججحو

 ليسسحم ريتيفألا تنأ

 ريجهاظا هند وهيل

 وعملا م ةيعشلا ةقآ

 لزي مل مدآ ندل نم

 اقداص كتفرع دقلو

 اوبملاب قلطتت: تلازم

 دوسمرغأمرق
 د 1 0

 دعسألا كتفنكت د

 دشرم ىصوانيف
 قع هل لوجفلاو

 دريمأ لسفط تتنأو:و

 ىئنعلا ةحوذد نه .ةيآلا ىف'ةروك ملا "ةكراببملا ةرهشلا وأ ىصغشب ةلبسللا لع قف

 اهناصغأو «ةمامإلا اهعرفو «ةوبنلا اهلصأ ةرجش «ناميإلاو ىدهلا ةرتعو ناوضرلاو

 .0١2(ليئاكيمو ليربج اهمدخو «ليوأتلا اهقاروأو «ليزنتلا

 : هعيشت ىف هلادتعا ©

 ةيمامإلا ىفرطتم نم هريغك هيف لاغم ريغ هعيشت ىف لدتغم :مرعطلاو

 هنأ هيلع ذخان ملو ءاريبك ابصعت هيلع سملن ملف هريسفت ىف انأرق دقلو ؛ةيرشع انثإلا

 مهنيدو مهتلادعب بهذي امب مهيف نعط وأ ةباحصلا نم ادهن نك

 ناك نإو «ءايبنألا فاس كا 00 ل ل

 ايلع ىلاو نم نأش ىف اًعيدح هلي يع هللا لوسر نع ىوري هاندجو دقلو . ةمصعلاب لوقي
 افقوم فقو لجرلا نأ ىلع لدي ةحصلا نم هتجرد نع رظنلا فرصب وهو «هاداع نّمو

 هاور ام وه ثيدحلا اذه ,هنع هللا ىضر ىلعل هبح نم ام دح ىلإ طسولا قر

 نم ( 51) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق لوزن ببس ىف تليق يتلا هوجولا نم عبارلا هجولا ىف

 لاق يخت يللا اذإ الغم ميرم نبا برض املو 8 :فرخزلا ةروس
 :لاق هنأ تاولصلا لضف لضفأ مهيلع ىلع نع تيبلا لهأ ةداس ه اورام :اهعبارو ...9»

 امنإ ؛ ىلع اي : لاق مث ىلإ رظنف شيرق نم لم ىف هتدجوف اًموي هللا لوسر ىلإ تعج

 هضغبأو ءاوكلهف هبح ىف اوطرفأف موق هبحأ ميرم نبا ىسيع لثمك ةمآلا هذه ىف كلغم

 اوكحضف مهيلع كلذ مظعف ءاوجنف موق هيف دصتقاو ءاوكلهف هضغب ىف اوطرفأو موق
 71 ةيحلا اهيل تمم سرا وسال نت يبشم كارتاقو

 ١١( .ا185/8 ةحفص ىناثلا ءزجلا ١١( ةحفص ىناثلا ءرجلا 595.



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 دئاقعو هبهذم لوصأ نع ةوق لكب عفادي هنأ هبصعت نم هيلع هانظحال ام لكو

 نم نيرتسفلل ؛ 0 لقنو تارالا عما ف ويرسفلا ناوقأ وو اذإ هنأ امك «هباحصأ

 / نم هل رهظي امب هديؤيو هبهذم ءاملع لوق ىضتري هدجم اهيف هبهذم لهأ

 ا ةةاسلاة روش نعت د مؤ ةيللا ىف نلاخت"هلرقل ةريستا دنع اقف
 ,نارفأ + هديب ىلا ىف ليق» :لوقي «ةيآلا .. . «اهلمأ ئَإ تانامألا اوت نأ

 هللا ددينع/ ناو رقانلا رمعج - ىبأ نع هباحصأ اوراس كو لرصد ركذي مث

 (هدعب نم ىلإ رمألا مكسب نأ ةنينألا قرع دنجلاو لك هللاوعأ) 0

 ىورو .رمألا ةالو ةعاطب اذه دعب ةيعرلا رمآ هنآ هدضعيو : :لوقلا اذهل هي ديوس انت
 اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ ظ :لل هّللا لاق ؛ مبكل ىرخألاو انل امهادحإ ناتيآ : اولاق مهنأ مهنع

 يلوأو لوسّرلا اوعيطَأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايا : 0
 ا . « مكن رمألا

 نيذلا اهيأ اي ل : 0500000 دنع الثمو |
 اهرك ديا ةعبمدق ةيآلاا هي اوعيطأو هللا اوعيطأ اوما
 ردا وي صع بع ءاضانو كرف مع د ا هس ا رس
 مهرمألا ا نأ قداصلاو رقابلا نع ور مجد اع دعا ) :لوقي ءاملعلا مهب

 ؛هلوسر ةعاطو هتعاط بجوأ امك قالطإلاب مهتعاط هّللا مرام

 هنطاب نأ ملعو :هتمصع تبث نم الإ قدلاغالا يباع .ةرعا ةفاظراللا يحوم نأ زوجيالو

 ءاملعلا الو ءارمألا ىف لصاحب كلذ سيلو ؛حيبقلاب رمألاو طلخلا هنم نمأو ؛هرهاظك
 هنأل «لعفلاو لوقلا ىف نيفلتخملل دايقنالاب وأ «هيصعي نّم هعاطُي نأ هللا لج مهاوس

 كلذ ىلع لدي امتو .هيف اوفلتخا ام عمتجي نأ لاحم هنأ أ امك ؛نوفلتمخغا عاطي نأ لاحم

 الأ ؛هتعاطب هلوسر ةعاط نرق امك هلوسر ةعاطب رمألا ىلوأ ةعاط نرقي مل هلل نأ اضيأ

 ,قلخلا رئاس قوفو رمألا ىلوأ قوف لسرلا نأ امك ءاعيمج قلخلا قوف رمألا ىلوأ نإو
 ةمألا تقفتاو ,مهتمصعو مهتمامإ تتبث نيذلا دمحم لآ نم ىدهلا ةمئأ ةفص هذهو

 .7'2 (مهتلادعو مهتبتر ولع ىلع
 ان وراق ارحل راي يصتم ل مل يعل ارك يا يتاح راسو
 اننا عه فلتا طابا ده ىف ىف كانا نتقا ةةحيدتا وكوت ريزعسلا دسم

 رمألا هب غلبي ملو هريغ ولغ لغي مل اهنع حفانو هتديقع نع عفاد نإو ىسربطلا نأ
 . ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا ةالغ نم هلاثمأو ىنارزاكلا ىلوملا اهيلع ناك ىتلا ةجردلا ىلإ

2 2 50 
 7 2م 7

 .555 ةحفص لوألا ءزجلا ١١( .55959 ةحفص لوألا ءزجلا(١)



 تاضور بحاص لاق .ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ةالغ دحأو «ىشاكلا ضيفلابو ءنسحم

 هوي لاو ع ورتلا يل ةلاجبلاو نوفل و ليطللا ف وب :هصخلم ام هعمجرت ىف تانجلا

 ريبعتلا ةدوج عم «فينصتلاو فيلأتلا ةرشكو «لوقنملاو لوقعملا:بتارمب ةطاحإلاو

 هرمعو .دبألا ىهتنم ىلإ دحأ ىلع ةفئاطلا هذه ىف ىفخي نأ نم رهشا نييفهشلاو

 نم.فلألا دعب هتافوو .نينامثلا دودح زواجت ةرفاولا هفيناصت عبتت نم انل ديفتسا امك

 ناك اندر روحك ال ففعل ويعمل مامن قحلي فينب ةرهاطلا ةرجهلا

 دبع ىلوملاب روهشملا رخآلا هوخأ اذكو «نيدلا رونب فورعملا دمحم هوخأ اذكو ؛ءاملعلا

 رابك نم ؛«كالفألا ةورذ ىلإ هردق عفترملا ليلجلا هتيب ناك دقف :ةلمجلابو «روفغلا

 مل ثيح ىلإ هلضف غلب دقف لجرلا سفن امأو . كاردإلاو لضفلاو لمعلاو ملعلا تاتويب

 رهاوظلا قيبطتو «قالخألاو ةفرعملا بتارم ىف اًصوصخو ؛هلثم ةفئاطلا هذه نيب فرعُب
 ؛ىلازغلا دماح ىبأ برشم هبرشم هبشي ناكو «قارشإلا ةدوجو «قاذملا نسحب نطاوبلاب
 ءاهريغو ءانغلا ميرحت ىف هتلاسر ليذ ىف ىلماعلا ىدهشملا ىلع خيشلا هيلإ بسن دقو

 رفكلا ةحئار اهنم حوفت ىتلا ؛ةلطاعلا ةلطابلا ءارالاو ؛ةدسافلا ليواقألا نم اريثك

 عرشلا اذه ملع تايعطق نم وه امل ةداضملاو (نيتملا نيدلا اذه تايرورضب ةراضللاو

 ىلإ ةبسنلاب كلذ اننكمأ امل ةحيحص ةهيجو لماحمب اهنم ةلمج ليوأت اندرأ ولو «نيتملا

 عورفو ةعيرشلا هذه لوصأ تايفانم نم ... ةحيرصلا لب ةرهاظلا هظافلأ هيلع لدت ام

 مدعو «رانلا باذع ىف رافكلا دولخ مدعبو «دوجولا ةدحوب هلوق لثم .ةعيشلا بهذم

 ةيسجنم مدعب هلوق ٍيىفو «رابكلا انثالجأ ةلمج ىف اوناك نإو داهتجالا لهأ ةاجن

 نم ضيقنلا فرط ىف امئاد هللا همحر ناك دقف ةلمجلابو .. سجنلا لثم هريغل ع

 هنامز ءاملع نم اريثك اضيأ هيلع ركني ناك نّم ةلمج نمو .. روك ذملا ىلع خيشل

 كة ل ل ا جام ذا نط هيش لوما ثدحملا 00

 ةدلب ىلإ ةكرابملا (مق» نم جرخف هقح ىف ءوسلا هداقتعا نع هرمع رخاوأ ىف عجر هنإ
 قع ا تاع تاع نسحبب هيدل راذتعالاو «فالخلاب هدنع فارتعالل (ناشاك »

 انالوم هيل لإ جرخسف «ئسملا كاتأ دق نسحم اي :ىدانف «هراد بان ىلإ لضو نأ ىلإ ةيمادق

 هروف نم لحر مث هبحاص نم امهنم لك اا ا لا



 مدع 0 هرودسلار روسحلا تثحح
 ناوضر بلطو بنذلا كرادتو سفنلا مضه الإ ةكرحلا هذه نم درأ مل : لاقو هدلب ىل

 دعب هنع عجر لطابلا هقح ىف دقتعا نم ضعب نإ : اضيأ لاقيو .باّهولا زيزعلا هلل
 مل هتافو دعب هنع عجر لطابلا ىلإ عوجرلاب هرمأي ةنسح ةئيه ىلع مانملا ىف 0
 ىف وهو هرمع رخآوأ ىف هبتك ام ضعب ىلإ عوجرلاب هرمأي ةنسح ةئبه ىلع مانملا ىف هار
 هرم هنت ةثريلا ةئيف ناك و: ةيبسن ابك هدسو هللعو طقيتسا انملف ذك ١" ذك ناكي

 ىلوملا :لقف ل مالا 1217 يقام هكا هنو ىو ككاطكلا لارقا نمل :هييند اهنيمع

 يي ماع كايعاك ناك شاك كا 0 كلل لل لا

 نايطا موف ملا ل ما وسلا توما كاك
 الإ نسح وهو «ةلكشملا اهثيداحأ حرش عم ةعبرألا بتكلا عمج ىف ىفاولا باتك اهنم

 ىف ةاجنلا ةنيفس باتكو «هبتك نم ةلمج اذكو «ةيفوصلا ةقيرط ضعب ىلإ ًاليم هيف نأ
 باهك ف نقنلا نع -- ءطسوتمو ريغصو ريبك :ةثالث ريسافتو «لمعلا ةقيرط

 ناك خيشلا اذهو» :نيرحبلا ةؤلؤل بحاص لاقو .. نيقيلا قح باتكو «نيقيلا ملع
 ند ناييجار ياست لع ةيطلاوبثك 52207 ابخإ 000 دايضإد

 ءذجنلا نع الضي رك ين ىلإ ءاملعلا | نم ةلمج ةبسن اهنم مِهفُي هنإ ىتح «ةاجنلا ةديفس

 وهو ..[45: دره] 4 نيِرسفاَكلا عم نكت الو انعم بكرا ينب اي إل :ةيآل هداريإ رد
 50 بهذم ىلع اهيف ىرج ىتلا تالاقملا نم ةلدأ هل نأ عم «تحب ولغو طيرفت
 لوقلا ىلع همالك ىف: لدي ام لع «هللاب ذايعلاو رفكلا بجوي داكياامغ ةفسالفلاو

 ىرج دق «كلذب لوقلا ىف ةحيرص ةحيبق ةلاسر ىلع هل تفقو دقو «دوجولا ةدحوب
 صحت هنعر عنا و ةدعاو | هقلا: نما ادهتي رفحا وب ىردقإلا يربح ربا دتاطع يلع هيف
 يقلل لقرون رفع دج ان دجقلا نتاع فورويل ران يع دج اين يراك
 اذ «ةةعنبا قع مريهص ذاك قير ريشلا ميه اربإ نبا ةمفتس مولا ندع ىلاغ لوصتاو

 بهذم راهتشالو .ةفسالفلاو ةيفوصلا دعاوق ىلع اهلك لوصألا ىف هبتك نأ ىرت
 ىف ايلعلا ةبترملا هيلإ تراص هيف مهولغو لب ؛هيلإ مهليمو مجعلا دالب ىف فوصتلا
 يول ا سا رع م جلا سيم ل
 . ةرئابلا عدبلا ةرئاث ءافطإو «ةرغافلا قث اقشلا كلت دس ىف ىعسلا ةياغ ىعسف ىسلجا

 فابنملا تانك ا و لا
 اه ١٠١ ا/ه ةنس ىف هفيلأت نم غرف تيب فلأ نيعبس ةهونرزفقب نازعلا ةييسسستا ف

 نيرشعو دحأ «هنم بختنم «ىفصألا باتكو (ةرجهلا نم فلآلا دعب نيعبسو سمخ )
 ديسلا ديعسلا ديسلا ىكحو .ةريثك ىهو اهفلأ سلا فك و عرلا ابيرقت تيب فلأ
 ىئاشاكلا نسحم دمحم ىلوملا ققحن خا اذ عسا ناك لاك نفر قمسللا رنا وسب

 ((مق) ةدلب ىف هوشن ناكو «ةلاسرو باتك ىتئام نم برقي ام ةريفو تافلؤم بحاص



 تيحتس ؟ نو يفلاو ريسمعتلا | .١١[

 ىلإ ىقداصلا ىنارحبلا دجام ديسلا مامهلا مامإلا ققحملا لجألا ديسلا مودقب عمسف

 اويب مث ؛هيلإ ةصخرلا ىف هدلاو ددرتف ؛هنم مولعلا ذخأل هيلإ لاحترالا داراف «(زاريش)»

 لك نم رفن الولف © : 0 و ا يلع اهمدعو ةصخرلا

 ناويدلاب لءافت هدعب مث «ةيآلا . .. ٠ : ةيوعلا] # نيدللا يف اوُهّقَفتَيَل ةفئاط مُهْنَم ةقرف

 0 ا ا

 دئاوف سمخ رافسألا ىففرفاسو العلا بلط ىف ناطوألا نع برغت

 دجام ةبحصو «بادآو .ملعو ةشيعم باستكاو ؛مه جرفت

 امك «ملعلا ىف هباحصأ نيب هبعك ولعب لجرلل دهشي ام اهيفو فلؤملا ةمجرت هذه
 «ةدساف ةفئاز ةديقع اهنأ ىلع ةعمجم نوكت داكت هتديقع نع تليق ىتلا ل ااوقألا نأ

 الب ةيرف اهنإ لوقيو ةمهتلا هذه نم هتئربت لواحي تائجلا تاضور بحاص ناك نإو

 دهشي ام الو ؛دوجولا ةدحوب لوقلل ارثآ هريسفت ىف هيلع ظحالا ملف انأ امأ .. ةيرم

 0 م1 يحس نقلا ملو .رانلا باذع ىف رافكلا دولخ مدع ىري هنأب

 مهنآو هيلإ بسُن امع هعوجر دعبو ربا لعلو « ىفسلفلا 007
007 

 02000 ا

 قفو ىلع ميركلا نآرقلا هبحاص هيف رسف باتك «ميركلا نآرقلا ريسنفت ىف ىفاصلا

 حرشل لوانتمو 0 نيئزج ىف عقي طسو ريسفت وهو .ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ئدابم

 ذخأي نأ نكمي ام ةيآلا ىف دجو اذإ الإ ليطي الو ادج ا ميكس اسوق خلا كانألا

 راهب نسل اه راو اف عل قع لاس ار كروم هع هان م

 ةوزغ وأ «نآرقلا صصق نم ةصق حرشل ضرعي امدنع ليطي كلذك . هيفلاخم ءارآ نم

 ريسفتلا نم درو ام ىلع ئش لك لبقو الوأ دمتعي باتكلاو . هلي لوسرلا تاوزغ نم

 ةيمامإلا دنع زيسفتلا بتك لك ناش اذه ىف هنأش «تيبلا لهأ ءاملعو ةمئألا نع

 مهملعأو نآرقلا رارسأب سانلا ىردأ مه تيبلا لهأ نأ نودقتعي نيذلا «ةيرشع انثإلا

 1 و ا ال كا ا

 هل هللا لوسر ةباحص ىف نعطيو ؛«هبزح ئدابم نع عفاديو لداجي وهف :هعيشت

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هيلع فقتس ام كلذ ريغ ىلإ .. رفكلاو قافنلاب مهيمريو

 رو يلا لا

 اهب لوقي ىتلا ءارالا مهأ ركذأ نأ ٌئراقلا بسحو ىبسح نكلو ءاعيمج اهركذل
 يع ها هتقيرط ركذأ مث «تامدقملا هذه ىف انل اهحرشيو فلؤملا

 )١1( ه147 ص «تائجلا تاضور ىف هتمجرت رظنا 549 .



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 («هريسفت ىف فلؤملا فقاوم ضعب كلذ دعب ّئراقلا ىلع ضرعأ مث ءوه اهحضوأ امك

 ىف هةكلس ىلا هكلشمو «هيفاهفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذه ةنميق ايلج نيبعي اهنمو
 ع يملا كارا وبا ب يي رس و متل باتكل هحرش

 فلؤملا اهلاق ىتلا ءارآلا

 قد ل لوو هلك تيان ودعم مل ارا مدا اقل مسا مه دن نو

 ملع اوعمج نيذلا مهف ؛ مهادع نم نود نآرقلا ةمجارت مه تيبلا ل ١ نأ فلؤملا ىري

 لزن نآرقلا نأل كلذ «هتاراشإو هزومر ىلع اوفقوو «هرارسأو هيناعمب اوطاحأو هلك نآرقلا

 نيش د ةديقعلا هذه يف وهو « هيف امب ىردأ تيبلا برو - ةوبنلا تيب - مهتيب ىف

 | رة ناب قرف ل اهلك سدا لقاك رم يقدح

 ةرتعلا نإو ...) :لوقيف هريسفت ةمدقم ىف هب حرصيو ىأرلا اذه كفل ملا نفرف

 نمو ؟هب اوبطوخ مهو هقئاقدو هرارسأ سيارع هوجو نع فاشكلا نمف نآرقلا ةمجارت

 ا ب ام ا د اج يما ١ م

 هلّثمو هرودب هردص هللا حرش نم الإ حارصلاو زومرلاب اهريسفت رسبيو هللا تايآ حرشي
 ناك منيتردي يفرد ليراغلاو ليزعتلا ملاعب عيدلع تر ينير "”حابصملاو ةاكشملاب

 ثذإ . مسي مهو لخاؤي مهتم (عفرت نأ نذأ ىلا تاوبينبلا ىهو . 1 يري لزدب

 مهباب نع بهذن نيأف «ىعوأ هب اوبطوخ امب نوبطاخماو ,ىردأ تنيبلا ىف امب تيبلا لهأ
 ظ 5 ا ١ ا

 5 لل سم ا 5

 الإ هلآو هْنيَع هللا لوسر ىلع ةيآ تلزن ام :لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو .. لوقي مالسلا

 اهخسانو ءاهريسفتو اهليوأت ىنمّلعو ,ىطخب اهبتكأف ىلع اهالمأو اهينارقأ
 تيسن امف ءاهظفحو اهمهف ىنمّلعُي نأ هللا اعدو ءاههباشتمو اهمكحمو ءاهخوسنمو

 همّلع اًميش كرت امو ءاعد امب ىل اعد ذنم هتبتكف ىلع هالمأ املع الو هللا باتك نم ةيآ
 هيما فتم را نم نوكي وأ ناك ىهن الورمأ الو ؛مارحو لالح نم هلل

 ىبلق المي نأ هللا اعدو ىردص ىلع هده عضو مث ءادحاو افرح هنم سنأ ملف هتظفحو

 هللا تاوعد: لدتا ىمأو تنأ ىبأب - هلل لس جاوا تلقف ءارونو ةمكحو امهفو املع

 هس ا ا سان هع م

 هريسفت ىف ىشايعلا هأورو : : لاق ( ايصال ١ ايست ادلع فركفا فيلل لامتف .؟



 5 د يف ريست كتاواعفب مانيلا راجت دراما

 نوير ان تاق ا ضر وللا كئاكرش ىفو كيف ىل باجتسا دق هنأ ىبر

 هللا اوعيطأ 0 ا لاق ؟ىدعي نم ىئاكرش نّمو هلل

 لاس اره ومو قلعت نتا اسننا] # مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو

 ,مهلذخ نم مهرضي ال نيد ا («ضوحلا ىلع اودري نأ ىلإ ىنم ءايصوألا

 ا ا ل ريل يس را ع
 . ىل مهمس ؛هللا ناوسو اه: تيلقف# مهؤاعد باجتسي مهبو «ءالبلا 0 مهبز

 هذي عضوو .. ادليه مما: لاق مث ؛ : قييم للا ع لا اذه ىنب هال

 مث ؛مالسلا ىنم هئرقأف كتايح ىف دلويسو ىلع :هل لاقي هل نبا مث « 0

 ؛ىل مهّمسف تنأ ف دما ناك هل تلقف . ا لا 0

 للا ها مشع هنن ف دسم عب تا 0

 نكرلا نيب هعيابي نم فرعأل ىن هارد روسو يس ونا ان و فواد دل

 .2') (مهلئابقو مهئابآ ءامسأ فرعأو ماقملاو
 م ا ا و سلا لا ولا

 كح لاقت او فنلا لقا هينقف تلا اظن الاقدم هحادجلا هقع مع ىف لع

 ناعما ليال : لاق ؟لهَجب ما هرسفت ملعب : مالسلا هيلع رفعج وبأ“لاقف ..نومعزي
 :ةداتق لاق . كلاسإ انأو تنأ تنأف ملعب هرسفُت تنك نإف مالسلا هيلع رفعج وبأ هل

 يلايل اهيف اوريس ريّسلا اهيف انردَقو آ# :ابس ىف ىلاعت هللا لوق نع ىنربخأ : لاق , لس
 لالح ىركو ةلحارو دازب هتيب نم جرخ نم : ةداتق لامتف . .[ :١٠4 ابس] © نينمآ امايأر

 كتدشن : مالسلا هيلع رفعج وبأ لاقف .هلهأ الإ سر نها ناك كيبل اذ وب

 ديري لالح ئركو ةلح ارو دازب هتيب نم لجرلا جرخي دق هنأ هع رمصا كاردسلا

 ؟هحايتجاا اهيف ةبرض كلذ عم برضيو هتقفن بهذتف قيرطلا هيلع عطقيف تيبلا اذه

 امنإ تنك نإ... ةداتق اي-كخيو :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاقف.. معن .مهّللا : ةداتق لاق

 لاخترلا نقافت لأ تنك نإو «تكلهأو تكله دقف.كسفن ءاشات-نم نآرقلا ترسف

 ىركو ةلح ارو دازب هتيب نم جرخ نم كلذ .. ةداتق اي كحيو «تكلهأو تكله دقف

 نم ةدئفأ لعجاف 9 : ىلاعت هللا لاق امك «هبلق اناوهي ءانقحب اًفراع تيبلا اذه مؤي لالح

 ةوعد هللاو نحن .. هيلإ :ليقف تيبلا نيعي ملو « [807 :ميهارب ربا 4 مهيلإ يوهت سانلا

 ملل ناك اذإف ةداتق اي ءالف الإو هتّجَح تلبُق هبلق اناوه نم ىعلا مالسلا هيلع ميهاربإ

 .اذكه الإ | اهوا أ ال هلل هللاو مرج ال : ةداتق لاق .ةمايقلا موي منهج باذع نم انمآ ناك

 نا [دبن يطرح نيقالارقلا ف رعب اف هةدانق اي ككيو : ماليسلا هيلع كعجوب لاف

 اسلا عجرملا ( ١١ .25(5 ص لوألا ءزجلا(١)



 5 1 دو رمل ريبصل دعس
 :هيأرب نآرقلا رّسفي نأ هل زوجي نم ©

 اع الر عرفا لا نكاحم معشق قرر تحيسدرام نإ هند عع نع دكا

 دحجو اعساو رجح دق كلذب نوكيف مهدحو تيبلا لهأ ىلع اروصقم ارمأ حبصأ
 ءاشهلعلا نيب”كرتشم ردق همهف-ىئف نازقلا 0000 مهادع نم لضف

 نآرقلا ىناعم ىف نأ ىري هيدر ؟مهريغو تيبل | لهأ نيب قرف ال اعيمج

 نأ مهل زوجي نيذلا مهفلا اولوأ 5 لا ا 2
 ىلوأ انل ددنحي فلؤملا ىرن . ؟هماكحأ طابنتساو نآرقلا ىناعم مهف ىف مهلوقع اولمعي
 :لوقي ثيح كلذو «ىعيشلا هبهذمب ةيوق ةلص اهل دويقب مهديقيو ؛دودحب مهفلا

 مهيلع تيسبلا لهألو هلوسرلو هلل دايقنالا صلخأ نم نإ :لاقي نأ باوصلاف .
 ثيحب «مهرارسأ نم ةلمج ىلع علطاو (مهراثاآ عبتتو ءمهنم هملع ذخأو (مالسلا

 ملعلا هب مجهو «هبلق انيع حتفناو «ةفرعملا ىف ةنينأمطلاو ؛ملعلا ىف خوسرلا هل لصح
 امب سنأو «نوفرتملا هرعوتسا ام نالتساو «نيقسلا حور رشابو «رومألا قئاقح ىلع
 0 لحملاب ةقّلعم هحور ندبب ايندلا بحص بحصو .«نولهاجلا هنم شحوتسا

 هللا مرك نم كلذ سيل ؛هبئاجع نم اذبن هنم طبنتسيو «هبئارغ ضعب نآرقلا نم ديفتسي

 اوُدَع دقو «نيرخآ نود موق ىلع افقو ةداعسلا تسيلف «بيجعب هدوج نم الو «بيرغب
 :اولاق امك «مهبسفنأ نم تافصلا هذهب نيفصتملا مهباحصأ نم ةعامج.مالسلا مهيلع

 ,ملعلا ف وحصار: ىف لوحدي كعيزير الك سقم هل سو تبنبلا نها اني ناعلس
 م0 ( ليوأتلاب نيملاعلا

 نمطيو ىلاثلا ريسفنلا وه تيبلا لهأ نع ءاج ام نآرقلل هريسفت نأ ىري فلؤلا ه

 : مهريسفت ىفو ةباحصلا ةيقب ىف

 ام ىلع دل ملل ل ماما ار كسل د هللا همتجر -.يلؤملا ناك.املو

 ىري هارن اًنِإف ,مهرينغ نم هب ىردأ مهنأ هداقتعال ٠ «تيبلا لآ نع ريسفتلا نم هيلإ لصو
 نأ ديد ىلا نافلا ريسفتلا وع نيمتنت: نإ ع ىشيلكعلا ةصاوعلا نمش عمم
 مدع ىف غلابيو-لب ؛هزيصلع مدنقت نم هرنيغ رّيسِفتب فرتعي ال هارت امك «ىدفحي

 الو ؛هريغو قافنلاب مهيمريو ةباحصلا نم تيبلا لهأ ادع نم:ىلع نعطيف فارتعالا
 الإ تَّلِضو تمقع دق اعيمج ةباحصلا لوقع نأك «ريسفت نم مهنع ءاج ام ىضتري

 0 3 . مهالاو نمو تيبلا لهأ لوقع
 للي هللا لوسز ةباحصض ىلع ةلاظ ةلمح ع ةءارجو ةحارمص لكب اذه فلؤلا رق

 انيلإ لصو امب «نآرقلا ريسفت نم ىنومدلأس ام ىناوخإ اي اذه ٠.. :لوقي ثيح كلذو

 ٠١. ةحفص لوألا ءزجلا(١)



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا لللك

 هذه نع ىدي روصقو ؛ةعاضبلا ةّلق عم هب مكتيتأ ؛نايبلا نم نيموصعملا انتمئأ نم

 اميس الو «روسعملاب كرتي ال روسيملاو ,روذعم رومأملا نإف ءرودقم ردق ىلع ,ةعانصلا

 لوقلا | وردك نإوبنيرسفلا نإق اسهل بطلا قرا ةقوديو ءامهم ارمآ دار أ تنك ىن

 احسان نآرقلا ىف نآل كلذو «ناطلسب هيف مهنم دحأ تأي مل هنأ الإ «نآرقلا 0

 ءالوصومو اعوطقمو . ميسو نيبو اماضو اماحيو ءاهباشتمو امكحمو ءاخوسنمو

 ءانطابو ارهاظو ؛ةصخُرو ةميزعو ءامارحو ًالالحو هاب دآو.انبيسو ءاماكحأو ضئارفو

 هنَِع ىبنلا وه كلذو ؛هقيب ىف لزن نّم الإ هلك كلذ زييمت ملعي الو .. ايل دعو

 ىبنلا نع درو اذهلو «هيلع ليوعت الف مهتيب نم جرخي ال ام لكف ؛هعيب لهأو هلآو

 تيبلا لهأ نع تءاج دقو «(أطخأ دقف قحلا باصأف هيأرب نآرقلا رّسف نمو : هلي

 نع ةقرفتم تجرخ اهنأ الإ «ةريثك رابخأ هليوأتو نآرقلا ريسفت ىف مهيلع هللا تاولص

 «نيدلا جهانم ىلإ مهداشرإ بجومبو «نيبطاخا ماهفأ رادقأ ىلعو «نيلئاسلا ةلكسأ

 مل رهظو زرب امم هلعلو «ءا دعبلا نم ةّيقتو ءادعألا نم افوخ ءاياوز ىف ايابخ دعب تيقبو

 ا هنأ كلذو «رطخلا نم ةدشو .ةّيقتلا نم ةنحم ىف اوناك هتاور نآل.«رشكالا انيلإ لصب

 4219 َنيِلَّقَقلا نع سانلا ضرعأ «ىرولا ةماع مهب لّضو «؛ىرج ام ةباجصلا ىف ىرج

 كلذب ةماعلا ثكمف نينمؤملا نم ة ةمذرش الإ نيدجنلا نع مهتالالض ءادب رف اوهاتو

 هاسانتو «هتلمح باتكلا ذبن.نأ ىلإ لاجلا لاف .«نيح .ىتح_مهترمغ ىف اوهمعو «نينس

 ل ا هتظفح

 لييس.ل ءامولظم هلهأو ءاموتكم ملعلا ناكو . اعمتجا نإو ىدهلا قفاوت ال ةلالضلا

 مل «نيبصان الو نيفراع ريغ فلخ مهدعب نم فلخ مث «هزاغلإو هتيمعتب / هزاربإب مهل

 ”نومعزي ةفئاط ىلإ اودمعف .نايبلاو ريسفتلا اوذخأ نمعو «نآرقلاب اوعنص ام اوردي

 نم هنوبسحي نمع هريسفت نووريو «ءارآلاب مهل نورسفي اوناكف ؛ءاملعلا نم مهنأ

 نم نينمؤملا ريمأ نودعي اوناكو «مهئارظنو رمع نباو سنأو ةريره ىبأ لثم «مهئاربك

 دوعسم نبا هدعب هيلإ نودنتسي نم ريخ ناكو «سانلا نم دحاوك هنولعجيو ؛مهتلمج

 ءالؤه ناكو «ليبس قحلا باَبَل ىلإ هل الو ؛ليوعت ريثك هلوق ىلع سيل نمت «سابع نباو

 لوسر ىلإ هنودنسي امبرو «هلآم نم نيفئاخ ريغ مهسفنأ ءاقلت نم هنولقني امبر ءاربكلا

 ررقت امل ,مهلاوحأ ةقيقحب ةفرعم هل نكي مل نم مهنع نيذخآلا نمو ءهلآو هلي هللا

 علو «لودع قحلا نع مهنم دحأل نكي ملو لودع مهلك ةباحصلا نأ نم مهدنع

 هللا لوسر ىلع نورتفيو هللا ىلع نوئرتجيو «قافنلا نونطبُي أوناك مهرثكأ نأ اوملعي

 ترق لك ىف عيهل ناكف: رق هاب انرق:سانلا لاح ناك اذكهو «قاقشو ةزع ىف هَلْ

 .؟ ةحفص «ةمدقملا لوأ ىف كلذ نع حصفأ امك ةرتعلاو هللا باتك نيلّقَتلاب دارأ ١1(



 بيسشأ ١8 يس سس ب سس اج نوريمفلاو رس ملا سس

 منيل زبك ىلإ وأ ,نوبيجي مهئاراب مهو «نوعجري مهيلإو ,نوذخأي مهنع «ةلالض ءاسؤر
 نع نووري ام ةلمج ىف مالسلا مهيلع قحلا ةمئأ ضعب نع نووري امبرو «نودنتسي
 قح اهوعرامذإ؛ هياورلا بدآلو مهل ابتف ؛مهلاثمأ نم هنوبسحي نكلو ؛مهلاجر
 سيرو ماركا برد ااوسنو ؛باتكلا تامكحم اوفذح موق نم هللاب ذوعن «ةياعرلا

 هن أمهو ؛مهيبن تيب لهأمهيف دكا هاب اور ا هللا قود موو او ديفا و: نونا هللا تايوسع

 طبهمو «ةكئالملا فلتخمو ؛ةلاسرلا عضومو «ةوبنلا ةرجشو ؛قدصلا ةئسو «قحلا
 ىحولا رارسأ نئازخ ءايندلا لهأ ىلع ججحلاو ؛ىدهلا رانمو «ملعلا ةبيعو «ىحولا

 .قئالخلا ىلع ءافلخلاو ؛قئاقحلا ىلع ءانمألاو ؛ليوأتلاو ملعلا رهاوج نداعمو ؛ليزنتلاو
 كيلا لفاو مهمل ادب اوزمأ أ نيذلا ركذلا لهأو ,مهتعاطب اورمأ نيذلا رمألا اذكر
 مهدنع نيذلا ملعلا ىف نوخسارلاو ءاريهطت مهرّهَطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا

 هيلإ انإو هلل انإ ءنودتهم مهنأ نوبسحي هلك كلذ عمو ءاريسفتو اليوأت هلك نآرقلا
 ةمئأ مهنأك سائلا راص «كلانه ايرخس ملعلا ىقبو كلذك رمآلا حبصأ املو .نوعجار

 ىلع ل 1 ل ا م د وبرضف «مهمامإب باتكلا سيلو باتكلا
 فيكف «ليبقلا اذه نم ةماعلا اهفنص ىتلا ريسافتلاو ؛مهمالكو مهريسافت ىف مهئاوهأ

 0 ل ا ا ةليوعتلا اهيلع جمب

 امنإ مهنأل كلذو «مالبسلا مهيلع ةمصعلا لمأ نعم ثيدح هيف لقث ام.ذيشو ةماعلا ءاسؤر

 ءالؤه هب ملكت ام رثكأ نأ عم ,مهلاوقأ ىلع رثكألا ىف هروح يدرس ىعارخبم
 هج انيلاقما وتو ءارتقلا واو ةغلذ او: قام عيش او حيف يعلو يوحسنلا ف ذاوملكت امنإف  ءالؤهو

 ئلعقرو اهنإو ؟باتكلا نم دوصقملاو مه نيأف «باسُللا نوف روبشيفلا ىلهاوو دبا

 نم مهنمو «هتمه هنع ترصق امث هب هل ةفرعم ال ام كرتو «هتنم هيف تيوق ام مهنم ةفئاط

 لوقلا لوطو «هلوصأو هقفلا عورف ىف مالكلا طسبف «هب قيلي ال ام ريسفتلا ىف لخدأ
 ءارألا نم اهيف ام ركذو ةيمالكلا لئاسملا ىلإ هيف هتمه فرص وأ .ءاهقفلا فالتخا ىف
 ردا يق عت ضال اناره فيرد ردا مادو فدك عل اهاسل نطو هانا

 تبغي مل ام هنم نأ عم «نايبلا ىلإ ةرقتفملا تايالا عيمجب طيحم ريغ امإو «نآرقلا

 نأ ىلإ .. (مهلاقم ضعب ةراكنو «مهلاح ةلاهج وأ هتاور فعضل «موصعملا نع هتحص
 ةماعلا ءارآ تارودك نع هئافصل «ىفاصلاب ريسفتلا اذه ىمبسي نأ ىرجلابو».:

 ا ا
 :مهئادعأو مهئايلوأو تيبلا لآ نأش ىف لزان نآرقلا لج ه

 ,مهئادعأو مهئايلوأو تيبلا لآ نأش ىف لزن امنإ نآرقلا مظعم نأ انبيحاص دقتعيو

 . 4 - ” ص لوألا ءزجلا(١١)



 و تو : ْ مق

 0 ا ا ا 0

ا نع هلقن ام كلذ نمف «ىنعملا اذه ىف ةدراو تاياور نم تيبلا
 ىشايعلا ريسفتو ىفاكل

 عبرو «انيف عبر :عابرأ ةعبرأ ىلع نآرقلا لزن» :لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ ىلإ دانسإلاب

 مئارك انلو)» :ئشايعلا د ازو ؛«ماكحأو ضئارف عبرو «لاثمأو ننس عبرو ءانئادعأ ىف

كالرؤ فقر :لاقف اهلاثمأو ةياورلا هذهل هركذ دعب ىضم مث . .. ( نآرقلا
 ةدج نايحلا 

 مهئايلوأبو مهب نآرقلا تايآ | نم رسيشك ليوأت ىف ؛مالسلا مهيلع تيبلا لمهأ نع

 ع ل ا ا

مهب امإ عةيآ ةيآ ليوأت ىف مالسلا مهيلع مهنع درو ام اهيف اوعمج
 ا(؛مهتعيشبوأ أ 

 م ل لا ا نآرقلا بيكرت ىلع «مهودعب

 لزن 9 ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ىفاكلا هاور امل لغم كلذو : لاق مث

 مورس ءارعشلا] 4 نيب يبرع ناسلب + نيرذملا نم نوكتل كبل ئَع د نيمألا حولا هب

 نع ىشايتعلا رّيسفت قو : مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةيالولا ىه : لاق . ه1[ 158

للا تعمس اذإ ؛دمخم ابأ اي : لاق مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ملسم نب دمحم
 ركذ ه

 0 ا يال وع او

 5 .[ 13 سرا م باكل طاع رك يبه لا لك لإ

 40 ل

 :هليدبتو نآرقلا فيرحت ىف فدصملا ىأر ه

 ىذلا نآرقلا نأو-.نآرلا عمج َنَم :لوأ: وه ةنع هللا ىضر اًيلع ّنأَب ةسحسم:اله يدي

 ثيداحأ انل ىوريو ؛ليدبت الو فيرحت هيلإ قرطتي مل ىذلا لماكلا ن نآرقلا وه هعمج

 هريسفت ىف ىَمَقلا نع هلقن ام : د ا ا

ملسو هلآو:هيلغ هلل نتف رجلان [) : لاق هنأ مالسلا كلما دبع ئبأ نع هدانسإب
 لاق 

 (سيطازقلاوريزخللاو فدعشيملا ىف ىشارق فلخ نآزقلا نإ ؛”ىلغ ايد : مالاشلا ةيلعت لعل

 هعمجف .مالسلا هيلع قلظناف ((ة اروتلا دوهيلا تعيض امك هوعيضت الو هوعمجاو هوذخف

 لكلا ا لاق. ورا نت لاقو هتيب ىف هيلع متخ مث رفصأ بوث ىف

 3 1 دي ىلا در سما عرس

 50 لاق ةملس نب ملاس نع هدادْسإب ىّمَّقلا هاور ام اهنمو

9 



 !: ١ ج ةوريسفلاو نيفتلا سي

 يع وح لا ديقنؤوبا لاقف ةنمانلا اهرقي ا ىلع دانا قا ووعتا ع عمتسأ انأو

 ىلع ىلاعت هللا باتك أرقا ماق اذإف ؛مئاقلا موقي ىتح سانلا أرقي امك أرقا .ةءارقلا هذه

 ,هبتكو هنم غرف نيح سانلا ىلإ مالسلا هيلع ىلع هبتك ىذلا فحصملا جرخبأو «ةدح

 ا ل م وسل ل
 رت ام هّللاو امأ : را م ص ل يمل ما ذوه :اولاقف

 ارم ةيعمج نيحح عك ويحالل ١ لع ناك ءادبأ اذه مكموي دعب

 نا مر ا سطر وو اناتكلا رذ نبأ نع ئىوزاام كلذ نمو

 دامها لاو نير انهما ىلإ هب ءاجو نآرقلا مالبسلا هيلع ىلع عيمدج ملسو هل 1و هيلع هللا

 وبأ هحتف املف .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذب هاصوأ دق امل ,مهيلع هضرعو
 الف هددرا . , ىلع اي :لاقو رمع بئوف ؛موقلا حئاضف اهحتف ةحفص لوأ ىف جرخ ركب
 نا نو تعب نب ديز رضح مث «فرصناو مالسلا هيلع ىلع هذخأف ؛هيف انل ةجاح

 دقو «راصنألاو نيرجاهملا حئاضف هيفو نآرقلاب انءاج ايلع نإ :رمع هل لاقف - نارقلل
 او نرخ اسال تشو يعج هند ناك هدم ليسا , د جا اعل نول لا رجا

 يلعن كيس او يتلا يام ىلع ارا نب يرق اح كاف ملا تلد ديز هباجأف

 دز لاق ةليشأ امنت يسع لاقازلا 1 عملوف املك لطب له يلا هلا ىلا ةارقلا
 دي ىلع هلتق ربدف «هنم حيرتسنو هلتقن نأ نود ةليحلا ام :رمع لاقف ؛ةليحلاب ملعأ معنأ

 نأ مالاشنلا هيلع ا بلع لاس رفع ىلقيشلا انف وتدل نلف داعين كيرلا نو ةلاخ

 ىبأ ىلإ هب تفج تنك نإ ؛نسحلا ابأ اي :لاقف مهنيب اميف هوقرحيف نآرقلا هيلإ عفدي

 كلذ ىلإ سيل ؛تاهيه : مالسلا هيلع ىلع لاقف ؛هيلع عمج ىتح انيلإ باو

 نع انك اَنإ : ةمايقلا موي اولوقت الو مكيلع ةجحلا هب موقتل ركب ىبأل هب تمفج امنإ ؛ © ليبس

 نوربيطظملا الإ سنع ال ىددع ىذلا ناربقلا نإ ,هب'انععج اه ءاولوفت را ءنيلئاتغ ادم
 : مالسلا هيلع ئلع لاق ؟مولعم هراهظإل تقو لهف : رمع لاقف ؛ىدلو نم ءايصوألاو
 ا و للا | ىرجتف هيلع سانلا لمحيو هرهظيف ىدلو نم مئاقلا ماق اذإ معن

 5022 ا

 د يا ل ل ا لاكشإ هلك اذه ىلع دريو» :لوقيف لكشتسملا
 افرحم نوكي نأ هنم ةيآ لك لمتحجي ةلا نارا نس ا يون يفملا

 يفعنعف ءالصأ ةجْح نآرقلا ىف انل ني ككوملا لدا ام تنافي لق نوكأ و رغما

 هنإو ؛8 لجو زع هللا لاق اضيأو «كلذ ريغ ىلإ هب كسمتلاب ةيصولاو هعابتاب رمآلا ةدئاف

 :نافو نإ 13 تلصف ] © هفلَخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال * زيزع باتكل

 )١(الجزء ص لوألا 1١١ -١١.



 1 و ياا ا _

 فيرحتلا ةيلإ قرطتي فيكف .. [9 :رجحلا] 4 نوظفاحَل هل اًنإو ركّذلا الر نحن ان

 ريل سرع هيدس وجع كات تاولص ةمئألاو ىبنلا نع ضافتسا دق اضيأو ؟رييغتلاو
 ارنا ناك اذإف 2١« 7 هتفلاخمب هداسفو ؛هل هتقفاومب هتحص ملعُيل هلل نادك“ لع جدلا

 هللا باتكل فلاخم فيرحتلا ربخ نأ عم ! '"ضرعلا ةانئاف كيفان م نونا مفذلا

 .(هليوأت وأ هداسفب مكحلاو هدر بجيف هل بدكم

 : نيباوجب اذه هلاكشإ ىلع نسحم الم بيجي انهو

 دوصقملاب لخي ال اميف عقو امنإ رييغتلا لعلف تّحص نإ رابخألا هذه نأ : امهلوأ

 ءافتنا نإف «نيقفانملا ءامسأ فذحو «دمحم لآو ىلع مسا فدهحتك «لالخإ ريقك

 . ظفّللا مومعل قاب زيبغتلا

 زجأ نم نكي لو نايبلاو يشتت لبق نم ناك تافوذحما ضعب نأ :امهيناثو

 نأب 0 هريسفت ىف هوريغو هوفرح ىأ «ىنعملا ثيح نم ليدبتلا نوكيف «نآرقلا
 210ه ارب انفاق "لف راح

 زيجم نيب ام مهو هبهذم ءاملعو هخويش نم همدقت نّم لاوقأ اذه دعب ركذ مث

 110 ا

 2١4 ١5(. ص) ةسداسلا ةمدقملا ىف اهيلإ عجريلف
 :هريسفت ىف فلؤملا ةقيرط ه

 ىتلا هتاحالطصاو هتقيرط هريسفت تامدقم نم ةرشع ةيناثلا ةمدقملا ىف فلؤملا نيب

 دوصقملا مهفل ريسفتو نايب ىلإ تايالا نم جاتحي ام لك » :لاقف هباتك ىف اهيلع ىرج

 هيلع فقوتملا هلوزن ببس ةفرعم ىلإ وأ ؛هيف هباشت ناكمل ليوأت ىلإ وأ .هيناعم نم

 ىلع ديزي ام ةلمجلابو ؛هيف ىرخأ ةفص وأ صيصختت وأ خسن فرعت ىلإ وأ ؛هيطاعتو
 نم ادهاش اندجو نإف ؛موصعملا نع عامسلا ىلإ رقتفي امم موهفللاو ظفللا حرش

 ةهج نم انرمأ دقو ءاضعب:هضعب رسفي نآرقلا نإف «هب انيتأ هيلع لدي نآرقلا تامكحم
 هيف انرفظ نإف الإو هتامكحم ىلإ نآرقلا تاهباشتم درن نأ مالسلا مهيلع قحلا ةمثأ

 انباحصأ قرط نم ةربتعملا بتكلا ىف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نع ربتعم ثيدحب
 . ةماعلا قرط نم مالسلا مهيلع مهنع انيور ام اندروأ الإو ؛هاثدروأ مهيلع هللا ناوضر

 اميف اهمكح نودجت ال ةثداح مكب تلزن اذإ : قداصلا نع ىور ام ماكح ألا ىف هرئاظن

 ىسوطلا خيشلا هاور ) هب اولمعاف مالسلا هيلع ىلع نع هوور ام ىلإ اورظناف ءانع ىوري
 ش ش .( ةدعلا ىف

 .ملعلا لهأ عامجإب عوضوم هيلإ راشملا ثيدحلا اذه ١9(

 5١٠-١5 ص لوألا ءزجلا 5١(



 نم مهريغ نم انيلإ لصو ام اندروأ مالسلا مهيلع مهنع ثيدحيب هيف رفظن مل امو

 ىلص هللا لوسر لاق «دادسل او هبشلاو ةقفاوملا ةهج نم هيلع اندمتعا «دانتسالا ةهج نم
 ٍبعك قفاؤ انتق* ارو تاوص لك ىلعو.؛ةقيقح قح لك ىلع نإ» : ملسو هلآ و ةقلع هلل

 ا نا و رس ةياوزاوف تءاجاماو : قداصلا لاقو «( فلا

 كءاح #1 مظاكلا لانو هاهي هاخات ذا نارقلا او وشاف وار نم ةي باور ىف كءاج

 (,قح وهف ل نإف .انثيداحأ ىلعو هللا باتك ىلع امهسقمف نافلتخما ناثيدحلا

 ريثك اهيف نكي مل نإف ةريثك رابخأ هيف درو امو ؛(لطاب وهف امههبشي مل نإو

 هانعم ىف ام اهرياس انكرتو ءاهعماجم ىلع لمتشا ام ىلع اهنم انرصتقا فالعخا
 انمهأ اذا !اهرثكتو اهددعت ىلإ انرشأ امبرو «راثكإللا ماا وينص ايم لا كو

 .دامتعالا

 عضوم ىلإ انرشأ مث (ةدئاف اهمعأو اهنسحأو اهحصأ اندلقن تافلتخم تناك نإو

 مولعل ةقلعتملا تاكنلاو ؛موهفملاو ظفّللا حرش ىلإ جاتحي ال امو .انعطتسا ام فالتخالا
 نوير هاطلا ةووسفلا رد داعي ادور يول درب معلا ىلإ رقتفي ال امم «موسرلا

 . (ناك نَم انئاك «نقتأو زجوأ هنايبو «نسحأ هريسفت ناك خرم

 ا طم ا و ل نسحلا ريسفت نم سبتقا هنأ ركذ مث

 2١7. اهركذب ليطن الو-اهيلئاق ىلإ كاوقألا ةبسن ئفو ءاهنم ىقتسا ىتلا 0-6
 هتامدقم نم اهانصلختسا . صلاوت ب يسب اذان اه لوفي ىعلادعا رآلا مهأ ىه

 هد يضف. ضعت ىذلا | هباتك ىف اهيلع راس ىتلا وامير يب كنا ل

 نم ةيآب رمي داكي ال وهف ,ولغلاو فرطتلا دح ىلإ ىبهذم اننأ انوش انك دع ينافكلاو

 : !هيفلاخم ا هبهذملا ادهاش اهنم ذخأي نأ ل دح

 م يل ل ناش سال نا

 : تيبلا لهأو نارقلا ©

 امب الو «,تيبلا لهأب اهل ةلص الو ,ةصاخ ناعم اهل نآرقلا تايآ نم اريثك .دجن ؛الثمف

 ىولي نأ لواحيف :ىعيشلا هبهذمب رثاتي انبحاض دج انكلو «لئامشو بقانم نم مهل

 .؟.- 195 ص لوألا ءرجلا(١)١



 "ج نورسفملاو ريسفتلا 2 |١١ ١[

 بصعتتلا عباط اهتايط ىف لمحت ناعم .. ظفّنلاب اهل ةلص ال ناعم ىلإ تايآلا هذه

 .ةحوضفم ةفوشكم ةروصب ىبهذملا

 نقدر ةرقبلا ةروس نم (74) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف .
 راونأ نم هبلص ىف ناك امل كلذو» ١ :هصن ام لوقي «ةيآلا . .. «مدآل اودجسا ةكئالملل

 بسج-ئف ىذألا مهلامتحاب ةكئالملا ىلع اولَضُف دق 0 هديب لعاو انيبل

 ىلع. لاق . ةعاط مدآلو ,ةيدوبع هناحبس هلو ءاماركإو اميظعت مهل د دوجسملا ناكف ءهللا

 ىأر امل مدآ اة ةايع نت هلا هللا لوسر نع «هيبأ نع «ىبأ ني هلل

 وتلا ارو حو لنور ساس سا لاي دنا ايل

 تافشااوثلا» لجو علا لاق ا راوتألا هلع ننينواوا لاقف ءحابشلا:نيبتي ملو

 ذإ كل دوجسلاب ةكئالملا ترمأ كلذلو ؛كرهظ ىلإ ىشرع عاقب فرشأ نم مهتلقن

 ايرظنا :َلَجو رع هللا لاقف ؟ ىل اهتنيب ول ؛بر اي :مدآ لاقف «حابشألا كلتل ًءاعو تنك

 ةورذ ىلإ مدآ رهظ نم انحابشأ رون عقوو مالسلا هيلع مدآ رظنف «شرعلا ةورذ ىلإ مدآ
 ىف ناسنإلا هجو عبطني امك ؛هرهظ ىف ىتلا انحابشأ راونأ روص هيف عبطناف «شرعلا

 رمل اا هلا واب حابشألا هذه.ام : لاقف انحابشأ ىأرف «ةيفاصلا ةآ ةآرملا

 هل تققش «ىلاعف ىف دومحملا ديمحلا انأو «دمحم اذه ؛ىتايربو ىفئالخ لضفأ حابشأ

 عةمطاف هذهو . ئمسا نم امسا ا ناقلات زآو هىلغاا دهو . نما ناعما

 مطافو «ىئاضق لصف موي ىتمحر نم ئئادبعأ: مطاف: ءضرألاو.تاومسلا رطاف انأو
 انوا وسما ندع ينعسا ضامسلا اهل تققشف ؛مهنيشيو مهريعي امع ىئايلوأ

 (ىتقيلخ رايخ ءالؤه . ىمسا نم امهيمسا تققش هلّمَجْلا يسع انو يسم

 اي ىلإ مهب لسوتف «بيثأ مهبو «بقاعأ مهبو ؛ىطعأ مهبو «ذخا مهب «ىتيرب ماركو
 ال اقح امَسُف ىسفن ىلع تيلآ ىنإف «كءاعفش ىلإ مهلعجاف ةيهاد كتهد اذإو ,مدآ

 َلَجو ّرَع هللا ل ل ا اح

 7 (هل رفغو هيلع باتف ءمهب

 دّلبلا اذهب مسفأ ال : دلبلا ةروس نم ( 1-3 ةيآلا ىف ة.ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 ماض وحلا :هصنام لوقي .. لو انو دارو مدلل اذهب لح تار

 ا . مهعابتأو ءايصوألاو ءايبنألا نم دلو امو مدآ ىنعب

 اني ول و ساو نع نييك فو نس فلاح

 .!!هنم ةدارملا ةرهاظلا هيناعم نع هللا باتكب جورخ اذهو.ءهتديقعو هاوه قفو ىلع

 .؟ه59 ةحفص لوألا ءزجلا(؟9 .؟9 ةحفص لوألا ءزجلا(١)



 ا ' "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 : ةباحصلا ىلع فلؤملا نعط ©

 «نامثعو ,رمعو «ركب ىبأ ىلع نعطي «اذه هريسفت ىف نسحم الم دجن كلذك .

 ىباحص نع الضف نمؤمب قيلي ال امب مهيمريو لع هلل دين
 0 ل ا ل لوسر عم دهاج

 ةعزنلاو ةيبهذملا ةموصخلا عفادب عوفدم هذه هتلمح ىف وهو ؛,ةصيقن لكب مهيمريو
 علا

 ظ ظ : هنع هللا ىضر نامثع ىلع هنعط «
 ذإو 8: .ةرقبلا ةروس نم ( 85 ؛ 4 ) نيتيألا ىف ذ يلاعت هلوقل هريسفت دبع الثمف
 ضو را لل ترو ل كما يوت ار تا دوا ل واو ال

 نورهاظت مهرايد نم مكس اقيرف نوجرختو مكسفنأ نولتقت ءالؤه متنأ مث »ب نودهشت

 مهجارخإ مكيلع مرحم وهو مهودافت ئراسأ مكوتأي نإو ناودعلاو مإلاب مهيلع

 يف يزخ الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج امف ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبي نونمؤتفأ

 هد . « نولمعت اًمع لفاقب هللا امو باذعلا دَشَأ لإ نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا

 - رذ يبأ يف تلزن اهنأ يمقلا نع ىوري مث ءالوبقم ارصتخم اريسفت ةيآلا رسفي
 نامشع رمأ امل هنأ : كلذ ببس ناكو «نافع نب نامثع هب لعف اميفو - هيلع هللا ةمحر

 يكتم وهو ًاليلع ناكو رذ وبأ هيلع لخد «ةذئبرلا ىلإ - هيلع دلل ةمحر  رذ ئبأ ىفنب

 هلوح هباحصأو «ىحاونلا ضعب نم هتتأ مهرد فلأ ةئثام نامثع ىدي نيبو ؛هاصع ىلع

 :لاّمف ؟لاملا اذه ام : نامثعل رذ وبأ لاقف ,.مهيف اهمسقي نأ نوعمطيو هيلإ نورظدي

 اهيف ىزأ مث اهلثم اهيلإ مضأ نأ ديزأ مهرد فلأ ةئام لامعألا ضغب نم انيلإ لمح

 لاق ؟ريناند ةعبرأ مأ مهرد فلأ ةثام ؟رشكأ امهيأ ؛نامشع اي :رذ وبأ لاق . ا

 ىلص هللا لوسر ىلع انلخد“تنأو انأ ذإركذت امأ : ا ل ل نامثع

 ؛مالسلا انيلع دري ملف هيلع انمّلسف ؛انيزح ابيكك هاندجوف ءاشع ملسو هلآو هيلع هللا
 كيلع انلخد «ىمأو تنأ ىبأب : ا ا ا

 معن) : :لاقف ءارشبتسم اكحاض كانيأرف مويلا كيلإ انذعو «اًئيزح ابيثك كانيأرف”ةجرابلا

 ا ا سا ا وسلا ذ نم ىدنع ىقب دق .

 ألا بعك ىلإ نامثع رظنف . «تحرتساف مويلا اهتمسق دقو «ىدنع ىهو كر
 سل دا هب وير ل

 2 بيتم ام دوب ب روم ١ اوي ا ووررال كامن 23 كلذ دعب اينيش

 حنا امو هك رشما ةةيدووتلا نباي ناشف وضل بل يع ةبوصن ءاصعو دونا ضاعت ود
 0 لاق ثيخ كلوق نم قدصأ َلَجو رع هللا لوق ؟نيملسملا ماكحأ ىف رظنلاو
 . 4 وبلا تادعب يهرتف دألا لبس يف اهنوفمي الو ةلهفلاو تهذلا وركب



 ل ؟+ج نورسفملاو ريسفتلا

 كنإ:«رذ ابأ اين: نامثع لاق... عمه  #؛ : 9 هلوق

 تيذك + لاقف# كتلعقل للم هللا درر حس رم يما حوت حا

 00 اي كانونعفي الو : لاف يت هللا لوتسر ىبميعس ترمخا «كلذيو :تامفغاب

 هلاق هي هلع هللا لوسر نم هتعمس اثيدح ىنركذأ ام هنم ىقب دقف ىلقع امأ 4 كنولتقي

 «ارسجما لاق ؟ىموق ىفو ىف هل لوسر نم تعمس امو :لاق «كموق ىفو كيف
 هللا يبات ني دووم لاقل وريص الجر نوثالث صاعلا ىبآ لا غلب اذإ 9: : هَ هلوق وهو

 رعماب نايم اقول ره نهياقلاو رص وتلافلاو الرهن للا ةايعواو دقو

 انعمتساه ال اولاق ؟هللا لوسر نم ثيدحلا اذه مكنم دحأ عمس له ؛دمحم باحصأ

 :نامثع هل لاقف نينمؤملا ريمأ ءاجعف . . ايلغت وعدا نايقع نان طلال ومرت اذه

 مر ا ل اذه لوقي ام عمسا ؛نسحلا ابأ اي

 ءاريقلا كلف ءارضخلا تلظأ امو :لوقي مكي هلال رتبر فسح ىفاط# اباد نق

 اذه انعمس ؛ ىلع قدص : هللا" ل فر ياحي لا رد وبا نم قاقنحا ةحينيل يق نوع

 اذه ىلإ هقنع ده ذنق مكلك مكليو :لاقو رذ وبأ ىكب كلذ دنعف هللا لوسر نم

 :ارلاقف ارك عنخ وما لاقف مهيلإ رظن قرم هلع هللا لوسر نلع بالك تأ همها لاملا

 ؛هريعب ىلع وهو هلت هلل هللا لوسر ىبيبح تفلخ .. مح :لاق ؛ءانريخ كنإ لوقت تنأ

 اي: نامينع:لاقف حفلا ا رو وا

 دلو و أ لاقف نع كالئاساانا امه ىسريخا ف ثلا كلا لوسي وعن قالا هاا ر زنا

 ؟اهيف نوكت نأ كيلإ بح دالبلا ق3 لاقف «كتربخآل هي هللا لوسر قحب ىنلأست مل

 الو ال : لاقن «توملا ىنيتأي ىتح اهيف هللا دبعأ ؛هلوسر مرحو هللا مرح ةكم : لامتف

 ونا هيقيوف لاف وفلل ةبارك الو مت م اقف هيلا لوسر مرح ةنيدملا : لاق . كل ةمارك

 نسمع اع اهب كيك هرقلا ةديرللا لاف اهينووكتل قليلا ضعفنا كحل ىاون لافتا رق

 كابا اناوب لفلطت صف يخل ييداناو هر نونا ل اقف «انيجل يسن اندم لاقم :انسإلا وذ
 ىلإ كباحسصصأ نم تثعب نميف-ىتتقعب كنأ ول «ىنربخأ : لاق «معن : لاق «ىنقدبصاف

 نإف لاق كيدفا كيك لاق م كلغ فلس الإ يدقق آل اوراقو قورشاه نيكويفألا

 ىل لاق .. ربكأ هللا :رذ وبأ لاقف ءكيدفأ تدك :لاق «كلمت ام لكب الإ هيدفن ال ١: اولاق

 كيلإ بحأ دالبلا ىأ كل ليق اذإ تنأ فيك ؛رذ ابأ اي :اموي هَل هللا لوسر ىبيبح

 «توملا ىنيتأي ىتح اهيف هللا دبعأ هلوسر مرحو هللا مرح ةكم :لوقتف ؟اهيف نوكت نأ
 كلل ةمارك الو ءال :لاقيف ؛هللا لوسر مرح ةئيدلا : لوقت هند ةعارق دلو ال لاقل

 اهب تنك ىتلا ةذبرلا :لوقتف ؟اهيف نوكت نأ كيلإ ضغبأ دالبلا ىأف : كل لاقي مث

 ؟ هللا لوسر اي نئاكل اذه نإو : تقاو ايدلا بشت كن ل اوف الينا ]يوفر وع

 يلع ىفيس +ضأ الفا“"هللا لوتشز ايدو كيلقف «4 ناكل هنإ هديب ىدسفت ئذلاوو :لاقف



 0 ؟ ع ةروسفلاو ريسفتلا تسس

 دقو «ىشبح دبعلولو تكساو عمسا ... ال ملا مدت امدق يت ريطأت ىقتاع

 لوق :لاقف ؟هللا لوسر اي ىه امو :تلقف «ة ل بلا نب

 ا ا و هللا

 ركب ىبأ ىلع هنعط ©
 دإ نحنا ينات زك ةبوتلا ةروس نم( غ٠ ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو

 رقم

 هذهب فرتعي ال هدجن ,ةيآلا . . © انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه

 00 ل ا بطر رك لال ةييقحملا

 ال ف ركب وبأ نوهو ؛« هبحاصل لوقي ذإ» : هصنام لوقي ثيح كلذو ركب يبأ
 نأ رقابلا نع ىفاكلا ىف .. ةنوعملاو ةمصعلاب © انعم هللا نإ إ» ,فخت ال « نزحت

 ةدعرلا همدخا در اعتلال ةكنبا :راغلا ىف ركب ىبأل لوقي لبقأ هنن هلا لوشو

 رابضتالا قم ياحتصأ كيرأ نأ كيزت# ل سلا نودسر ف ا رمال فركيكي ال شو

 (معن :لاق ؟نوصوغي رحبلا ىف هباحصأو رفعج كيرأو ؟نوثدحتي مهسلاجم ىف
 رفعج ىلإو ,نوثدحتي راصنآلا ىلإ رظنف ههجو ىلع هديب هي هللا لوسر حسمف
 4 هتنيكس هللا لزنأف 98 ءرحاس هنأ ةعاسلا كلت رمضأف ؛نوصوغي رحبلا ىف هباحصأو

 ىلع » :اهأرق هنأ :اضرلا نع ىفاكلا ىف .. 4 هيلع ل بولقلا اهيلإ نكست ىتلا هتنمأ
 مهنإ :هنع ىشايعلاو .اهليزنت اذكهو ءاهؤرقن اذكه :لاق ؟اذكه :هل ليق «هلوسر
 نم كلذ ىف مهل امو «ٍراَغلا يف امه ذإ يمنا يناثإط : ناجل هلردأا يلع كريت

 ليوم وو ةوساوور مص لزنأف» : كا

 ! ( اهتءارق اذكه :لاق ؟اهنوأرقت اذكه

 0 «ضلدو لكئاعر ريع وكل طا ىلع ةلعلت 6
 ام مرحت مل يبا اهيأ اي : يرحتلا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو

 ينأبن لاق اذه كأبنأ نم 0 ةلوشن بلا فايالاو . © كل هللا لحأ

 :ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىّمَقلا نع لقني هارن .. ١-5[ عرمسلا] 4 ريبخلا ميلعل
 هعم نوكت ةيطبقلا ةيرام تناكو ؛هئاسن تويب ضعب ىف ناك هيَ هل لوسر نأ»
 لوانتف ءاهل ةجاح ىف ةصفح تبهذف ؛ةصفح تيب ىف موي تاذ تناكو ؛همدخت

 : تلاقف هت هللا لوسر ىلع تلبقأو «تبضغف كلذب ةصفح تملعف ؛ةيرام هلل اول

 هر ا ثارف يلعو ؟يراد يفو ؟ 'يموي يف هللا لوسر اي
 رس كيلإ ىضفأ انأو ءادبأ اذه دعب اهؤطأ الو ءىسفن ىلع ةيرام تمّرح دقف ءىّنُك

 ل را ساس ب كاسل بلا اس و ةكمللا ونعمل كايرغ هي كرز

 . ؟ ه/ ص لوألا ءزجلا (؟) . 1” 217 ص لوألا ءزجلا(9١



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 ميلعلا يابن: لاقح اذه كايناأ نيم: تلاقي ,كوبأ هدعب مث «ىدعب ةفالخلا ىلي ركب

 ركب ابا ءاجسف ركب ابآ ةشئاع تريخلاو كلذ اهموي نب هقئاعسو دهس روع ان يا

 تا ناين يصر ا در يح عا أ ةشئاع نإ :هل لاقف رمع ىلإ

 تركنأف (ةشئاع كنع تربخأ ىذلا اذه ام : اهل لاقف ةصفح ىلإ رمع ءاجف «ةصفح

 ىتح انيربخأف قح اذه نإ : مغاول لاقفا ءاضي# فللذ: نيشامل كلف اشو علاقو كانذ

 اوُمسي نأ ىلع ةعبرأ اوعمتجاف ؛ هنلع هللا | لوسر هلاق دق . . معن : : تلاقف «هيف مدقتن

 ىنعي هيلع هلل هرهظأو ل لاق رولا هذهب هلل لوسر ىلع ليزربعت لزيف هللا لوفر

 مل : لاقو اهربخأ : # هضعب فرع ف هلتق نم هب اوُمَه امو هب تربخلا ام ىلع هرهظأ

 هب اوَمَه امن ملعي امب مهربخي مل لاق .. . « ضعب نع ضرعأو ! ؟ كتريخ 0

 "ا (هلتق نم

 : اهرهاظ نع باتعلا تايآل هفرص ©

 هءاج نأ د ئلوتو سبع : سبع ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو

 يت عملا اهرهاظ نع تايآلا فرصي هدجن ؛ةصقلا رخآ ىلإ تايآلا . . # ئمعألا

 رخآ لجر ىلإ وأ ؛هنعهللا ىضر نامشع ىلإ اهجوم باتعلا لعجيو ؛اًميمج نفل

 فيليب ال هماخعلا] ااذه لثم نأ نم هاري اريام وه كلذ ىلع هلمح ىذلاو . هي نك رع

 0 ١ ببس نأ امك «نيموصعملا ةمئألا نم دحأ ىلإ وأ هنَِع ىبنلا ىلإ 220

 زئاج رمأ اذهف هنم هبيس رودصو نامشع ىلإ باتعلا هجوت امأ (مهنم ردصي نأ قيلي

 نس ووسام ذهلف «ةمئاللام ةمصعلا نم يرحل لاو تب دور

 هللا لوسرل انذؤم موتكم مأ نبا ناكو ؛؛موتكم مُأ نباو نامع ىف تلزن اهنأ ا

 هد ماك دايت هباحصأ هدنعو هك هلل لوسر ىلإ ءاجو «؛ىمعأ ناكو ؛ هلي

 ئلوتو سبع : هللا لزنأف ؛هنع ىّلوتو ههجو نامشع سبعف نامشع ىلع هلل هللا لوسر

 ناك ةيمأ بنر كرمال كرر زو تيارا اذا داوم محم نع لكاوأم ةرسلاداملو

 ههجوب ضرعأو سبعو هسفن عمجو هنم رذقت هآر املف «؛موتكم مأ نبا هاون ىو زاجل

 هذه ليرتت نم دريفشا امامأو) :لوقأ را لل ل ا

 ,هبصنمب ةقئاللا ريغلا تابتاعملا هذه لثم قايس هابأيف نامثع نود ُهّْتِلَم ىبنلا ىف تايآلا

 ,مالكلا تيلاسأب كراعلا ىلع يفخي ال امك ةروسلارخ ١ ىلإاهدعب هركذ ام اذكو

 . 27 (هللا مهلذخ قافنلا لهأ تاقلتخم نم نوكي نأ نكميو
 :هبهذم لوصأ نع فلؤملا عافد ه

 هبهذمل رصتتني هارنو ,.هتديقع لالخ نم نآرقل دن م دنحن كلذك

 .5145 27 5/ ص ىناثلا ءزجلا (؟١ .؟5؟١ ةحفص ىنئاثلا ءزجلا(١)



 0 و ا ل ل
 ىلع دريو ءاهنع هبشلا عفديو ؛ةلدألا نم عيطتسي ام لكب هلوصأ ديؤيو «هل بصعتيو
 عيطتسي ىتلا نآرقلا تايآ نم ةيآب رم اذإ هدجن اذهلف «درلا هجوأ نم عيطتسي امب موصخلا
 نإو ؛هاوهو هبهذم قفو ىلع اهليوأت ىف دخأ «هرظن ىف اهيلع دمتعيو اهيلإ دنتسي نأ
 آرقلا مظنلا رهاظ نع جورخ كلذ ىف ناك
 ش : ىلع ةيالو ©

 م ةدئاملا ةروس نم ( 55 ) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف '

 . 4 نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالّصلا نوميقي نيذّلا اونمآ نيذّلاو هلوسرو
 ف ل لا ل إلا قا ادانقيسسا ةيآلا هذه ىلإ كفنعي

 ةيآلا ل نع ىفاكلا ىف» :هصئنام لوقيف ,هدعب نم هتفيلخو

 اودمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكلاومأو مكسفنأ نم مكرومأبو مكب قحأ ىأ :( مكب ىلوأ»
 نوميقي نيذّلا © : لاقف هللا مهفصو مث - ةمايقلا موي ىلإ ةمئألا هدالوأو ايلع ينعي -

 دقو - رهظلا ةالص ىف نينمؤملا ريمأ ناكو .. 4 نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا
 ءاهايإ هاطعأ ىبنلا ناكو «رانيد فلأ اهتميق ةَّنَح هيلع ؛عكار وهو - نيمبك رورلص
 نينمؤملاب ىلوأو هللا ىلو اي كيلع مالسلا :لاقف لئاس ءاجف هل اهادهأ ىشاجنلا ناكو

 ءاهلمحا نأ هيلإ هديب ًاموأو «هيلإ ةلحل ١ جرطف ؛نيكسبم ىلع قادت .. مهيسملا زم

 هدالوأ نم غلب نم لكف «هتمعنب هدالوأ ةمعن رّيصو «ةيآلا هله ةيف جو رعدلا لزنأف

 لأس ىذلا لئاسلاو .نوعكار مهو نوف دن ضقيف هلكف ةمعشلا هديب نوكي ةمامإلا | غلبم

 . ةكئالملا نم نونوكي هدالوأ نم ةمئألا نولأسي نيذلاو «ةكئالملا نم نينمؤملا ريمأ

 4 اهنوركبي من هللا تمعن نوفرعي )) : لجو رع هلوق ىف هدج نع هيبأ نع هتعو
 نم رست عهمجا قالا . # هللا مكيلو امنإ# : تنل 000 . [١8؟ :لحنلا]

 رفكن ةيآلا هذهب انرفك نإ : مهضعب لاقف ةئيدملا لجسم ىف رثطع هللا لؤسر باحصأ

 انملع دق :اولاقف «بلاط ىبأ نب ىلع انيلع طُأسُي نيح لذ اذه نإف انمآ نإو ءاهرئاسب
 هده كربلا ,لاق ءانرمأ اميف اًيلع عيطن الو هالوتن انكلو «لوقي اميف قداص ادمحم نأ
 © نورفاكلا مهرثكاو زي ىلع ةيالو ىنعي © اهنوركدي مث هللا تمعن نوفرعي :  ةيالا

 هي ةولاو

 هللا لاق نيذلا مه ؛ معن ١ لاف د ؟ةضورفم مهتعاط ءايصوألا : لكس هنأ هنعوأ

 لاق يذلا بقر د 63 ل ل

 نم كلذ ريغ فلؤملا ىورو .. . . 4 اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو اَمَنِإ ل : هلل
 ةاكزلا تْوُي مل هنأ ىلع ةمألا 0 ىعدا مث «نأشلا اذه لوح رودي اهلكو ؛تاياورلا
 نيا ضع ىلع ون دعو لاو ربخ كار ومو, يحد هبوب
 تاياورلا نيب قفو مث . . طقسأ ام عم طقسأل باتكلا ىف ةهسايورك د ولاةلات تنادكلا



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس ص
 ةلخلا :لاقف هاي قاديعت هناي ةلئاقل 0 هنا ةلئاسقلا

 : ىلاعت هلوقو «ةيناغلا دعب تلزن ةيآلاو . . متاخلاب ةرمو «ةّلحلاب عوكر ىف ةرم قّدصت

 هدالوأ لعفب اراعشإ هيف نأ امك ؛ددجتلاو راركتلا هنمضتل ؛كلذب راعشإ < نوُتؤيو

0 0 

 علب لوسرلا اَهيَأ اي : ةدئاما ةروس نم (؟ا/) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت لنعو

 غيلبتلا لمحي لمحي هارن ؛ةيآلا . . * هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبَر نم كِيلِإ لزنأ ام

 ةليوط ةصق انه ىوريو رو ىلع يان ىئانلل قيلت ىلع دابا هيلع ب ريا

 ىفو «كلذك ةليوط ةبطخ ىهو «(مُخ ريدغا) دنع هباحصأل ىبنلا ةبطخ ىوريو ءادج

 هذه ببس مكل نيبم انأو» : ةيآلا لوزن ببس انيبم هي هللا لوسر لوقي ةبطخلا هذه

 ىف موقأ نأ :مالسلا وهو ىبر مالسلا نع ينرمأي «ةثالث ارارم ىلإ طبه ليربج نإ : ةيآلا

 ؛ىتفيلخو ىيصوو «ىخأ بلاط ىبأ نب ىلع نأ دوسأو ضيبأ لك ملعأو دهشملا اذه

 رهو,« ىردعب ىبن ال هنأ الإ ,ىسوم نم نوراه لحم ىنم هلحم ىذلا «ىدعب نم مامإلاو

 هللا مكيلو امنإ ف : هباجبك نم ةيآ كيلذب يلع هللا لزنأ دقو ؛هلوسرو هللا دعب مكيلو

 نب ىلعو ؛# نوعكار مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالّصلا نوميقي نينا اونمآ نيذّلاَو هلوسرو

 تلأسو «لاح لك ىف َلَجو ْرَع هللا ديري «عكار وهو ةاكزلا ىت آو ةالصلا ماقأ بلاط ىبأ

 ةرثكو «نيقتملا ةّلقب ىملعل «سانلا اهيأ مكيلإ كلذ غيلبت نع ىل رفغتسي نأ ليربج
 هباتك ىف هللا مهفصو نيذلا ,مالسإلاب نيريعسلا ريحو ةينتالا لاغدإو «نيقفانملا

 «ميظع هللا دنع وهو انّيَه هنوبسحيو ؛مهبولق ىف سيل ام مهعنسلاب نولوقي مهنأب

 يايإ هتمزالم ةرثكل كلذك ىنأ اومعزو ءانْذَأ ينومس ىتح ةرم ريغ ىل مهاذأ ةرثكو

 نولوقيو يبنلا نوذؤي نيذْلا مهنمو  :كلذ ىف َلَجو َرَع هلل ,لزتأ يتح هيلع يلابقإو
 مهئامسأب مهيمسأ نأ تفش ولو ةيآلا .. 1١[ .ةيرحلا] 4 مُكَل ريخ نأ لق ذأ ره

 يا ا م مهنابعأل مهيلإ ئموأ نأو «تيمسل

 . يلإ لزنأ ام لأ نأ الإ ىنم هلا ىضري ال كلذ لكو ؛«تمركت دق مهرومأ ىف

 هتلاسر تب امف لعفت مل نإو إو ا الت
 0 ا . سانلا نم كمصعي هّللار

 : مهتعاط بحت نيذلا رمألا اولوأ

 اوعيطأ اونمآ ل نيا هيأ اي : ءاسنلا ةروس نم (.559) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق دنع الثمو

 قفو ىلع ةيآلا هذه لمحي هارن «ةيآلا .. . «مكنم رمألا يلؤأو لوُّسرلا اوعيطَأو للا

 اوسيلف مهادع نّم امأ :ةصاخ تيبلا لهأ نم ةمئآلا ىلع رمألا ىلوُأ رصقيف ؛هبهذم

 هذهل هريسفت دنع لوقي اذهلو ,مهتعاطب موقي نأ دحأ ىلع بجي سيلو ؛ هرقل يلوأ

 ١( ةحفص لوألا ءزجلا ١514. ص لوألا ءزجلا(؟) 1١58 - ١١١.



 ا "ج نورسفملاو ريسفتلا
 نينمؤملا عيمج رمأ . . ةصاخ ىنع انايإ :رقابلا نع ىشايعلاو ىفاكلا ىف » :هصن ام ةيآلا
 عهتعاط «ءايصوألا نع لكس هنأ : قداصلا ن رع تالا انتعاطب ةمايقلا موي ىلإ

 امنإ ل : هللا لاقو « ةيآلا .. . م هللا اوعيطأ ل | لاق نيذلا مه «معن :لاق ؟ةضرتفم

 يأ نب ىاع ىف تارا لاق ةيآلا 0 ا ةيالا . سا تارك

 داك تح ةيزاجو ندب هلا وسب نر انفتاح ا لاقف ؟هباتك

 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ إذ : تلزنو ءمهل كلذ رّسف هلي هللا لوبسر
 تنك نَم١ : ىلع ىف هلك هللا لوسر لاقف ؛نيسحلاو نسدملاو ىلع ىف تلزنو :# مككم
 ال نأ هللا | تلأس ىنإف «ىتيب لهأو هللا باتكب مكيصوأ» :لاقو ««هالوم ىلع اذهف هالوم

 مهنإف ,مهوملعت الو لاقو . كلذ قاطفات يفزطلا نع امه ذزوي قح اهينين قرف

 باب ىف مكولخ دي ملو ىده باب نم مكو جرخي مل مهنإ» :لاقو («مكنم ملعأ
 ؛نالف ٍلآو نإلف لآ اهاعدإل معيب لهأ ْنَم نيبي ملو كَم هللا لوسر تكس ولف ؛(ةلالض

 لهأ نيسرلا متع بحالي هللا ديرب اهرب هيا مل نو

 ىبن لكل نإ مهّللا: : لاق سلس وأ تيب ف اسكلا تح هل لوس مهلخ دا
 ”لاقفتا فانها نم كسلا" 0 ىلَقَتو ىتيب لهأ ءالؤهو ءالّقَتو الهأ

 لآ :ىشايعلا دازو ,(ثيدحلا١ . (ىلقثو ىتيب لهأ ءالؤه نكلو ءريخ ىلإ كنإ»

 . نالف لآو : رك لبا ليقع لآو «سابع

 لمعلا ىكز اهب ذخأ اذإ ىتلا مالسإلا مئاعد هيلع تينب امع لعَس هنأ قداصلا نع

 هللا لوسر ادمحم ناو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش 9 : لاقف ؛هدعب لهج ام لهج رضي ملو

 :اهب هللا رمأ ىتلا ةيالولاو «ةاكزلا : لاومألا ىف قحو هللا دنع نم هب ءاج امب ر ارقإلاو

 1 ( ةيلهاج ةتيم تام همامإ فرعي ال تام نم : :لاق هللا لوسر نإف ءدمحم لآ ةيالو

 مث ىلع ناكف « 4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ل : كاست هللا لاق

 0 مث نيسحلا نب يلع هدعب نم مث (نيسحلا هدعب مث « «نسحلا هدعب نم راص

 (مامإب الإ حلصت ال.ضرألا نإ ءرمألا نوكي اذكه مث «ىلع نب دمحم

 هال

 ماعلا 0 لاف « ا را

 هلا عيترف يدل : لاق ؟ينينمؤملا ريمأ اي مه نمف : لاق . هقلخ ىلع هدهاشو ءهضرأ

 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيدْا اهي اي : ٍلاقف هيبنو ه 3

 ئش لك تبهذأو «ىنع تحجرفو «ىل تحضوأ :تلقو هسأر 52 لاق . 4 مك

 ملف نق لاك



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 اينو هلت يذلا هده كلعان لاق واسعا هللا همك درت اع نما كانهكالا فو

 :لاقف ؟كتعاطب مهتعاط هللا نرق نيذلا رمألا اولوأ نمف ,هلوسرو هللا انفرع ؛هّللا لوسر

 ل الا سا ؛نيسحلا نب ىلع مث «نيسحلا مث

 نب دمحم نب رفعج قداصلا مث - مالسلا ىنم :م هئرقأف هتيقل اذإف «رباج اي هكردتسو

 ا ل ل ل ل ل للا

 ا ا ل

 ىذل كاذ ءاهبراغمو ضرألا ا ا و اذ: ىلع ب نسل نبا

 * 0 نمو ىلع اهيف تبثي ةي ال ةبيغ هئايلوأو هتعيش نع بيغي

 :لاقف .هتبيغ ىف هب عافتنالا هتعيشل لهف هللا 0 تلقف :رباج لاق . ( ناميإلل

 سانلا مي ,هتيالوب نوعفتنيو ؛هرونب نوكيضتسي مهنإ ةوبنلاب ىنثعب ىذلاو «ىإ»

 هدفك ملا فور قس دل خا ورك وزب اذه ؛رباج اي . باحس اهللجت نإو سمشلاب

 : (هلهأ نع الإ

 نيحوفلا فو ةرشك ىصحت ال ةربتعملا ةلوادتملا بتكلا نم ىنعملا اذه ىف رابخألاو

 لدعلاو فورعملاب رمألا ىلوأو ؛لوسرلاب لوسرلاو «هللاب هلل اوفرعأا : نينمؤملا ريمأ نع

 .ناسحإلاو

 ا ةالولو هلوسرلو هلل ةعاطلا امنإو هللا ىصع نمل ةعاط ال : هنع للعلا وشو

 مهنا ا رمألا ىلوأ ةعاطب رمأ امنإو ؛ةيصعمب رمأي ال رّهِطُم موصعم هنأل لوسرلا ةعاطب هللا

 3 (ةيصعمب نورمأي ال نورْهِطُم نوموصعم

 :ةدعب نمل ىصوي مامإلا ©

 نم دحأل كلذ سيلو ؛هدعب نمل ةمامإلاب ىصوي مامإ لك لأ فلؤملا بهذم ناك املو

 نم ( 58) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رسفُيو ةديقعلا هذهب رثاتي هدجن انإف «هريغ نيملسملا

 دو يل لا . © اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ يك رتاب هللا نإ لا روف

 داك رع ةمئألا ىلإ باطخملا نأ تاياور ةدع ىف هريغو ىفاكلا ىف ١ :لوقيف ةديقعلا
 : تانامألا رئاس ىف ةيراج ىه مث «هيلإ ىصويو هدعب ىذلا مامإلا ىلإ ىدؤي نأ مهنم

 ملعلا هدعب ىذلا ىلإ لوألا مامإلا ىدؤي نأ «ىنع انايإ :رقابلا نع ىشايعلا ىفو هيفو
 . 20 خلإ ... (حالسلاو بتكلاو
 :ةعجرلا ىلع هلالدتسا ©

 آلا يف ىلاعت هلوقب اهزاوج ىلع ٍلدتسي مدمن اّنإف ةعجرلاب نيدي فلؤملا ناك املو
 د م موس م حث

 هروخلل كر ساس كرب سر كلور ةرقبلا ةروس نم (55:55)

 و 20 55 20 .١١؟”؟ ةحفص لوألا ءزجلا (؟ . ١ ةحفص لوألا ءزجلا(١



 ا ا تا دّيق : لوقأ» : 00000

 هذهب جتحاو ؛مهتمئأ نع القن ائباحصأ اهب لاق ىتلا ةعجرلا ز زاوج ىلع ةحضاو ةلالد

 ل تل د داو اس ا يو سال

 ئش ليئارسإ ىنب ىف نكي مل :لاق هنإف . هلع دمحم ةمأ ىف ةعجرلا ىلع ليلد اذه
 : 0 اي لع اد ع :عي  هلثم هتمأ ىفو

 :بيغلاب ناميإلا نم مئاقلا مايقو ةعجرلاب ناميإلا ©

 دعي هارن اّنإف ءنمؤم لكل اهب ناميإلا ةرورض ىريو ةعجرلاب دقتعي فلؤملا نوكلو
 لوقي ثيح كلذو نيقتملا هدابع هب هللا ا ىلا ل م لاا

 « َنيَّمِمْلل ىده لل :ةرقبلا ةروس نم (! 25 ) نيتيآلا يف ىلاعت هلوقل هريبسفت دنع
 ديحوت نم مهساوح نع باغ امب © بيغلاب نونمؤوي نيذلا ط :  بيغلاب تونمؤي نيد

 فاسو راق مة  تايقلو ييكعبلاو ؛ةعجرلاو ؛مئاقلا مايقو ؛ءايبنألا ةوبنو هللا

 ل ل ل
 7 ” (لَجو

 :ةتبقتلا»

 نوصو هبهذم مايق تايرورض نم ةرورض اهاريو «ةيقتلاب لوقي نسحم الم ناك الو
 ةيالا يف ىلاعت هلوق نع ملكت امدنع اهيف ضيفي هارن اًنإف «داهطضالا نم هباحصأ

 نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوبمؤملا ذخعي الإ# : نارمع لآ ةروس نم (58)
 الإ لوقيف ةيالا .. ا ل

 مدار نسم فاك نأ ننعم ا ل

 راهظإ نإف ةفانغا ثقو الإ اهلك ثاقوألا ىف اًنطابو ًارهاظ مهتالاوم نبع عنم +6 ةيفقت
 ىابعلا نقر الاف "اداب طلو اطيسووك : نلف طك ةقلاخاب 0
 لاق :لوقيو ««هل ةيقت ال نمل ناميإ الو : لوقي هني هللا لوسر ناك : لاق قداصلا نع
 .هقلخ نيبو هعيب هللا سرت ةيقتلا :لاق هنع ئفاكلا ىفو . # ةاقت مهنم اوقت نأ الإ 9 : هلل
 ىف رابخألاو .هل هللا لأ دقو «مدآ نبا هيلإ رطضي ئش لك ىف ةيقتلا :لاق رقابلا نعو
 .220 (ىصحي ال امم كلذ

 :ةيمامإلل ةيهقفلا عورفلاب هريسفت ىف هرثأت ©
 ةيهقفلا ةيداهتجالا لئاسملا ضعب ىف هل هبهذم ءاملع نم هريغك فلؤملا ناك الو

 . ؟؟ ةحفض لوألا ءزجلا (؟١ .؟5ه ةحفص لوألا ءزجلا(١١

 . 5" ةحفص لوألا ءزجلا (؟)



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ١ دس [ا15١ |

 ىلبع لمعيو هبهذمل رصتتني هارن انإف ءىرخألا بهاذملا ىدهتجم ءارآ فلاخي ىأر

 اذه رثأ دجي ماكحألا تايآلو هريسفتل عبتتملاو .. نآرقلا تايآ نم هل رهظي امب هدييأت

 عفدي وأ يصارصلا هلا قمار هقارتنا ةيوقيفلو اسما انكتب ديم باباس فانطاولك

 ريبسفتلا اذه رثأت رادقم فرعتل لثملا ضعب كيلإو «هنم هل رهظي ام هيفلاخم ىأر

 ش :ةعتلاه

 .متعتمتسا امف الا رس دع ا ة ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف

 يلع 3 يحرم حاكن لح نم ماري 0 .١. © نمروجأ نموت نهتم

 «ةعيرفل «عاتمتسالا ةلياقمب ىف كالأرعا ل نمرعم ضرر وأ لع

 0 داو : اا

 نم هب متيضارت اًميف مكيلع حانج الو : ةباحصلا همة انيس هع اعب ا ةقباعلا ,هتورو

 ا ىف ةدايز نم 4 ةضيرفلا دعب

 هر ا ل 0 ءامكنيب اميف لجالاعطقلا اذ

 اهب ترجو «ذآرقل اهب لزف ةععل اصلا نم ىناكلا را نم عرش اميين

 هس بسمو ولالا ا 0 م

 ءاهيف مهتبُغرو ءاهيلع سانلا تبدنل «سانلا بولق نم هيهن نكمتو ةعتملا نع هيهن نم
 :ناتعتم : هلوقب ةراث اهنع هيبهن ناكو «ليلق الإ مهبم ىتز امف انزلا نع اهب اونغتساف

 ةعتمو ؛جحلا ةعتم : اهنيك اعد ودل يو انةيوم مخفف ملا .لوسر دهع يلع اتناك

 بقاعمو نهمرحُم انأ هيَ هللا لوسر دهع ىلع َنُك ثالث : ةلوقي ىرشاو فامحلا

 كا 0 ل ا ل نيهيلع

 وق كاتم رح ا لقت ماشا م الح ىهف هين ناس ىعو ينك

 ل وسو لوق ىلع انو كبحاص لق ىلع تاق او

 :لاقو «كببحاص لاق ام لطابلا نأو هّْنلي هللا لوسر لاق ام لوقلا نأ كنعالا ملهف هع

 (كمع تادبو «كتاوخأو «كتائبو «كءاسن نأ كرسيأ :لاقف رمع نب هللا دبع لبقأف



 ل ١ ”"ج نورسفملاو ريسفتلابل

 وبأ لات :هيفو .همع ةناقيو ةءاحت كد نيح رفعج وبأ هنع ضرعأف .؟ كلذ نلعفي

 ىف لوقت ام ؛رفعج ابأ اي : لاقف قاطلا بحاص نامعنلا نب دمحم رفعج ابأ ةفينح

 معرتا !ةييفلا 0 درا ل اي ل

 اسكت تاذاد فيتاوحلا يف كءاسن دعمت نأ كعنمي امف : لاق «معن : لاق ؟لالح هنأ

 نإ ؛رفعج ابأ اي : ل ا ةفينح وبأ لاقف ؟كيلع

 تءاج ِدِق ىبنلا نع ةياورلاو ')ةعدملا يرحب قطنت (لئابس لأسو يسر وخلا ١ ةيآلا

 «ةيندم ةعتملا ةيآو م يدل رع نا محلا :رفعج وبأ لاقف ءاهخيسب

 وبأ لاقف ؛ ةعتملا خسنب قطنت اضيأ ثاريملا ةيآو : فيش ولا لقد ةوكر ةداقت تاعياوزو

 وبا لاقف ؟ كلاذ لق نأ نم: ةفينج وبأ لاقف «ثاريم ريغب حاكنلا تبث دق : 0

 0 0 يل ا

 300 رأقن! لاس يدع اها نع بلا مقل سلا نام

 :هللا باعك ارقت امأ .. هلل هل ةناجحتسا لاقف ؟ يه يتحأ ٍءاسنلا ةعتم نع ينئبنأف جحلا

 ةيآ اهناكل هّللاو : :ةفينح وبأ لاقف ؟4 ةضيرف نهروجأ نهونآَف نهنم هب مكعتمتسا امف )

 (لوقأ) انتعتم لحتسيو ادتركب نمؤي مل نم انم سيل :هنع هقفلا ىفو .طق اهأرقأ مل
 نم ةعامج عم ايندلا ىلإ مهعوجر نم مهدنع تبث ام ىلإ ةراشإ ىهو «ةعجرلا : ةرككلا

 رايح نيا ا يحل و اس ل نمر نناومل

 0 هللا ءاش نإ ايف خا

 : تان 04

 ءازخازنب :ىراشنلاو نوكويلا نم كايراقكلا خاكد هن طهر قلإ ليغ ال نسخم الحر

 ةدزتن ىف ضيفو (ةاملعلا لاوقأ عوضوملا#ذهب لصعت ىعلا ثايآلل هريتسفت ىف انلركذي
 ,ةمرحلا مدعل ديؤم هنأ ئلع لاي امب نيزيجما لاوقأ ىلع ٍبّقعيو «مهنم نيزيجملا لاوقأل

 )97١( ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع هارن اذهلو ؛لحلاب لوقي نم لوقل ضترمو
 اوحكنت الو 8 : هصن ام لوقي «ةيآلا .. . « تاكرشملا اوحكدت الو © : ةرقبلا ةروس نم

 ريخ ةنمؤم ]» ؛ةكولمم © ةمألو ل ؛ , 4 نمؤي ىّتح  تارفاكلا| اوجورن ال © تاكرشملا
 الو . ييشح | انام اول وفيدك لالا وكيجعا ولو 9 ةّرَح # ةكرشم نَم

 كي ل ا اوزأ ىلع الإ + نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو © : جراعلا ةروس نم (؟ ١ ب ؟5) نيتيآلا ىف : ىلابعت لوف ديري (1)
 .١؟ا70-١ ؟ ا ص لوألا ءزجلا (؟



 ارق -- 000

 ساه اس ه سس

 ل 7 7 ها :هقيفوتو هرم 0 (ةعاطلاو تاميإلا نم ة 0
 (ه) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوقب ةخوسنم ىه : ىدقلا» ترظعتيو © َنِورَكَذَتي مهّلعَل سائلل !»

 د ا ا عل
 الو : : ةيآلا هذه خسبف : لإق 4 نهروجَأ هوما اذإ مكلبق نم باتكلا اونو نيد

 4 اووي ئتح نيكرشملا اوحكت الو إف :هلوق كرتو # نمؤي تح تاكرشملا اوحكدت
 جوربتي ناهي لعديو «كرسلا حكني نأ ملسملل لحي ال هنآل ,خسني مل هلاح ىلع

 هلوق دع امهالكو ,هباتك ىف نامعنلا لاق كلذكو ؛يراصنلاو دوهيلا نم ةكرشملا

 مامت ىتأيو «تايآلا نم فصنلا خوسنم نم « تاكرشملا اوحكتت الو : ىلاعت

 . 2١7 ( ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاملا ةروس ىف هيف مالكلا

 مكل لحأ مويلا ل : :ةدئاملا ةروس نم ( ه ,) ةيالا ىف يلاعت هلوق نع ملكت امدنعو

 نم تانصحملاو مهل لح مكماعطو ْمُكَل لح باتكلا اوُتوأ ِنيّلا ماَعَطَو تاَبّيَّطلا

 :هصنام لوقي ننال . * مُكلبق نم باتكلا اوُنوُأ نيذلا نم تاتصحُمْلاو تانمّوُملا

 0 قداصلا ا ىف © مكلبق نم باتكلا اونوأ نيد نم تانصحملأو .. ص

 نم فئافعلا نه :لاق ؟نهناصجإ ىنعم ام لثس هنأ : مظاكلا نع ىشايعلاو . فئافعلا

 الو هلوقب ةخوسنم اهنأ :رقابلا نع «ىشايعلاو ,عمجملاو «ىفاكلا ىفو ٠ مهئاسن

 اوحكدت الو ط :هلوقبو :عمجملا ىف دازو .. ٠[ :ةحعملا] # رفاوكلا مصعب | اوكسمت
 ةروس ىف هلوق ىف هميرحت دعب باتكلا لهأ ح.اكن هللا لحأ : يملا «تاكرشملا

 باتكلا لهأ حاكن لحي امنإو :لاق . 4 نوري نع تاردتجلا اوحكنت الو 9 :ةرقبلا
 مديح (لوقأ) مهتحكانم لحت مل مهريغو ؛ةيزجلا نودؤي نيذلا

 (اهمارح اومّرَحو اهلالح اوُلحأف الوزن نآرقلا رخآ ةدئاملا ةروس نإ» :ىوبنلا
 ىف م اضيرلا سفن اوبأ ىل' لاق" لاق ميخلا نبا نسل وع فاكلا
 :لاق ؟ كيدي نيب ىلوق امو ؛كادف تلعج :تلق ؟ةملسم ىلع ةينارصن جوزتي لجر

 يلع.الو ةملسم ىلع ةينارصن جوزت زوجي ال : تلق . ىلوق هب ملعت كلذ نإف «نلوقتل
 4 نموت نحب تاك رمل وحل الو ىلاعت هلوقل :تلق َملو :لاق ؟ ةملسم ريغ

 نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تاتصحملاو ظ : ةيالا هذه ف لوقت نق لاق ..

 .ال7 ةحفص لوألا ءزجلا ١١(



 هس يي مم را يي شابح
 هذه تحسن ©« تاكرشملا اوحكتت الو : هلوقف : تلق ؟:4 مكلبق نم باتكلا اوتوأ

 جوزتي 00 لجرلا ىف قداصلا نع هيقفلا ىفو هيفو .تكس مث مسبتف ,ةيآلا
 : ليقف ؟ةينارصنلاو ةيدوهيلاب عنصي اذامف ةملسملا باصأ اذإ : لاق ةيدوهيلاو ةينارصنلا

 هر هر اس ل ماتا :لاقف ؛ىوهلا اهيف هل نوكي
 م يا ا :رقابلا نعو . 0 اي ىادحملا

 هنأ :هنع هيقفلا ىفو . هلبلا حاكن مهنم لحي امنإ : هنعو . 1م لس ان حم

 يرو نإ نكلو ءال :لاق ةيسوجملا جوزتي ملسملا لجرلا نع لثس

 الو ةيدوهيلا لجرلا جوزتي ال :ةياور ىفو ءاهدلو بلطي الو اهنع لزعيو اهأطي نأ سأب
 00 ىفو . ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلع ةملسملا جوزتيو «ةملسملا ىلع ةينارصنلا
 وج ىف هيفو . ةرح هدنعو ةينارصنلاو ةيدوهيلاب لجرلا عتمتي نأ سأبال : قداصلا

 . 2١7 (رخأ رابخأ ةيسوجمابو امهب عتمتلا
 في اركسمل الور )٠١١( ةيآلا يف ىلاعت هلوق دنع ةنحتمملا ةروس ىفو

 0 رضع ب اوكسمت الو # : هصن ام لاق .. 4 رفاوكلا

 .تاكرشملا حاكن ىلع ماقملا نع نينمؤملا ىهن دارملاو ؛:ةمصع عمج . . بسنو دقع

 ىلع ىنعي - ةرفاك ةأرما هدنع تناك نّم :لوقي :لاق ةيآلا هذه ىف رقابلا نع ىلا
 ىهف تلبق نإف ؛مالسإلا اهيلع ضرعيلف ؛مالسإلا ةّلم ىلع وهو - مالسإلا ةَّلم ريغ
 ال لاق هنع ىفاكلا ني اهتمصعب.كسعمي نأ هللا ىهنف ؛هنم ةئيرب ىهفاالإو «هتأرما

 مصعب اوكسمت الو » : هلوق :لاق ؟هميرحت نيأو :ليق «باتكلا لهأ حاكن ىغبني

 .257 (كلذ فلاخي ام ةدئاملا ةروس ىف ىضم دق : (لوقأ) .. « رفاوكلا

 : نيا ىلع حسملا مكحو ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف ه
 زاوج مدع ىري امك ءاهلسغ ال اهحسم ءوضولا ىف نيلجرلا ياما

 : ةدئاملا | ةروس نم ( 5) ةيآلا يف ذ ىلاعت هلوقل هريسفت دنع هارن ذهلو «نيَقَحلا ٍىلع حسملا

 فارسا ىلإ مطير مكهوجو ولسغاف اللا ىلإ بيم اذ! انا نذل اهي ب

 ءاملا لوصو بوجوب لوقي هارن «ةيالا ... # ( نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو
 سال ايري ذا يلد ف ليلا: رعد يظلم رضا جك هسا داب كاني

 رمع نأ نمر قابلا نع بيذدهتلا ىف ءاج ام ىوري مث « نيا ىلع الو ةوسنلقلا ىلع
 ماقف ؟نَفحلا ىلع حسملا ىف نولوقت ام : لاقف ىلع مهيفو هلي هللا لوسر باحصأ عمج
 ةدئاملا لبق : ىلع لاقف َنَفحلا ىلع حسم هّْلكَي هللا لوسر تيأر : لاقف ةبعش نب ةريغملا

 نأ لبق ةدئاملا تلزن امنإ «نيقحلا باتكلا قبس : ىلع لاقف «ىردأ ال :لاق ؟ةدئاملا دعب وأ

 7١١. ةحفص ىناثلا ءرجلا -١614. )١( ١1ه ص لوألا ءزجلا(١)



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفعلا :ء ! ]0١غ |

 :(لوقأ ) :لوقيف ةياورلا هذه. ىلع نسحم الم ٍبَّقَعُي انهو .ةثالث وأ نيرهشب ضب
 ا را ا ع

 موي ةرسح سانلا دشأ :لاق هنأ ىبنلا نع ةشئاع تور.:هيقفلا ىفو :لوقيامث ..
 رهظ ىلع ح هيدا نال ماك اك ينص قررا كا ا ل

 0 | فخ ىبنلل فرعي ملو. ىَفُخ ىلع -حسمأ نأ نف ىلإ ب بحأ ةالفلاب ريع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حسمف ءاًفوقشم هنم نيمدقلا رهظ عضوم ناكو ىشاجنلا

 د يي يلا : ساغلا لاقف ءهاَمُخ هيلعو هيلجر ىلع
 ' ( هيقفلا مالك ىهتنا ) دانسإلا حيحص ريغ

 نيب ام دعب لاقف ءوضولا يف نيِلْجّرلا ضرف يلع مالكلا ينإ فلؤملا لقتنا اذه دعبو
 نيلجرل رلا حسم ىلع ةيآلا ٍةلالد مث .. 0 : مهادشع ةدودرن لجرألا”بصن ةءارق نأ ًالوأ

 كيذنو «زجلا ةءازق ىلع اًضوضخو «راهنلا ةعبار ىف سمشلا نم رهظأ امهلسغ نود

 لوق نع لكس هنأ رقابلا نع بيداهتلا فو «لسغلاب نيلئاقلا نم ريثك عمج اهب فرتعا
 مأ ىه ضفنخلا ىلع .: 4 نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو ل : لجو رع هللا

 ةءارسقلا ري دقت ىلعو :(لونقأ) :لاق مث( ضفنلتا.ىنلع ئه:لب» :لانق ؛؟بمصنلا ىلع

 «سوؤؤرلا لحم ىلع ةفوطعم ذئنيح نوكت اهنآل ؛ ؛حسملا ىلع لدت اضيأ بضنلا ىلع

 لب ؛ةحاصفلا نوناق نع جراخ هوجولا ىلع امهفطع ذإ ءارَمَعو ديزب تررم :لوقت امك
 100 سيشكل كوش كلا لها نو لابمسللا نم عورتا درعا (بولسأ نْنَع

 :مئادغلاه

 ا ا ىف ىري وهو

 ؛مهنيكاسمل مهسو «لوسرلا لآ ىماتيل مهسو ؛مامإلل مهسو .لوسرلل مهسو . كل موت
 0010 مالا ةركسشاوءاعبا الديك جيل ركدولا مهسو هللا مهسو.. مهليبس ءانبأل مهسو

 هللا نأب «ةثالغلا مهتسألاب سما نم .مامولا صانتيخا.للعي مث: :. ةثسس نم 'ولهسأ

 ؛مهنويد ءاضقو نيملسملا نؤسمو ءةمألا ةيبرت نم ىبنلا هب مزلأ امب مامإلا: مزلأ دق ئلاغت

 ىلوأ يبنلا ف : هيلع لزنأ امل ؛ هَ هللا لوسر لوق كلذو «داهجملاو جحلا ىف مهلمحو
 نينمؤملل ابأ هللا هلعج املف ؛(مهل بأ وهوا[: بازحألا] # مهسفنأ نم نيئمؤملاب

 وأ انيد كرت نّمو ؛هعثرولف الام كرت نمو : كلذ دنع لاقف ءدلولل دلاولا مزلي ام همزل

 0 ا رص اوراكل كاب ام

 . منهسسأ
 ب مهليبس ءانباو مهتبكاسمو تبل ملا لآ ىماتي-نضوع كلاعت هللا نأ :ىريا :تفلؤملاور

 0010" ١١. 8 ةحفص لوألا ءزجلا(9١



 د[ 222292 وسلا و جفا سس
 اهنوكل اهذخأ نم ا تاقدصلا نع ماهسلا هذه نم هب :اوهصخ

 مل ا ول تيبلا "لآ ءاملع نع ة ةريثك ارابخأ كلذ ىف ىوريو-«سانلا خاسوأ

 ىلع هللا ءاَفأ ام راسا ةروس مزه 15 ةيالا ذ ىلاعت هلوق فلؤملا رسف امدنعو.
 0 :لاق هنأ نينمؤملا ريمأ نع ىفاكلا نم لقن «ةيآلا .. . * ئرقلا لهأ نم هلوسر

 هللا ءافأ ام © : لاقف هيبنو هسفنب هللا مهنرق نيزلا «ىَبِرقلا ىذر» ب هللا ىنع نيرذلا هللاو

 انم 4 نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسّرللو ِهّللَف ئرقلا لهَأ نم هلوسر ىلع
5١ 

 لل

 ام خاسوأ انمغطي نأ انمركأو هيبن هللا مركأ.. ةقادنصلا ىف اميهتفنادل لهي هلو ةيماخب

 اا ( سانلا ىديأ ىف

 , :طابنتسالا ©
 مهمهنآل (ةمث يقلل هن دان هدلعلا روسيا ةتانيسبالا نأ را حل 000

 هريسفت دنع هارناذهلو «.ةمصعلا هذه هل ميلف مهادع.نم امأ .اطخل ١ نع نوموصعملا

 فوخلا وأ حلا مر ع .ءاسدلا ةروس نم ( 6 ) ةيآلا ىف يلاعت هلوقل
 # مهنم انوظيتسو نيزلا هيما مهن رمإلا يلوأ يلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو مياراذأ

 نمألا بجوي ام « فوخلا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو :  هصن ام لوقي يال

 نع ربخ مهغلب اذإ نيملسملا هفعض نم موق ناك :ليق . هرشف «6 هب اوعاذأ 9 «فودملاو

 نم فيوخت وأ رفظلاب دعو نم هيلإ ىحوأ امب لوسرلا مهربخأ وأ هلع هللا ا دكا اذا رم
 ىلإ ف ءرمألا كلذ اودر هدر ولو ظ ,ةدسفم مهتعاذإ تبناكو ؛هوعاذأ ةرفكلا

 نر يسمو أ :ليق © مهبم هنوطبتسي نيذّلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ئلإو لوسرلا

 يناسعلا: كومويمبلا ةيئالا مها را ما مهراظنأو مهبراجتب هريبدت
 لالحلا نوفرعيو «نآرقلا نم نوطبدتسي نيذلا مهو هلَِت دمحم لآ ىنعي :اضرلا نع
 لهأو هللا ةيالو عضو نم :رقابلا نع لامكإلا ىفو . هقلخ ىلع هللا ةَجَح مهو «مارحلاو
 (لَجو َرَع هللا رمأ فلاخ دقف ءايبنألا تاتويب نم ةوفصلا لهأ ريغ ىف هللا ملع طابنتسا
 ١ هللا ملع طابنتسا لهأ مهنأ اومعز ىده ريغب نيفلكتملاو هللا رمأ ةالو لاّهَجلا لعجو

 هللا هعضو ثيح هللا لضف اوعضي ملف ؛هتعاطو هللا ةيصو نع اوغازو هللا ىلع اوبذكف

 ىلا (ةَجُح ةمايقلا موي مهل نوكت الف ؛مهعابتأ اوُلضأو اوُلضف ؛ ىلاعتو كرابت
 : مالكلا ملع لئاسم نم فلؤملا فقوم ©

 وهف ةيمالكلا مهئارآو ةلزتعملا ميلاعتب ام دح ىلإ رثأتم ةعيشلا نم هريغك فلؤملاو

 ىف رثأتلا اذه ظحلنل انِإو .اهنم رخآ ضعب ىف مهفلاخيو ؛لئاسملا ضعب ىف مهقفاوي
 هيف لا تارا رد ا اعلا طابت را اهل ىتلا تاتا هربت

 د را و تملا

 .؟١7 ةحتفص ىناثلا ءرجلا(؟١) 0

 يااا ش . 1١07 ةحفض لوألا ءزجلا ("9



 ل ؟+ج نورسفملاو ريسفتلا

 : دابعلا لاعفأ ©

 نيلئاقلا ةلزتعملا ىأر اذه هيأرب قفاويو .هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأ انبحاص ىري

 امدنع الثمف . هريسفت يف ةديقعلا هذهب رثأتي هارن اذهلو .مهسفنأ لاعفأ أ دابعلا قلخب

 رباكأ يرق لك يف المج كلذكو ف ماعنألا ةروس نم )١7( ةيألا ىف ف ىلاعت هلوق رسف

 ىنعملاو . لوقف لات هلل ىلإ لعجلا اذه ةبسن نم رفي هارن « ةيآلا .. . # اهيمرجم

 .217 (ركملا نع مهفكن ملو اوزكحيل مهتاشو مهانيلخ
 : هللا ةيّؤر ©

 اذهلو ةعقاو الو ةزئاج ريغ ىلاعت هّللا ةيؤر نأ ىف ةلزتعملا نسحم الم قفاوي كلذك

 00 :ةلرتعملا اهلا امك ةيؤزلا هانا لاقي دارك

 0 د ع م ل : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف

 ىأ نقلا« ربطات طوي هوجو ل ضن ان لوغبإ: 4 ةرظان اهير ىلإ ةرضان ذئموي
 ىفو .هتمعنو هتمحر ىلإ ىأ هللا هجو ىلإ نورظني :لاق © ةرظان اهّير ئلإ 8 «ةقرشم

 نع جاجتحالاو ديحوتلا ىفو . اهبر باوث رظتنت ةقرشم ىنعي : لاق اضرلا نع نويعلا
 ىمسي رهن ىلإ باسحلا نم غرفي ام دعب هللا ءايلوأ ىهتني : لاق تيدحت ىف ةيدمؤملا ريغأ

 لك مهنع بهذيف ءاقارشإ مههوجو ضيبتف هنم نوبرشيو هيف نولستغيف ا ناويحلا»

 كلذف :لاق «مهبر ىلإ نورظني ماقملا اذه نيف ةملا لوخدب نورمؤي مث ءثعوو ىذق

 الا ل : امنإو #2 ةرظان اهبر ىلإ © : نلاعق ةلوق

 :هلوق ىلإ عمست 7 ملأ «ةرظتنمل | ىه ةغللا ضعب ىف ةرظانلاو : :جاجتحالا ىف دازو

 ٠ ٠ ل [ لمدلا] 6 نولسرملا عجري مب ةرظانف

 :ةعافشلا ه©

 ,ةمايقلا موي ةعقاوو زئاج اهنأ ىري وهف ةعافشلاب لوقلا ىف ةلزتعملا فلؤملا فلاخيو

 200 هلوقل هريسفت دنع اذهلو ,مهتعيش نم ةاصعلل نوعفشي تيبلا لهأو

 اهنم لبقي الو ائيش سفن نع سفن يزجت أل اموي اوقّئاو الط :ةرقبلا ةروس نم ( ؛م)
 هنأ قداصلا نع مامإلا هريسفت نم لقني هارن «ةيآلا .. . #« لدع اهنم دخؤي الو ةعافش

 ىزحب انلهأو اّنِإف ةمايقلا امأف ؛هنع ىنغُي ال ءادفلاو ةعافشلا نإف توملا موياذه» :لاق

 عةمطافو ءىلعو «دمحم : : رانلاو ةّنجلا نيب فارعألا ىلع ننوكيل «ءازج لك انتعيش نع

 نمف «تاصرعلا كلت ىف انتعيش ضعب ىرنف ؛مهلآ نم نوبيطلاو «نيسحلاو «نسحلاو
 م

 ,دادقملاو ,ناملسك انتعيش رايخ مهيلع ثعبنف اهدئادش ضعب ىفو ارصققم مهنم ناك

 (ةمايقلا موي ىلإ رصع لك ىف مث «مهيلي ىذلا رصعلا ىف مهئارظنو «راّمعو «رذ ىبأو

 (اهديص روقصلاو ةازبلا نو تت امك مهنولوانتيو ءروقصلاو ةريلاك ميبلع نوطقتن

 )١( ةحفص لوألا ءزجلا ١55. ةحفص ىناثلا ءزجلا (؟) 51١..



 ظ ”ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 5 يول د لا

 ءانترضحب نابجلا ىلإ مهنولقنيو بحلا ريطلا طقتلي امك تاصرعلا نم مهنوطقتليف
 ا زاح نأ دعب هلامعأ ىف انتعيش ىرَصَقُم نم دحاولاب ىتؤيسو

 0 00 ل لا 0

 0 02 هم

 راثلا ل ءايندلا ما
 .171يهورادن

 : رحسلا ©

 نأ ركني الو هتقيقحب فرتعي وهف «رحسلاب لوقلا ىف ةلزتعملا فلؤملا فلاخي كلذك

 رش: قمو ثا : لمت اه لوفي قلفلا ةروسلا ةريست# دع هارت اذاينو رعي هلل يذلا
 ندقنعي ىتاوللا رحاوسلا ءاسنلا وأ اير وا :ىلفلا] 4 دقعْلا يف تاثاقثل

 هيف ىذلا ثيدحلاركذ مث 3 .. قير عم خفنلا : ثعنلاو ءانهيلع نتسيو طوخ ىناوتغ

 .2') مصعألا نب ديبل لعفب رحّس هتف هللا لوسر نأ
 :ةعوضوملا ثيداحألل هتياور ©

 نع هريسفت ىف فلؤملا اهيوري ىتلا ثيداحألا هذه نأ ىلع هبنن نأ انتوفي ال مث

 ةيولكم يلاعلا يف ئه لوفي اه ةخييفلا دهان قتنلا عا تع نو هنلع هللا لوفشو

 اهسفن ىلع ةقطان ىهو تاياورلا هذه نم ريثكلا كب رم دقو ءاهل لصا آل ةعوضوم
 اذه نع ىنغ ىف نحن ذإ «ةاورلا دقن نازيمب اهعضو نايب ىلإ ةجاح ىف تسلف ؛عضولاب

 دعب قيما: هنتاكتنو هظافلا اياتث نق هنيافني ةسقن تي دكت فريدا لمح ام دعب

 دهشي ام تيبلا لهأ نع تاياورلا نم ةروس لك ريسفت ةياهن ىف ركذي نأ هتوفي ال اذه
 هذه نأ ىذاقتعا ىفو «باوشلاو رجألا نم اهئراقل هلل دعأ امو ؛ةروسلا هذه لضفل

 لئاضف ئف :نئابغ نباو ىَبأ ىلإ ةبوسنملا تاياورلاك ةبوذكم نوكت نأ ودعت ال تاياورلا

 ام دعب هريسفت ىف ةبوذكملا تاياورلا هذه لثم انبحاص ركذي نأ بيرغب سيلو «روسلا
 هفيب لآ قلو هلع هللا لوسر ىلع ةغويضوملا كيداحتالاب هرتخأ ىلإ هلوأ نم ةنافك دوني
 . هللا ناوضر مهيلع

 ىناغلاو لوألا مدي نَم ةعيشلا بتك نايب بسح ىلع بصانلاو ءبصان عمج : تاعللا# 1١١

 .( ١ 4 ص ةعيشولا نم ىهتنا) ىناغلاو لوألا ةمامإ دقتعي وأ «ىلع ىلع - رمعو ركب ابأ ىنعي -

 00 قع يدل ضار 1 كفص لوألا وجا 5



 سس # جس نورسفملاو ريسفتلا ك3

 (ىولعلا هللا دبع ديسلل) نآرقلا ريسفت فت - ه
 : ريسفتلا اذه فلؤمب فئيرعتلا
 سما ةىوركلا اقر نييحس نو هللا كيغأ ديلا رع رتسلا 18 لو

 ةرجهلا نم فلآلا دعب ةئامو نينامثو نامث ) ه1 18 ةدس فجننلا ضراب دلو .رّبشب
 ه ١541 ةنس تام نأ ىلإ اهب ثكمو ةيمظاكلا ىلإ هدلاو عم لحترا مث .. ( ةيوبنلا
 بايبعأ رم ةباحييضا طن ىف ناكأو ( ةرجهلا نم فلألا دعب نيتئامو نيعبرأو نيتنثا )

 ىف ةيإ «ةريثك مولعل اعماج ءارمتتعم أرسفم ءاثالحم ؛اهيقن «ةهئالضفو ةعيشلا

 دقو «ىجرعألا نسحم ديسلا ريبكلا مامإلا ىلعو .هدلاو ىلع ملعلا ىقلت . قالخألا

 دلع «يففتشو ةعيشلا العا نون املك ةنورخي اوناك مهنأل «ريثك قلخ هيلع ذملعت
 فيئصتلاو فيلأتلا ىلع ةيملعلا هتايح ةدم فكع دقلو .اهرادقمو اهناكم اهل ةزراب
 ةريثك ابتك ةنس نيسمخلاو عيرألا زواجي مل ىذلا هنس عم سانلل جرخأ ىتح
 هر تافنصمو

 ملا
 ١ - .دحاو ربخ ةيّججح ىف ةلاسر ٠

 «نسلسمل) ةاقلا ار طق لف تانك, :- هلا لامع م

 .نييلقعلا حبقلاو نسحلاو لقعلا ةيجح ىف ةلاسر - ؛

 دارا ترس جفال رن ف حال م
 .ءايبنألا صصق " 

 .نيموصعملا ةمئألا مولع باوبأ حتف ىف نيبملا تاهريلا ب

 .ةغالبلا جهن حرش باتك - /
 ْ نك ل رب يسال حلا

  1٠تيب فلأ نيثالث ىف نيدلجم. ىف. .. .نيبملا نآرقلا ريسفت ةت ىف نيمثلا رهوجلا .

 نيتها انا قليب ل وملح ةناجلا د نحو هلكتم يسرا روس ج 17

 1 ايديا ىف ىذذلا ره
 "0 ل لا

 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 نارقلا ظافلأ لمح نم «ةيرشع انثإلا ةيمامإلا بهذم ىلع ىرجي ريسفتلا اذه

 هذيملتل ٍباتكلا لوأب ةدوجوملا هتمجزتو 2/4 ص تانجلا تاضور” ف هةعمجرفرظنا 1١9
 1 .موصعم دمحم ديسلا



 مهما ١ 25 يو وب ا ا ععلا» و ير ا ود تحبس

 ىف ولغلاو بصعتلا نم ءىش عم ؛هميلاعتو بهذملا لوصأو قفتت ناعم ىلع ميركلا
 ىلعل نيلاوم ريغ مهربتعي نيذلا ةباحصلا ردق نم طحلاو تيبلا لهأ نأشب ةيونتلا
 ةريثكلا ىناعملل هنمضت عم «هتارابع ىف زجوم ؛هظافلأ ىف رصتخم باتكلاو .هتيّرُذو

 تاكنلاو «ةريثكلا 0 ل ل نوكي ام هبشأ وهف «ةقيقدلا

 1 . ةزجوم ةهلس ةرابعب (ةقيقدلا ةيفخلا

 نع ريسفتلا نم درو ام ىلع هدامعا لج نوكي نأ ىلع هيف فلؤملا صرح دنقلو
 رص نأ ىلع عرس امك ناعلا ىقاولتا# ىلإ لوقا: لك ورع و هاك ذوو كيش لعل

 كلذ دعب وهو ؛هعورفب وأ بهذملا لوضأب قلعتي ام كلذ ىف ءاوس هنع عفاديو هبهذم

 بهذم عم ة 0 مدع لئاسمب ةلص اهل يتلا | تايالا حرشي

 ىف ةلزتعملا بهذمب ذخأي هنأ ىلإ عج از ةللذاو ةّنسلا لهأ بهذم عم ًانايحأو «ةلزتعملا

 ءاهلغ نيف يلاكلا يعكلا ناش يور ل لفل تهدر كاسل نفس
 صعب نلإ رجكتشي نأ اذه هريسنفت نق فلولا توفي ال. مث . ةيرشع انثإلاةيمامإلا

 نأ هتوفي ال امك . اهنع بيجي مث“: .ميركلا مظنلا رهاظ ىلع درت ىتلا نآرقلا تالكشم

 ىف نايس ةقركلا عد ؛ةيونعملاو ةينايبلاو ةيظفّللا تاكنلا نم ريغك نع انل فشكي
 د ل اذه لك «ةيوحتلا لئاملاو ةووعللا ىناعملا

 ظ ظ ظ 00 ..لوط نم مأسي الو ديقعت نم
 ا فلؤملا فصو دقلو

 قلعتت «ةيفاو تار انشرو# ةيفاش تانايبو «ةفينم تاقيقحتو «ةفيرش تاملك هذه »

 ع درؤ انف ًابلاغ ىرتحتتو . ةيناقرفلا تاؤقفلا بئارغو «ةّينآرقلا.تايآلا تالكشم ْضعِبب

 مهتويب ىف لزن نيذلاو «ليوأتلاو ملعلا رهاوج نداعمو «ليزغتلاو ىحؤلا رارسأ ناَرَخ
 تاكنلاو ضارغألاو ظافلألاب قلعتي امينفو ؛ةرابع فطلأو «ةراشإ زجوأب «ليئاربج
 رقوراسلا امر واتاج اهلا يراسل طنا هدر دورس دابا
 ْ , 210( ئفعملا

 ةنس ئلوألا يدامج ىف - اعماق نفالاق اننك هادم ركهفت فلؤلا دما دقو. 00
 دلجم ىف عوبطم ب بانتكلاو ( ةرجهلا نم فلألا دعب نيتئامو نيثالثو عست ) ه ١58

 ل يي يي رادب دوجومو «مجحلا ريبك دحاو

 : ريسفتلا | ده

 :هريسفت ىف كلذ رثأو هبهذم لوصأل فلؤملا بصعت ©

 ةيمامإلا ميلاعتب هريسفت ىف رثأتي هاوهو هتديقع مكحب فلؤملا نإو ..اذه

 )١( ؟ ةفحص .



 يس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ْ ك1
 ا ا

 .ىوهيو بحي امك اهرسف الإ هيفلاخم بهذمل
 | :ةيمامإلا»

 نم ( م5 ) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت ؛ت دنع ةمامإلا يف هتديقعب رثأتي هان

 دوو ةالطجلا توميشب نيدلا اوما نيدلاو لوسرو هللا كيو اهنإ 006 ةدئاملا ةروس

 وهو لئاس لأس نيح مالبسلا هيلع ىلع ف هارت انبنا كذبك . # نوعكار مهو ةاكزلا

 نيرسفملا رثكأ قابطإ 5 .(اهنم همتاخ ذخأف هرصنخب هيلإ اموأف هتالص ىف عكار

 مث - نيفلاخملا بناجو نيقفاوملا بناج  نيبناجلا نم هيف تاياورلا ةضافتساو كلذ ىلع

 مدعو رصحلل « هاوس نم نود هتمامإ ىلع - ةيالا ىنعي - لدتوو:: كلذ دعب لوقي

 ةدالوأ لوخدل وأ ءاميظجت عيبجلا ةغيصب هنعرّيَعو ؛تافصلا هذسهب هريم فاصتا

 .١2)(نيرهاطلا

 لوسلرلا هيأ اي : ًاضيأ ةدئاملا | ةروس نم ( 51 ةيآلا ىف ناقل كورس لا

 لهأ نع ىوري «ةيآلا ... .4 هتلامو تب ام لعفت مل نإو كبر نم كأيلإ لزنأ ام عل

 نأ فاخي ناكف ءًايلع فلختسي نأ هيبن ىلإ ىحوأ هللا نأ» :قوياجتو قر انتع نياو ةيحلا

 مالا يملا ل هم ذخأف «تلزنف هباحصأ نم ةعامج ىلع كلذ قشي

 . 270[ هالوم ىلعف هالوم تنك نمو :لاق . . ىلب :اولاق ؟( مكسفنأ

 :ةدعب نمل ىصوي مامإ لك ه
 نمل يصوي 20100057 ولا وكم سل ةماعلا نأب نلوم قينيو

 هللا نإ :ءاسنلا ةروس نم ( ه8) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع هارن اذهلو «هدعب

 اكس لك كيما نأب فرتعي عةيألا . . « اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي

 ملسي نأ ةمئألا نم دحاو لكل رمأ هنأ مالسلا مهيلع مههنعو» :لوقي مث . . ةنامأ لكو

 6 7 (هدعب نمل رمألا

 ةيوتالر نرسل داك انا ( ؟) ةيآلا يف ىلاعت هلوق دنع بازحألا ةروس وتو
 هيفو) :لوقي «ةيآلا .. . « مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ

 .24) (رايتخالاب ةمامإلا لعج نم ىلع در

 فالتخالا دنع مهيلإ عوجرلا بوجوو ؛مهتمصعو نامز لك ىف ةمئألا دوجو ه

 ش :مهريغ نود

 ةمصعلا هللا نم مهل ةمئألا نأو «مامإ نم نامز لك ولخي ال هنأ ىري فلؤملا ناك املو

 .؟58ةحفص (١؟١ 5١14. ةحفص )١(

 ./8ا/9 ةحفص (14) 7٠١. ةحفص 7١(



 ك١ !ء "ج نورسفملاو ريسفتلا ل

 دوجو مدعو فالتخالا دنع مهيلإ عوجرلا ب بجوي هنإف «مهريغل اذه سيلو ءايننآلاك
114 

 نم لاحب هيلإ عوجرلا حصي الف سانلا نم مهادع نم امأو ؛ةنسلا وأ باتكلا نم صن

 . فالخلا ٍلئاسم ىف هيأرب ذخؤي الو ؛هيلإ عجري ال موصعملا ريغ نآل ؛لاوحألا

 هلوقل هريسفت دنع الثمف ؛هريسفت يف هب رثأتي هدجدف هب نيديو اذه فلؤملا لوقي |

 اوعيطأو هللا اونعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايل : ءايننلا ةروس نم ( ه5) ةيآلا ىف ىلاعت

 لك ئفرمألا يلوأ دويجو: ىلع 09 ::لونقيإا«ةيآلا 4 . « مكنم رمألا يلوأو لوسررلا
 ىلع الإ قبطني الو ,.مهتمصعو «مهلضفو مهملعل مهتعاط بجي ثيحب «نامز
 موي ىلإ نيئمؤملا عيمج رمأ ؛ةصاخ ىنع انايإ : السنا مهيلع مهنعو . ,ةيفامزلا ينحت

 «نيدلا ا يف ش «نورومأملا اهي | 4 متعزانت نإف ظ ءانتعاطب ةمايقلا
 ذخإلاب #لوسرلاَو ظ ؛هبانك مكحم ىلإ 4هللا ىلإ ف ,ديف اوعجارف 4هوُدَرفل

 ىف اعزانت متفخ نإف» :ئرقو .هيلإ در اهنإف ؛هيلإ ةعج ةعجارملاب رمأ نم ىلإ ةعجارملاو «هتنسب

 .21) (مكنم رمآلا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإو هللا ىلإ هودرف ئش
 مهءاج اذإو ظ : اضيأ ءاسنلا ةروس نم ( 85 ) ةيآلا ىف يلاعت هلوقل هريسفت لدنعو |
 هملعل مهنم رمألا ىلوأ ىلإو لوسررلا ىلإ هودر ولو هب اوعاذأ فوخْلا وأ نمآلا نَم رمأ

 4 مهنم رمألا يلوأ ئلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو :  لوقي .. * مهنم هنوطبتسي نيذْلا
 رت يامل هنوطبتسي نيذلا هملعل ا ءمالسلا مهيلع دمحم لآوه
 . 20 (مالسلا مهيلع دمحم لآ مهو مهراكفأب

 :ةهعجرلاه

 (7 05 ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت يف ًالثمف ءاهي رثأتيو ةججرلاب نيدي فلؤملاو

 ةةيسقلا د وت وال نب 4 بيغلاب نونمؤي نيِذّلا # نيقّتمْلَل ىده )' : هرقل روس وف

 (ةعجرلاو «مئاقلا مايقو «ةوبنلاو ؛هتافصو «عناصلا ةفرعم نم مهساوح نع باغ مب

 ا راق ةنجلاو «باسحلاو «ثعبلاو

 مكاتشعب مث : اضيأ ةرقبلا ةروس نم ( 55) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت ىف ًالثمو
 ثعبلا ةحص ىلع ةّجح هيفو» :لوقي .. 4 نوركشت مُكّلعَل مكتوم دعب نم
 ا ( ةعجرلاو

 :ةيقتلا»

 سام ماس

 2 1 اا حفلا ( 301 5 ا
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 ا ررتص ريكا حم بينحا ١0
 مهل صٌّخر» :لوقي «ةيآلا ... 4ةاقث مهنم اوَقّعَت نأ الإ ءيش يف هللا نم سلق كلذ
 ,ةيمامإلا اهب نيدت يتلا ةّيقعلا يهو يهتوادع ناطيإ عم مهوفاخ اذإ مهتالاوم راهظإ
 :لحتلا] © ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ © : هلوقو ةرتاوتملا زابخألا اهيلع تلدو

 يا 5

 ٠ :نارقلا فيرحت ©

 ىف ىلاعت هلوقب مدطصا الو «فّرُحو لّدُب نآرقلا نأب دقتعي ارّبش دمن كلذك

 اي ل ل يس رسما

 ىلإ دحاو دعب ادحاو ركذلا لها دنع « توظفاحل هل اًنإو )ف : لوقيف ليوأتلاب مادطصالا

 ظ 1 يزعل ويجعل! لقواوو . حولا ىف وأ ؛مئاقلا
 ٠ جف دفيع ١ يقوم :باتعلا تايآ ه

 1 ول اون نال نو يقل دايس يحمر

 ٍ . هليَع ىبنلا ريغ ىلإ باتعلا لوحي نأ عيطتسي ام
 ادوصقم نوكي نأ ٌربش ىلع قشي موتكم مأ نبا نأش ىف ُهَِّفَم هيبنل هللا باتع ًالثمف

 قف تلزن)"باععلا“كايآ نأ ننم ثيبلا لهأ نع ىوز'انم-ىنعرضصتقي هارنف::جيبعلا»هب

 يرد اندق موتك مأ نبا'ءاجبتت هل ,يبنلا دعط ناك ليم تب. نما

 ٠ , 217 (هنع ههجوب ضرعأو سبعو هسفن

 : ةباحصلا ىلع هنعط «©

 (هنم برقي امو ا سر ةاعسسا ىلع نعطي هنأ فلؤملا ىلع ظحالنل اّنِإو

 . .مهردق نم اطخو ؛مهل اصيقنت نآرقلا ىف مهيلإ بسُت لضف لك نم مهدرجيو

 داتا قاف وو رهئردلا روش طاب 1و يال ند لاح ةلزقل نيد هع دامت
 هل را

 ٍدونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا لزنأف انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوي ْذِإِراَعْلا يف اَمُه

 رم نسل وها يطال نان بنت نع نوح نه . « اهورت مل

 د م ل يي

 امه ذإ 5 «ريغ ال دحاو هعم ىأ | لاح © نينا يناث ل : لوقيف ميركلا نآ رقلا ىف هب هونملاو

 4 هبحاصلا لوقي ظ «ناث لدب © ْذِإ 8 «ةكم برقب لبج وهو ءروث ىف بقن يِراَعلا يف
  هرواحي وهو هبحاص هَل لاق : لاق امك رفاكلا نمؤملا بحصي دق ذإ هيف حدم الو

 نأ داك ىتح برطضاو ضبُقو هسفن ىلع فاخ هنإف « نزحت ال -- [»ا : فهكلا]

 الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام 9: .انب ملاع 4 انعم هللا نإ# «كلذ نع هاهنف امهيلع لدي

 ١١9١. ةحفص (79 .ه145 ةحفص (؟) 1



 آ ] ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 هللا لزتاق ٠) ا [7 :ةلداجما] © مهعم وه ذل ظ .هلوق ىلإ . .. 4 مهعبار وه
 كارتشا عم انهه هلق - هنارقإ ىفو . لوسيرلا ىلع هيلع ظ ند تامل ( هقيكس

 لوسرلل اهنوك هيفني هبحاصل (ءاهلا» لعجو «ىفخي الام تركذ ثيح هعم نينمؤملا
 00مل ب نعت لق

 : تيبلا لال هبصعت ©

 تيبلا لال فلؤملا بصعت ىلع لدي ام ريثكلا ءريسفتلا ىف انتءارق دنع انبرَم دقلو
 ه0 يضر ىلع ىلإ ماعلا ظفللا فرصي هدجن ةراتف « أ فرمان ابيض

 حلاصو ليربجو هالوم وه هللا نفل : ىلاعت هلوق دنع ميرحتلا ةروس نم ( ؛) ةيآلا ىف
 يف ليست وع نيئمؤملا حلاصو ظفل فرص إف « ؛4 ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نيدمؤملا

 ةصاخلاو ةماعلا درر ع ل املا يم لع يس ركنا سلا يغدو

 لا

 قل نيف ورقم ا وناك ةئينبلا نا نا ال ديدان نازقلا نع هكاندوا نر اهو هذاك
 ص ار سل وس اخ تا و , نولسوتي مهئايبنأو ةقباسلا مألا

 :ةيركلا

 ذِإو 9 :ةرقبل بلا ردقبلا ةزوس نم اهدعب امو (7 4 )/ةيالا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمف
 5 | مدال دوجسلا نأ ىعدي هدنجن «ةصقلارخآ ىلإ . 4 مدآل اودجسا ةكئالملل ان

 مد آاهاقلت ىتلا تاملكلا نأ ىعّديو «هتيب لهأو ُهّْيَي دمحم رون نم هبلص ىف امل) ناك

 . 227 (نيبيطلا هلآو ُهْنَِم دمحمب هئاعد ىف لسوتلا » ىه هيلع بوتيل هبر نم
 .ريسفتلا اذه نم عضاوم ىف ريثك بصعتلا اذه لثمو

 : : تيبلا لا دنع هلك نآرقلا ملع ه

 للا حس هلل الا هل نب ندع ادلب ماع ةريعك ع نيف دي عشلزلاو

 (1) ةيآلا ىف يلاعت هلوقل هريسفت يف احضاو اذه رثأ دجنل اًنأو ؛مهريغ نود تيبلا

 ا . 4 ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو )8 : داوم ل ةرووس ني
 هما دق ا يحس يدل دا قل نيرا ةكيرأت عب امور ١ ٍلوقي ثيح كلذو

 قداصلا نع .. ملع ىف فلتخُي ال نمو هيف نوتباثلا 4 معلا يف نوخيسارلو هلا الإ

 روهمجلا نم فقو نمو .هليوأت ملعن نحنو 0 مى و بار اولا اولا
 , عاملا ماي كرك هيض جقاعت اولا ا ىلع

 ماي يسال مرج ل وااو كس م طنا عانت
 ؟. ١69 ةحفص(١5



 بس ؟”ج نورسفملاو ريسفتلا ئ -مائء]
 : ةيهقفلا ةيمامإلا عورفب هريسفت ىف فلؤملا رثأت ©

 نم هيلإ ليميو هب ذخأي ام قفو ىلع ماكحألا تايآل هريسفت ىف ىرجي فلؤملا نإ مث

 .ةيمامإلا ءاهقف تاداهتجا

 :ةعتملا حاكن ©

 دنع هارنف . .هخسن مدعو ةعتمل ملا حاكن ز ويجي لوقت ياللا ةيازق تاع هدجن الثمف

 مكلَذ ءارو ام مُكَل لحأو .. 0 ءاسنلا ةروس نم (؟4) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوقل هريسفت

 4 نمروجأ نهوُاف نهنم هب مهستمتسا اَمق نيحفاسم ريغ تصمم مكارم وُ نأ

 يىَبَأ ةءارق هيلع لديو «تيبلا لهأ عامجإب ةعمملا حاكن هب دارملاو» : لوب كلا

 نهوتاف إ «« ىمسم لجأ ١ ىلإ نهتم هب معمم اعف ا لا

 دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو هللا نم 4 ةضيرف ط ,نهروهم 4 نهروجأ

 2١0 (ةدملاو رجألا يف ةدايزب ةدملا ءاضقنا دعب رخآ دقع فانئتسا نم # ةضيرفلا

 :ءوضولا يف نيلجرلا ضرف ©
 ريقي مارد اند وعقل الوسم سيووتول :يقا كرو جر قرن دا يري فنزل ناك انو

 نيذلا اهيأ اي ١ : ةدئاملا ةروس نم ( 59 ةيآلا يف يف يلاعت هلوقل هريسفت دبع كلذ يِلإ

 مكسوءرب اوحسماو قفارملا ىَلِإ مكيديأو مكهوجو اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَإ مكمُف اذإ اونمآ

 امك رجلاب ..«نيبعكلا يلإ مكلجرأو» :لوقيف «ةيآلا .. 4 نسيبعكلا ىَلِإ مكلجرأو

 مكسوءر) ىلع افطع نوقابلا هبصنو ..ورمع ىبأو ريثك نباو ةزمح نع
 ,25) عالحم

 : مئانغلا ©

 يرجيو مئانغلا سمح ريسفت يف هبهذم ءاملع هب لوقي امب فلؤملا لوقي كلذك

 امّنَأ اوملعاو ل ٠ لافنألا ةروس نم ( )4١ ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت يف هبهذم ىلع
 ربخ # هسمخ هلل أف : لفيف نيالا و . «هسمخ هلل َّنَأَف ءيش نم مثمدغ

 يذلو لوسرللو إ» هسمخ هلل نأ بجاوف وأ مكحلاف يأ ءأدتبم وأ هفوذحم

 نباو  ءمهنم # نيكاسملاو و»«لوسرلا يماعي 4 ئماعيلاو ؛مامإلا 4 ئبرسلا

 70 مهتم 4 ليسا
 وسو علا اق مف: رشحاةروس نم () مآل يف يلعتهلوقل همست فو
 . © ليبسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هللف ئرقلا لهأ نم

 .89ه ةحفص (19 .؟65ةحفص(١؟) .1١؟؟:ةحفص ١١(



 ظ ٍ تس ؟جخ نورسفملاو ريسفتتلا بسس
 لاقنألا رس رار ا ا ةيالا

 , 2١ )ةةؤخين

 ماع الا تارقناو

 هلوقل هريسفت دنع اذهلو «سانلا رئاسك لاملا نور ءايبنألا نأب لوقي اربش دجنو

 تناكو يئارو نم يلاوملا تفخ ينو ه : 00 ا ىف ىلاعت
 4 ايضر بر هلعجاو بوقعي لآ نم ثريو يشري * ايلو كندل نم يل بهف ارقاع يتأرما
 همع وب مهو ,بسنلا ىف ىنولي نيذلا © يلاوملا تفخ ينإو ط :هصن ام لوقي ..
 ارارشأ أ اوناك ذإ ءىغبني ال اميف هوفرصيف ىلام اوثري نأ ىتوبم دعب # يئارو نم وف

 نم ثريو يثري ]9 ءانبا 4 ايلو كندل نم يل بهف إ» دلت ال # ارقاع يتأرما تناكو ظ
 0 (خلإ .. . © بوقعي لآ

 َناَمِيَلَس ثروو :  نا سوس افران سوس هوس يسن ٠
 هتوبث :ليقو ,هكلمو:هلام.دواد ناميلس ثروو)» 1 ةدكيمن اع نويت ج55 . © دواد

 .2') (ىورم لوألاو ءرشع ةعست مهو هينب رئاس نود كلذ ىف هماقم ماق نأب ؛هملعو
 :تايباتكلا حاكن «©

 ٍ؛ةِمْرُحلا مدعو لحلاب لوقلا يل يلإ ليمي تايباتكلا كيل يل
 ماَعطو تابيَطلا مكَل لحأ مويلا ل : ةدئاملا ةروس نم ( 5 ) ةيآلا ىف ذ يلاعت هلوق ىفف

 0 لل لل
 تانصحملاو 8 : لومي متسالاب . 4 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تانصحملاو
 :ةيبرج وأ ةيّنذ ةيبانيك لك حاكن لح هرهاظ 4 ٍمُكلْبَق نم باكا اوتو يذلا نم

 [؟١ :ةرقبلا] 4 تاكرشملا اوحكدت الو 8 : هنآ صخش: اكلموا (اعطقسوا كامكاد
 1 1( (كلتب خوسنم هنأ مالسلا هيلع رقابلا نعو . . ةيباتكلا ١ تلمش نإ

 تيا ركل الر دة روسو( 9ر10 يأ نلاعتالوف نعر
 .الصأ عوضوملا اذهل ضرعتي نأ نودب اهيلع رمي هارن . . «رفاوكلا
 :هريسفت ىف ةلزتعملا بهذمب هرثأت ©

 الكلا لئاسملا ضعب ىلإ ظني ةبرشعب انثإلا ةيمامإلا ءاملع نم هريغك فلؤملاو

 دال لل روا نم ريثك ىف هب لوقي امب لوقيو اهيلإ ةلزععملا ةرظن
 اًحضاو كلذ رثأ سملنل اننإو ةّنسلا لهأ هب لوقي امب لوقيو اهنم ضعب ىف لازتعالا
 , ىلاغت هللا :باتكل ةرييسفت قايل

 نو ةحبس 2 هع( ةحفضص وألا ا نانا حفص 15
 ن6 سقس 045



 ع ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 :لاعفألا قلخو ةدارإلا ةيرح ه

 اهلك هلام قرط ها ا ااا ا رخل سار كلو 0

 لاعفأ قلخي ىذلا وه هللا نأ ىلع لدت ىتلا تايآلا نم ةياب مدطصا املك هارناذهلو

 ٠ . هذه هتديقع عم قفتي ىذلا ليوأتلا ىلإ أ ال «دابعلا

 ل هلل متخو: ةرقبلا ةروس نم (1) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمف .

 هللا ىلإ متخلا ةبسن نم رفي هارن .. . 4 ةواشغ مهراصنأ ىَلعو مهعُمَم ْىَلَعو مهبوُ

 نم اهفرعي ةمسب اهمسو 4« مهعمس ئلعو مهبولف ىلع هللا متَح . :لوقيو ىلاعت

 هيلع اضرلا نعو . نونمؤي ال مهنأب اوملع اهيلإ اورظن اذإ ,هئايلوأو هتكئالم مو دم

 : ىلاعت لاق,امك 4 مهزفك ىلع ةوقع رافكلا بولق ىلع عبطلا وه معلا :مالسلا
 . . ءاطغ 4 ةواشغ مهراصبأ ئلعو 9 - ٠١ه :ءاسلا] 4 مهرفكب اهيلع هللا عبط لب ل

 هيَلإ انوعدت امم ةّنكأ يف انبوُُف © : :مهلوقل ةياكح امكهت نوكي نأ نكميو : (لوق؛)١

 ىضاملاب ريبعتلاو .ةرخآلا ىف : ىأ [8 : تلصف 1 ©« باجح كاديبو اننيب نمو قو انناذآ يفو

 منو امو اع مههرجر نلعةمايقلا مي مهرشحتو هلوق هل دهشيو «هققحتل

 املا

 اًنيز كلدذك 9 : ماعنألا ةروس نم ٠( /.) ةيآلا يارس يلا

 ائيز كلذك :  لفيف هللا ىلإ يرزق ةيستوم اسوا مو هنآ" . 4 مهلمع هم أَ

 انلهنمأ وأ ,مهلمعغ ءوس مهدنع نسخ ىتح مهفكن مل ىأ . . 4 مِهَلَمَع ِةّمَأ لكل

 0 (مهل هنيز ىتح ناظيشلا

 كلذكو ف ؛اهسفن ةروسلا نم )1١11( ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو
 انه لعجلا ةبسن نم صلختي «ةيآلا .. .  نجلاو سنإلا نيطايش ردع يبن لكل انلعج

 ىأ «ةيلخعلا ىنعمب هنآل ىلاعت هيلإ لعجلا دنس 1: لوقيف ةيلختلاب هليؤآعب ىلاعت هللا جلا

 .7'2 (ةوادعلا نم مهعنمب مل

 دري مف : :اهسفن ةروسلا نم ( ١55 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو
 . « اجرح اقيض هردص لعجي هّلضي نأ دري نمو مالسإلل هَردَص حرش ُهيدهي نأ هللا

 هللا درب مف ل: : لوقيف نالذخلاو فطللا ىنعم ةدارإب ةطرولا هذه نم جرخي هارن ةيآلا

 نمو لو هبلق روعُيو هيف حسفي نآب 4 مالسإلل هرادَص حرشي هب فطلي ىأ 4 هيدي نأ

 الف قحلا لوبق نع وبني ىتح هفاطلا هعنمي ىأ 4 اجرح اقّيض هردص لعجي هّلضي نأ در

 .24) (نامبإلا هلخ دي

 )١( ةحفص (؟١ .9- مل ةحفص 7١7. ) )79ةحفص /5١.
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 ه١ غال[ ْ ١ جدر وستلاو ربما

000 

 ال اذهلو ءاهعوقو مدعو هللا ةيؤر مدعب هداقتعاب هريسفت ىف اضيأ فلؤلا رثأت علو :

 كيلإ رظنأ ينرأ بر لاق# : فارعألا ةروس نم )*١4( ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رّسف

 ينرأ بر لاق : سعب ادب لاك دكا . 4« لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل لاف

 نلف كولأس ام ىنلس ىسوم اي : هيلإ هللا ىحوأ ةيؤرلا لاؤس ررك امل ىور # كيل رظنأ
 فوسف ُهَناَكَم رقتسا نإف لَبَجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نأ لاق ؛ :مهلهجب كذخاؤأ

 هر راسا رتل نورا نام حلا هير ا ايات 0

 ال كداب 4 نينمؤمل ل انأو ف هنن الب لاوسفلا ل يل تبت 4!

 سو ساو ماو 0 يرن

 ٍذئموي هوجو إظ :ةمايقلا ةروس نم ( 51 255 ) نيتيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 .217 (هماعنإو هتمحر ىلإ ةرظان) :لوقي .. 4 ةرظان اهّبر ىلإ د: ةرضان

 :بونذلا نارفغ ©

 نوتلا ةتايالا رسب 0 نإ (مهتادقتعم ضعب ىف ةلزتعملا نناكمل فلؤملا ناك الو

 زوجي هنأ أ فلؤملا ىري ًالثمف ءاهل مهريسفت فالخب مهدئاقع ضعب ىف اهيلإ نودسسي

 هنم الضفت دبعلا نم ةبوت نودب - كرشلا الإ - بونذلا رفغي نأ ىلاعت هللا قح ىف

 هريسفت ىف ةديقعلا هذه ىلع ىرجي هدجم اذهلف ذهلف «ةلزتعملا هب لوقياالاما لهو «ةمحرو

 ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ © : ءاسنلا ةروس نم ( 48) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل

 # هب ب ا كرشلا ىأ « كرشي نأ رفغي ال هللا نإ .. 4: لوقيف 4 ءاشي نمل كلذ نود

 بونئذلا نم هاوس ام 4 كلذ نود اَم رفغيو ل ٠ اهب اهنارفغ ىلع عامجإلل ةبوت نودب

 .7'2 (ءاجرلاو فوخلا نيب فوقولا 0 نودب
 0 و لق كما احهو

 ةذابعلا كلاما ىف ةداهسلا نام - ١"

 ( ىناسارخلا دمحم ناطلسل)

0# 

 0 ا و

 . 247 ىرجهلا زشع عبارلا نرقلا ئف ةيرشع انثإلا ةيمامإلا

 ١١( ةحفص (9 .١١ا!ل5 ةحفص (؟١ .51ا/ ةحفص 3٠٠١.

 ) ) :4.اذه نم رثكأ ةمجرت ىلع هل فقن مل



 "ج نورسفملاو ريسفتلا 5-5 |4 ١[

 نا :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذه ةميق ©

 كلذ ةيونهما لالا ةكيفانالا دع نيمدللا نول ون طا رك يبتسم 32

 وهو «ادثخاو نَول ىلع اقّنفَتَم نوكي داكي ريسفعلا ف مهبدتك نم انل مدنقت املك نآل
 ودعي ال وهف اهنيب توافت. نم ناك امو «تيبلا لآو ةمئألا نع ريسفتلا ىف ذءاج ام لقن

 امرادقمبو ؛هيف ولغ وأ عيشتلا ىف لادتع ادن اي ل زج نيو اضع اذ دانا نيك قا

 نيهاربلاو ةلدآلاب هلوصأ ميعدتو مهبهذم دييأت ئلع ةردقلا ىف توافت نم مهنيب

 «كليسملا اذه ريغ اكلسم هيف هفلؤم كلس دقف هددصب نحن ىذلا | باتكلا اذه امأ

 دنقععي'ناك نإو قلؤملا نأ كلذ «ةقباسلا بتكلا كلت نولل الاخ اّنول هل لعج ام

 هريسفت ىف دمتعي مل هنأ الإ :ةمثألا دنع هلك نآرقلا ملع نأ هبهذم ءاملع نم ه هريغك

 ا ا م ل ل

 ىذلاو :ةقيقدلا ةيفسلفلا ثوحبلا نم اريثك ريسفتلاب طلخي امك «تازاشإلاو زومرلا

 ةبيرغلا « اهكاردإ ىف ةفييعلا كريما تافطملا نم هيف ام عبتتيو باتكلا | لهأرقي

 ؛هيناعم كاردإ ىف قلخم هنأب باتكلا ىلع مكحي نأ الإ هعسي ال ءاهبولسأو اهظفل ىف

 الو ايلاغم نوكأ ال مكحلا اذه باتكلا ىلع مكحأ ذإ انأو . هيمارمو هدارم مهف ىف ريسع

 الإ اهنم جرخأ الو «ةرملا دعب ةرملا ةرابعلا هيف تأرق ام اريثكف ؛ تيك يبقا اكان

 ازجاع نهذلا عجريو هريسح وهو اًكساخ رصبلا ىلإ دتري نأ دعب «روتنملا رصاقلا ئمغملاب
 قسم ريعسم ويصتقلا ؛مكحلا اذه ىف امهاو نوكأ امبرو .. ليلك وهو مهفلا نع

 اهب نوزمري ىتلا مهزومر ىمارمو مهبهذم لوصأ ىلع ىفوقو مدعو «موقلا تاحالطصاب
 ؛مكحلا اذهل رياغتم ريسفعلا اذه ىلع مكح"ىل نوتكي انألاتبم كلذ ىلّرتسمت ونزل.

 قارا ذيل تقلا عيب ةيفا قارات
 ننال ادا اس لول أ قرف ةاونب اننا فتك ساس اذنه ىف ةلطحتم فللاو

 بهذملا عورف امأ .دانعلاو ولغلا ةجرد ىلإ غلاب فرطتو ءريبك بصعت عم ؛هعافد

 ةهجول نايبو ةلدألل ليصفت نودب اعيرس ارم اهيلع رميف «ةيهقفلا ةيداهتجالا هلئاسمو

 ا ا ا ا ل ولو كلا ب

 ضعبل ةيسرافلا ت ارايغلا فتي رن ام يفك و هرعوا ن انقيعلا# 1[ ظمأ ل ملا لهأ

 . لوقي ام ىلغ دهاشك ءاملعلا

 فدل كلا 9 هت ا كام اد اك تاج ةلمجلابو

 ىف ىفوصلا نوللا اذه دصقي ناك هفلؤم نأ رهظيو «مهريسافت ىف ةيفوصلا هيلع ىرجي

 هريسفت ةمدقم نم اهفطتقن.ىتلا ةرابعلا هذه كلذ ىلع انلدي (تاذلابو ألو ةريكست

 ةعلاطمب ىبابش ناوفنعو مولعلل ىباستكا ن ناوأ دنم اطيشن تتتاك دقو .. ) :هلوق ىهو



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلابل

 نفل ريلخ ناك دقو كدذل يلاغف هللا يفور اي عر ادعو ناك لاو :ريسسافملا بنك
 باتك ىف اهدجأ تنك ام فئاطل رابخألا كاسيوللو بتكلا تاراشإ نم نايحألا ضعب

 ؛«باتكلل ريسفت وحن اهلعجأو «تاقيرو ىف اهتبثأ نأ تدرأف «باطخ نم اهعمسأ الو
 ذا عم ا لا ينم اهلا ليلو وعيدتلا محموس ناوخإلو ىل ةركذت نوكتل

 نايب» :ىمسي نأب ريدج وهو نيرخآلا ىف قدص ناسلو «نيدلا مويل ةريخذ ىل اهلعجي
 رك «ةدابعلا تامدقم ىف ةداعسلا

 ةعومجم نع ةرابع اذه هريسفت نأ ةرابعلا هذه ىف رزقي فلؤملا نأ ىرت تينأنف

 هانلعج اّنأ ولف ءاهيلإ قبسي غلو هيلع اهب هللا حتف ىتلا تاحيولتلاو تاراشإلا كلت

 نأ انرثآ انكلو «باوصلاو قحلا ةهجو نع نيديعب انك امل ةيفوصلا ريسفت نمض
 ىعيشلا رثآلاو *بهذملا َنوَّللا نم هيف امل ؛ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ريسافت نمض هثعجن
 ىف عوبطم باتكلاو .ةيقسلفلاو ةيفوصلا هتيحان ىف ىتح ولغلاو فرطتلا دح غلابلا

 ةنس هنم غرف هفلؤم نأ ىلع لدي ام هرخآ «ةيرصملا بتكلا رادب دوجومو «نيءرج
 اه ١5١

 نسما انني لوفي علا ءارآلا مها عركلا قزاستل ويا نأ يقلك لش رأو

 ىف هكلس ىذلا هكلسم حيضوتل اذه دعب ضرعأ مث ؛هريسفت ةمدقم ىف اهب رهجيو
 : ءارالا هذه مهأ كيلإو .ةفلتخما جذامنلا نمض هركذأ امب ريسفتلا اذه

 :رظتنملا ىدهملاو ة ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ©

 نم رشع دحألا هدعبو ُهتَْم دمحم ملع ثراوو عةرتعلا لوأ اًيلع نأب انبحاص نيدي

 لوطل دحاو موي الإ ايندلا نم قبي مل ول رظتنم مئاق بئاغ مهنم رشع ىداحلا نأو هدلو
 نأو ءاروجو اًملظ تعلم امك «الدعو اًطّنسق ضرألا الميو جرخي ىتح مويلا كلذ هللا
 ا  ةمايقلا موي هؤاعفشو هتمئأ رشع انثإلا ءالؤه

 :ةرتعلاو نآرقلا ©

 نآرقلا نإ : لوقيو «نآرقلل نونيبم ةرتعلا نأو «ةرتعلا ليلد نآرقلا نأ فلؤملا دقتعيو

 ؛هميظعتو ةرتعلا نم ملاعلا ةبحم نإ» :لوقي امك «قطان.مامإ ةرثعلاو «تماص مام
 عا ريو مس الوب حت ع ير وعلا رظنلاو
 بلقلا تيب ةيلختو ؛هنم ام تاهباشتلو هل ميلسعلاو هنوكش :ء ىف ركفتلاو «هقالخأو

 نم هنم دانع ريغ نم سانلا ىلإ دودمملا هللا لبح هنأ ةظحالمب ,هيف هتوكلمب هلوزنل
 هتاملك عامعساو ؛«هروطس ىف رظنلاو «نآرقلا ميظعت كلذك .تادابعلا مظعأ

 بلقلا تيب ةيلختو ؛هفئاطلو هتاراشإ ىف ركفتلاو «هتارابع ىف ربدتلاو ءاهعامسو

 19 ضف لوألا هرقل م0 م ةديفم لوكا وقل مخ



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 ناك.اذإ تادابعلا مظعأ نم.هتاهباشتم ميلستو هماكحأ عابتاو , هقئاقح ىلجتل

 : لاوس دود ةيضمترك نادل

 :ءايصوألاو دمحم دنع هعيمج نآرقلا ملع ه

 هانا سابليه يعل دنع هعيمج نارقلا ملع نأ فلؤملا دقتعيو

 هرظن ىف كلذو ؛ةمئألاو ىبنلا هب صْخ ىذلا غلبملا غلبي ال رصاق نآرقلا ا

 ىتلا تاماقملا توافت ةيرظنو .اهتوافعب ملعلا توافتي ىتلا تاماقملا توافت ىلإ عج

 ةرابع صن كيلإو «ةيعيش ةيفوص ةيفسلف ةيرظن «نآرقلا ىناعمب ملعلا دوم

 ٠ اهب ةريصب ىلع نوكتل هباتك ةمدقم نم رشاعلا لصفلا ىف.فلؤملا

 ىف رصحنم هبتارم مامتب ِنآرقلا ملع نإ :رشاعلا لصفلا» :هصنام فلؤملا لوقي

 نوطب نأ ىضم دق ؛هماقم ردقب الإ مهريغل سيلو رشع انثإلا هئايصوأو ُهّنِيَم دمحم

 دمحم ةيدمحم وه ايلعلا هتقيقحو سك را ل هقئاقحو نارقلا

 ال ناك ىصوو ىبن لكو «ناكمإلا قوف ىه ىتلا ةعيشملا ماقم وهو ىلع ةيولعو
 ال ةئيشملا ماقم ىلإ غلبي هدفا امسمل ناكمإلا هماقم زواجتي

 دح هريسفت ىف زواجي الر ّسفملا نآل ءاميش ماقمل كلذ نم نيبتي الو ءهيفام ملعي

 ها ل ل

 - نآرقلا ةقيقح نإف ءطيحم رحب نم ةرطقك الإ ن ارقلا ملع ىلإ ةبسنلاب هريسفتو هملع

 ناك نإو نكمملاو ؛هل ةياهن ال ىذلا اللا مام ىه - ىلعو دمحم ةقيقح ىه ىتلا

 0 الو ءادو دحم نوكي ىلكلا لقعلا وه ىذلا تانكمملا 0

 رقلا ملع ىلإ ةبسشلاب نآرقلل رّسفمو ملاع لك ملعف ,دودحم ريخلا ما
 د ل ُهيَع دمحم ماقم ناك املو .راحبلا ىلإ ةرطقك

 هيا ىف اج هناك نب 0 ل

 نم ملع هدنع ىذلا وه فصآ ناكو .قارغتسالل ديفملا باتكلا ىلإ ملعلا ةفاضإب

 ناك هنأ عم ؛تاملكلا ةلمجب ال ةدودعم تاملكب هبر هالتبا ميهاربإ ناكو .باتكلا

 : ىلاعت هلوق ىف اعيمج هتاملكو هللاب نمْؤي هلم دمحم ناكو . انيبت دعب ءايبنألا لمكأ

 نإف ..(1 فارعالا] 4 هتاملكو هاب ني يذلا ألا يلا هلوُسرو هللا اوما

 الإو ىلامجإلا ناميإلا هب دارملا سيلو «قارغتسالل ديفم فاضم عمج (تاملكلا»

مؤملا كاردإب الإ نوكي ال ىليصفتلا ناميإلاو ,ىليصفتلا ناميإلا لب هيف ةريغا هكراشل
 ن

 7 نا ادويش

 :هليدبتو نآرقلا فيرحت ©

 ا :هصن ام لوقيف هلي دبتو نآرقلا فيرحت ىف حوضوب هيأر انل ركذي فلؤملاو

 ٠١. ةحفص لوألا ءزجلا (؟) .؟” ةحفص لوألا ءزجلا(١)



 ريبغتلاو فيرحتلاو ةصيقنلاو ةدايزلا عوقوب راهطألا ةمكألا نع رابخألا تضافتسا دق

 ةدايزلا نأب عيمجلا ليوأتو مهنم اهضعب رودص ىف كش عقي داكي ال ثيحب هيف

 0 ظفل ىف ال نآرقلا نم مهتاكر دم ىف ىه امنإ رييغتلاو ةصيقنلاو

 ضاوخلاو ماوعلا طخ حاج يطاخبب لماكلا نأل ةماعلا ميتال ات وك نيلماكلاب

 ا ا وو امو :نفراض ريغ نم هتتهاظ نغ ظنقفُللا فرصو

 ل يلا هو سكك ا

 ل نإف 0 0

 2 ماعلا ىف تايالا ضعبو روسلا ضعب لوزنب رابخألا تضافتسا قر امو هرمع

 «نارملا عمجب ًالوغشم هتيب ىف سلج ايلع نأو ؛هتلحر دعب هوعمج مهنأ نم درو امو

 ممل اك كلا مّلَسم ةنوسرديو هنوظفحي مهنوكو . هزاكنإ نكم نأ نم رهتكأ

 تاتي اءارق ظفحو هظفحب باحصألا مامتهاو ؛مهيديأب ناك اميف سردلاو

 كلذك هظفح ىف ةرفوتم ىعاودل | تناك امكو «هبيترتو هعمج دعب ناك مهتاءارق

 رم ليقامامأ . هرييغت ىف نيقفانملا نم ةرفوعم تناك

 رماوأ لاثتماو «هتايآ ىف ربدتلاو ؛هماكحأ عابتاو ؛هيلع دامتعالاب نورومأم انأ لاح او

 رابخأل هذه لثم فرص هيلع دمتعي ال هيلع رابخألا ضرعو (هدودح ةماقإو . هيهاونو

 بوتكملا اذه ىلع دامتعالا نأل ءاهرهاوظ نع فيرحتلاو رييغتلا ىلع ةلادل | ةريثكلا

 ل هدودح ا لا ,هعابتا 0

 ه0 ل ل د اس ع يس سو

 يل ا ا

 د يطب اع هاير نإ تيم لعاب لموت ذعبو يتلا اة

 ناكو «هعابتاب اورمأي مل وأ يم ليمرس كنان و «ةدوصتم داكسا يح 0

 00 ا هب لسوتلا

 را ا رعت نكي مل ولو ؛هنم اوعنم يذلا يأرلاب ريسفتلا لبق نم ناك انسفنأ

 0 :مهئادعأو مهعايشأو ةمئألا نأش ىف نآرقلا لوز «

 ل و انفالا اةمئألا ىف همامتب نرد نارقلا نأ فلؤملا ىريو

 ١١. ةحفص لوألا ءزجلا(١١



 سس ؟ فو رسفاو وسما حسي سس[ 1951
 كارول ان م د اولا فا كوم كا انا كرت عهجوب مهئادع

 ةئس ثلثو «مهئادعأ ىف ثلثو ؛مهئابحأ ىفو مهيف ثلث وأ هجوب . هك

 عبرو «لاثمأو ننس عبرو ,مهودع ىف عبرو ؛مهيف عبر :اعابرأ لزنو .هجوب . . لْثُمو
 لهأ نع نع ةذراولا نايخالا هر كرحشا نما ذع لك انا ىزير يقول. قاكساو ندئارد

 ةيوامسلا بتكلاو ةيهلإلا عئارشلا عيمج ناك امل)» :لوقيف كلذ هجويو «تيبلا

 قيرطلاب نيققحتملا لصأ ناكو ؛ةيالولا ا قلخلا هيجوتو «ةيناسنإلا قيرطلا حيحصتل

 نأ حص ءامهدالوأو اًيلعو هِيَ ادمحم ةقلطملا ةيالولاب ققحملاو ةيالولاو ةيئاسنإلا

 نيل يسد ىفو مهيف تلزن ةيامسلا بتكلا عيمجو ةيهلإلا عئ ئارشلا ةلمج :لاقي

 مهيف تلزن نارقلا تايآ نم ريثك ناك امو . مهل ليجبتو فصو انضيأ وهو .مهيلإ
 رابتعالا الإ هنم دوصقملا نكي مل مهئادعأ ىف ناك امو «ةيروت وأ اضيرعت وأ احيرصت

 ةمظعو مهردق ةفرعملو مهيلإ هجوتلل اببس نوكيل مهتفلاخم نع راجزنالاو مهيفلاخم

 قيرطلا ىلع ريسلا دكأتل رابخألاو صصقلاو ىهنلاو رمألا تايآرئاس ناكو ؛مهئأش
 الّصفم نآرقلا ناك املو ,مهيف لزن نآرقلا عيمج :لاقي نأ حص «ةيالولا ىلإ ةيناسنإلا

 لل الا مهيبحم ىفو مهيف هتايآ ضعب نوكي

 وأ ,مهئادعأ ىفو مهيف نآرقلا لزن : لاقي نأ حص ءاماكحأو ضئارف اهضعبو ءلاغمأو

 ضيرعت انيلك نيضاللا رارشألاو رايحألا نايخأ ىلع ةلادلا هنآلا و ءاعايرأ او تالق لق

 مهئادعأ ىلإو مهيلإ اهعوجر نع رظنلا عطق عم ؛مهرارشأو ةمألا هذه رايخأو ةمئألاب

 ردي ]لك :لوقن لب . .رشلا ىف الصأ مهئادعأ نوكو رينلا ىف الصأ مهنوك ينس

 ما رارشأ اهب د دارملا ناك رش اهيف ركذ ةيآ لكو «ةمألا رايخأ اهب :دارلا نا يسار

 ريسخلا ىف ًالصأ مهئادعأ نوكو مهنوكل وأ مهب اًضيرعت وأ مهيف ةيآلا نوكل

 لا

 ضعي كيلإو ةةيريسفنمو هريس و نارتقلا يف اهاري ىتلا فئصملا ءارآ مهأ هذها
 ل ل ل ىتلا ةقيرطلا كلل حضوت ئتلا جذامنلا

 سا هاوهو «ةيفوصلا هتعزنب
 ىفوصلا ريسفتلا نم ©

 هةر واط دكا سس اعني لج

 تايالل هريسفت ىف فلؤملل اهؤرقن ىتلا ديجاوملاو :ةيفوصلا تاحطشلاو «ةيراشإلا

 ىف ىحاونلا ىقاب ىلع ةيحانلا هذه نايغط رادقم فرعتل لثملا ضعب كيلإو «ةينآرقلا

 ش : ويستمعلا ١ كه

 . ١7 ةحفص لوألا ءرجلا(١)



 : 7 ب هربا وريسشلا مح

 ال مُكَل امو : ءاسنلا ةروس نم (/5) ةيالا ل د 0
 انبر نولوقي نيذلا نادلولاو ءاستلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولتاقت
 كندُل نم اَنَل لعجاو الو كندّل نم انَل لعجاو اًهلهَأ ملاظلا ةّيِرَقْلا هذه نم انجرخأ
 . « ةيرقلا هذه نم انجرخأ امير ف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع لوقي ..  اريصن

 ةكم ةيرقملاف .ربخلا ىف امك مهب اهل صاصتخا الف ةّلق ءافعض ىف لوزنلا ناك نإ» : :ةيآلا

 نيب ةمئألا اهب عقو ةيرق لكو ,مهخياشمو مامإلا نم ايلو اهيف ةعيشلا دجي ال ةيرق لكو
 نوبلطيو ايلو اهيف ةيناسنإلا دونجلا دجي ال ىلا ةيناويحلا سفنلا ةيرقو «ةمألا ىقفانم
 وأ مهمامإ دنع روضحلا نولاسعت# بلقلا ةئيدمو ردصلا ةيرق ىلإ اهنم جورخلا

 كندل نم انأ لعجاو ف : 0 ع دورا اولا ا

 لاهتبالاو عرضتلا ماقم نأل #2 لعجاو وهب راركت .. © اريصن كندل نم انل لعجاو ايلو
 لاك رو و ست ربع وسل درو البلا : حاملإلاو ليوطتلا هبساني

 ل ل لا ادحاو
 ( كلذك ىلعو ؛هترصُن ةهج نمو هتياده ةهج نم دمحم

 دنت نقلل نلف تيما و وصب اعملو نكمل ركب د فويفلا اوي لد كلوا

 كلاسلا رومأ ىلوتو ةيادهلا هل ىداهلا خيشلاو «اليلد رخآلاو ا يلا دحأ

 ليسا نع هحرشيو ىادنعألا هعفاذل هرعت لالالا حيشلاو +هيدجيو ةعشي انميف
 هل ىغبني كلاسلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا ىفو ؛ىدهلا خيش ا» ىلإ لسوتلا قيرط ةلالدب ىدرلاو

 ىنعم وهو «هردص ماقمو هتينارون ماقم بسحب هخيش دنع هروضح امئاد بلطي نأ
 ةيرشب ىلع هتيرشب بسحب خيشلا روهظ امأو «ريغصلا ملاع ىف خيشلا روهظ راظتنا
 هما لاك ةينارونلا بسحب خيشلا رهظ د اذإو هللا ندل هنأ هيلع قدصي الف « كلاسلا

 "0 «هندل نم اريصنو هللا ندل

 نيذلا هيأ ايإ> ةدئاملا ةروس نم ( م1/) ةيألا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالغمو

 4 يدمعملا بحب ال هللا نر اردتشت الو كي للا لجأ ام تا ود رحت الاول

 دك اهب ل امير ضعي و تايد كبد عيئازع داس را ا ):لوقي

 تن افياش كفرخ انك لب ؛هنم ةصاخ ةبترمل تسيل هيلع ةدراولا ةيهلإلا فيلاكتلاو

 قوف اهضعب .ناسنإلا بتارم ددعتب ةددعتم قيداصم فيلاكتلا ىف ةدراولا ميهافملل

 اهميهافم ثيح نم ةدوصقم ىهف ظافلألا نم ةرّهطملا ةعيرشلا ىف درو ام لكف «ضعب
 ناسنإلاف «قيداصملا نم قادصم اهنع ذشي ال ثيحب اهقيداصم عيمج رابتعاب ةماعلا

 .؟١١ ةحفص لوألا ءزجلا(١١



 بح ؟جنوزسفملاو ريسفتلا ب . ْ

 بسحبو «ىرخأ ةيناويحلا هتبترم بسحبو «ةيهلإ تاللحم هل ةيتابئلا هتبترم بسحب

 لك ىف ىهلإلا ميرحتلاو «ىرخأ حورلا :بسحبو «ىرخأ بلقلا بسحبو «ىرخأ ردصلا
 ةيناؤيحلا ةعبترم بتنخب تاللحملاف“: هسفن ىلع ناسنإلا ميرحت اذكو «هبسحب ةبترم

 ؛حوكنملاو ,بوكرملاو ءسوبلملاو ءبورشملاو ؛لوكاملا نم هل هللا حابأ ام : ةضاتملاو

 لامعألاو «ةيدارإلا لاعفألا رم هل ُهَللا حابأ ام :زدصلا بسحبو .روظتملاو «نوكسملاو

 . ةيروّصلا تافشاكملاو (ةلّيمتجلا قالخألاو ؛ةيشانعملاو ةيداعملا تاريبدنلاو ؛ةيعرشلا

 مولعلاو «ةيهلإلا تادراولاو «ةينبلقلا لاسنعألا نم هل هللا حابأ ام :بلقلا بسحببو

 كلذ نم تابيطلاو . بتارملا رئاس ىف اذكهو .. ةيلكلا ةيونعملا تادهاشملاو «ةيندللا

 ةيترم لك ىف حابملا قلطمو «ةبترملا كلتب ةصتخملا كرادملا هذلتست ام :ةبترم لك ىف

 امك هصخرب ْدْحْوي ْنَأ بحي ىلاعت هللا نأو «هنم ةينادلا ةبترملا حابم ىلإ ةبسنلاب بيط

 ىلإ ىدؤي ثيحب هصخر ىف ءادتعالاو هرشلا بحي الو ؛همئازعب ذخؤي نأ بحي

 امارح حابملا ةروريص ىلإ ىدؤي ثيحب وأ ؛عرشلا لصأب روظحم مارح وه ام ىلإ لاقتنالا

 ؛هصخر نع عانتمالا بحي ال امك هيف راثكإلاب صيخرتلا دح نع زواجتلا ضرفب

 ؛ةهبشو مسقب - اويكو ريم خف اوعنمت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايو : ةيآلا ىنعمف

 ام ةوقو ةبترم لك بسحب كرادملا هذلتست ملام مكسفنأ ىلع - هوحنو لسكب الو
 هاري نأ بيحب امك يلدحاب اغلا دمي هدي بنا بويا ند ءمكل هللا هحابأ

 نع ةينادلا ةبترملا تاذلتسمب ءاقتكالاب اوعنتمت الو ؛هتاجانمو هتادابعب اذلتسم

 ةبترملا تاذلتسم بلط ىلع ارّمصُم هدبع ىري نأ بحي هنإف ؛ةيلاعلا ةبترملا تاذلتسم

 ايفتكم ؛ةينادلا ةبترملا تاحابم نع اًضرعم ةلاحلا هذه ىف اود يحي ايت“ ةناعلا

 دح ىلإ حابملا ىفو ؛هرظح ام ىلإ هللا حابأ امع اودهعت الو . هتان اينو روم

 لاعفألا نم رومألا لك ىف طارضإلاو طيرفشلا نيب طسولا ىلإ ةراشإ ةيآلاو ا

 نوكي نأ هللا ىلإ رئاسلا نم بولطملا نإف ملا ىلإ ريسلاو دئاقعلاو قالخألاو تاعاطلاو

 (كولسسلا طيرفتو بذجلا طارفإ نيب اعقاو
 يذلا هلل اونا اييط الالح هلا مُكَقَرو مم اوُلك 0 ىلاعت هلوق رسف كلذ دعب مث |

 ةيآلا نأ ركذ كلذ دعب هت ب قباسلا تنيشعلا هين انا[ 17 ةدئاملا ] 6 نونمؤم هب مهنأ

 لالب امأو «ليللاب ماني ال نأ فلحف ىلع امأف ,نوعظم نب نامثعو لالبو ىلع ىف تلزن

 ءادبأ حكني ال نأ فلخ هنإف نوعظم نب نامشع امأو ءادبأ راهنلاب رطفي ال نأ فلحف

 سانلا عمت جاف ؛ةعماج ةالصلا : ىدانو سانلا ىلع جرخ هللا لوسر كلذب ملع املف

 مهسفنأ ىلع نومّرحُي ماوقأ لاب امو : لاف ىف هيلع قاودلا ةييحف سلا يكن

 هد او الل ل ماو سس ريدا كار للا سا طاح



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا

 مث .. فلحلا تايآ هللا لزنأف ؛«كلذ ىلع انفلح دق ؛هللا لوسر اي :اولاقف ءالؤه
 :نيلاكشإ ةياورلا هذه ىلع فلؤملا لكشتسا

 ريغ ناميألا وغلو ىوقتلاو ا ولا اللا امهلوأ

 . ىلع ماقمل ةبسانم

 نم ناك ىئرلاو لادبتسالاب ناك نإ لالحلا ميرحت نأب اًناع ناك امإ اًيلع نأ : امهيناثو

 قطر نبغ حركورت ناك «ربخلا هيلع َّلَد امك ههبشو رذنلاب ناك نإو ؛لالضلاو عدبلا

 قئال ريغ نيهجولا الكو ؛كلذب ًالهاج ناك وأ ؛هسفن ىلع همّرح كلذ عمو ؛ىلاعت هلل

 .هماقع

 :لاقف ةيفوصلا تارظنلا ليبق نم هلك باوجب نيلاكشإلا نيذه نع باجأ مث

 هوعباتو ؛ةيالولاب اًيلع اوعياب نيذلا هللا ىلإ نيكلاسلاو ةرخآلا ىبلاطل ىلجلا باوجلاو»

 متي هللا ىلإ كلاسلا نإ :لاقي نأ هكولس لاح هتأشن تاحفن اوهشتساو «قدص مدقب

 كولسلا طيرفت نيب هطسوت ىنعمب ؛كولسلاو بذجلا ىتأشن نيب هعامجتساب هكولس
 ةدوربب هعبط دمج دقف كولسلا ةأشن ىف ناك نإ هنإف ء«فرصلا بذجلا طارفإو «فرصلا

 نع بذجلا ةرارحب ىنف ؛طقف بذجلا ةأاشن ىف ناك نإو .ريسلا نع فقي ىتح كولسلا
 ؛ةحارو حور ىف ناك نإو وهو ؛ربخ الو رثأ هنم ىقبي ال ثيحب «هتاذو هتافصو هلاعفأ

 عم هبر ىدل ةدوعلاب هروضح هنم بولطملا نأ ثيح نم صقنلا لامك صقان هنكل

 ىلإ كلاسلاف ؛هتدحوب عراستو «لكلا حرط وهو ؛همشحو ؛هعابتأو ؛همدخو ؛هدونج

 بدن ةرارحب هكرلس ةدورب ارسكفم كرلسلاو تاذكلا ىف ةركي: ناب طوبرم ةليمكت هللا

 ديلاوملا نايبري امهنأ ثيح نم «ءاتشلاو فيصلاكو راهنلاو ليللاك كولسلاو بذجلاف
 .ناقفاوتم نافلآتم  نيعزانتم امهنوك عم - امهف ءامهداضتب

 بارش نم برشو «بذجلا ةأشن ىف عقو اذإ كلاسلا نأ ملعاف «ءكلذ تملع اذإ

 ةمدخلا ىوس هرظن ىف ىقبي ال ثيحب «دجوو برطو ركس «ىليبجنزلا قوشلا
 الرا اهوركمو هيي ىلع الاوو دافور ةكوعنل انا لناس كو( وييصملا

 كرت هنأ ال ةعاطلا لامك نم وهو ؛هب لاغتشالا كرت ىلع مزعيو ؛هحرط ىف ممصضيف

 (ةأشنلا كلت ىف عقو هكولس لاح نينمؤملا ريمأ نوكي نأ ريض الف «نظي امك ةعاطلا

 نكي مل املو «ةعاطلاب مامتهالا لامكل «ةمدخلا نع هلغشي ام لك هسفن ىلع مرحو

 ؛كلولسلا بارش: نم هّللَع ةسحم ةاقسأ «نيتأشنلا نيب عمجلاب الإ ماتلا. لاكلا ليضع

 نأ كشويف الإو خيش كلاسلل نوكي نأل : ارلاق أذل ريع ودل ارم ذيك ناك هن

 اهيف لب ؛«بابحألا ىلع تابتاعملا هذه لاثمأ ىف ةصقنم الو ؛ةكلهملا تاطرولا ىف عقي

 الإ لصحي ال لامكلا نأب اًملاع ناك ىلعو «ىفخي ال ام ةمدخلا ىف بيغرتلاو فطللا نم

 «بوبحملا هوركم وهف ةمدخلا نع هلغشي ام لك نأ بذجلا نيح ىري هنكلو «نيتأشنلاب



 1 هوويتفلاو يفسعلا !:

 ريل لاقيوأ . 0 يلا

 نأش هل ناكو («ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنأ» :هلوقل كالسلا ليمكت ىف هلل

 بسحب كلاسلا ليمكت هنأش ةيوبنلا هتأشنب دشرملاو «داشرإلا ناش دمحملو «ةلالدلا

 «بذجلا بسحب ليمكتلا هنأش داشرإلا نأشو ةيولولا هتأشنب ناك نإو «كولسلا ةأشن

 ةيوبنلا هتأشدب ناك نإو ؛بذجلا ةاشن بسحب ليمكتلا هنأش ةيولولا هتاشنب ليلدلاو

 ىلإ كلايسلا برقي هبيالوب ليلدلاف كولسلا بسحب ليمكتلا هئاش ةلالدلا ناشو
 يوم ام ىلإ تافقلالا مدع نم «ةيدوبعلا قيرطو.«روضحلا ب بادآ هملعيو ءروضحلا

 ىلإ هبرقيو ءروضحلا نع هدعبي هتوبنب دشرملاو ؛هقيرط نم قئاوعلا عيمج حرطو «دوبعملا
 امل نينمؤملا ريمأف «ناقفاوتم ناداضتم :نيتاشدلاك امهلعف ىف امهف ؛هيف هبغريو «كولسلا

 تاذلتسملا رطب ةاشينلا كلت :ىلإ امهبُغر «بذجلا ةاشبل نيددعتسم نامِشعو ًالالب ىار

 املو ءامهبذج متيوامهقوش كلذب لمكتسيل كلذ ىف امهكراشو «تافولأملا كرتو

 ةأشن ىلإ امهدر ءامهل عفنأو قفوأ كولسلا ىلإ امهدوع نأ لوسرلا ىأرو ةدم ىضم

 دعباولاق الو . نيئمؤملا ريمأ ىلع صقن دري الو «باتع فطلأب امهبتاعو «كولسلا

 ل[ 5١ ةرقبلا] © مكناميأ يف وغألاب هللا مكذخاؤي الإب : لزن. .. انفلح دِق :هبايع

 : دي رب يك كاوا ديكأتلل هب ىتؤي ىذلاوهو 4 ةدئاملا]

 .210دلإ

 ايفا ةيزسانلا حب شما فلؤملا نأ يانا ندا ياسو جر تنأف

 نمو لب هتيرّذو ىلعل عيشدلا نم ىفوصلا هريسفت لخي مل هنأ امك «تايآلل هريسفت
 .هيلع درت ىتلا تالاكشإلا نم هب جرخي يشن فانا

 : ىفسلفلا ريسفتلا نم ©

 5 ا ثوحبلا طلخي نايحألا نم ريثك ىف فلؤملا دجن كلذك

 هيلع هحورو هدسجب ناك جارعملا نأ ققحي هارن ءارسإلا ةروس لوأ ىف الثمف «ةينآرقلا
 اهلك ةمدقمب اذه هفحبل مدقيو «كلذ نوركني نيذلا ةفسالفلا ىلع دريو «مالسلا

 ِكِلِذو.«هنع هللا ىضر ىلع مامإلا ىلإ ةبوسنم تافارخ نضعبب ةطولخم ةيفسلف تايرظن

 . :لوقي ثيح

 0000 نوفا لالا لازم ىلا [يقج سجل كالا

 ىلع ةموكحلا هلو «لاشملا ملاعو عبطلا ملاع نيب ملاع وهو «خزربلا هقوف لب ءهيضرأو
 ,مودعملا داجيإو «ةتامإلاو ءايحإلا نم «ءءاش فرصت ىأ هيف فرصتتلاو عبطلا مّلاع

 ىط هنمو . سوسحملا ةروصب سوسحملا ريغ راهظإو «سوسحملا رتسو «دوجوملا مادعإو

 55١. - 515 ص لوألا ءزجلا(١)



 س79 71ج نو وسلا يس فلا سس
 ١ تايهاملا 5 ءاملا ىلع ريسلاو «ضرألا

 يحال لاقو . ابلك راصف ًأاسخا : :قفانل موصعملا لاق هنأ رابخأآلا ىف درو امك «نامزلا

 رهن ىلإ راسف وضل دنع تايهاملا بلق رخآ ركنأو ةأرما راصف لاجرلا نيب ةأرما تنأ
 ةيرق برق رحب لحاس ىلع ةأرما هسفن ىأرو جرخف 217 سمتراو ءاملا لخ دف لستغيل

 تجرخ مث .. دالوأ اهل تدلوو ةدم تشاعو تجوزتو ةيرسقلا تلخ دف «ةروكنم

 لجر وهو دوهعملا رهنلا لحاس ىلع تجرخف تسمتراو ءاملا تلخددف رحبلا ىف لستغتل
 رصقل هتبيغب نيرعاش ريغ هلهأو هتيب لخدو اهسبلف .اهعضو امك ةعوضوم هبايثب اذإو

 نامزلا طسب ليبق نم اذهو ؛قدصلا ىلع مهل نيعباتلا نع تيور كلذ لائمأو «نامزلا
 ةعامج اهركنأو تربخأف كلذ اهل عقو ةأرما نأ لقن امك «كلملا ملاع ىف هعوقو ناك نإ

 نم وأ «:ةعاس ردق اهدلب ىف ضمي مل هنأ عم «ةديعب ةدلب نم كلذ دعب اهدالوأب تيتأف

 قوفو . توكلملا ىف هعوقو ناك نإ نامزلا ىف فرصت ريغ نم رهدلا ىف طسبلا ليبق

 ربعملا تايلكلا سوفنلا ملاع هقوفو . عبطلاو خزربلا ىف فرصتلا هلو «لاثملا ملاع خزرملا
 تافاصلا © ب اهنع رّبعملا حاورألا هقوفو .[©: تاعزاتلا] © ارمأ تاربدملا ا ب اهنع 5

 بابرأو عاون آلا بابرأب نييقارشإلا ناسل ىفاهنع ربعيو ١[« :تافاصلا] # افص

 وهو «شرعلا هقوفو ىسركلا اهقوفو .نيبرقملاب اهنع ربعملا لوقعلا اهقوفو .تامسلطلا
 قوف لب «نانكمم الو نابجاو ال ناكمإلاو بوجولا نيب امهو «لاعتملا كلملا ريرس

 ىلع ةموكحلاو فرصتلاو ةطاحإلا هل ملاوعلا كلت نم لكو . بوجولا تحتو ناكمإلا

 يوت راو مرا يور رم ل او رحاب

 دل ملا

 لكو «ملاوعلا كلت ءازإب بتارم هلو ؛ملاوعلا كلت نم رصتخم ناسنإلا نأ ملعا مث

 سفنلا ةموكح نم هدهاشن امك «قرف ريغ نم اهنود ام ىلع ةموكحلا اهل ةيلاع ةبترم
 سفنلا نم لعفلاب امو «ةوقلاب سائلا رثكأ ىف بتارملا كلت نكل «ىوقلاو ندبلا يلع

 ىف فرصتلا اهنكمي ال ثيحب ,فعضلا ةياغ ةفيعض سوفنلا ملاع ءازإب ىه ىتلا ةدرجما

 كلت: نعي راص اذإك ؟انيناني ريغ يكف ءانيهنلمت فهلا ةلغخ ام ىلع ادئاز يندب

 ءايبنألا“متاخ ىفامك اهعيمج وأ «ءايلوألاو ءايبنألا رثكأ ىف امك لعفلاب بتارملا

 رئاس ىفو ءاوءاش وحن ىأب مهنادبأ ىف فرصتلا مهل ناك «ةيلكلا ةيالولا ىبحاصو

 ءاملا ىلع ريسلاو «نامزلاو ناكملا ىط نم ءايلوألاو ءايبنألا نع ىور امك ؛مّلاعلا ءازجأ

 ال امم كلذ ريغو «تايهاملا بلقو «ءايحألا ةتامإو «ىتوملا ءايحإو «رانلا لوخدو ,ءاوهلاو

 ناو ةزتا رعت ريغ اه احنا تانك إو اهعويدحم نانح الا رض اوع وت ءانوف كلا اريساق وكمل



 تس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 درا نس د را 1 يرش تيسر سن )1 ٠ دق

 ليربج نأ ىور امك «نيبرقملا ةكئالملاو لوقعلا ملاع قوفو ناكمإلا قوف وه ىذلا

 مّلاع نم هنأ عم «تقرتحال ةلمنأ توند ول :لاقو 0 ل

 صاوخ نم وهو «ةيالولاو ةوبنلاو ةلاسرلا ىف لكلا متاخ صاوخ نم وهف «نيبّرقملا لوقعلا
 جارعملا اولعج كلذلو .ءايلوألا متاخ الو لسرم ىبن ال هريغ هيف هكراشي ال هي ائيبن

 ا ا ةيفيكلا كلب جارعملا ناك املو . ل2 هصاوخ نم ةصوصخلا ةيفيكلاب ىنامسجا

 ىلع ناكمإلا قوف ىذلا ملاعلا بلغ اذإ الإ رسيتي ال ناكو «نكمملا نم هقوف رمأ روصتُي

 نإ :اولاق ءنامز لك ىفو دحأ لكلو ةلوهسب ةبلغلا كلت رسيتت الو ىعيبطلا ندبلا
 لك جرعأ ىنإ :لاق هنأ ءافرعلا ضعب ىلإ بسن هنأ عم «نيترم ناك هنت ىبنلل جارعملا

 جارعم ةالصلا نأ درو لب «نييضايرلا نم ريثكل عقي رمأ حورلاب جارعملاو «ةرم نيعبس ةليل
 ا 597 ب رم ولا

 «سدقملا تيب ىلإ هالعنو هتءابع هيلعو ىعيبطلا هندبب جرع هنإ : لوقن كلذ ررقت اذإ ٠

 ىذلا شرعلا ىلإ اهنمو «توربجلا ىلإ اهنمو «توكلملا ىلإ اهنمو «تاومسلا ىلإ هتمو

 ؛ناكمإلا ملاع نم ناك هنآل يَ هنع ليربج فّلخت ريسلا اذه ىفو «ناكمإلا قوف وه

 ,هزواجتي ال مولعم ماقم هل َلُك ةكئالملا نأل ءناكمإلا قوف ام ىلإ قيرط هل نكي ملو

 هنم مزلي الو ءرابخألا ىف امك نيترم الإ جارعملا كلذ هنم نكي ملو . ناسنإلا فالخبب

 ىف بارغتسا الو - توكلملا ةبلغب هندب نع كلملا مكح عافترال «تاومسلا قرخ

 ناكمإلا لاح لب كلملا مكح طوقسلو - توربجلاو توكلملا ىلإ ىعيبطلا ندبلا جورع

 ريصق عم رمملا طشب نم هنإف ضارعلا يف هعئاقو ةركأ ىف ورع الو ليغ افيو هنع

 لاقو «[؛ا جحلا] 4 نودعت امم ةنس فلأك كّبر دنع اموي نإو :  لاق امك نامزلا

 مدعاة دمقق د4 :جراعللا] «ةنس فلأ نيسْمَح هرادقم ناك موي يف ه : ايقنأ

 تا ايو داوم ري ياس عمال ركد نامزلا نم ةعاس ءازإب رهدلا

 2١ . ٠ )(ةعاس

 لإ هلزتن امو )» :رجحلا ةروسب نم ( 11.0 ةيآلا ف ىلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمو
 ,دوجوملا قواسي ام هب داريو ئشلا قلطي دق هنأ ملعا» : ةيضئاان لوقت 4 مولعُم ردقب

 قحلا لمشي الف ؛هدوجو عشملا هب داريو قلطي دقو ,هنأش ىلاعت لوألا قجلا لمشيف

 تانكمملا لمشيو (هتافاضإ أدبم وه ىذلا لعفلا ةرضح الو ءامسألا ةرضح الو علوألا

 حاورألا ةرضحو (قيبرقملا ةكنالالاو ةبلاعلا :الألاب اهب ريجلا لوقا ةريضح نم اهلك

 حاورألاب اهنع رّبعملا ةيلكلا سوفنلا ةرضحو ءافص تافاّصلاو عاونأل ١ بابرأب اهنع ربعملا

 ١١( ةحفص لوألا ءرجلا 4١5.



 رس رريصت حصا

 ملاعبو تابثإلاو وما حاولأب ةيئزجلا سوفنلا ةرضحو ارنا كاربدلاو ةظوفحملا ةيلكلا

 0 ا ير اعاب لاخلا

 لكو .ةيقارشإلا ةيهلإلا ةفاضإلاو لعفلا ةرضح ىف ةقيقحو «ءامسألا ةرضح ىف ةقيقح
 دل حاورألا ةزيصخ ىف امن لك و ءاحسألا ريش ىف اهيا ةقيفشم هل: لعفلا ةريط قاب

 ءءامسألا ةرضح ىف ةقيقحو «لعفلا ةرضح ىف ةقيقحو «مالقألا ةرضح ىف ةقيقح
 عبطلا ملاعو ءاهيف امو ةيئزجلا سوفنلا ةرضحو ءاهيف امو ةيلكلا سوفنلا ةرضح اذكهو
 لالقتسالاب ةروصو «ىلاعلا ىف لالقتسالاب ةروص هل ناد لك : ىرخأ ةرابعبو «هيف امو

 قئاقح تانكمملا نم ئش لكلف «ىلاعلا ىلاع ىف ىلاعلا عبتب ةروصو ؛ىلاعلا ىلاع ىف
 مالقألا ةرضح ىف اذكهو «لعفلا يل ا 1 و

 .اهتيشغأو ةداملا نع ةدرجم ملاوع اهنإ ثيح نم تارضنححلا كلت لكو «لاثملا ملاع ىلإ
 قئاقحلا كلت تناك املو .هرضحم ىف اهروضحلا ؛(هلل | ندلوو «(هللا دنع» ىمست

 :نئاركناب ىلاعت اهامس ةلكوقحا ةيوزخا ةنييقدلا ةايشالا# لادبعلاو نيحتلا نع ةلظرفسي

 لاثملا ملاع نم - هنأش ىلاعت - هلزني ؛لاثملا ملاع ىف ةقيقح هل كلملا متاع ىف ام لكف
 سوفنلا نم اذكهو ؛اهدادعتسا نيحو هلوبقل ةداملا دادعتسا ردقب كلملا ملاع ىلإ

 ناك املو .ءامسألا ةرضح ىلإ ىلعألاو ىلاعلا ىف رمألا اذكهو «لاغملا ملاع ىلإ ةيلكلا

 ءاهتاوذ نع ةيناف نآ لك اهنأ ىنعمب «ىتاذلا ددحتلاب ةددحتم كلملا ملاع تادوجوم

 ينفيو الإ كلملا ملاع ىف امم ئش نم امف ؛هلحم ىف ققح امك اهدجومب ةدوجومو

 ردقب ألإ هلزنن امو © : لاق كلذلف ءاثآف انآ هنئازخ نم ىلاعت هلزنيو «انآف انآ

 .21) 4موُلعُم
 :ةقباسلا مألاو تيبلا لآ ©

 نأ صلع ل دق اضن زر اهيظألا دوس سل كلو هنا ةيفملول ا ىلع هبطحتاو اهيلشو
 ءايبنا مديل ناك دكر اجبلا مالا دفع نيفؤرعما وهاك ةيقيرولاو ةللعا دمحم

 بدع ةكربسلاو ركع ونلاعيو يي ةولسوسو «ةييشوزاوم عاببتلاو
 عمده ح

 لوقف ندع كلذ ىتلا تافارخلا ليبق نم اهنأ الإ دقتعن ال تاياورلا هذهو

 ليئاربسإ ينب , ليتق ةصق ىف فلؤملا هركذ ام - الغم  تاياورلا هذه نمو ؛موقلا كعلوأ

 ئسوم لاق ذإو © : ةرقبلا ةروس نم اهدعب امو (71/) ةيالا يف ف ىلاعت هلوق يف ةروكذملا

 يسوم نأ نم ةصقلا رخآ ىلإ «تايآلا .. رقم وح نأ كرس هلل ب هموق

 هللاب مهنم نوسمخ فلحي نأ مهمزلأو ءاهيف ليعقلا دحر ىلا ةليثفلا لثامأ عمج

 214٠١5”2٠١7. ص لوألا ءزجلا(١١
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 ل ل

 .. 019 يات ايلف ناله
 مدا رغلا يمانع روكا ةرقبلا اذه اوبلط مهنأ ركذي ليلقب كلذ دعبو.

 امهَتيَرُذ ىبيطو ايلعو ادمحم همانم ىف هللا هارأ ليئارسإ ىنب نم باش دنع الإ اهودجي

 ىف كئازج ضعب كيلإ قوسن نأ ديرن نحنو ءالّضفم ابحم انل تنك كنإ : الاققف

 «كبقع كينغي ام اهنقلي هللا نإف ءكمأ رمأب الإ اهعبت الف كترقب ءارش اومار اذإف ءايندلا

 رايخلاو «نيرائيدب :لاق ؟هذه كترقب عيبت مككب :اولاقف ؛هترقب نوبلطي موقلا ءاجو

 كيطعن :اولاقف ,مهربخأف ,ةعبرأب :تلاقف ءاهلأسف ؛رانيدب انيضر :اولاق «ىمأل

 فضا "لوفت ام هلا نع نوكلظي اولاز ايف: ةينادلا# تلاثف ةسأ وسان قيرايك
 نم نوكي ام ربكأ روث كسم:ءلف انهنمث غلب ىتخ نمعلا قْعَّضَف هنمأ ىلإ عجريو
 .2') (.. نولعفي اوداك امو اهوحبذف عيبلا مهل بجوأف «ريناند

 ىسوم ىلإ اوجض ةرقبلا باحصأ نأ :مامإلا ريسفت ىفو» :لوقي ليلقب كلذ دعبو

 ىلإ ىسوم مهدشرأف «انريثكو انليلق نع انجاجلب انخلسناو «ةليبقلا ترقتفا :اولاقو

 اوفشكيو نالف ىنب ةبرخ ىلإ مهؤاسؤر بهذيل :هيلإ هللا ىحواف هليل انيبنب لسوتلا
 لك ىلع اودريلو «رانيد فلأ فالآ ةرشع هنإف «كانهام اوجرختسيو اذك عضوم نع .

 دعب اومساقتيل مث تناك ام ىلع مهلاوحأ دوعتل «عفد ام ةرقبلا هذه نمث نم عفد نم

 (مهنم دحاو لك عفد ام ردق ىلع رائيد فلأ فالآ ةسمخ وهو لضفيام كلذ

 .20مهليضفعل مهداقتعاو «ةلآو دمحمب مهلسوت ىلع ءازج مهلاومأ فعاضتتل

 ضعبب ليعقلل مهبرض دنع هلآو دمحم ىبنلاب ىلاعت هللا ىلإ اولسوت مهنأ ىوري امك

 دمحم هللا ىلإ لسوت هتايخ دعب ليتقلا نأو ؛باجتساف مهل هييحي نابرخلت نرغب

 اريثك اقزر هقزريو «هءادعأ هنع ىزجيو ؛همع ةئباب اعتمتم ايندلا ىف هيقبي نأ هلآو

 ايندلا ىف شاعو ؛كلذ لبق اهشانع ىتلا نينسلا ىلع ةدايز ةنس نيعبس هل بهوف ءاًبيط

 ملو اهقرافي مل اهعم شاعو ءايندلا لالحتب اغتمعت «هتاوهش ةيوق ؛هساوح ةحيحص

 20 ةيمعات يجوز اهيقاناكو نجلا لإ رام ءاعم اديوح نانو يرانا

 : :نآرقلا صصق ه

 ىف درو امو ىنآرقلا صصقلا نأ :هباتك نم عضوم ريغ ىف ررقي فلؤملا دجنل انو
 ردابتي ىذلا هرهاظ هنم دوصقلملا سيل «اهبراضتو اهفالتخا ىلع تاياورلا نم هحورش

 امك ءاهنوديريو اهنوملعي ءايشأل اهب اوزمر ىتلا تازومرملا ليبق نم ىه لب «نهذلا ىلإ

 .ه/ ص لوألا ءزجلا (؟9 . ه8 ص لوألا ءزجلا(؟) . هال ةحفص لوألا ءزجلا )١(

 ئ ظ اف نما لرالاورخلا كر



 0 ؟"ج نورسفملاو ريسفتلا
 لصي نأ هل نكمي سيلو «اهيف رّيحتي نأو دب الف رهاظلا ىلع اهلمح ديري نم نأ ررقي
 لوأ ىف مدآ ةصق ىلع ملكت امدنعف :ةيرشبلا هتوق درجمب اهنم دوصقملاو ءاهتقيقح ىلإ

 يل لالا و روم كرا :لوقي هاندجو ةرقبلا

 نم ءاوح هتقلخو «ءاوح قارفو ةّنجلا ق ارف ىف هئاكبو «ةئجلا نم هطوبهو ؛دوجسلا نع

 لك ف ءارخلا ليخو فلست ةردكو (ةاوخو تاطيضلا لوغب هروزعوا «رشيألا بعحا ملت
 رشك دقو «لئاوألا تازومرم نم رخآلا نطبلا ركذل نطب لك جيوزتو «ىثنأو اركذ نطب
 ىف ةفلتخم انرابخأ تدرو ؛مهخيراوتو دوهيلا بتك اصوصخ فلسا بتك ىف هركذ

 اهرهاظ ىلع اهلمحي نأ دارأ نّمو ؛هوزمر ام ىلإ اهب ازومرم ءاريثك افالتخا بابلا اذه

 ءاهنع درَط اهنم ةيناطيشلا كرادملاو ةيرشّبلا هتوقب دوصقملا كردي نأ مار نمو ءاهيف ريحت
 .217 (اهلولدم فالخ الإ اهنم كردي ملو

 تحل نتا وما 0 فلؤملا ررقي نأ دعبو
 مهلتست ىتلا ةيحورلا هتوقب لب «لوقيامك اهكاردإ نع ةزجاع اهنإف «ةيرشبلا هتوقب
 ةصق نأ ملعا) :اهسفن ةصقلل هريسفت ءانثأ ىف لوقي ثيح كلذو هللا نم فراعملا
 سيلبإ ءابإو عمدال دوجسلاب ةكئالملا رمأو .رسيألا هعلض نم ءاوحو «نيطلا نم مداأ قلخ

 ءاهراجشأ نم ةرجش لكأ نع امهيهنو «ةنجلا ءاوحو مدآ ناكسإو «ةدجسلا نع

 ةروكذملا تازومرملا نم ءامهطوبهو «ةيهنملا ةرجشلا نم امهلكأو: ءامهل سيلبإ ةسوسؤو
 :ريغصلا ماعلا ىف مدآب دارملاف ءاقباس انركذ امك مهخيراوتو ةفلاسلا مألا بتك ىف
 نيطايشلاو ةئجلا ىلعو «نيضرألا ةكئالملا ىلع ةفيلخلا ؛ةيمدآلا ةلقاعلا ةفيطللا

 «نيطلا نم ةقولخلا «ةكئالملل ةدوجسملا ؛عيطلاو سفنلا رضرأ هجو نع نيدورطملا
 .نم قولجملا؛؛ةيناويحلا_سفنلا ماقم.نم العأ ىهو «ةيناسنإلا سفنلا ةنج ىف ةنكانسلا
 اهنول ةرودكل «ءاوحب ةامسملا اهتجوز ةيناويحلا سفنلا ىلي ىذلا رسيألا اهبنج علض

 ىه ىتلا ةيناسنإلا سفنلا ةبترم :ةيهنملا ةرجشلاب دارملاو .ةيناويحلا سفنلا نم اهبرقب

 ةوقلا :اهييحل نيب سيلبإ ءافتخاو ةّيَحلاِب دارملاو : ةيمدآلا ةبترملاو ةيناويحلا ماقمل ةعماج

 : هتسوسوو «ريغصلا ملاعلا ف شيلبإاب ست «سيلبإل ارهظم اهنوكل اهنإف «ةمهاولا
 ءاوحو مدآ طوبهو . ءاوحب هنع ربعللا مدآ نم رسيألا بنجلل هل ةقيقح ال ام اهنييزت

 نع امهلزنت نع ةرابع : اهيبخرذو ةيحلا طوبهو . ةيناويحلا ماقم ىلإ امهليزنت نع ةرابع
 اهتفارشو «هتعفر اهتعفر ناك هرهاظم دخأ ةمهاولا ناك امل سيلبإ نإف ,مدال ةيعبتلا ماقم

 سفنلا : ةرجشلاب ديرأ اذإو هل اًطوبه ناك ةمهاولا طوبنهو (هتفارش اهل مدآ مادختساب

 رامشلا عاونأ اهل ةرجش ةيناسنإلا سفنلا نإف ؛رابخألا نم فالتخالا عفترا ةيناسنإلا

 )١( ص لوألا ءرجلا 15 .



 .؟ج نورسفملاو ريسفتلا 0

 اهتاذ دوجوب نكت مل نإو رامثلاو بوبحلا نأل ءلاصخلاو فاصوألا فانصأو «بوبحلاو

 ا لل ةينيعلا

 . اهنوعش ضعبل نايب:فائصألاو مولعلاو «رامثلاو .بوبحلا نم عيشب

 ىلاعت هللا مهرثآ نيذلا دمحم دار ل ا يملا مامإلا ريسفت.ىف ىور

 ةرجش [ 75 : ةرقبلا] © ةرجّشلا هذه ابرقت : الو © : مكلاتمق هللا لاقت .همفلخ رئاس نود

 ناك ام اهنمو مه الإ هللا رمأب اهنم لوانعي الو ,مهريغ نود هلآو دمحمل اهنإف «ملعلا

 ,نيكسملا مهماعطإ دعب نيسحلاو «نسحلاو ؛ةمطافو «ىلعو « هلع ىبنلا هلوانتي

 ةرجش ىهو «بصن الو بعت الو شطع الو ؛عوجب اوسحي مل ىتح «ريسألاو «ميعيلاو

 هذه تناكو «رامشلا نم اعون لمحي امإ اهنم الك نأب راجشألا رئاس نيب نم تزييمت

 ةكاوفلاو :نامكلا عاونأ رئاسو «بائعلاو «نيّملاو «بّتعلاو ؛ حلا اع اهييستنا عقلا

 ةرححشلا يه ؟ نوره لاقو ةّزب : مهضعب لاقف . : .نوكابلا قلغكلا كلذلو ةمعطالاو

 ا طرررب يرتب  رااو ملا داتا اوما رن

 ( هبر ىصعو هدارم ةناعسلا نذإ

 هكولس متي مل ام كلاسلا نأ نم ةيفوصلا هعلاق ام ىلع لدي ثيدحلارخآ» :.لوقأ

 لاغتشالا هل زجي مل هللا نذإب وحملا دعب وحصلا ىلإ عجري ملو «ءانفلا ماقم ىلإ هتني:ملو

 دمحم لآو دمحم ملع ةرجشو . ةرورضلا ردق ىلع ادئاز سفنلا تايضتقمو تارثكلاب

 .21).«ةدحاولاو:ةزدكلا تالامكل عماجلا سفنلا ماقم ىلإ ةراشإ

 رثكا نأ ملعا» :لوقي تورامو.توراه ةصق نع مّلكت امدنع اضيأ ةرقبلا ةروس ىفو

 اوذخأو «رامسألا قيرطب نورخأتملا اهذخأو «لئاوألا تازومرم نم ناك ناميلس صصق

 ا هوذدخأ ام ريزقت نيموصعملا نع دروو «ءايبنألا نأشي.قيلي الدئذلا .اهرهاظ اهنم

 اهذخأ ام رهاظ ىلإ ارظن اهبيذكت مهنع درو هذه لاثمأو ؛نومدقألا اهزمر ام ىلإ ارظن

 ا ,) (هيلإاوزمر ام ىلإ ارظن اهقيدصتو-« ماوعلا

 سف نم مفلح يذلا مكر اولا سان اهي اي : هلوق دنع ءاسنلا ةروس لوأ ىفو

 نم لئاوألا تازومرم نم اهلاثمأو ةياكحلا كلت ناك امل) :لوقي «ةيآلا ... # ةدحاو

 ءاهرهاظ ىلع نمادلا نم ماوعلا انهليمسحو منهل نيعزاعلا ءانكشلاو ءايلوؤلاو ءايبنألا
 هقلخ ةيفيك ىف نإف ءاهنيهوتو اهبيذكتو« اهريرقتو اهقيدصت ىف رابخألا تفلتخا

 ةصقو . .تورامو توراه ةصق ىف اذكو ءامهدالوأ حكانتو امهحكانتو امهلسائتو مدآ

 ريحتلا ثروي ثيحب ءاديدش ابارطضاو «رابخألا ىف اريثك اًفالتخا «كلذ ريغو «دواد

 ملعلا ىف نيخسارلا نكلو «نيدلا نم جرخي داكي ىنح «هل ةربخ ال نمل تابارطضالاو

 ١١( ص لوألا ءزجلا 55 »55 . ٠ )١؟( 57ص لوألا ءزجلا .



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا
 :ازاسم ال يدق عادا الو نر هني عمرا لا هيفو ةوبعلا نداعم نم ًالك نأ نوملعي
 )2١. (قيفوتلا ىلو هللاو ,مهنم هللا انلعج

 (*4) نم تايآلا .. . 4 ناَمِيلَس انعَف دَقَلَو » ىلاعت هلوق دنع ( ص ) ةروس ىفو

 بلس تاياور لاثمأو ؛هذه لاثمأو» : ةنتفلا ةصق ركذ ام دعب لوقي .ةصقلا مامت ىلإ

 نم.الإ سيل« متاخب اًطو نم هكْلُم نوكو ؛هيسرك ىلع ناطيشلا سولجو «ناميلس كّلُم

 :ةيماعلا اهميهافمو ؛ةزهاظلا اهروصب ةماعلا اهذخأ مث «تومدقألا اهزنمر ىتلا زومرلا
 .(98!10ىبن وأ لماكي فيكيف ؛نمؤم ىلإ بسدي نأ قيلي ال ام ءايبنألا ىلإ اوبسنو
 :ةمامإلاه

 يا رد كل يبل داس همن لا يقر نع هانز هريسفت ىف ررقي فلؤملاو

 هللا مكيلو امنإ ظ : ةدئاملا ةروس نم (.ه5 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت ىف الشمف
 5220 . «نوعكار مهر ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذْلا اونمآ نيدلاو هلوسرو

 ال فرصتلا ةيالو ةيالولا نم دارملا ناو ةفعدللا كر ىلع قح ىف ةلزان ةيآلا نأ دكؤي

 ىذلا رسلا نيبي امك «ليلدلا نم هل رهظي امب كلذ فلاخي نم ىلع دريو «ةرشاعملا ةيالو
 ةماعلا قيرط نم درو دق » : لوقي ثيح كلذو . همسا نود هفصوب ىلع ركذ هلجأ نم

 وأ ةمتاخب ةالصلا عوكر ىف دجسملا ىف قّدصت نيح ىلع ىف ةلزان ةيالولا نأ أ ةصاخخلاو

 ةلزان اهينوك ناوابخألا نوركندي ال ةماعلا ورسفمو .رانيد فلأ اهتميق ناك ىتلا هتّلحب

 كلذ عمو «ىلع ىف تلزن اهنأ مهتاور نم ةديدع قرطب اولقن دقو نيئمؤملا ريمأ ىف
 كش الو «ءايلوأ باتكلا لهأ أ ذاختا نع ىهنلا دعب تلزن ةيآلا نإ :اهريسفت ىف نولوقي
 ناك ولو (نيئمؤملا عمج - ةئيرقبو «ةلباقملا ةنيرقب «ةرشاعملا ءايلوأ كانه ءايلوألاب دارملا نأ

 («نمآ ىذلاو» : لاقل وأ همساب حّرصل فرصمتلا ةيالو ةيالولابو نينمؤملا ريمأ دارملا
 ةلزان اهنأ ىف قافتالا عم - نمؤملا درفأ وأ «همساب حرص ول هنأ نع نولفاغ مه 0

 لإ الو ةيالولا ةينجن“ لوقنف «مهلجع ىدباع ىلع اهيومت ه ها شس ا نينمّوملا ريم

 ةيالو ةيالولاب دارملا نأ ىلع لدت ءاونمآ نيذلا ىلإ مث ءهلآو هل كلور لإ مك
 00 : بازحألا] 4 مهسفنأ نم نيدمؤملاب ئَلوَأ يبنلا ل : ىلاعت هلوق ىف ىتلا فرصتلا
 رام رح اهو مسجل ةةسرقب وني هيالو الر: قاسيا ةيالر كيسج لك ديالا
 دارملا نإف «ىلولا راركت مدع ةنيرقبو «فطعلا ةئيرقب اونمآ نيذلا ةيالو كلذكف «جراخلا
 ىوس اًميش تسيل لوسرلا ةيالو نإف «روهظلا ىف بترتم دحاو رمأ انهه ةيالولا نأ
 ةيالو اهنإق ءاونمآ نيذلا ةيالو اذكهف ؛ لوحْشرلا :يالوب ققحيس# هللا ةيالوؤ هللا ةيآلو

 ةيالو دارملا ناك ولو ؛ةعيشبلا هلاق ام ىلع اودمآ نيذلا ةيالو ىف رهظتت هلق لوسرلا

 )١( ص لوألا ءزجلا ١5٠١. )١( ص ىناغلا ءزجللا ١75 ..



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا -

 ءاتيإو ةالصلا ةماقإب اونمآ نيذلا دييقتو (ىلوأ عمجلا ظفلب (مكؤايلوأ) ناك ةرشاعملا

 نينمؤملا ةلمج ناكل الإو «ةرشاعملا ةيالو تسيل اهنأ ىلع لدي عوكرلا لاح ىف ةاكزلا

 ادت توسل نأ ىلع ووك للا تافصلاب نيفصتم نينمؤملا لك سيلو ؛ءاوس اهيف

 © ةالصلا -- نيالاوو هلوقو هب ةصاخ فاصوألا ةروصو ىلع ىف تلزن اهنأ ىف

 ةالصلا ةماقإ رارمتسا مهلاح ىنعي ؛مهل رمتسم فصولا اذه نأ ىلإ ةراشإ عراضملاب

 0 م ل

 لبق نم لعافلا فالخب .. ٠ :نوسؤملا] # توعجار مهر ىلإ مهْنَأ ةلجو مهبولفر

 نم بزح لك نأل ؛هلعف ىلع ريغلا نم حدملا عقوتو «هلعفب ءاضترالا هنأش نإف سفنلا

 0 ما م

 مهئادعأ ةداهشب نيموصعملا هدالوأو ىلعل : ىنعملا بسحب تافصلا رارمتساو . اولعف

 ها .ةصاخلاو ةماعلا قيرط نع ًالقن ىلع الإ اهقادصم دحأ ناك ام : : ةروصلا بسحبو

 ةيالولا ةبسن ىفو . .ةصاخلا قيرط نع درو امك ةمئألا لك نم عوكرلا ئدداك د رص

 «فرصتلا ةيالو اهب دارملا نأ ىلع ةمات ةلالد رصحلا ةادأب نايتإلاو بطاخملا نود هللا ىلإ

 دخأل سيلو هلل نيرهظم اًمهنوك رابتعاب هلوسُر ءافلخلو هلوسرلو َّناَذ هلل ةئبات اهنإف

 0 ا ىتلا ةرشاعملا ةيالو اهب دارملا سيلو ءاهيف ةكرش

 لب :وأ «خلإ .. هللا ءايلوأ متنأ لب :لوقي نأ ةلباقملا ءاضتقا ناكو «هجو رصحلل

 هلل تاذلاب تناك ىتلا فرصتلا ةيالو اهب دارلا ناو ؛ءايلوأ ٍن نيكت ولاو هلؤسازو هللا اودكتا

 ةقباسلا ةيالولا نأب اراعشإ .. ج اونمآ نيدذلاو هلو هللا لوتي نمو ل : هسكع ىف لاق

 اهروهظل هدادعتساب مهنم اهلبق نّمو ءاهلوبق الإ هللا ريغل تسيلو فرصعتا ةيالو ىه

 يا بزح نم راص هللاب اطبترم راص نّمو «هئافلخو هللاب اطبترم راص هيف
 اهب دارملا ناك ولو .[ه5 : ةدئاملا] 4 ثوبلاغلا مه هللا بح َنِإَف ف اًبلاغ ناك هللا بزح

 األ لصاحاو هل جنون راف قموا و هللا فتح مر" كوني نأ" ىلوألا ناكل ةرشافملا

 لوسرلا دعب اهنأو ,فرصتتلا ةيالو ةيالولاب دارملا نأ ىلع ةحضاو ةالالو ةيآلا لعق

 ءادرفنم وأ اددعتم ؛ناك نم اثئاك ةصاخ تافصب فصتا نمل لب «نينمؤملا ةلمجل تسيل

 ؛هيف الإ فاصوألا دجوت مل نيقيرفلا قافتاب ن كل «لقن مل وأ ىلع ىف تلزن الق ءاوس

 نيس ءانهه 4 اونمآ نيِذّلا »ب دارملاو «هقح ىف ةيآلا تلزنو

 را اذإ ةفرعملا نأ مهدنع ررقت ام

 ل ( 59 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق دنع اضيأ ةدئاملا ةروس ىفو

 ةءارقلا نأ  ةيمامإلا نم هريغك - عدي هدب ةيآلاب . . « كبَر نم كيلإ لرنأ

 .١؟ 14 ةحفص لوألا ءزجلا(١١



 نقلت "ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 هب رومأملا غيلبتلا لمحيو «؛ ( ىلع ىف كبر نم كيلإ لزنأ ام ْعْلَب) :تناكا ةطفيععصلا
 م ىلع ادر كلذ ىلع ةلدألا ميقيو ؛مومعلا ةدارإ عنميو ءبسحف كلذ ىلع ىبنلا

 ارقلا صنب هنع هلا ىضر ىلع ةمامإ تابثإ هلك كلذ نم هضرغو ؛مومعلا ىعدي
 0 مركلا

 :ةعجرلاه

 نم ( 55 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رسف امدنع هارن اذهلف «ةعجرلا ةديقعب رثأتي فلؤملاو

 ففبلا اذه لوعسس 4 نوركشت مُكّلعَل مكتوم دعب نم مكاشعب مث ل :ةرقبلا ةزوس
 اهنع رابخإلا درو امك ةعجرلا زاوج ىلع لدت ةيآلا هذهو ١ :لوقيف ةعجرلا زاوج ىلع
 نبا ىلع اهب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جتحا دقو .ةمألا هذه ىف ىرورضلاك تراصو
 ] ظ ئ .2")(ةعجرلا هراكنإ ىف ءاوكلا
 :نارقلا فيرحت ©

 طول ل قرا ريكو يرسم عوقوب نولوقي نمم فلؤملا ناك املو

 هل اًنإو ركذلا اَنْلَرَن نحن ان » رست رس مى رخمالا يت ىاينونرف مدل

 ىفاني الو» : لوقيف ههبجي .ىذلا صنلا اذه نم صلختي نأ لؤاحي ...  نوظفاحل

 عقو نإ فيرحتلا نإف «هنيودت ةروص ىف فيرحعلا ةقيقح بسحب ركذلل ىلاعت هظفح
 نولوفي مث مهيديأب باتكلا نوبتكي نيدْلَل ليوق ل : لاق امك هل ةلثامملا ةروصلا ىف عقو
 نم هوبسحتل باتكلاب مهتنسلأ نوولي 9: : لاق امكو 0: ةرقبلا] © هللا دنع نم اذه
 10 ول رطب ري رعب مورق هج ري رح تورت و ضال يم راك

 : ةباحصلا نم فلؤملا فقوم ©

 نر يار دل قا ىلع هلا يق دو انا 1 يسستا : لل تينا ىلع دا د

 هنأ هيلع ذخأن اننأ رمألا ةياغ «هريسفت ىف نسحم الم ىلع انظحال امك «ةباحصلا

 افقوم لضفلا نم مهل امو ةباحصلا ضعب نأش ىف تدرو ىتلا تايالا هدا شل اوكا

 ا ا لا ا
 مهر مفك وأ مهقشفب هنم احيرصت نوكي داكي ام

 نمو .. 9 : ةاراغلا روك عمده ئف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 ظفل فرص هارن 4 نيركاشلا هللا يزججمسو ايش للا رضي نلف هيبقع ئلع بلقب

 ولن ندا اه نإ اجت هلو لع هيعك امرخ ارا 1 5200 ىلا 1١(

 5 دا ماسلا ١ مكس مالا رار نورا يس ربللا راق
 . 54 ص لوألا ءزجلا (؟)
 فيرحت لصألا ىفو 278 : نارمسع لآ ةروس نم ةيآلاو - 405 24٠١ ص :لوألا ءزجلا (7)

 .نيتيالا نيب طلخو فذحو



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 نيركاشلاب دارملاو» :لوقيف هعم رفنو ىلع صوصخ هنم ديريو همومع نع (نيركاشلا»

 ةياور ىوري انه «نوملسملا مزهنا نيح هم هللا لوسر دنع اوقب ريسي رفنو ىلع :انهه

 :لوقيف هتمسو عضولا ليلد اهيلع
 اهيلإ فرصنا ُهنْيَع ىبنلا نع دحأ موي نوملسملا مزهنا ام هنأ : قداصلا نع ىور»

 نالفو نالف هيلإ تفتلاف ءتمأ ملو لتقأ مل هللا لوسر دمحم انأ : لوقي وهو ههجوب

 هاعدف مّنلا همحر ةناجد وبأو ىلع هعم ىقبو ءانمزه دقو اضيأ انب رخسي نآلا : الاقف

 ءانأ وهف ىلع امأف «كتعيِب نم لح ىف تنأو فرصنا ؛ةناجد ابأ اي : لاقف هيي ىبنلا

 ءامسلا ىلإ هسأر عفرو ؛هللاو ال : :لاقو ىكبو ىبنلا ىدي نيب سلجو لوحتف ءوه انأو

 اي.فرصنأ نم ىلإف كتعياب ىنإ «كتعُيب نم لح ىف ىسفن تلعج ال ؛هللاو 4 لاقو

 ؟برتقا دق لجأو ىنفي لامو برخت راد وأ ؟تومي دلو وأ ؟تومت ةجوز ىلإ ؟هللا لوسر

 لوسر اي :لاقف ىبنلا ىلإ ىلع هب ءاجف لعق ىتح لتاقُي لزي ملف «هّيَع ىبنلا هل قّرُ
 ىبنلا ىلع نولمحي سانلا ناكو .اريخ ىبنلا هل لاقو .معن :لاقف ؟ىتعيبب تيفوأ ؛هللا

 كلذك لزي ملف ىبنلا ىلإ ةرسيملا تلبقأ مهفشك اذإف «ىلع مهفشكيف ةنميملا هلي

 «عّطقت دق ىفيس : اقر سيبو هكر ل حل جنا واحنا يمل ان لس ع

 عفر ؛لاتقلا ةرثك نم هيقاس جالتخا هع ىبنلا ىأر املو «راقفلا اذ ىبنلا هاطعأ ذدعمويف

 مل تعش .نإو كنيد رهظت نأ ىنتدعو «بر اي : لاقو ىكبي:وهو ءامبسلا ىلإ هسسأو

 :عمسأو:«اديادش ايود عمسأ ؛هّللا لوسر اي : لاقف ُهْنِفَت ىبنلا ىلإ ىلع لبقأف ؛كيعي

 ليربج اذه : لاقف ؛هبرضأ نأ لبق اتيم طقس الإ ادحأ برضأ مهأ امو «موزيح اي مدقأ

 اي :لاقف هي هلل لوسر بنج ىلإ فقوف ليربج ءاج مث ؛ةكئالملاو ليفارسإو ليئاكيمو
 : ليربج لاقف ءهنم انأو ىنم اًيلع نإ : هلع ىبنلا لاقف «ةاساوملا ىهل هذه نإ ؛دمحم

 . 20١ 4 نيركاتشلا هللا يزجيسو ل : لزنو .( ثيدحلا رخآ ىلإ) .. (مكنم انأو
 رخآ ىلإ اهدعب امو ( ١4 ) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع فلؤملا نأ دجمن الثمو

 « ىلوتو بذك يذلا « ىقشألا لإ اهالصي ال م ئَطت ار مكَرذَنأف ط :ليألا ةروس
 ألإ + ئزجت ةَمعن نم هدنع دحأل امو * كَ هلام يتؤي يذلا *: ىقتألا اهبجيسَو

 نأب امزاج اًارتعا فرتعي نأ هيلع بعصي 4# ئضري فوسلو د ىّلعألا هّبر هجو ءاغتبا

 هارن امك ءةّنسلا لهأ نم نورّسفملا لوقي امك هنع هللا ىضر قيدّصلا هب دارم ىقتألا

 اذهلف ؛ىهلإلا هيونتلا اذهو فرشلا اذهب سانلا ىلوأ وه ىلع نوكي نأ ىلع اصيرح

 نميف لصألاو ؛ماع ىنعملاف صاخ لجر ىف تلزن تايالا تناك نإ) :هصن ام لوقي هارن

 ركب وبأ :ىطعأ نمب دارملا ليقو «ىناقلا وه ىنغتساو لخب نميفو «ىلع : ىّقتاو ىطعأ
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 ؤ ”ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 وبأ : يفتح الاب دارللو هتاف هنو أرق اوناكو نيكرشملا نم ةعامج ىف ًالالب ىرتشا ثيح

 00 فلخي هب ةيمآو لهج

 ةبَصُع كفإلاب اوُءاَج نيا نإ )١١( ةيألا ىف ىلاعت هلوق دنع رونلا ةروس ىفو
 ىف تلزن تايآآلا نأ ةماعلاو ةصاخلا ريسافت ىف لقث دق» : لوقي قبلا .. 6 مكنم

 ىف تلزن اهنأ ةصاخلا نع لقثو» : 0 (ةشئاع

 لوسر نبا ميهاربإ كله ال : لاق هنأ رقابلا نع ىور «ةشئاع هب اهتمر امو ةيطبقلا ةيرام

 كنزحي ىذلا ام : ةشئاع هل تلاقف ا ل

 هعمو ىلع بهذف «هلتقب هرمأو ايلع هلي هِيَ هللا لوسر ثعبف «جيرج نبا الإ وه امف ؟هيلع

 خر جر قد هلال ايار لي فرعت اا سبل د ررج ناكو «فيسلا
 باب حتفي ملو اعجار ربدأف ,بضغلا ههجو ىف فرع ايلع ىأر املف «بابلا هل حتفيل
 املف ءاربدم جيرج ىلوو ؛هعبتاو ناتسبلا ىلإ لزنو «طئاحلا ىلع ىلع بثوف «ناتسبلا

 نم هسفنب يمر هنم ىند املف «هرثإ ىف ىلع دعصو ةلخن ىف دعص هقهري نأ ىشخ
 ىلإ ىلع فرصناف ؛ءاسنلل ام هل الو «لاجرلل ام هل سيل اذإف «هترّوع تدبف ةلخنلا قوف
 ربولا ىف ىمحم ا رامسملاك هيف نوكأ رمأ ىف ىنتفعب اذإ ؛هللا لوسر اي : لاقف ُهّلْكَع ىبنلا

 انماهل ام قلاب كقعي ىذلاو:: لاق «تبشعت لب ءال : لاق ؟تبشتأ مأ كلذ ىلع ىضمأ

 . 2') «تيبلا لهأ ءوسلا انع فرص ىذلا هلل دمحلا :لاققف ؛ءاسنلل ام هلامو لاجرلل

 ام مرحت مل يلا اهّيأ اي :اهلوأ ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ميرحتلا ةروس ىفو .
 لاق» :لوقيف اهلوزن ببس ركذي هارن .ةصقلا رخآ ىلإ «تايآلا .. . « كل هللا لحأ
 تي يدا طلاس ديب ىلا قم دلل 1 رعود كنا لوط هريغ و( حفلا
 ىلع تلبقأو ءبضغف كلذب ةصفح تملعف ؛ةيرام هع هللا لوسر لوادتف ؛ةصفح

 يحتساف ؟ ىسارلا ىلعو ؟ راد ىفو ١ ؟ىموي ىف ؛هللا لوسر اي : تلاقف هَ هللا لوسر
 نإ ارس كيلإ ىضفأ انأو ءىسفن ىلع ةيرام تمّرح دقف «ىفك : لاقف هم هللا لوسر
 هاما علا :تلاقف (نيعمْجأ ٌسانلاو ةكئالملاوأهّللا ةنعل كئيلعف هب تربخأأتنأ
 :لاق ؟اذه كأبنأ نم : تلاقف (كوبأ هدعب مث (قىدعي ةقالفللا نليرركيانإ نإ لاقف

 ابأ ةشئاع تربخأو «كلذ اهموي نم ةشئاع هب ةصفح تربخأف «ريبخلا ميلعلا ىنابن

 قثأ الو ةصفح نع ئشب ىئنتربخأ ةشئاع نإ : هل لاقف رمع ىلإ ركب وبأ ءاجف ركب

 ةلدع ترا يدنا دهام": لاقف ةصفح ىلإ رمع ءاجف ؛ةصفح تنأ لأساف ءاهلوقب
 قح اذه نإ :رمع لاهل لاقف ءائيش كلذ نم اهل تلق ام : تلاقو كلذ تركنأف ؟ةشئاع

 ايسر جملا و حوا تلاقف هيف مدقتن ىتح انيربخأف

 )١( ص ىناثلا هزجلا (؟) . 3115 ص لوألا ءزجلا 35 .



 سس ساو 0 0

 ملايسي[# ردنا 4 ضن نع ضوغأو )ف( كدرخأ اه تربح مل :لاقو اهربخ

 : هلع ىبفلا باع ه 2
 جنلا باتع ىلع اليععت هنارآلا نتدروام لات ةعيشلا 4 نم هريغك فلؤملا ىريو

 نم وه امنإ  هنم ةيصعملا عوقو ضرف ىلع - هلق ىبأل ةيعولاو ديدهتل | ىلع وأ هنت

 ةوبنلا ماقمب ةعافترا وه «كلذ ىلإ هعفد ىذلاو « (ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ» ة ايف

 . ةيصعملا رودص ضرف ىلع ديدهتو مول وأ هللا نم باتع هيلإ هّجوُي نأ نع

 الولو © : ءارسإلا ةروس نم (15 4 ) نيتيإلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف

 تامملا فعضو ةايحلا فعض كافل اذإ  ًاليلق اًئيش مِهيلإ نكرت تدك دَقل كابن نأ

 :ليبق نم ةيآلا هذه نأ رابخألا ىف درو دقو ' لوقي هدجن . # اريصن انيلع كل دجت ال م

 هع هل باطخلا ناك ولو «ني يدحلملا ةيرف نم اهنأ دروو ( (ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ»

 اهيف نكي مل ةيرف نكت ملو ؛«ةراج اي ىعمساو ىنعأ كايإ) قيرط نع هنوك ريغ نم -

 ىف اوغلاب مهنأب هراعشإل «نيدحلملاب ءاردزا ةيالا ردص نوكي لب هلي - هب ءاردزا

 تدع نكي ىلو لا رثخ وطفل ناك ولو هدب نافي اماني اولسمإ اهيل يي مست

 .0"2 (ماقملا اذه لغم ىف هتّبث نأب هيلع هنانتما | نايبب اهْليَذو (نعفل هللا نم

 كسفَن ربصاو ل : فهكلا ةروس نم (؟/.) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو

 :هصنام لوقي «ةيآلا .. . «ههجو توديري يشعأاو ةادفلاب مهر نوعا نيذا عم

 ' (ةراج اي ىعمساو عا ايا ىلع ذهو

 هءاجاأ ه كونو سعر ١ ف ا ل ل دنع الثمو

 0 00 ري ل إلا لي 2

 ك0 لا د ا

 ا اًيفانم نكي ملو :هنأشل صقن هيف نيكي مل هل باتعلاو ةبفا كايا | تناك ول : لوقأ

 هلابقإ نإف ..[ ؛ : ملقلا] # ميظع قاخ ئلعل كنإو ف : ةلوق نم هيقح ىف كلاغت هلاق

 نيد رشن نع ىمعالا ممل ناك نإ هتسويع نإنف: لل ناك «هراشبتساو ؛هسوبعو «هرابدإو

 هيف صقن هيف نكي مل ,هنيد ىلإ مهبيرقتو هنيد ءادعأو هللا ءادعأل هتاملك عامسإو هلل

 .7”1صلوألاءزجلا(8) 5:. ؟9 صلوألاءزجلا(5) . 73178 ص ىناثلا ءزجلا )١(



 ب - "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 نإف ؛هب دادتعالاو هميخفت ىلع لدت اهنإف  ُهلْكَع هل باتعلا لاثمأ امأو هَقْلُخ ىفو

 هلال هريغل نوكي باتعلاو باطخلاف «؛ مراساب يحس يمال ماكاو

 .(ةقيقحلا ىف : هريغ ىلإ اهجوتم نوكي هل لوقلاو سوبعلا بيع ةيارز هلل هللا ةبسنااذكو

 5 كي ؤ :ريسفتلا اذه ىف ةيهقفلا ةيحانلا ه

 ميقا ء ايمن اع رقاعلا يطع هيف ريزقت اينإف يحسم اج نق هيوقتلا رس اقوا

 الف.ءايط.مالكلا ىوطي فئؤملا نأ ريغ «مهادع نم اهيف نوفلاخي ىتلا تاداهتجالا نم

 عافدلاب.الو «نيهاربلاو ةلدآلا ةرفكب هسفن لغتشي الو . ةيئزجلا لئاسملا ليصتفتل ضرعتن

 دا يسرد لستم اع مني سابك ادن حتا
 :تايباتكلا حاكن ه

 رو عا ةدئاملا | ةروس نم ( 5 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رّسف امدنع ًالثمف

 رابخألا تفلتخا دق» :هصنام لوقي «ةيآلا ... 4 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا

 ةمرح ةيآب ةخيوسدم:ةيآلا هاذه نأ ئف اذكو «باتكلا لهأ نم ءاسنلا حاكن ىف لاوقألاو

 عتمتلاو ماودلا ىف اذكو ؛:ةخسان وأ «رفاوكلا مصعب ذخألا ةمرحو «تاكرشملا حاكن

 اومرحو:اهلالخ اولا ءالؤرت نآرقلا رخآ ةذئاملا ةروس:نإ »+ هلآو هل :ىبنلا لوقو : نيب

 7'١. (ةخوسنم اهنوك ىفني (اهمارح
 :ةعتملا©

 رس ل اسنلا ةروس نم ( ١4 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق رسف امدنعو
 هدجن . يي ا م ل ل ل ا

 - ( لجأ ىلإ ةءارق ىلع - لجألا ركذو ,روجألا ركذو ؛عاتمتسالا ظفل ىفو  :لوقي
 0 متيضارت اًميف مُكيلَع حانج الو , ةعتملا ليلحت ىلع ةحضاو ةلالد

 .. 4ةطيرفلا عب نمل ةضيرنلا نم ايش نيطاقسإ وأ ةضيرفلا ىلع ةدايزل

 .ةب لاق-خرم هيلع انمك عتمتلا دقع نتاكرأ نم رجالا .نوكب راعشإ

 : للوقت ءاسكميب اسيف.لجآلا حطقنااذإ كنيزتو اه ةيزت كاب سابا :نقابلا ندعو

 ناتضيح اهتدعو ءاهتدع ىضقنت ىتح كريغل لحت الو اهنم اضرب رخآ رجأب كعللحتسا
 0 رو يس ا د عل

 . 2004 (مكحلاو



 ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 :ءوضولا ىف نيلجِرلا ضرف ه
 اذإ اونمآ نيا اهيأ اي : ةدئاملا ةروس نم ( ) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 مكسوءرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اوُنسْعاَف ةالّصلا ىلإ ْمَحْمُق

 ىلع فطع رجلاب 4 مكّلجرأو ل : لوقي «ةيآلا . . «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو

 عم 4 مُكَهوجو ل ىلع هفطعو 4 مكسور لحم ىلع بصنلابو 4 مكسور
 فطعلا اذه ىف اهنأ رمألا ةياغ ءدّْعُّملا ةياغ ىف « مكسور ا ىلع فطعلا زاوج

 نآرقلل انيبم انيأر نكي ملو «نايبلا ىلإ ةجاتحم ةيآلا ءازجأ رئاسك ةلمجم ةلمتحم

 هوبصن نّم ال ؛هيلع هلوسرو هللا صن نم :نيبملا لب ءحجرم الب حيجرعلا همازلتسال

 بصن نم لقأب سيل نمحرلا ةفالخو نآرقلا نايبل ىناسنإ صخش صن نإف «هنايبل

 لصو دق هتيفيكو ءوضولا ليصفتو «ماوعلل عوبصملا لجعلا.وأ «مانالا ةدابنعل.مانصألا

 هللا ناوضر ءاهقفلا هلّصف دقو «هلوسرو هللا نم نيموصعملا انتمئأ نع اًنّيبم ًالّصفم انيلإ

 .2') (انهه ليصفتلا ىلإ ةجاح الف ؛مهيلع

 : ءايبنألا ثاريم ©

 ركاس فرخ اك وز رب ءاعجنألا ةايويع نعم اقلاع نور بسك لوتتر نلاولاو

 ءاملع اهي لدتسا ىتلا تايآلا نم فقي مل هنأ هيلع ظحالن انكلو «سانلا

 ىبنلاك فرطعلا اذهو ةالاغملا كلت هيف افقوم لاملا َنوُئّرَوُي ءايبنألا نأ ىلع هبهذم

 : ميرم ةروس نم.(5 ) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوق رّسف امدنع هدجن لب « ءاهنم ىسزبطلا هفقو

 ثرإلا ىف 4 يلاوملا تفخ يّنإو ) لوقي .. * يئارو نم يلاومْلا تفخ ينو
 فالتخالا نم ىونعملا ثرإلا ىف وأ «فالخلاو عازنلاو عييضتلا نم ىروصلاا

 ةمدقم ىوهلا ةلخادم نم لاخ هءاعد نأب راعشإ اذهو «دابعلا عييضتو

 ظ .200:ةباجإلل

 ىف ةيآلا نأ عطقي مل هنأ ىرت تناف ةيآلا نم ةيمحانلا هذه ىف هلاق انم لك وه اذه

 هبهذم نع عفادي ملو ءامهنم لك ىلع .اهقدص زوج لب ؛ىونعملا نود ىروصلا ثرإلا

 ىلع ةيآلا ىف ثرإلا رصقي نأ دارأ امدنع ىسربطلا نم ناك ىذلا فينعلا عافدلا اذه

 08 ظ رولا كالا

 اة لمنلا ةروس نم (17) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل ضرعت امدنع هدجنو

 ٠١.35 ص ىناثلا ءزجلا(؟١ ِ 0 .. 3373 ص لوألا ءزجلا(١١



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 للا دارا طاق ةنرزاا يظيتلاج ةاويموه لازما دا ررانإلا 1ب . «دواد
 الو اضيأ اذه لوقي 22١7 (ىناثلا لوعفملا فذح كلذلو»: لوقي مث ؛ ؛ةنطلسلاو كلا

 . ريس لواع هك" اهقاييو اهرهاط نع هربا عرذبسلا لواحد

 :مئانغلا

 رافكلا نم ذخأ امب صنخت ال مئانغلا نأ هبهذم ءاملع نم. ةريغك فلؤملا ىريؤو

 امك «ناك هجو ىأ نم ناسنإلا هدافتسا ام لكو كلذ معت لب «ةبلغلاو رهقلا قيرطب

 (مهنيكاسمو (تينبلا لا ْنيِماحَيَو «مامإلا وهو ىَبرقلا ىوذ نيب مسقي سمحلا نأ ىري

 . سانلا خاسوأ ىه ىتلا تاقدصلا نع هللا نم مهل ضيوعت كلذو .مهليبس ءانبأو

 ةيآلإ يف ىلاعت هلوق دنع لوقيف راصتخاب هرييسفت ,ىف هررقيو هلك اذه فلؤملا ىري

 لوسرللو هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو :.  لافنألاةروس نم )5١(

 نم متمنغ امنأ اوملعاو 8 : ةنضت ام ةيآلا . «نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو
 نوع هكر لا ريشا لامك ىو كير راك هيلع لع د جيك حا # ءيش
 نعف ؛ناك ئش ىأو ناك هبجو ىإ نم ناسنإلا دافتسا ام لكل مسا ىهف الإو «لاعقلا

 ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف  مويب اموي ةدافرلا هللاو ىه : قداصلا
 وذ هنإف ءدمحم لآ نم مامإلاب؛ ىَبرَُقلا ىوذ ١ رسف دقو :# ليبسلا نباو نيكاسملاو

 الدب مهل كلذ لعج ؛لوسرلا تابارق نم ناك نمب ةريخألا ةثالغلا رّسفو ؛ةقيقتح 09
 ظ . "7 منهل اقيرشت سائلا خاسوأ ىه ىتلا ةاكزلا نع

 لْهَأ نم هلوسر يلع هللا ءاقَأ مط 0, .ةيآلا ىف .ىلاعت هلوق دنع رشبملا ةروس ىفو ..

 ةلود كوكي ال يك ليبسلا .نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هّللف ئرقلا
 هللَف ئرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ امه : َلَوَقَي ةيآلا .. .. © مكم ءاينغألا نيب

 نياو تيكاسملاو ىماميلاو « هلق قوسرلا ىَبمُق ذ ىأ :... + ئيوقلا يذلو لوسرللو
 لوسرلا ءابرقأب كلذ لك رابخألا ىف صصخ دقو ؛ هلي لوسرلا تابارق نم ليبسلا
 ْ 1 4س د

 :ةيمالكلا لئاسملا نم هريسفت ىف فلؤملا فقوم ه

 اهيلع مهقفاويف ةيمالكلا لئاسملا ضعب ىف ةلزتعملا بهذمب رثأتي فلؤملا دجنل اَنِإو

 لئاسملا نمف «ةنسلا لهأ هب لوقي امب لوقيف اهنم رخآ ضعب ىف مهفلاخيو «هريسفت ىف

 : الثم ةلزتعملا اهيف قفاوي ىتلا

 : هللاةيؤره

 ًالثمف .ةرايقعلإ هذه ىلع ةيؤرلا تايآل هريسفت ىرجيو ءاهعوقوو اهزاوج ركني وهف
 نل ئبيوم اي تلف ذو ط :ةرقبلا ةروس نم ( هه ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت_ دنع
 تيك : اضرلا لكس هنأ دروو» : هصن ام لوقي هدجن # ةرهج هللا ىرن ئتح كل نمؤُ

 يد را جا نرجوا در ا اورام ب ربما ريع رك نادب

 .؟55 ص ىناثلا ءزجلا(9) ١.18 ص لوألا ءزجلا(؟)2 2.9/8 لوألا ءزجلا )١(



 ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 امل هنكلو «راصبألاب ىرُي نأ نع هّزنم هللا نأ ملع هللا ميلك نإ : لاقف ؟لاؤسلا اذه لأسي

 نيمؤن نلا# اولاقف «هاجانو هبرقو هملك هللا نأ مهربخأف هموق ىلإ عجر ايجن هبّرقو همّلك

 مهنم راتخاف «فلأ ةئامعبس موقلا ناكو ؛هتعمس امك همالك عمسن ىتح كل
 نيعبس

 نيعبس مهنم راتخا مل ,ةئامعبس مهنم راتخا مث «,فالآ ةعبس مهنم راتخا مث ءافلأ

 يا اس ا عع ىلا ومالا ابل رطبا عب رد اب تا اجر

 قوف نم همالك اوعمسو هللا ا ا ل صل

 اهنم اثعبنم هلعج مث ؛ةرجشلا ىف هث دحأ هلل «نانأل ع مافاو كرو لاهشو نيمو لقسار

 هللا مالك هانعمس ىذلا اذه نأب نمؤن نل : اولامتف . هوجولا عيمج نم هوعمس ىتح

 يام هل اكيعي ءارعغو اوويكشماو ميظعلا لوقلا اذه انلاغ الف ريجتلا ا ىرن ىتح

 1 ا ل ىسوم لاقف ءاوتامف «مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف ةقعاصب

 نم تيعدا اميف اقداص نكن مل كنألا ,مهتلتقف مهب تبهذ كنإ اولاقو مهيلإ تعجر

 هيلإ رظنت كلير نانا كلانم ون كذإ# اولاقف . مهثعبو مهايحأف «كايإ هللا ةاجانم

 ىري ال هللا نإ ؛موق اي : ىسوم لاقف ؛هتفرعم قح هفرعنو وه فيك انربختف كباجأل

 سيح كل نموت نل# د و

 ملعأ تنأو «ليئارس إ ىنب ةلاقم ت دق كنإ براي :ىسوم لاقف «هلأست

 ٍدنعف ,مهلهجب كذخاؤوأ نلف كولأس ام ىنلس و !نيوماسا هيل هللا ىعشؤأفا الصب

 رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل ٍلاَق كيلإ رظنأ ينرأ بر ره ا
 اقعص ئسوم رخو اكد هلعج لبجلل هبر ئاجت اَمَلف ينارت فاسق ؛ىوهي وهو 4مل
 ؟ىهرت لمت نصردلب كفا رعم ىلإ تدع لوقي © كيلإ تبت : كناحبسم اق فذ مَ

 0 ا ا : ىَرت ال كنأب مهنم « نينمؤملا لوأ انأو

 * ةرضان دموي هوجو ل : هل ٠ ىلاعت هلوق دنع ةمايقلإ.ةروبم ىفو

 ةيالولا روهظل فاضملا اهبر ىلإ ى 4: ةرظان 3 ىلإ ف د ولاا © ةرظان اهبر ئلإ

 وأ «ةرظان هراثآ ىلإ ىأ «هراثآ 9 0 ان ىلإ وأ «مويلا كلذ يف افبحانضو

 ام دعب هللا ءايلوأ ىهتني» : ثيدح ىف نينمؤملا ريمأ نع ىور . اهبر باوث ىلإ ةرظتنم

 صضيبتف هنم لوبرشيو هيف نولستغيف ( "0 ا

 ماقملا اذه نمف ؛ةنجلا لوحي نوزمؤي مث «تيقوو ىذق لك بهذي ةانارش | مههوجو

 امنإو ,© ةرظان اهبر ئلإ :  ىلاعت هلوق كلذف : م

 ىه ةغّللا ضعب ىف ةرظانلاو : ربخلا ىفو . ىلاعتو كرابت هباوث ىلإ رظنلا «هيلإ رظنلاب ىنعي

 ىأ [مه :لمعلا] © نولسرملا عجري مب ةرظانف ل : ةلوتت ىلإ ععدست ىلا :ةرطنلا
 ا 0

 :ةنرعنلا ابق قلادو ىقلا نداملا نمر
 :رحسلاه

 ةيألا ىف ىلاعت هلوقل هريِسفبت دنعانل حيطويو هتيقيقحب فرتعيو هب لوقيوهف

 رفك امو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولت ام اوعبتاو ظ :ةرقبلا ةروس نم ( ٠١5
 رحسلا ةقيقح «ةيالا .. . «رحّسلا سانلا نوملعي اورفك نيطايّشلا نكلو ناميلس

 ١( ص ىناثلا ءزجلا (5 . ه4 ص لوألا ءزجلا 27914 -



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا
 ىف شقن وأ لعف وأ لوقل مسا رحسلاو » :لوقي ثيح كلذو روحسملا ىف هريثأت ةيفيكو
 نوكي ريثأتلا كلذو ؛داتعملاو بابسألا نع اجراخ ٍريثأت عبطلا ملاع ىف رثؤي ةحفص

 ثيحب ةيناحورلا ىَوَملا ريخستي وأ :ةيعيبطلا ىّوملا عم ةيناحورلا ىوقلا جزم ببس
 امك لييخو صخب نمارمألا ىف مقاوم اذفو رحاصلا رقما ةدارإ يع ترصتت

 ىولعلا توكلملاو ىلفسلا توكللملا نيب عقاو عبطلا ملاع نإ : لاقي نأهقيقحتنو . ليش

 لبق نم بابسأ وأ ,مهسفنأب عبطلا ملاع ىف هللا نذإب افرصت نيملاعلا لهأل نأو رم امك
 ا ل ل رج ل ل ا

 ومو ةيلفسلا و[ ةيولعلا تاذرخا قفساتو ؛ةيعرشلا ريغ وأ ةيعرشلا تاضايرلاب
 ءاهلاع ىلإ مهل اهبدحو هاي اهريخسي نيلاعلا لهأ ىف بابسألا ريغ م لاس
 لهأ نم ناك ريثأتلا ناك اذإو «ةيعرش ريغ وأ تناك ةيعرش اهتاد دارم ىف مههيجوتو
 ءارحس هب لصاحلا رثآلاو ريثآتلا كلذ ىمسي دقو ءارحس هبابسأ ىمست ىلفسلا ماعلا
 را را كلذ ىمسي ىولعلا ملاعلا لهأ نم ناك اذإو

 ل ا نر واما يام رش و نال ع 0

 ىف رثؤملا ببسلا وه رحسلاف . ةزجعمو ارحس اضيأ رثآلاو ريثأتلا كلذ ىمسيو «حاورألا
 ثيحب عبطلا مساق قرا رو درا تيار ال11 رسم لح يدل هل حور

 ىلع قلطيو ؛هكردم كرِديِرامّلق تيقد ٍنايبو ملع لك ىلع قلطأ مث 3 ءاهكردم ىفخ

 [:9 فرخرلا ] 4 كبر انل عدا رحاسلا اهيأ ايل : نمو ءرحاسلا مسأ ملعلا ا

 .؟ 7 (مذلاو حدملا ىف اذه ىلع لمعتسيف . . هجو ىلع
 ٌرحس لوسرلا نأ ,يوريو رحسلاب ايضيأ بفرتعي هدجن قلفلا ةروس نم ( 4 ) ةيآلا ىفو
 نم ىأ . . «دقعلا يف تاثافنلا رش نمو ل : لرتارا يخ كارلا يصل ديلادو

 .اهب سانلا نورحسيو ءاهيف نثفنيو «طويخلاو روعشلا ىلع ندقعي ىتاللا سوفنلا رش
 0 ( هَل لوسرلا رحس ثيدح قاس مث .. كلذ نلبعفي ىئاللا ءانستنلا وأ

 لهأ قفاويو اهيف مهفلاخي ىرخأ لئاسمو «ةلزتعملا اهيف قفاوي ىرخأ لئاسم كانهو
 اهيلإ عوجرلا دارأ نمو «ةفئاط لك نم اجذومن تركذ نأ دعب اهركذب ليطأ الو «ةّنسلا

 :لئاطملا هديب ل ا ا
 لئاسملاب عضاوملا ضعب ىف متهي ام اريثك فلؤملا نأ ىلع هبنن نأ انتوفي الو ..

 «تاءارقلاب ىحاونلا ضعب ىف متهي امك «ةيآلا ىف ىتلا بيراعألا ركذي 0

 ا لا رت اللا لهأ ىلإ نس ا ةاعبلا رم يشك ىف دمتعي ناك نإو

 . هبولسأو نآرقل | مظن ىلإ عجرت ىتلا تاكنلا ضعب ركذي هارن امك

 هرثأتو .هبهذمل هبحاص بصعت رادقم نع انل فشكي ريسفتلا اذهف .. ةلمجلابو

 يلاعت هللا تانك موف ىف ةيتسلفلا ةيفريعلا هقعوتو : ةيعيتشلا هن نيكحن

 . ةيرصملا بتكلا رادب دوجومو «نيريبك نيءزج ىف عوبطم باتكلاو

 175: نم ىتاقلا رخل 5 . "8 ص لوألا ءرجلا(١١



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 (ةينطابلا» ةيليعامسإلا ةيمامإلا

 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو

 نو رول سو مسا و

 0 هس 2 صم 8

 .روتسملا نطابلا

 ىه امنإو . نيملسملا فئاوط دادع ىف ةلخاد نوكت نأ نكمي ال ةفئاطلا هذه نأ قحلاو

 نملتشملا 0 ل

 عرف ا سس هاواسملاا شم
 مهبرام ىلإ مهلصوي ىذلا لايتحالا قيرط اوكلسف ؛رارجلا رخ .ازلا مهشيج مامأ فوقولاب

 ولو هرون مثم هللا نأ ةدحالملا ءالؤه ىلع ىفخو ؛مههاوفأب هللا رون اوقفطيل «مهئاوهأو

 .نورفاكلا هرك

 :ةفئاطلا هذه وسسؤم ©

 عمج ةعامج ديبو «نومأملا نمز : ةفئاطلا هذه ةاون تتبنو ؛«ةنتفلا هذه رداوب ترهظ

 دمحم نب رفعج ىلوم ناكو ؛حادقلا نوميم نب هللا دبع :مه «قارعلا نجس مهنيب

 نوعدي اوناك ةعامجو «(ن اذيذ) )ب فورعملا نيسحلا يا قداصلا

 7 (ةجيراهجلا (

 نم اوصلخ املف ؛هدعاوق اوسس ا وو ةينطايلا بهذم اوعضوف (رفنلا ءالؤه عمتجا

 0 لا ءاهرمأ لحفتسا مث عمهتوعد تدييطظا ؛ فهلا

 57و ةيوغ دب قع ريغك نينا اسوي ىلإ ةنقي اهل فلا 1 امو. قيمت

 : مهضارغأ ىلإ لوصولا ىلع مهلايتحا ©

 0 هنو ىف تن وقولاو مديل ةفاط ال هنأ ةينطابلا ئدابط ةوسسول ا يكأر

 نيب اوسدناف «ليحلا يبس سيمر ان نا 0 رضولا يفك انلقامك ناسا رايس

 ور «تيبلا لهأل ةالاوملاو عيشتلاب اوعفلتو ؛مالسإلا ىلع بدحلا مساب نيملسملا

 , هير اانا ماعلا منا 015
 . 87 ص نيدلا ىف ريصبتلاو 255 ص قّرفلا نيب قرقلا رظنا )١(



 هس[ 97[ يب - 55ج نورسفملاو ريبسفتلا بسسس
 زوي نم نيملسملا نيب هودي نأ نو ديرب ءاكل راق هلك كلذ اولعجو «بذاكلا عرولاب

 ٠ . ةسايسلاو ةديقعلا ىف بارطضالاو داسفلا

 مهباسنأ نولصيو «ةوبنلا تيب لهأ 0 ءالؤه تا ذزخا نمو

 يلا هزل نك دا ينباع وحس يك لا لآل ىللغ كابغلا م افق

 | ! يرش باج دا اهل ناك يلم باسم انظرو

 «نيملسملا ننال لا ريم م كا نر هل رك عسا ةينطابلا ءالؤه سسأ

 :لوُألا مهفده اولعجف «ةعيدنلاو ركملا نم عونب اهوربد ةطخ بهذملا اذهل اومسرو
 ,داحلإلاو ةحابإلا نم مهدعاوق ىلإ دوعي ام ىلإ ع ئارشلا ليوأتب ماغطلا ىلع لايتحالا

 : ىتأي ام ىهو بتارم ىلع ةوعدلا مهلعجب اذه مهضرغ ىلإ مهلوصو ىف اوجردتو
 : ةينطابلا دنع ةوعدلا بتارم ه

 اوعنم كلذلو ؟ال وأ ةعدلل لباق وه له .وعدملا لاح سرفت وهو :قوذلا - الوأ
 هيف تيب ىف ملكتلا اوعنمو ءاهل ًالباق سيل نم ةوعد ىأ .. ةخبسلا ىف رذبلا ءاقلإ نم
 .ملعتم وأ هيقف هيف عضوم ىف ىأ .. جارس

 نيو عرار وب دل يع ان ويوغمم ا قدح ير كسل سينأتلا ايناث

 ناك نإو ؛هضيقن حّبقو هنيع ىف هئيز دهز ىلإ ليمي ناك نإف ءامهريغو ,ةعالخو ؛دهز

 رمعو ركب ىبأ ىلإ الئام ىعادلا هآر نمو ءاهضيقن حبقو اهتّيز ةعالشلا ىلإ ليمب
 ىلإ ركب ابآ ىبنلا بحصتسا اذهلو ؛ةعيرشلا ليوأت ىف ظح امهل :لاقو هذنع امهحدم
 هل لصحي ىتح اذكهو .. ل ل 0

 مخ 0 ضئاحلا ىضقت د ؟روسلا لو 010
 اهضعب ناكف اهتاعكر ددع ىف تاولصلا تفلتخا ملو ؟: لوبلا نود ىنملا نم لسغغلا

 نوبيجي الف مه و نكس ةيسنرالا كرا انس 30 دمع ديك

 .مهنع ذلخألاو مهيلإ عوجرلاب هنوككشي نم بلق ةلعتيل

 مهل يشفي ال نأب صخشلا ىلع قاثيملا ذخأ : امهدحأ :نارمأ وهو : طبارلا - اعبار

 نمو كيمو مهقاقيم نيَبلا نم انذخأ ذإو :  يلاعت هلوقب كلذ ىلع نولدتسيو ءارس

 ه1 بارحألا] 4 اًظيلَع اقاقيَّم مهنم انذخأو ميرم نبا يسيعو ئسومو ميهاربإو حوُن

 ا ا ا م م هلوقو

 رو رم ا



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 ىلع لابقإلا دادزيل ايندلاو نيدلا رباكأ ةقفاوم ىوعد وهو : م ايما

 عي
 مهميلاعت عقتل وعدملا لاح اهيف نوعاري تامدقم ديهمت وهو :سيسأتلا - اسدام

 . هسفن نم لوبقلا عقوم هنم

 دبلا لامعألا طاقسإ ىلإ ةنينأمطلا وهو : علخلا - اعباس

 ىف نوذخأي كلذ ا دئاقعلا نم وعدملا خلس وهو : خلسلا - انماث

 .'' مهؤاوهأ ءاشت ام ىلع ةعيرشلا | ليوأت
 ىف نيملسملا كيكشت ىلإ ليحلا هذه لكب السوم نق ةيسفابلا نأ: قت عناف

 مهدنعاظوفحمو نيملسملا نيب ادوخوم ماك ام نارقلا دااوأر مهناكو ؛مهدئاقنع

 لهسلا نم سيلف «ةلزان مهب تلزن املك هيدّهب نودتهيو «نيدلا رومُأ ىف هيلإ نوعجري
 «ةرهاظلا اهتالولدم نع هتايآو هظافلأ فرصو «هليوأت ةطساوب الإ هنع سانلا فرص

 امده هنوري هججو ىأ ىلعو . نوبحي امك نآرقلا صوصن ليوأت ىف نودَجَي اوذخأف

 | !مهقولح ىف ىجشو ؛مهنيعأ ىف ئذق حبصأ ىذلا «مالسإلا ميلاعتل

 هنوفختسَي نم ىدل ةلوبقم نآرقلا ليوأت ىف مهاوعد نوكت نأ ىلع مهنم اصرحو

 مهل فشكو «نوزحخا هنيدو «نونكملا هرس هللا مهعدوأ نيدلا مه ةيقألا نإ 9: اولاقأ

 ب را ل اجلا ديشرلا كروةلعمآلا هذه نارتشأو ةيقاولكلا هلع قلاب

 ل ؟كدعي قحلا فرعي نقيا نمو : 0 ل اي اول

 تاع ىلع رخل قا هنا اتق 1 رج ؟( ىترتعو ثآرقلا مكيف كرتأ ملأ»

 .210 (نآرقلا

 مالم دع اجار قرون ةطيورتكلا نسب كغ قنا لب راف نقاتل ايفعلا نكلر
 1 د لا ا يا ل

 دقو «كئعلوأ نم ةرابعوا ءالؤك دمع جاور دهسا كف شكو نيللضملا ليطابأ

 نع لقنب هيف ءاصتعا ريخب اهرهاوظ ىضعقم نع تفر اذإ ظافلألا نبا اونقيتو اوملع

 دكا ناو قرا يقوم ودعا لاقل نيف رنات وورق وش قبو عيدك يحاسب

 ىلإ نس قيسي ام إف هلم هوسر مالك ىلاعت هلاك ةعفنم هب طقسو ؛ شلال

 ىلع هليزنت نكميو رطاوخل وخلا هيف ضراعتت لب .هل طبض ال نطابلاو .هب قثوي ال مهفلا

 يدش هرعجو

 .اهدعب امو ؟87 ص قرفلا نيب قرقلاو 2540 - 5859/7 :فقاوملا عجار )١(

 ش ." ص ةينطابلا حئاضف )١(



 ظ ؟”ج نورسفملاو ريسفتلا
 :ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةينطابلا جاتنإ ©

 اَنإف ,مهضارغأ ىلإ لوصولل اباب نآرقلا نر اد قرر حقل هيل نار خوه در

 نأ عيبست ووو تاع هللا باتك ريسفت ىف ةلقتسم بتك ىلع مهل فقن مل

 ىرسلا لعقوبة ةيآ ةياواو ةروس ةروس هلك كارقلل اعماج اريد عك تون ادجاو
 اولواح مهنأ ولو «ةيآ ةيآ نآرقلا عم مهدئاقعب اوشمتي نأ اوعيطتسي مل مهنأ : كلذ
 صلختلا ىلع نوردقي الو ءاهليلذت نوعيطتسي ال باعصو تابقعب اومدطصال كلذ
 .اهنم

 صوصتن وه امنإ - حصألا ىلع هليوأت وأ - نآرقلا ريسفت ىف مهل هاندجو ىذلا لكو
 فقوم نع ةيلج ةركفو ؛ةحضاو ةروص ام دح ىلإ انيطعت ؛ ا

 الو ىدُم الو ملع ريغب هيف لوقلا ىلع مهمجهت غلبمو ؛ميركلا نآرقلا نم موقلا ءالؤه
 .رينم باتك

 :نينثا نيمسق ىلإ ميركلا نآرقلا نم ةينطابلا فقوم مسقأ نأ ىرأو

 . مركلا نآرقلا نم نيمدقتملا ةينطابلا فتقوم :لوألا
 .اضيأ هنم نيرخأتملا ةينطابلا فقوم : ىناثلاو

 ,نمزلا ىف مهبراق نمو ةينطابلا بهذم اوسسأ نيذلا :نيمدقملاب ككاو
 ئذلا :ببسلا ةيئاهبلاو ةينانلا ا ةيثاهبلاو ةيبابلا :نيرخأتملابو

 ابلا ليبق نم مهانددع هلجأ نم

 21ج نورسفملاو ريسفعلا ١١ م)



 ميركلا نارقلا ريسفت ات نم ةينطابلا ىمدقتم فقوم

 قلع لع : هيف زكرتتو ةينطابلا ةوعد هيلع موقت ىذلا لوألا ضرغلا نأ تملع

 أاوماق دقو مهيلع امازل ناكف . . صوصخلا ىلع مالسإلا ةعيرشو ءامومع عئارشلا مده

 نآرقلا وهو :نيكملا مالسإلا نكر ىف مدهلا لواعم اولمعي نأ  مالسإلا نوبراحي

 ذيفنت ىلع ىوقأ الو بلصأ الوغم اودجي ملف اهلك مهلواعم اومجع دقو «ميركلا

 هّللا دارأ ام ريغ ىلإ ةينآرقلا تايالابز لولا وب ييواعلا لّوعم نم مهضرغ

 ةلايعر قاتلا هنت يبوس و اجلس نا 0 ا

 روبزلاو ةاروتلاو نآرقلا ىف سانلا كيكشعب كيصوأ ىنإو .. ١ :اهيف ءانج ةليوط

 لاطبإو «روبقلا نم روشدلاو داعملا لاطنيإ ىلإو ؛عئارشلا ل

 دق ةنأب لوقلا ىلإ مهوعدت نأ كيصوأو «ضرألا ىف نجلا لاطبإو «ءامسلا ىف ةكتئالملا

 .0'2 (ملاعلا مدقب لوقلا ىلع كل نوع كلذ نإف (ريثك رشب مدآ لبق ناك

 هم 2 نع ل نارقلا ىف كيكشتلا نأ ىنطابلا ميعزلا اذه ىأر

 هنطاب هنم دارملاو ؛نطابو رهاظ نآرقلل :اولاقف اعيمج نطابلا لهأ هيآر ىأرو ؛مهدئاقع

 0 لا را 00

 ايبا لا هر ةارعا هديل هر ا

 ؟اهودْعَف ىتلا مهتدعاق ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب مهلالدعسا نم بجعت نأ كل هلل اءاش

 ةرخآلا نوكش نم نأش ىف ةدراو ةيآلاو ةدعاقلا كلعب ةيآلا هده ةلدرق انه: ئرقأ كبشلو

 مانع الو ةفلك نودب ةيالاب رمي نَم لك همهف ىلإ قاسني

 : ىمادقلا ةينطابلا تاليوأت نم ©

 نم ناكف «ىلاعت هللا باتكل مهحرش ىف موقلا ىرج ةقباسلا ةدعاقلا هذه ىلع

 : ىتأي ام مهتاليوأت

 مامإلا ةبيغ دنع نوذأملا نم ذخألا اوه (مميتلا»و «مامإلا ةالاوم. نع ةرابع «ءوضولا»

 يف ايتو لد يرو ومر لاوم قانا نالاعلا ىحاز بظنو ةداصلا اوت نشا ردي

ين اناا ا رونعل اردنا اعتمر اسنلا اج سرا ام١ ص قرفلا نيب قرقلا )١(
 ديبكا لس 

 .7/8/7 :فقاوملا(؟١ . نويرهد



 "ج نورسفملاو ريسفتلا

 مي 0 0 توبكنعلا ةروس نم ( ؛5) ةيالا

 0 ل لا نم ارس ىشفأ نمم دهعلا ديدجت (لسُعلا١و
 ةفرعمب سفنلا ةيكزت نع ةرابع ( ةاكزلا»و . (مالتحالا ١) ىنعم وه وحنلا اذه ىلع مهدنع

 نع را ل ل ا
 تيبلاب فاوطلا»و .ةوعدلا ةباجإ (ةيبلتلاو .سائيإلا «تاقيملا)و . ىلع «ةورملا»و
 يمشي راق رز يدا دنا رو نادي ردي عسا رييفيسملا دمار :الاوق منيع
 ظ ظ ظ . 2١7 فيلاكتلا ةلوازمب

 (نطابلا ملعلا نبللا ؛ملعلا نداعم ىأ 1 نيل نم راهنأو : اولاقف ةنجلا راهنأ ايلراكو

 ةفيطللا حورلا ء ءاذغ نإف ,ةفيطللا مهتايح هب مودت يدهن نودحسو و ايلا هب عفتري

 .مألا ىدث نم نبللا عاضتراب فيثكلا مسجلا ةايح نأ امك «ملعملا نم ملعلا عاضتراب

 هلا نطابلا ملع وه ( ىفصم لسع نم راهنأو» .رهاظلا ملعلا وه (رمخ نم راهنأو»
 "لا ) ةمئألاو ججملا نم

 لوزن ةرركد «لسرلل اهب نوفرتعي الو ,تازجعملا نوضفري ةينطابلا دجم كلذك
 ءامسلا كا نروكيانأ اوركنأف كلذ ىلع اودازو لب هللا نم ىحولاب ءامسلا نم ةكئالم

 0 مهنكلو ؛جوجأمو جوجأيو لاجدلاو مدآ اوركنأو «ناطيش ضرألا ىفو كلم
 ذلا مهأدبمب اهنم اوصلختف ىذه مهاوعد تاذكت نآرقلا نم تايآ مامأ مهسفنأ

 0 ا هذه اولّوأو «ءنطابلاب ذخألاو رهاظلا راكنإ وهو مهريسفت ىف هيلع اورانم
 ايوا مهتعدب ىلإ نوعدي نيذلا مهتاعد ىلع ( ةكئالملا ١ ١ اولوأتف ,مهبهذمو قفتي

 مهيلع ءايبنألا تازجعم نم نآرقلا ىف ءاج ام لك اولوأتو . .مهيفلاخم ىلع (نيطايشلا
 ل ا رو ريا ا ل 0

 ايمو ا ل يل ا ل

 (رحبلا قالفناو» .ينذكاأل هيشلا نم ؤوكفاي اوناك اه تنقلت نرفلا ةيحح (يسوم

 ومما راكم ديال نم ل

 ع ع عا "ا ةاعدلا ل

 ةينطاب (دواد نب ناميلس مهكلم نيذلا نجلا ١ )و .٠ .نيقيلا ىف نيخسار نيدلا ىف دادش

 هل ( ىسيع)و .ةقاشلا لامعألاب اوُفْلُك_نيذلا ةيرهاظلا مه ا (نيطايشلا»و . نامزلا كلذ

 )١( المواقف: .85٠0/8ص ىلازغلل ةيئطابلا حئاضف (؟) ١7 .

 م



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا د دك

 دامقسما و رماك دل نكي د ماسلا ىفنملا بالاب دارا امنإو ءرهاظلا هي موا

 ىف همالك )و .راجنلا فسوي هابأ نأ هللا مهنعل- اومعزو «ةطساو ريغب هللا نم ملعلا

 ةافولا دعب هريغ هيلع علْطَي ام ىلع هنم صلختلا لبق بلاقلا دهم ىف هعالطا ( (دهملا

 توم نع ملعلا ةايحب ءايحإلا هانعم «ىسيع نم ىتوملا ءاينحإ)و .بئاقلا نم صالنلاو

 رفكلا صرب نع «صربألا»و . ةلالضلا ىمع نع «ىمعألا هؤاربإ »و .نطابلاب لهجلا

 دوجسلاب ركب وبأ ر أ رمأ ذإ «ىلعو ركب ىبأ نع ةرابع (مدآو سيلبإو .نيبملا قحلاة ةريصبب

 نيعب الإ رصمي مل ذإ اروعأ ناكو «ركب وبأ ١ (لاجدلا»و . ربكتساو ىبأف هل ةعاطلاو ىلعل

 1 . ١١7 (رهاظلا لهأ مه (ج جوجأمو جوجأي )و .نطابلا نيع نود رهاظلا

 «ليملاو:شيئمازدلاب ةماعلا اوساتنف»«ةساعولا"ا 0 موق ءايبنألا نإ) :اولاقف اوغلاب لب

 ل ا

ضرف هنع طقس ةدابعلا ىنعم فرع نم نأ : ةينطابلا هتمعز امن نإو ..
 اوُلواتَو اه

 كينأب ئتيح كبر دبعاو ) :رجحلا ةروس نم ( 45) ةيآلا 0

 .ليوأتلا ةفرعم ىلع نيقيلا اولمحو . . 4 نيقيلا
 قحأ خألا نأ ةجحب ,مراحنلا عيمجو تاوخاألاو تائبلا حاكن ةينطابلا لحتسا كلذك

 حلا ءايسلا ذل والا عر تلو اذكهو . . هتنباب ىلوأ تالاو ءةتخأب

 !!اناتءاعتنف هقغعمو كلذ تمرح

 00 . ٠ :نسحلا نب ناميلس ىلإ اهلسرأ ىتلا هتلاسر ىف ىناوريقلا لوقيو

 ال :دوهيلل لاق «ميزم نب ىسيتعك ,مهلاوقأ ىف مهتاضقانمو ءايبنألا قيراخمب اًملع طيحت

 (تبسلا ىف لمعلا حابأو «تبسلا نم الدب دخألا يرحب اهغفر مث« يدر لا

 نكت الو ؛هتملك تفلتخا امل دوهيلا هتلتق كلذبو . . اهتهج فالخب: ىسوم ةلبق لدبأو

 : ءارسالا ] # ير رمَأ نم حورلا ل : لاقف حورلا نع ا ةمألا تحاضك

 اهيلع نكي مل ىتلا هاوعد ىف ىسونك نكت الو ؛ةلاسملا باوج هرضحي مل ام م4
هدنع هنامز ىف قححلا دجي مل املو «ةذوعشلاو ةليحلا بسحب ةقرخلا ىوس ناهرب

 لاق اناهرب 

 ا اا :ءارعشلا] 4 نينوجسملا نم كاعجأل يريغ اَهَلِإ تدخلا نعل ٠ : هل

 .(هتقو ىف نامزلا بحاص ناك هنأل [؟4 :تاعز زانلا] 4 ىلعألا مكبر انأ

 نر سا ئش نم بجعلا:امو» : :هلاسزلاب د يرعخلت قرات

 ىلع اهم ءهسُ يف ةجوز هل يلو ءانسح تدبوأ تخأ هل نوكي مش «لقعلا

 ؛: قيتجالا نم وحلا هتأ ملعل لهاجلا لقمع ولو « ىبنجأ نم اهحكتيو هستفت

 هلإلا وهو ءلقعي ال بئاغب مهفّرخو تابيطلا مهيلع مرح مهبحاص نأ الإ | كلذ هجو امو

 )١( ض ةينطابلا حئاضف ١١ . ص قرفلا نيب قرقلا (؟) 51/4 .



 هي ييييييب بسسس 1 نو وسفملاو يس فشلا بسم
 ؛باسحلاو «روبقلا نم ثعبلا نم 00 ااا ا
 هتافو دعب هتيرذلو ,هتايح ىف هل مهلعجو الجاع كلذب مهدبعتسا ىتح «رانلاو «ةئجلاو

 4 ئبرقلا يف ذ ةَدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال 8 : هلوقب مهلاومأ كلذب حابتساو ءالوخ

 بم قروش
 كسار ل يب ف 0 ا

 0 0 | هذه الإ ةنجلا لهو ءنوكي ال دوعوم راظتنا ىلع مهلاوم
 داهجللاو مايصلاو ةالصلا ىف بصنلاو بعتلا نم عئارشلا باحصأ هيف ام الإ 0

 ش | ؟( جحلاو

 دوتراولا سعب ريع راحو ) :ةلاسرلاب:هذه ىف نسجلا نب ناميلسل لاق مث

 ىلع ةمرحم اهتاذلو د متثرو ايندلا هذه ىفو «سودرفلا نوثري نيذلا
 نع ةنينارلا نه وكلت ان كلا اهدي ىرييماوللا باحصأ ل

 , م600)(مهرمأ
 مهبرأمو ؛ ىسيفنلا مهاوه ىلإ 1 نولصوتي ىتلا ةلطابلا مهتاليوأت ةلمج نمو
 مو رس ب واتا ام حا ايوسلا

 ريشع ةعستو ةئام نوبلطيف ؛ هيلع ريخ ميدقتب الإ هرهظن ال : هل نولوقي «هسفن مهتهج

 اضف هللا اوضرُفأو ل : ىلاعت هلوق ليوأت اذه : نولوقيو . يلا
 لّمجلا باسحب اهددع عمج اذإ فلألاو نونلاو نيسلاو ءاحلاف .. . :لمزملا] # انسح

 | 0 ا و

 1 ا بادو ىلا اج يمر روم د ص ارحل لاق ىذلا اذ نمو
 ىلع لاتحيو سائلا لضي نأ ديري قيدنز وأ فرخُم نع الإ ردصيا الا اذه نإ مهللا

 . !! هللا باتك ىلع اهيعدي ىوعدب مهلاومأ بلس

 دمحم لسرملا ىبتلاو « حلا هلإلا دوجو ىفن ىلع نوصرحي ةيئطابلا دجن كلذك'

 قلخ هللا نإ» لي كلما

 ل لوقي مث مالكلا اذه اطدقملا نسححسيف «(هّ) ادمحم مه راثخاو سان

 (ةوبنلا ىعّداو «ةكم نم جيرخ هللا لوسر دمبحم «معن :لوقيف ؟دمحم نم ىردتأ
 ءالؤه لوقك الإ لوقت ىذلا اذه سيل :هل لوقيف .ةزجعملا ضرعو «ةلاسرلا رهظأو

 عماسلا ذيعتسيف . ثتأ دمحم امنإ - مالسإلا لهأ نم نينمؤملا هب نونعي - ريمحلا

 دقل © : لاف نآرقلا اذه ىف هفصو ىلاعت هللا :هل لوقيف ءادمحم انأ تسيل: لوقيو

 4 ميحُر فوءر نيممؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مك ءاج

 )١( ص قّرفلا نيب قرقلا  .785-- 58١ص نيدلا ىف ريصبتلا (؟) 71٠/.



 دع وقار فلوس ظ
 ىأ ىلع :رمغلا رغلا هل لوقيف .. ةكم نم :نولوقي ريمحلا ءالؤهو .. ١7[ :ةبوعلا]
 «ميملا ةلزنمب سأرلاف دمحم ةقلخ كرّوصو كقلخ : لوقيف ؟دمحم انأ لوقت ىنعم

 ءاضيأ ىلع تنأ كلذكو «لادلا ةلزنم نالجرلاو ميملا ةلزنمب ةّرّسلاو «ءاحلا ةلزنمب ناديلاو
 . ' ” ةءايلا مفلاو ؛ماللا ىه فنألاو «نيعلا ىه كنيع

 دوجو نم ىعديامامأ«نارقلا ىف ف هركذ ءاج ىذلا دمحم وه هنأ همهويا ذهبو

 .دارم ريغ هرهاظ اذهف «دمحم همسا لوسر

 كلذ نم نآرقلا ئف ءاجاامو ؛ةقيقحلا ئلع دؤجوم هلإ ال هنأب اًضنأ همهوي:نأ :لجألو
 «كسفن ىلإ عجري تاذلا تابثإب دارملا نإ :ئدتبملل لوقي هدجن «ةدارم ريغ رهاوظف

 برلا :نولوقيو .: 6+ :شيرق] © تيبلا اذه بر اودبعيلف :  ىلاعت هلوق هيلع نولّوُْيو

 .ندبلا وه تيبلاو حورلا وه
 رفعج نب ليعامسإ نب دمحم ةيهولأ ءاعدا ىلإ ةينطابلا ضعبب ولغلا لصو دقلو

 ١ ١[ :هط] ©« كيلعت علخاف كبر انأ ين 8 : هلوقب ىسوم مّلك ىذلا وه هنأو «؛قداصلا

 ةوعد ىف لخد لجر ةصق قّرفلا نيب قّرَقلا بحاص ىدادغبلا انل ىوري اذه ىفو ..

 ئدادغبلل هتضق لجرلا اذه “ىكحي . 1 ل

 ىسومو ميهارب إو حونك ءاييئنألاب نيمسملا ن اراد اوقثو امل مهنإ» :لوقيف

 اوبحأو «قيراخمو سيماون باحصأ اوناك : ةوبنلا ىعّدا نم لكو ءدمحمو ىسيعو
 0 اي زا ا در يبل ىلع ةمانعزلا

 000 يب :لاق نأب رسلا اذه ىل فشك ىذلا ضقان مث : ىدادغبلل

 نأ يَنإ هل لاف ة ةرجشلا نم نارمع نب ىسوم ىدان ىذلا وه رفعج نب ليعامسيإ

 ميدق برب رفكلا ىلإ ىنوعدت !كنيع تدخس : تلقف :لاق مث . 4 كيلعن علخاف كلبر

 هنأ معزتو «قولخم ناسنإ ةيوبرب رارقإلا ىلإ د ءملاعلل قلاخ
 هنأ تمعز ىذلاف « هادا كلج يسير اناحر دال سرا ذا درعا نر هتسإو لاح ناك

 رق لرب با ا يي حملا نانعيف (يانتكا ةلفزأ

 را نيوكحب

 --- وه هللا نوكي نأ نع نآرقلا-نوفرصي فيك هللا مهنغل ::مهيلإ رظناف
 ؟داحلاإلا ىف دورا !!ليعامسإ نب دمحم موعزملا مههلإ مالك هنأ نوعديو

 . . ؟دانعلاو زفكلا ىف اًقارغإو

 مهرارسأ حضفيو مهاياون نعانل فشكي وهو ؛ةينطابلا رارسأ باتك انيديأ نيبو
 ذيرأ الو ؛ئرجهلا سسماَخْلا نرقلا ءاملع دخأ ىتاميلا كلام نب دمت وهو .مهايابتخو

 )١( م81 ص نيدلا ىف ريصبتلا - ١9 . 88( ص قّرفلا نيب قّرَقلا 78/8 .



 دل #9 هيل ل --ل-- 97ج نورسفملاو ريسفتلا بح
 نم ةذبن ركذب ىفتكأ نكلو ؛موقلا ىزاخسمم نم هيف ام ركذب ئراقلا ىلع ليطأ نأ
 سدنا نيح كلذو ؛مهلالضإو مهلالض نم هسفنب هدهش ام فئصلا اهنمض . ةناقكلا

 ليطابأ أ نم مهنع هنغلب آم ىلع هسفنب فقيل ,مهترمز ىف هلؤخ دب ارهاظتم مهتيب

 رادقم نع ةحضاو ا ل ا

 تدل يب وارسم | غلبم نعو .ليوأتلا راتس تحت هللا "بانتكب ةينطابلا :بعالت

 !!ليباحألا نم مهل هوبصن اميف اوعقو نيذلا
 : ةينطابلا ىف ىناميلا كلام نب دمحم ةلاقم ه

 نيملسملل هَّيِبأو .هحرشأو هب دهشأ ام لوأ» :ىناميلا كلام نب دمحم لوقي
 0 هتقو ىف نميلا ةينطاب ميعز ىحيلصلا دمحم نب ىلع ديري - هل ذأ حل

 ديصلا بالكب مهل اهيبشت نيبلكملا اديس «نينوذأملا ةاعدلا مهيمسي

 .لئاتغ لك رع نرعطسسووبولئاوتخلاب مينو دجكيو لداخل« نئزسال نوصصتي مو
 ول ل ا ل ا را لا د د ع سم

 نم رثكأ ميقيف ؛هكرش ىف عقيل ريطلل بحلا رثني ىذلاك «مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم

 هع ىبنلا نع مدا ب رت هيرعا نوحفصتيو ارض و كتير ار اوال هديل
 عرف ملكا نوفّرحيو ؛ههجو ريغ ىلع نآرقلا هيلع نولتيو ؛ةفرخزم لاوقأو «ةفرحم

 هنوَمّلعُي ام عيمجب باجعإلاو لوبقلاو نوكرلاو ها

 امب عنقت الو كسفنل ضرت الو رئارسلا نع فشكا : ذئنيح اولاق ,هنورمأي امب دايقنالاو

 ىناعم فرعاو ؛هلوثممو هلثم فرعاو ؛هزومرو ارقلا رب ربدتو ؛رهاوظلا نم ماوعلا هب ع

 كلذ ىف حيرصنتلا نود «ةراشإلاو زومزلاب لكُم ىبنلا ىور امو ؛ةراهطلاو ةالئصل
 ةالصلا فرعاف ؛ةبوجحم تالوثممل ؛ةبورضم لاثمأ سانلا هيلع ام عيمج امنإف «ةرابعلاو

 لا ل لا

 :ةرقبلا] # ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو 8 : ىلاعت هللا لاق لوميفا؟ لابسأ 36 :لوقش

 ىف ةرم اهالص نم «ةالصلا كلذكو «ةزم ماع لك ىف ةضورفم ةاكزلاف.. 0

 ةالصلا نأل نطاب امهل ةاكزلاو ةالصلاف اًضيأو ؛راركت ريغب ةالصلا ماقأ دقف ةئسلا

 نم هناحبس هللا قلخ امو «ناجح جحلاو ,ناموص موصلاو «ناتاكز ةاكزلاو «ناتالص

 عا :مامنألا] © هتطابو مثلا رهاظ اورذو ل : كلذ ىلغ لدي «نطاب هلو الإ رهاظ
 نأ رولا ياسا فارعألا] * نطب امو اهنم رَهَظ ام شحاوفلا يّبر مرح امّنِإ لق و
 نطابلا امأو ؛ماعلاو صاخلا هفرعو «سانلا هب ىواست ام رهاظلاف ؟نطابو رهاظ اهل ةضيبلا

 هعم نمآ امو # :هلوق كلذ نم «ليلقلا الإ هفرعي الف ؛هب ملعلا نع هب سانلا ملع رضقف

 )١( ميركلا نآرقلا نم ىرخأ عضاوم ىف .



 5 ج دورسفملاو ريسفتلا

 00 هلوقو 4[؟4 : ردا تا رد هلوقو «[ 4١ :دوه]  ليلق لإ
 .مهل لوقع ال نيذلا رثكألا نم لقألاف .. [1+ : ابس] «روكشلا يدابع

 !اننيكلع هللا يلح ىلعو ينجم ىلع ليلو 7 فرحأ ةعبس (ةاكزلا )و (ةالصلا»و

 قف انفالزب ضل« يلعو اتسم ةيالو ةاكيرأو الضار لاق برع يس امها

 ىبنلا ننسو نآرقلاو ةعيرشلا موزل فرعي الم كان ويه فا يقاكرلا يدا الا

 هحابداو ةحارلا بهذم نأل «ةقفاوملاو قافثالا عقوم عودجملا كلذ ٠ نيا جلو 2

 هللا عراحم نم مهيلع َرِظُح ام مهل حيبيو ؛هللا ةعاط نم عئارشلا مهول اع بيكو

 ل ل هل اولاق اذه رورغملا كلذ مهنم لبق اذإف

 (ارانيد رشع ىنثا عفديف «رصإلا اذه كنع عضيو «ةالصلا كلغ حبب انألوم. علل

 هنع حرطاف ءاهيناعمو ةالصلا فرع دق انالف كدبع نإ ؛انالوم اي : : ىعادلا؛كلذ لوقيف

 دق ىنأ اودهشا : لوقيف ءارانيد رشع انثإ اوجنا ذهو ءرصإلا اذه هنع عضو ةالصلا

 4 مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو ط : :هل أرقيو ةا١للصلا هنع تعضو

 هللا لسا نولوقيو هنوئنهيو ةوعدلا هذه لهأ هيلإ لبقي كلذ دنعف . [ ١510 : فارعألا]

 - نوعلملا - ىعادلا كلذ هل لوقي م . (7) كرهظ ضقنأ ىذلا «كرزو كنع عضو ىذلا

 ىلعأ يبرهن قاطو نا رجس انا رات هارلا لوا جوت ةاكعلا كل :ةدم دعب

 (ريسيلاورمخلا نع لس .:هل لوقيف ؟لأسأ مع :لوقيف.«ثحباو لاسأف «ثاجردلا

 امهذخأو «ىلع ىلع امهتفلاخن رمعو ركب ابأ امه :امهنع ىلاعت هللا ىهن نيذللا

 ل ا ا وا سل

 نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يلا هللا ةئيز مرح نم لق » : هيلع رسل ندرألا تنس

 اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل ف هيلع ولتيو . ةيالارخآ نا ا 0

 «نامتكلا :موصلاو ةيآلا رخآ ىلإ ..[3 : ةدئالا] © اومعط اًميف حانج تاحّئالا

 ىف ةمئألا نامتك ديري [ 45 :ةرقبلا] 4 همصيلف رهشلا مكنم دهش نمَف ) هيلع اكو

 ملكأ نلف اموص نمحرلل ترذن يّنإ :  هيلع ولتيو «نيملاظلا نم افوخ مهراعتسا تقو
 مويلا معطأ نلف : لاقل ماعطلا كرت مايصلاب ىنع ناك ولف [؟5 :ميرم ] # ايسنإ مويلا

 ءارفكو انايغط عودخلا كلذ دادزي ذكبيجف «تومصلا مايصلا نأ ىلع لدف ءاًميش

 ءوسلاب ةرامأ سفنلاو ؛هاوه قفاوي امب هاتأ هنأل ؛نوعلملا ىعادلا كلذ لوق ىلإ كامهنيو

 كنع عضي انالوم لأسن ىتح ةليسوو اًملس كل نكت ىوجنلا عفدا لل لوفي علا

 دق نالف كدبع ؛انالوم اي : لوقيف هيلإ هب ىضميف «ارانيد رشع ىنثا عفديف «موصلا

 .نيملكلا ىف اهراركنل نيفلآلا ىدحإ ف دخب ةعبس امهالغ هلغل' ع1
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 للرد رقع ةاقمر ل زك از عر طل وعول يعي ترج
 كلذ دعب بقرب وت كلذ هع كعضو ةقا: لوقف يتق" لوقف ؟انزئاربب لف ةضمأو
 ةراهطلا فرعاف «تاجرد ثالث تفرع دق :هل لوقيف نوعلملا ىع اأدلا كلذ هيتأيف قدم

 نأ ملعا : هل لوقيم مقللا يل رشق هل لوقيف «ليوأتلا ىف 0

 الو ءاملا هرهطي ال سجن رفاكلاو «هتاذب رهاط نمؤملا نأو «بلقلا ةراهط ةراهطلا ىنعم

 دس نيمو ل اماف يضل ريتا ا دال هاما: ف كبس ناز يي

 قلخ أدبم وهو اسجن نوكي فيكو ؛هتعاط لهأو «ءايلوألاو ؛ءايبنألا هللا قلخ هنم

 لّسْعلا ناكل نيدلا رمأ نم هنم ريهطتلا ناك ولف ؟ناينبلا ساسأ نوكي هيلعو «ناسنإلا

  اورهطاف ابنج متنك نإو ل : ىنعم امنإو ءناسجن امهنأل ءبجوأ لوبلاو طئاغلا نم

 ةايح وه يذلا ملعلا اوفرعاو اومّلعتف نطابلا ملعلاب ةلهج متنك نإو :هانعم [* :ةدئاملا]

 4 يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو ل : يلاعت | لاق «نادبألا ةياح وه ىذلا ءام لاك «حاورألا

 : : قراطلا ] © قفاد ءاّم نم قلخ * قلخ مم ناسنإلا رظيلَف ظ : هلوقو .. [60 :ءايبنآلا]

 مث «ةلاقملا هذهب عودخلا كلذ نومهويو ؛هتراهط ىلع لدا يدل ةاميع هلق اق

 تروم يع را لوقيو «ارانيد رشع ىنثا قدي نأ ىعادلا كلا رم

 لسْعلا كرت هل تللح دق ىنأ اودهشا :لوقيف «كيلإ هنابرق اذهو ةقيقح ةراهطلا ىنعم
 «تاجرد عبرا تقرع كنق: يقل تأجل ادهم رس هاب حق د لاح وب

 :هيلع ولتيو «كتداعس ةياغو كرمأ ىهتنم اهنإف ءاهنع فشكاف «ةسماخلا كيلع ىقبو
 اهايإ ينمهلا :هل لوقيف [ ٠٠ : ةدجسلا] © نيعأ ةرق نَم مهل يفَحَأ ام سفن ملعت الف

 م يا هيلع ولتيف «ءاهيلع ينلدو

 ؟ايندلا: ايحلا ىف ةنجلا ٍلخدت نأ بحنأ : هل لوقي مش .. [؟؟ ق ] «ديدح مويا

 مقا[ .ليللاز < ئلوألاو ةرخآلت انل نوط هيلع ولتيف ؟كلذ يل ٍفيكو :لوقيف

 نيذّلل يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هّللا ةنيز مّرَح نم لق # : .ةيلفولخ

 انه افيوس ةقيرلاو بع[ :فارعألا] © ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحْلا يف اونمآ

 :هلوق كلذو نوصوصخلا الإ اهيلَع علطَي أل ىتلا ءاسنلا رارسأ أ نم سانلا ىلع ىفخ

 مث (ةروهشم ريغ ةروتسم ةنيزلاو . .[؟١ :رودلا] 4 نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدنبي الو

 0 ا ةعقارلا] < نونكملا ٍولْوْللا لاَغمْأَك < نيع روحو رظ : ةساع وجلب

 وود انو ضربه حم اة نذل ةوخألا ىف اهلني مل ايندلا ىف ةنجلالني مل
 :يح اسس نيالا نسم وحس نع ما هزل لانيطا نود رديقعلا امفلاو باعلألا
 نع مهئافتخ ال انج نجلا تيمسو «ةنجتسم اهنأل ةَنَج ةّئجلا تيمس كلذلو

 يسب سفر هنألا نيا سرعكتلاو ء اهب نيط رسما ينال ربل يحلو يرتاح
 لوقع الو ميول عال نيانلا سوكملا ىلا اذه نع وكمما ام اسم هكا
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 «ىلاح ىف فلل : نوعلملا ىعادلا كلذل لوقيو ءاكامهنا عودمملا اذه 0

 انابرق كل نوكت رايد رشع ىنثا ىوجنلا عفدا : لوقيف «هيلإ ىنعقوش ام ىلإ ىنغُلَبو

 تفصو (هتريرس تحّص دق انالف كدبع نإ ؛انالوم اي : لوقيف هب ىضميف ءاملسو

 لوقيف «نيغلا روحلا هجوزتو « ماكحألا دح هغلبُتو «ةدجلا هلخدُت نأ ديري وهو هتربخ

 ودل لعامل سوف ةنروخيو ةسمار كمت ودنقا انالوف انا لوقيف ؟هتنمأو هعمّتو دق : هل

 وأ «لسرم ىبن الإ هلمحي ال بصعتسم بعص انّمّلع : لوقيف ءاركاش كمعنألو ارباص

 ىلإ هب بهذاف هلاح كدنع حص اذإف «ناميإلاب هبلق هللا ةحشما دبعوأ برقم كلم

 هتيب ىلإ هب يضميف «انالولو هلل ةعاطو اعمس لوقيف «اهنيبو هنيب عمجاف كتجوز
 0 ا يع ف يي

 نم اذه سيل :هل لوقيف «هل وعديو عودخلا كلذ ركشيف «سوكنملا قلخلا اذه انأبن

 «ةنوعلملا ةوعدلا هذه لهأ هب عماست هدنع نم جرخ اذإف ءانالوم لضف نم اذه ءىلضف

 ال: :هل لوقي مث «نوعلملا ىعادلا كلذ لعف امك هتجوز عم تاب الإ دحأ مهنم ىقبي الف

 ًارائيد رشع ىنثا عفديف «كنابرق عفداف انالوم دنع مظعألا دهشملا ذه دهشت نأ كلل دب

 اذهو ؛مظعألا دهشملا دهشي نأ ةيري انالف كدعبع نإ ؛انالونف اي : لوقيو هب لصيو

 «سوفنلا تباطو «سوؤرلا تيمحو «سوؤكلا ترادو «ليللا نج اذإ ىتح «هنابرق

 (باب لك نم مهيلع نلخ ديف «مهميرح ةنوعلملا ىوعدلا هذه لهأ عيمج رضحأ

 رمأي مث هلي ىف هيلع عقو ام مهنم دححاو لك ذخأو ؛ءعومشلاو جارسلا اوأفطأو

 كلذ هركشيف «نيبيجتسملا عيمجو نوعلملا ىعادلا لعفك لعفت نأ هتجوز ىدتقملا

 ريمأ انالوم لضف نم اذه «ىلضف نم اذه سيل :هل لوقيف «هل لعف ام ىلع عودا

 طَحو .مكرازوأ مكنع عضوو ؛مكقاثو نم قلطأ ام ىلع هورفكت الو هوركشاف نيئمؤملا

 مكلاهج مكيلع مَّرَح ىذلا ضعب مكل لحأو «مكلاقثأ مكنع عضوو (مكراصإ مكنع
 فما انوا تلصف ] «ميظع ظح وذ لإ اهاَقَي امو اوٌرَبص نيذلا لإ اهاّقلي امو

 مهرفك نم هيلع تعلطا امءاذه - ىلاعت هللا همحر - كلام نب دمحم لاق

 ام هتركذ ام عيمجب ديهش ىلع ىلاعت هّللاو ,داصرملاب مهل ىلاعت هللاو ءمهتلالضو

 ملاع ,هتركذ ام عيمجب ىلع دهشي هللاو ,مهلهجو مهرفكو مهلعف نم هيلع تعلطا
 ؛ةكئالملاو ؛نينعاللا ةنعلو هلل ةنعل هيلعف لطابب مهيلع ملكت نمو هب

 نَّمو ءاريصم تءاسو منهج مهل دعأو ,مهيلع بذك نم هللا ىزخأو «نيعمجأ سانلاو

 0 ا
 (1) م: هتوقو

 ١١( ص ةيئطابلا رارسأ فشك 1١١ --1١5.



 بسس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 الو ساسأ ىلع موقي ال دساف ليوأت نآرقلل مهليوأت نأ ىعم ىرت تسلأ .. دعبو

 نم مهوخلسيل لوقعلا فاعض اهب اوررغ «ليطابأو ماهوأ ىه امنإو ؛ناهرب ىلإ دنتسي

 الاؤس نأ نظأو « كلذ دقتعأ ؟نيطايشلا بزحو نيدحلملا ةرمز ىف مهولخ ديلو :قيدلا

 دوجو عم ةيئطابلا ىلإ اهلك تاليوأتلا هذه ةبسنب مزجن فيك : وه ىراقلا تست رود

 اليلد اذه سيلأ ؟دح اولا ظفلل مهنع تلقُث ىتلا ىناعملا ضعب نيب فالتخالاو ضقانتلا
 ا ا و ا ا

 كلسمب قلخلا نوبطاخي ال اوناك مهنأ ىلإ عجار بارطضالا اذه رس نأ نم ىلازغلا هركذ

 لل ا ل لا عابتتسالا مهضرغ لب «دحاو

 0 ا



 ةينطابلا ىرخأتم فقوم

 ميركلا نارقلا ريسفت نم

 :مهباقلأ ددعتو نآلا دالبلا ىف ةينطابلا راشتنا نايب ىف .. ديهمق ه

 ىف اذه انموي ىلإ ةيقب مهنم لازت 00 نانلفو  ةدغواستلاب قوق هب ةيكلمانلا نإ انلق

 «دنهلاب نودجوي ةينطابلا نأ مدقت ام ىلع كديزأ نآلاو «نيملسملا دالب نمريثك

 ا ا اغأ مهميعزو «ةيليعامسإلا وأ ةرهبلاب هنوفرعيو

 هللا وه ىلع :نولوقي ثيح (ةيولعلا »ب نوفرعيو داركألا دالب ىف نودجويو

 نم ةيشادكبلا نم ةعامج رصم ىفو (ةيشادكبلا )ب نوفرعيو ايكرت ىف نودجويو

 مجعلا دالب ىف نودجويو 2١7. ىرواغملاب فورعملا لبجلا ىف نوميقي ىنابلأ لصأ

 تاعامج مهنمو (ةيئاهبلا» ب نوفرعيو نيطسلف ىف نودجويو . ( ةيبابلا كفوف عبو

 ىو: ا ةينايدافلا ١ ىه ةيبطابلا نم يرخا ةفرق كنيلا دجرتوت“' 7 ةقرفتم دالب يف

 .اروهظ اهبرقأو ءادهع مهقرف ثدحأ
 ىف ىأر اهنم لكل نوكي نأ دب ال مويلا ىلإ نيملسملا نيب رشتنت ىتلا قرفلا هذه

 .اهبرشمو اهئدبم عم قفتي «ميركلا نآرقلل ىنطابلا ليوأتلا

 ب . مهدئاقعو مهبهاذم وحن اهب نوليمي ةينآرق تاليوأت اهئاملعل نوكي نأ دب الو

 . ةيئاهبلاو ةيبابلل اريسي ائيش الإ مهّللا («كلذ نم ئش ىلع فقن مل اننأ

 تيدا «ىلاغقهللا تانك نمت اييفعريمو 50 ةيفانكلا هع ىلع يمال ان ريعق ذيل

 نآرقلا ريسفت نم اهفقوم نع ام دح ىلإ ولو ةركف انيطعي وهف - َّلَق نإو - اهنع انلصو

 ظ :ميكلا
 رشن ام ىلعو ؛مهنع انتلصو ىتلا بتكلا ضعب ىلع : بتكن ام لك ىف اندامتعاو

 : قيفوتلا هللابو لوقنف «مهلوح رودت ىتلا ثوحبلا نم ةيملعلا تالجلا ىف

0 

 هه

 نم رهظ امل كلذو رصم نم ةيشادكبلا ةعامج تدرط 5 ةنس ةيرصملا ةروثلا تماق ال(١)

 . مهلاعف ءوسو مهلاح داسف
 ىلع ءاليتسالاو ءرصم نم نييئاهبلا درط «96١.؟ ةنس ويلوي ؟* ةررث نساحم نمو (؟١

 ا كحال ىلع ةظفاحملا ةيعمج ىلإ هليوحتو ؛ماعلا مهزكرم '

 .اقكا

 ش لا و ل ل 0



 :7؟ج نورسفملاو ريسفتلابل

 ةيئاهبلاو ةيبابلا
 - :ةيئاهبلاو ةيبابلا ةأشن نع ةيلامجإ ةملك ه

 هللا هان دعب وذل صم ع ازريم بقل وهو «بابلا ىلإ ةبسن : ةيبابلا

 ظ . اهل لوآلا سسؤملا هرابتعاب ؛ةفئاطلا هذه تدتت ةيلإو

 (ةيبابلل ىناثلا ميعزلا «ىلع نيسح ازريم بقل وهو هللا ءاهب ىلإ ةبسن :ةيئاهبلاو

 .اهل ىناقلا سسوؤملا هرابتعاب «ةفئاطلا هذه بسنت هيلإو
 ةئس ىف دولوملاو «بابلاب بقلملا ,دمحم ىلع ارزيم نأ :ةفئاطلا هذه ةأشن لصأو

 هلاخ رجح ىف ىبرف ؛هماطف لبق اضر دمحم ازريم هدلاو هنع ىفوت «ةيرجه
 املو «ةراجتلاب هعم لغتشاو «ناري اريإ | بوتجُب 3قاريش ةنيذم ىف هعم أشنو ىلع ديس ريم

 ىدهملا بئان هاتعم ةعيشلا دنع باببلاو - بابلا هنأ ىعذا نيرشعلاو ةسماخلا هنس غلب

 ةوعدلا هذه تلصو نأ ثبل امو «(ةيرجه 5 ةنس ىف اذه هواعذا ناكو  رظتنملا

 رمألا لوأ ىف هقدص نّم ددع ناكو ءاهيلع اوعباتتو ءاهب اوقدصف نيلهاجلا نم ةفئاط ىلإ

 ةينامث لّمَجلا باسحب اهيفرح ددع نأل ( ىح علك ماحب تنير طن داوج

 ,هتوعدبو هب كورشبي «قارعلا دالبو درب ىف راو ءالؤه هعابتأ رمأ مث (رشع

 نلعأ جحلا لامعأ نم غرفو جح املو ؛هسفنب وه هرهظي ىتح همسا نامتكب مهاصوأو
 ودجلا فئاوظ هيلع تراثف (هتوعد تعاّذو (همشا رهتشاف ريبكلا عمتجملا ىف هتوعد

 ظ .لئاسولا لكب اهنوبراحي هتوعد ليبس ىف اوماقو
 نم هتوعد ىف ام ترهظأ تارظانم بابلا نيبو ءاملعلا نيب ةالولا ضعب دقع دقو

 ىف ىلاولا هلقتعاف «نودجلاب مهنم رخآ ضعب هامرو ؛ءاملعلا ضعب ةرّمكف «لالضو ةياوغ
 دهع ىفو .ناجيبرذأ ىف'مث «نارهط ىف مث ,ناهفصأ نجس ىف مث «زاريش نجس
 مهنيب تماقو ؛مهيفلاخمو نييبابلا نيب ةموصتخلا تدعشا هاش نيدلا رصان ناطلسلا
 ناديم ىف َقَلَعُف ءبابلا ىلتقب مظعألا ردصلا رمأ نأ اهجئاتن نم ناك ةنحاط برح

 .ةيرجه ١١750 ةنس ىف كلذو «صاصرلاب ايمر لتقو «زيربت ةئيدم

 ضعب نم ترهظو «هنع بوني نم نأش ىف مهسفنأ ىلع هعابتأ فلتخا هلتق دعبو
 اذه ىلع اولظو ءاهلاثمأو «ةيالولاو «ةياصولاو «ةوبنلا ليبق نم «ةفلتخم ىواعد هعابتأ

 مهميعزل اماقتنا ةيرجه ١574 ةئس هاش نيدلا رصان لايتغا مهضعب لواح نأ ىلإ رمألا
 ءامعز دهطضت ةموكدملا تذبخا ةرماؤمل هذه ىف اوليؤفو مهيعس باخ ا اا

 مهئامعز نيب نم ناكو «ىفث نم ىفنو «لتُق نم لتقف «قيقحتلا ىلإ مهقوستو «نييبابلا
 . «هّللا ءاهب» اليو لا ا عا لا ل حتر اعل

 ش هللا ءاسسما ل

 فا ةل وبدلا هب ردو راك نتن نتلبج ١ منع هيا ناك ا ف 8 حشا« نييلاو



 م 7000 ا

 خيدلا رعضات لايكم هلراجم يو كرجل 000 هس هنداخ تدعم انو (مهتعامج

 «قارعلا ىلإ دعبأو هنع جرفأ مث ءرهشأ ةعبرأ وحن نجسو هللا ءاهب ىلع ضبق «هاش

 «(هسفن ىلإ سانلا وعلي .ءاماع رشع ىبئا اهب ثكمو «ةيرجه ١519 ةنس دادغب لخدف

 هللا هرهظي نم ) ظفلب هيلإ ريشي ناكو بابلا هنع ربخأ ىذلا هب دوعوملا وه هنأ معزيو

 «نييئاهبلاب لئنيح اومستو «نسابلا نمد اوقحل نيذلا هعابتأ ضعب هلوح عّمجت كانهو

 ال اس ا لا كل ا

 سمحه نم 0 اور همام 5

 نأ ىلإ اهب ىقبو ؛ةيرجه ١١/85 ةنس ماشلا دالب نم اكع ىلإ اهنم ىفث مث «تاوئبس

 فرصتيو «بهذملا اذه ىلإ وعدي ذخأف «(ءاهب دبع» بقلملاو (م١955١ ةنس ىفوثملاو

 منم قيرف فشلاور هيلع اوقشناف هاهي ابنا عنيا اذه شرم اف «ءاشي فيك ديف

0 

 . : ىمادقلا ةييطانلا دئاقعو ةيبابلا دئاقع نيب ةلصلا ه

 ىف ةثدبحملا ةقرفلاب تسيل اهدجمن انف ءابيرق الإ رهظت مل ةقرفلا هذه نأ ٠ نم مغرلاب

 تذغت .ةينطابلا دثالو نم ةديلو رمألا سفنو ةقيقحلا 0 انعسيل اع اهدئاقع

 يطارد ل كحردملا ةيسايس تاعزنو (ةيفسلف ء راو يوم تايد وم

 ىولّوأت ام لثمب هعلوأتف هللا د 0 ل

 «لبصاباو تان ني تل حب 0 ةينطابلا خيرات أرقي ىذلاو
 د 1 يتصور كرات كا و يل يحمى ع ياي للا خيرات أرقي مث

 ىلع يسع اوريهو ىلع ازرعم مسج يف لح ةينطابلا ور نآي مكحم نأ ال هعيس

 (؛هيخأ ىوعد ضفر نمث ناكو - لزأ أ حبصب بقلملا هيخأ عابتأو ءاهبلا عابتأ نيب عقو 6١

 «ةنردأ نم نيقيرفلا داعبإب ةيئامثعلا ةموكحلا ترمأف «ةنردأ ىف ةئنتف - ةيلزألاب”نونفزعي هعاستأو

 : . صربق ىلإ هعابتأو ىيحي تفنو:«اكع ىلإ ةعابتأو ءاهبلا تفنف

 ءزجلا فطعقلا ةلجمب روشدم ىئاربإلا لئاضفلا ىبأل لاقم نم ىنعيراتلا ثحبلا اداه انصنل (

 ةلجم - مالسإلا رون ةلجمب روشنملا نيوسح رضنلا دمحم ديسلا لاقم نمو « نيرشعلا ةنسلا ؛عساتلا

 لولا ةدسلا رم سمانا اد دعلا تنس انيق هدا



 - آ د ؟ج نورسفملاو ريسفتلابلل

 اعلا لوقع ىلإ نوذفنيو «ةيمالسإلا ةعيرشلا لاطبإ ىلع ةيئطابلا ءامدق ةوعد موقت
 مهئاوهأ ىلإ نولصي مث «تيبلا لآ ىلإ باستتنالاو لب ءعيشتلاو بحلا مهراهظإب
 «ببسب نيدلا ىلإ تمت الو ؛لقعلا اهلبقي ال ةينطاب ناعم ىلإ نآرقلا مهفرصب مهبرآمو

 ىلإ اولضو ةليشمولا مده لثعو :ةيئانهبلاو ةنينايلا ةويغد تشضانق ةناسألا اذه. ىلغو

 كالو حصوب اه ةكابلاو (مهئاوهأو مهضارغأ

 بقلملا ىلع ازريمو هربت اهيعّدي وأ هيسفل ةوبنلا ىعدي نم ةينطابلا ىف : الوأ
 هنأ ىعُدا (نايبلا» هناا عن اقك لوجو يلا دلل 1١و نناعلل هلا رموز نا يف ديا تاسلاب

 سول ةمالعلا ىلإ ةفانلا انويناتميةل اكبر رقع اك .ةقؤب لاقل يف ةهيلتع ف م
 قع دك ملل مها سرد هيداقألا نإ يبق هرهتي «قورعلا :يبستاللا نونا

 لخئاتب غل نمو :لاقف عهللا نيدو ةبهذمةلاسرلا هذنه ىف ىمسو ( هدنع نم ئدقلاب
 .21) (مالسإلا ىف اولخ دي مل نيذلا لثمك هلثم هللا نيد ئف

 هذه يف هيأر ملعن انك نإو «ةلاسرلا هذه ىلع ىسولألا هب باجأ اذام ملعنالو

 ناك املي : .بازحألا ةروس نم ( 40 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ريسفتل ضرعت امدنع ةفئاطلا

 : لوو فيش كلوت # نيل متاخو هللا لوسُر نكلو مُكلاَجَر نَم دحأ اَبأ دمحم

 اذه ىف مهل «ةيبابلاب مهسفنأ اوبقل ةعيشلا ةالغ نم ةباصع رصعلا اذه ىف رهظ دقو»

 داك دقو «لوقعلا ىوذ كلس ىف مظتنا نم لك اهدقتعم رفكب مكحي لوصف بابلا

 0 ا ىذلا بيجنلا هير ول قارعلا نم منهقرغ نكمتي

 هللا ىضر - مهيلع بضغو ؛مهلمش تتشو - 000 مهلذخ ثيح «قافتالا

 نيرادلا ىف هنع عفدو ءاريخ مالسإلا نع ىلاعت هللا هازجف . مهلمع دسفأو - هنع ىلاعت
 | "ا ريو ام

 ءاج هللا دنع نم لوسر هنأ :هللا ءاهبب بقلملا ىناثلا مهميعز ىعَّدا كلذكو

 (باتكلا) مسا هيلع قلطيو هللا ءاهب باتك انيديأ نيبو (ضرألا ىلع مالسإلا سيسأتل

 :لوقي هد يشن

 ميتاج راارك دي ءاوش ال نطل كذا هقطنأ دق «ءىوهلا نع قطن ام ءاهبلا ن هللا رمعل»

 ا ا

 0 دحاك تنك ىنإ «ذارأ فيك ىنرهظأ هللا لب ءىسفن ترهظأ ام ىرمعلا)

 رم | دق م ناك ام مدع ماعز ناسيا مئاسن ىلع تّرم ,داهملا ىلع ادقارو

 ام ىلع ذرو كلذب.ءءامسلاو ضرآلا نيب.ءانلنلاب ىترمآو . ميلع زيزع ندل نم لب ىدنع

 )١( ص (باتكلا)(*) 2.3/5 :ىناعمل حور (5) ..9/8/* :حالصإلا لئاسر “



 ا در اا رسل

 لاساف «سرادملا 5006 هر ل اا دمع ان تاق الاب نيفراعلا عومد هب تفرذ
 )2١., عنيبذاكلا نم تسلل "قا فرش اهبف تفك علا ةنيالملا

 (نمحرلا همسا تاحفن نم «ناوكألا ىيحيل «راونألا لظ ىف «راتخلا ىتأ دق لق»

 . 27 (ءامسلا نم تلزن ىتلا ةدئاملا هذه ئلع اوعمتجيو «ملاغلا دحتيو

 تفلاخ ناك هعابتأل عدتباف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلل ةخسان هتعيرش نأ بابلا ىريو

 سمشلا قورش نم اموي رشع ةعست موصلا لعجف «ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تءاج ام اهب
 مهدنع رطفلا ديع نوكي ثيحب .ىعيبرلا لادتعالا تقو مايألا هذهل نّيعو ءاهبورغ ىلإ

 انلعج دقو «تادودعم مايأ ..) :(نايبلا) باتك ىفو «ماودلا ىلع ( (نورعسلا» موي

 0 ( اهلامكإ دعب مكل اديع زورينلا

 رق كاين دارو يع ةيورشماب خرا, ديورمت نانا عامل قود كلو

 ارنب ليلا ىف عرش ام متكرت امل ,مكدنع راتخما وه ميدقلا ناك ول ) :لوقيف هباتك

 ل ةك نِإ .صيحم نم مويلا مكل سيل ىرمعل .. موق اي
 ةملك ءالعإ ىبنذ ناك نإو . ميلكلا هلبق نمو ؛حورلا هلبق نمو هللا لوسر دمحم كلذ
 درسا هيزكل ةيدلا اذه لدنيا ال :نييقدملا .لوأ اتأف ءهرمأ راهظإو هللا

 0 * يقر لاو

 رهاظم وهو ناسا زينل (؛ىناحورو ىلمع . يك نول نأ ءاهبلا ررقو

 لاكشألاو روصلاب قلعتملا وهو ؛ئملعلا مسقلاو..ليدبتلل لباق ريغ ؛ةوبنلاو ةيهولألا
 مويلا ىف تاعكر عست ةالصلا هعابتأل لعج أدبملا اذه ىلعو .رييغتلل لباق «ةيجراجلا

 ظ ظ .!!وه نوكي نيأ ةالصلا ىف مهتلبق لعجو «ةليللاو
 نيب ىوسو 27 (سدقألا يرطش مكهوجو اولوف ةالصلا متدرأ اذإ) :لوقي اذه ىفو

 ةحلو انزلل ةيلام 0 درسوا هيبادتس ايف قوقحلا ىف ةأرملاو لجرلا

 .هبعصو قالطلا مهل ديقو ؛ةدحاو نم رثكأب جاوزلا مرحو «ىرستلا عنمو ءامهريغو
 نم دب الف «ملاعلا حالصإل حلصت ال تحضأ نايدألا عيمج نأ : هلك اذه ىف هتجحو

 هب ءاج ئدلا نيدلا اًذهو:, . ميظعلا ىداملا مدقتلا رصع . . رصعلا اذه قفاوي ديدج نيد

 .21) هريغ نود رصعلا اذه ةرياسمل هرظن ىف حلصي ىذلا وه

 ص قباسلا عجرملا ٠ )١( | .9 ص (باتكلا»(١)

 0 .9//99 :حالصإلا لئاسر (؟)
 2.99/9: حالصإلا لئاسر (5)
 ىتلا ةرضاحم ا رظناو «نيرشعلا ةنسلا نم عساتلا ددعلا فطتقملا ىف لئاضفلا ىبأ لاقم رظنا (1)

 .ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج رادب نييئاهبلا نع ىحصن زيزعلا دبع اهاقلأ



 ةعيلحلا ةسرو نين ارخلا» ابل نسور جلا ٠ نيج نب ايناث

 (نايبلا ) هباتك ىف مّرحف كلذ لثم بابلا لعفو «ةمدقتملا بتكلا ىف رظنلا نم صاوخلاو

 امو ؛ميركلا نآرقلا هعابتأ قرح نأ كلذ ءارو نم ناكف «هبتك ريغ بتك ةءارقو ميلعتلا

 ضعب فرصي دق ريجحتلا اذه نأ كردأ هللا ءاهب نكلو .. ملعلا بتك نم مهيديأ ىف

 ب ىمسملا هباتك ىف لوقي ثيح كلذو «ءريجحتلا كلذ خسنف ؛هتوعد نع سانلا

 اوأرقت نأب مكب انذآو ءبتكلا وحم نم نايبلا ىف لّْزَن ام مكدع هللا افع دق» :«سدقألا

 .2©') (مكعفني ام مولعلا نم
 نيذلا ةطمارقلاك ءصاخشألا ضعب ىف هلإلا لولح ىعدي نّم ةينطابلا نم :اغشلاث

 ىف ةيلجتم ىوعدلا هذه لثم دجنو . ليعامسإ نب دمحم مهمامإ ىف هلإلا لولح نوعدي
 اهيف نحن تالاح هللا عم انل ١ :(«باتكلا» ىف لوقي هللا ءاهب اذهف «ةيبابلا تالاقم ضعب

 ١-0 ا 0

 «ءايبنألا عيمج رذنأ امك «نامزلا رخآ ىف هنم دب ال ىذلا 00 00 00 تالا
 هيلجت نأ الإ ء,ىرصانلا ىسيع لكيه ىف ىلجت امك «ىرشبلا لكيهلا ىف هيلجت نع ةرابع
 بولقلاو ةدقفألا اوأيه ءايبنألا نم هريغو ئسيعف «ىهبأو لمكأو متأ ةرملا هذه ىف

 0 ( مظعألا نافل ذه دادعتسال

 معزي ام ىلع ءايبنألا ماسجأ ىف هيلجت نم مظعأب هيف ىّلجت هللا نأ : دهب نوت

 0 ١ :لوقي مهتاعد دحأ ىناريإلا لضفلا وبأ اذه
 (ةدارإلاو ,:ةمكحلاو ؛ملعلاو «ةردقلاو «:ةمظعلاو «ةزعلا نم هللا ىلإ دنسيو فاضيو

 علاطمو «هرمأ رهاظم ىلإ ةقيقحلاب عجريامنإ ءفاصوألا نم اهريغو ... ةكيشملاو

 مهئامعز مالك ىف ريثك اذه لثمو ...؟*7 (هروهظ عقاومو ؛هيحو طباهمو ؛هرون
 .مهتاعدو

 قحلا كزرادم نورصحيو «هراتتسا دعب موصحعملا مامإلا هد ةينطابلا عدلا 00

 . مهبتك ىف هنوتبثيو لوقلا اذه نولوقي ةيئاهبلاو .هلاوقأ ىف
 ىرتف ؛ةكرابملا هدي د يل روك تام وسلا 0

 ل ا كارل ع هللا نيعو هللا نيميو ءهللا دي هذه : لوقيو «ءءوس ريغ نم ءاضيب

 0 ١ ( كردي ال بيغ ىنطابو «ةمامإ ىرهاظ «ةفص الو مسا هيلع عقي

 )١( :حالصإلا لئاسر /٠٠١. : ؟8" ص (باتكلا)(؟) .

 ) )9ص (باتكلا»(5) .قباسلا عجرملا(4) "5 :حالصإلا لئاسر 85.١

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا -١؟م)



 تسيح « جانو قيقا و نويبتكلا ْ

 هو ذل ةرهظمس عقدي موسملاا مادإلا يع نوربعي كاوا واةنق ابا ك4 رع دقو

 .مالسلا مهيلع لسرلا هب تءاج ام ليوأت فرعي ىذلا وه هنأ نومعزيو

 مهئارآب ملكتلا اوعنم أدبملا اذه ىلعو . سرفتلا ةينطابلا ءامدق ىدابم نم : اسماخ

 ام كيلإو أدبملا اذه ىلع نوريسي ةيئاهبلاو  ملعتم وأ هيقف ىأ - جارس هيف تيب ىف

 | ٠ تلد تي

 لاقم ىلع دري نأ هيف هوجري اًباتك هتاوخإ ضعب ىناريإلا لئاضفلا ىبأ ىلإ لسرأ

 هيجوت نمضتي لاقملاو «ءىماشلا مشاه ءاضمإب ىزيلجنإلا لاص سجرج هبتك

 لسرأ ةلاسر ىف كلذ نع لئاضفلا وب أ رذتعاف «ميركلا نارقلا ةحاصف . عيلع تاضارغعالا

 :اهيف لوقي هبحاص ىلإ اهب
 ليلذت لقاعلا لهستسي ال ريبك عنام اهدشأو اهمظعأ ؛ةمج عئاوم كانه نإ ..و

 مالسإلا نم اوفتكا نيذلا بولق نإ ثيح «هتاوهص نتم هيبنلا منستي الو ؛هتابوعص

 («بلاطملا روشقب ةزيجو ريغ ةنمزأو «ةديدم ةدم ىف تذغت «همسرب نآرقلا نمو ؛همساب

 ىناعم ةقيقح تلهجو «باتكلا بابل نع تدعب ىتح لئاسملا فسافس تفلأو

 ربها رط خرم هةر عملا يناسلا اهرثيلظا ووكاراقالا قئافس هع نفاس 0 ميال

 ىناعملا هوجو تللهتو ؛تايالا رصق ىف ةروصقملا قئاقحلا روص تعلطف «تارابعلا

 كلت نالطب رهظنو «تاضارتعالاو دودرلا كلت عفدنل «تاراعتسالا رودخ ىف ةروتسل

 ل «تاداقتنالاو تاداريإل

 .. رودصلا ىف ةنماكلا داقحألا نوريثيو «روبغلاو ليولاب
0 7205 

 حور ةيصو تيسن كنإ - لاقي قحلاو - نكلو «كلالخ نم ةلخ الو «كتافص نم ةفص
 رهاوجب رهاجت ثيح (ريزانخلا لجرأ تحت مكرهاوج اوقلت ال» : ىَّتَم رفس ىف ةدراولا هلل

 «هسناؤتو هسلاجتو «هفطالتو هبطاخت ١ امو د ل لاجل ىلاعمو رارسألا

 كو هكا اقل فا هتلر ًالاو ,ةيهلإلا ةمكحلا عدوتسم نوكي هنأ فيكف

 "ا ( ةنطفلا نم ميظع بناج ىلع

 هرعت ىلا سادت دوت تورك نيرا | حرف خيشلا ىلإ اهلسرأ ةلاسر ىف لوقيو

 صحفملا اياونب نورهاظتيو «نوريثك مكيلع لخديس هنأ ىبيبح اي ملعاو .
 ةفرعم مهدوصقمو «قاقشلا لصأو قافنلا لهأ مهو «قافولاو ملسلا نورهظيو «ثحابلا

 هلوق اهنم «ناقرفلا ى ىآ ىدانتو حرصت امك ناقيإلا ٍباحصأ داهطضاو «ناميإلا لهأ

 ليق مكروُن نم سبقت اًنورظنا اونمآ نيدّلل تاقفانملاو نوقفانملا لوقُي موي آف : ىلاعت

 )١( ص لئاضفلا ىبأ لئاسر 1١55 --١١17.



 0 1 1 0وركسلار نيس تحج

 5 ل ل

 دب ال هنأ ةكرابمل | ةيآلا مكحتف «تايآلا رخ 1 اة ديدحلا] # بادذعلا هلبق

 مهببحت كنرغي الف «قارتسالاو عالطتسالل : قافولا باحصأ ىلع قافنلا لهأ لوخد نم
 مدخلا نمور ايديال روديحلا نإلق ينقل وسيم كدعان سو "و هيشناتاو

 نم ةلجعلا) : ةروثأملا مكحلا نمو .حالفلاو حاجنلا لفكي ىورتلاو .حاضتفالاو
 17 نيران قاعلا ا ظينشلا

 ةديدج ةلجن باحصأ اوسيل ةيئاهبلاو ةيبابلا نأ :حوضوب انل رهظي مدقت ام لك نم

 مساب مالسإلل ديكلا نوديري نطابلا لهأ نم موق مه امنإو ءاهتادقتعمو اهميلاعت ىف
 مهنأ - قبس ام ىلع ةوالع - نآرقلل مهتاليوأت نم كل رهظيسو ؛ىنيدلا حالصإلا

 ثبعلاو هللا باتكل مهفيرحت ىف مهاطخ نومسرتيو «لّوألا ةينطابلا جهن نوجهني
 !!هتايآب

 : ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةيئاهبلاو ةيبابلا فقوم ه

 مهعنمي ملو ,ميركلا نارقلاب فارشعالا نيبو مهنيب ةيئاهبلاو ةيبابلا دئاقع لحن مل

 مهبهاذمو «ةلطابلا مهاواعد ىلع دهاوشلا هنم اوذخأيل هيلإ عوجرلا نم ذاشلا مهفقوم

 .ةلهجملا رامغألا لوقعب اريرغتو ؛ةماعلا ىلع اهيومت «ةدسافلا
 ةةنبلا لهأ ريسافت بيعي ىناريإلا لئاضفلا وبأ ©

 ةّئسلا لهأ ءاملع ريسافتب ديدنتلا نم مهعبمت ءايحلا نم ةرطق مههوجو ىف نكي ملو
 هل قيدصل اهلسرأ ةلاسر ىف هدجن «ىناريإلا لئاضفلا وبأ مهتيعاد اذهف ءاهريقحتو

 نم نيببح اي ريخعبو ناسنإلا قهانإب دقلو . دا: لوقيف ةئسلا لها ريسافت قلع بيعي
 دوفولاب اوفرشت نيذلا نييبكيرمألا انءابحأ نإف .ةكحضملا مهريسافتو «ةلطابلا مهميلاعت
 ىلإ مهعم انرفاسو «توريب ىف مهانلباق ؛ةريخألا مايألا هذه ىف ةسدقملا قمرا نع
 «يسللا هده ا ةهديو ((تمرألا هنم ريحتي امب انوربخأ أي ديو عقلا ضرألا

 . ةلطابلا ريسافتلا هذه عم ةعساشلا ةديعبلا راطقألا قللت: قالا ةنملك فينو نايك

 ؟هتوق ديدشو هللا ةردق ميظع نم كلذ سيلأ ؟ةعداخلا ةلهاجلا سوفنلا نم ؛ةعئاضلا

 .22) ؟(هتائيب روهظو هتايآ عوطسو
 نم ريخ هعلْشن لهأو هنأ همعز ىف ىري نآل ةّنسلا لهأ ريسفت لئاضفلا وبا بيعي .

 ىف نوخسارلا مه هلكاش نمو هنأ ىريو «زومرو رارسأ نم هيف ام ملعيو «نآرقلا مهفي
 درر دعينا اما هيطابالا هبله دي ال" ىلا نازقلا نقنادتيع ىلع قوي مريدنلا يتاعلا

 اي نس كافل نبا لاسر ملل ل ا



 ؟ج تورسفملاو ريسفتلا :

 ىفو ؛نآرقلا اهيلإ ىمري ىتلا ىناعملا نم همعز ىف سيلف رهاوظلا نم ةّنّسلا لهأ ورسفم

 :هصنام لوقياذه

 ؛ةيبرعلا ةغّْللا فرعي نم لك هفرعي رهاظ وه ام نآرقلا تايآ ىناعم ناك ول .. (

 هللا لوسر لوق ديري - لوقلا اذه متي فيك (ةيبدألا مولعلاب ماملإ هل نم لك نم ذذلتو

 (ا/) ةيآلا ىف هللا لوق قدصي فيكو - ؛هبئاجع ىضقتت ال هنإو : نآرقلا نأش ىف

 . 2١7 © ملعلا يف نوخساّرلاو هللا لإ هليوأت مّلعي امو ل : نامل رست

 :ةدسافلا مهتاليوأت نم لثمو «ريسفتلا ىف ةيئاهبلاو ةيبابلا جاتنإ ه

 عمسن مل ؟نارقلا ريسفت : ىف ةفئاطلا هذه بتك نم ءيش اا ل لعوكو 1

 يوسف لوألا 0 اك اح ريجتلا ا فلا ههنا أرقن ملو

 يور ا كر رات وف اعتب ل لاسم وح ور ركل روسو وق

 (مهسسفب :أ مهبتك ىف اهانأرق ؛هتاعدو هعايشأ ضعب ريسفتو «هريسفت نم ذبن وه انيلإ

 رك رس ا ل لا تالايقلاو ويعكلا فو

؛مهءاوهأ ىضرُي ام ىلإ هصوصنب ليم او ؛ميركلا نآرقلا فيرحت ىلع مهمجهت
 عيشيو 

ايذده رادقم ىلع كسفنب فقتل «تاليوأتلا ضعب كيلإو .مهعامطأ
 مهبعالتو ,موقلا ن

 !! لوقعلابو نآرقلاب

 : بابلا تاليوأت نم ©

 الو عرشلا هرقي ال ىذلا ليوأتلا ةقيرط ىلع اهيف ىشمف «فسوي ةروس بابلا رَّسف

 رد مدس اها اد عام

 رضع دحأ تيار نت كلا هاير فسرت لان ل: 7

 نمحرلا دصق دقو» :هصن ام لوقي .. 4 نيدجاس يل مهتيأر رمقلاو سمشلاو اًبَكوك

 . ادوهشم بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسح «لوتبلا ةرمثو «لوسرلا سفن فسوي ركذ نم

 ردك رتل وع ا ل 0 اذإ

 هير ع سر / ىف قحلا 56 0

 0 ايفو راس هللا نذل

 ارديكيف كتوخإ ىلع كايؤر صصفت الَنْب يَلاَق 9 :( ه) ةيآلا ىف و ىلاعت هلوق ىفو

 ١ ( نايذه اهبحصي ةّلع :- ءابلا رسكب - ماسربلا (5) 22.5 ص لئاضفلا ىبأ لئاسر .
 ) )9ص باوبألا باب حاتفم 5١5. 1



 ظ ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 ل ىلع لاق ذإ) :هيصقام ل وقلم «نيبم ودع ناسنإلل نايا َنِإ اديك كل

 ناك هللا وهو «ىلاعت هلل اربصو « مهفلإ ىلع امحرت كتوخإ كرمأ نم هللا كا ارأ امم ربخت

 ءاديك كل اوديكيف «كيف هلا ىضق امم ضعب ىف كرمأ نم ربخت تنك 0 ديا نر

 كمدب كهجول هلل نإو ءاديهش قحلا كلسفن نود نم هللا ةبحم ىف مهسفنأ اولتقي نأب
 ايما يدا ءاش امك ءاش دق هللا ناو هيي قطا ىلع قحاب ضرألا ىلع ارمحم

 ىلع ك.مسجو .ًاليتق قحلا ىدل قحلا ريغ ىلع ضرألا ىلع كاسفنو كمد نم كرعش
 نيرفاكلا ديا ىف ةكيريسو:كتاس فري ان ءامع اجيك ءادقملا نإو ا

00( 

 نحنو اّنم انيبأ ئلإ بحأ هوخأآو فسويل اولاَق ذإ ف : "7 0

 .هّللا الإ هلإ ال فورح اولاق ذإ .. كس نمل وج 4 نيبم لالض يفل انابأ َّنِإ ةبصع
 ل ل و ا يلا مار كارلا

 انإو . اهيييح اعلا قيقا وءابتألا ها ضرس ما طي ال

 .اروطسم رطسلا لوح يبرعلا لييحم ملا ينم فسوي نأش ىف هللا دارأ اميف ةبصع نحن
 00 رس نم رستسمل ا رس هللا دقو ةسيفن ليقفي انابآ لف نقاتل نإ

 , 250 ىلإ ب... الااتعا بلا ودش نم ناقلا لفأ ىلع نيبملا فشكلاب نيملاعلا
 : هللا ءاهب تاليوأت نم ©

 ,جحلاو ؛مايصلاو «ةاكزلاو «ءطارصلا نع نآرقلا ىف درو ام نأ هللا ءاهب ىوريو
 ىفو .ةمئألا هب داري امإو هرهاظ هب داري ال هلك ؛كلذ ىلإ امو «مارحلا دلبلاو ؛ةبعكلاو
 طارصلا معنأ : لا هس سأل كلف + تسود فاه نا لاق رع تاككلا» ١ ىف لوقي اذه
 زع هللا باتك ىف طارصلا نحن ؛نالف اي :لاق ؟جحل | متنأو «ةاكزلا معنأو ملل باتك ىف

 دلبلا نحنو «مارحلا رهشلا نحنو «جحللا نححنو راما نحنو «ةاكزلا نحنو لو
 كل يحلو سلاسل نجلا نأ ةبعك نحنو «مارحل

 «ثعبلاب نوفرتعي ال نييئاهبلا نأ ىلع لدي ام «ديدجلا رصعلاو هللا فاه راع ىفو

 بقلملا نيسح ازريم ئجمب ةمايقلا مويو ءازجلا موي نورسفي ثيح «رانلاو ةنجلاب الو

 نوكي«ةتفاهنلا ريشافعلل اقيظو» مديدخلا ييمعلاو هللا ءاهب باتك ىف لاق هللا ءاهبب

 موي وه : هللا ءاهب مظعألا رهظملا ئيجم نأ الإ «ءازجلا موي نع ةرابع ىهلإ رهظم لك ئجم
 مايألا دحأ ةمايقلا موي سيل» :لاقو «(اهيف شيعن ىتلا ةيويندلا ةرودلل مظعألا ءازجلا

 .217 (ةيملاعلا ةرودلا ءاقبب ىقبيو «رهظملا روهظب ئدتبي موي وه لب «ةيداعلا
 ىف اه دقق نم اجورلا كر ارب رانل نتا سورا ءانتللاو ةاينلتاو حلا فادني

 ١١”5. ص عجرملا سفن )١( ش 7١١. ص قباسلا جرملا(١)

 ١١7/9. :حالصإلا لئاسر ( :) 2.88 باتكلا» (؟)



 اس ”ج نورسفملاو ريسفتلا سس سسسبببلوومإ

 [ةروسرم قئاقح ةسدقملا تستكلا ىف: راعلاو ةقجلا ث]» هداف يفعلاو هللا ءايب تاك

 قد ةيحورلا ةايحلا تناك الو نفقللا ةايع 000 ةايح ىلإ زمرت ةنجلاف

 0 ا فك دعو ييودكتا وه وجورلا فوالو ةيتناقألا نه ءاديلا رك

 ةنجلا نيأ :لاق . تاومسلا برو ىإ : لق ؟تلزن تايآلا له :لاق نم مهنم ..) :لوقيف

 , 117 هياتم كرشملا اهيا اي كيتي ئردتالا ود ىفاقلا قلوألا»# لق راقلاو
 : سابع ءاهبلا دبع تاليوأت نم ©

 ل امب ىحولاو ةوبنلا نع ملكتي ؛ءاهبلا دبع دجن كلذك

 يلجعلاو# يللا لطيشلا نع ءوش اناره ميحألا رنيلوكشوف ةنفتراللا اردلت نوت

 ديفلا ايي يمر يقلل يدا سل اهداسعا ني سس يمول

 عيش وي حسو الا رمعش وبقلا نع نافل اه يكل للا ءاجتملا اقرالوق اني ةنلعنع ةيلاعلا

 كانلسرأ امو .لاسرإلا رداصمو ؛راونألا قراشمو «ىحولا طباهمو ؛ةمحرلا نداعم مهف
 "دل (نيملاعلل ةمحر :

 سيول روصلا اننا ىعدت دينمادبلا 1 كل تدربملا ةرف دجنو
 ”1مان1 وه بظنالا مويلا ىف نورظتني ىذلا وا نإ) :لوقتو «ةمايقلا

 هللا لضفب فورعملا « ىناقدافرجا اضر نب دمحم «لئاضفلا ىبأ لئاسر ائيديأ نيبو
 ل نيييفو اهيا هل ةيهبلا خضملا تانك را نييضشلا ةيابلا ةاضد معا 2 ىقارزألا

 . لطابلا هبهذمو قفتي امب «ةينآرقلا تايآلا ضعبل

 مث (ةسدهملا ةقيقحل ١-1 هنأب نآرقلا ىف درو ىذلا نيمألا حورلا رّسفُي هنأ ًالثم كلذ نمف

 ان ءانئاب ايس ا را ععش] نط اهلقيفحر درعا ١ يف اهيع ىف : لوقيف اهفرَعي

 وحلا عوكل اهيلع قلطي الو ءاهصئاصخب ركذُت الو «تايداملا فاصوأب فصوُت

 اهشرع «ىلاعت هللا رمأ رهاظم ىف ىلجنت ةقيقح ىه امإو ؛لولحلاو زيحعلاب فصوُ الو

 سوفنلا ىف اهقارشإو اهعولط لثم امنإ و«ءايلوآلا رودص اهيلجت ةآرمو «ءايفصألا بولق

 الو «ةآرملا ىف تلح سمشلا كر لاقي الف «ايارملا نت سمشلا عابطنا لثمك ةيسدقلا

 سات نيا لإ انف نك اهيلع تضرع اهنإ :لاقي الو لب ءاهيف تلخد اهنإ

 ةينطابلا ءامدق بهذم هئيعب اذهو . .2*) حاهب تعبطناو ؛تقرشأو اهنم ترهظو «ةآرملا
 يالا

 فارعألا ةروس نم ( 1١45-١47 ) نيتيآلا ىف : ىلاعت هلوق رّسف هنأ اضيأ كلذ نمو

 ها 6 ا

 مهاوبلا هير سات ةاهيمو نانا مقر . 87/ ص هللا ءاهب باتك ١9(

 . 7559 ص لئاضفلا ىبأ لئاسر ( 4) . 5١ ص ةيئاهبلا ئدابملا(*١9



 س7 ؟ج لو سفملاو ليسلا سسسس
 ةبيغ مايأ نع ةرابع وه - ارارم ىنم هتعمس امك - ليللاب دارملا لاه شالا نييك

 دحاو موي لك بسحي سددقملا ةاروتلا ىف لزن ام بسح ىلع مويلاو «ةقيقحلا سمش
 ىلإ هقلمو نوعرف نم رفو ءرصم ضرأ قراف امل مالسلا هيلع ىسوم ناكو «ةدحاو ةنسب
 بيعش مانغأ يراو نكسي تاونس رشع نيدم ىف ماقأو «نيثالث نبا ناك «نيدم
 ىجايدلاو ؛ةملظملا ىلايللاك تناك ىتلا ةدملا هذه ىط ىف ناكو «مالسلا هيلع ىبنلا
 ؛هقارعأ بييطتو ؛هقالخأ بيذهتب الغتشم ؛ةعباصلا ماهوأو «ةنعارفلا ملظ نم ةحلاكلا

 هثعب هَقَّلَخ متو هقّلُخ باط املف «هدارفن ناو هتدحو ىف هبر عم ةاجانملاو مدخل

 نوعبرأ وه ةليل نيعبرأب دارملاف . ليبولا كلذ نم مهذاقنإو «ليئارس ! نب انامل ايلا

 (اندعاو) ةملك ىفانت الو ,.نيدمو رصم ىف اهئانثأ ىف مالسلا هيلع ىسوم ماقأ .ةنس

 ديل ل ملكت ىضتقي اهرهاظ ثيح ءريسفتلا اذه

 ىلع ىتح .بلقلا ىف مهلأو «عورلا ىف يملأ ام نلف عيش انما هك ةفيلكلا

 لابجلا نم يذخّنا نأ لحلا ىلإ كبر ئحوأو » : د ةاس ل

 عبَتت الو حلصأو يموَق يف ينفاخا نوراه هيخأل ئسوم لاقو ل ,[ :لحتلا]
 هيلع يسوم لأ: ىلع لالي ةكرابمللا ةيآلا .يفالكا 1[ 4 ةريد ةم م

 ىف روك ذم وهامك «ةيربلا د ههيجيشلا عم ناك امنيح نوراه هاخأ فلخأ مالسلا

 هذه ىف اودمتعا نيخرؤملا | فيمن( دع همام نع تقلا كير اوعلا نأ الإ ,خيراوتلا

 رردلا باتك ىف انتبثأ انكلو «ةقيتعلا بتكلا رئاسو ةاروتلا ىف ءاج ام ىلع لئاسملا
 قضم اميكوم نور اها كل ا زوجيف «ملعلا 0 ا اذه فعض ةيهبلا

 ونب ناك دقو «نيدم ىف ىسوم بايغ مايأ بعشلا ظفحل «مالسلا امهيلع ىسوم

 ىسوم باغ املف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ مهدج ندل نم ديحوتلا ىلع نوظفاحي ليئارسإ
 ,هموقو نوعرف ىلإ افلزت نييرصملا تادوبعم دحأ سيبأ لجع مسر ليئارسإ ونب عضو
 هيلع ىسوم عجر املف «ةينثولا ةنايدلا اوقنتعاو ؛ةيرصملا ةيسنجلاب اوسدجت مهناكف
 امك «نوراه ىلع كلذ ركنأ «ةلطابلا ةدابعلاو ةقيسلا لاحلا كلت ىلع مهآرو مالبسلا

 نوكرتي ىأرلا ةبالصب اوفرع ام ىلع ليئارسإ ىنب نأ لقعي ال ذإ ,نوخرؤملا هركذ
 :نايل رشغ مهبلا عوجرلا نع ىسرم ريخات كيني ةثوزوملا ميم

 لاق كين رظنأ ينرأ بر لاق هبر هملكو ادتاقيمل ئسوم ءاج املو ل : ىلاعت لاق مث

 لجل هير ئلجت اَمَف ينارت فوسف هناكم رقتسا إف لجلا ىلإ ضنا نكلو ينارت نا
 # نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت تبت كناحبس لاق قافأ املف اقعص ئسوم رخو اكد هلعج

 ىف اوفلتخا - هلل 0 ا اكظفح  ملعا .. *١17[ : فارعألا]

 ىضتقت ثيخ «هتيؤر زاوج اوركنأ ةلزتعملاو ةعيشلاف «هتيؤر زاوج مدعو ىلاعت هللا ةيؤر
 هر وهو كلذ لاقماو ىلا و: نيعملاو ةسللا تايقعتس هم نمو ةلئاقماو ةيجلا



 نر و وي بجي سس سبل
 تاذلا ل 0 ل درع

 ةديقعلا هذه ىلع هجن ثيداحألا كا حلا حيرص

 ىف :تعاش ثتينح.«ةيمعؤلا دئاقعلاب اهوجزمف «ةيرجهلا نورقلا طساوأ ىلإ ةحلاصلا

 ةيؤر نإ :اولاق مهنإف «ةيلقعلا ةصقانلا فراعملاو ؛ةيمالكلا لئاسملا مهنيب نورقلا كلت

 تاذ ىرتف ؛رظنلاب ةطاحإلا ليبق نم تسيل اهنأ الإ «ةمايقلا ىف ةعقاوو ةزئاج ىلاعت هللا

 00 ل 00 لالظب نيلطنسملا ءانوبلا لهاو..ةفيقتح ةيؤرلا راكنإر

 0 0 5 ها ولاا كوسم

 اهيلإ فاضيو دنسي ام لكو فاصوأل أو ءامسألاو .ريمض عاجرإب نيعتت الو «ةراشإب

 كلت لاثمأ ىنعم مهف مهيلع لهس كلذلو ءاهعلاطمو اهرهاظم ىلإ ةقيقحلا | ىف ةعجار

 0 فحصل ةنييللا 0 ل

رك ل يغرق انج سك تاجيل رمادا بيبللا بيبحلا اهيأ
 

 ملعلا لهأ مورق نم وأ ؛كلملاو ةلودلا ديدانص نم اوناكأ ءاوس «ةراعتسا لاجرلا

 فورعملا ىعخنلا ثراحلا نب كلام ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قلطأ امك «لضفلاو

 ىف كيدل مولعم مالسلا هيلع هماقمو «هتاممب ربخأو «هتافو ركذ رهعشا امل ءرتشألاب

 ؛ةعانصلاو سعال كواحد نع ةينغتسم هبطخو هلئاسرو «ةعاربلاو ةحاصفلا

 ثيح ةفاطّللاو ةبسانملا | ةياغ ىف ةراعتسا هذهو . ةغالبلا جهن ىف ةروك ذم هذه هترابعو

 ؛ةلودلاو ةمألا وأ «ةنايدلاو فراعملا ضرأ رارقتتسال داثاوألا ةلرنمب مه لاجرلا رباكأ نإ

ألا رئاسو ؛هريمازم ىف مالسلا هيلع دواد هقلطأ اما انمخكو
 ىف ليئارسر ىنب نم ءايبن

 ال ىقرخسم هل لوقأ» :(45)رومزم ىف ءاج امك «ىلاعت برلا ىلع مهبتك

 أ امنا ملدلا كارير ةرفيوف لولو :(ا١17)رومزم ىف ءاجو («(ىنتيسن

 نأ 02 تفرع اذإف ءاهلاثمأ نم ريثك ىلإ .. ( ىنصخحو ىترخحص كنأل ىصاللخب

 ؛هللا مهيري نأ هيلع بعشلا حارتقا ببسب ىلاعت هللا ايؤر بلط امنإ مالسلا هيلع ىسوم

 ةريخلا اوقف: هللا نادل ءاسنلا ] ؛# ةرهج هّللا انرأ ه : ىلاعت هلوق هيلع كلذيامك

 ا ل ل لابج رارقتساب ةفوقوم هعيؤؤر نأب

 نيقيلاو ةفرعملاو ملعلا نم نيكملا خ خسارلا تباثلا ماقملا ىلإ مهغولب مدع ببسب مهنكلو

 00 ل ا م نأو دب الف

 بتارم دعب لمكت مل ثيح «ضارعإلاب مهلابقإو ءكشلاب مهنيقيو ءرفكلاب مهناميإ



 |101١| ؟"ج نورسفملاو ريسفتلا ل

 قاقحتسا ةبتر ىلإ دعب اوغلبي ملف :مهناميإ ناينب ايلعلا ةجردلا ىلإ غلبي ملو ,مهنافرع
 ئايبنألا روهظ نم دب الف «ءاقبلاو رارقتسالا ةجرد ىلإ اودعصي ملو ؛ءاقللاو ةيؤرلا

 رم ىلع ناميإلاب مهفراعم لمكتو «ةيرشبلا تادوجولا راجشأ ةيبرتل «ءايفصألا مايقو
 قلمي نسخ ا قممالاو نركمتلا وق ىلإ وهل مل . رويضعلا ككاو وسسللا

 .ءاقللاو ةدهاشملا هيلا ىلإ مهنم نوغلابلا فرشتيو «ءامسلاو ضرألا بر مهيلع

 تتيح كيلا رظنأ تلا فر لاق ماعلا هيلع يوحد ةميركلا ةيألا رييضتت ةضالخل

 ليئارسإ ىنب نأل «ىنارت نل كنأب : ىلاعت هللا هباجأف ىلاعت هللا ةيؤر هنم اوبلط بعشلا نإ
 ل و ل ل ا لا ا

 هناقيإو هناميإ | ماقم ىف دوجولا لبج رقتس انإف ,ناقيإلا رارتخسا ري داففو تا دروعتولا

 ءاقلل دعتسا ذئنيح ؛دوهشلا نيح همام وم عوفي مو نعي ملو دوبعملا ىلجت نيح
 كلت نم دحأل برلا ىّلجت مث : هللا ةيؤرب فرشعتلاو هللا ىدي نيب فوقولل قحتساو هللا
 عضعضتو ؛هدوجو كدناف «ناقيإلاو ناميإلا لابج نمو «بعشلا ءاسؤر ناك نمم ةمألا

 2 فرعو «ناحتمالا كلذ نم ىسوم قعصناف هناقيإ برطضاو «هناميإ

 تبت كناحبس  :لاقو . رس ا لأس ام ىلع مدنف ؛ناتتفالا
 )2١. «نيبمؤملا لأ انأو كيلإ

 نع ,ءايبتالا كيف نعلا نقية نعي ران اونأنب ةلئل ةيعبرألا لّوأ فيك هيلإ رظناف
 ىلايللاك ةملظم تناك ةنس نيعبرألا ةدم نأب ( ةليل ل ) ظفلب ريبعتلا دع لوك انيسأر

 .هب ىذهي ىذلا ىنعملل («اندعا اس و م ا

 دعب ىتأيس امك اعبط نآرقلا اهيف امب - ةقيتعلا بتكلا رئاسو ةاروتلا مهتا فيكو

 مدعب ةّئَسلا لهأو ةلزتعملا ىمر فيكو ؛ةيخيراتلا تاياورلا 000
 قيم علك ابق ىلع قمو هنأ عدا: تيك ورع انآلا قف ةديراول | ةيؤرلل ىقيقحلا ىنعملا ةباصإ

 نع (لبجلا) ظفل فرص فيكو ؛ةيالل ىقيقحلا ىنعملا اوباصأ نيذلا مه نييئاهبلا

 ىف فيسلو:. 1ةنيالا ف انيشوب لا رثقلا طفلا نوت يمس المعمم ىلإ ذارد ماع
 ني قدا نافع داهم نم يي علا نايف ىف اجو اذا: ىلإ ةنشفابط
 ْ :('"2دضاو

 ىف اهنأو «ةعقاو ريغ نآرقلا صصق نأب لئاضفلا وبأ حرص «ةيهبلا رردلا باتك ىفو
 نو ضو ضان يلا ل ا سل حرا زومر ةقيقحلا

 مهفراعنم ىف مألا عم اولهاست مالسلا مهيلع ءايبنألا نإ) :لاقو :«2") (نآرقلا تايآ

 )١( ص لئاضفلا ىبأ لئاسر 55 "١١ :حالصإلا لئاسر (؟) 7/7 ١5.
 :قباسلا عجرملا (؟) 55/8 .



 ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس جل
 اورتسو «مهدنع امب اوملكتف «ةيملعلا مهئدابمو ؛ةيموقلا مهصيصاقأو «ةيخيراتلا

 . 17( تازاععتسالا ميلبوتاتس اهيلع اون دينو: تاراشإلا ناغتسا كم قئاقلا

 مهماهيإو «نينمؤملا بولق ىف كشلا لاخدإ اهب داري ةبذاك ىوعد هذه نأ كش الو

 نَم نود هملع مهدنع ىذلا هنطاب ىلع دمتعي امثإو ؛هرهاظ ىلع دّمععُي ال نآرقلا نأب

 موقي نلو مل ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو ءاذه انموي ىلإو . سانلا نم مهادع

 هيتأي ال 8 ىذلا وه وهو «نآرقلا صصق نم ةصق ةحص مدع ىلع ىلقع وأ ىخيرات ليلد

 1 تلصف] ٍرايمَح ميكح نم ليزتت هفْلَخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 ىف يلاعت هلوقل ( ةيهبلا رردلا) ىمسملا هباتك ىف ضرعي لئاضفلا ابأ دجن كلذك

 4 هليرأت مهتأي اًمَلو هملعب اوطيحي مل امب اوبدك لب ل :سنوي ةروس نم (5) ةيآا
 م ا فاربعألا ةروس نم ( 57 ) ةيالا يف ىلابعت هلوقلو
 علا اير تاج دف لق م هوست نما لوط وأ

 )0 اهيناعم نآرقلا تايآ ليوأت نم دارملا سيل

 مث .. («ةيانكلاو هيبشتلاو ةراعتسالا ليبس ىلع ظافلألا اهيلع قلطأ ىتلا ةيفخلا 1

 فشكو اهيناعم نايبو ءايبنألا ةنسلأ ىلع تايالا كلت ليزنت هللا ررق) :اذه دعب لاق

 مهيلع - اوفعب امنإ) :لاقو ««ءامسلا نم لزني امنيح هللا حور ىلإ اهدصاقم نع رسلا

 غلبي ىتح ىلامجإلا ناميإلاب مهنم اوفتكاو «ةدوصقملا ةطقنلا ىلإ قلخلا قوسل - مالسلا

 فشكيو دوعوملا هللا حور رهظيف غولبلا ةبتر ىلإ ةدقفألا ريس ىهتنيو هلجأ باتكلا

 ةيوامسللا بتكلا سفن ىفو» :لاقو «(د دوهشلل مويلا ىف ةنونكملا قئاقحلا مهل

 0 ىف الإ رهظت ال ةدوصقملا ةيلصألا اهيناعم ىلإ اهتايآ ليوأت نأب تاحيرصت

 :لاق مث . (هّللا هجو ءاهبب ضرألا قافأ نارشاوللا ها نيتك هربوا موي ىنعي

 ا ةهفات نايبلا لوزن ىلإ ةاروتلا لوزن ندل نم تءاج كلذلو»
 2 نلت دمينلو 23 ديم )# دعمم ةانووب

 فرحا اذه ىبأي نكلو هب ربحا عوقو :نع ةرابع نيتيآلا ىف ليزؤأتلا ظفل نأ مولعمو
 اذه دعب بيجعو «ةيفخلا ىناعملا ىلإ تايآلا ليوأت ىلع ليوأتلا لمحي نأ الإ فرحنملا

 امأو ءبسحف غالبلا مهتفيظو نأل «تايآلا ليوأت نوفرعي ال مهنأب لسرلا مهتي نأ

 رظنو هرظن ىف هللا حورو . هلوزن نيح هللا حور ىلإف ةيفدلا ىناعملا نع رعسلا فشك

 ؛هيلإ قلخملا قوسل اولسرأ لسرلا نأ ىعديو «ةطقنلاب هنع رّبَعُي ىذلا ءاهبلا وه : هعايشأ

 دماجو «ميقع دراب ريسفت اذه نأ كش الو «ةمايقلا موي نوكي هروهظ نأ اضيأ ىعّديو

 نم ريسافتلا لك ىمريف فسعتي هدجمن لب ءاذهب فرتعي نأ ديري ال هنكلو ءلضم

 .55/5؟ :حالصإلا لئاسر (؟) .عجرملا سفن )١(
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 عةدعبم ةلضم «ةدماج ةميقع «ةدراب ةهفأت اهنأب نايبلا لوزن ىلإ ةاروتلا لوزن ندل

 يدا ةيطورط يو اما راعب مد رمل امج ريتال جول يك جب

 .هدحو

 امو :رثدملا ةروس نم(" ) ةيآلا يف ىلاعت هلوق ٍرْسسِفَي لئاضفلا ابأ دمن كلذك

 0 ل ل ا

 ةغللا ىف ةكئالملاو «ةكئالملا دحاو كّلملا ظفل نإ » :لوقيف لقع هب ىضري وأ ؛عرش

 ؛ىماسلا لصآلا نم ةذوخأم اهنإ ثيح «ةيناربعلا ةغّللا ىف ام ىدعمو اًظفل قفاوت ةيبرعلا

 هينا دلكلا وب ةيووشالا يروم اقفال 1 دن وروما » َتاْغّللا دم ةيفحفلا ىدذلا

 ىف ةكئالملاو كّلملا ظفل قلطأ هنأ امكف «ئش ىلع ءاليتسالاو ةيكلاملا ىنعم ديفي وهو
 (ةادهلا ةمئالاو «ةيسدقلا سوفنلا ىلع ةيوامسلا بتكلا ىف ةظوفحملا ةيوبنلا تاملكلا

 ةيادهلا مامز اوكلمف ؛ةيتوكلملا ةيناحورلا قالخألاب مهقلختو ةيرشّبلا بايث مهعلخل
 ؛مهتواقشو سائلا ةداعس ىف ةقلطم ةطلس اوطعأ مهنأك «ةيالولا كلام كولم اوراصو
 اذلو ءرابخألا ىف تءاج ىتلا ةقلطملا ةيالولا ىنعم وه اذهو «مهلالضو مهتيادهو

 ىف ظقللا اذه قلطا كلذنك .زابلاو:ةنجلا ميسيقتناربآلا ريما و نازبآلا كيس قف

 رتل رو | نيم وبل اجمل زيف ارواب زي ١ اعتز تيتا نوف دق مركلا

 ةمئألا ظفل مهيلع قلطأ هنأ امك ؛ ةكئالملا ظفل مهيلع قلطأ اذلو رانلا ىلإ مهنودوقي

 لئاضفلا وبأ لدتسا مث .[ :4١ ل هلوق ىف

 مث «لالضلاو روجلا ةمئأ ىلع ةكئالملا قالطإ زاوج ىلع ةميدقلا بتكلا نم تارابعب

 هللا ةنج لوخدل باوبأ تانايدلا نأ ركذف ءرشع ةعسعب ددعلا صيصخت رس نع ملكت

 مث. . الثم اهرييغت نوح هللا طخسب منهج ىف لوخدلل باوبأ اهنأ امك ,هناوضرو

 ءايبنألا ىلع اضيأ قلطي «تانايدلا ىلع اضيأ قلطي امك بابلا نأ ىلإ اذه نم د ما

 : ىهو ةمئألا نأش ىف تدرو ةعماجلا نع اهلقن ةرابعب اذه ىلع لدتساو «ءايلوألا رابكو

 مهنيب برضف ةميركلا ةيآلا ىف ريشأ هيلإو : لاق (هنع ذوخأملاو ىتوملا باب متنأ»

 ررق نأ دعب «[ ١ : ديدحلا] ا ل

 ةينامث ىهو «رشع ةعست ىلوألا ةطقنلا.روهظ دنع تناك ةنجلا باوب  نأ) ىعدا ؛

 ءايلعلا ةورذلا ىلإ نوصلخما دعص مهبو «(' 7ةين ل ا اي لا

 ءانبلا نوم انامل نعي ع دق ينم كيرلا لاجدلا ضراع مث .. ةنجلا اولخدو

 :لاق مث ««نمحرلا لامج ةضراعمو «ناميإلا لهأ لالضإل «هبابحأ ةاهدو هباحصأ

 ةمئأو لاجدلا باحصأ نم لاجرلا هذه وه ةكرابملا ةيآالا ىف رانلا ةكئالمب دارملاف»

 لوول ارب امنيا يللا اع دفامتلا ريشيطاوا نادل ووو ساكو



 لس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 130 نيكل نوانلا اذه نقد انعارانلا كرا دفا كلذ دعب ركذ مث .. (لالضلا

 ىلإ لاتفسشلا باحصأ ةداقو (ميحجلا ةكئ ةكئالم 00 ديجملا نوكلاو

 .(ميلألا باذعلا

 الو ليلظ ال + بعش ثالث يذ َلظ ىَلإ اوُقلَطنا ه : ننام رو كارا ناد دا 1

 دجم نامزو رود لك ىفو) :لاق مث .. [#”0 :تالسرلا] © بهْللا نم ينغي

 :ةمكحلا نزاخمو ؛نآرقلا ةلمحو «ناميإلا لهأ اهفرعي قيداصم ورد تافلكي

 ( "7 (نايبلا علاطمو
 ةيوامسلا ريغو . ةيوامسلا تانايدلا عيمج نأ : لئاضفلا وبأ ررقي ةيهبلا ججحلا ىفو

 ؛ةيعرفلا ماكحألا ىف تفلتخا ن نإو ؛ةيلصألا دئاقعلا ىلع قافتالا ةيحان نم ةدحاو

 عرش ل :ىروشلا ةروس نم ( ١7 ) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت ىف لوقي ثيح كلذو
 ئسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذّلاو احون هب ئصو ام نيدلا نم مُكل

 ىف ربتعا فيك - هللا مكقفو - اورظناف) : « هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو

 دحاو ف ةيمالسإلاو ةينارصنلاو ةيوسوملاو ةيتشدرزلاو ةئباصلا تانايد ةميركلا ةيآلا

 دودحلاو ماكحألا ىف اهفالتخا ىلع ءادحاو اًهلإ اهعراشو اهسسؤم ربتعا امك

 عئارشلا عيمج داحتا نم رثكأ ىلع لدت ال ةيالا نأل ءحيرص رفك هنم اذدهوأ ”نج ادالاو

 لحأ لقي ملف ؛«ةيتشدرزلا ةنايدلاو «ةيئباصلا ةنايدلا امأ «دئاقعلا لوصأ ىف ةيوامسلا

 . ةيوامسلا عئارشلا رئاس نيبو امهنيب ىَّوسُي ىتح هللا عئارش اهنإ

 ىه ىتلا ةسدقملا ةقيقحلا عوجر :اهب ديريو «ةعجرلاب لوقي لئاضفلا ابأ دجن كلذك

 ةيناث | ةرم لزنيف عجري هلم دمحم تومب هعاطقنا دعب ىحولا نأ ىنعم ىلع «ىحولا

 (ةسّدقملا ةقيقحلارهظم مايق اهناب : ةمايقلا رّسفُيو .ءاهبلا مث بابلا مهميعز ىلع

 ىنعملاب ةمايقلاو ةعجرلا امأو» : لوقيو ةبيغلا دعب اهقارشإو اهعولط ةعاسب : ةعاسلاو

 (ةيعيبطلا سيم سيماونلل فلاخم وه ذإ «لوقعم ريغ رمأ ىهف مكألا هرظتنتو دقتعت ىذلا

 50 وبلال ينل وووانفز

 (ةمايقلا مويو هللا موي تاراشب نم ةسدقملا بتكلا ىف لزن ام عيمج نإو : لوقيو

 دصاقم ظافلألا كلتل.نوكت نأ دب ال .. اهطارشأو ةعاسلا دوروو «برلا روهظو

 تالولدملا ريغ تالولدمو ؛ةيرهاظلا ىناعملا ريغ ناعمو ةنكمم ميهافمو ؛ةلوقعم

 299: ةيلوألا

 , 324 ت14 نص لئاضقلا ىباأ لئاسر عالأ هللا عام نمو كنوع مارق
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 ةقكنا ؟ج نورسفملاو ريسفتلا
 باتكو نايبلا باتك ىف رظن - ءاهبلاو بابلا ةوبنب لاق دقو - لئاضفلا ىبأب ىنأكو

 هاوتسم نع نآرقلاب لزني نأ دارأف .هتحاصفو نآرقلا ةناصر ىف امهدجي ملف هللا ءاهب

 الو) اقم اوراكل ور ايجلا امير رد نزلو نوم راجع ص يتامرو ناجل يف

 هتاملك فصرو ؛هتغالبو ؛هتحاصفب رشملا مالك نع هلل مالك زاتميالو فرعي

 .7'2 (موق هيعدي امك «هتاراعتسا فيطلو ؛هلمج عيصرتو «هتارابع عيجستو
 ةزجعم نعامهل شتفي حار  ءاهبلاو بابلا ةوبن ىعدا دقو هنأ دقتعأ امك

 تازجعم ركني نأ كلذ هرجف «ةزجعم ءزج ىلع الو رثعي ملف «ةوبنلا امهاوعد قّدصُت

 «ةلوقعملا رومألا نع تاراعتسالا ليبق نم اهنأب اهنم نآرقلا ىف درو ام لّوأتيو «لسرلا

 ىوعد نيب ةلص ال هنأب لوقلا ىلإ هرج امك «ميلسلا لقعلا هزَّوجُي امم :ةنكمملا قئاقحلا

 نانجت :ىرعا:ردعلا نور يشن "ل7 لانكف ا راراللاب تاتا قع دمنا نيجتل اس

 ةيعبالإ تشتت ةوبدلاو ةلاضرلا نات" ةلايولا و ةويغلا ءاقدا خيو معينا تعلاو فئارجتعلا

 قش ىلع ةردّقلاب ىنعملا اذه طابترا وه امف «قلخلا ةيادهل ىلاعت هللا لبق نم نابسنإ

 210 لقي راعيشألا راجحتالا قاطنإو «راهنألا فافجو «راحبلا

 «ميظع رش باب حتفي نأ اذه ءارو نم ديري قيدنزلا اذه نأ ىف لقاع كشي الو

 نم ةيئاهبلاو ةيبابلا ءايبنأ هنم لخدد امك «ةلاسرلاو ةوبنلا قع دي نع لك هم نحتلمل

 / را
 ىلع ىلوألا اولمحف ؛ةنوعلملا ةرجشلاو ؛ةكرابملا ةرجشلا ةعيشلا وبصعتم لّوأت امكو

 ا امهلوأت كلذك ؛ةيمأ ىنب نم مهئادعأ ىلع ةيناثلاو ؛تيبلا لآ

 لثم ضرألاو ,تاومسلا رون هللا :رونلا ةروس نم (*) ةيالا ىف ىلاعت هلوقل 0
 نم دقوي يَرَذ بكوك اهّنأك ةجاجزلا ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمكك هروُن

 ةكرابم ةرجش » ظفل قلطأو» : ةيآلا: . «قييرغ الو ةيقرش أل نوير ةكرابُم ةرجش

 هئامسأ راونأ قرشمو . تاصتستح بيسو كرم رهظم ىلع ( ةنوتيز

 قرشتو ؛ةيهلإلا راونألا ءئيضتو قلأتت اهدحو ةكرابملا ةردسلا هذه نم نإف «هتافصو

 ةقرلا ةياغ ىف ةراعتسا هذهو «ةيوامسلا ةيتوكلملا ةردّقلاو «ةوقلاو ملعلا ةعشأ عملتو

 (ةيوبنلا تاملكلا ىف الإ اهلثم دجوي مل «ةعاربلاو ةفاطللا ةياهن ىف زّوجتو «ةفاطللاو

 :لاق .(ةيسدقلا قئادحلا ىف .سدقلا رويط تامغن نم الإ اههنيبش عمسُي ملو

 ةراعتسا :ةنوعلملا ةرجشلا ظفل قلطأ «ليئارسإ ىنب ةروس نم ( 0 ) ةيالا ىف كلذكو »
 ةييضوفمعلا ةطلطنلاو (ةيوسألا ةلالسسلا نم هللا لوس ىيراجمو هللا ءادغأ ىلع

 )١( ص عجرملا سفن (1) . 77 ص قباسلا عجرملا 7١.



 ا ين سي
 00 يفر

 ىلع ادد انعا .ميوو اوف دان كاف 5 انيطعت «ميركلا ن نآرقلل ةيبابلا تاايواق نمد دق

 دصقلا هتريرس ىف لمحيو «ةينطابلا لالطأ ىلع موقي 6 ىتانهنبلا وأ ةئبابلا ةيبهلملا نأ

 نأ دعب «ةلاسرلاو 00 «نارقلا تايآ ىف ليوأتل | لوعمب مالسإلا ةعيرش مده ىلإ

 مهفالسأو ةيبابلا نإ | : ىهف كلذ دعب ةملك انل ناك اذإو . هك دحوم هلام وعلا هين

 يعل رولا ا رفا صوصنل ليوأتلا أدعبا نم لوأ رو اواو

 ةوهيلا ةفسالف نم ةفئاط هيف اودَّلَق عينص وه امنإو ؛هدعاوق نم نيدلا قاينب ىلع ىت

 نيثالثو نيرشع نيب ام دولوملا ىدوهيلا فوسليفلا ( (نوليف» وه 0 ا ا

 ىلإ زؤمر اهنيف امع اريثك نأ ىلإ اعاد :ةازوعلا ندوات: دان اذ نقلا هن دايما لبق ةنس

 ناك ىزمرلا ليوأتل ا ل را

 نم ةجتانلا لا 56 ا 00

 .نيرمتلا نم ةلصاحلا ةليضفلا بوقعيو «ةيزيرغلا ةليضفلا وه مهدنع قاحسإو ؛ملعلا

 الإ مهنم هلبقي الو «نوءارملا نودحاجلا الإ هيلع موحي ال ىذلا ليوأتلا نم اذه لاثمأ لإ

 "0 (نولفاغ قحلا لئالدو ةمكحلا | عقاوم نع مه موق

 ملكتن همرحلا تارقلا لمتخ مهثيدحو مهميدق - ةينطابلا ١ فقوم نم انيهتنا نأ دعبو

 قسرا هلا لوقف ب فمي نورلا كقرم مغ

 د 2 د

 .5/8- 9ا//9 : حالصإلا لئاسر (؟١



 ا ا لا قا م
 مركلا تارقلاو ريسفتلا سوييفترمو: . ةيديزلا

 قا يا ربع ياس 41و ورع يورو ياغيسشملا نبأ هنزل هد دق د
 مهنأ دجي ةيديزلا بتك أرقي ىذلاو «ةنسلا لهأ روهمجو ةيمامإلا لا

 فاالخ وهف فالخ نم نيقيرفلا ا لووك حلا لهأ بهذم ىلإ ةعيشل | قرف برقأ

 ل

 هللا لوسر دعب ةفالخلاب ىلوأو ؛ةباحصلا رئاس ( هرم لقا اع ةيكيولا قرت

 هسا سا سوس مدل لك نإ :نولوقيو

 ال مهف كلذ عمو «نيسحلا دالوأ نم مأ وستلا دالوأ نمدواك ١ ءاوس عمقعاط حبصوو

 ةمامإ مهدنع زوجم هنآل ؛ اميعمابإ ةوزروح لبا اينو ردكم الز نيستا خم كواربخي

 عةيقتلا نم ةيمامإلا هب تلاق اع اولوقي مل مهنأ امك ؛لضافلا دوجو عم لوضفلملا

 تافارخ نم كلذ ريغو . .نامزلا رخآ ىف مهعوجر مث مهئافتخاو «ةمكألل ةمصعلاو

 .مهتلكاش ىلع نمو ةيمامإلا

 رثك اذهلو مهتمئأ يف داهتجالا نوطرتشي 7 ةيديزلا ىلع هظحلن ىذلا لكو

 «تيبلا لهأ قيرط نع تناك اذإ ذإ الإ ثيداحألا ةي ةياورب نوقثي ال مهئأو ؛داهتجالا مهيف

 ديز نع ةيورم ثيداحألا نم هيف ام لك نأ يري ةيديزلل ( عومججا باتك ارقي:ئدلاو

 كلذ دنعي هيف سيلو كي هللا لوسر نع ةمئألا نم هئابآ نع نيدباعلا نيز يلع نبا

 ىلع ظحالي امك مهنع هللا وا ا نا وا ا بل

 اذه ىف رسلا عجريو «مهتادقتعمو ةلزتعملا ءا رآب ريبك دح ىلإ اورثأت مهنأ اضيأ ةيديزلا

 .وونم اهيل كلل ازوااجج يا طعوورل زدداو راع هاملت راع نيس يعانإ لاا ىلإ
 امك ريسفتلا ىف ,٠ ايضاح اهي اطوب ارو رحا هيمو زل يور نا كلج زمور يعصب هانا

 اها ا يان م ةرسسقم ةديقعب رثأتي امنإ ريسفتلا نأل ؛ةيمامإللل انيأر

 0 دوق للا ير عدل ل مشل

 5 كوس ع

 نو انزانسلا نق سلات دكا يفر دنولا ريتا درعا سنت ايو شت اذإو
 وهو (ريدقلا حتف» ئمسملا ىناكوشلا ريسفتب الإ اهنم رفظن داكن ال انإف ءانيديأ لوانتم

 حرش د هس راسا نتا دج ا يو دم

 ىف تأ ىرخأ يخت كح ا 0



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ظ

 عويدلا انهن يفك مثلا هنا ريس موديلا ىلإ :توفيو تقلا و1 هيير زوق نيسقللا
 ؟انيديأ ىلإ لصت مل اذلو «راشتنالاو

 نق ريتك نع# ةلادع نركت نا تير او يمقن ىلإ لاونجلا ده توضو تاما
 عساك ضعت ىلا ومطا وبلا ىلإ ويشن انف ٠ يفوز د دا اذ ايضا اقف كل اا ل يلا
 تيقبو «نامزلا ميدق نم تماق ةيمالسإ ةفئاطل نوكي ال نأ لوقعملا نم سيل ذإ «ةصاخلا

 :.رهمتفلا يب اصلا ١ اذه الإ مويلا ىلإ اهتاموقمو اهميلاعتب ةظفتحم

 اذهب ةيانع اهل ىتلا بتكلا ضعب ىف ثحبأو شتفأ تبهذف «ىأرلا | ذه تحجر

 . ةيديزلا ءاملع نم ضعبل ريسفتلا ىف بتك ضعبل ءامسأ ىلع رشعأ ىلع ,نأشلا

 نة كالا رماد سس ناو شرس رف احدنا » ميدنلا نبال تسرهفلا 0 تيس ماو

 .2') ريسفتلا رداون باتكو ؛ريبكلا ريسفتلا باتك «بتكلا نم هل
 هل «ىديزلا ىدارملا روصنم نب دمحم رفعج ابأ نأ :اضيأ تسرهفلا ىف تدجوو

 رمسملا بتاعتك حالا رب عريبكلا رينستعلا باعك اييودتعلا يينعلا ىفاناننافك

 علا

 رم وا ١ دي لو 9 هك 0

 اهنم تجرخف «ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأل راهزألا حرش ىف ةروك ذملا لاجرلا مج

8 

 نر روتفتما رو ةويعتم واذ انني يعايتس ا اص نوا هيد قاع انقل بقيق موت

 لا نيمتاعو نينو بوت هك ىفوحلا ديزل انكا دعا يدل

 نيرشعلا دودح ىف ىفوتملا «ىديزلا ىتسّبلا ىلع نب ليعامسإ ريسفت - ؟
 .( 67 دحاو دلجم ىف وهو :لاق ؛هئامعبرأو

 غ4 هس لاونقلا «ىديتلا مك يلرقملا ةنازك زن هةنيستم نت ومتلا» يذ ةيعلا كا

 ريسافتلا نيب نم زاتعو روهشم ريسفتلا اذهو :لاق .( ةئامعبرأو نيعستو عبرأ ) ه
 نم عبسلا زيميو ءاهركذيو ةءارقلا :لوقي مث «ةلماك ةيآلا درويا هيل 5-50

 مظنلا :لوقي مث , هركذيو بارعإلا :لوقي مث ءاهركذيو ةغّللا :لوقي مث ءاهريغ

 تاق لوق لك .بسنديو ؛ةددعتم ًالاوقأ ركذيو هركذيو ىنعملا : لوقي مث ؛هركذيو
 اماكحتا طينقسيو ءاكحأالا# لوفي ومس كليو لورعلا »لوقو لق ةوورتمفملا نب
 ل ) ةيآلا نم ةريثك

 . 57/4 ص قباسلا عجرملا (؟) ظ .554 ص :تسرهفلا )١(

 . 7 ص قباسلا عجرملا ( 4) . 71 ص راهزألا حرش ةمدقم ("9)

 . 77 ص راهزألا حرش ةمدقم (5)



 ا ا
 ةسمخ )ه "5605 ةئس ىفوعملا «ىديزلا ىناوجنلا دمحم نب ةيطع ريسفت - غ

 يا نيج يمل هب ليدل لاق .( ةثئامتسو نيتسو

 | كا يلا

 ىفوتملا «ىناعنصلا ىديزلا ىوحنلا دمحم نب نسحلل «ريسفتلا ىف ريسيتلا - ه

 .2') (ةئامعبسو نيعستو ىدحإ)ه 791١ ةئس
 هذه ةينقي نس وكل نوسستشنلا ىف ةيةيزلا بفك ققدتع ةارقاف: لك وهاذع

 تلواح و »لاوسلا اذه ىسفن تلأس ؟اهيلع دهعلا مداقتب تسرد وأ ؟مويلا ىلإ بتكلا

 ةيقو كنك" 7 ينو ننتقل هولا دوس ةنمرق تروحلا ريشا و وةنارج ىلع تقاذا

 ىضاقلا وهو «نيزرابلا هئاضعأ دحأب تلصتاف - نيرهاظلا ةيديزلا ءاملع نم ريثكلا
 نعو «ريسفتلا ىف ةيديزلا تافلؤم مهأ نع هتلأسف ؛ىديزلا ىرماعلا هللا دبع نب دمحم
 اهنم «ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةريثك ابتك ةيديزلل نأب ىنربخأف «مويلا ىلإ اهنم دوجوملا

 ىف ادوجومو ءاطوطخم لازي ال مويلا ىلإ اهنم ىقب امو ءرثدنا ام اهنمو ىقب ام
 : ىتأي ام مهدنع ةدوجوملا تاطوطخملا كلت نم ىل ركذو «مهبتاكم

 .ةيديزلا ءامدق دحأ . . مضقألا نبا ريسفت -
 نم «ىرجنلا دمحأ نب نيسحل (ماكحألا تايآريسفت » ةيآ ةئامسمنملا حرش - ؟

 . ىرجهلا نماغلا نرقلا ىف ةيديزلا ءاملع
 ةنيخلا ند كوست نودللا سمت ةييدشتا وماكو ال كرابر ريجساوا جارت كن زريق دحا#

 . ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ةيديزلا ءاملع نم «نامثع نب دمحم نبا

 ءاملع نم «مساقلا نب نيسحلا نب دمحمل ؛ماكحألا تايآ حرش ؛مارملا ىهتنم - ؛

 . ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيديرزلا

 اثلا نرقلا ىف ةيديزلا ءاملع دحأ «دهاجملا نمحرلا دبع نبا ىضاقلا ريسفت - ه

 ] . ىرجهلا رشع

 رتسلا علامك ءاييفلوم عسا الو( اهمبنا قرض ال ىرخلا نعمك ةاعهو لاق
 نيبو مكنيب لوحي ئش ىأو ؟مويلا ىلإ ةطوطخم بتكلا هذه تيقب هلجأ نم ىذلا
 ىف رسلا نأب ىنباجأف ؟ريسفتلا قاشعو «ملعلا لهأ نيب ةلوادتم حبضت ىتح ءاهعبط
 ىف مهدامتعا لك نأ :امهيناثو . مهدد د اور مدع :امهدحأ :نارمأ اذه

 ان فعل وتو هيرلا نين وتلا ةليعلل ا راقنا ورش كسر ةفاشكلا و: بانك ىلع رييتطملا

 )١( ص عجرملا سفن (؟) . 57 ص قباسلا عجرملا ١١

  )59ةيسئف كلذ: ناك 15165

 01ج نورسفملاو ريسفتلا ١5 مو



 ريض يس عيسي عبس
 هعم توجرو اجرو «ريسفتلا بتك نم هادع ام لك نع نوفرصني ملا لع لعج

 نأ

 ملعلا لهأ نيب ًالوادتم هلعجي ام بابسألا نم ريسفتلا ىف ىملعلا ثارتلا اذهل هلل ا

 .ريسفتلا لاجرو
 ىوس ةي.دايزلا دنع ريسفتلا بتك نم ع ئش ىلإ لصت مل انيديأ تمادامف .. دعبو

 . دمحأ نب فسوي نيدلا سمشل « ةعئايلا تارمشلا هو «ىناكوشلل «ريداقلا حتف تانك

 نإو ؛ىناكوشلا ريسفتب أدبأسو «ىثحبو ىتسراد ىف نيباتكلا نيذه ىلع رصتقأس ىنإف

ا تارمفلا ١ نع مالكلا ئجرأو ءايفاش افاو ًاليثمت ةيديزلا ريسفت انل لثمي ال ناك
 ( ةعنايل

 : هللا ءاش نإ ءاهقفلا ريسافت نع مالكلل ضرعأ نأ ىلإ



 0 "ج تورسفملاو ريسفتلا بس

 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا#

 ا ّذلا دبع نب ىلع نب دمحم ةمالعلا وه ريسفتلا اذه فلؤمو

 رمح ة دال نق  ةيوضقلا ةرجهلا نم فلألا دعب ةثامو نيعبسو ثالث له 7

 فاعلا ىلع هيبأ رجح ىف ىبرتو «ءاعنصب - ناسا يسع راد ناكر
 ءملعلا بلط ىف دو ؛مالعألا ءاملعلا نم عامسلاو ملعلا بلط ىف ذخأو ؛ةراهطلاو
 نيب ام ةقيرطلا هذه ىلع راسو «بدألا عيماجمو خيراتلا بتك ةعلاطمب اريثك لغتشاو
 هيلإ لحرُي اسأرو ؛هيلع َلَوَعَي اًمامإ راص نأ ىلإ « قلتو عامس نيب امو ءظفحو ةعلاطم

 ال ارسفمو ؛ىَراجي ال ملعلا ىف ارحب ؛هريغل ةودقو «هرهدل ةردانو (ةريصع ف اديرف»
00 

 ىف (ريدقلا حتف) باتك :اهمهأ ؛ةريثكو ةعفان ملعلا ىف ابتك هللا همحر فّلخ دقلو
 حرش راطوألا لين» باتكو «هنع مالكلا ددصب نحن ىذلا باتكلا وهو ءريسفتلا

 ديحوتلا ىلع عئارشلا قافتا ىلإ تاقثلا داشرإ) باتكو «ثيدحلا ىف (رابخألا ىقتنم

 ريقك اذه ريغو «ىدويبلا ىسلدنألا ةرسي نت. ىسوم نلع#ي ذر م و تاوينلاو.ةاعبملاو

 .هتافلؤم نم
 تايم لا ىتفأو فّلأو هيف عربو «ةيديزلا بهذم ىلع هللا همحر هقفت

 دايعجالا ةزدأ يد ةيفلا لوقلاو فادح ةلاهرداشلا» تايدعالا نينسنع ىلع و ةيلكتلا
 ماهس هدي لعا هيلإ لسرأو «ءاملعلا نم ةعامج اهلجأ نم هيلع لماحت «( ديلقتلاو

 وها نمو ةلقم وها رم نين نمكلا ءاعنص ىف ةنتف كلذ لجأ نم تراثو «؛تقمملاو موللا

 نآرقلا ىف ةدراول ولا ىلاعت هللا تافص لمح نم ؛«فّلّسلا ةديقع ىناكوشلا ةديقعو
 نسا ةلاسر كلذ ىف فلا دقو «فيرحت الو ليوأت ريغ نم اهرهاظ ىلع ةّئَسلاو
 1[ تطلسلا نيهذك

 فلالاو نيتئاملا دعب نوسمخ )وه ةييملا همك فاك ويشلا وت دقو اذه

 110 و هلل يكسرفا وفا رسبت نول
 :هيف هفلؤم ة ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 عمج هنآل ؛هعجارم نم امهم اعجرمو «ريسفتلا لوصأ نم ًالصأ ريسفتتلا | ذه ربتعي

 .راطوألا لين لوأ ىفو «ريدقلا حتف لوأ ىف فلؤملا ةمجرت رظنا )١(



 د خر رسلار نيشفلا

 تابروق مسوتو يارا | باب ىف داجأف «ةياورلاب ريسفتلاو «ةياردلاب ريسفتلا نيب

 ةدسررووس ةيوشألا عيبر رهش ىف هيِف عربش هنأ هتمدقم ىف هفلؤم ركذ دقو :ةياورلا

 مالسلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألاو نيتئاملا دعب نيرشعو ثالث

ساحنلا رفعج ىبأ ىلع اذه هريسفت ىف دمتعا هنأ ركذ امك .ةيحتلا ىكزأو
 خرناو («

 .مهريغو «ىرشخمزلاو (ىبطرقلاو («ىسلدنألا ةيطع نباو «ىمشمدلا ةيطع

 سل ل ل ظ

 بلاغ نإ : 0-5 0 اهداري ا اخذ كيد

 ىلع مهريسافت ىف اورصتقا : لوألا قيرفلا «نيقيرط اوكلسو «نيقيرف اوقرفت نيرّسفملا

 ينصح ىلا لاس ورك +دخألا قيرفلاو درت دع حربا مولا

 اوءاج نإو ءاسأر ةياورلا نعل اوعفري ملو «ةيلآلا مولعلا هديفت امو (ةيبرعلا ةغلل
 مل هب

 ل ل ل

 : (باصتنالا لامك هنودب متي ال ام اهنم كرتو «بانطألا ضعب ىلع هفينصت

 ل ل ل يل ل

 هيلع ىسفن تنطو ىذلا دصقمل دصقملا وه اذهو «نيقيرفلا دح أ كلسم ىلع راصتتقالا مدعو

 ريسافتلا نيب حيجرتلل ىضرعت عم «هللا ءاش نإ هكولس ىلع تمزع ىذلا !كلشكملاو

 ىبارعإلاو ىبرعلا ىنعملا نايب نم ىذخأو ؛ههجو ىل حضتاو نكمأ امهم ةضراعتملا

 :ا مهلع هللا لوسر رع ريسفملا سقما امافاربإ ىلع ضراطلاو («بيصن رفوأب ىنايبلاو

 هدانسإ ىف ام ركذأ دقو (نيدمتعملا ةمئألا وأ (مهيعبات وأ «نيعباتلا وأ (ةباحصلا

 اوزعم تيدنللا رك 37 كفو : نيرعلا ىنعملل هتقفاومل وأ ؛هيوقي ام ماقملا ىف نأل امإ ,فعض

 كرد اهم ىلع عيل نفألا ف داك ند تابوا لدسناب دعو را ىلإ

 0 ا نباو ىبطرقلاو ريرج نبا ريسفت ىف عقي امك

لطأ اميف لاقي نأ ىغبني الو «هونيبي الو افعض ثيدحلا ىف اوملعي نأ دعُبلا
 | :هوق

ا لاح نع فشك نود نمو هولقني نأ زئاجلا نم نإف «هتوبث اوملع دق
 ما

 «كلذ نايب اوكرتي مل هتحص مهدنع تبثف هنع اوفشك ول مهنآل «نظلا هب بلغي ىذلا

 دلل ل وأ ةحصلاب حيرصتلا اريثك مهنم عقي امك

 مع ل اهيلإ ا

 . فاق لو حبلا يسار نط ا م دا



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 دية داعم اوال مم قاع عقلا انه نقف هدر: ردانلا ليلقلا الإ هتاف امو
 هوحنو هلثمو ىلوقب ىنعم دحتاو اظفل رركت امل راصتخا عم «ريسفتلاب قلعتي امث

 ءاملع ريسافت نم هريغ ىف اهتدجو ,اهيلع لمتشي مل دئاوف كلذ ىلإ تممضو

 ءنينيع ىذل حبصلا رقي كلذ دنعق ؛نيرظنلا دعب ريسفتلا اذه ىف رثفنا مث ؛ةياردلا

 ةنادهنو ةيناؤاملا :ييهقو نس انجملا بجعو ةينانللا وه باتكلا دكه تامل نيا

 نم ةياردلاو ةياورلا ىنف نيب عماجلا ءريدقلا حتف) هتيمس دقو 3 بابلآلا نقلوا يقرا

 ا (ريسعلا هلع

 تعجر دقو ءاذه هريسفت ىف اهكلس ىتلا فلؤملا ةقيرط ايلج كل حضتي مدقت ام

 001 ريس در في ميكا ذا 6 00000 ا اا اذه ىلإ

 وهوا فلسلا قع ةدرازلا ةيريهتشفلا ثاياؤرلا »كلو نب ءارغلا هنتر شيا ل ال ريقتو
 نيب تابسانملا ركذي هتدجوو .ريسفتلا بتك باحصأ نم ركذ نمع اريثك لقني

 انيك لا فلاو ةدينيغ نناو هرم اك ايكينا قيعورش علو“ اريثك ةغللا ىلإ مكتحيو ,تايآلا

 ىف ةيهقفلا ءاملعلا بهاذمل ضرعي ناتو «عبسلا تاءارقلل انايحأ ضرعتي هنأ

 ءرهظتسيو «حجريف ؛ءالدلا نيب هولدب ىلديو «مهتلدأو مهفالتخا ركذيو «ةبسانم لك

 لقي ال ل هولا وريال انااا ىف ةعساو ةيرح هسفن ىطعيو «طبنتسيو

 00 .نيدهتجما نم هريغ نع
 0 ال ا اولا

 تاناورا نبأ روق ركانر هزاع كيتنلا نما وسرهرك ب هبرعدسلا تاربخ
 ا 0 «ةعوضوملا

 امنإ لا : ةدئاملا ورسوم مق ةورنبآلا يف قاعي ةلوكل هربت هع دع دافبم

 ام غلب لوسّرلا اهيأ ايف : اهنم (.51/) ةيآلا ىف هلوقو «ةيآلا .. . 4 هلوسرو هللا مكيلو
 ,ةعيشلا نسلأ ىلع عوضوم وه ام تاياورلا نم ركذي «ةيآلا .... # كبَر نم كيِلِإ لِزنأ
 لالدعسالل تاياورلا هذه لثم ةيحالص مدع ررقي هنأ عم ؛:ةعوضوم اهنأ ىلع هبدي الو

 لعاف نم ةيلاح ةلمج :# نوعكار مهو ...  :لوقي ىلوألا ةيآلا ىفف «ىلع ةمامإ ىلع
 نوتؤيو «ةالصلا نوميقي ىأ «عوضتاو عوشملا عوكرلاب دارملاو ,هلبق نيذَّللا نيلعفلل

 )١( ص باتكلا ةمدقم ١ -4.



 ١7ج نورسفملاو ريسفتلا +71

 وه عوكرلاب دارملاو «ةاكزلا لعاف نم لاح وه :ليقو .نوربكتي ال نوعشاخ مهو «ةاكزلا

 الو «ءارقفلا ىلع نيربكتم ريغ اهعضاوم ىف ةاكزلا نوعضي ىأ «روكذملا ىنعملا

 مدع هعفديو ؛ةالصلا عوكر : ىناثلا ىنعملا ىلع عوكرلاب دارملا :ليقو «مهيلع نيعفرتنم
 ا (لاحلا كلت ىف ةاكزلا جارخإ زاوج

 ىلع قدصت : 6-0000 0 نم مكذي ام نمض ىفوك ذب ان
 ,عكارلا كلذ :لاق ؟« متاخلا اذه كاطعأ نَم ١ :لئاسلل هيَ ” يبنلا لاقف ؛عكار وهو متاخب

 ةياورلا هذه ىلع رمي مث (450 ةيآلا .. ال راسا هيف هللا لزنأف

 .اهيف ام ىلع هبني الو ملعلا لهأ قافتاب ةعوضوملا

 ايا ةيالا هس قلتو : لاق هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىوري هدجن ةيناثلا ةيالا ىفو 5

 ىف ؛« مخ ريدغو موي هم هللا لوسر ىلع 4 كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهي

 ىلع أرقن انك » .: لاق هنأ دوعسم نبا نع ىوريو ««هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع

 «نينمؤملا ىلوم اًيلع نأ كبر نم كيلإ لزنأ ام ْعْلَب لوسرلا اهيأ ايا : هلل هللا لوسر دهع

 نيتاه ىلع رمي مش (16 ا

 ئشب امهبقعتي نأ نودب اضيأ نيتياورلا

 :نيدّلقملاو ديلقتلل همذ ه

 الع عمت نارقل | نم ةيآب رمي داكي ال هنأ ىناكوشلا ىلع ظحالن كلذك

 م هير عدلا يك دام داع يشاطو ل ِ] مهءاباآ مهديلقت

 داهتجالا نم عنمت ال انك نإو نحنو . هيا مود ضو ره وم | باتكل نوكرات

 سيل نم سانلا ىف نأ ركدن ال انآ الإ هطورشب همالإو هبابسأل هليصحتب هيلع ةردق هل نم

 تاك ريسلا نأ وع نتا ىف فنسناوب ديلقتلا نم مهل دب ال ءالؤهو داهتجالل ًالهأ

 نم درو ام قبطي ثيح ريبك دح ىلإ ساق هنأ امك «ةدّلَقملا ىلع هتالمح ىف ىيطخم

 : هريسفت ىف هلاق ام ضعب كيلإو «مهعابتأو ةمئألا ىدّنقم ىلع ة ةرفكلا قح يف تايآلا

 اولعف اذإو ظ : فارعألا ةروس نم ( ؟8) ةيالا يف ف يلاعت هلوقل ضّرعت امدنع الثمف

 ىلع نولوقتأ ءاشحلاب رمأي ال هّللا نإ لق اهب انرمأ هلو انءابآ اهيلع اًندجو اوُلاَق ةشحاف

 ا و م ل زيتا اش لاذ . 4 نوملعت ال ام هلا

 ءادتقالا نم كلذ نإف ,قحلل ةفلاخما بهاذملا ىف مهءابآ نوعبتي نيذلا ؛ةدّنقملل ظعاو

 مهران لع نة يلع ندب ندجَو نإ نولئاقلا مهنإف «قحلا لهأب ال رفكلا لهأب

 ماسالا ترا ا هراسولا 0 فرخزلا] © ودعم

 .ه ٠ ةحفص ىناغلا ءزجلا(١؟١ . 4/8 ةحفص ىناثلا ءزجلا ١١(

 . هال ةحفص ثلاتلا ءزجلا (؟)



 شلات "ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 هداقتعا عم ,بهذملا كلذ ىلع هابأ دجو هنوكب هرارتغا الول دّلقملاو . . [؟8 :فارعألا]

 ىدوهيلا اهب ىقب ىتلا ىه-ةلصخلا هذهو ؛هيلع قبي مل قحلا هنأو «هب هللا رمأ ىذلا هنأب

 هذه ىلع مهاقبأ امف ؛هتعدب ىلع عدتبملاو «ةينارصنلا ىلع ىنارصنلاو «ةيدوهيلا ىلع

 أونسحأو . بكيل وا هيارصلاا وا ةيطرتوسملا ىف مهءابآ اودجو مهنوك الإ تاالالضلا

 اوبلط الو ,مهسفنأل اورظني ملو «هب هللا رمأ ىذلا قحلا وه هيلع مه ام نأب مهب نظلا

 :رمعملاو ثعببلا ديما وعلا دما رفيع امقتانللا يف نع ردع لو يكف هك ىلا

 ىف غلابملا ريذنلا كل انأ ؛ةيمالسإلا بهاذملا هذه نم بهذم ىلع أشن نم ايف . صلاخلا

 ؛ريخلاب رشلا طلتخا دقف « ةلالضلا ىلع رمتستو ؛ةلاقللا هذه لوقت نأ نم لا

 الإ ةمألا هذه ىلإ هللا ثعبي ثعبي ملو «ةياورلا حيحصب ىأرلا دسافو «ميقسلاب حيحصلاو

 امو هوُذُحَف لوسرلا مُكاَنآ امو :لاقف هتفلاخم نع ىهنو ؛هعابتاب مهرمأ ادحاو الوسر

 ةجح مهعابتأو بهاذملا ةمئأ ىأر ضحم ناك ولو [7 :رشحلا] © اوهتناف هنع مكاهن

 «ىأرلا لهأ ددعب نوددعتم نوريشك لسر ةمألا» هذهل ناكل ؛دابعلا ىلع

 لوبعللا مظعأو ؛ةلفغلا بجعأ نم نإو . هب هللا مهفّلكُي مل امب سانلل نيفّلكملا
 م

 1 وو ياست دوجو عم ؛«لاجرلا ءار ل ةدداقلا  اههش ناكل اودع

 اا ؛ءمهيدل مهفلا رووح يي ردخا يحد عر هلوسر

 000 :١

 مهرابحأ اودَحْنال : (37 ١ ) ةيآلا ىف ىلاعت كرينا رت دع رحل و

 هلِإ أل ادحاو اهّلإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو

 هل ناك نم رجزي ام ةيآلا ردك و 0: هصن ام لوقي 4« ثوكرشي اًمع هتاحبس وه ّذلِإ

 ىلع فالسألا هارب رار ا نيدو دوال ريس در عمضللا تلا ل[ يا

 نّئسيو ؛هلوقب ىدعقي نأ بهذمعملا ةعاط نإف ؛ةرّهظملا ةّئسلاو «زيزعلا باتكلا ىف ب

 َُس

 هللا حججح هب تماقو ءصوصنلا هب تءاج امل هتفلاخم عم ,ةمألا هذه ءاملع نم هتئسب

 نابهرلاو رابحألا ىراصنلاو دوهيلا ذاختاك وهو «هؤايبنأو هبتك هب تقطنو «هنيهاربو

 اةللع ودل ومرح ام اومرحو ؛مهوعاطأ لب مهو دعي مك مهتاب عطقللب هللا فو: خيل انايزأ

 ةضيبلا هبش نم هب هبشأ وهو ؛ةمآلا هذه نم نيدّلقملا عينص وه اذهو اولّلح ام

 ام ؛هلا ل و هد 00

 0 ذا 0 كاوداحام مععا داداو ا ل

 ل ا ور «نيدلا دضعب دضعت ملو ,قحلادامعب دمعت

 )١( ةحفص يناثلا ءزجلا 853/١.



 هج ور يشا و رييدل ”تنيستت ةييسس حجل مح

 ل يا

 ناسلب متدشنأو «ةليلع رطا وخو «ةليلك اناهذأو ؛ةضيهم الوقعو ؛ةضيرم اًماهفأو ءافَلَع

 : لاحلا

 دضشرا ةيوغ كفو نو كووغ توغ نإ ةيزغ نم الإ انأ امو

 اذل دما و وكفألاوبلا نم تاومآلا متكل اهتيعك اع ىايإو هللا مكدشرأ - اوعدف

 ,مكدوبعمو مهدوبعمو ؛مكدبعتمو مهدبعتمو ؛مكقلاخو مهقلاخ هللا باتك اهب

 مكمامإ لاوقأب«ىأرلا نم هب مكوءاج امو مكتمئأب مهنوعدت نّم لاوقأب اول لدنعتتلاو

 1 هلا ل ردم نراناواسإلا ومر كي رططر رح وكتب ةيفانر

 رطاخسمك هنيد ىف نمآامف 2دمحم لوق دنع لوق لك اوعد
 ىلإ اندشرأو «قحلا ىلإ اندها .. ليبسلا حضوم «هئاتلا دشرم ؛لاضلا ىداه مهلا

 .2') (ةيادهلا جهنم انل حضوأو «باوصلا

 لاقذإ» ءايبنألا ةروس نم (ه ,4 - ه١ ) ثايآلا يف ف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 لاق « نيدباع اه نءاب دج اوف « دوفكاع اهل يشأ يتلا ليئامتلا هده ام هموقو هيل

 قيلي ال اب بهاذملا ةمئأو «ةدّلقملا مذي هدجن 4 ٍنيبُم لالض يف مُكْواَبآو مُشنَأ مك دق

 ل ل د ملاع قح ىف ملاع نم ردصي نأ

 باتكلاب ملاعلا نإف «؛ةيمالسإلا ةلملا هذه لهأ نم ةدّلقملا ءالؤه بيجي اذكهو .. 1

 هب لاق دق اذه :اولاق .. ليلدلاب عوفدملا ىأرلا ضحمب لمعلا مهيلع ركنأ اذإ ةئسلاو

 ليلخلا هب باجأ ام وه مهباوجو .نيذخأ هيأربو «نيِدّلقم هل انءابآ اندجو ىذلا انمامإ

 ىفخي ال حضاو نارسخ ىف ىأ .. 4 ٍنيبم لالض يف مكؤابآو مشنأ مسك دقل )ل: الهه
 الو رضت ال ىتلا مانصألا اودبع ميهاربإ موق نإف «لقع ىذ ىلع سبتلي الو «دحأ ىلع

 ا

 كف ناك هل نمر ةسسمو هللا :نناقكب اولدبتسا مالسإلا لهأ ويف ةماعلا ءالؤعو :ناريسخ

 امإ ءاهفلاخي ليلد ىلع فقي مل هنأ معز «مالسإلا ءاملع نم ملاع تاداهتجا هيف تود

 «رانملا حضاو هزربأو «هدجو نم ليلدلا كلذ دجوف «؛ثحبلا ىف ريصقتل وأ ؛هنم روصقل

 هللا ا د تايكتقك ديه: :لاقو «ران هسأر ىف مّلع هنأك

 :مهدشنأو

 رطاخمك هنيد ىف نمآامف دمحم لوق دنع لوق لك اوعد
 ْ : نوكأ لاق امك ولاقت

 دشرأ ةيزغ دشرت نإو تيوغ 2 توغ نإ ةيزغ نم الإ انأ امو

 .؟10/ ةحفص لوألا ءزجلا(١١



 ظ ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 :لاقووم ةيدخا كفو

 617 (حضاو هل قحلا جهنمو ىوهلا عابتا الإ ىتفلا ىبأي

 :ءادهشلا ةايح ه

 :نوقرري مهبر دفع ءابخا ءادهشلا نأ: اذنه ةزيسفت فا روقبلا قتاكوشلا نإو +. اه
 1 يل اعل الوشلا دتتولا لكل نرتقرال هش ار ةيراسصب ١ ينس نابع

 مل ا وضل ع

 ةيآلا هذه ىف نيروكذملا ءادهشلا ىف ملعلا لهأ فلتخا دقو . ٠ : # نوقزري ا
 اقل وعم نكي عاويهشا ىف ليفو نر ديالا الهش ف لوقو دحأ ءادهش :ليقف . ؟مه نم
 . ببسلا صوصخب ال ظفّللا مومعب رابتعالاف صاخ ببس ىف تلزن اهنأ ضرف ىلع
 اهنا لاق نم مهنمف : ريالا ةققحم ةايح ءايحأ مهنأ :روهمجلا دنع ةيآلا نيدخيو

 ىأ «ةنجلا رمث نم نوقزري :دهاجم لاقو . دريد مهروس حا ميس رز كيما كرا
 : ىنعملاو ؛ةيزاجم ةايح اهنأ ىلإ روهمجلا ادع نم بهذو .اهيف اونو اهحير نودجي

 ل ا ىف معنلل نوقحتسم هللا مكح ىف مهنأ

 ىف مهنأو ءرضخ رويط فاوجأ ىف مهحاورأ نأب ةرهطملا ةنسلا تدرو دقو «زاجملا ىلإ

 . .2') (نوعتمتيو نولكأيو نوقزري ةنجلا
 :لسوتلا ه

 ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلا ةلأسم نم فقي هارن ءروهمجلل ةقفاوملا هذه عم هنكلو

 هريسفت دنع سنوي ةروس ىف كلذ لعفي نم ىلع راكنإلا ىف ضيفيو «ةضراعملا فقوم
 . . «هّللا ءاش ام الإ اعفت الو ارض يسفنل كلمأ ال لل : ( 45 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل

 ةادانملا هاريجهو هنيد راص نمل ر جاز غلبأو «ظعاو مظعأ اذه ىفو ..) :هصنام لوقي

 هللا الإ اهعفد ىلع ردقي ال ىتلا لزاونلا لوزن دنع هب ةثاغتسالاو « هلي هللا لوسرل

 هللا الإ هليصحت ىلع ردقي ال ام هي لوسرلا نم بلطي راص نم كلذكو ؛هناحبس
 «نيقولخلا عيمجو نيحلاصلاو ءايبنألا قلخ ىذلا «نيملاعلا بر ماقم اذه نإف ؛هناحبس

 وأ ,ةكئالملا نم كَلَّم وأ «ءايبنألا نم ىبن نم بلطي فيكف «مهتيمبو مهايحأو مهقزرو

 نداقلا#فاررآلا هيرل هيلطلا كرعيو هيلع رداق ريغ هنع زجاع وه ام «نيح اصلا نم حلاص

 اذه نإف ,ةظعوم ةيآلا هذه ىف امب كبسحو ,عناملا ىطعملا «قزارلا قلاخلا «ئش لك ىلغ

 الو ارض يسفنل كلمأ أل » : هدابعل لوقي نأب هللا هرمأي لسرلا متاخو «مدآ دلو ديس

 غلبت ال هتلزنمو «هتبتر نود هتبتر نمم هريغ هكلمي فيكو ؟ 'هريغل هكلمي فيكف 44 اعفن

 سار اوربا رلاك رهو ير ممول از كرا يحج

 .؟5 8 ةحفص ثلاثلا ءزجلا(؟) . 59/8 ةحفص ثلاثلا ءزجلا )١(



 ل ؟ ج نورسفملاو ريسفعلا
 رع هللا الإ هيلع ردقي ال ام ج جئاوحلا نم مهنم نوبلطيو «ىرثلا قابطأ تحت اوراص نيذلا

 ةفلاخم | نم مهب لح امل نوهبنتي الو ؛كرشلا نم هيف اوعقو ال نوظقيعتي ال فيك . 0

 ١[. :صالخإلا] 6 دحأ هللا وه لق ه : لولدمو (هللا الإ هلإ ال) ىنعمل

 الو مهيلع نوركني الو ءالؤه نم عقي ام ىلع ملعلا لهأ عالطا ؛ اذه نم بجعأو»

 ككلوُأ نإف ءاهنم دشأ وه ام ىلإ لب « «ىلوألا ةيلهاجلا ىلإ عوجرلا نيبو مهنيب نولوحي

 نولعجي امنإو «عفانلا راضلا «تيمملا ىيحملا «قزارلا قلاخلا وه هناحبس هللا نأب نوفرتعي

 رضلا ىلع ةردق مهل نولعجي ءالؤهو ؛هيلإ مهل نيبرقمو ؛هللا دنع مهل ءاعفش مهمانصأ

 ك2 سل ىذ عم ةراتو ءلالقتسالا يلع ةرات مهيدانيو ؛عفنلاو

 دقلو .رفكلا ساندأو «كرشلا راضوأ نم هتعيرش رْهطُمو ؛هنيد رصان هللاوءهعامس

 نما هرداتو هب جبحيو هبيعدي ربت اي ىلإ ةفيودلا ديب خ هللا هازخأ - ناطيشلا لسوت

 انإو هلل نإ : ! | اهتم: نوتتينحي مهنأ كويسستمي مهو: ةكرانملا ةمألا هله نمهارتكك رفكأ

 .2') (نوعجار هيلإ
 : هباشتملا نم هفقوم ©

 نم نآرقلا ىف درو ام لكف «ةديقعلا ىفّلس - هتمجرت ىف انلق امك فلؤملا نإ مث

 دنع الثم هارن اذهلو هللا ىلإ فيكلا ضّرفو ءاهرهاظ ىلع اهلمح ةيبشتلا مهوت ظافلا

 تاومسلا هيسرك عسو  :ةرقبلا ةروس نم (؟) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت
 ىتأيس امك هتفصب راثآلا تدرو ىذلا مسجلا هنأ رهاظلا : يهرحلا »1 كوشي 4« ضرألاو

 ل ل ل كلذ نايب

 لويق هسو :ملعلا نع ة رابغ امه: ىئسركلا نإ :فلتلا ضعب لاقو امجاف اع

 ْ :رعاشلا

 بونت نيح رابخألاب ىسارك ةبصعو هوجولا ضيب مهب فحت

 تاومسلا اهب كسمي ىتلا هتردق :هيسرك :ليقو .ريرج نبا لوقلا اذه حجر
 نإ ليتر يس اذه فاى اانبسوتك طفل ا ذنين لمعا لاقت انك : ضرألاو

 نع ةرابع وه :ليقو .هل ةقيقح الو هتمظعل ريوصت وه :ليقو «شرعلا وه ىسركلا

 تالا هر خم ىلإ ىقيقملا نيعملا نع لودعلل ةجو الو..لوالا لوقلا ىطاو.. كلما
 ش 00 7 (تالالئغو

 يذلا هللا مكبر نإ 9 : فارعألا ةروس نم ( 5؟ ) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو'

 ام لوقي «ةيآلا ... * شرعلا ىلع ئوتسا مث : مايأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ

 الواو اهقنأو الوق رشع ةعيرأ ىلع اذه ينعم ىف ءاملعلا فلتخا دق : هصن



 ةقطلو ”ج نورسفملاو ريسفتلا بل
 هجولا ىلع لب «فيك الب هيلع هناحبس ىوتسا هنأ :حلاصلا فّلّسلا بهذم باوصلاب

 .2') (هيلع زوجي ال امع ههزنت عم هب قيلي ىذلا

 : ةلزتعملا ءارآ نم هفقوم ©

 مهدئاقعو مهءارآ مهنع اوذخأو «ةلزتعملا ميلاعتب ًاريثك اورثأت ةيديرلا نأ نم مغرلابو

 دري هدجنو لب مهئدابمب لوقلا ىلإ ليمي ال انبحاص دجن انف ,مالكلا لئاسم بلاغ ىف

 000 . فقاوملا نم ريثك ىف ةديدش ةضراعم مهضراعيو ؛مهيلع

 اي معلق ذإو ظ :ةرقبلا ةروس نم ( ه5 ) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 اوبقوع امنإو .. ١ :هصنام لوقي «ةيآلا .. . # ةرهج هللا ىرن ئّتح كَل نمؤُن نأ ئسوم

 ةلزتعملا تبهذ دقو . انين هنو ودول نذأي مل ام:اوبلط مهنأل مهل ةقعاصلا دخأب

 ىف اهزاوج ىلإ مهادع نم بهذو .ةرخآلاو ايندلا ىف ةيؤرلا راكنإ ىلإ مهعبات نّمو
 ىف مهبر نوري دابعلا نأب ةحيحصلا ثيداحألا ترتاوت دقو .ةرخالا ىف اهعوقوو «ايندلا

 دعاوقلا كلتب اهلباقم ىف كسمتي نأ فصنمل ىغبني ال «ةلالدلا ةيعطق ىهو «ةرخآلا

 ىلع ةيئنبم ىوعد ءاهب مكح دق لقعلا ن اومعزو «ةلزتعملا ءامدق اهب ءاج ىلا ةيمالكلا

 . 27 (عفان بيصنب ملعلا نم ظحي مل نّم الإ اهب رتغي ال دعاوقو ءراه فرج افش

 لمعلا بيسب قحتسم ةنجلا لوخد نأ :هاوعد ىف ىرشخمزلا ىلع دري هارن كلذك

 : فارعألا ةروس نم ( 47 ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت ,دنع لوقيف ,حلاصلا

 بسس :تانقكلا لاق يد :4 نولمعت منك امب اهومكّنروُأ ُةَنجْلا مكلت نأ اودونو

 للا وسار هناق عج نيكسم اي :لوقأ .(ةلطبملا لوقت امك لضفتلاب ال مكلامعأ

 :اولاق «(هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل هنإ . اولمعاو اوبراقو اوددس » :هنع حص اميف هلي

 ال ببسب حيرصتلاو «هتمحرب هللا ىندمغتي نأ الإ انأ الو» لاف ا لوسر اينجل

 ىلع هرادقإب لماعلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نم لضفنلا الولو ءرخآ ببس ىفن مزلتسي
 هب نولئاقلا ناكل رادقإلا اذهب الإ لضفتلا نكي مل ولف ءالصأ لمع نكي مل لمعلا

 :هيفو ([ :ءاسنلا] 6 هللا نم لضفلا كلذ ) : ليزنتلا ىفو .ةلطبم ال ةقحم

 .22) عا :ءاسنلا] © لضفو هنم ةمحر يف مهلخديسُف
 اننيح الدو دل: يشااه وبن ال1 وعلان نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع ركني هارن كلذك

 ال ينب اي لاقو ل : فسوي ةروس نم ( 71/) ةيآلا ىف ىلاععت هلوقل هريسفت دنع لوقي
 ضعب ركنأ دقو» :ةيآلا . .. 4 ٍةَقرَفَعَم باوبأ نم اولخداو دحاو باب نم اولخدت

 ياش رمت دس اذه سلو ربئات علل نأ «ىخلملاو مشاه باك ةلزصس

 ../؟ ةحفص لوألا ءزجلا(؟١ ٠١١. ةحفص ىناثلا ءزجلا ١١(

 1١55. ةحفص ىناثلا ءزجلا (59



 ”ج نورسفملاو ريسفنتلا حس لل ل ##.[لب
 مهبأد ةيلقعلا تاداعبتسالا درجمب ةئسلاو باتكلا ةلدأ عفد 000 ءاهيعانتا)

 ثيداحألا تدرو دقو «كلذل هناحبس هللا ريدقتب نيعلا ةباصإ نم عنام ىأو «مهنديدو

 ب ال قو يوفق قوش: يمط ىتا عانس اه نبع و وع نعلأ ناك هوس

 نم مهضعب نم عقي ام ةعيرشلا هذه صوصن هب تدرو امل ءالؤه راكنإ نم بجعأو
 «تارابعلا ىف عطنتلاو «ىلقعلا داعبتسالا درجن «فلاخخلا ليلدلاب لمغي نم ىلع ءاردزالا

 عرشلا ليلد عفد دنع فقي ال نطاوملا نم ريثك ىف هنإف «هريسفت ىف ىرشخمزلاك
 ىف نيرصقملا عقوي هجو ىلع «ةرابعلا ىف ةحاقولا كلذ ىلإ مضي ىتح «داعبتسالاب

 .ةرثاكتملا ةلدألاب عوفدم ءالؤه لوقف ؛«ةلمجابو . ةفئازلا بهاذملاو «ةلطابلا لاوقألا

 نم مكف «دوجولا ىف دّهاشُم وه امبو ءاََّلَخو اًفَلَس ةمألا هذه نم هب دقعُي نم عامجإو

 )2١. (ببسلا اذهب كله ناويحلا عاونأ نم هريغو «ىناسنإلا عونلا اذه نم صخش
 امدنعف . بونذلا نارفغ ةلأسم ىف ةضراعملا فقوم ةلزتعملا نم ىناكوشلا فقيو

 نيذلا يدابع اي لق : ريمزلا ةروس نم ( 59 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ريسفتل ضّرعت
 ا . « اعيمج بونذذلا رفغي هللا نإ هللا ةَمحَر نم اوطنقت ال مهسفنأ ئلع اوُقرَسأ

 ا لا يضل ل طو و

 نيب عممج وهف «تايالا نيب عمجلل كلذ اولاق مهنأ اومعزو .نيبئاتلا :بونذ الإ رفغت ال

 هذه تناك ولو «ىنبحت شقارب اهسفن ىلعو «ىداحلاو حالملا نيبو «نونلاو بضلا
 هللا رفغي كرشملا نم ةبوتلا نإف ؛عقوم ريثك اهل نكي مل ةبوتلاب ةديقم ةميظعلا ةراشبلا

 هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ لاق دقو «نيملسملا عامجإب كرشلا نم هلعف ام اهب هل

 مل ةرفغملا ىف اديق ةبوتلا تناك ولف . .[115 ءاسنلا] 4 ءاشي نمل كلذ نود اَم رفغيو

 سائلل ةرفغم وذل كبر نِإو ل : هناحبس لاق دقو ؛ةدئاف كرشلا ىلع صيصنتلل نكي

 موق ىف ةيآلا هذه نإ :اولاق مهلك نورّسفملا :ىدحاولا لاق .. 5: دعرلا 1 © مهمّلَظ ىلع

 «سفنلا لتقو «كرشلاك ؛«ماظعلا بونذلا نم انت ان يل رفعي الانا" وولسلا نإ اوفاخ

 تلمتشا امب رابتعالا نإف ؟اذام ناكف ءالّؤه ئف اهنأ به :تلق . ُهّلك# ىبنلا ةاداعمو

 تناك ولو .ملعلا لهأ نيب هيلع قفتم وه امك ,ببسلا صوصخب ال مومعلا نم هيلع
 رثكأ تعفترال ءاهل ةزواجتم ريغ اهبابسأب ةديقم ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايالا

 .21) (هلثم هلك مورالحاب جام داي لاطاببور دال ريال حرت حور حا يعطل

 ْ ْ ْ ا ا ا

 نلفت نسا ولا زيكاعللا نات راينا يق لا لهاا يتكون تاك ركعلا نطو 00
 يارب روف ردي يسارا ير رار عاج وطول نأ نص ا

 . 15ا/ ةحفص عبارلا ءزجلا (؟) د ل للا



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 ٍريسفتل ضرعت امدنعف «قولخم وأ ميدق نآرقل | نأب عطقي نم ىلع ةمئاللاب ىحني حارو

 ألإ ثدحُم مِهْبَر نم ركذ نم مهيتأي ام ءايبنألا ةروس نم ( ؟) ةيآلا يف ىلاعت هلوق

 0 0 ٠ :هصن ام لوقي « نوبعّلي مهو هوعمتسا

 امنإو » هليزنت ل ىف ددجتم هنأل ؛ءفورحلاو تاوصألا نم بكرم ا

 ىلتبا دق - هثودحو نآرقلا مدق ىنعأ - ةلأسملا هذهو . مك شيفملا مالاكلا ناو وبلا

 لوقلا ىلإ ةباجإلا نم مهعانتماب ةّنسلا ةمئأ باصأ دقلو .. ملعلا لهأ نم ريثك اهب

 - هللا مهمحر - مهنكلو ؛عادتبالا نع هيبن ةمأ مهب هللا ظفحو «هثودحو نآرقلا قلخب

 عثودحلاب لاق نم اورقك ىتح كلذ ىلع اورصتقي ملو ؛همدقب لوقملا ىلإ كلذ اوزواج

 ل 0 ىلإ كلذ اوزواج لب

 هم ع كلا سلا اياوكالا ري

 ىلإ كلذ ملع عاجرإو «فقولا لايذأب كسمتلاو «هيلإ اوعد ام ىلإ ةباجإلا نم عانتمالا

 للا فايع نينا اقارب ريفكت حش نعول و ةمالادبلا ها ا هملاع

 ردا ديما ل ترحم ياك سا تمد 0 و
 دّدني نأو «ةلزتعملا ميلاعت نم ادهم تاور( ةمانعلا نإ قع وس كتمان[ مل: عن رع ةططسلا»

 حارق «ىملعلا رورغلا نم ىش هلخد دق لجرلا نأ بسحأو .ةئسلا لهأ فقاوم ضعبب
 فعلا دقانلاو ؛هيزنلا مكاحلا فقوم اعيمج مهنم فقو هتيلو «ءالؤهو ءالؤهل همول هجوي

 ةحضاولا ةروصلا انيطعي ال ناك نإو ؛هتناكمو هتميق هل باتكلاف «ةلمجلا ىلعو ..

 ىف مهل ام ضعب ىلع روشعلا ىلإ قفون نأ وجرنو «ةيديزلا ةيمامإلا دنع ريسفمعلل

 لهأ نيب لوادتمو «تادلجم سمخ ىف عوبطم باتكلاو .ريثك هنأ بسحأو ؛ريسفتلا

 ىلاعت هللا تاذب ةمئاق ةيلزأ ةفص هنأ ينعمب ىسفنلا مالكلا نأل ؛ اردلا زعم وهذه سلا 0

 توكسلا نع ةهزنمو «ىظفللا مالكلا مزاولو ريخأتلاو ميدقتلا نع ةهزنم «توص الو فرحب تسيل
 ش - قرفلا ىقاب هيفنيو ىرعشألا هب لوقي ىنعملا اذهب ىسفنلا مالكلا .. ةنطابلا اةنالا قعو ىمستلا

 ةنس داشرإلا ةعبطم - ١١8 ص ةقيقد ىبأ دومحم خيشلا موحرملل ديحوتلا تارضاحم رظنا

1555. 

 .7/14 ةحفص ثلاثلا ءرجلا (؟)



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا آ

 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو .. جراوخلا

 ا :جراوخلا نع ةيلامجإ ةملك «©

 هل ةريغدلا ىفادنع هللا ىضر لع رادطنا طخق ةةلغ هللا طر انفع لعفم كعب

 هل متت دكت مل نكلو ... مهل ةفيلخ نوكيل « «نيجلسملا نم ةعيبلا هل اودنخلا سبح

 ريغ ىف قحلا نأ مهداقتعال «رمألا هنوعزاني ةباحصلا رابك نم ةثالث ماق ىتح ةعيبلا

 نب ريبزلاو ؛هللا ديبع نب ةحلطو «نايفس ىبأ نب ةيواعم : مه ةباحصلا ءالؤهو .هبناج
 ٠ ظ ٠ . ماؤعلا

 ةعيش هنع هللا ىضر ةيواعمل ناكو «راصناو ةعيش - هنع هللا ىضر -ىلعل ناكو

 (هبزحو ىلعل اهيف بلغلا ناك .!!نيقيرفلا نيب ةنحاط بورح تناكو . كلذك راصناو

 نا ةميزهلا تكشوأو «ةيواعم شيجب قيحي لشفلا داكف «نيفص ةعقوم تءاج نا ىلإ

 ةبغرو «ةندهلل ابلط «حامرلا حا قع نس ادعلا عيدر ةلوهئلإ اطبنإ لول هرب قدح

 .همدعو ميكحتلا 0 و ل نيبزحلا نيب ميكحتلا ىف

 :ةيواعم راتخاو .ءامدلا نقح ىف هنم ةبغر ؛ميكحتلا لوبق هنع هللا ىضر ىلع ىأر

 . ىرعشألا ىسوم ابأ : ىلع باحصأ راتخاو «هلثميل صاعلا نب ورمع
 ىف ةيعلا ماو ود قياغملوا ويك عتفلا دبا كمعع دلل يطودش رع لوقف ناكو

 (يلع بناج يف رهاظ قحلا نأل أطخ ميكحتلا نأ اوأر هتعيش ضعب نأ ذإ هبزحو هشيج

 ؛ةفالخلاب هتيقحأ ىف ىلع نم كشلا ليلد ميكحتلا لوبقو «مهرظن ىف كلش هروتعي الو
 ؟هيف وه كشي فيكف «هبناج ىف قحلا رول ع رو

 رز مك ردوا رادار در ال ىلع ريما ميكحتلا ةركفب , ءالؤه ضري مل

 نيبو هنيب طورشلا نم مربأ ام ضقن اذإ الإو ؛ ؛ميكحتلا هلوبقل ,رفكلاب هسفن ىلع ّرقأ اذإ
 ىلع بطخ املك اوذخاف هذه مهتبغرل بحتسي مل هنع هللا ىضر اًيلع نكلو ؛ةيواعم

 .(هّللا الإ مكح الو :مهلوقب مهتاوصأ اوعفر عماج ناكم مهايإو هّمض وأ

 ل[ كتب ملت مقرمتلالا ىسوم ابأ صاعلا نب ورمع عدخ هيفو ؛ميكحتلا ناكو

 سأي دعبو اريخ أو ؛جراوخلا ةيحان ىلإ سانلا نم ريشك بولق لامأ ءالشاف اًميكحت

 مهثح ةبطخ مهيف بطخو ؛مهدحأ لزنم ىف اوعمتجا مهيلإ ىلع عوجر نم جراوخلا
 برقلاب ةيرق ىلإ ةفوكلا نم جورخلا مهنم بلطو ؛هنع عافدلاو مهئدبمب كسمتلا ىلع

 2١7 ىبسارلا بهو نب هللا دبع مهيلع اورّمأو اهيلإ اوجرخف رمل وو

 هدرا نمي وع يقاتل ةيرسشا 10



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بل
 اريخأو .مهيلع ضقي مل نكلو ءاهيف مهمزه ةنحاط بورح ىلع نيبو مهنيب تعقوو
 . مجلم نب نمحرلا دبع هلتققف هلتق ةديكم هل اوربد

 ىتح «اهنوبراحيو اهنوددهي اهبنج ىف ةكوش جراوخلا ناكف «نييومألا ةلود تءاجو
 «كلذك بورح اهنيبو مهنيب ناكف «ةيسابعلا ةلودلا تءاج مث . اهيلع نوضقي اوداك

 فعضو «مهتدحو ا يم رتل ,ىلوألا مهتوق ىف اونوكي مل نكلو
 . مهاوق روخو ؛مهناطلس

 مهبازحأ ددع غلبف «بزحتلا ءادقأ وي رنة رفعلا ةموثرج جراوخلا ةدحو ىف تّبد

 ىلع لكلا عمجي نكلو .. ةديقعلاو أدبملا ىف رخآلا قرافي بزح لك «ابزح نيرشع
 نيكل ةرزيا هم

 ىضر نم لكو «لمجلا باحصأو «نيمّكَحلاو ,نامثعو «ىلع رافكإ : امهدحأ

 .رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخ ا بوجو :امهيناثو
 .21) رئابكلا باكتراب رافكإلا :وهو «جراوخلا رثكأ هب لوقي ثلاث دبم كانهو

 نوكت نأ بجي ةفالنخلا نإ» :اولاقف ةفالخلل أدبم جراوخلا عضو دقو .. اذه

 نسيلر 4 هكحتي لا: لزاععي د1 تصر يسلب ةنيلقلا ريما داو «نودلسلا مرح رابعا

 ناك ولو ,مهريغ نمو شيرق نم نوكي نأ حصي لب ءايشرق ةفيلخلا نوكي نأ ئرورسغب
 املامات اعوضخ عضخي نأ بجيو نيملسملا سيئر ناك رايتخالا مت اذإو ءايشبح ادبع

 نكي ملو «ىبسارلا بهو نب هللا دبع مهيلع اورَّمأ اذهلو «هلزع بجو الإو «هللا رمأ
 يف“ طرف

 هينس ىف نامثع ةفالخ ةحصبو «رمعو ركب ىبأ ةفالخ ةحصب اومكح اذه ىلعو

 اورقأو «؛هلزع بجو -اومعز امك -- نيخيشلا ةريس رسي ملو لّدبو ريغ املف «ىلوألا
 امك هبرفكو «ميكحتلا ىف أطخأ نأ دعب هيلع اوجرخ مث ءالوأ ىلع ةفالخ ةحصب

 1 تومي
 يي ل ل يل

 : ىتأي ام ىهو ءاهرهشأ نع مالكلاب ىفتكن نكلو ؛جراوخل
 ؛نيملسملا نم مهادع نم نورْمَككُي مهو «قرزألا نب عفان عابتأ مهو : ةقرازألا - الوأ

 مهنولماعيو «مهنيب ثراوتلا نوزيجي الو ,.مهتحكانمو مهحئابذ لكأ نومّرَحيو
 («برح راد مهرادو «فيسلا امإو ,«مالسإلاامإ .. نيكرشملا نم رافكلا ةلماعم

 نم دحب نولوقي الو ءنصحملا ىنازلا مجرب نولوقي هود ميتافكاو مهئاسن لتق لحيو

 ١١( :مالسإلا رجف (؟) ش . ه5 ص قرفلا نيب قّرَقلا رظنا 117/1١”.



 000 كا 0 ا لا ل

 .ةيقتلا
 مامإ ىلإ سانلل ةجاح ال هنأ نوري مهو ءرماع نب ةدجن عابتأ مهو : تادجنلا - ايناث

 الإو ءهوماقأ مامإ ىلإ وعدت ةحاحلا| نأ اوأر ا موو يجرم نأ مهيلع لب ؛ طق

 قياسا هلا فك ورم دك زرت !ىنذ ا ا الف

 ا رار م 00 هرخدفلا نغ

 ل ع
 ةجحلا مهيلع موقت نأ ىلإ هتلاهجب نوروذعم سانلاف ؛مدقت ام ادع ام : امهيناثو

 «بذكلا ةعيرج رع اب ور ارا رحل يعول د ا ا حس وك

 . انزلاو رمخلا برش نم امرج ربكأ اهنولعجيو
 :ئيدعب كارلا ل ف وا باحصأ أ ىلوت هنأ (ةدجن ) 1):عدب: نمو

 ىف هفلاخ نم اهلخدي رانلا نأ معزو ؛ةنجلا مهلخدي مث 00

 رب هيد

 . كلذ ةقرازألا ىرت امك مهئاسنو مهيفلاخم لافطأ لتق نوري ال مهنآ ريغ .:نوكرشم
 ىمسي ال ةعيرتشلا ىف دج هل بئذ لك :لوقينف كلذ ىف فلاخي نم ةيرفصلا نمو

 «ناناف ردو فراس لاقي هع رسم نيل نقتل ةليداع نفل واارفاك الوزان هم كتر
 ”دادملا نع سرع لا لدم ةعيرسلا ىف مولعم دح هيف سيل بنذ لكو . :::فذاقو

 مهنمو ءانمؤم اعيمج نيعونلا خيش ندعساو كوس نودع ذو . رفاك ةيكترمت

 هدذخيف ىلاول ىو يخسملا هنيتح يوما لوفي خرم

 .هرفكب مكحيو

 اهبرقأو «جراوخلا قرف لدعأ مهو ءضابإ نب هللا دبع عابتأ مهو : ةيضايإلا - اعبار

 ,نيكرشم اوسيل نيملسملا نم مهيفلاخم نأ ىلع ىلع نوعمجُي مهو ؛ةّنسلا لهأ ميلاعت ىلإ

 ةداهش اوزاجأو ؛ةمعنلا رفك :نوديري مهنأ مهنع ىوريو .رافك مهنكلو «نينمؤم الو

 نود رسلا ىف مهءامد اومرحو ؛مهعم ثراوتلاو ,مهتحكانمو :نيملسملا نم مهيفلاخم

 الإ ديحوت راد مهرادو «قحلا نيد نوئيدي الو ؛هلوسرلو هلل نوبراحم مهنأآل .ةينالعلا

 ةيبرح ةوق هيف ام لكو («حالسلاو ليخلا : مهمئانغ نم اولحتساو «ناطلسلا ركسعم

 .اهلهأل اهنودري لب ؛ةضفلاو بهذلا مئانغ اولحتسي ملو .مهل
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 : لاوقأ ةثالث ىلنع قافنلا ىف اوفلتخاو
 ةيآلا ىف ىلاعت هلوقب جتحيو ءاعم ناميإلاو كرشلا نم ةءارب قافنلا نأ ىري قيرنف'
 .  ءالؤه لإ الو ءالؤه ئلإ ال كلذ نيب نيبذبذم ل :ء انقل ةرويم نوت كو

 . ديحوتلا ىفاني هنأل «كرش وه قافن لك نأ ىري قيرفو

 : نةقفاقم 'ىلاغت هللا مهاّدنس نيذلا موقلا ريغ هب ىمسُي ال قافنلا نأ ىري ثلاث قيرفو
 ةفافسم" انه اهل ضرعت ال لئاسلا ضعي نف' ةئضايألا نضل ةقلاقتم كلاطقو

 نيب اهعضن ؛دئاقعو ميلاعت نم مهل ام مهأ ىه هذهو ؛جراوخلا قرف مهأ ىه هذه

 مور ل ا يحمل نم و مهفقوم نع ملكعن نأ لبق ئراقلا ىدي
 .ريسفت نم مهل ام نيبو اهنيب ةلصلا رادقم كلذ دعب

 : ميركلا نآرقلا ريسفت نم جراوخلا فقاوم «

 نوبسعني مهو - ايعيبط ناكف ءمهؤار ١ ا عر ا دول

 ,ميركلا نآرقلا نم سسأ نع مهنم ةقرف لك ثحبت نأ - نآرقلاب نوفرتعيو «مالسإلا ىلإ
 ىف هتأر امف ءاهتذيقع لالخ نم نآرقلا ىلإرظنت نأو ءاهميلاعتو اهئدابم اهيلع ىنبت

 تلواح اهحلاص ريغ ىف هتأر امو هيلع تدمقعاو هب تكسمت - ءاعدا ولو - اهبناج

 .. اهيسلاعت وااهتار آعم اضراعتم ىقبي الا ثيحب «هليوأتو هفرصب هنم صلختلا
 : نآرقلا مهف ىف جراوخلا ىلع بلغي بهذملا ناطلس ه

 دق بهذملا نأ ىري ؛ةيريسفت راكفأ نم مهل ام أرقيو «جراوخلا خيرات أرقي ىذلاو

 الو هئوض يلع الإ نآرقلا ىلإ نورظني ال اوحبصأف ءاهيف مّككحتو يلون ىلعوميم
 رصني ام ردقب الإ هنم نوذخأي ال ؛هناطلس ريثأت تحت الإ هيناعم نم اًميش نوكردي

 .اهيلإ وعديو ميثدابم

 ران ىف دّلخمو «رفاك ةريبكلا بكترم نأ ىلع نوعمجي جراونخلا رثكأ نأ ىرن الثمف

 نيب وهو تن هيون نبا نبا اي جرارخلا نص يمال ىحلا بعكلا يف ىف أرقنو ,منهج
 «نآرقلا نم .اهوذخأ ىتلا مهتلدأ انل قوسي  (ةغالبلا جهن حرش » هباتك ىف مهل ضرعت

 اليلد اهدنفيو «ةلدألا هذه شقاني هدجن امك ؛ةريبكلا بكترم ىف مهيأر اهيلع اوئبو

 قوسن نأ ىفكيو «ةلدألا هذهل ديدحلا ىبأ نبا ةشقانم نع كلسمن نأ ىرنو .ليلد دعب

 انينعت ىتلا ىهف ءاهيف مهرظن ةهجوو ءاهيلإ اودنتسا ىتلا تايآلا هذه ميركلا ئراقلل
 مهف ىف 0 ل ىهو «ثحبلا اذه ىف

 : ىتأي ام ةلدآلا هذه نمف . . نآرقلا صوصن

 6+ نووسفملاوريسفعلا ب159
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 م نارمع لآ ةروس نم ( 90 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق
 جحلا كرات لعجف :اول . . 4 نيِمّلاَعْلا نع يع هللا نق رَفَك نمو ًاليبس هْيل هيلإ عاطتسا

 '] ظ . ارفاك

 لإ هللا حور نم سلبي ال هْنِإ © : يبرر بف نن ماو رزللآل نق دعنا عامر

 هللا حور نم سيآ هيلع هرارصإو هقسفل - قسافلاو :اولاق .. 4 نورفاكلا موقلا

 .ارفاك ناكف

 هللا لزنأ ام مُكَحَي مل نمو ف : ةدئاملا ةروس نم ( 44 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق اهنمو

 .هّللا لزنأ ام ريغب مكح دقف بونذلل بكترم لكو : أولاق < نورفاكلا مه كو

 ىّظَت ارا مكترذنأف © : ا ل

 ىلع ةلزتعملا عم انقفتا دقو :اول .. « ئلوتو باذك يذلا  ىقشألا الإ اهالصي ال «

 2200000 هر وسل ها كر و اقل نا نال

 دوستو ةوجو ضيبت موي : نارمع لآ ةروس نم ( ١١79 ةيآلا ىف يل

 متنك امب باذعلا اوقوَذَف مكناَمإ دعب مترفكأ مههوجو تدوسا نيذّلا اّمأَف هوجو

 نأ بجوف ؛مههوجو تضيبا نمت نوكي نأ زوجي ال قسايفلاو :اولاق .. 4 نورفكت

 7 . , . ©« تورفكت مسك امب» : هلوقل « :ارذاك نعمت أ كور قالوا نع نوكت

 ٍدئموي هوجو ل : : سبع ةروس رخآ ىلإ اهدعب امو ( 944 تايآلا ىف يف ىلاعت هلوق اهنمو
 هولا

 لل

0 

 مه كنتلوأ + ةرتق اهقهرت * ةربغ اهيلع دموي هوجوو #* ةرشبتسم ةكحاض  ٌةرفَسُم

 ةرفكلا نم نوكي نأ بجوف «ةربغ ههجو ىلع قسافلاو : اولاق .. 4 ةرجفلا ةرفكلا

 لا

 لهو اورفك امب مهانيزج كلذ ) : ل ٌ

 .اروفك نوكي نأ بجوف «ىزاجي نأ دب ال قسافلاو :اول . «روفكلا الإ يزاجن

 0 0 سلا م

 امل :لحتلا ةروس نم ( ٠١١ )ةيآلا ىف لاقو 6 نيالا نم تاعبا م لإ نط

 ىذلا ىواغلا لعجف : اولاقاو 4 نوكرشم هب مه نيذأاو هَتوُلوَعي نيذّلا ىلع هئاَطلَس

 1 يشم علني

 مهاوأمف اوقسف نيذلا امو ط ةدجسلا ةروس نم ٠( .) ةيآلا يف ىلاعت هلوق اهنمو

 سي يل ل ا انا

 ايدكم قياما لعشت اول . 4 توبذكت

 : تايآب اب نيملاظلا نكلو ه : :ماعنألا ةروس نم (750) ةيآلا ىف معلا ٍ

 رار ا و اولاق .. # نودَحَحَي

2 

 هه
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 م كتاف كلذ دنبرفَك سو رونلا ةروس نم ( 5 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق اهنمو
 . «نوقسافلا

 تلقت ِنِمَف» نول 0 .؟١ تايآلا ىف يلاعت هلوق اهنمو
 يف ٍمُهَسْفنَأ اورسخ يذلا كتلوأف هنيزاوم تْفَح نمو « نوحلقملا مه كتلوأَ هئيزاوم

 مكيلع ئلتت ينايآ نكت مْلَأ + نوحلاك اهيف مهو راثلا مههوجو حملت  نودلاخ منهج

 ءابذكم نوكي هنيزاوم فخت نّم نأ ىلع هناحبس صنف : اولاق .. 4 نوبذكت اهب متنكف
 .رفاك بدكم لكو ءابذكم ناكف هنيزاوم فخت قسافلاو

 رفاَك مُكَسَف ْمُكَقَلَح يذلا وه ظ :نيانعلا ةروس نم ( ١ ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق اهنمو
 يدبا نياق ,رفاك وهف انمؤم نوكي ال نم نأ ىضتقي اذهو : اولاق . 4 نمؤم مكنمو
 )2١. ارفاك نوكي نأ بجوف ؛نمؤمب

 مل ىذلا ةريبكلا بكترم نم مهفقوم ىف جراوخلا اهب كّسمت ىتلا تايآلا ضعب هذه
 ىذلا عسي الو .نيملسملا نم مهيفلاخم بهذمل ةغماد ججح اهنأ اوبسح ىتلاو «بتي

 ةاصع ناش ىف ةدراولا ثيداخألاو تايآلا فرغيو ؛اهقآبسو تايآلا هذه قايس فرع
 هعسي ال ءاهب نولوقي ىغلا ثاجاتنتسالاو تاجيزخعلا هذه ىف ًاليلق لماتيو ؛نينمؤملا
 ناطلسو «ةديقعل 1 رو حبلا نأب مكحي نأ الإ : هلك اذه دعب

 ش :ةبيقالملا

 نوذشي ىتلا مهثدابم ميعدتل جراوخلا نم دارفأ اهلغتسا نآرقلا نم صوصن كانهو

 ءابصغت رثكأ ىريسفتلا اهرهظم ىف ىهو «جراوخلا قرف ضعب نم مهادع نمع اهب
 لصألا :ىف ئه ىتلا ةيقتلا زاؤج "ئري.ال ناك قرزألا نب[ عقاد نإ" كلذ نمف «اتدعت غلبأو

 ةروس نم (1/17) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقب اهتمرح ىلع لدتسيو «ةعيشلا ئداابنم "نم
 1 . © هللا ةيشحك سائلا نوشخي مهم قيرف اذإ .. ف :ءاسنلا

 (؟8) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسيو «ةيقتلا زاوج رماع نب ةدجن ىريو

 . 4 هناميإ متكي نوعرف لا لاقو # :رفاغ ةروس نم
 نم هب لوقي اميف قرزألا نب , عفان بوّصي ال ناك رماع نب ةدجن نأ : اذه نم رهظأو

 ؛هيفلاخم ىلإ تانامألا در مدعو .هيفلاخم لافطأ لعق لالحتساو ؛ةدعقلا ر افكإ
 :اهيف هل لوقي ةلاسر عفان ىلإ ةدجن لسرأف ؛ ءاهب دش ىلا هئار 1 ل در

 رع هلا ل مهتفعضو نيملسملا ةدعق نم هباتك ىف ىلاعت هللا مهرذع نيذلا ترفكأ و1

 ىلع الو ئضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل إ» :قدصلا هدعوو قتحلا هلوقو - لجو

 )١( ص ىناثلا دلجملا ,ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش رظنا 5.8-5.1 .
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 - ىلاعت - مهامس مث ؛ 4 وو هاون نإ رح دوام نردجبال ذل

 مارت[ :ةيوعلا] «ٍليسبس نم نيدسحملا ىلع ام إل لاقف ءامسألا نسح

 : هؤانث َلَج هلل لاقط روس قد زيمر ليو تسر نام نديم جا ما

 :لاقف اريخ ةدّعَقلا ىف هناحبس لاقؤو 6: ماعنألا] 4 ئرخأ رزو ةرزاو رت الو

 هليضفعف ([155 :ءاسنلا] 4 اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ُهّللا لَضَفَو ف

 هوم اا ا ىلع نيدهاجملا

 . [58 :ءاسنلا] 4 ٍررّضلا يلوأ ريغ نيدمؤمْلا نم نودعاَقلا يوَمسَي ال ف : ىلاعت
 نام دقت هلو ,كفالاخ نم ىلإ ةنامألا ىدؤت ال كنإ مث «نينمؤملا رم ميلعحت

 الو هدلو نع دلاو ىزجي ال اموي قتاو ؛كسفن ىف هللا قن اف ءاهلهأ ىلإ تانامألا ىَدؤُت

 . لصفلا هلوقو ؛لدعلا همكحو ؛داصرملاب هل نإف ءاثيش هدلا ورع اهتوه درت دف

 . (مالسلاو

 لتقوة ةدَعَقلا رافكإ نم هب ُتْند ام تبعو .. ا م ش

 قللا ءاش نإ كل رسفأسو «نيفلاخملا نم ةنامألا لالحتساو «لافطألا

 هبا كا ردع ع دو يد لا . ةدعقلا ءالؤه امأ

 لابصتالا ىلإ ألو الئيبتن بريقلا ىلإ نودجي ال نيروصحم نيروهقم ةكمب اوناك

 «حضاو جهن مهل قيرطلاو نآرقلا | وارق نيزللا يف" اوي تف نق مخل يو ناو لا يسلب

 ل |ولاق ذإ مهلثم ناك نميف ىلاعت هللا هلاق ام تفرع دقو

 ا اسدلا] 4 اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ ط : لاقف «[ 917 :ءاسنلا ]
 اودهاجي نأ اوهركو هللا لوُسر فالح مهدحقمب نوُفلحَملا حرف > هناحبس لاقو'

 نم نورذعملا ءاجو أ :لاقو ١ هس مهلاومأب
 .هلوسرو هللا اوبذك مهنأو ؛مهريذعتب ربخأف .. ارسل ا مل داون تاعالا

 ىلإ رظتاف “© [3 ةرسا] 4 ملا تاع مهم افك نيذلا صن ل لاق مث

 البر : 000 لافطألا امأو

 ارجاف لإ اودلي الو كدابع اوُلضي مهرذت نإ كن + اراّيد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع ردت

 ناك فيكف ءاودلوي نأ ,لبقو لافطأ مهو رفكلاب مهاّمسف .. ا حون] © اراقك

 مكئالوأ نم ريخ مكرافكأ ط : لوقي ىلاعت هللاو . . انموق ىف هلوقن الو حون موق ىف كلذ

 «ةيزج مهنم لبقي ال برعلا ىكرشمك ءالؤهو .. [؛49 :رمقلا] ؛# ربزلا يف ةءارب مكل مأ

 .مالسإلا وأ فيسلا الإ مهنيبو اننيب سيلو
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 مهءامد ّلحأ امك مهلاومأ انل لحأ ىلاعت هللا نإف .انفلاخ نم تانامأ لالحتسا امأو

 )2١. (نيملسملل يف .مهلاومأو قلط لالح مهؤامدف ءانل

 ىذلا وحنلا ىلع تايالل همهف ىف بصعتم قرزألا نب عفان نأ ىف انيدل كش الو

 عقاومب هنم لهج وهف الإو «ةطلاغملا ةجرد ىلإ هب غلب بصعت وهو ؛هذه هتلاسر ىف ءاج

 : تارقلا صوصنل جراوخلا مهف ىدم ©

 نوصوغي الو ليوأتلا ىف نوقمعتي ال نآرقلا ىلإ نورظني مدعم خراوملا نإو .. اذه

 لب «هرارسأو نآرقلا ف ةاذهأ نع ثحبلا ءانع مهسفنا كوفلكي الو (ةقيقدلا ىناعملا ءار

 يالا اتناك ايرو ؛ةيحطس ةرظن تايألا لإ نورظنيو «هظافلأ ةيفرح دنع نوفقي

 مهنألا فيلق اهب نول دك ةنقردلا عوضوملاب لصتت الو «هيلإ نودصقي ام ىلع قبطنت

 ل ومهف

 مهتأال ىكلو يكمل لا ا وم كلا صوصن

 تا سا ل ا 0

 .هب تمكح ام لثمب مهيلع مكحلا نم

 هنذإ ريت هلزتس يشي هوازيدا دال باياويت د١ فاكشيلا ارم

 نمو ؛مشملع ثيحب نيدلا نم ةدمبع نإ: مهل لاقف ٠ هل كلذ اوركذف '' ا

 ىلإ ثعب مث . . اوفرصن ١١ لاقف «ةشحافلا ىلع هراققن ال اّنِإ :اولاقف «متيأر ثيحب داهجلا

 - ا و يي ال

 ل ميحرلا محلا هل مشمس ” ل ام 0

 نماهدعبامو ١١١( ةيآلا .. . # مُكل ريخ ره لب مُكَل ارش هوبسحت ال مُكََم ةبصع كفإلاب

 .25) (لعفف .. انل رفغتسا :اولاقو هوقدتعاف هيلإ اوماقو اوكبف  رونلا ةروس

 :هباحصأل لامتف جراوخلا دي ىف:هباحصأ ضعبو نعمت ءاطع نب لصاو نأ ىوريو»

 جرخف كنأش :اولاقف - بطعلا ىلع اوفرشأ دق اوناكو - مهايإو ىنوعدو اولزتعا

 اوفرعيو هللا مالك اوعمسيل نوريجتسم نوكرشم لاق ؟كباحصأو تنأ ام :اولاقف مهيلإ

 لعجو مهماكحأ هنومّلعي اولعجف ءانومّلعف :لاق .مكانرجأ دق :اولاقف هدودح

 نمل دك كارلا را يصارع يحمل را يسرا كيتو

 )١( ص لوألا دلجملا ,ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 85" .

  000اجل او وقل نداقألا عا ,ةر ردا لينال ميرا واحلا يور طتاولا



 تس ؟ عنز يبل راريسللا هه سس دخسخ هيحصل 2 اديسصا
 مالك عمسي تح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دَحَأ نإو ه : ىلاعت هللا لا

 :اولاق مث ضعب ىلإ مهضعب رظنف «اننمأم انوغلبأف . [: ةيرعلا ] © هتمأَم هغلبأ مّن هللا

 .7'2 (نمأملا مهوغلب ىتح مهعمجأب اوراسف ءمكل كلذ

 لام نم لكأ ًالجر نأ ولو :لاق نأ ىلإ صوصنلا رهاظب هكسمت هاَدأ نم جراوخملا نمو
 نيذلا نإ ظ : ٍءاسنلا ةروس نم ٠( ) ةيآلا ىف يلاعت هلوقل «رانلا هل تبجو نيسلف عيتي

 لعق ولو «اريعس نولصيسو اران مهنوطب يف نولكأي اَمّنِإ امْلظ ئماعيْلا لاومأ نوُنكَأي

 يل ( كلذ ىلع صني مل هللا نآل ءرانلا هل بجت مل هنطب رقب وأ ويعيلا

 تانب حاكن زاوج ىري ؛جراوخلا نم 2" 7 ةينوميملا ميعز ىدرجعلا نوميم وه اذهو
 ىلاعت هللا ركذ امنإ» : لوقيف كلذ ىلع لدتسيو تاوخألاو ةوخإلا دالوأ تاببو دالوألا

 تانبو «تالاخلاو «تاّمعلاو «تاوخألاو «تانبلاو ءتاهمألا بسنلاب ءاسنلا ميرحت ىف

 ري ا صار ير و كا ورا ل فر

 ' (« تاوخألا دالوأ تانبالو

 ىلع ةيراج هل تناكو «هبهذم لهأ نم ةعامج فاضأ ةيضابإلا نم ًالجر نأ ىورُيو

 عيبت :هل ليقف «بارعألا نم اهعيبيل فلحف «تاطبأف ءائيش ىمّدَق : اهلالاق هبهذم

 ةيآلا ىف . 2>)  ابرلا مرحو عيبا هللا لَحَأو ط :لاقف ءرافك موق نم ةنمؤم ةيراج
 ْ . ةرقبلا .ةروس نم 518 )

 مل: رلاقو ءاهنع هل يصر نيضؤلا ما ةشئاع ىلع ارجرج جراوملا نأ ىرن اضيأو

 017 ةيلالاب نت رينا "194 نكتومب قلق درقو رد لرش ىلاعت تاور ءانهعيب نين فحين
 تاركا ةروش نب

 راك نيرووسل ميلود ةايدعو دوى اولاق ةقرازألا نإف اضيأو

 مدا ا يل ال يل نك دانا فب

 ” .نينصخلا فذاق دح ىلع صني

 يلاعت رق رك دكا فلوس قراس ناينجاميا تارلاقو

 ابسك اًمب ءازج اًمِهيديَأ اوعطقاف ةقراسلاو قراّسلاو ل : ةدئاملا ةروس نم ( 78) ةيآلا ىف

 . 4 هّللا نم ًالاكن

 هم ٠ ع ا دربملل لماكلا )١(

 . 9 ص نيدلا يف ريصبتلا ( 0 كار ا

 . 55 ص عجرملا سفن (/) ْ . 35 ص قباسلا عجرملا (1)

 . 78 ص نيدلا ىف ريصبتلا (9)4



 ا 1 ا
 نأ ىف كشلل الاعب عدن الا رهو هبيقكلا قوطي ىف هددع هد ريك اذه وينك:
 .هيناعم كاردإو (ميركلا نارقلا ٍتايآل مهمهف ىف نويحطس موق جراونلا

 : نآرقلل مهريسفت ىف كلذ رثأو ,ةمألا عامجإو ةّئّسلا نم جراوخلا فقوم ه

 ىلإ اوتفتلي مل مهنأ . ةيئارقلا صوصنلا رهاوظ دنع جراوخلا دومج رثأ نم ناك دقلو
 ضعجل اصضخش وأ :باتكلا كثايآ ضعنل امتيمان ةيوسلا ثيذانألا نم ءاخام

 اا للا اذه نأ رهظيو :هماكحأ ضعب ىلع ادئاز وأ ؛هتامومع
 ؛ثيدحلا اذه هني هللا لوسر ىلع مهضعب عضو نأ هنع جتنف ؛ نا

 اندست باعك ل ل

 :ثيدح اوعضو جراونلاو ةقدانزلا ) : ىدهملا ن ريما تح دس ل 0

 2١7. (خلإ . . هللا باتك ىلع هرضرعاف ىنع مكاتأ ام

 عامجإ ىلإ اوتفتلي مل مهنأ ءاضيأ نآرقلا ره ارظ دع دودج !نهرتا نم ناك امك

 ا ل ل ا

 دعاوق ىلع اجراخ وأ ؛نيدلا ىف اعدتيم ارمأ سيلو «ةّنْسلا وأ باتكلا نم لصأ

 | فل وزبطا و

 «جراوخلا اهب جتحا ماكحأ ضعب نع انث دحي ةبيتق نبا ةمالعلا دم هلك اذه ىفو

 نآرقلا اهلطبي :اولاقو « هتك لوسرلا نع حص امل ةضقانمو .ةمألا عامجإل ةفلاخم ىهو

 00 :لوقيف .

 ؛مجر هلع هللا لوسر نأ متيور : اولاق . . باتكلا هعفدي مجرلا ىف مكح : اولاق»

 نهيلعف ةشحافب نيتأ نإفإ : ءامإلا ىف لوقي ىلاعت هّللاو ,هدعب نم ةمئألا تمجرو

 ال سفنلل فالتإ مجرلاو ءاسنلا] « باذعلا نم تانصخملا ىلع ام فصن

 جاوزألا تاوذ :تانصحما نأ ىلإ اوبهذو .. ؟هفصن ءامإلا ىلع نوكي فيكف «ضعبتي

 .7'2 (دّلجلا اهدح ةنصحلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو :اولاق .
 0 : لاق هم هلل هللا لوسر نأ متيور :اولاق . . بإتكلا هعفدي ةيصولا ىف مكح : اولاق»

 كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك # : لوقي ىلاعت هللاو ««ثراول ةيصو

 ال لاغس لك ىلع ناثراو نادلاولاو 14 :ةرقبلا] 4نيبرقألاو نيدلاولل ةّيصولا اريخ

 11 كو رعد يباع اللفت ةناورلا هده كربلا نع دا يحتم
 ٠ :لاق هيَ هللا لوسر نأ معيور :اولاق .. باتكلا هعفدي حاكنلا ىف مكح :اولاق»

 ثيدحلا اذهب رتغا دقو (شماه ) 55 «54 ص .«ىربص مالسإلا خيشل لصفلا لوقلا رظنا )١(
 . مهدئاقع ىف سانلا ضعب كيكشتل ةعيرذ ناكو «نيملسملا نم ريثك عوضوملا

 .؟ 14” ص ثيدحلا فلتخم ليوأت (") ٠ .؟١1 ص ثيدحلا فلتخم ليوأت )١(



 سس ؟ج ورسفاو يسفتل سس
 نم مرحي ام عاضرلا نم مُرَحُي) :لاق هنأو «؛اهتلاخ ىلع الو ءاهتّمع ىلع ةأرملا حكمت

 را ىلا هي[ ءاسنلا] 4 مكتاهّمَأ مكيلع تمرح : لوقت لجورع هللاوواوتيبملا

 ةعضرملا مألا الإ عاضرلا نم مرحي ملو ءاهتلاخو اهتمعو ةأرملا دا ركذي ملو «ةيآلا
 ةأرملا تلخ دف [؟ 4 : :ءاسعلا] 4 مك ءارو ام مكل لحأو ٍظ : لاق مش . :عاضرلاب تخآلاو

 5 ( ىلاعت هلل هلحأ اميف ءتخألاو مألا ها ا لل

 يلا يلا ادر هلك كلذ-ننف مهنيلغ درلا ىلوسي مث ؛ ةمهنع اذهب ةنيعق نبا'انث دنحي

 را سر ا ذإ
 .( 36١ 0 فلتخم ليوأت ىف هيلإ عجريلف «هيلع فوقولا دار

 .جرارخلل ىريسخلا جالا«

 نإ لضو ان لكو ةريسننلا فك ثم ريدكلا اهل تفلخ لا لسا ني

 اهفتشت ةيئازنلا تايآلا ضعبل مهل ماهفأ ضعب نع دزي مل لّوأل عر قادم

 ءانيديأ ىلإ لصو ام لك اهنم كل انركذو «مهتارظانم اهيلع تلمعشاو ؛مهلدج

 . ةفلتخما بتكلا نوطب نم هانصلختسا ام عيمجو

 اذه دنع مهجاتنإ فقو لهو ؟ريسفت نم جراوخلل ناك ام لك وه 0

 ةبتكملا اهتدقف نكلو ؛ريسفتلا ىف ةلقتسم بتك اذه عم مهل ناك وأ ؟ليغضلا رادقل

 000 رمو مايألا لوط ىلع ةيمالسإلا

 أيه نكلو .. هنع يل ل ؤسلا اذه ىسفنل تهجو ىنأ قحلا

 تهجوف «ةرهاقلا ىف ميقي ('' ' نيرصاعملا ةيضابإلا نم لجر عم ىنعمج اًفرظ ىل هللا
 ةبسنلاب اليلق تاك جراوخلل ىريسفتلا جاتنإلا نأ سمهفاف (هسيقن لاوسلا كنه هيلإ

 جاتنلا 0 ةبتكملا ظفعحت ملف اذه عمو ؛مالسإلا قرف نم مهريغ جاتنإل

 مو او ملال هنم ضعبب الإ ليلقلا

 ٠ تر ْ كلا هذه نم ائيش ركذت لهو : هتلأسف

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لهأ نم .. ىسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ريسفت - ١

 . يرجهلا تلاغلا نرقلا لهأ نم .. ىراوهلا مكحم نب دوه ريسفت - ؟

 نرد نرقلا لها نم .. .ىنالجرولا مي يما نب سو يودي ىبأ ريسفت ٠7

 . ىرجهلا

 ل ةسعكلا زادي قدا يستقل طولا :شيفطإ م



 . اضيأ هل .. داعملا راد ىلإ دا 000

 ٠ اما ..يسفتلا يسيل

 : ويلا ىلإ بتكلا 0 5

 ا يل اسم دع :نيلولاقف

 ا ت تياصوم . برغملا دالب ىف ةيضابإلا نيب لوادعقمو هدوجومف «مكحم

 امأ . عبارلاو لوألا امهو «هدنع نيطوطخسم نيئزج ىلع هنم ىنعلطأ دقو «تادلجم

 ةروسب كييف عيارلا امأو .ماعنألا ةروس رخآب ىهتنيو «ةحتافلا ةروسب ًالبيف ! لوألا

 ..تارقلا رخآب يهتنيو ءرمزلا
 انئاملع نم نوققحلا ركذيو «دوجوم ريغف «ىنالجرولا بوعي ىبأ ريسفت امأو : لاق

 ل نم هنأ

 ىف هلعجي نأ ىلع مزع هنأل ؛ هفلؤم همتي ملف ٠ .لمألا مويل لمعلا ىع اد ريسفت امأو

 راد ىلإ دازلا نايمه ريسفعب لغعشاو ءاذه همزع نع لدع مث ءاءزج نيئالثو نينثا

 | .داعملا

 ني دلع ىف ؛ 0 اي ل ا

 م مسي ءنمعرا ةروسب ادبي وهو ؛باتكلا زحام اللا هل

 ريخألا هلؤللاب تدجو 0 نآرقفلا ل حرت 007

 دق تقتؤملا نا ةندخم لاق هكا روسو (( نمو ةدوس وأ ريتسفت هيف تاقزو ضغب

 رسال ىلإ يفتن دان للا ةروسو هته مصفت انجب

 ظ .معمي ملو اهدنع فقوو (ص)
 ةخسن هنمو «ار رابك ادلجتم رشنع ةثآلث يف عوبطمو دوجومف ؛دازلا نايمه ريسفت امأو

 1 ١ ادا 1 هي رم كل دك باو

 ْ 0 الا حم دنع ىرخاو .ةيؤصلا بكل ) ذب ةخفيشن

 : ريسفتلا ىف جراوخلا جاتنإ ةّلَق بابسأ ©
 ةيضايإلل اهلك «دجوُي مل امو اهنم درب ام :ةروكذمل كنكلا لسا رت تاو

 قبي ملو تداب ةيضابإلا ادعام جراوتلا 0 د لعلو «.مهدحو

 ١ 5 .رثأ اهل



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس ل
 0 ل الاب ىلإ نودوجومف ةيضابإلاامأ

 .رابجنزو «نامعو «تومرضحو

 اًضيأ ٌئراقلا سفن ىف ددرتي هلعلو ءىسفن ىف ددرعي لاؤس اذه دعب ىقب نكلو

 ؟ريسفتلا ىف مهجاتنإ َّلَق جراوخلا نأ ىف رسلا ام :وهو
 :ىتأي ام ىهو ةثالث رومأ ىف رصحني - دقتعأ امك لاؤسلا اذه نع باوجاو

 «صخألا ىلع ميمت لئابق نمو «ةيدابلا برع نم مهرثكأ ناك جراونخلا نأ : الوأ

 ةوادبلا ةبلغل اوناكف «هتوادبب هظافتحا عم ةفوكلاو ةرصبلا نكسي ناك مهنم ليلقو

 مالسإلا نولفمي اوناكو ؛ىعامتجالاو ؛ىملعلاو ؛ىنيدلا روطتلا نع سانلا دعبأ مهيلع

 ىلإ فضأ . ىرخألا مألا ميلاعت هبوشت 3 نأ نودب «هترطف ىلعو ؛.هتطاسب ىف لوألا

 «روصتلا قيضو ؛ ءريكفتلا ةجاذس نم ودبلا لهأ صئاصخ مهاب مهظافتحا : كلذ

 . مهل ةرواجما متألا ةراضحب رثأتلا نع دّْعّبلاو

 :ةليوطو هتشاف اورج كنا و مهتاشن أدبم نم بورح اب اولغش مهنأ : اينا

 نييومألا بورح مهتملسأو «نييومألا بورح ىلإ ىلع بورح مهتملسأ .. ةعباتتمو

 نم ناكف «ءانفلاب نذؤتو ؛راضتحالا هبشت ةلاح ىف مهتكرت ىتلا نييسابعلا بورح ىلإ

 . فيدصتلاو ثحبلل عستي ام تقولا نم مهل برحلا عدت ال نأ ىعيبطلا

 ؛مهتديقعل نوصلخي اوناك - ذوذش نم هيلع مهام عم - جراوخلا نأ : :اثلاث

 - هبو (مئارجلا ربكأ نم ةميرج بذكلا نأ نوريو ريبك دح ىلإ مهناميإب نوكسمتيو

 مدع ىلإ مهاعد اذه لعلف - نيدمؤملا دادع نم ناسنإلا جرخي مهروهمج دنع

 ال نأ ةفاخم ؛هيناعم ءارو ثحبلا نع نوعروتي مهلعجو ؛نآرقلا ريسفت ىف ضونخلا

 ؟نآرقلا رست مل مل : مهضعب لئس دقو .. هللا يلع اوبذك دق اونوكيف قبلا اوبيصي

 نيميلاب هنم انذخأل ع ليواقألا ضعب انيلع لوقت ولو ل : ىلاعت هلوق تيأر املك » :لاقف

 . «ريسفتلا نع تمجحأ ..[41- 44: ةقاحلا] 4 نيتولا هنم انعطقل مَ

 فلأ امك ريسفتلا ىف انل اوُْلْوُي نأ جراوخلا نم رظتنُي نكي مل هلك اذه لجأ نم

 لك لب ,مهفيلأتو جراوخلا فينصت نم مرح ىذلا وه هدحو ريسفتلا سيلو «مهريغ
 «لوصألا وأ ,هقفلا وأ را ل

 نآأل ,.مهدحو ةيضابإلا لمع نم هلكف مولعلا نم كلذ ريغ وأ ل

 انموي ىلإ ترمتساو «نيملسملا دالب نم ريثك ىف ترشعناو تشاع ىتلا ىه ةقرفلا هذه

 . ىعامتجالاو ىملعلا روطتلا ترياسو «مهريغو ةلزتعملا. ميلاعتب ترثأتو ءاذه

 هنم دجو امو «زيزع ردان ثارت وهو ءريسفتلا ىف جراوخلا ثارت وه اذهف .. دعبو
 ىرذعو .هدحو (داعملا راد ىلإ دازلا نايمه » نع مالكلاب ىفتكأ نأ ىرأو «زعأو ردنأ



 حالطالا هيلع عالطالا الرستن مل ا ب ب كلذ ىف

 .هطخ ةءادر ىلإ عج ءار كلذو ءهَفّلْوَم نعو ؛هنع ةحضاو ةركف انيطعي ىذلا ىفاكلا

 .اهلطعي كاتو ةقاروأ ضعب عايضو

 ديك اسال اير 1 قل ميل نكتعلا اع اذا 1 ايل نعال اواو

 .مكحم نب دوه

 ا (ريسفتتلا ريسيت ) امأو

 ير هي درب اصح + رك اقل هدم موال لكل

 سك االا



 ل ؟+ج نورسفملاو ريسفتلا آ قل

 داعملا ا ا دازلا ثايمه

 ( شيفطإ فسوي نب دمحم )ل ا

 .(!ريسفتلا اذه فلؤم فيرعتلاه

 0 م ا 000 دم دعما
 ل سلا ا ساو حملا ؛ ا هك عرولاو دهزلاب مهدنع

 نم رثكأ ةليل ىف مدي مل هن ! ليق ىتح «فيلأتلاو ةءارقل رزقنا لف بكا وو طم هع اهم

ةئامثالثلا ىلع وبرت ةميظع ةورث مولعلا ىّتش ىف تافلؤملا نم هلو . تاعاس عبرأ
 فلؤم 

 (ةبايبش قس كةلذ: ناك . تيب فالآ ةسمخ ماشه نبال ىنغملا مظن : هللو ةردييفا

 0 ا ع رتل ل ل لل كل كلاس

 راد ىلإ 'ةازلا ةايسه وو معي رق 2 لمآلا عاويلا لملعلا عاد هنيق هلق ريمقعلا "ناو

 لذه . قباسلا نم رصتخمم وهو ؟(نييسفتلا ريس او هددصب نحن ام وهو «(داعملا

 نم هلو «( ةرجهلا نم فلأو ةئامثالثو نيثالثو نيئنثا) ه ١١75 ةنس فلؤملا ىفوت دقو

 .ةنس نوعستو تس ر رمعلا

 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا «

 هوفلاخ نيذلاو ؛هبهذم ىلع هوقفاو نيذلا ريسفتلا ءاملع نم ريثك نمز نع هرخأتو

 .هيف

 رخآتملا ديفتسي نأو «قباسلا نم قحاللا ذخأي 5000 ترج دقلو

فملا نم هقبس نم بتك نم دمتسا ؛ ءاذه هريسفت ىف انبحاصو «مدقتملا نم
 ىلع نيرّس

 اذإ الإ | اياد لس الحا طبل لا وس بلاك نر نيب اسر نيل الحا

 فلؤملا ذيملت وهو «شيفطإ مي ميهاربا خيشلا هب انثادح ام ىلع ةمجرتلا هذه ىف اندمتعا(١)9

 .هيخأ نباو



 هيب 28ج نورس يسيل سس
 درلاو ءىألا ريسافت سفن امأو . تلك راو نست ا اوشا ان اارت قط

 رظني ناك هنأ ىعّدَي امك . الا اوي ما واصل رم رت مما ع ع

 - ىواضيبلا ىضاقلاو ءىرشخمنلا هللا راج رظن قفاوي ةرات مث ءًالوأ ةيآلا ىف هركفب
 يال ل سا و

 بتك نم ريثكلا أرق دقو - لجرلا نإ :لوقن نأ الإ انعسي الف ئش نم نكي امهمو
 نآب لوقلا ا ا يهرب اف نال هس 1 دييمفملا
 نأ دعبو «طقف مهروصع رخاوأ ىف ةيضابإلا جراوخلل ىبهذملا ريسفتلا لثمي هريسفت

 .نمزلا نم ةليوط ةدم اهيف اوثكم ىتلا مهتلزع نم اوجرخ
 ىكملاو ءاهتايآ ددع ةروس لك لوأ ىف ركذي هبحاص نأ دجنف ريسفتلا هذه ىف أرقن

 تيدا الاب يتاقلا يف ةللذل ا هوسعس ةروسلا ككايطم كلو ف ىمدلاو ايش
 ؛نيلاَج دلا نيذوعشملا مالك هبشي امب ةروسلا دئاوف رك ذي مث ءروسلا لضف ىف ةعوضوملا

 ةيوغّللاو ؛ةيوحنلا نئاشلا نو انو نمر كانا عرض كل 12

 لئاسمل ضرعتي امك ؛ءاهقفلا نيب فالخلاو ؛هقفلا لئاسم ىف ضيفيو «ةيغالبلاو

 ضرعي نأ هتوفي ال امك «ةلزتعملا بهذمب ريبك رثأت عم ءاهيف ضيفيو مالكلا ملع
 نكلا تانيلرنايمالا رك نتي ريببك نودع ىلإ ينك ناو فاو رقلا ةةنيلومم ا كنان
 تناك ىتلا ل ا
 هبناج ىف اهلعجي نأ نكمي ةيآب رمي داكي ال كلذ دعب وه مث . هيت هللا لوس دينف كلغ

 لك اهب ينأت اور ةفلاشاز دج رامعت وز الو هديل يلد اهلمتتو :ةيفام قر اهب لاما

 دس اا اكعد اق نورك سلق ن١ يعم اهي وتم نيكس «ليوأت نم هتقاط ىفام

 يمنا انا ىلإ ةاستإلا ها سس يسم ا ا
 :!!ئطاخ ريكفتو غراف لقعب ىوهلا عم ىشميل «بئاصلا هريكفت حرطيو «هلقع

 تايال همهف ىف هبحاص كلسم ىلع فقتل «ريسفتلا اذه ىف ءاج ام ضعب كيلإو

 : يركلا نآرقلا

 : ناميإلا ةقيقح ه

 ىده إط :ةرقبلا ةروس نم ( ل ؟) نيتيآلا ىف ىلاعت هلوقل هربسفت دنع ًالغمف
 :ررقي هارث « دوم ماش امو اللا نوميفيو بمب نو ندا « يل

 لخأ نّمف ١ :لوقي مث ((لمعلاو «رارقإلاو ؛داقتعالا عومجم ىلع قلطي ناميإلا ن
 ثيح نم اضيأ قفانم «راكنإلا ثيح نم كرشم وهف «لمعلابو هب وأ .«هدحو 00

 كرشم وهف «لمعلاو رارقإلاب وأ «هدحو رارقإلاب لخأ نمو ؛هبلق ىف سيل ام رهظأ هنأ
 هللا دنع ملسم ؛هدحو رارقإلاب لخأ اذإ هنإ ليلقلا لاقو .انموق روهمجو انروهمج دنع
 ءطقف لمعلاب لخأ نإو ؛ةمعن رفك رفاك قسافف لمعلابو هب لخأ نإو ؛ةنجلا لهأ نم



 لس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 :لاق مث 5... (ماعلا ناميإلا نمؤم ريغ كرش نود رك داك لاض قساف «اندنع قفانمف

 هابل ايار سراقب طاح ل سرح سال لق: جراوخلا فلتخاو»

 وأ «داقتعالا كرتب هكارشإ نم. مدقت ام : ةثالثلا نم دحاوب لخأ نميف ةيضابإلا رئاسو

 الادنإو كللذك نوقابلا لافوب. ةريعوصلا ةنرصبتو لمعلا كرشب قفانيو ةنارقإلا كرع

 ىلعال ليسكتلا ىلع هاققعالا ىلإ نارفإلاو لمتعلا مايقلا نا نتدخأ يسنو . ةريعبم

 0 (هتيهام ءزج امهو «نكر هيلإ امهمامضنا : لوقن نحنو . نكر هنأ

 نيدْلا رشبو ه : ةرقبلا ةروس نم (؟5) ةيآلا ىف ة ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمو

 هارن «ةيآلا . راها اهسضن يرش تاج يلدا تاج م رع اولا

 .هنودب ناميإلا ققحتي الو «ناميإلا نم ءزج لمعلا نأ قيقحت ىف ةيدج ةلواحم لواحي

 ىلع قلطملا همالك رئاس لمحيف «ديقب ةدحاو ةرم همالك ديقي ناسنإلا ىرت » :لوقيف

 لمعلاب ناميإلا - لو هللا دييقت اوغلي نأ انموقل غوسي فيكف «دييقتلا اذه

 ناميإلا ١ لب حئاضلا لّمعلاب انورقم الإ ناميإلا نم لعفلا ركذي داكي ال هنأ عم حلاصلا

 الم ناموا دال در يرسل هلل عر ارا يمص نم فاح جرم كدا

 عناملا لظملا عفانلا ءانبلاك حلاصلا لمعلاف ؛هتطْلس تويثو ؛هدوجوب دقتعي ال اًناطلس
 ناسنإلا ىنب ولو. «هيلع ءانب الب سألا عفني الو «سأ ناميإلاو «تارضملاو دربلاو ريعلا

 ركذ نإف «كلذ ريغو ءدربلاو رحلاو ءصوصللاب كلهل اهيلع نبي ملو سسألا نم اًفولأ
 ال ذإ ؛ناميإلا عرف الإ وه امف خلاصلا لمعلا ركذ اذإو . حلاصلا لمعلاب ديق ادرقم ناميإلا

 نأ ىلع ليلد «ناميإلا ىلع تاح اصلا لامعألا فطع ىفو .هدوجوب رقن ال نمل لمعن
 فطع ىفق «نيفطاعتملا نيب ةرياغملا فطعلا ىف لصألا نآل ءرخآلا ريغ امهنم ًالك

 نيب عمج نم اهقحعسي امإ ؛تانجلاب ةراشبلا نأب ناذيإ ناميإلا ىلع تاح اصلا لامعألا

 ظ 0 ( ناميإلاو تاحلاصلا لامعألا

 : رئابكلا باحصأ نم هفقوم ه

 .ةريبكلا بكترم نأ ىلع لدي ام نارقلا نم ذخأي نأ لواحي فلؤملا دمن كلذك

 .اهنم جراخب سيلو رانلا يف دّلخم
 م7 ةرقبلا ةروس نم ( ١ ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف

 لوفي 6 4 نودلاح اهيف مه رانلا باحصأ كئلوُأف هئئيطخ هب تَّطاَحَأو َةَمْيَس

 بونذلا نمو ءاكارشإ وأ اقافن ناكأ ءاوس ؛ ؛ريبكلا بنذلا ىهو ؛ةحيبق ةلصخ 4 ةئيس ل:

 :ىلع ليلدلاو.«ةريبكلا وأ ةريغصل | ىلع ناك أ ءاوس «ةريبك هسفن هنإف . 0 0

 نأ وهو رخآ هجو لمتحيو .. «ٍرانلا باحصأ كئلوأف ه : هلو ةريبكلا :ةكيسل ١ نأ

 | هب تطاحأو 9 : هلوقب ة ةريبكلاب مالكلا صتخي مث ؛ اعيبكك وأ سس ةكسلا

 ١١( ص لوألا ءزجلا(؟١5 .؟١٠١٠ ةحفص لوألا ءزجلا 75٠0 -351.



 7 ب 242 وول يسيل سس
 . كرشلا انه ةَعيسلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع انموق ىور تلق نإو  هتكيطخ

 نإف ؛هاركذ امم ىلوأ هتركذ ام : تلق . كرشلا اهنإ - هللا همحر - دوه خيشلا لاق اذكو

 الو ءثيدح ال امهنم ريسفت كلذ ذإ «ىلوأ مومعلا ىلع هلمحو «ماع ةئيسلا ظفل

 ىلع اهلوخد اورصحي ملو «رانلا اهلعاف لخدت ةريبكلا نأب نوفرتعي انموقو امهنأ اميس
 ري ايفا كاكا اوبن «ريبكلا ثكملا ىلع قلطي دولخلا ظفل نآب نوفرتعمو ؛كرشلا

 ىنعمب كرشلا ىفو «ليوطلا ثكملا ىنعمب ىنعمب نيدحوملا ىف دولخلا نأ ءاعداو «ىدبأ
 - اضيأو ءفيعض وهو ءاهزاجمو اهتقيقح ىف ةملكلل لاكمعتسا «مئادلا ثكملا
 ريقأ فارشتلا أل روق هينا ههكل ههيثسك كرينكلا بسان ولو تائيطخلا ةطاحإ

 0 ءرانلا لوخد هل تبجوأو هبونذ هتطبر .. © هتئيطخ هب تّطاحأو

 ع تانعو يقلد وسجل ةقفاحو ا فردا وأ: :ودسل ادب طانسا روم احب

 يا

 ٠ : ةّئسلا لهأ ىلع هتلمح ٠

 نب نيلئاعلا هللا لها روهمجب ديدنتلل ةصرفلا هل تحنس املك فلؤملا ىرنو
 دعب ةنجلا لخدي مث ؛هتيصعم ردق ىلع رانلا ىف بدعي نينمؤملا نم ةريبكلا نييحايف

 . مهزلو مهب دّدن كلذ

 نونمؤي نيذّلاو » : ةرقبلا ةروس نم ( 4 ) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ًالثمف
 اماوقأ ىرتو .. لوي < نونقوي مه ةرخآلابو كلبَق نم لزنأ امو كْيلِإ لزنأ اَمب

 ناي لإ راد انت نأ مهلوق ىف دوهيلا نوئهاضي ةيفينحلا هللا ىلإ ةرهععم

 "ا

 :بونذلا ةرفغم ©

 ال رئابكلا نأب :لئاقلا هبهذم ىلع ةرفغملاو وفعلا تايآ لك لمح فلؤملا نإ مث |

 رريورمل اداب نيئاعل ةرهاحإلا ىلع لمحيو ءاهنع عوجرلاو اهنم ةبوتلاب الإ هللا اهرفغي
 .بتي مل نإو ة ةريبكلا بحاصل رفغي نأ

 ام اودبت نإو ل : ةرقبلا ةروس نم )١84( ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت ددع ًالثمف

 الور : لوقي © ءاشي نم بعيو ءاشي نمل رفيف هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف

 ءانريغ معز امك ءاهنم ةبوت الب تيملا ةريبكلا بحاصل ةرفغملا زاوج ىلع ةيآلا ىف لبلد

 رنا ا

 .؟؟م ةحفص لوألا ءزجلا (؟١ ١85٠. ةحفص ىناثلا ءرجلا )١(

 . 4417 ةحفص ثلاغلا ءزجلا (9)



 سس ؟ج نورسفملاو رييسفنلا بسس 1

 امو تاومسلا يف ام هّللو ف .:ن نارمع لآ ةروس نم ( ١5590 ٍةيالا ىف ىلاعت هلوق دنعو

 نأب هل نارفغلا ءاشي نمل رفغي» :لوقي ... 4 ءاشي نم بّدعيو ءاشي نمل رفغي ضرألا يف

 بدعي نا كالا ع ناو نققوب ال ناديي دعت ءاشر قم دعب و ةيوسل ةقمرب

 ءاملاظ نوكي نأ نم هللا ىفتنا دقو رضا ريصاعلا محري نأ اهنم سيلو ؛ىفوملا عيطملا

 نم سيلو «ئسملا تائيس ىف ةدايزلاو ءنسحملا تانسح نم ٍصقنلا :ملظلا نم دعو
 ريك رثخلا دج نجا لحد نأ زوجي : ل ل

 را ا كلذد ف او اظخلا دقو كارب ربألا عيمج رانلاو

 بونذللا رفغي هللا نإ ظ :نمزلا ةروس نم ( ه8 ةيألا ىف يلاعت هلوقل هريسفت: دنعو

 يف اهب دييقتلا ليلدب اهنم ةبوتلا طرشب» :لوقي .. 4 ميحّرلا روفغلا وه ِهْنِإ اعيمج

 ارارم نآرقلا ئف'تّركُذ دقو . نقلا ىلع اوامججت ىاطناو كلشي تارلعلا نيم تم رس

 نآرقلاو ليلدل.فذحت امنإو ءركذت مل اميف اهل ركذ . تركذ اميف اهركذف «نارفغلل اًطرش

 الب رئابكلا رفغي هنأ مهل ركذي نأ قيلي اضيأو ؛هاشاح ضقانتي ال دحاو مالك مكح يف

 العل رئاغصلا يفخأ دقو اهيلع ءارتجالا يلإ مهب , يدؤي كلذ نأل اهنع هان هنأ عم ةب روت

 ىلإ اوبينأو ٍ :هلوقب ةيآلا بيقعت . 00 ا ل حم

 ةرفغملا لوصح ىف ٠ 0 ىضاقلاك عماط عمطي الغل [ 4 :رمزلا] © مكبر

 نملاعيمج بونذلا رفغي ١ : سابع نباو دوعسم نبا ةءارق اضيأ هل لديو . ةبوت الب

 ا هنِإ ط :هلوق امأو .. «ةبوتلاب هؤاشي نمل ىأ «ءاشي
 ميظعلا نارفغلا هنأش نم نأل . اهنم ةبوتلا لبقيو ءاهرفغي ىأ «ةبوعلاب بونذلا ةرفغمل

 نمل زوجي اال هنأ ىلع هيبنتلا : ةيآلاب دارملاو ءكلذل عساو هانغو هكلمو ةميظعلا ةمحرلاو

 انبهذم كلذو ,هتبوت لبقي الو ؛هلرفغي ال هنأ نظي نأ - ناك نايضع ىأ - هللا تصنع

 بهذ روهشمو «ةبوت الب رفغي كرشلا نأ : هريغو ىضاقلا معزو «ةيضابإلا رشعم
 هلخدأو هبنذ ردقب هبذع ءاش نإ هنأو .هل ىجري : بئات ريغ تام اذإ 0 نأ :موقلا

 يقود نكات رفغ ةريثبك ىلع.تام نم.نأ 7 انبهذمو . ب متع هاك نان هللا

 ظ 20 خي
 :ةعافشلا ىف هيأر ه

 لالخ نمو «رئابكلا باجصأل الو نيدحولا ريل عك 5 ال ةعافشلا نأ : فل فلؤملا ىريو

 .هبهذمو قفتي ام الإ ل تايآرظني اذه هيأر

 أل اموي اوقّناو » : ةقتلا ةروس نمر( 4/9 ةيآلا ىف ىلأغت هلوقل هزيسفت دنع الثمف

  نورصني مه الو لدع اهنم لخؤي الو ةعافش اهنم لبقي الو ائيش سمن نع سفن يزجت
 ريغ مأ ؟البقي ال نكلو ناعقاو لدعلاب ءادفلاو ةعافشلا لهف : تلق نإو ١.. :لوقي .

 ءاملعلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم ةعافشلل لهأت نّم امأ ل

 .17 ةحفص رشع ىناثلا ءزجلا ١ يم شمالا لو



 ا ' -7ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 الع او اوين عت ناك رد 1

 امأو .اهل ضرعتلا اوكرتيف ءاهل الهأ اوسيلو ءاوريغو اوُلَدَب مهنإ :مهل ليق مهل رهظت
 0 ل وم

 اهنم لبقي الو : ا اول تم ( )71 ةيآا ىف ىلعت اوشا ةريصفت يبول

 هنأ دارملاف ءكانه اهمدعل  ةعافش اهعفنت الو 8 .. . # ةعافش اهعفبت الو لدع
 0 يو ءاهلصا نم ينس كاع ةمافشلا ءاهعفنت ةعافش ال

 ىفنب قدصت امك ,عوضوم لا ىفنب :ب قدصت ةبلاسلا ةيضقل هيه عل حبب 0

 كلذك ,مئاق هنكل اهيف هنأ ديرتو «قوسلا ىف در سلا لوقت اهمكف ءلوسحلا

 :كارشللاب ضوصتخس ةلئالوب الرصأ انهض” نبل هلا تدؤتوءاهجف ادعاف كير سيلا لوقت
 امنإو «رانلا لوخد ىف هل عفن الو «رانلا لوخدل مايقلا ةعافش الإ كلانه هل ةعافش ال هنإف

 وو .(10: بئاعلا دول ةعافشل
 مهنيد اوقرف نيذلا نإ : ماعنألا ةروس نم )١59( ةيآلا يف ىلاعت هلوق دنعو

 فاس سلاك وأ هه هن © الافرزا# لاوقيدهةنألا هزم # ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو
 رمع نع تملع دقو ؛هجو لك ىلع مهنم ئرب تنأ ىأ .رئابكلا لهأل ةعافش ال نأ

 لا ا هذه نم عدبلا لهأ ىف ةيآلا نأ ةريره.يبأو

 : ىلاعت هللا ةيؤر ه

 كلذب حّرصُيو ءاقلطم دحأل ةعقاو الو ةزئاج ريغ ىلاعت هلل ةيؤر نأ : انيحاص ئريؤ

 ءايندلا ىف اهزاوجب نولوقي نيذلا ةنسل ١ لهأ ىلع دريو «ةيؤرلا تايد ةيصش# ف

 00 ىف 0 اهفياور

 رك مسن نع ما
 ةرهاجم اب هيل ملإ رظني نأ هبر لأس ىسوم نأ :كليهبفت ةياؤؤ تاياورلا ن نمو «بابلا اذه

 ا ل يي ىسوم نأ ىضتقت ةي باورلا هذهو ) :لوقيف اهيلع بقعي

 مهاهنف «كلذ لبق ةيؤرلا هولأس دقف ةياورلا هذه قايس حص نإ , نيالا دك وا

 ا هودواع ءجرخو غرف املف «كلذ ىف ىحولل اراظننا هك يا ميم سوا وف

 مكعمقي ىذلا ب باوجلاب مكربخأل ؛نوبحت امك مكناسل ىلع هتلأس دق : مهل لاقف «ءكلذ

 اهمازلتسال ةيؤرلا بلطب ,اورفكف ءاكد راصف هتايآ ضعب لبجلل ىلجتف «ةيؤرلاز رح

 .؟599 ةحفص ىناثلا ءزجلا (؟) .١ا/ ةحفص ىناثلا ءزجلا )١(

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ١5 م)



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس جا
 كلذو «ثودحلا مزلتسي هلك كلذو «لولحلاو «دودحاو ءزيحتلاو « بيكرتلاو «نوللا

 يليق مل اقع انراطسم كلذ ناك اذإو هللا ىلع لاحم هلك
 ةيورلاف ءىرخأو اند

 : 7 امير نق ريفا رفقا يق اكالاب اور هاو ناخب

 نأ باتكلا لأ كلَتْسَي 9 : :ءاسنلا ةروس نم ( ١579 ةيآلا ىف ىلاعت هلوق دنعو 1

 4 ةرهج هللا نأ اوُناَقَف كلذ نم رَبْكَأ ئسوم اوُنأس دَقَف ءامْسلا نم ايامك مهيلع لزتت

 ةبجوملا الَعو َلَج هللا ةيؤر اولاس ذإ 4 مهملظب ةقعاصلا مُهَتَدَحَأَف لذ : لوقوع ةيلاو

ؤاعإلا نق موس انما لكلا نم هزاع ةقعاسلابب يقال تلو و يتسم
 بح اكا

 ةيؤرلا نأ عم «ةيآلا رهاظ فالخ وهو .ةيؤرلا بلط لجأ نم ال ؛ةيؤرلا طرشب الإ 3

 . قلخلا تافص نم كلذ ريغو «نوللاو ؛لولحلاو «بيكرتلاو «تاهجلاو «زيحتلا بجون

 »٠[. ماعنألا] «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت الي : ا

 نودادزي : هانعمف - حص نإ - ةيؤرلا ثيدحو . فيك اللب : ولد اومحفأ امل ةيرعشألاو

 ,هقدص لامكو هللا دوجو ىف نوكشي الف «ةرخآلا ىف هللا دعو ام روضحب اًئيقي

 0 ”ةرادجلا]ى نوكشي الاامك ةدتوافكو

 ٠ :دابعلا لاعفأ ه

 50000 هنإف ءانايحأ ةلزتعملا ءارآب رثأتي فلؤملا ناك اذإو

 .هسفن لاعفأ قلخي ال دبعلا ناو. ىلاعت هللا ةدارإب اهلك دايغلا لاعق ذأ ؟رراقياو ارث القمف

 ىلاعت هلوق رّسف امدنع ًالثمف «ةلأسملا | هذه نم مهفقوم ىضري الو ةلزتعملا ىلع دري و

 مهيلع كانلعج امو اوكرشأ اًمهَللا ءاش ولو ف : ماعنألا ةروس نم ( )1١1 ةيآلا ىف

 ىلاعت هب اوكرشأ ام ىلاعت هّللاب مهكارشإ مدع هلل ءاش ولو :لوقي «ةيآلا ... # اظيفح

 ىف ةلزتعملا ىلع در هيفو «هتكيشمو هللا ةدارإب مهكارشإ نأ 000

 مدع ىلع مههركأل هللا ءاش ول : ىنعملا نأ اومعزو .. ىصاعلا ةيصعم دري مل : مهلوق

 دارأ لب ؛ ؛ ةيصعملا دري ملو ىصُع اذإ هرمأ ىلع ايولخم نوكي نأ مهيلع مزلو كارخإلا

 ,هتكيشمو.هتدارإب ةيصعملا نأ قحلاو - كلذ نع هللا ىلاعت - عقي دملو مهنم ناميإلا

 . 2" (اهنع ىهنلاو باقعلاو اهيلع مذلل «ربج ال «ىصاعلا رايتخا عم

 لك قلاخ هللا » : :رمزلا ةروس نم (؟) ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل هريسسفت دنعو

 ايند نئاك وهامب هرشو ءهريخو هرفكو «ناميإ نمو : لوقي .. 4« ءيش

 ١١( ةحفص سماخلا ءزجلا (؟١ . 14" ةحفص ىناثلا ءزجلا ١77 .

 ةحفص سداسلا ءزجلا (؟58 9 .  ) 4١.ا/1/ ةحفص رشع ئىناثلا ءزجلا



 "1 ظ «ج نورسفملاو ريبقلا

 : هباشتملا نم هفقوم ©

 لوقي نم ىلع بيعيو «ليوأتلا فقوم هباشملا نم فقي فلؤملا دجن كلذك
 .هلل هتيفيكو هملع ضوف نإو «رهاظلاب

 نورظني له 8 : ةرقبلا ةروس نم (؟0١) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل ه هريسفت دنع الثمف
 يرومألا عجرت هللا ىلإ رمألا يضقو ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ

 .هللا رمأ ىأ : فاضم فدح يلع # ماَمعْلا نَم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ ف كوفي

 :لحنلا] * كبر رمأ يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له إ : يلا رك
 ةيآلا ليوأت - مهقفاو نّمو ةلزتعملا ديري - ءالؤه بهذمو انبهذم نأ ؛لصاحلاو . .[ "90

 61 ب هللا ةقضو ووعي ام ىلإ اهيرهاظأ عرف
 0 ةدئاملا ةروس نم ( 4؟) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو . 1

 نيطسقملا نإ) :لئاقلا ثيدحلا ركذي هارن . « نيطسقملا بحي هللا نإ طسقلاب مهبيب

 ْ 0 اتلكو وسلا ب رق ةئاسلا نيرا يكرم ىلع
 كللذلا ل واو دينا ريالا فانيسا وك لت سرغلاوم ةعييفزلا ةلتملا نع ةزانيع ةيصسضلا

 ةيرعشألا فلس لوق امأو . ير رو دا او ل تار وو يي اكرلا :هلوق

 ىلع وه :لوقنو هللا ىلإ هانعم لكنو قلخلا ةفص نع ههزننو هب نمؤن اَنِإ :كلذ لثم ىف
 . 27 (قحلا نع ماعتو دومجف «نيملكتملا نم فئاوط اذكو .. هب قيلي ىنعم

 يذلا هللا مكبر نإ ف : فارعألا ةروس نم ( ه4 ) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 "لوي 4 شرعلا ىلع ئوتسا مث : ماي ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ

 ءءاش فيك ىف فرصتلاو «ةوقلاو ةبلغلاو «كلملاب ىلوتسا ىنعمب :ىوتساو)»
 قادح نم هزيغو ىلاعلا ىبأو «ةلزتعملا بهذمو انبهذم كلذو ميظع مسج :(شرعلا »و

 11 و لعل فاعلا كلب فرعا صفو ةيماكملا
 :ةيفوصلا ريسفت نم هفقوم ©

 رسفي نم ىلع لمحيو ؛ةمات ةحارصب ةيفوصلا ريسفت ىف هيأر ىدبي فلؤملا دجنو
 امو ظ :: رقبلا ةروس نم ( 1 ) ةيآلا ىف 0 ا

 نم هلا 0 اي ١ : < نوقشي 2

 هلال بع مران هز ةوكشوك انامل ةهتانيفو ىامالإا ةمذاداللا مترا عاون

 هللا ةفرعم راونأ 0 اممو : ىنعملا :ليقو «زئاجلا هجولا ىلع ىلاعتو هناحبس

 «فوصتي نملوأ ةيفوصلل امهنظأ هلبق ىذلاو لوقلا اذهو .. نوضيفي - الَعو َلَج -

 )١( هال ةحفص ىناثلا ءزجملا ١ . ١ ةحفص سماخلا ءزجلا (؟ 525 .

  )5١ةحفص سداسلا ءزجلا 3751١؟.



 الت ودع ؟*غ |

 بولسأ فلاخ وأ ءافلكت ناكو ؛رهاظلا فلاخ اذإ ًالوبقم ىددع ةيفوصلا ريسفت سيلو

 ريا ددععم كاجو هللا ىلإ برقتأو.«هتداهش لبقأ الو هب رَّسِفُي نَم رذعأ الو ةيبرعلا

 جورخ هنأل أطخ ثيدحلل وأ ةيآلل ىنعم هلعج نكل اقح هسفن ىف ناك ولو هنإف ءهنم

 هلا هضقييب ىلا فلكدلا نم فلكدو اهب كريطاخي ىلا برغلا بيلاسأو رجاظلل نع

 هاور ىذلا ( هنم قفني ال زدكك هب لاقي الاملع نإ ١ : هَْيَع هلوق امهبسان نإو : نيلوقلا نإف

 يلع ىزجي الو كلخ رداهتيمال ذإ هيل اريهضت ناحصب ال نكل ءطسوألا الا ىف ىربطلا

 هللا اهضافأ ةفرعمو ارون كلذ ىداقتعا دعأ انأو هدعبأ ريخألا لوقلاو برعلا بولسأ

 ليلق . برعلا بولسأ نم بيرق هنأل هلبق ىذلا 00 0 ىلع ميحرلا نمحرلا

 . 217 (لاملا نم ةبجاولا ريغو ةبجاولا ةقفنل : دارملا نأ حيحصلاو «فلكتلا
 : ةعيشلا نم هفقوم ©

الا ووف ئياطت دلوشب لح ةنامإ ىلع مهلالدتسا ةعيشلل ِمَّلِسُي ال انبحاصو
 هبه ق

 ةالصلا نوميقي نيدّلا اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو اَمَنِإ ل : : ةدئاملا ةروسب نم

 معزو» :لوقيف ةيآلاب مهجاجتحإ ددفي هارن لب .. « نوعكار مهو ةاكزلا نوثؤيو

 ىلع هب دارملا © نوعكار :  ا 4 ةالّصلا نوميقي نيِذّلا اونَمآ نيذّلا 8 : نأ ةعيشلا

 ىهو 4 ةاَكّزلا نوتّؤيو ل: واو نم لاح 4 نوعكار | مهو ف ةلمج نأو «بلاط ىبأ نبا

 ةالصلا عوكر ىف وهو لئاس لأس «عكار ةالصلا ىف وهو ةاكزلا ىطعأ هنأو «ةنراقم
 ىوعد ىهو ءاميظعت عمجلاب هنع رّبعو ؛ةاكزلا هب دا رأو هعوكر لاح ىف همتاخ هاطعأف

 نمو «درسفملا ىلع: عمجلا ظفل قلطي ال.نأ لصألاو ؛مومعلا لصألاو اهيلع ليلد الب

 نأو ءاهيف فرصتلل قحتسملا رومألل ىلوتملا - ةيالا ىف - ىلولاب دارملا نأ ةعيشلا ىوعد

 0 6ناااب قلكالا عيا قو حت رع داما لك ليوا الط

 : ميكحتلا ىف هيأر ©

 ةيواعمو ىلع نيب ميكحتلا ةلأسم ىف هتديقعب اذه هريسفت ىف رثأتي فلؤملا قرت

 7 . هيفلاخ |ادنتسم نوكت نأ نكميو ؛هضراعت ىتلا تايآلا نم رفيف. ءامهنع هللا ىض

 0 را ب ا وو ل اس
 0 5*.لوسقي“هارن «ةيآلا . . . 4 اهلهأ نم امكحو هلهأ نم امكح اونعباف اَمِهبيِب قاقش

 ام سا ةلأسم نأل «ميكحتتلا راو ىلع نينا ليلو

 مكح دق هّللا نأب نيتقرفلا ىدحإ نالطب رهظ اذإ ام فالخب «نيجوزلا لاح نم ىفخي

 0 (قحلا نايب درجم ال ًالثم حالصإلا :انمفازلا اضناو: ملاعق

 ١١( :ةحفص لوألا ءزجلا .٠ .؟؟ ٠ ١؟( ةحفص سماخلا ءرجلا 370/5 .

 )"( ةحفص عبارلا ءزجلا 47 .



 مسلسل 7ع عش سال ؟ج نورشفملاو ريسفتلا سس

 دام نار: اا م ل ل ل
 0 هلق .نلإ . © امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم

 0 الجر ىلع عمسو :لوقي مث .. هلل مكح ىلإ ءاعدلاو حصنلاب حالصإلاو
 تالا لطاب اهب دير قح ةملك : لاقف (هلل الإ مكح الد لحسم ةيحلا"

 ل خلا اهيف ورك دك نادل نانو كفنقلال

 ل او ا كح ذإ هنأ قحلا :تلق..لاتقب مكأدبن الو ءانيديأ

 ةيآلا ىفو :ليق :لاق مث . ملاع ملعأ ا مر و يي
 هاش ا عمال اولا كلام أ يلع, ليلد
 هع و # نيدمؤملا نم ناتفئاط نإو ؛ : اها لبلد 3 تلق نينمؤم ةوخأ مهامسو

 4و وخإ نونمؤملأ امْنإط امأ «ىغبلا,روهظ لبق انل رهظي ام رابتعاب :نينمؤم هيف
 نيب اوحلصأف 0 ا وحر يسوم هين عييت

 دحوملا : و 0
 اهيرشلا رو راسا درت دور رار طا حرب لرحيل رب كالا وبا ارا
 2١7. (ىفوملاب ناصتخي الف «نامب إو نمآ : ظفل امأو . (نمؤم وهو

 0 ل مو راع ايس رف يظر راو

 وأ ءىلع ركذل الو «مهنأش نم عفراالإ جراونخلا ركذل ةبسانم ىتأت ذاكت ال هنإ مث

 ا أ «نامشع
 نارمع لآ ةرويس نم ( ١٠٠١,ج ٠١5 ) نيتيإلا ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف
 تاع ل سر راسل تاس دش ع رس راع سا جرا

 نم لوقي نم ىلع بيعي هارن ؛خلإ .. . 4 هوجو ذوسنو ةردجو ضيبن موي مهظع
 0 رفا وع لك يت رن ل يامال اومرعت قيدلا نإ :ةريرسفلا
 اوقرفت © (ئلع ةراسقإ يف : لب ةيآلا تلؤن نيح قكي' مل نيننكلسا رضا نإ : لوشقتيو

 نمل نييعتلا ىلع الو« لابقتسالل اهفرمخ ىلع :ليلد الو. هئاتيوضام ناتغيص.# اوفلتحاو
 مههوجو ٍضْيِبَت نيذلا,نوقحملا مهن :أ,ىلعو «كللذ نم منهبصولخ ىلع ةيآلا تلد لب «ركذ

 ينفك مههرجر درسا نذل انف لات هلوق ىف لخاد وهف مهفلاخ 0

 ملعاو . هناميإ | تعب رفك نملك معياوهو . . © ن ورفكت معك امب باّذعلا ارقوذف مكناهإ

 يدها ئضراس ترريككا ةباحص ةموكحلل نعذأ نيح ىلع ىلع جرخ دق هنأ

 ريغ هنونعليو ؛هنع جرخ نم نومتشيو نومذي نيفلاخملا ىرتف «نوريثك نوعباتو
 قخ ىف لطاب امإو ؛عيمجلا قح ىف قخ امإ : دحاو جوزخلاو ؛هةتغ اوجرخ نيذلا ةباحصلا
 ل ما يحس ١ ا هما لوبا داق .عيمجلا

 0 ةباحصلا قحتس | دقف «لكلا بنج ىف ًالطاب ناك نإو «ةباحصلا

 همي 2 رثالع هللا لويس نع حصت مل ثيداحأ ثكووري نيفلاخحلا "”ىرنو هللا مهافاع

 )١( ه.107 ةحفص رشع ىناثلا.ءرجلا ,



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ْ 0 قش

 ضعب فلؤملا درس مث .«انيف سيلو ائيف هنولوؤيو حصي دقو «.هيف نوديزيو ثيدحلا
 جراوخلا ةالغ ىلع اهلمحب وأ ءاهتحص مدعب اهدرو :مهيلع تلمح ىتلا ثيداحألا

 كلت نأ ىلع ىوقألا ليلدلاو » :لاق مث . ميكحتلا لبق نم ىلع اهلمحب وأ «ةيرفصلاك

 ام «نولطبملا مه ميكحتلاب نيضارلا ل ا

 هللا دبع ئرععتلالا يسوم نأ ةينالك نس النيك ةفيلخ نب نامثعو ءرمع وبأ هاور

 ياللا فيغو فق# هل لاقف «ميكحتلا رمأ نم عقو اميف عقو ام دعب هيقل - سيق نبا

 ديا هيعمل لوس ورع نك زكا هع فقط داقأ ياكل ناك .. فقوف «كتفتسأ سيق

 : لاق ؛امهعبتتا نم لتضيو نالضي نالضم نالاض نامّكَح ةئآلا هذه ىف توكينت» :

 نإو «هللا ةنعل كيلعف تقدص نإ : ذيملتلا هل لاق مث امس نإو امهعبتت الف |

 هللا ةنعل كيلعف ثبذك

 اي ل عام دال و وعالي ورة هقال ع كك ىلعمو

 نع بذكلا هلقنل هللا ةنعل هيلعف هني هللا الوسر ىلع ابذاك ناك نإو هللا ةنعل هيلعف

 ال ا يس وول وع وم عسر آلا هلل لوو

 رك ار املا دوم ذ يلاعت هلوقل هريسفت دعو

 ىذلا نامتع ناش نم دعا لراعي ةارث ةبآلا "ب . « مكر يغ اموق لدبتسيو اميلأ اباذع

 خرعو ن1 لوقيق هللا نيل ةرضصْنو + هلك هللا لوسر نع اعافد كوبت ةوزغ ىف هلام لذب

 ل ل :لقره ىلإ تبتك برعلا ىراصن نأ نيصح نب نارمع

 نيعبرأ هعم زهجو :مهئامظع نم الجر ثعبف «مهلاومأ تكلهف نوئس مهتباصأو كله

 ؛ماشلا ىلإ اريع زهج دق نامثع ناكو ؛ةوق سانلل نكي ملو هَل ىبنلا كلذ غلبف ءاقلا

 ثحانص لاق .ةيقوأ انئامو ءاهسالحأو اهباتقأب ريعب اتئام هذه ؛هللا لوسر اي :لاقف

 - (اهدعب لمع ام نامثع رضي ال ) :لوقي هتعمسف :نيصح نبا ن نارمع لاق : بهاوملا

 ال ؛ريخلاب هل ءاعدلا : كلذ ىنعمف كلذ حص نإف - نارمعو ىنالطسقلا ىلع ةدّهْعلاَو

 دا اتعب تاتو احلا ةرمس نب نمحرلا دبع نعو . ةنجلا لهأ نم هنأب عطقلا

 هللا لوسر تيأرف «- ُهّتْقَع - هرجح ىف اهرثنف «ةرسُعلا شيج زّهج نيح همك ىف رانيد

 كلذف اذه حص نإف ؛«مويلا دعب لمع ام نامفع رض ام) :لوقيو هرجح ىف اهبلقي هلي

 ا ا لاا ا ل

 لق :ضهكلا ةررس نم اهدعب امو 0٠١7 ):.ةيآلا ىف. ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 اهب منهج مهؤازج كلذإل :هلوق ىلإ تايأآلا .. . . « الامعأ نيرسخألاب مكئّبن له

 رس امنا لل كول , ١/85 -21١85. ص عبارلا ءزجلا )١(



 ةسخت] تستسستسصست تتمتع جو رفاو ريما بحس
 مهنأ ىلع معزو .. :لوقي. 5 فهكلا] « اوزه يلسرو يتايآ اوُدَحَناَو اورفك
 0 ا راورا ارلا ر روع

 الا: لاقف ؟نوكرشم مهأ : لكسو . .ءارورح مهنم : :لاقف اوكلا نب بأ هلأسو . .مكح هيف

 هنأل ؛هترابع هب دهشت طخ كلذو .. انيلع اوغب انناوخإ لب ال :لاقف ؟نوقفانمأ :لاقف

 ءارورح لهأ نع قافنلاو كرشلا ٍيفتنا اذإف ءاقفانم وأ اكرشم وأ اثم الإ ناسنإلا سيل

 . قافنلا دودح ىف لخد ىغب نمو «نمؤم وهو ىغبلاب فصوي ال نمؤملاو . نونمؤم مهف
 هعبتي مل نم ءامد كفاسلاو ؛مكح هيف هلل ناك اميف ميكحتلا ىري نم ىغابلا 27

 تايآب نونمؤم لب «هئاقلب الو هللا تايآب اورفكي مل ء ارورح لهأ اضيأو . ةّلرلا هذه ىلع

 ,ءاقللاو تايآلا رفكب ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو دق ًالامعأ نورسخألاو . كيمتان واهلا

 تحّرصف ىل رهظ قح لب ءىصع نم اًبجعتم الو ءىسفنب اًبجعم كلذ لوقأ تسلو
0 

 ار لا كا طرا :رونلا ةروس نم ( هه ) ةيآلا ىف ذ ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو

 نوفلاخملا لاق»:لوقي «ةيآلا . 4« ضرألا يف مهنفلختسُيل تاحلاّصلا اولمعو مكن

 :مهفالختسا نإو . ىلعو «نامثعو «رمعو ركب وبأ :مه اونمآ نيذلا نإ : كاحضلا نع

 مث .. كلذ ىف ىلعو نامفع لوخد نالطب ىلع لدي ام ىتأيسو «ىمظعلا مهتمامإ

 ؛ةميظعلا حوتفلا تناك ,مهدعبو . ىلعو «نامثعو «رمعو «ركب ىبأ مايأ ىفو :لاق

 نإوامهنإف . ىلعو نامشع ةباضإ ىلع كلذ ىف ليلد ال نكل .هلهأل نيدلا نيكحمتو

 ىاعك اقخسف ازّيغَو الدب دقؤ الإ اتانهام نكل «ةباحتصلا اضرب امهعفالخ تناك

 يا 7 نان وفقت ميزاب دلع دع نع ةيوف اهنا

 ارا كل عع را ةقباسلا ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو
 ةمعنلا كلتب رفك نم لوأ أ نإ هبيغب“ملعأ هللاو - لوقأ»:لوقي.:.. 4 نوقسافلا

 ىف مهئاخف .مهلاومأو ,.مهسفنأ ىلع نوملسملا هلعج ؛نافنع نب ناتمشع :اهقح دحجو

 ,مهبصغف نورخآ ىبأو موق نم عاتباو هعّسوو هع هللا لوسر دجسم ىف داز .كلذ لك
 همّلكف هب اوحيصت ملف اذه رمع مكب لعف دق :لاقو «سبحلل مهريسف هب اوحاصف

 بصغ :كلذ ىف عمج دقو ,نجسلا نم مهقلطأف ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع مهيف

 : لزنو . ةبقتع نب دنيلولا“وهو ةمأل هاخأ لمعتشاو .هنع هللا يا م ا
 «نامقتعو -انمهنع هللا | ىضر - رمعو ركب ىبأ ةرضحب [؟٠ :لافنألا]  ةتف اوقّنا و
 اهمامزو اهمامإ تنأ» :ىلعل لاقو «« بشت كبو حتفت كب» :نامثعل لاقف « ئىلعو

 ١١( ص رشاعلا ءزجلا ١87- . 185ص رشاعلا ءزجلا(؟) 5/8٠ - ١/7.



 نويل يعش دهم بسسس حم
 مدهج ران ىف سولجلا ضعب سرضل 9 :لاقو «هديق ىف ريعبلا ىشم اهيف ىشمت ءاهدئاقو
 سيلو ىنم هنأ معزي لجر ىمدق تحت اهناخد روثي» :لاقو .( (دحأ لبج نم مظعأ

 - نامثعو ىلع قح ىف صئاقنلا نم هربكذ ام رخآ ىلإ .. « ني كل نإ الأ « ىنم

 ” يودع نطو

 لع مكلآسأ ال لقا :ىررشلا اممم 1 كا لاط دره يس ع
 مهنم لدبي مل نم هلم هعبارق ةّدومف) :لوفوةيآلا 4 ئبرفلا يف ةَدوَمْا الإ ارجأ

 (ةبجاو - مهنع هللا ىضر - هئباو ءسابعلاو «ةزمحو ؛ةمطاف لم رِّيْغُي ملو

 نتاعتعوا# . مهتدومو تيبلا لآ بح ىلع ثحلا ىف ةريثك .تاياور ركذ مث

 رو (لَدَب نمم هوحنو ىلع جرخف ءاوُلجَبُي مل نيذلا هلآ هلاب دارملا نكلو :لاقاهنم

 امل هنأ : باور ةيضانرا يشكي انديع يحي ماو (ةنجلا هلتاق لخ دي. الو ١ : هلع لاق نَم

 :ةسطاخو لغرب لاسم ١ تدرك هلع ع يذلا فكطبا دق وما # عين كيل
 8 (امهانباو

 نيملسملا روهمج ىلع تلمحو هسفنب هادا ©

 ل ل اعل سس م ل
 0 الا نيدلاو «قداصلا ناميإلا 7 هبزحو هنأ

 ش . نوئصخم نوعدتبم «نولضم نولاضف

 ليق اذإو ل :ةرقبل رقبلا ةروس نم ( ١0 ) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع هدم ًالثمفإ

 :هضفت بع رقت يقيل هب . « انءابآ هيلع انيفلأ ام عِّتت لب اولا هللا لزنأ ام اوعبنا مه

 وهف .كلذب ماق نمف «راثآلا نم امهفلاخي مل امو َةْنّسلاو نآرقلا وه قحلا نأ ملعاو»

 نيعباتلاو «ةباحصلاو هيَ ىبنلا ب بئان هنأل ءادحاو ناك ولو ءمظعألا داوسلاو ةعاسجلا

 .اروهمج ناك ولو «لاض ع دعبم وهف كلذ قلاخت نمو: 0

 .. فلأو نيتئامو نيعبسو عست ماع ذيمالتلل هررقأ تنكو ء؛داهتجالاب ىل رهظياما

 لقا اوناك ولو ةنسيلا نفاو مطعألا هاؤئسلاو ةيعاشمللا نه ةيبهولا ةييهابألا اناكشات
 لوصألاو «ةءاربلاو «ةيالولاو ؛مالكلا ملعو «ديخوتلا رمأ ىف نوبيصملا مهنأل .سانلا

 00 ل أ" 7 (مهريغ نود
 ترمأ امك مقتساف ل : دوه ةروس نم )1١1( ةيآلا ىف ىف ىلاعت هلوقل هريسفت دنعو ٠

 عينا بلا هاتر حا اي رققا وو: هج: اهل ردشو :ةمالا# # كعم بات نمو

 ..715؟ا/ ةحفص رشع ىناثلا ءرجلا (؟١ . 5/815 5/85 ص رشاعلا ءزجلا(١)

 . ؛5ه5-- 458ه ص ىناثلا ءزجلا (؟)



 بيسسإ ؟ 97 ؟ج تورسفملاو ريسفتلا بسسس
 بهذمو ةيكلاملا بهذمو (ةيصضابإلا رشعغم ايه لك ةربتعملا بهاذملا هذه ةفيوقعشا

 اميقعسم رأ ملف« لوقعملاو لوقتملاب# ةيلبنحلا بهذمو «ةيفنحلا بهذمو «ةيعفاشلا

 هيبشتلا نع لاخ ميقتسم هنإف ؛انبهذم ىوس تافصلاو ديحوتلا ملع ىف اهنم
 ا معو كل نوي واتوب روت لوز احح اينو رقما فيكحم علا

 ,ةفئازلا ةديقعلا نع عافدلاب هالم ىذلا هريسفت وه اذهو «ىضابإلا انرّسفُم وه اذه
 ىف ةلزتعملا ةاراجم نم ملسي ال - ىرت امك - دعب وهو ؛دسافلا بهذملل بصعتلاو

 عاضو نسلا ىلع ترج ىتلا ةعوضوملا ثيداحألا 4 سباك امك يف د ودعا
 سانلا نيب هل 6 ا

 )١( ةحفص نماثلا ءزجلا ١" .



 بسس اج نورسفملاو ريسفتلا 50-7[ ْ ١

 :فوصت ةملك لصأ ©

 «فوصلا نم ةقتشم اهنإ :ليقف (فوصت)» ةملكلا هذه لصأ ىف فالتخالا عقو

 .ادهزو اشتقت فوصلا اوسبلف بايغلا رخاف سبل ىف سانلا اوفلاخ ةيفصلا نآل كلذو

 ةفلاخم نع هرهاظو هنطاب ةراهطو «ديرملا بلق ء 0 علا هنإ :ليقو

 لهأب نوفورعملا ةباحصلا ء ءارقف اهيلإ بسني ىتلا ةّقّصل | نم ذوخأم هنإ : ليقو . هبر

 اذهل دهشي الوو» : هللا ةييطسرب قريشتملا لاق . قتشم ريغ بقل هنأ مهريغ ىريو . ةفصلا

 0 00 هسا يو هريس خذ قاقتشا 00
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 م هديري ام ىلع هللا عم سفنلا لاسرإ وه) :ليقف .. فوصتلا ىنعم امأو

 نأ ءاش نملة ا يلا را ا بول ليقو

 ءامس ىلإ جورع ةثداحما كلت ىفو «سندلاو سجرلا نم ؤربتلا دارأ نمل ءافصو ؛رهطتي

 الإ ىوجنلاو ثيدحلا اذه امو .ماهلإلاو ضيفلا ملاع ىلإ دوعصو « ةكئالملاو رونلا

 ميسا ناديد ضراألاو تاومسلا توكلم ىف ربدتلاو «رظنلاو («لمأتلا نم برض

 رخال نيدو امك دعا تب لتيق ىلإ ليبس الو ؛نالصفني ال نامأوتو نامزالتم سفنلاو

 . ندبلا تاذلمو تاوهشلا نع نع اربتكي نأ هل دياللف ةعفرو ءانيف ةسفنلا ءأس نّدق

 01و ةساووو ا لهو ءركف :نذإ فوصتلاف

 :هروطتو فوصتلا ةأشن ©

 اوناك ةباحصلا نم ريثكف «مالسإلل لوألا ردصلا ذنم دوجوم ىنعملا اذهب فوصتلاو

 (ةدابعلا ىف نيغلابم ,فشقتلاو دهزلاب مهسفنأ نيذخآ ءاهعاتمو ايندلا نع نيضرعم

 ةيبرت هنطب ىلع رجحلا دشي نم مهنمو 0 ل

 اذهب رهتشا 100 اربمل ابوس يتااراع ا رول حولا تورط

 .5ه5؟ ص نودلخ نبا ةمدقم )١(

 . 177 ص - سداسلا دلجملا - ىئاتسبلل فراعملا ةرئاد (؟)
مرك فسويو «روك دم روتك دلل ةفسلفلا خيرات ىف سورد (79

 0 ص 



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 نر اهدسالا اذه ذاق قاع هللا ةعاط ىف ىنافتلاو ديسدلاب ا رقع نع دس ايي عيفللا

 ل رولر ىفوصلا مشاه وبأ :يفوصلاب ىَّمَس نم لوأو ءىرجهلا ىناشلا نرقلا
 .2') ( ةرجهلا نم ةئامو نيسمخ )ه

 موقلا ميلاعت ترهظو ؛ةيفوصلا ثاحبألا ضعب تدّلوت هدعب امو نرقلا اذه ىفو
 مداقت املك ديازتتو ومنت ثاحبألا هذه تذخأو ءاهيلع اوعضاوت ىتلا مهتايرظنو

 كر رطن نق نوفتخي ىذلا ندلعلا طيخا نين موقلا ةعييتفا انتر اوقف : انينلع دينعلا

 . تايرظنلاو ثاحبألا هذه

 ووك الارت ؛الا هل ناك ام ءاهقفلاو نيملكتملاو ةفسالفلا نم ةفوصتم ا دافتسا دقلو
 ةضاخ ةفسلف اونوكو لب (رفاو ظحب ةفسلفلا نم وذخأ مهنأ ريغ «ىفوصلا روطتلا اذه

 ىرن انحبصأو «ةفوصتملاب مهنم ةفسالفلاب هبشأ الاجر مهنيب ىرن انحبصأ ىتح ىتح (مهب

 لهأ روهمج مهيلع راثأ ام ؛ةعيرشلا ىدايمو كتح ا هيعسلف لئايع ندب

 لوح رودي ىذلا فوصتلا نوديؤيو «ىفسلفلا فوصتلا نوبراحي مهلعجو ةلعلا
 فوصتلا نوبراحي ةّنّسسلا لهأ لاز امو .. اهحكاتفإو «ىدقنلا ةيزرتو..تشقملاو ةدهزلا
 . ىرجهلا عباسلا نرقلا ةياهن ىف هيلع نوضقي اوداك ىتح ىفسلفلا

 «ةعاطلاو عرولاب اورهاظت ؛هلهأ ريغ نم لاجر فوصتلا ىف لخد تقولا كلذ نمو
 نوفرشي نييمألا ءالهجلا ضعب ىرن انبحصأف ,عنطصملا فشقتلاو بذاكلا دهزلاب اوُلحتو
 ةرئاد دنع ةيفوصلا ميلعتلا تفقوو (نيديرملاو عابتألا ةيبرت نولوتيو «قيرطلا ىلع

 ىف ةقيضلا تاحبألا ضعب نم رثكا الف اهتدعت نإو راك ذألاو دارؤألا ةرئاذ: نه «ةذو دحيم
 ظ تول بيس وقفا
 :فوصتلا ماسقأ »

 : نييساسأ نيمسق ىلإ مسقني فوصتلا نأ انل حضتي مدقت امم
 .ةساردلاو ثحبلا ىلع موقي ىذلا فوصتلا وهو :ىرظن فوصت

 ةعاط ىف ىنافتلاو دهزلاو فشقتلا ىلع موقي ىذلا فوصتلا وهو : ىلمع فوصتو
 ىفوصلا ريسفتلا لعج ام «ميركلا نآرقلا ريسفت ىف هرثأ هل ناك نيمسقلا نم لكو . هللا

 :«ىراشإ وأ تضيف يفوض رييبدتو قرطت توصريسفلا نيمسق ىلإ اضيأ مسقني

 : هيلإ قفويو هب هللا حتفي امب امهنم مسق لك ىلع ملكتنسو
 ىرظنلا ىفوصلا ريسفعل تلا الوأ

 ميلانعتو [ةيرظن ثنخانبم ىلع هفوصت ىنب نم - انلق امك -ةفوصعملا نم دجو

 اهنا ١ :نوغظلا تشك 5



 سس !ج نووشفملاو ريسقتلا تسسلم
 عم ىشمتت ةرظن نآرقلا ىلإ ةفوصتملا ءالؤه رظني نأ ىهدبلا نم ناكف ؛:ةيفسلف

 .مهميلاعتو قفعتو «مهتايرظن
 امالو سيلاعت عم ةحارص قفعب ام نآرقلا ىف ىفوصلا ما وسلا نوصل

 . لقعلا ةهادبو
 ىف دجي نأ لواحي ؛هتايرظنو هميلاعت هل ملست نأ ىلع هنم صرح ىفوصلا نأ ريغ

 تايآلل همهف ىف فسعتي اذه لجأ نم هارتف «هيلإ دنتسي وأ هل دهشي ام نآرقلا

ا هديؤي ىذلا اهرهاظ نع اهب جرخي احرش اهحرشيو «ةينآرقلا
 هل دهشتو «عرشل

 .ةْعّللا

 1 ا ل يي

 دال لا ل «نسسسفتلا

 مل نإ نيرّسفملا دادع ىف هلعجي ام ىراشإلا ريسفعلا نم هل ناك نإو . قرظنلا ةيوصعلا

 نبأ ميفيس وكت

 : ةيفسلفلا تايرظنلاب ىبرع نبا رثأت

 م لا د ايس ا مل

 قبطي هارتف ,.صوصفلاو ؛ةيكملا ل ىلع هيل 0 0 0

 ةيقسسلفلا ةبقونعلا هقاي اكن يلع ةنكاقللا تنايألا نم

 000 ا ب رماح

 4# الع اناَكَم هاتعَفرَو ل : مالسلا هيلع سيردإ نأش ىف ميرم ةروس نم ( ها/) ةيآلا ىف

 كلف وهو «كالقفألا ماع ىحر هيلع رودت ىذلا ناكملا ةنكمألا ىلعأو » :لوقي هدجي ..

 ل ا ل ل

 ىنعأ انل وهف ةناكملا ولع امأو ) :لاق مث [هقرخ لاو لحم ىلا ةالقالا ركك د

 0 ديجينرا كتم هللا درعا متنأو 9 :ىلاعت لاق امك - نيدمحملا

 ٠ 007 ةناكملا نعال ناكملا نغ قاعي ونهو يعلا

 0 ةرقبلا ةروس نم اهدعب امو ( 81/) ةيآلا ىف ىلاعت هلوق دنعو
 ١ :ةرغيلا] 4 نومّلعي ال مهنأك ف : ةلؤق ىلإ هع . 4 لسّرلاب هدعب نم انيفَقو باتكلا

 1/3 ضوضفلا ع3



 سداسلا كلفلا حور وه ليئاكيمو «لاعفلا لقعلا وه ليئاربج نأ رهاظلاو ..» :لوقي
 يم دمق كا سرر د

 م 6 ول

 ل يي يسير
 ىلويهلا رحب 4 نيرحبلا جرم : لوقي 4 نابنيأل ورب اهب « ناين

 هفارفلا تنم نا و ا حلملا وه ىذلا ةينامسجلاا

 تسيل ىتلا ةيناويحلا سفنلا وه © خزرب امهبيب  «ىناسنإلا دوجولا ىف 0

 ا ءاهتفاثكو ةينالويهلا داسجألا ةرثك ىف الو ءاهتفاطلو ةدّرجما حورلا ءافص ىف

 ندبلا درجي حورلا الف ؛هتيصاخب رخآلا ىلع بلغيف هدح امهدحأ 00

 يلاغي لاحت . ايدام ةلعجيو حورلا يي ا ا

 را او اه لف ر داقلا قرقلا

 :دوجولا ةدحو ةيرظنب هريسفت ىف هرثأت ©

 نيه يلا فوجولا ةدحو ةيرظنب نآرقلل هريسفت ىف رثأتي ىبرع نبا ىرن كلذك

 م حرشي نايحألا نم ريثك ىف هارنف ؛هفوصت اهيلع ىنب ىتلا تايرظنلا

 . ىلاعت هللا هدارأ ىذلا اهلولدم نع ةيآلاب جرخيل هنإ ىتح «ةيرظنلا هذه

 يل ةأسنلا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوقل ضّرعت امدنع الثمف

 رلعجا « مكبر وقت ا :لوقي هدجن «قيآلا .. 4 ةدحاو سفن نم مكَقلَخ يذلا

 0 نإف ,مكل ةياقو - مكبر وهو - مكنم نطب ام اولعج -او «مكبرل ةياقو مكنم

 . 270 «نيملاع ءابدأ اونوكت دمحلا ىف مكتياقو هولعجاو «مذلا ىف هتياقو اونوكف ءدمحو

 يف يلخداف لا ريو نا لع ملا يف ىلاعت هلوقل هرينت ىفور

 0 لا كل

 تلخد هتنج تلخد اذإف «فرعت ال تنأف فرعأ ال انأو «ىنفرع تافاربع نسف 2

 كير تفرع نيخ اهتفرع ىتلا ةفرعملا ريغ «ىرخأ ةفربعم كسفن ٍفرعتف ؛كسفن

 .؟ 8:9 : ىبرغ نباريسفت (؟) 01/1 قير نا رينتم

 هم/١ ؟ ١ ضرصللا 0



 حس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 دبع تنآ هه هل نك بر تناو هير تمر دبع تدقق هنا ثيح نم الوه ثيح

 2١9 خلإ ... (دهع باطخلا ىف هل نمل دبع تنأو بر تنأو

 اذه تقلخ ام انبر ل : 1و دلل يق نامت ركل هيا دع كا | ةروس ىفو

 كءامسأ هتلعج لب ؛ ؛لطابلا وه قحلا ريغ نإف «كريغ اًئيش يأو لوقا ب  الطاب

 وأ كعينادرف ءةمش *. نراقي أ قل رب دعانا كهزنن © كناحبس «كتافص رهاظمو

 را ( كتينادحو ىنَكي

 نم ملف دق : سمشلا ةروس نم ( ٠١ - 5) نيتيآلا يف ىلاعت هلوق دنع ًالثمو

 الإ وكرت سمعا نا رك ذلا اذنه قيد ريال وشو 4 اهاسد نم باخ دقو *“ اَهاَّكَر

 هرصبو هعمس قحلا ناك مف رار هكا نو مالا قا قطعت رزقا يقف اجر

 تبرو ؛هتعن اذه نم سفن تكز دقف «قلخ ةروص دهاشلا ىف ىف ةروصلاو «هاوق عيمجو

 سفن ىف تعنلا اذهب هلك قلخلاو .هلل ةيهلإلا ءامسألاك ؛جيهب جوز لك نم تتبنأو

 كلذلو ؛دوجو الو روهظ قلخلا ةروصب حص ام رمألا سفن ىف اذكه هنأ الولو «رمألا
 اذه نأ ملع امو «تعنلا اذه ىف اهّسد هنأ ليختف كلذ لهج هنأل ءاهاّسد نم باخ

 مل ثيح ةبيخلاب هفصو كلذل .هلاوز ليحتسيو هنع كفني ال ىتاذ تعن هسفنل تعنلا

 ناك امل وأ «هللا الإ سيل ءاقبلاو «ءاقبلا هل ضرفف © حلفأ دق ل : لاق كلذلو ءاذه ملعي

 بقعت روص الإ سيلف «ةدفان ريغ هنئازخف ؛هدنع وه ام وأ هللا الإ مَن امو «هللا دنع

3 
 ظ ال عاروض

ا اهب نيدي ىتلا دوجولا ةدحو ةيرظنل اهعاضخإو تايالا رسق نم ريثك اذه ريغو
 نب

 . ىبرع
 :دهاشلا ىلع بئاغلا هسايق ©

 دهاشلا نم اعزتنم ايئايخ اًمهف ةيئآرقلا صوصنلا ضعب مهفي ىبرع نبا دجن كلذك

 ملعب نمحرلا ل: يعلا» هرم ا را يس ا يرعلا

 هر ارح «يناردملا ىف رع الا اتا يعل مصر رايق هسا ناس

 ملع * نمحرلا ل : هصنام لوقي ١-9[. :نمحرلا] 4 نازيملا اورسخت الو طسقللاب
 هملع ظ هيلع لّرتملا فنصلا هل نّيعف «ناسنإلا قلخ ل لزن بلق ىأ ىلع < نآرقلا

 رمقلاو مال ىف ىذلإ دارملا نع نابأف «نايبلا هل لّزَ 0

 يأ «نازيمل ءلا اذهل # نادجسيي رجُشلاو مجنلاو ظ ,كالفألا تاكرح نازيم 4ناَبْسُحِب

 10 ل ا 1311/1: ضوضفلا 1

 | 115 تاحرعفلا م6



 7 جاو رستلار ريفا حس
 مجنلا وهو هل قاط ال ام هنمو ءرجشلا وهو قاس وذ هنمف «نازيملا اذه لجأ نم

 نزيل © نازيملا عضوو 9 «نازيملا ةبق ىهو # اهعفر ءامسلاو «نات دجسلا تفلتخاف
 اوميقأو إذ «نارسخلا لجأ نم طيرفتلاو طارفإلاب 4 نازيملا يف اوقطت الأ ف «نالقعلا ب

 اورسخت الو © «نازيملا ناسل ناسنإلا ذإ ءناسنإلا ةأشن لادهعا لثم «« طسقلاب نزولا

 عضنو 9 : هم رس ل سدس عل
 ماقم. الو لاج الو ةبترم الو.ةعنص نم ام «هنأ ملعاف . ا[ ءايبنألا] # طسقلا نيزاوملا

 ىوتحي «قطنملا ىمسي لقعلا ديب نازيم ىناعمللف ءالمعو اًملع هيلع مكاح نزولاو الإ

 قيقحتل ظافلألا هب نزوي وحنلا ىمسي نازيم مالكللو «نيتمدقملا ىمسُت نيعّفك ىلع

 مولعملا رادقملاوهو نازيم ناسل يذ لكلو ,ناسألا كلذ ظافلأ !هةيلغ لددت ىتلا ىناعملا

 15١ :رجحلا] 4 مولعُم ردقب لإ هلزتن امو ل : لاقف قازرألا لازنإب هللا هنرق ىذلا

 ةروص ىلع ناسنإلا دسج قلخ دقو .. 07: ىروشلا] © ءاشي ام ردقب لّزني نكلو
 «لام بناج ىآل وهف . هتاذ ةمئاق :هناسل لعجو «هلامشو هنيمي : هيتفك لعجو «نازيمل

 لامعألاب نزوي ىذلا نازيمل ازيملا لعجو «ملامتسلا واغسل نركو «نيميلاب ةداعسلا هللا نرقو

 0 00 0 دي ا جاو 0 فصو اذهلو را ىلع

 هل ل 00 00
 نيتفكلا نازيم ناك ولو «ءايقشألا قح ىف [4: ةعراقلا] 4 ُهئيِزاوَم تّفَح نم امأو ف

 .اذك وهف هتاعيس ةّقك تلقث نّم امأو ءاذك وهف هتانسح ةّقك تلقث نم امأو : لاقل

 فصول نيتّفك اذ ناك ولو ءَناّبَقلا ةروصك ةفخلا ن نازيم نيع وه لقشلا ن ة
 انفرعف ةفخلاب الإ طق اهفصو امو «تانسحلا ىلع تحجر اذإ ضيا لقفلاب تاعيسلا ةّمك

 2191 فاعلا لكش ىلع فارما نا
 :ةيفوصلا هتارظنل وحنلا دعاوق هعاضخإ ه

 نايك «ةيوجتلا دقاوقلا ىلإ يراقتلا نفوععلا عشتملا برص نا ميفحتيا الل لكو

 نبا دجنف .هقوذ قفاويو هحور يمرر ل بي ىلع يرض ا  رصخ هنكلو
 مظعي نمو  :جمملا ةروس نم (70) ةيآلا ىف : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع الثم يبرع
 اذه ىف لماعلا © هبر دنع ل : هلوقو) :لوقي .. :# هبر دنع هَل ريخ وهف هللا تامرح

 كلذ ىف ىأ «هبر دنع اهمظعي نم ىأ ,# مظعي نمو : هلو اذ هر رج ىف نقولا

 نإف ءالثم ة ةالصلاك . . ؟ىه ام كبر دنع اهيف نوككت ىتلا نطاوملا ىف ثحببتلف «نطوملا

 مان اذإ نمؤملاو .. هل ريح نا مرا اا د هلا هير لج داك نير حاير لسا

 4 تاحردتلا 1:5



 0 تا سدح

 اذه لثم ئف هل ىذلا ريخل رك ا ا اي دل يرو هنعمل د قفل

 اهيف دبعلا نوكي ىتلا نطاوملاو دوا فل 0
 ا وهشلا ىلع هللا تامرح اهيف مُظَعُيَف ةريثك هبر دنع

 | : تازيملا ىف ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا ©

 ا ا ا هو سوس ةلقمألا هذه خم“

 : !!هيلإ ىمري ىذلا هفده نع - بلاغلا ىف - نآرقلاب جرخي ريسفت ىرظنلا ىفوصلا
 نال دما عر رجل هةموو سنان :ةيضوخفم اعل اد كه أنا قنا دجسا

 نع نآرقلا لوحي. نأ الإ ىفوصلا ىبايف «داضتو رفانت نيفدهلا نيب نوكي دقو .هتايرظنو

 هفوصتل جوري نأ :هلك اذهب هضرغو «هيلإ ىمريو وه هدصقي ام ىلإ .هدصقمو هفده
 اذهبو هللا باعك نم ساسأ ىلع هثاحبأو هتايرظن مينقي نأو «نآرقلا بانتسح ىلع

 الإ مهللا ءائيش نآرقلل لمعي ل ل ل ل

 ! ! هللا تايآ ىف داحللإو نيدنا ىلع رش هلك ىذلا ليوأعلا اذه

 هريغ انيأرو «دوجولا ةدحوب لئاقلا هبهذم ىلإ تايالا ضعبب ليي ىبرع نبا انيأر

 :هنه ابيرق وأ ةيسفتا كلتا ادلع فاظننت استمر بغو» جالدللو « ساطيسملا ديون ىناغ
 رهاظم ملاعلا لك دحاو دوجو الإ كانه سيل هنأ اهانعم - مهدنع - دوجولا ةدحوو

 فصوت الو «ماهوأو رهاوظ هادنع ام لكو «قحلا دوجوملا وه هناحبس هللاف «هل لاجمو

 قيرط نع ةفوصتملا ضعب ىلإ ترس ةيرظنلا هذهو «زاجملاو عسوتلا نم برضب الإ دوجولاب
 مهبهذم مهنع اوذخأو مهوطلاخ نيذلا ةينطايلا ةيليعامسإلا قيرط نعو «ةفسالفلا

 هيساس ةروصب - ةيفوصلا ىنعأ - هوروصو «مهتمئأ ىف هلإلا لولحب لئاقلا
 . 27 ! ظافلألاو حالطصالا ىف تفلتخا نإو «ةقيقحلا ىف ةينطابلا بهذم

 نإ :لوقي نأ ىبرع نبا لثملو هللا انأ : لوقي نأ جالحلا لثمل لَوَخ ىذلا بهذملا اذه

 ىلإ دعب اميف هّرج ىذلاو ءاهيف ٌلَحو هللااهذختا ىتلا رهاظملا دحأ ليئارسإ ىنب لجع
 دحاولا هلإلا نودبعي لكلا ذإ «ىوامس ريغو ىوامس نيب قرف ال نايدآلا ةدحوب لوقلا

 ها ربسلا يرو مهروص ىف ىلجتملا
 هلعجم نأ الوبقمو اغئاس نوكي له .. هساسأ نم نيدلاب بهذي ىذلا بهذملا |ذه

 ذاتتسألا وهو ئبرع نباب قيلي لهو : . ؟ميركلا نآرقلا تايآل انناهفأ هيلع ىنين ًالصأ

 عا 115/6 7 تاحوتفلا م15

 دوجولا ةدحوب لوقلا باحصأ نأ رمألا ةياغ «لولحلا ةيرظن ىه تسيل دوجولا ةدحو 2(

 روجك ديل يس السر ةفسيلقلا قنا ) هيب لوي ال قيرقو#لواكلاب لوي يرق :نيتيرقا ىلإ ةرمستب



 ايار وسلا ريسف عينج
 0 يا لالخ نم رظني نأ ربك آلا

 ئلع هللا مت د4 نودمؤي ال مهرذدت مل مأ م مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ

 . 4 ميظع باذع مهلو ةواشغ مهراصبأ ئلعو مهعمس ىلعو مهبول
 0 ورفك نيذلا نإ ؛دمحم,.ايو : ىنارقلا صنلا اذهل اهراش لاوقيف

 نونمّؤيال مهرذنت مل وأ .هب كتلسرأ ىذلا كديعوب مهترذنأأ مهيلع ء أارسف مهعد

 .هودهاش الوه هولقع ام مهؤ ىقلخب مهررذنت تنأو ؛ىريغ نولقعي اال مهنإف ؛كمالكب

 لعوب ضوريشا امس اهمقا عجل ملف مهبولق ىلع تممخ دقو كاب نونمؤي فيكو

 دنع ىئاهب نم ةواشغ مهراصبأ ىلعو «ىنم.ال إ ملاعلا ىف امالك نوعمسي الف مهعمس

 دهشملا اذه دعب مهدرأ .. ىدنع ميظع باذع مهلو «ىاوس نورصبي الف «ىتدهاشم

 . ابرق ىندأ وأ نيسوق باق دعب كلب تلعف امك «ىنع مهبجحأو كراذنإ ىلإ ىنسلا
 قيضي ام ىف عمستو ؛كهجو ىف ىنم هيلإ هب تفج ام دريو «كبذكي نم. ىلإ كتلزنأ
 ىقلخ ىلع ىئانمأ اذكهف ؟ كئارسإ ىف هتدهاش ىذلا حرشلا كلذ نيأف ؛«كردص هل

 517 يدع قاطو ميدينحا يذلا
 تول 1و ىلا هب ل زاكوشل دكا ضرس اذه لثمب ردجي لهو

 : 4 هايإ الإ اودبعت الأ كبر ئضقو 9 : ءارسإلا ةروسم نم ( ؟1) ةيآلا 0

 ميلكا مكمل يع هانحل نسر والا ىلع ىضق » ظفل نولمحي موسرلا ءاملعف .

 «ىَمْلَز هللا ىلإ مهبرقعل الإ ءايشألا هذه نودبعي ام.مهنأ | وفرتعا 5 ا

 اهوبسنف ةيهولألا الإ ةروص ِمَّث امو ,مهبانتسا نم ةروصب رهاظلا باونلا ةلزنم 95
 ءمضتهي نأ ماقملا ىلع هنم ةريغ هيلإ اهب اولسوت اذإ مهجئاوح قحلا سلا يار مهيلإ

 ءاَممأ الإ يه نإ : لاق اذهلو ؛ماقملا ىف او؛اطخأ امف ةبسندلا ىف اوأطخأ نإو
 مهومس ولف ؛ مهومسف الإو ؛ةهلآ اهنإ اهنع متلق متنأ ىأ .. [؟* : ..د «اهرشمس هش ل

 دبع رجح ناك ام اذإ اج مول يملا الا رح ادع 0

 ةغلابلا ةَجُحْلا هّللف «ناويح لك الو «رينم مسج لك الو ءرجش لك الو ءاَهلإ ذخت
 .2") « مهومس لقإل: 0

 :ةرقبلا ةروس نم ( ١770 ةيالا ىف ىلاعت هلوقل ضرع امل هنأ ار ذه نم حربصاو
 نيذلاو «نيملسملا ةيآلا هذه ىف مهبطاخ ىلاعت هللا نإ١ : لاق“. . « دحاو لإ مكهلإو ف
 ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام 9 : اولاق املف هللا الإ اودبع امف ؛هللا ىبلإ ةبرق هللا ريغ اودبع
 بلطي ىذلا هلإلاو مكهلإ نإ : انل هللا لاقف َّلعلا رقد اودك اق :رمرلا] # ئفلز هّللا

 116/1 تاطيوقفلا 1

 . ©9“ : دعرلا ةروس نم ةيآلاو - ١١7/7 :تاحوتفلا ١١(

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ١7 م)



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب |

 . هتيدحأ ىف متفلتخا ام مكنأك «دحاو هب كرشأ ىذلا اذه ةدابعب هيلإ ةبرقلا هكردخملا

 مهاطغأ:اميف هببسب الإ اوكرشأ امف-«دنحاو هلإ مهايإو انعمجف 4 مكه له :لاقف

 هنأ رهظ نم ال دوصقملا وه ةقيقحلا ىلع:رمألا كلذف ام رمأ لجأ نم دصق نّمو . مهرظن

 مهنأ هللا ركذ اذهلو ؛هئاضقناب ىّلو رمأل كببحأ وأ رمآل كبحص نم : لاقي امك «دصق

 مهنأ ال نمهسوفن نم كلذ اولعف مهنوك نم الإ اوذخأ امو . ةمايقلا موي مهنم نوأربتي

 هلإ مكهلإو ه : لاق فيك مهنم اذه ملع امل قحلا رت الأ ءكلذ ىف هللا ردق اولهج

 مث هللا ءامسأ ةفلاخنا مهئامساب مهنوركذيف 4 مهومس لق : لاقف مههبنو ؟« دحاو

 ىف مهسفنأ اوعقوأ مهنأل ءانيبم وأ ءاديعب ًالالض اوُلِض دق مهكرش ىف مهنآب مهفصو

 يد رز رطبا تسب الدنا ارملعو ؛مهيديأب اوتحن ام اودبع مهنوكل «ةريحلا

 هنأ هللا دريل مكاو .مهلوقعو مهرظن روصقب هللا نم ةداهش ىهف ءاعيش هللا نم مهنع

 ؛ءارزولاو هلل باوتنلاك مهولعج ىأ مهل ةيهولألا نم هوبسن امب هايإ الإ دنعن الأيض

 فّلختسملا ددع هفلختسا نم ةبتر ىف نوكي نأ ةفيلخلا ةداع نمو «مهفلختسا هللا ناك

 :لاق نم لوقو : . كلذ لعج نميف رظن ريغ نم ءادتبا مهل ةيهولألا اوبسن : !لدهلف هيلع

 مهنأ هودبع اميف مهداقتعا لج نم ناك انإ 6 :س) 4 ادحاو اهل ةهنآلا لعجأ

 ىف تبث ام لوقلا اذه هبشأف «عيمجلا ىلع ةمظعلاب مهدنع هل دوهشملا هلل هللا نود ةهلآ

 نأ كلذ دهاشي نّم دنع مولعمو «ىّلجتلا :ئف روصصلا فالتخا نم حيحصلا عرشلا

 اطيوكلو هللا اهنإ : اهل دهاشملا لوقي نأ دب ال ةزوص لكو ؛«ةروصلا هذه ىه ام ةروصلا

 ايي كلذ ىف مكحتلا مهيلع ركنأ مهدنع نم رخآلا كلذو هللا نع .مرم اذه نانك

 «ةقيقح اذه ..[6: ةرقبلا] كِهّللا هجو مف اوّلوت اَميَأَف ظ : ناس ةلؤق اعمل

 هتالص ىف ناسنإلا ىلوت ول اذه عمو ءاهيلإ دحأ ىّلوتي ةهج لك ىف دوجوم هللا هجوف

 اذه لابقتسا الإ ال و ل

 الإ حصت ال ىتلا ةدابعلا ةهلهوربف قوت اذإف ؛:ةصاخلا ةدابعلا هذهب صانخملا .تيبل

 ةنيج لك نإ دقت ول ةنأ امكن ىو كلذ لبقي هلل ا

 دعك نأ هل زوجي الف اذه عمو ءالهاجو ارفاك ناكل هللا هجو اهيف ام اهيلإ ىّلوعي

 هللح ءام عرش ىف اًمّرحم ناك امف ,عئازشلا تفلتخا اذهلو هللا اهعرش ثيح لامعألاب

 نيع ىف رخآ مكجب هيلع موكحملا كلذ يف لوألا مكحلا كلذ خسنو ءرخآ عرش ىف هللا
 644 ةدئاملا] « اجاهنمو ةعرش مكم انلعج لكل ل : ىلاعت هللالاق ؛هيلنغ موكحم ا كلذ

 هللا لاق ىذلا سفنلا ىوه يمسملا كلذف هخسن دعب هعبتا نم هعبتاو عرش نم خسن امف

 قحلا ىنعي 4 قحاب سائلا نيب مكحاف ضرألا يف فيَ كاع نإ ف : :دواد هتفيلخ هيف

 ليبس نع كلضيف  ؛ ؛كعرش فلاخ ام وهو # ئوهلا عبتت الو ا «كيلإ هتلزنأ ىذلا

 «كيدل ررقتو اذه تملع اذإف . صوصنلا ىلع كل هللا هعرش ام وهو [؟ : ص] 6 هللا



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 ةنيلاقعلا ةلد الاه نوكر هوو يوكو فارجع هبط لك :ىد حتا هنإ هللا ذأ كملف

 اًضيأ ةرثك ةروصلا ىف ىَّلجتلاو ءقدص اهلولدمو قح اهلكو ؛هيف اهفالتخإب همك
 نأ ىل حصي فيك وأ ؟عنصت امف اذكه رمألا ناك اذإف «ةدحاو نيعلاو .اهفالتخال

 لوقلا وهو ريغلا تابثإ ىف أطخلا امنإو هيف دحأ نم أطخلا حصي ال اذهلو ؟ًالئاق ْئّطَخأ

 رفغلا نأل مثلا هرفغي ال كلذو مت سيل كيرشلا نآل «مدعلاب لوقلا اذهف ؛كيرشلاب

 هللا نإ (قيقف ةميلك قوق: ..رتسي مدع كيرشلاو ؛دوجو هل نم الإ رتسي الو رتسلا

 ةرفغملل ناكو حصل هدجو ولف .هدجي ال هنأل 6116 : ءاسنلا] © هب كرشي نأ رفغي ال

 دحاو وه ام ثيح نم ماعلا الإ دادضألا لبقي نم دوجولا ىف امو ءاهب قلعتت نيع
 دوجولا نع ىف تانكمملا نيَع ماكحأ الإ ىه امو «دادضألا ترهظ دحاولا اذه ىفو

 1 7"عايلا ساو ةذاضتملا ةيهلإلا ءابسالا تلع اهروهظي غلا

 :ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا ىف ائيأر ©
 ام دوجولا ةدحو ةيرظن ىلع مئاقلا ريسفتلا اذه لثم نأ : هيلع هلل نيدأ ىذلا ىيأرو

 .هلئاق ناك امهم هلبقن نأ انل ناك

 اوكمجس ةيدللا ةقتسالا كلا كناي لكنا ا علا يقاذللا يبيع لقت نآادلا سبل كلذك
 يف فرصصعلا نم ةريغوا حوورع نبا هيلع ىرج يذلاو «ةعيبطلا ءارو امو ؛:ةعيبطلا يف

 يلام اذار قاوم ييسختاولا نع يلوا ةيناربقلا كثايذلا ندعم هريس

 هليمخت امغ ةثأ أ ىلع - حص نإ  هلبقن انك نإو ؛هلجأ نم نارقلا ءاج ىذلا هدوصقمو

 نأ ودعي ال كلذ نم ءاج ام لك نأ ىلع .هيفاني الو نآرقلا ضراعي ال ماد ام ةيالا

 ميركلا نآرقلا هيلع لمحن فيكف «مايألا نم موي ىف هؤطخرهظي دقو ءاينظ نوكي
 ؟هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا

 ةقيقحل رع ىلا ريستسك نيفادكلا ىلع ينئاعلا شايق ىلع ىتبي فدل 'ريسففلا امأ
 نيمفلاو © قيدخملا نى فرص [هبا نيف «ةعايقلا عويد لامغؤلا هي نزوت ئذلا نازيملا
 نع عمسلا قيرط نم الإ اهتقيقح ىلإ لصوتي ال ىتلا ءايشألا مهف ىف لخدي نأ زوجيال

 . ملسو هيلع هلل ىلص موصعملا
 فايس هلم انودذ | | ةنيق( هةرتقح او نأ ةيوعلا اش وق نلخ وامر ذل زيسعفلا امأو

 . ليلدلا هيوقيو رظنلا هححصي امب انذخأو ,هنع انضرعأ الإو «لبق قابسلاو

 نا عيطتسن ام ريذاعملا نم انيدل سيلو « ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا ىف انيأر وه اذه
 ةدساف تايرظن ىلع موقي ىذلا ريسفتلا اذه لثم مهل ححصن ىتح موقلل هسملتن

 امع فرطلا ضغن نأ - كلذ ىضترأ ىنارأ امو - حص اذإو . هساسأ نم نيدلاب بهذت

 ااا اا فئاطوعنلا
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 عةكئالملا | قئاقحو ءاهيلفسو اهيولع تادوجوملا قئاقحل نايب نم ريسفتلا ىف هولاق

 هولاق امع لاحب فرطلا ضغن نأ حصي الف «كلذ لاثمأو «ىسركلاو «شرعلاو «حورلاو
 ضعب ىف حماستن نأ - هرك ىلع - اننكمأ اذإو .دوجولا ةدحو ىلع ئنبملا ريسفتلا نم

 نع بانغو « لاحلا هب عفتراو «دجولا هذخأ ىفوص ناسل اهب ىرج ةديدش تاربع

 مقرنا انا جددتلااالإ لولد ةيعفت انيق يمان ةؤلم ىف ناقد «يهاشن ذل ان هاكر ايلا

 ةنسلا اهب ترج يتلا ريسافتلا هذه لثم ىف حماسعن نأ انرودقم ىف سيلف هلل انأ وأ

 ام لكب نورعشيو «نولوقي ام نوردقي « ىسفنلا ءودهلا ةلاح ىف مهو مهمالقأو موقلا

 ا
 عيتتي اصاخ اباتنك:ىرظنلا ىفوصلا ريسفعلا ىف فلأ ادحأ نأب عمسن ملو ..

 نم هاندججو ام لكو « ىراشإلا ريسفتلل ةبسنلاب كلذ لثم فلأ امك ةيأ 0

 تباتكو «ىبرع نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا اهيلع لمتشا ةقرفتم هي ا
 ىف كلذ نم ضعب .دجوي امك ءاضيأ هل (صوصفلا» ١ باتكو « هل (ةيكحملا تاحوتفلا»

 . براشملا ةفلتخما ريسفتلا بتك نم ريثك
 د 2 3



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 ىراشإلا وأ ىفوصلا ريسفتلا :ايناث

 ظ ١ | :هعقيقح ٠
 رهظي ام فالخ ىلع ميركلا نآرقلا تايآ ليوأت وه . .يراشإلا وأ يضيفلا ريسفتلا

 رهاوظلا نيبو اهنيب قيبطتلا نكميو «كولسلا بابرأل رهظت ةيفخ تاراشإ يضتقمب اهنم
 . ةدارملا

 رطل يفشل يلشلا قلو كيبقرذلا
 / ْ 508 نم يرظنلا يفوصلا ريسفتلاو يراشإلا يفوصلا ريسفتلا نيب قرفلاف اذه يلعو

 نمهذ يف حدقنت ةيملع تامدقم يلع يبني ؛يرظنلا يفوصلا ريسفتلا نأ : الوأ

 . كلذ دعب اهيلع نآرقلا لزني مث ءالوأ يفوصلا

 ةضاير يلع زكتري لب ةيملع تامدقم يلع زكتري الف ..يراشإلا ريسي سلا نأ

 فجس نم اهيف هل فشكنت ةجرد ىلإ لصي يتح هسفن يفوصلا اهب ذخأي ةيحور
 تايآلا هلمحت ام بيغلا بحس نم هبلق يلع لهنتو ؛ةيسدقلا تاراشإلا هذه تارابعلا

 د

 نم ةيآلا هلمعحت ام لك هنأ هبحاص يري « يرظنلا يفوصلا ريسفتل انأ:ايناث

 ايل مناط ينعبا ذه... ةيلغ ةيآلا لمع نأ نكمترحا ينعم هءارو سيلو « يناعملا

 كانه امر هل رحل ويلا :ىراتش داويسفتلا امأ

 يذلا رهاظلا ينعملا وه كلذو « ئش لك لبقو ًالوأ اهنم اهنم داريو ةيآلا هلمتحت رخآ ينعم

 . هريغ لبق نهذلا هيلإ قاسني

  ؟يعرش لصأ يراشإلا ريسفتلل له
 0 يراشإلا ريسفتلل له :وهو لاؤسلا اذه ميركلا ئراقلا رطاخب لوجي امبر

 باوجللو ؟مهتقيرط عويذو ةفوصتملا روهظ دعب دج رمأ وه وأ ؛هيلع موقي يلا
 : لوقن لاؤسلا اذه
 رمأ وه لب ميركلا نآرقلا يناعم را اا رص ايا قتيل

 هيلع لوسرلا هيلع هبنو نآرقلا هيلإ راشأ هِي هللا لوسر يلع هلوزن ندل نم فورعم
 هب اولاقو مهيلع يلاعت هللا نا وضر ةباحصلا هفرعو «مالسلاو الصلا

 لامف الا رس لم 1 لدا يف يلعب هر يذل ا دبلإ فشلا ةراشإ امأ
 الفأ ) اضيأ اهنم ( 87 ) ةيآلا يف هلوقو ؛ 4 اثيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤه
 ةيآلا يف هلوقو ؛ © اريشك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدتي
 4 اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدعي الفأ ف : مالسلا هيلع دمحم ةروس نم (؟15)
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 يلاعتو هناحبس هللا نآل كلذو «نطبو رهظ هل نآرقلا نأ يلإ ريشت اهلك تايآلا هذهف

 يف ربدتلا يلع مهضحيو « ائيدح نوهقفي نوداكي ال مهنأ رادجلا يلع نبا كح

 مهف يلع مهضح وأ ؛مالكلا سفن نومهفي ال مهنأ كلذب ديري ال ميركلا نآرقل لا تايآ

 در ف ل ل يا

 يف اوربدتي نأ يلع مهضحو باطخلا نم هدارم هللا نع نومهفي ال مهنأ كلذب دارأ أ امنإو

 را او ريح لا طال ص كلذو ؛هدارمو هلل دوصقم يلع اوفقي يتح هتايآ
 610 .مهلوقعب هيلإ

 ققيحلا ب راور نم يبايرفلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف كلذف « ُهّْدْكَع لوسرلا هيبنت امأو

 دح لكو «دح فرح لكلو «نطبو رهظ ةيآ لكل ) :لاق هنأ فَي هللا لوسر نع ًالسرم

 اعوفرم فوع نب نمحرلا دنبنع ةياور نم يمليذلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو ( علطم
 . ( دابعلا جاحي نطبو رهظ هل « شرعلا تحت نآرقلا) : لاق هنأ هني هللا لوسر يلإ

 وه امو رهظلا وه ام نكلو ؛نطبو رهظ هل نآرقلا نأب حيرصت نيثيدحلا نيذه يفف
 :كلذ نايب ىف ءايندتلا قادخلا ؟نطبلا

 اهنيوات : اهطابو# اهلل 2 ةيآلا ياذع اهزهاتت: ليقف
 هب مهبقاع امو ةيضاملا مثألا نع يلاعت هللا اهصق يتلا صصقلا نإ :ةديبع وبأ لاقو

 نيرخآلا ظعو اهنطابو ,موق نع هب ثدح ثيدحو« نيلوألا كالهب رابخإلا اهرهاظ
 صاخ اذه نكلوء ..مهب لح ام لثم مهب لحيف ؛مهلعفك اولعفي نأ مهريذحتو

 لال يس ا

 ملعلا له ني اقلاث ال وق سيتقتلا هب ,ا يكحو

 اقح لا لهأ اهيلع هللا علطأ يتلا رارسألا نم هتنمضت ام اهنطبو

 لكلو» هسا م نطبلاو رهظلا ينعم يف ليق ام رهشأ وه اذه
 اسما نم هللا دا رأاميف يهتنم يأ ءدح فرح لكل : ليق ام يلع هانعمف ( دح فرح

 ل ,رهظأ لوألاو باقعلاو باوقلا نم رادقم مكح لكل وأ

 يلإ هب لصوتي علطم ماكحألاو يناعملا نم ضماغ لكل :اضيأ ليق ام مكح يلع هانعم

 هيلع علطي باقعلاو باوثلا نم هقحتسي ام لك :ليقو .هب دارملا يلع فقويو هتفرعم
 .اضيأ رهظأ لوألاو . ةازاجما دنع ةرخآلا ىف

 يضرم مها دلل ل ديب اخير ياللا ريع نحال نانا يا ويس انك"
 كلذ كوفرتعي ميهتا ىلع ةلادلا :تاياوزلا امأ هي اوسلافو يراشإلا ويسمع

 :اهنمف

 ل92 5215/9 : تاقفاوملا رظنا ١9(



 | ؤ ٍ "ج تورسفملاو ريسفتلا بسس
 نوجش وذ نآرقلا نإ). :.لاقادناا اع وبلا وع قادوا يزرط ناد ماما ناو هير تت ا

 ءاجم قفرب هيف لغوأ نمف « هتياغ غلبت الو ؛هبئاجع يضقدت ال «نوطبو روهظو «نونفو

 مكحمو «(خوسنمو خسانو «مارحو لالحو «لاثمأو رابخأ ءيوه فنعب هيف ربخأ نمو

 0 هنطبو «ةوالتلا هرهظف «نطبو رهظو « هباشتمو
 (ءاهفشلا هب

 نآرقلل لعجي يتح هقفلا لك لجرلا هقفي الد :لاق هنأ ارا ع و

 1 ا .(اهوجو
 ذهو .(نآرقلا روثيلف نيرخآلاو نيلوألا ملع دارأ نم » :لاق هنأ دوعسم نبا نعو

 .رهاظلا ريسفت حد جل

 نع يراخبلا هاور امف ءايراشإ ًاريسفت نآرقلا اورسف مهنأ يلع ةلادلا تاياورلا ام
 نأكف «ردب خايشأ عم ينلخدي رمع ناك ) "ل

 نم هنإ :رمع لاقف ؟هلثم ءانبأ انلو انعم اذه لخدت مل :لاقف هسفن يف دجو مهضعب
 «مهيريل الإ ذكموي يناعد هنأ ٍتيأرامف ,مهعم هلخدأف موي تاذ هاعدف «متملع ثيح

 لاقف ..[ ١:رصنلا] # حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ : يداعت هلوق يف نولوقت ام : لاق

 ملف مهضعب تكسو «انيلع حتفو انرصن اذإ هرفغتسنو 00 ا مهضعب

 وه :تلق ؟لوقت امف :لاق . ال :تلقف ؟سابع نبا اي لوقت كاذكأ : يل لاقفاعيش لقي
 ؛كلجأ ةمالع كلذو 4 حْمَفْلاَو هللا رصن ءاج ' اذإ لاق هل هملعأ هلل هلع هللا لوسر لجأ
 ام الإ ملعأ ام :رمع لاقف . ا م

 (لوقت
 (رمعو ا ان رافال انانعو مرقلا نوصل لم نفي ١ اكس ضع

 ' ْ ب : 0 قيرطب ةروسلا هيلع لدت يذلا نطابلا ىنعملا وه ءرهاظلا ءارو رخآ ىنعم امهف دقف

 7 ط ةدئامل ةروس نم (؟9 ةيالا ٍيف يلاعت هلوق لزن امل هنأ نم درو اماضيأو .

 . .# انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ

 ًامخسسم نمفتلا ١ ! لامكلا دعب ام : لاقو هنع يلاعت هّلل يضر رمع يكبو ةباحصلا

 امل هنع يلاعت هلا يضر رمح نأ: ةنيعش ىلأ# نبا جرخأ دقف « مالسلاو ةالصلا هيلع هيعن

 نم ةدايز يف انك انأ يناكبأ :لاق ؟( كيكبي ام) ُهَّلْكَع يبنلا لامتف « ءيىحب يالا فلل

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «صقن الإ طق ئش لمكي مل هنإف لمك اذإامأف ءاننيد
 "ااا

 5 ضسولالا سنك 5 باو 5 ريسفملا بلاي ئراحبلا



 ا 0 ريسفتلا ش نك
 يلع يبنلا هرقأو هيَ هللا لوسر يعن وهو : يراشإلا يننعملا كردأ هنع هللا 5000

 دمارقكا و لوفي اوحرف دقف «ةباحصلا ىقاب امأو . .اذههمهف

 . اهل رهاظلا ينعملا

 نم لك همهفيرهظ . را نال ا ني ةيصتسا ةم

 يناعملا نأ ريغ رئاصبلا بابرأو ةبهوملا باحصأ همهفي نطبو .. . يبرعلا ناسللا فرعي
 يه لب ؛ةرصاقلا انكر ادم ٍهيلإ لصت يذلا دحلا دنع ٍفقت ال نآرقلل ةيئطابلا

 نارقلا يناعم مهف يف نأ دوعسم نبا مهف دقلو .روصتن امم مظعأو نظن ام قوفرمأ
 روفمو نرد او نيكول ملع دارأ نم »:لاقف اغلاب ”

 «ءيش نم باتكلا يف انطَرف ام 8 :هلوقبر يلاعت هللا راشأ اذه يلإو ؛ نآرقلا

 لك ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ئرتفي اثيدح ناك ام ا: لاقو ,[ +: ماعنألا]
 02 # ءيش

 : اهتباصإو ةنطابلا يناعملا كاردإ يف توافتلا «

 لوانتم يف نكت مل نآرقلا نطاب اهيلع لمشي يتلا ةرثاكتملا يناعملا هذه هنأ ريغ
 ل ايذس هوك رد قذر راربعلا يف نواس ريد نود مهنا اك يو يعل
 را ملاح «بابسألاب ذخألا يف توافت نم مهنيب ام رادقمب كلذ يف اوتوافت

 يف اوأطخأو اهنم ضعب يف اوباصأ لب ؛هوكردأو اهنم هيلإ اولصو اميف نيبيصم اعيمج

 ل اوأاطخأ امو ء رخآ ضعب
 اورسفي نأ اودمعت مهنكلو ءاضيأ نطابلاب اولاق «هب ام يلع رهاظلاب مهلوق عم ةيمامإلاف

 اوفرتعاو نآرقلا رهاظب اوفرتعي مل ةينطابلاو ..ةدسافلا مهتديقعو قفتي ام يلع نطابلا

 (ةئيسلا مهاياونو قفتي ام يلع نطابلا اورسفي نأ اودمعت اضيأ مهنكلو «طقف نطابلاب

 0 نيقيرفلا الكو
 ملو نآرقل ارقلا رهاظب اوفرتعا دقف «ةراشإلا باحصأو ةقيقحلا لهأ ..ةيفوصلا امأ

 كتان ذاع اوطلخ ةئطابلا يناعملا اورسف نيح مهنكلو 52 ردرفلا نيك وو ب

 نأ لا اهراوجب مهل دجت «ةغئاس ةلوبقم اماهفأ مهل دجت امديبف ءائيس رخآو

 يف ماهفأ نم موقلل ام ضعب ضرعتسا نأ يرأ اذهلو ,عرشلا اهب يضري وأ لقعلا اهلبقي
 دعب مث «فاصنإلاو قحلا نع الإ ئش لك نع أدرجم امكح اهيلع مكحأ مث ءريسفتلا

 هلوبق انل زاج هيف ترفاوت اذإ يتلا طورشلا يهو ؛يراشإلا ريسفنلا :طورش ركذأ اذه

 . . 0 سوفن يف وأ انسوفن يف ةناكملا نم هلئاقل ناك امهم هانضفرو هانطقسأ الإو هب ذخألاو

 : نازيملا يف يراشإلا ريسفتلا ©

 رهازلا يدقتتت ف لاوتفالا هنا كن اريك دو نيمو سيلك 3 نارقلا نإ «انيفلف



 511 "ج نورسفملاو ريسفتلا تس

 - نسيبم يبرع ناسسلب لزنملا وهو  نآرقلا رهاظ نإف ئش نم نكي امهمو «نطابلاو
 دصقي يذلا هضرغو يلاعت هلل دارسم وه.هشطايو . درجملا يبرعلا موهفملاوه

 رهاظلا ينعم يف لاقيامريخ وها دله تيكا رسلاو ظاييفلالا ءارو نم هيلإ

 .نبطابلاو
 كرا يق يمول نوبل ةيراغلا يقاحملا د ا

 لا عزان انملاو «ةينايبلا لئاسملاف رهابظلا تحن لخاد داهيلع

 نم ( 119 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق يف (قيض ) نيب قرفلا ' دقي ناتسإلا مهف اذإف «نآرقلا

 رس سس ل ل ل

 ةيرلا,يف يلاععت هلوق يف ( قئاضإ) نيبو ...  ءامسلا يف دعصي امّنأك اجرح اقيض هردص

 اولوقي نأ كردص هب ق قئاضو كيلإ ئحوي ام ضعب كرات ِكّلعلف )ف: دوه ةروس نم (16)

 ىلع ةلاد ةهبشم ةفص (قيض ) نأ فرعو .. * كلم هعم ءاج وأ زنك هيلع لزنأ الول

 يلع لدي لعاف مسا ( قئاض ) نأو ؛هلضي نأ هللا دري نم قح يف ماودلاو توبنلا
 مهف هل لصح دقف هع د مهف اذإ هم هل ضراع رمأ هنأو ددجتلاو ثودحلا
 . كآرقلا رهاظ

 نذإو «يبرعلا ناسللا يلع نايرجلا يلع ةدايز نآرقلا رهاظ مهف يف طرتشي الف نذإ

 يف تارغلا رتيستل ري ردا ضررعلا السلا واخ راج ريش نارعلا زم دعو يحس لذ
 ل ا نيمو دب هني افسوي' 4 هع و اينعسنا اخ ١ يو

 .ةأاوعد

 عم هيف دبال لب ؛هدحو يبرعلا ناسللا يلع نايرجلا هيف يفكي الف «نطابلا ينعملا امأ

 (ريكفتلا ميلس رصبلا ذفان هب ريصي ناسنإلا بلق يف يلاعت هّللا ة

 اذهلو «ينآرقلا كيلارااط نع اجرا أرمأ:سيل نطابلا ريسفعلا نأ اذه ينعُمو
 .نييساسأ نيطرش نطابلا ينعملا:ةحصل اوطرتشا

 يلع يرجي ثيحب برعلا ناسل يف ررقملا رهاظلا يضتقم يلع حصي نأ :امهلوأ
 .ةيبرعلا دصافملا

 ري ملا و لا لكسب نما دامو ع فما نوكأ امهيناثو

 . ضراعم

 هيضتقي ال مههف هل ناك ول هنإف ايبرع نآرقلا نوك ةدعاق نم رهاظف : لولا "لطرشلا امأ

 يف ٍسيلو نآرقلاب قصلي موهفم هنألو «قالطإب ًايبرع هنوكب فصري مل برعلا مالك
 ذإ ءالصأ هيلإ بسني نأ حصي الف كلذك ناك امون ةيلغ لذي اهي هفاع قالو هظافلأ

 دهم دي مخل ارو ل ا د ل ىلع هيلإ يطال وتلا

 هلئاق لك دي هللد كفو اك نارقلا سار رك بح ااه

 هلع رعب هلل ياعك يقالات وورق[ نت



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا :

 راص ضراعم هلو ناك وأ رخآ لحم يف دهاش هل نكي مل نإ هنألف : يناثلا طرشلا امأو

 ةلوبقم ريغ ليلدلا نع ةدرجملا يوعدلاو «نآرقلا يلع يعدت يتلا يواعدلا ةلمج نم

 110 يللا قاقناب
 يوم ملا عع ملال قبلا يذلا عمم 1 ةاطرع كاتم در

 . يهشتلاو يوهلاب هللا يلع لوقتو دساف نطاب ينعم هنأل ءاتاب اضفر ضفر الإو

 ناآرقلا يناعم يف موقلا ل اوقأ هئوض يلع ضرعتسن انبهذ مث هلك | ذه انفرع اذإ

 اهنم ريثكو ؛حيحصلا نطابلا ليبق نم نوكي نأ نكمي اهنم ريثكلا اندجو «ةينطابلا

 لإ بوتس اي ششيولا لك شلل يردك. رضوفرلا ذماشلا لابلا لجسف ع رم
 لا لا ا

 ارم ًالاو يناعملا نم هيوحي امو هّللا باتكب سانلا يا ل

 يملا ارق نط رخال ا هك ورم ع ةلرشللا طال ينال لدن ٠

 هلل اولعجت الف : ةرقبلا ةروس نم (؟؟) ةيآلا يف يلاعت هلوق يف ءاج ام : لوبقملا

 يأ 4 ادادنأ هلل اولعجت الف 9: ي يرغعلا لاهنهبل ردد وعم 4 نومّلعَت مشنأو ادادنأ

 يده ريغب اهانمو اهظوظح ىلإ ةعلطتملا ءوسلاب ةرامألا سفنلا : دادضألا ربكاف «ًادادضأ
 ا

 ول يتح دادنألا مومع تحت ةلخاد ةرامألا نشا هاي مق سو رج د

 الور دك الو نسسفملا از نا ظيشلال رز امينسل ادا دنا ان اودع ا ينعملا ناكل لصف

 ءدارتل نيم دي يدوب ترد نايل ماسلا ةيضورم كسم دوك
 ءأ انضم ناك علا نود نم ٍدبعي ام لك اهب دارم دادنآلا نأ يلع لدي

 اهوذختا مهنأ فرعي ملو ,مهل ةدوبعم نكت ملف سفنألا أامأ (منص ريغ

 ميسو رتل و را لا يرو ار حاحا

 :كللذ ناسبيو

 هيرجيف «رابتعالا باب ينعم ةيآلا ينعم نم ذخأي دق ؛مركلا نآرقلا يف رظانلا نإ

 هللا همحر - يرتستلا لهسو«هبراقي وأ دصقلا يف هعماجي هنأل «ةيآلا هيف“لزنت مل اميف

 رابتعالا يف دن وه امب يتأ لب ؛ةيالل ريسفت هنأ دري مل« لاق ام ةيآلا يف لاق نيح -

 ةرامألا سفنلاو :هتضقاتم يلع يراجلا هدنل دانضملا هنأ :دنلا ةقيئقح نأ كلألو «ىغرشلا

 قرت ةاهارم نع د نهارا عال تايقر تن ةافارع ايي فنان اسمنت .ءائيداج اذه

 ينعملا اذهل اهوبصن مانصألا نأل «هدنل ةبسنلاب دنلا هب ينعي يذلا وه اذهو ءاهقلاخ

 . نيتهجلا نم هل دهشي ام كانهو لب «ةيآلا يف : لهس لوق ىلع رابغ الفا ذه يلعو «هنيعب

 : 15 نم يرعسلل ميظنللا نارقلا رششفت 95 . 594/7: تاقفاوملا(١)



 "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 ناك نإو بالمقنا نارك يعل رابتعا - ةرامألا سفنألا يلع دادنألا لمح ةهجاد

 5 «رافعاو نكن ءالسإلا لهألا هيفاح نيك هسلت هجوم
 :ةبوتلا ةروس نم( ١ )ةيآلا يف يلاعت هلوقف :ئلوألا ةهجلا نم هل دهشي امامأ

 نود نم مهودبعي مل مهنأ رهاظو .. 4 هللا نود نم ابابرأ مهتابهرو مهرابحأ اوُدَحّنا ف

 مهيلع اومرح امف «ناك فيك هنع مهرهن امع اوهتناو «مهرماوأب اورمتئا مهنكلو . هلل
 :ةناكفيس هللا لات لا وه مرحملاو للحما نأ مهتافو ؛هوللح مهل اوحابأ امو ءهومرح
 يوهل عبتملا نأش وه هنيعب اذهو . 4 هللا نود نم ابابرأ مهتابهرو مهرابحأ اوذخَنا لذ

 .هسفنئ

 ضعبل لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ وهف :ةيناثلا ةهجلا نين م
 يف مكتابيط متيهذأ )» : ةيآلا اهذه مكب بهذت نيأ : ناميإلا لهأ نم ايندلا يف عيسوت نم

 هلوقل رافكلا قح يف تلزن ةيآلا | نإ عم ءاهب هسفن ريتعي وه ناكو ؟ © ايندلا مكتايح

 .[ 30 :فاقحالا] 4 مكتابيط متبهذأ ِراَثلا ىلع اورفك نيذّلا ضرعي مويو ل: يلاعت

 رتل ينام نم كان نيرا ارواب ١ ا

 نامرحلا قف ايبني ةناعلالا يف عسوتلا نوكي نأ افوخو هنم ارذح «هيف لزنت مل نإو

 يف نيعسوتملا يلع ةيآلا لزني نأ هنع هللا يضر رمعل حص اذإف ءاهعاتمو ةرخآلا ميعن نم

 نيفنلا قلع ةيآلا لوتي ا افظيا لصسلا عم يييش لزق لو قيما قيفوحا كالا

 .كلذك اهيف لزنت.مث نإو ةرامألا

 الو ةرقبلا ةروس نم (؟) ةيآلا يف يلاعت هلوق يف ءاج ام اضيأ كلذ نمو
 هللا دري ملو : دا هع و نعت لا مك . نيملاظلا نم اًنوكتَف ريم

 متهت ال يأ . .هريغ وه ئشل ةمهلا ةنكاسم ىنعم د أرأ امنإو ,ةقيقحلا يف لكألا ينعم ع

 هقحلف ؛ةنجلا يف لعفلاو ةمهلا نم مصعي مل مالسلا هيلع مداف :لاق «يريغ وه ئشب
 يلإ ًارظان هبلق هنكاسو هل سيل ام يعدا نم لك كلذكو :لاق ؛كلذ لجأ نم هقحلا ام
 هللا همخري نأ الإ هسفن هيلع تلبج ام عم لجو زع هللا نم كرعلا هقحل .هسفن يوه

 هبلق ةنكاسم نع مصعي مل مدآو لاق . .اهيلعو هودع يلع هرصنيو هريبدت نم همصعيف
 نوكس لجأ نم هيلع لخد ءالبلا نأ يرت الآ «ةنج ا لخدأ امل دولخلل هسفن ريبدت يلإ

 رونو نايبلاو لقعلاو ملعلا ةوهشلاو يوهلا اك بلا ييسر بلقلا
 نابلغي ةوهشلاو يوهلا» «مالسلا ةنياع لاق المل يلاعت هللا نم ردقلا قباسسل ( هتلفلا

 ' | را (لقعلاو ملعلا

 نأ نم نورسفملا هركذ ام فالخ ةيآلا يف يعدا هنأ يرن اذه لهس مالك يف رظنلابو

 )١( يرتستلل ميظعلا نآرقلا ريسفت ص١5 -١7.



 سس *ج كو رسفملاو يبس فلا سس 175
 هنع ًايهنم اذه ناك نإو.. هللا ويعل ةيفيلا نكي نعال لكلا سقت نع نيل ةارملا

 نأ كلذو ,هيلع يرجي هجو لهس هلاق.يذلا مالكلا ادي ةوكيتنا وكم وكل ناعيا

 هنألو . ةرهاظ هيف ةبسانم ال ذإ ؛ ءادرجم برقلا سفن يلع هلمح حصي ال ةيآلا يف .ىهنلا

 وهو هريغ امإو .لكألاو لوانتلا امإ وهو برقلا:يف ينعم نع يهنلا امنإو «دحأ هب لقي مل

 ش .هنع لكلا أشني عيش

 ريغل نوكسلا نأ يف كشالو «لكألا ليصحت ىف لصألا هنإف «ةمهلا ةنكاسم كلذو

 : ظ .هنع يهنم ةدسفم عقد وأ ةعفنم بلجل هللا

 ثيح نم لكألا درجم نع يهنلا عقي مل : لوقي هنأكف رهاظ هجو هل ريسفتلا اذهف
 هنع هللا يهن ابدع يهتنا ول.ذإ | هللا ريغل نوكسلا نم لكألا هنع أشدي املع لب لكأ وه

 وهو ناطيشلا هب هرغ ةرجشلا يف رمأ يلإ نكسو لعفي مل املف ءهدحو هلل ًانكاس ناكل
 نم 151١ -١55( نيتيألا يف لاقف نايصعلا ظفل هيلإ هللا فاضأ «ةئجلا يف دولخلا
 ش . 4 لدهو هيلع باَتف هبر هابتجا مث *: ئوفغف هّبر مدآ ئصعو ل: لع رو

 نوكي يتح هيلع هلمحن اهجو هل مدعن ال - نسل و ع ا

 . ةويتمو فيكم ديفا

 نع ازجاعو ارئاح لقعلا اهمامأ فقي يراشإلا ريسفتلا يف مهل لاوقأ كانه نكلو

 كلج نيب هرقل مكس اهيكم ودع يع هيلع لمحت اهل لمجم سملت

 «ليربج ماللاو هللا : فلألا ا ال نع هنووريام
 0 ل . هنْيَع دمحم : ميملاو

 فرحب ةملكلا يلإ ةراشإلا نأل كلذ «ديعب دح يلإ لكشم وهف هلقن حص نإ اذهو

 لوقك يلاملا وأ يظفللا ليلدلا بلع د كلا ؛برعلا مالك يف ادوهعم سيل

 :رعاشلا

 * فاق تلاقف ىفق اهل تلقف #*
 ْ .:تفقو + فلافأ +ةأرآ
 ٍ :ريهز لوقو

 ات نأ الإ رشلا ديرأ الو افارش نإو تاريخ ريخلاب

 فاقف اال دكار ار وهف نفاس وكانا
 00 ظ :رخآلا لوقو

 افآلا مهلك اعيتج اولاق“ «انت'الأ اومجلا آلآ[ اويمهؤذان

 .اونك راف"الأ :اولاق : نوبكرت الأ : دارأ

 )١( يرتستلل ميظعلا نآرقلا ريسفت ص١١ .



 ١ .: "ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 . 2" ايفاش دارأ «اش فيسلاب يفك ؛:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ؟# ملآ !ط: هلوق يف ركذ ام يلع ليلدلا نيأ نكلو ..
 هل ناك ول ذإ ءريسفتلا اذه يلع لدني جراخلا نم ليلد مقي مل هنأ يلع

 ول اهلقن يلع يعاودلا رفوشت يقلا لئاسملا نم هنأل ؛هلقن ةداعلا تضتقال ليلد

 لد كلذ نم ئش تبثيملاملو ....هانعم ميهفت دصقيو رسفي ام هنأ حص

 .انفقوت الإو هيلإ انرص هيلع ليلد هل تبث نإفءتاهباشتملا ليبق نم هنأ ىلع

 دو عسل ريب لان ن5 هنم لكشأ هلعلو - سابع نب بأ نع يورملا اذه لثمو

 لجو نع هللا عانت ::ءابلا # ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاق ثيح ةلمسبلل هريسفت
 يذلا مظعالا مالا وه هللاو «لجو ربع هللا نجم :عيلاو لجو ربع هللا ءانس :قيسلاو

 (بيغ يلإ بيغ نم بيغ ينكم فرح هنم ماللاو فلألا نيبو ءاهلك ءامسألا يوح

 نم رهاطلا الإ همهف لاني ال ةقيقح يلإ ةقيقح نم ةقيقحو ءرس يلإ رس نم رسو
 فردا زيزو ةييربات هي دينار تسرلاو ناقل ورع وق لذات قد كنا ياذا
 ءادتبالاو ,عرفلا يف قزرلاب هدابع يلع فطاعلا وه :ميحرلاو «ماللاو فلألا نيب ينكملا

 .7'2 (ميدقلا هملع قباسل ةمحر «لصألا يف
 ناعم هيف «لجو زع هللا مسا # ملآ  :هلوق وهو ةرقبلا ةحتاف . # ملآ 8 هبرسف امو

 فورحلا هذه امأف«ةريثك ناعم هيف رهاظلا لهأل نأ ريغ هب مهفلا لهأ اهفرعي تافصو

 . ميدقلا هفطل :ماللاو «ءاش امك ءايشألا فلأ. لجو زع هللا فيلأت : فلألاف «تدرفنا اذإ
 اوف نآرقلا رسو رس يلاعت هللا هلزنأ باتك لكل ) :لاقو «( ميظعلا هدجم :ميملاو

 و © رماه و ,# رلآ ٍظو 4 صملا ظ:هلوق لثم «تافصو ءامسأ اهنآل ءروسلا
 يلإ اهضعب فورحلا هذه تعمج اذإف ,# مسط هل و ,4 قسعمح وو ,# صيعهك

 ام يلع يأ «ءالولا يلع فرح ةروس لك نم ذخأ اذإ يأ «مظعألا هللا مسا تناك ضعب

 نمحرلا : : هانعم © ن رهو © مح طو 4 ملآ ف : قسنلا يلع اهدعب امو ةروسلا تلزنأ
 هذه : :هنع هللا يضر يلع لاقو . ملعأ هللا انأ هانعم : 4 ملآ ظ : ةادينعلاو ساعدوا لاقو

 ءايسأ نم مسا ناك نهكت هيحام ةيشب ال انرعنعت ماك نم ذخأ ذإ ,ةعطقم ءامسأ

 "0 ( باجأ هب يعد اذ ذا يذلا مظعألا مسالا ناك هب هوعدو هوفرع اذإ «نسمحرلا

 را رفوا ةرلطسلا نفاد ب علا رد ريكس نإ تسلا: ل
 («كلملا ميم :ميملاو فطللا مال :ماللاو ؛:ةينادحولا فل نإ :ليق ..© ملا #

 م يم كرا وا ا ب ساب

 1١88/1١ -١65. :يبطرقلا ريسفت رظنا(١)

 .نياوعلا عكا , داس يضدستلا ظنا »نافل ريست



 ا ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 دمر اهسعألا نود كلا فلا لاصتالا وهو ؛يلعألا لا لإ ةيدوبسلا ل

 كحراوج تيل :ماللاو « كرس درفأ يأ :فلألا ينعم .. «ملآإ9 :ليقو ..
 ايبا نسنالا تنامي داموا جات ابافو كاموسز رصسا مح مق 0

 07 ضم برعلاو قايإ ةدهاشملاو
 001 نمحرلا دبع وبأ هلاق يذلاو يرتستلا لهس هلاق يذلا ١ و
 رارسأ يلإز زمرت فورحلا هذه نأ اوعدا ثيح ًالاكشإ هنم مظعأو لب ءسابع نبأ نع

 اذك ناك ةصوصخم ةقيرط يلع فورحلا هذه تعمج اذإو ؛ةينكم ناعمو ةيبيغ

 يلع تافشاكملا عبنمو مولعلا لصأ يه فورحلا هذه نأ انايحأ ةوعدسو لي دكر

 ةيمأآلا برعلا هباطخ يف ىلاعت هللا دارم هنأ يلإ كلذ نوبسنيو ؛ةرخآلاو ايندلا لاوحأ

 تسلا الو اننا ركقلا لع انيق روقدك يواغد يلع هةر مكانا نم اهي رعت ىلا

 ةلاحم يواعد اهنإ :اهيف هلوقأ ام لكو ؛يعانقإ وأ يناهرب ليلد يلإ اهيف اودنتسا مهنا
 نم لاخب ايعرش اليلد حلصت ال عالطإلاو فشكلا يوعدو «عالطإلاو فشكلا يلع

 :.لاوخخألا
 00 .رم اهم ًالاكشإ حا ايدك :ءاشبا ةلكشلا عضاوملا نمو

 لوأ نإ © :ن رمع لآ ةروس نم (45) ةيآلا يف يلاعت هلوقل يرتستلا لهس ريسفت

 "ل سانلل عضو تيب لوأ)» :هلونقب «ةيآلا. . .. © سانلل عضو تيب

 نب يصرع هديل يادارس ندرسوا لوسرلا : 5 ءرهاظلا وه اذه
 "ا نرفاملا

 يذ راجلاو © : ءاسمقلا ةروسن نم,(124) ةيآآلا يف يناغت هلوقل هرميسسقت كلذ نمور

 ةركاذ كعب سس لوقل ةييحاب .* ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو ببجلا ٍراَجْلاَو ئبرقلا

 وه بديلا راجلاو «بلقلا وه : يبرقلا يذ راجلاف ءاهنطاب امأو) :رهاظلا ريسفتلل

 حراوجلا وه: ليبسلا ن نباو «ةعيرشلاب يدتمملا لقعلا وه : بنجلاب بحاصلاو ؛«ةعيبطلا

 "ا نا عيل

 َرَبْلا يف داَسفلا رهَظ» : مورا روي نونا( 1/١ ةيآلأ يف ذ يلاعت هلوقل هريسفتو
 رثكأو اعفن معأ مهو ؛رحبلاب بلقلا لثمو ءربلاب حراوجا هللا لغم ): ةلوقب“ . 6 رحبلاو

 دعبو هبلقتل ابلق يمتس امنإ بلقلا نأيرت الأ ,ةيآلا نطاب وه اذه ء ارطخ

 0 رو

 : سي ةروس نم (7) ةيآلا يف يلاعت هلوقل يردنكسل | هلل ءاطع نبا ريسفتو
 توف رقي 4 نو هنمق ايح اهم اجيرخأو اهي يملا ضرأا مهل يَ

 )١( يرتستلل ميظعلا نآرقلارسفت (؟) . ؟صريسفتلا قئاقح ص4١ - 45 .
 ص يرتستلل ميظعلا نآرقلا ريسفت ( 4) . قباسلا عجرملا (؟9) 15-4١ .



 ؟ج ثورسفملاو ريسفتلا سل

 نكاد نري انوع ا سرس دب كلا ريوق لذف لزب يطال وب ةظمحتلا "يي هدا فضلا
 1-3 (نطابلاو رهاظلا يلع اهراونأ ئضت

 نانيقو ةفيارشلا نا ودارأ مهنإ الق ول ةيفوصلا مالك نم هلاثمأو اذه
 يناعملا نأل كلذو «ةيئطابلا ا ما ا وب
 «ظافلألا هذهل تالولدم برعلا اهفرعت ال ةقباسلا تايآلا يف ظافلألا اهيلع اولمح يتلا

 يلع لدي ام تايآلا قاسم يف سيلو «بسانملا يزاجملا عضولاب نر نيش طوبا

 هظافلأ نومهفي نيذلا برعلا هب بطاخمو يبرع نآرقلا نأ مولعمو ةروكذملا --

 يلإ ةردابتملا يناعملا نم رثكأ يبرعلا اهنم مهني ال ًافنآ ةروك ذملا تايآآلا هذهف ؛هبيكارت
 ئذ راجلا نم الو «مارحلا تيبلا نم مهفي الف ل

 نم الو رحبلاو ربلا نم الو ليبسلا نباو . بنجلاب بحاصلاو «بنجلا راجلاو «يبرقلا
 هيلع سيلف كلذ ءارو اتوب ظاسفلالا هذه نيم ييرعلا هيفي اماألإ يطاو: ضرألا
 | ْ 1 ل

 لثامي نآرقلل ريسفت نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا نع انل لقني مل ًاضيأو
 نارتقلا تاسع ىرقا ميتا هرقل انوع وهدنع ناك ولو فير ايوا دميستعلا كف
 هبلغ ناك ا ئدغهاباةمآلا هذه ر خا تان نأ لوقعم ريغو قمألا' قافتاب اهيظأبو اهرغاط

 لزن نيذلا همونق نم نآرقلا ةغلب يردأ الو ,مهنم ةعيرشلاب فرعأ مه الو ءاهلوأ

 يتم عويس
 مهفارتعاو ةينيدلاو ةيملعلا ةيحانلا نم مهب. انقوثوو نيرسفملا ءالؤهل انلالجإ نكلو

 لوقي نم يلع مهراكنإو نآرقلل ةيرهاظلا يتاعملاب  اهنع انلقن يتلا - مهريسافت يف
 لشن لاغلا يهتز دوقلاب ىزكلا ةيريعتت الطفش ذه لك رمال قود نارقلا طاب
 ل لا «ريسفتلا ليبق نم تسيل اهنأ يلع يناعملا

 ' ءاواتف يف حالصلا نبا لاق امتك ريظنلاب ركاذي ريظنلا نإف
 يراشإلا ريسفتلا يف يبطاشلا ةلاقم ه

 : عوضوملا 202 هلاق ام كل ركذأ حاضيإلا ةدايزلو

 اذإ ءرئاصبلل . ةرهاظلا «بولقلا يلع ةدراولا ةيئآرقلا تارابتعالا :هللا همحر لاق

 : نيبرض يلع يهف اهطورش لامك يلع تحص
 اسما ةديظاودكلا رئاس هةعبتيو نآرقلا نم -هراجفنا لصأ تؤكياام : امهدخأ

 «فقوت ريغ نم ناوكألا بجح هيف ةريصبلا رون قرخي يذلا وه ةلمجلا يف حيحصلا
 قيقحتلا لهأ هنيبامبسح «لماك ريغ وأ حيح ص ريغ وهف فقوت نإف

 "2 كفلإو



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا -

 رابتعالا مل اهيثزج :تادوجوملا نم هراجفنا لصأ نوكي ام : يناثلاو
 . نارقلا يف

 ري اصر ءلا نطاب مهف يف ربتعم وهو ؛حيحص رابتعالا كلذف ... لوألا ناك نإف
 ةيادهلا وهو « نارقلا هل لزن ام قفو يلع بولقلا يلع دري امنإ نآرقلا مهف نأل ؛لاكشإ
 قدام ل اهلا .فيلاكملا بسحبو نيفلكملا نم دحاو لكب قيلي ام يلع ةماتلا
 رابتعالا نألو ,ميقتسملا طارصلا يلع يشم اهقيرط يلع يشملاف كلذك تناك اذإو
 نوجرخي الف ؛داهتجا وأ ديلقت ىعدي داجيعاةلفا نم ناك نمالإ هدي املك د كلا

 نع هنالاغلاب قلحعلاو هب اييعلا نب ار كره دل انك ةووالك نع ةيفاراسعالا دبع

 نأ كلذ نم همزليو ,هماكحأ يزاوت يلع هيف مهفلا باوبأ مهل حتفنت لب ؛هدودح
 فلسلا مهف نم لقن ام كلذ يلع دهاشلاو .هيراجم يلع هنايرج «هب ادتعم نوكي

 ةلدألا هيلع لدت امو ؛ةيبرعلا هب يضقت ام يلع راج هلك هنإف ؛هيف حلاصلا
 ْ :ةيغوشلا

 يلع هذخأو مزال نآرقلا نطاب مهف يف هرابتعا نع فقوتلاف . .يناثلا ناك نإو

 دا كسلا د ا ا ا «عنتمم هيف هقالطإ

 :لوقنف

 يذ راجلاو © : ديري ةروهك لما تايآلا يف ن ارقلا يف ةئطابلا راظنألا كلت نإ

 اهعم هركذ امو [95 ءاسنلا] © ليبسلا نْباو بئجلاب بحاّصلاو بنجلا ٍراَجْلاوئيرقلا

 ةعجار يهف ةمدقتملا طورشلا يضتقم ىلع اهنايرج رهظي مل اذإ  هركذ انل مدقت امم -

 هنأل نآرقلا يناعم يلع هليزنت حصيو ١ ١ يدوجولا وهو ينآرقلا ريغ رابتعالا يلإ
 دهاشب ريقكعلا هيفي الاف عضاخ ريتغ ةيدللا فالك نوما أ معتم ونيت. ها

 كلذلف .عضوملا اذهب صتخي ال ءهسفنب درفنم صاخ رمأ وهو «يبرملا هبلطي ام الإ قف
 نول ادن حتسلملا يللا رف روما ناجل او يرق 137 راج لفل | دك

 اذه يف ضعبب هضعب دوجولا ةلباقم نإف ؛ ءاقلطم ايرابتعا هليزنت حصي ركذ ام رئاس
 ةلايإ تحن لخاد وأ خ ل

 . خسار

 نم (؟) ةيآلا يف يلاعت هلوق ينعم يف مهضعب نع هنووري ام : يجراخلا رابتعالا لاثم )١(
 اهنال ةيومالا ةلوبللا ةددم يه :رهش فلأ : لاق « رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل » : الا روع
 نا عنالا فيما نارا تدي لا قمنا نار نقلا : حرار ديد تس دا ل

 7 ا ل ا
 ىددعلا ةقباطم ةفداصمب «هتاذ يف عقاولاو جراخلا نم ذخأ لب «نآرقلا نم ذخؤي مل ينعملا اذه

 شماه نم يهقلا ر ( ةرعصملا تملا رهستوك ىلع عرشلا عدلا ال هنكل . هنع وبني ال ظفللاو

 .( 1١ 4 / ”: تاقفاوملا



 ْ "ج نورسفملاو ريسفتلا ل

 دوصقملا ينعملا هنأب حرصي مل نيربتعملا نم كلذ لثم هنع ركذ نم نإف اضيأو
 كلذ نم ئش ءاج نإو «دارملا وه هنوك نع تكسو هارجم هارجأ لب «قلخلا هب بطال
 رابتعالا نيب نوقرفي ال نيذلا لاوحألا بابرأ نم وهف «دارملا وه هنأ هبحاص حرصو
 «قيرطلا يلع رئاس ؛كولسلا يف دعب وه نمل اذه أرطي ام رثكأو ؛ يدوجولاو يناآرقلا
 ةيتطابلا نضههلوق زابتعا تبثي مل نم لوقب رابتعا الو . هبولطمب ققحتي مل

 | 7( ريغو

 مالك نم ريختألا عونلا اذه لثم نأ :!لنه همالك يف زرتقي - هللا همححر - يطاشلاف

 امك «نآرقلا يناعم يلع هليزنت نكمي كلذ عمو ؛ينآرقلا ريغ رابتعالا يلإ عجار ةيفوصلا
 هيما ادار اروع ىلع هلاق-هنأ هعع ركذي مل .اذه لاق نم نأ :ررقي هنأ

 ظ ظ اا ل
 :يراشإلا ريسفتلا ىف ف ءاملعلا ضعب تاللاقم ©

 اعيمج اهاندجو ةيفوصلا ريسفت يف اهولاق يتلا ءاملعلا لاوقأ يلإ انعجر نحن اذإو
 ايه خو نلدا د يوم ندا وع ىاصدر #
 : حالصلا نبا ةلاقم د

 نع تدجو» نارملا يف ةيفووملا مداك نع لكم ةقو عمار اتف يف حالصلا نب بأ لاق

 ل وس لاق هنأ يلاعت هللا همحر رسفملا يدخاولا نسحللا ىب بأ مامإلا

 حربا لاق يرفق" كيفن ويشن كلذ نأ دقتعا دق ناك نإف «(ريسفتلا ق قئافح يملا

 ا لل لاعبا نم اهيمطت لاق را وحقل قارون :لوقأ انأو : 6

 ول هنإف ,ميظعلا نآرقلا نم ةروك لكلا ةملكلل <لل حرشلا نفسا ند ةكوم نيف 5” هركادبب

 هب درو ام ريظنل مهنم ركذ كلذ امو :ةينطابلا كلسم اوكلس دق اوناك كلذك ناك
 هلوق ديري - ةروكذملا ةيآلا يف سفنلا لاتق كلذ نمو «ريطنلاب ركذي ريظنلا نإف «نآرقلا
 نم مكنولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا اهي اب ل>: ةبوعلا ةروس*نم (١؟) ةيالا' يف يلاعت

 ريدي اوتعل» يوت واوا م كرما يلا دادو ربألا كاف هتاكفا «(راقكلا
 ا ا نم هيف امل كلذ لثم يف اولهاستي مل

 ١ ا عل

 يلع صوصنلاو» : ( دئاعلا ) هباتك يف يفسنلا لوق يلع ينازاتفتلا قلع دقو
 اومسوو :هللا همحر لاقف ( داحلإ نطابلا لهأ ا ل ل

 الإ اهفرعي ال ةنطاب ناعم اهل لب ءاهرهاوظ يلع تسيل صوصنلا نأ مهئاعدال ةّينطابلا
 رمل ديلا ينقال اق تفاوروب + لاق يق باق كلارا ةعيوشلا ريا ضل

 ضع داصإوبا يراتك 1 5) هيام تن علاع تاقفاوللا 0



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سم 1

 يلإ ةيفخ تاراشإ اهيفف كلذ عمو اهرهاوظ ىلع ةلومحبم صوصنلا نأ نم نيققحما

 اولا رت لا ا ا رم

 ا '( نافرعلا ضحمو ناميإلا لامك

 ١ :يردنكسلا هللا ءاطع نبا ةلاقم د

 نال فام ردنا فن ق ردكللا هللا ءاطع نبا نع يطويسلا لقنو

 ةلاحإ سيل ةبيرغلا يناعملاب هلوسر مالكلو هللا مالكل ةفئاطلا هذه ريسفت نأ ملعا)

فرع يف هيلع تلدو هل ةيالا تبلج ام هنم موهفم ةيآلا رهاظ نكلو «هرهاظ نع رهاظلل
 

 يف ءامج دقو هسلق هل حتف نم ثيدبحلاو ةبآلإ دبع مهفت ةنطاب ماهفا مثو ءناسلل

 نأ مهنم يناعملا هذبه يبقلت نع كنديصتي البف 4 نطبو ريهظ ةيآ لكل» هما

 كلذ سيلف . .هلوسر مالكو هللا مالكل ةلاحإ اذه :ةضراعمو لدج وذ كل لوقي

 50 اولاق ول ةلاحإ نوكي امنإو «ةلاحإب

 ام يلاعت هللا نع نومهفيو اهتاعاضوم اهب ًادارم اهارهاوظ يلع رهاوظلا نورقي لب

 3 7(مهمهفأ

 نآرقلا يف اهولاق يتلا ةبيرغلا مهلاوقأ اولمحف «موقلاب مهنظ اونسح ءاملعلا ءالؤهف

 لهنت «ةيماهلإ ناعمو «ةيفخ تار اشإ اهنأ يلع وأ «نآرقلا هب درو ام ريظنل ركذ اهنأ ىلع

ورشلا هذه لثمب هللا باتكل يقيقحلا ريسفتلا ةدارإ نع مهوهزتو ؛نيفراعلا بولق ىلع
 ح

 دقو ؛ءاملعلا ءالؤه نم ليمج عنصو نسبح لمع اذهو ؛مهنع تلئتن يتلا | ةبيرغلا

 اننظ نسح ددبت نأ ثبلي مل نكلو ..حالصلا يلع نمؤملا لاحل المح هيلع مهانعيات

 نأب حرصي اهيفو ..هتاحوتف يف يبرع نبال اهانأرق يتلا ةلاقملا كلت رثآ يلع موقلاب

 هللا دارمل احرشو «نآرقلا يناعمل ًايقيقح ًاريسفت الإ تسيل هللا باتك يف ةيفوصلا تالاقم

 ءاملعل ةرادملاو ةيقتلا ليبق نم الإ سيل ةراشإ اهتيمست نأ انل ركذيو «هتايآو هظافلأ نم

 يلع - موسرلا لهأ يلع ءاوعش ةلمح لمحي ةلاقملا هذه يفو «. .رهاظلا لهأ موسرلا

 فقتل صنلاب هلاق ام كيلإو . ةيفوصلا نم هريغ يلعو هيلع نوركني نيذلا - هريبعت دح

 ظ .ءاوتلا الو هيف ةبراوم ال يذلا حيرصلا هيأر يلع

 :ىراشإلا ريسفتلا يف يبرع نبا ةلاقم *

 انيك“ ارارطا ناسا قاعي «قلخلا قلخ امل لجو زنع هللا نأ ملعا» : هللا هتيحنر لاق

 انمو مكاحلا انمو « روهقملا انمو رهاقلا انمو «دناعملاو فصنملا انمو «لهاجلاو ملاعلا

 ,رومأملاو ريمألا انمو «سوؤرملاو سيئرلا انمو «هيف مكحتملا انمو مكحتملا انمو , موكحا

 11 نع ىلا راعفتلا ىزدلا يزعل اهسضرشو مدننا ةئاقسلا او
 .85/5١:ناقتالا (؟)



 ١ ؟ج كورسفملاو ريسفتلا بل

 انياب ع نا لب قيقا: فلكس ايدو ب, ةروو للار ديما ادن دافور قش عل اوروعل اع
 ا ا ا ا ا ا

 لثم ةفئاطلا هذهل مهف .هباطخ ت اراشإو هباتك يناعم مهمهفو ؛هقلخ يف هرارس

 ماعلا يوي اج يس اولا هركولا فر ناحل 1 سل لا

 يف - مهنع هللا يضر - مهمالكف-.تاراشإلا يلإ انباحصأ لدع - انركذ امنك - ميدقلا
 0 ل ا زيزعلا هباتك حرش

 يف هايإ مهريرقت عم مهسفن ىلإ هلك كلذ درو «ةعفانلا هتاف ا يمس تقل كلذ

 هب معف « « مهناسلب باتكلا لزن نيذلا ناسللا لهأ هملعي امك «هيف لزن اميفو ؛مومعلا

 4 مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ مهيرئس 8 يلاعت لاق امك نيهجولا مهدنع هناحبس

 اهل ةلزنم ةيآ لكف ,.مهسفنأ يفو قافآلا يف ةلزنملا تايآلا ينعي ..[0*:تلصف]

 هنوري ام نومسيف «مهنع جرخ اميف هنوري رخآ هجوو مهسوفن يف هنوري هجو :ناهجو
 هنإ كلذ يف نولوقيالو «كلذ يلإ موسرلا بحاص هيقفلا سنايل ةراشإ مهسوفن يف

 باطخ عقاومب مهلهجل كلذو «هيلع رفكلاب كلذ يف مهعينشتو مهرشل ةياقو ريسفت

 هللا لهأ هلوأت ام صيصنت يلع ارداق ناك هللا نإف ءيدهلا ننسب كلذ يف اودتقاو «قحلا

 ناسلب تلزن يتلا ةيهلإلا تاملكلا كلت يف جردأ لب « «لعفامف كلذ عمو ؛هباتك يف

 يذلا مهفلا نيعب اهيف مهل حتف نيح هدابع اهمهف يتلا صاصتخالا يناعم مولع ةماعلا

 ١ .مهقفزر
 نيعلاب ةيالا يف اورظن اذإ مهسوفن يف اوربتعال ,نوفصني موسرلا ءاملع ناك ولو

 مهضعب ولعيو «كلذ يف نولضافتي مهنأ نوريف «مهنيب اميف اهنوملسي ىتلا ةرهاظلا

 ءاهيف رصاقلا ريغ لضفب رصاقلا رقيو «ةيآلا كلت ينعم يف مالكلا يف ضعب ىلع
 نوركني .كلذ يف مهنيب اميف مهل دوهشملا لضفلا اذه عمو . دحاو يرجم يف مهلكو

 مهنأ مهيف نودقتعي مهنأل كلذو ,مهكاردإ نع ضمغي ام ئشب اوءاج اذإ هللا لهأ يلع

 نإف ءاوقدصو «فرعلا يف داتعملا ملعتلاب الإ لصحي ال ملعلا نأو «ءاملعب اوسيل
 يلاعت لاق ينابرلا ينامحرلا مالعإلا وهو ملعتلاب الإ ملعلا كلذ مهل لصح ام انباحصأ
 مّلع يذلا *« مركألا كبرو أرفا « قلع نم ناسنإلا قّلَح د قلخ يذلا كّبر مساب أرق ل

 نوطب نم مكجرخأ ل: لئاقلا هنأف [ه- ١:قلعلا] © ملعي مل ام ناسنإلا ملع ذب ملقلاب

 4 نايبلا هملع * ناسنإلا قلخ ط : يلاعت لاقو لحتلا] © ائيش نوملعت ال مكتاهمأ

 مهيلع لسرلا ةثرو مه هللا لهأ نأ كش الف «ناسنإلا ملعم هناحبس وهف [ ؛- -؟:نمحرلا]

 لاقو «[ :+١١ ءاسنلا] # ملعت نكت مل ام كمّلعو ل: لوسرلا تح ,يف لوقي هللاو «مالسلا

 لاقو «[ 48: نارمع ا ليجنإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا هملعيو ل: يسيع قح يف



 ؟خ نورسفملاو ريسقتلا تس سس سل م سن77
 0 انيعاع نو ع وح ددح 2

 نا اولاق اميف اندنع موسرلا ءاملع قدصف ..[75:فهكلا]

 يتؤي © : هلل | لوقي «لوسر الو يبنب سيل نم ملعي ال هللا نأ مهداقببعا يف ةاوأطخأو

 ىلع ايندلا اورثآ امل موسرلا ءاملع نكلو . ةركن يهو [: ا
 هاوفأ نمو بتكلا نم ملعلا ذخأ اودوعتو «قحلا بناج يلع قلخلا بناج اورثآو «ةرخآلا

 هب اوزاتماو اوملع امب هللا لهأ نم مهنأ مهمعز يف اوأرو .مهسنج نم نيذلا لاجرلا

 امب مهرئارس يف يقمع هللا روت دامت ذأ ملكي نأ نعال و ني عسا داش نو

 ها راسا م ةنسلأ يلعو هبتك يف هلزنأ
 أم تايئزجلا مل اي ال هللا ا

 0 هل هكر دايما تردد اودصق امنإو ؛هنع ملعلا ىفن

 اودصقو «نينمؤم ريغ مهنوك عم هناحبس ملعلا هل ملا تالا يلع سام

 ضعبل هتيانعب هللا يلوتف « كلذ نع ريبعتلا يف ذ اواطخأ نإو كلذ يف هناحبس ههيزنت

 4 اهاوقتو اهروجف اهمهلأف © مهايإ مماهفإو ةمائهلاب ةنشفنب مهميلكت هدابع

 نم روجفنا اهل نيبف ؛[:سمشلا] © اهاوس امو سفنو ل: :هلوق رثأ يف «[:سمشلا]
 . يوقتلاب لمعتو روجفلا بنتجعل اهل هللا نم اًمآهلإ يوقتلا

 بولق يلع مهفلا ليزنت ناك « هئايبنأ يلع هللا نم باتكلا باص الامللا

 تجنرخأ:الو ءاهل لقي مل ان هللا يلع تلاق ام مالسلا مهيلع ءايبنألاف :هب نينمؤملا ضعب
 لاق امك هلل 0 ا ا ا وو نب لل

 لي : هيف لاقو :# ديمح ميكح نم ليزنت ظ: يلاعت
 دتغ نم هيف ملكتملا لصألا ناك اذإو عريخاتلاو:يدقنلا يلع) .[47 تلصف] © هفلخ

 نوكي نأ يغبنيف - ” موسرلا ءاملعو  هتيورو ناسنإلا ركف نم ال هللا

 ةرك تم رسولا ةاكاع دهسا كا لوك نأ ام نايبو هحرشب قحأ هب نولماعلا هللا لهأ

 لاق اذكو .لصألا ناك امك ملعلا لهأ بولق يلع هلل هضم وردت نيس مهر
 هَلاهيتؤيمهف الاوهام :ببابِلا اذه يف هنبع هلل يضر بلاط يبأ نب ىلع

 كلذ نع ربعي هللا نم ءاطع كلذ لعجف .(نإارقلاا ذه يف هدابع نم ءاشي نم

 دق هللا نأ هللا لهأ يأر املف ؛مهريغغ نم هب يلوأ هللا لهأف هللا نع مهفلاب ءاطعلا

 يف مكحتلا مهاطعأو ؛موسرلا ءاملع نم رهاظلا لهأل ايندلا ةايحلا يف ةلودلا لعج
 نع مهو ايندلا ةايحلا نم ارهاظ نوملعي نيذلاب مهقحلأو هب -نوتفيامب قلخلا

 ك جل معسل لا ين ورح رفا جا

 مهنعاوناصو اوملكت نيأ نم اوملع مهنأل مهلاوحأ مهل هللا لهأ ملس
 ممرعإلا نوركني ال موسرلا ءاملع نإف هنا ا ل

 ”لئاقلا لاق امك“ لكلا يف رمآلا نوكي ةمايقلا موي دغ يف ناك اذإف



 ؤ هع "ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 رامح مأ كتحت سرفأ رابغلا يلجما اذإ يرت فوس
 :مهضعب لاقو ةمايقلا موي ادغ ةيلهألا يف يعدملا نم هللا لهأ نم قحملا زيمتي.امك

 يكابت نم يكب نم نيبت دودخ يف عومد تكبتشا اذإف

 هنأ هسفن نع ربخأ نيخ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب , يلع لوق نم موسرلا ملاع نيأ

 يذلا مهفلا نم الإ اذه له ؟ارقو نيعبس اهنم لمحل نآرقلا نم ةحتافلا يف ملكت ول

 هللا نإف «مسرلا ا ا هذهب يلوأ هيقفلا مساف ؟نآرقلا يف هل هاطعأ

 # نورذحي مهّلعَل مهيلإ اوعجر اذإ مِهَموَق اورذنيلو نيدلا يف اوُهَقَفتَيَل ظ:مهيف لوقي

 دخلا وهو : راذتإلاو نيدلا يف هقفتلا يف لوسرلا ماقم مهماقأف ..[١؟؟:ةبوتلا]

 نظ ةبلغ يلع ال «ةريصب يلع هلي هللا لوسر وعدي امك ةريصب يلع هللا لإ رعد

 هس ةريصب يلع هلردرو هني يني اميق وه نم ناب اعشق # موطسرلا مكاع مكحيب امك

 ةبلغب هللا نيد يف يتفي نم نيبو ؛هبر نم ةنيب يلع وهو هللا يلإ هئاعد يف
 ظ اا 1 00 ,(هبظ

 ..يبر يسسهف :لوقي نم لهجي هنآ هسفن نع بذلا يف موسرلا ملاع نأش نم نإ مث
 يف يقلأ هللا نإ هلا لهأ نم وه نم لوقي ذإ ملعلا بحاص هنأو ,هنم لضفأ هنأ يريو

 يتعقاو يف هيي هلل لويس تيفال لوقي وأ ؛ةيآلا هذه يف مكحلا اذهب هدارم يرس

 يضر يماطسبلا ديزي وبأ لاق . هدنع همكجحيبو ةننع يورملاريبخلا 0 ا يسال

 تيم نع عيده وكسلم ملكا موسرلا ءاملع بطاخي  ماقملا | ذه يف هنع هلل

 متنأو «يبر نع يبلق  ينثدح :انلاثمأ لوقي «تومي ال يذلا يحلا نع انذخأو

 تماسك راق رس نينار ةاقااف معا كادر سوبر هج حد ورح
 نع «نالف نع .«نالف لاق :هل ليق اذإ - هللا ير و لا خيشلا ناكو

  هباحصأ ممه عفري - يرط محلب ينوتئأ ًاديدق لكأن ديرنام» :لوقي نالف

 لبسنح نم مكيلإ برقأ وهو ؛تمي مل بهاولاو ءًايرطًامحلو هولكأ كئلوأف

 (ديرولا

 ةحضاو قيرطلاو «ةوبنلا:ءازجأ نم يهو ءاهباب دس ام تارشبملاو يهلإلا ضيفلاو
 نم نوكي امو «يعسي هيلإ يتأ نم يقلتل لورهي هللاو . عورشم لمعلاو ؛حوتفم بابلاو
 نم ةباشملا هذهب كلعم ناك نمف ءاوناك امنيأ مهعم وهو «مهعبار وه الإ ةثالث يوجب

 د ا عل كرمت مل هب ناميإلاو كلذب ملعلا كاوعد عم - برقلا

 .2') (كبرب دهع ثيدح نوكتف ,هنع ذخأت الو هريغ نع ذخأتو

 1 ه1 ةيكملا تاحومفلا ( 19



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 ظ يرغب ا ةلاعم ىل انيزاف
 ,. هبابحأو هئايفصأ بولق يف هللا اهيقلي ًاماهفأ مث نأ يبرع نبا يلع ركدن ال نحنو

 يف توافت نم مهنيب ام رادقمب كلذ يف مهنيب توافت يلع ؛مهريغ نود اهب مهصخيو
 اريتسفت ماهفألا هذه نوكت نأ :ةبلع ركدت:ال ايهك لوصولا بتارمو كولسلا تاجرد

 لخدت نأ نكمي ماهفألا هذه نوكت نأ طرشب نكلو ؛همالك نم هللا دارمل ًانايبو نآرقلل
 هذه نوكت نأ امأ ءاهديؤي دهاش اهل نوكي نأو « ىنآرقلا ىبرعلا ظفللا لولدم. تحت

 اج كلذ ايديز اميركا ومال نينلو «ينارقلا طفلا ل ردم فج راح ماقال
 لك لبق يبرع نآرقلا نأل «يلاعت هلل دارمل نايبو ةيالل ريسفت هنأ يلع هلبقن نأ نكممي

 برع انآ هئايآ تلصق باك هنأش يف لوقي يلاعتو هناحبس هللاو انلق امك ئش
 هدابع يلع يمعي دوأ ءهتايآ يف زغلي نأ هّللاشاحو . ا تلصنف] 4 نومّلعَي موق

 « ركل لم ليف رع داش نرسم هقول لوقي وهو «هباتك يف رظنلا قيرط
 ا لا

 كلسأ مل ينأ كلذ يف يرذعو ؛. ةيفوصلا مالكل ةبسنلاب هيلع هللا نيدأ ام وه اذه

 ءاهيلع نوحلطصي يتلا مهتاخالطصا فرعأ ملو «مهقوذ قذأ ملو ,موقلا كلسم
 وأ هونهل نكشتا ام بيعلا راعتما نم ىل فدكتاو «قيرطلا اذنه تكلم 0

 نم ئش يل لصح اذإ يلعل . مهتاحلطصم يلع تفقوو موقلا ةغل تمهف لقألا يلع
 اديعب ناك امهم ؛هب نولوقي ام لك مهل تملسف يمكح ريغتو ييأر لدبت اذه

 عد) : ل ل ا ل

 ' (اوأر ام يأر مهرهس رهسو موقلا عوج عاج نم ا
 نيعب 1 ة0بلا هنانت ىبابر اع قب باح ضعب نوكردي مهنإ : 0

 0 موقلا ىلع مكحيب نأ ديري نم بالف نذإ# «نيقيلا ملعب كردي .نأ نكمي ال نيقيلا

 قيرط نع هبلطي نا نود « نايغلاب هيلإ اولصو ام يلإ لوصولا يف دهتجي نأ احيحص
 ْ :لوقي رعاشلاو ؛لقعلا روط ءارو روط هنإف «نايبلا

 فورعم قحمللاب ةنطف وخأ الإ هفرعب سيل ملع فوصتلا ملع

 11 ردك يلمع وش وح بكر هدهشي سيل نم هفرعي سيلو
 يه ذإ ًالوبقو ًادر قيرطلا هذه يف عفانب ليلدلاو ناهربلا سيلو» :نودلخ نبا لوقيو

 ” ظ . 7*2 ( تاينادجولا ليبق نم
 فاصنإلا لك فاصنإلاف» ( ٠ ص لوألا ءزجلا ) هريسفت ةمدقم يف يسرلألا لوقيو

 ,.151/5:بهذلا تارذش (؟) .اهسفن ةروسلا نم يرخأ عضاوم يفو )١(
 .ه5هص نودلخ نبا ةمدقم (:4) .؟5؟؟/١1: نونظلا فشك (*9



 0 م 5 "ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 كنهذ ماهتا و هيلع "مه ام ةيدهحملا ةرئاذلا زكرم مه نيذلا ةيفوصلا ةداسلل كيسا

 | - قئاوعلا ةرثكل - لصي مل اميف ميقسلا
 راصبألاب هوأر سانأل  ملسف لالهلا رت مل اذإو

 يف ةحنافلا ريسفت يف هلاق ام يبرع نبا نع لقن نأ دعب اضيأ يسولألا لوقيو

 مدعو «نارحبلا حر ل و راي لو

 ىنامأو ميعن الإ «تافع الو كادنع الو عةنج منهجو حاميعت ب ذعلا راصو «خزربلا

 هلاثمأو اذهو :١» بيرغلا مالكلا اذهل هلقن دعب يسولألا ل وقي مة ةدهاش

 مث :عطاوقلا هب تدرو ام يفاني الو قوذلا لهأ هفرعي حيحص ينعم يلع لومحم

 لهأ نم دحأل اذه لثم تدجو املكو« «هيلع تنأ ام عم هرهاظب لوقت نأ كايإو: لاق

 يذلا ينعملاب ال انأ الو تنأ هملعت ال ام ؛هودارأ يذلا ينعملاب مهل هملسف « «يلاعت هلل

 0 ملل: ءاوو هللاو رمألاف «ماهوألاب بوشملا ؛كلقع يف حدقتي

 موقلا تاينادجو لوبق يلع انل هاركإلاب نوكت ام هبشأ لاوقألا هذه لثمو

 تحن نولوقي ام لك ميلستب انل طروتو «ةبارغلاو دعبلا يف تلغوأ امهم مهتاحطشو

 د وس سوك يسال معو حا

 ا ا ا ذإ يتح ءهنع لوحتأ ال
 ظ مد ا ا

 دصاقم فرعي مل نمل مدق ةلزم «نآرقلل ةبيرغلا ريسافتلا هذه لثم نأ . .ةضالخلاو

 يف مهوعقويف سائلا يلع اهوعيذي ملو ؛منهسفنأ دنع اهب اوظفتحا مهتيلو موقلا
 نم "هللا دارم وه كلذ نأ دقتعيو اهرهاظ ىلع اهذخأي نم مهنم «,فالتخاو و ةريح

 لكشا وأ هبايذك امبرف هفالخ ىلع ريسفتلا بتك يف لقني ام هضراع اذإو همالك

 اولعف مهتيل «ناتهبو هللا يلع لوقت اهنأ يريو .قالطإلا يلع اهبذكي نم مهنمو هيلع
 فذقو ؛مهيف سانلا مالك نم مهسفنأ اوحارأو «ةريحلا هذه نم انوحارأل نذإ ءكلذ

 ' !!هّللا تايآ يف داحلإلاو رفكلا مهل ضعبلا

 :يراشإلا ريسفتلا لوبق طورش ه
 «لوبقمب سيل ام هنمو «لوبقم وه ام هنم يراشإلا ريسفتلا نأ قبس اميف انل نيبت

 انك نإوبتم يراشإلا ريسفعلا ىفرووعت نأ هبيجتي تلا طورشلا ركذت نأ كلذ دعب انيلَعف

 : طورشلا | هذه كيلإو ًالوبقم ًاريسفت نوكي يتح - قبس اميف اهمهأل انضرعت
 . ميركلا ينآرقلا مظنلا نم رهاظلل ايفانم يراشإلا ريسفتلا نوكي ال نأ : الوأ

 را ال1 سول لا ريبشفت 613



 رمل نين يسيييييجب يصمم دب
 500 كلان

 . يلقع وأ يعرش ضراعم هل نوكي ال نأ : اغلاث

 000 | يلإ انب ةجاح الف ؛قبس اميف اهانحضوأ دق ةثالثلا طورشلا هذهو
 نأ ل نما وش ئرانشالا ريسفتتلا نأ يعدي نأ : اعبار

 اظلا ماكحأ لبق نطابلا يلإ لوصولا يف عمضي ال ذإ ًالوأ رهاظلا ينعم لاب فرقعن

 لإ عولبلا يعدل نمكك وهف رهاظلا ريصتما كدي ضر كاررح رسأ مهف يعدا نمو»
 ”*(ةيبانلا زواجي نأ لبقةتينلا روض

 ضعب نع لقن ام لبقي نأ لقاعل نكمي ال هنأ ةعطاق ةروصب تملع ءاذه تملع اذإ

 يذلا اذ نم ©: ةرقبلا ةروس نم (١؟5) ةيآلا يف يلاعت هلوق رسف هنأ نم ةفوصتلملا
 سفنلا ىلإ ةراشإ (يذ ) لذلا نم ( لذ نم ) : هأئعم : لاقف 4 هنذإب الإ هدنع عفشي

 .2' 'يعولا نم رمأ ( ع )ءافشلا نم ( فشي )
 :تويكتسلا وك ع 15)) ةيآلا يف يلاعت هلوق رسف هنأ نم مهضعب نع ٍلقن امو

 (نينسحملا رو ؛ءاضأ ينعمب ايضام العف (عمل) لعجف . 4 نينسحملا عمل هللا نإو 9

 | , 217 ةلوعتفم

 نودحلي نيذلا 3 لوقي يلاعت هللاو هللا 50-55 هلاثمأو ريسفتلا اذه
 0 ةيالا هذه ريسفت يف يسولألا لاق . .[ ع :تلصف] # انيلع نوفخي ال انتايآ يف

 ىلع اهنولمحيف ةماقتسالاو ةححصلا ةهج نع نآرقلا تايآ ليوأت يف نوفرحنب

 ريغ يف مالكلا نوعضي» :هلوقب سابع نبا دارم وهو «ةلطابلا لماحملا
610 

 هنوك ىدعضو أل ر يقم كاك يراتشإلا ريسفنلا يفترفوت اذإ علا طوربشلا يه
 غلاب الو رهاظلل تا نيس ان يسنر هلفاما سيمعلا للا

 . ةيعرشلا ةلدآألا نم هضراعي وأ هيفاني ام هل سيلوء فسعتلا غلبم

 ىلع موقت ال تاينادجولاو « تاينادجولا ليبق نم هنألف هب ذدخألا بوجو مدع امأو

 نيبو هنيب رسو ؛هسفن نم يفوصلا هدجي رمأ يه امنإو ؛ناهرب يلإ دنتسك الو ليلد
 كا اوم يحل ديوب نأ نود .ههاضتقم يلع لمعيو هب ذخأي نأ هلف. هبر

 . هأوس

000 

 .184/؟:ناقتإلا (؟) .184/5: ناقتإلا(١)

 ك7: يشرلالا رنيسفت مق . ١ ص يرضخلل ريسفتلا ئدابم (؟)



 / "ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 يراشإلا سيلا 597

 يراشإلا ريسفتلل ضرعتبي مرر ريسفتلا يلإ هتمه هجو نم ءاملعلا نم
 .الثم يرشخمزلاو « يواضيبلاك

 ءردقب يراشإلا ريسفتلل ضرعتو رهاظلا ريسفتلا يف همه بلاغ لعج نم مهنمو

 . يسولألاو «يروباسينلا لعف امك
 نايعا ضروس روق كال ينوب ضراتالا ريييشتلا يسار هجاط تدع روشو

 . يرتستلا لهس لعف امك «رهاظلا ريسفتلل

 امك دا ل ؛يراشإلا ريسفعلل اهلك هتمه هجو نم مهنمو

 . يملسلا نمحرلا دبع وبأ لعف
 3--دب يفوصلا ريسفتتلا نيب هريسفت يف عمجو رهاظلا نع ضارعأ نم مهنمو

 . يبرع نبال بوسملا ريسفتلا بحاص لعف امك «يراشإلا .يفوضلا ريسفتلاو

 نم امهيف ام ةيحان نم يسولألاو يروباسينلا ريسفت نع ملكتن نأ ايرورض سيلو
 ناك ذإ ةراشإلا لهأ ييلإ امهنم رهاظلا لهأ يلإ برقأ امهنأل :ئراقأإلا نينشعتلا

 يف امهنع مالكلا قبس لا

 .دومحملأ يأرلاب ريسفتلا بتك
 أ مهعياع لك اهبف اهباحسأ هجو يتلا بتكل كلا مهأ نع ملكتن نأ انه يفكيو

 :بتكلا هذه 7 كيلإو . ل

7 
4 

 ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا «

 يد م ب را للا

 ظ .( ةرجيلا نم نينلامو
 بحاص ناكو ريظن عرولا يف هل نكي ملو «نيفراعلا رابك نم هللا همحر - ناك

 01 ا هللا 0 0 ا

 تل دي ةهضركلا را ا ال و

 )١( زاوهألا نم دلب - ةيناغلا ءاتلا حتفو ؛ةلمهملا نيسلا نوكسو «يلوألا ءاتلا مضب -رتست .

 تايفورظنا (؟) الأعيان:583/1١.



 كا ا
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 نآرقلا ريسفتل هفلؤم هيف ضرعتي ملو ,مجحلا ريغص دلجم يف عوبطم ريسفتلا اذه
 - الهس نأ انل رهظيو .ةروس لك نم ةقرفتمو ةدودحم تايآ نع ملكت لب «ةيآ ةيآ

 نم ةقرفتم تايآ يف لهس اهلاق لاوقأ يه امنإو «باتكلا اذه فلؤي مل  هنع هللا يضر

 ؛ باتكلا لوأ يف روك ذملا .يدلبلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ اهعمج مث «ميركلا نآرقلا
 اهعمبع ثا لك داك يمه نع لهن ناطق كتبا لاك اريثك لوقي يذلا

 ل .هيلإ اهبسنو باتكلا اذه

 نآرقلا رهاظ ينعم اهيف حضوي ةمدقمب هل مدقي يل 0

 :ناعم ةعبرأ اهلو لإ نآرقلا يف ةيآ نم ام » : لوقيف « ,علطملاو دحل ىنعمو (هنطابو

 اهلالح :دحلاو مهفلا : نطابلاو «ةوالتلا :رهاظلاف . 0 ا

 رهاظلا ملعلاف .لجو رع هللا نم ًاهقف .اهب د دارملا يلع بلقلا قارشإ :علطملاو .اهمارحو
 ةروس نم (18) ةيآلا يف يلاعت لاق . .صاخ هب دارملاو هنطابل مهسفلاو «ماع ملع
 ريالا «انيدح نوِهَقَفُي َنوداَكي الموقلا ءالؤه لامف *ءانستلا

000 

 ينعم كا نم اياز دارخسا ام يلاعت هللا نإ : لهس لاق :رخآ عضوم ىف لوقيو

 ؟وهام نطابلاف هفرعن رهاظلا نإ :هل ليق . هاو ا يا

 !(دارملا وه همهف نإو :همهف :لاق
 يروغللا ينعملا 00 نأ :يري يركستلا الهس نأ ذخأن « نيترابعلا نيتاه نمف

 انيق هناك نم يلاعت هللا هديريو ظفللا نم مهفي يذلا ينعملا وه نطابلا را

 دايلللا تاعي وم رك اهيلع فقي ماع رمأ ةرهاظلا يناعملا نأ يري هنأ :هنم ذخأن

 مهداشرإو مهايإ هلل داعش دا ندر شاول. قاب جلال يعل
 ةيراشإلا يناعملا يلع هريسفت يف رصعقي,مل تهنع هللا ىضر.ب الهش دن كلذك .هيلإ
 دقو ؛ةيراشإلا يناعملاباهبقعي مث «ةرهاظلا يناعملا انايحأ ركذي هدجن لب ءاهدحو

 مرعامل يناعملا يلع انايحأ رصعقي امك ؛هدحو يراشإلا ينعملا يلع انايحأ رصتقي
 ..ةيالا نطاب يلع جرعي نأ نودب

 ةراك لن نوم لك د عطور دز اال ياعسل روح ديوحم
 هنع اهانلقن يتلا يناعملاك كلذو «يلاعت هلل ةدارم نوكت نأ دعبتبسن يتلا ةبيرغلا يناعملاب

 ا
 دحأ عضو نم باستكلا نأ نم هانلق ام دكؤي ام ةرابعلا هذه يف دجت كلعلو ”“ ص (؟)

 . يدلبلا كمحأ لت كييف كك وبأ : هذيمالت



 ا ار رسل روس صحح
 ا :نكمي يعلا ةبيرغلا يناعملاب يتأي ةراتو «ةرقبلا ةحتاف ( ملآ )و ةلمسبل |. ينعم يف اقباس

 ظ اوس يف لاقل رسب كلذ طلال ةيلإ ويسب اجر عسقلان رزان فركت

 2 ريهطتو ؛ سوفنلا ةيكزت يحنم اذه هباتك يف وحني فلؤملا دجن كلذك
 اهدا ريلقك وديا راككالا فوط نول و ارعلا انييلغ لادم علا تانففلاو فالس نلفعلاو
 وسع هنأ نيك رك ا دفان ترك واام مهر اد ار اة هك ناك نا رم
 نم جذامن دم ظفللا رهاظ يلع درت دق تالاكشإ عفدل نايحألا ضعب يف
 * هم

 . هريسفت
 ا ذا اع وح رم ع

 7 0# سال

 0 رجع ملام لوط 4و ل اسج الع مح م د

 ردن حقك تس م ل اي ل حا ا م 000

 17( سوفعلا

 ا ا ارو نذل ل ينافق كرقا هريسفت .دنع ءارعشلا ةروس يفو

 اذإو * نيقسيو ينمعطي وه يذّلاو *« نيدهي وهف يقلَخ يذلا إط :مالسلا هيلع ميهاربإ

 موي يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو * نييحي مث ينتيمي يذلاو * نيفشي وهف تضرم

 هتيدوبعل ينقلخ يذلا يأ 4 نيدهي وهف ينقلخ يذلا ا:هصن ام لوقي . . 4 نيدلا

 ينيقسيو ناميإلا ةذل ينمعطي : لاق «نيقسيو ينمعطي وه يذلاو إ» ؛هبرق يلإ ييدهي

 هريغل هريغب تاكرحت اذإ ينعي لاق 4 نيفشي وهف تضرم اذإو و ةيافكلاو لكوتلا بارش

 :لاق © نييحي مث ينتيمي يذّلاو 9 يلع اهعنم ايندلا ةوهش يلإ تلم اذإو .ينمصع '

 4# نيدلا موي يتكيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذّلاو إذ ءركذلاب ي :يينحمي مث ينتيمب يذلا

 هيلع مكحي ملو «ءءاجرلاو فوخلا يا طررش اع يالا حلا لاق

 م ( ةرفغملاب

 # ميظع حبذب هانيدفو ف :( ٠١1 ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع تافاصلا ةروس يفو

 نم.هكرادت (ةيرشبلا عبطب هدلو بحأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ) :هصن ام لاق

 ناك امنإو «حبذلا ليصحت هنم دارملا نكي مل ذإ .هحبذب هرمأ يتح هتمصعو هلضف هللا

 0 02 ل ا دوصقتملا

 "ا (ميظع حبذب هادف «عبطلا ةداع

 نودب ينآرقلا ظفللا يلإ فلكت نودب اضع ةلوبقم اهلك يناعملا هذهف

 .1؟. :ةحفص (*9) ش 5707 00002



 دس للا شف يي ضي بح
 الإ ىهو «ةقيرطلا هذه ىلع ريبسي - بلاغلا ىف - باتكلاو . .ةيلقع وأ ةيعرش ةيضراعم

 ,اهيف بوش

 (يملسلل) ريسفتلا قئاقح - ؟
 :ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا

 يدزألا يسوم نب نيسحلا نب دمحم «نمحرلا دبع وبأ وه ءريسفعلا اذه فلؤم
 . كلذ. ريغ ليقو «( ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالث )ه5 نسي هرراولل# («يملسلا

 ء«فوصنلا يف يلوطلا ديل "ل وو و م اوك

 تنسوا دمر داك سبا قود دج فلسلا ننس يلع ريسلاو «ريزغلا ملعلاو
 ل ا لا ل ل ا ل ا
 روباسينب ثيدحلا بتكو .ةءارقو ءالمإ ةنس نيعبرأ نم رشكأ ثدح هنإ :ليق يتح

 مهنم :ظافحلا دعب ةديع نخر نانياوخ هذ اين صصو راجت «رنارعلاو هورعاو

 نها حملا همعتر هه الع ناقل« اه تع و يريشتتلا يفاقلا باور ديغول مككاخلا

 يو را ير را مولع يف وه ام اهنم :ةئاملا يلع ديزي ام بتكلا
 ظ .ريسفتلا يف وه ام اهنمو ؛ثيدحلا يف وه

 ا ل وع ع يول سل ل ب ا نكلو
 :ناطيقلا يروباسينلا فسوي نب دمحم لاق : بيطخلا لاقءهيلع نعطلا نم ةيفوصلا

 لاقف ,هيف نعطلا اذه ضري مل بيطنخلا نأكو ؛ةيفوصلل عضي «ةقث ريغ يملسلا ناك

 كلذ عم ناكو «ليلج هدلب لهأ دنع نمحرلا دبع يبأ ردق» :لوقلا اذه ةياكح

 .( ثيدح نيهان اد ادومحم

 أو ,.حيحصلا وه هيف بيطخلا لوق» :ةيعفاشلا تاقبط بحاص يكبسلا نبا لاق
 1 وس مال املا ارا سم

 1 ياو ةناحمر ههنا يمال وحمل نو فاس او قف فاو
 :هيف هقلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب كقيرعتلا ه
 ةبتكملاب ناتطوطخم ناتخسن هنمو «مجحلا ريبك دحاو نسل

 . ةيرهز أل

 00 : يو ا ءريسفتلا اذه يف تأرق

 هيف ضرعتي ال وهو ؛رخآلا اهضعب نع يضغيو اهضعب نع ملكتي لب تايآلا لكل
 «يراشإلا ريسفتلا وهو ءدحاو 0 يبا مج ينير سمو عع

 ةيعفاشلا تاقبط ئلإو «”7ص ىطويسلل نيرسفملا تاقبط ىلإ ةمجرتلا هذه ىف انعجر )١(

 اع 1: يكل



 ا 3 "ج نورسفملاو ريسفتلا

 ةمدقم يف حرصي هنأل «دارم ريغ رهاظلا ريسفتلا نأ ينعي ال كلذ يلع رصتقي ذإ وهو

 لهأ لعف امك لقتسم باتك ىف ةقيقحلا لهأ ريسفت عمجي نأ بحأ هنأ :هريسفت

 .رهاطظلا

 هنأ نم رثكأ ريسفتلا اذه يف دوهجتم هل نكي مل . يملسلا نمحرلا دبع ابأ نإ مث

 «تايالاو روسلا بسح يلع اهبترو « ضعب يلإ اهضعب ةقيقحلا لهأ تالاقم عمج

 ٠ ظ - ".(ريسفتلا قئاقخ ) هامس باتك يف سانلل اهجرخأو

 هللا ءاطع نباو «قداصلا دمحم نب رفعج :هقئاقح يف يملسلا هنع لقني نم مهأو

 مهري رسولا | هللا دبع نب لهسو «ضايع نب ليضفلاو «دينجلاو ءيردنكسلا

 ةيراشإلا يناعملا يلع رصتقا نيح يملسلا نأ ملعتل هتمدقم يف هلاق ام ضعب كيلإو

 را ا ا لالا ملععلو «نآرقلل ةرهاظلا 0

 ردداو يبخل
 دئارف عاونأ ىف اوهقّبس رهاوظلا مولعلاب نيمسوتملا تنأر الل 5

 («لمجمو 0 ؛بارعإو ؛ماكحأو ؛تالكشمو ها («تاءارق نم :نآرقلا

 نادل يدع هباضجل وح عومما هرما رجلا كتم يقرأ ا رسموا ماو يبعد
 سس د طااونا اكد قارا واع نتا نسانعللا قرا ىلإ قيما ةعرتعف فيان ألا قيقا

 مدمس ساب مايا كيوتو دو كد ناوفو رق ريق لص هيام دا

 0 ىلإ ةميقح هيكل را قرح مضأو «مهتلاقم ىلإ كلذ مضأ نأ تببحأ

 تدععساو كلذ نم ئش عمج يف هللا هيدا وتامر مس يي رص
 ظ 2١7. (نيعملا معنو يبسح وهو .يرومأ عيمج فو كلذ يف هب
 0 : ريسفتلا اذه يلع ءاملعلا ضعب نعط ©

 اذه يف ةرهاظلا يناعملا نع ضارعإلاو ؛ةيراشإلا يناعملا يلع راصتقالا نأ ريغ
 لالجلاف ؛هلجأ نم هبحاص يلعو ريسفتلا اذه يلع نعطلل ًالاجم ءاملعلل كرت «فلؤملا

 منيرسسافملا تانقتتط ) هبانتك.يف يملسلا نمحرلا دبع ابأ ركذي هللا همحر يطويسلا
 نال مسنلا دهب يف ةنذزوا اهوا : لوفيو ةنغالبتيلا 0 يف فنص نم نمض

 0-0 اسلا نع لوقي هللا همحر يبهذلا ظفاحلاو 1 ل

 اعكلا كنودو ؛ةطمرقو فيرحت هنإف : هفدصي مل هتيلو٠ ريما ةئاقح هل لاقي باتك
 قات باتكو« :( ةيعقاشلا تاقبط ) يف يكبسلا لوقيو .257 (بجعلا يرتسف

 ١١( ص: .52١نيرسفملا تاقبط (؟) ص١” .

  )709ياا كبش ال ةيعفاشلا تاقبط 1



 لس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سم ةركلا

 ةيفوصلل لاحمو «تاليوأت ركذ يلع هيف رصتقا هنأ لبق نم هيف مالكلا رثك «ريسفتلا
 )2١. ( ظفللا اهنع وبني

 ديبسع وبا ويم ١1 20 ا 212 ا

 دقف ريسفت كلذ نأ دقتعا ناك نإف هريسفتلا قئاقح ىملسلا نمحرلا

 | ْ "ا ْ ربك

 زورا الرووح ركل ني يبس رسما يا عاب ورا هيرارم اذهو

 بذك دقامك رفعج - ىلع بذك هتماع قداصلا رفعج نع يملسلا قئاقح ىف لقدي

 ْ 50 كلذ ريغ ىفابلع

 : نوعطلا هذه ىف انيأر ©

 هنم ولغ.عدبلا لهأ نم نيرسفملا نمض يف يملسلا يطويسلا دع نإو ..اذ

 . فاحجإ

 ةطمارقلا ريسفتك هنأ ديري ةطمرقو فيرحت قئاقحلا ل

 سيارهإوب اهريرس يتسرتا د رع ربا يحي اص حل ب
 ا

 ةيفوصلل تاليوأت يلع هقئاقح يف رصتقا دق يملسلا نأ نم قكيضلا اقام انو

 .اهيلع رابغ ال قح ةملك هذهف ظفللا اهنع وبني

 ءاذه هداقتعاب رفكل ريسفت قئاقحلا ىفام نأ دقتعا ول هنإ :يدحاولا لوق امأو

 قديس كارا دنإ لاقان رويويمفا# ارنا انيق ا يح 1 ةيعلابا نإ ديف: ل ركض
 .7'2ريسفتلا قئاقح ةمدقم يف كلذب حرص امك ءاهبابرأ يلع الإ قدتو

 هعماع رفعج نع ريسفتلا نم يملسلا قئاقح يف لقني ام نإ :ةيميت نبا لوق امأو
 رفعج نع هيف ءاجام بلاغ.نأذ إ ؛ةيميت نبا نم قح ةملك هذهف ءرفعج ىلع بذك

 ملاعلا وهو يملسلا رقغا فيك يردأ تسلو ؛هيلع ةعيشلا عضو نم هلك قدانصلا
 .ةعوضوملا ةفلتخما تاياورلا هذه لثمب ثدحنا
 :يملسلا ريسفت نم جذامت ©

 ا رك واح لس يدا نفل قئاقح يلع ثيدحلا نم انغرف دق ذِإو

 .هيلع كرودب

 اولتفا نأ مهيلع انبتك انآ ول ) : ( 3 ةيآلا يف يلاعت هللا لوق دنع ءاسسنلا ةروس يف

 نب دمحم لاق» لوقي .. 4 مِهَنَس ليل الإ هولعُف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ
 اوجرخأ يأ « مكرايد نم اوجرخا وأ 9 ءاهاره ةفلاخمب 4 مكسفنأ اولتقا 9>: لضفلا

 )١( يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط :5/51١. )١( ؛:ةنسلا جاهنم /١58. (؟9) صض١.



 ش -- .' ج تورسفملاو ريسفتلا ب

 ل 000 مهم ليل الإ هولعف ام لو ركيولق نم اينانيا بع

 . 2١7 (ةقداصلا تايالولاو قيفوتلا لهأ

 لعجو ضرألا دم يذلارهر 9: (؟) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع دعرلا ةروبس يفو
 نم.اداتوأ اهيف لعجو ضرألا طببب يذلا وه :مهضعب لاق» :لوقي . . # يساور اهيف

 مهدصقي ضرألا يف برض نمف ةاجنلا مهبو «أجلملا مهيلإف هديبع نم ةداسو هئايلوأ

 تعمس :لوقي ديعس نب يلع تعمس .رسخو باخ مهريغل هيتغب ناك نمو ءاجنو زاف
 تام املف «ةبرخ ىف باصم ناسنإ دينجلا راوج ىف ناك :لوقي يريرحلا دمحم ابأ

 نم ادعم ذعر تاوطخ متقن سكك انننف هو انطا ع هكر نجاح هج
 دقو ةبرنخملا كلت يلإ عجارل ينإ دمحم ابأ اي :لاقو ههجوب ينلبقتساف ءايلاع ضرألا

 ش :ارعش دشنأ مث «ديسلا كلذ تدقف

 نوصحلاو حيباصملمه موق قارف نم يفسأ امو

 نوكسلاو نمألاو ريخلاو 2يساورلاو نزملاو ندملاو

 نونملا مهتفوت يتح يلايللاانل ريغتت مل

 ('7نويعانلءاملكو 2 بولق انلرمج لكف
 ءاَمّسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ: ( 57 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع جحلا ةروس يفو

 بئاحس نم ةمحرلا هايم لزنأ :مهضعب لاق لوقي. . # ةرضخم ضرألا حبصتف ءام

 (ةفرعملا ةنيزب ترضخأف تعبنأف «ةمحرلا ءام نم ًانويع هدابع بولق يلإ حتفو «ةبرقلا

 ىلإ تقاتشاو ءاهديس ىلإ تماهف ةبحماب تءاضأ «ديحوتلا تعنيأو «ناميإلا ترمثأو

 2ع للاو هليل دلال واكعو هةيانإا وز تلطاناو هالو يرق طف ااكلر
 يف ةريخلا اهل قلطأو « هراونأ نئازخ اهل حتفو «هيلإ قحلا اهاوأ كاذ ,عمجأ ناوكألا

 م0707( سدفلاو قوشلا ضانرو ب سنالا يقام.

 تا َلْخنلاَو ةهكاف اهيف ط :(11) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع نمحرلا ةروس يفو
 ؛هسنأ ضاير هئايلوأ بولق يف يلاعت قحلآ لعج :رفعج لاق» : لوقي . .* مامكألا

 يف ةرضحلاب ةمئاق اهعورفو ؛مهرارسأ يف ةهباث اهلوصأ «ةفرعملا راجشأ اهيف سرغف

 لخُنلاو ةهكاف اهيف ف: يلاعت هلوق وهو ؛ناوأ لك يف سنألا رامث نونجي مهف دهشملا
 هل فشوك امو هتعس ردق يلع اتول هنم ينتجي لك « ناولألا تاذ يأ 4 ٍماَمْكَألا تاذ

 7 10 هيلو راق راةفرعلا قفا وسوم

 ميعن يفل راربألا نإ :( :١ 21 نيتيآلا يف يلاعت هلوق دنع راطفنالا ةروس يفو

 ١١( .49:ةحقص )١(صفحة١١8. )(صفحة؟5١؟.
 ) )14."؛؛ةحفص



 ١ ج نورسفملاو ريسفتلا

 ل :رفعج لاق: لوقي .. * ميحج يفل راجفلا ْنِإو *
 "5 0 )2١. (دقتت نارين اهل نإف «سوفنلا

 . .4 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ف :اهلوأ يف يلاعت ا ةروس يفو
 يامل رعيسكلا كباع همس هوم لع ب كلعسلا ١ : هللا ءاطع نبا لاق ):لوقي

 6 ( يلاعت هللا ءاقلب يرشبلا نجسلا نم ةاجنلا وه حتفلاو

 نارقلا ق ار و

 رسما هيف نب دكار

 يزاريشلا «يلقبلا ءرصنلا يبأ نب ناهبزور دمحم وبأ وه ريسفتلا اذه فلؤم

 ' ( ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامتسو نوتسو ةتس ) ه155 ةنس يفوتملا ,يفوصلا
 :ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 ضرعتي ملو يراشإلا ريسفتلا وهو .دحاو طم يلع ريسفتلا اذه فلؤم يرج
 يف هلوق كلذ يلع لدي لوا ني دك هنا هققمي ناك نزول ا نهاظلا :ريبكتملا

 دحأ غلي ملو ؛نطابلاو رهاظلا يف هل ةياهن ال يلزألا همالك نأ تدجو املو) : ةمدقملا

 ارهنو.«رارسألا راجت نم ارحب هفورح نم فرح لك تحت نآل ؛ هيناعم ةياغو هلامك يلإ
 ولو ف: يلاعت هللا لاق . . هتافصل ةياهن ال لامكو ,ميدقلا فصو هنآل «راونألا راهنأ نم
 تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالأ ةرجش نم ضرألا يف امنأ

 نأ َلَبَق رحبلا دفنل يبر تاملكل ادادم رحبلا ناك ول لق 8: لاقو 4[ نامقل ] هللا
 ةيلزألا روحبلا هذه نم فرغأ نأ تضريعتف ((: فهكلا] © يبر تاملك دشنت

 املعلا ماهفأ اهنع رصقت. يتلا «تايدبألاو تاراشإلاو «تايلزألا مكح نم تافرغ
 ىف تفنصو «ءايفصألل ةنسو.«ءافلخلاب ةوسأو «ءايلوألاب ءادتقا ءءامكحلا لوقعو '

 تارابعو ةفيطل ظافلأب «نآرقلا يف نمحرلا.ةراشإو نايبلا فئاطلو «نآرقلا قئاقح
 ٍلاوقأ يلوق دعب :تفدرأ مث؛خياشملا اهرسسفي مل ةيآ ريسفت تركذ امبرو ؛:ةفيرش

 نوكيل اهنم اريثك تكرتو«مهتاكربي فرظأ اهتاراشإو ,فطلأ اهتارابعب امي يخنيامشم
 هب تتعتساو «كلذ يف يلاعت هلل ٍترخيتساو «ًاليصفت نسحأو ًالمحم فخأ يباتتك
 سلا م هلوسر ةئسل ًاتطاومو «هدارمل ًاقفاوم نوكيل
 13 هللا قئاقح يف نايبلا سئارع) ب هتيمسو .. فيعض لك

 )١( ش .؟مه:ةحفص (00 5

 © يت لف ا وقل ىلع لع 1 نوفظلا فشك»(

 ) )4"ص لوألا ءزجلا «2 ".



 انم«نأ رريقيو نارملل  ةرهاظلا” يناعملاب فرتعي انبحاص نأ ةمدقملا هذه نم يرت تنأف

 "م هل “تخت تاراشإو نآرلقلا ق ئتاقح نم هل تحنس حئاوس الإ وه ام هباتك يف هرك

 ظحلأ ينأ ريغ: سيف كلش يذلا كلسملاو هباتكل هفصو اهيف يرت امك (نمحرلا بناج

 يف ام لك نأ ررقي نأ ديري هنأ (هلوسر ةنسل ًاطاومو «هدارمل هب تنعتساو ):هلوق يف

 قو ف د هوما هور ملال نيرا ناكت كيش لإ سيل يناعملا نم هباتك

 نوكت نأ نكمي ال هريسفت ئفاهب ىتأي ىنتلا ةبيرغلا ىتاعملا هذه نأل ,ةلهملسنالو

 ذاق نطقت ان ىلا هرال د ردا وكيت نأ ليست و1 يللا كلل لزم تا داو

 - .نآرقلا هب درو ام ريظنل ركذ اهنأ يلع هرقن نأ هبسحو ءةمألا
 ريحا اذهب ىف اج ا دقي كابا

 ىلع الو ءافعّضلا ىَلع سْيل ف (1) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع ةبوتلا ةروس يف

 لهأ ةرمز هللا فصؤ ) لوقي . .# جرح نوقشي ام نودجي ال نيذّلا ىلع الو ئضرملا

 1 تادهاشملا يف نيمئاهلاو ؛«تارضاحملا سلاجمو «تابتقارملا
 اوباذأو «تاضايرلاب مهسوفن اوضرمأو «تادهاجماب مهموسج اولحبلا ىيدلا»( تابت الا

 امو رجالا مهدئاقعب اوجرخو ركفلا يف اهنالوجو ركذلا ماودب مهبولق

 آلا سلاجم ىف مهاقبأو .ناحتمالا د نأي «ةيفايلا هت دعاشمع

 ةبححا راقوأ لمح مهفعضأ ني يذلا ينعي © ؛ ءافعضلا ىلع سيل لاقو ؛ناقيإلا ضايرو

 ل ةرارم مهضرمأ نيذلا ئضرملا ىلع الو ف
 : 4 جرخ ]» «ديرفتلا قئامح رظيعوملا نرجع ناوكالا: نع نوذرجتي نيذلا 4 نوقفتي
 نوحورطم ؛ةبحملا فيسب نولوتقم مهنأل ؛:ةدهاجملاو ةيدوبعلا ةهج نم باتع

 نسح نم مهرقفو «بحلا نم مهضرمو ؛قوشلا نم مهفعض 0 | بابب
 ” (اضرلا

 قّلخ امم مكل لعج هللاو ظ: عمر ةيآلا 57
 مكيقت ليبارسو رحْلا مكيقت ليبارس مُكَل لعجو انانكأ لابجلا نَم مكل لعجو ًالالظ
 هئايلوأ لالظ ينعي » لوبي .4 نوملست مكلعل مكِيلع هعمعن متي كلذك مكسأب

 0 «نايغطلا رهق نم اهيلإ نووأيو نارجهلا رح ةدش نم نوديرملا اهب لظتسيل
 هللا لظ ناطلسلا» :٠ مالسلا هيلع هلوقل . هضرأ يف هللا لالظ مهنأل ناجلاو سنإلا

 ولو: لالا نانجتا © .نانكأ لالا نم مل لجو ف يو مرام ل هيلإ يراب سرا
 هللا يلإ وعظتلا ةييقاوكسب ةبحملا لهأ نم ةداعسلا لهأ لالظو «ةفرعملا رباكأ

 اوقرتحي الكل ءسنأل | حور ليبارس نيفراعلل لعج 4َرحْلا مكيقت ليبارس مكل لعجو

 )١( ”55ص لوألا ءزجلا .

 ( "ج نورسفملاو ريسفتلا -4١م)



 "ج نورسفملاو ريسفتلا

 0 ةيمجا ةحياتساو ةفرعلا ليي هس كسب كت ياسو دش رع

00 

 يل ام لاقف ريّطلا دق دقفتو ظ :( ١ .نيتيآلا يف يف يلاعت هليق دنع لمعلا ةروس يفو.

 نآطلسب 2 وأ هتحبذأل وأ اديدش اباذع هنبَدعأل دب نيبئاغلا نم ناك مأ دهدهلا ىرأإل

 ابئاغ هبلق ناكو «ةعاس هدقفعف لق ريط ناملسل ةقيقحلا ريط نإ: لوف . 4 نيبم

 . .هنأش نم بجعتف .هدجو امو هدقفتف «ركذلا نع روكذملاب ًالوغشم «قحلا بيغ يف
 ا ل رع بئاغ هنأ نظف .. ؟هعم نكي مل نإ هبلق نيأ

 مهقارغتس رغتسا لامك نم اذهو مه نيأ نوفرعي ال تاعاس نيفراعلا نم روضحلا لهأ ةبيغ
 هنبذعأل : : 6 نيم ناطلسب ينيتأيل وأ هنحبذأل وأ اديدش اباذع هنبذعأل )» لاقف هللا يف

 يعفي مث ينفيل ؛ةفرعملا نم ةركدلا رحب يف هنيقلاو ؛«ةياعرلاو ةبقارملا ماود يلع ربصلاب
 عطاوسب بيغلأ نم ينيتأيل وأ ءقشعلا فيسب وأ ةبحملا فيسب هتحبذأ وأ « ءانفلا نع

 50 لا - ا

 ا ول ربت ام نو يمر نوط

 . ةيرهزأل ا

 . ةيمجنلا تاليوأتلا - 4

 (ينانمسلا ةلودلا ءالعو ,ةياد نيدلا مجنل)

 :ريسفتلا اذه يفّلؤمب فيرعتلا ه
 ا ددسن ةلييع انا ةيعتان ا ليف قناع اذ: يدل مجن ريسفتلا اذه ٍفلأ

 ءريسفتلا اذه نع مالكلا دنع دعب اميف كلذ حضونسو «ينانمسلا ةلودل

 مزل نذإو ءريسفتلا | ده يف ينانمسلا ةلودلا ءالعو ةياد نيدلا مج كرتشا دقف نذإ

 نحيا نع ك ةايسووتع لكلا

 : ةياد نيدلا مج امأ

 درر بلا تما يتم ل ال كرا هيما ع خيشلا وهف

 نم ةئامتسو نوسمخو عبرأ)ه 504 ةنس يفوتملا «( ةياد) ب فورعملا

 0 .(ةرجهلا
 فورعملا بائجلا يب يبأ نيدلا مجن هخيش نع قيرطلا ذخ أ) ةيفوصلا رايخ نم ناك

 م8001 مايأ اهنم جرخ مث «مزراوخب هرمأ لوأ ًاميقم ناكو « يركبلاب

 برعم دوشعملا هنإ :لاقيو ؛هنع ذخأو يونقلا نيدلا ردص يقل كانهو «مورلا دالب

 ص يل 10 20 0 زاثلا ءرجللا (؟ .ه١ها هارظع :ةحفص(|١



 ل و اس لا رس لل ا

 .2')(دينجلاو

 ىنانمسلا ةلودلا ءالع امأو د

 50 * د ا كيد رلولاو ردا كرو ةلودلا

 امامإ ناك »: يبهذلا لاق «ملعلا يف عرب يتح ؛هرصع رصع خويش نم ريثك يلع ثيذحلا

 ناكو «هرفكيو يبرع نبا يلع طحي ناكو «سوفنلا يف عقو هلو ةةوداعلا نيتك اعماج

 نيعست وحن هكالمأ نم هل لصحي ؛ربل :ريلا ريقك «ةوتفلا ريرغ قلخ | نسح «لكشلا حيلم

 نيدلا جارسو ؛هيومح نب نيدلا ردص نعذخأ . تقلا يفاهقفنيف افلا

 يلع ديزت هتافنصم نأ ركذو . فريكلا كرابم يلع نب نيدلا مامإو «ينيوزقلا

 1 ل

 يف فيناصتو تامارك هل  ًادشرم ًاملاع ناك ): لاقو هتاقبط يف يونسألا هركذو

 ل ع ا ) (امهريغو فوصتلاو ريسفتلا
 ,(4) ادلجم رشع ةثالث يف اريبك اريسفت هل نأ نونظلا فشك بحاص ركذو . ةيمجنلا
 كاك نيرسفملا ةقيرط وأ موقلا ةقيرط يلع ريسفنتلا اذه ناك نإ انل نيبي مل نكلو

 دين بيجر يف تابيو ةدادحيو زير نكسو عجز مث ءراجعلا دالب لخبب دق هلل همر

 ٠ راو هو وما ل 3

 يهو .بتكلار ب واوا ةكست نسر هرادإ تا للك نحل يتوكل ذه عقي

 0 | يف يلاعت هلوق دنع عبارلا دلجما يهتني . ا
 . « نورفغَتسُي مه راحسألابو * نوعجهي ام ليللا نم نَم اليلق اوناك ) : تايراذل

 ني مسرد دلخا انآ «ةزيدسعت قل اةياد نيدلا مج ل

 ةلمكتلا هذهل مدق دقو (ةياد نيدلا مجن باتكل ةمعت هلعجو ةلودلا ءالع هبتك ريسفتلا

 :اهيف لوقي اذهلو ؛مهتاحالطصاو موقلا ةغل فرعي نم الإ اهمهفي ال ةليوط ةمدقمب
 هعمس ام نايعلا ثيح نم هتدهاشمو «كولسلا دعب الإ هتلق يذلاب دحأ نمؤي الو .

 عم «موقلا ةقيرط يلع ةحتافلا رسف «ةمدقملا نم غرف نأ دعب مث (24 77(. .نايبلا اذه نم

 نيستا سدا ا هع

00 



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 رخآ دنع يهتناو «روطلا ةروسب أدتبا كلذ دعب مث .باتكلا لوأ اهرسف نيدلا مجن نأ

 را مجم تام ىتلا «تايراذلا ةروس ريسفت لمكي مل هنأ ظحاليو . نآرقلا

 .اهريسفت نم غرفي
 هبتك ام نيبو ؛ةياد نيدلا مجن هبتك ام نيب نراقيو ءريسفتلا اذه يف ارقي يذلاو

 عريددلا مج هبتك يذلا بناجلا نأ كلذ ؛نيريسفتلا نيب اقرف كانه نأ ظحلي : ينانمنسلا

 يلإ هيف ةراشإلاو :الئاق يراشإلا ريسفتلاب هبقعي مث رهاظلا ريسفعلل انايحأ هيف رضرعغي

 م ا ليش ىراشألا يتيفكلا يف ل

 ايا مرن طير هناك“ ةيفوصلا ةفسلفل

 يا يناعملا يلع هيف جرعي الف ينانمسلا هبتك ىلا ”قيتادللا نم

 رسلاو «قلغم دقعم ريسفت وه لب «نيدلا مجن هبتك يذلا بناجلا يف ا
 ؛ةلمكتلا ةمدقم يف اهركذ دعاوقلا هذه «ةيفوص ةيفسلف دعاوق يلع هائب هنأ : كلذ ىف

 . اهنم ضعب يلإ انه ريشأ نأ يفكيو ءاهمهف بعصيو ءاهركذ لوطي يهو
 فلاخي نطب لك « نطبأ ةعبس اهل ةيآ لك نأ :ةمدقملا هذه يف ررقي هارن ًالثمف

 نطبلا يلع يرجي يذلا ينعملا رياغي نطبلا اذه يلع يرجي ي عدلا خينعلاتف نيخالا

 نطبو ؛ةيبلاقلا ةقبطلاب صوصخم نطبف :ةعبسلا نوطبلا هذه انل حضوي مث ءرخآلا

 صوصخعم نطبو ؛ةيبلقلا ةفيطللاب صوصخم نطبو «ةيسفنلا ةفيطللاب صوصخم

 (ةيفخلا ةفيطللاب صوصخم نطبو «ةيحورلا ةفيطللاب صوصخم نطبو «ةيرسلا ةيفطللاب
 مع ةيألا ل ا يي ةيفطللاب صوصخم نطبو

 ىلع ؛ةيآلا . . # ئراكس معنأو ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي : ءايعلا روع

 باقلا له هع تروا يعم قالا فلاخي لك ؛تاريسفت عبس ةعبسلا نوطبلا هذه
 اا را تو رو ا اورام دعت لب

 ”.هزكذ

 بنتك مهأ نم ليي ةييععلا تاللايؤاقلاب "بقورخملا ريتسفعلا الييف 8, ةةلوهتملا يلعو

 جذامت كيلإو .ةلمكتلا هذه الول هريغ نم مهفلا يلإ برقأ وهو « يزاشإلا ريسفتتلا

 سسفلت ا يعتلا نيب قرفلا فرعتل «ةلودلا ءالعل اهضعبو نيدلا مجنل اهضعب .هنم

 :نييرشلملا كالاتخلا

 : نيدلا محن تاليوأت نم ©

 لاق دونجلاب توُلاَط لصف ملف ظ (04) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوق دنع ةرقبلا ةروس يف
 ا لوا رو يو ا ا ريل

 ءامو «ايندلا رهنب قلخلا يل اتبا يلاعت هللا نأ اهيف ةراشإلاو» لو # هديب ةفرغ



 ظ "ج نورسفملاو ريسفتلا ب
 ءاستا ىلا ولاا ل يلاعت هلوقل ؛ اهيف قلخلل نيز امو ءاهتنيز

 نم ثيبنلا زيميلو «ئسملا نم نسحملا رهظيل «[ ١ 4:نارمع لآ] ةيآلا ..... هد

 اهل ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ»: يلاعت لاق امكو ءدودرملا نم لوببقلإو ؛بيطل
 هنم برش نمف يلاعت لاقو مهنحتما مث .[ ا م يسرا

 صاصتخا هر ال ع سبا تق د اشتمل نسر ىلإ سل

 نم انأ» :لوقي لَم يبنلا ناك ينم ةماركلا لينو ,يقالخأب قلختلاو «يلوبقو «يبرقب
 انتيلا 1 ينعي : 4 هديب ةفرغ فرتغا نم الإ إذ 0 ينم نونمؤملاو هللا

 يلع .ق 0 او يور كورا ور و رج اوربي دب ىلع
 قزرا 9 ناكو «هباحصأو 2ع ىبنلا ناك امك .ماوقلا رادقم رارطضالا دح

 1 رو كيم دس ةيعشلا

 اراتاق ومآ يذلا انهي ايا. ١5 ةيآلا ين يلاعت هلوبق دنع ةبوعلا ةروس ىفو

 4 يقشسلا عم هلل نأ اوماعاو ةطلغ مكيف اودجسيوراشكلا نم مكتوب نيد

 ,هنذإب هلل يلإ مهلداميف هَ 0 ديس اوقدص يأ © اوسآ نيذلا اهيأ اي إ»: لوقي

 اهاوه ةفلاخمب اهتافصو فعلا رافك اودهاج يأ © ٍرافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق »

 هللا نع كبجحت اهنإف ؛هليبس يف ةدهاجملاوءهلل ةعاط يلع اهلمحو.اهليدبتو ءاهتافص

 اهتاذلو اهتاوهبش كرب اهئانف يف ةقداص ةميزع يأ # ةظلغ مكيف اودجيلو »

 اوملعاو 0.« قملا بلل يف ةعئاتلا يلع اهلسمتو ءاهاوه يف اهتعزاسو < اهتانيسحتسمو
 نع هسرتب ءرملا يقتي امك هاوس امع هب اوقتيل ءلوصولا ةبذجب # نيقتملا عم هللا نأ

 13 فيدلاو دفرلاو هيئاشولا

 يف ةوُسن لاقو ف: ع 0 يف يلاعت هلوق نع فسوي ةروس يفو |
 امل * نيبم لالض يف اهاردل اَنإ ابح اهفغش دق هسفن نع اهاَتف دوارت زيزعلا ةأرما ةئيدملا

 ِتلاقو انيّكس نهنم ةدحاو لك ت تنآو أكبم نهل تددعأو نهيلإ تلسرأ نهركمب تعمس

 الإ اذه نإ ارشب اذه اَم هلل شاح نلقو نهيديأ نعّطقو هنربكأ هنيأر اًملف نهيلع جرخا

 ,ةيميهبلا نم ةيناسفنلا ةيرشبلا تافص يلإ .ةوسنلاب ريشي » .لوقي : . © ميرك كلم

 اهاتف دوارت 1 ءايندلا.يهو © ز زيرعلا ةأرما ٠ «دسجلا ةنيدم يف ةيناطيبشلاو «ةعبسلاو

 . ةييرتلل اهبلإ هعجاجل ةيادبلا يف ًادبع ناك : بلقلا وهو اهدبع بلاطت 4 هسْفن نع

 برلا هل يلجتف« يهلإلا رظنملا لهأتسا ؛ةيرشببلا سند نعافصو ٍبلِقل المك ملف

 يتح هل دجسو « ئش لك هيلإ جاتحاف::هلالجو هلامج رودب بلقلا رونتف يلاعتو كرابت

 2 قح ١. لامج. راثآ هيلع يرت.امل .بحلا ةياغ ايندلا هتبحأ يأ « ابح اهفغش دقي ءايندلا

 9)١( يناثلا ءزجلا (؟) . | .لوألا ءزجلا . ْ



 0 1 1077 530 ٠

 نملي نك «بلقلا فسوي لامج يلع عالطا ةيرشبلا تافص ةوسدل نكي ملالو

 0 تعمس اًملف# يي راع ارا و سلما ب

 4 اكتم نِهَل تدتعأو ١ «تافصلا يأ 4 نهيلإ تلسرأ إف ٠ اهتمالم يف  نهركمب

 رهو © انيّكس نهنم ةدحاو لك تتآوإ ا« اهنم ةفص لكل ةبسانم ةمعط تأيه يأ

 ةراشإ وهو 4 نهيلع جرخا ظ :بلقلا فسويل ايندلا اخيلز ©« تلاقو نك دا وكب

 هلامج ىلع نعقو يأ 4 هنيأر املف إف ؛ةيرشبلا تافص يلع بلقلا لاوحأ ةبلغ ا

 اذه ام هلل شاح نلقو ا «رشبلا لامج نوكي نأ هلامج نربكأ 4 هنربكأ ظ ؛هلامكو

 وهو (ميرك كلم لامج الإ ا يسال ا سس 31 رك

 ' ( ماللا رسكب - كلم أرق نم ةءارقب  يلاعت هللا

 ناَميلسل رشحوإ : 4١ 10 نيتبآلا يف يلاجت هلوق ددع لمبلا ةروس يفو
 ةلمن تَلاَق ٍلمثلا داو يلع اوتأ اذإ ئتح * نوعزوي مهف ٍريَّطلاو سنإلاو نجلا نم هدوتج

 اروع بز معو وس وا اولا يكتم )ل اكلم حلا كاملا

 يأ 4 سنإلاو ل ؛ةيناطيشلا هتفص يأ 4 نجلا نم هدونج ناميلسل رشحو إل: لوقي

 مهتعيبط نع © نوعزوي مهف 9 ةيكلاملا هتفص يأ 4 ريطلاو رسل

 وهو © لمدلا داو ىلع اوتأ اذإ ئتح ا .هل اوداقنيو بلقلا ناميلسل اورخسيل ةعيزشلاب
 00 سفنلا يهو 4 ةلمنا تلاق 8ءاهتاوهشو ايندلا يلع ةصيرحلا سفنلا يوه

 ةفلتخما مكلاحم # مكنكاسم اولخدا »«ةيناسفنلا تافصلا يأ 4 لمنلا هن

 هدر و هيلا # ناميلس و ل («(شمشلا ساوحلا

 قهز قحلا ءاج اذإف «لطابلا متنأو «قحلا مهنأل # نورعشي ال مهو ١ هل ةرخسملا

 ةملظلا لاحب رعشت ال يهو ءاهيفنتو ةملظلا طبت تعلط اذإ سمشلا ذأ امك «لطبل
 ك1 (اهباصأ امو

 : ينانمسلا تاليوأت نم ©

 اونمآ نيد الم هللا برضو ا": ماتاوفما ف ذ يلاعت هلوق دنع ميرحتلا ةروس يف ©

 هلمعو نوعرف نم ينجنو ةنجلا يف اتيب كدنع يل نبا بر تلاق ذِإ نوعرف تآرما

 يوقلا ينعي 4 اونمآ نيذْلَل الثم هللا برضو ]:: لوقي . . © نيملاّظلا موقلا نم ينّجنو

 تحت ةلباقلا ةحلاصلا ةوقلا ينعي 4 نوعرف تأرما إف ؛ةماوللا سفنلا يوق نم ةنمؤملا

 ةحلاص تناك, اذإ ةدسافلا ةلعافلا ةوقلا رفك اهرض ام «ةربكتسملا ةلعافلا ةدسافلا ةوقلا
 هلمعو نوعرف نم ينجنو ةّنجْا يف اتيب كدنع يل نبا بر َتْلاَق ذِإ 9 اهسفعب يه

 ا ير وا ا يالا ابو

 عبارلا ولا ع١ ش .ثلاثلا ءرجلا(١١



 "0 ش٠ ٠ تسع اح اع نورسفملاو ريسفعلا تس

 هذه نم ينجم :اهتاجانم يف اضيأ تلاقو «بلقلا راوطأ صخأ يف اتيب يل نبا :اهبر

 .2 (١7 ..ةملاظلا اهاوقو اهئاونأ نم ينجنو .اهلمعو ةلعافلاو ةدسافلا ةوقلا
 اول ا ا سا ل ل حل

 اهاوغطب دومث تبذك ل: لوقي ةروسلا رخآ يلإ» .. . .4 «* اهاقشأ ثعبنا ذإ + اهاوغطب

 يقشأ ثعبنا ,ةيغاطلا يلإ تعرسأو «ةفيطللا تثعبنا ذإ ينعي 4 اهاقشَأ ثعبا ذإ *

 يأ 4 هللا لوسر مِهَل لاقف » اهقوش ةقان ْرقعيل ؛ ةحلاصلا ةفيطللا رثإ يلع سفنلا يوق

 «رك ذلا نيع نم اهبرشو قوشلا ةقان رقع اورذحا ي [ 4 اهاَيَقَسَو هللا 3 ةقان إ» «ةفيطللا
 مدَمدَق » قوشلا ةقان اورقعو ؛ةيسفنلا ةفيطللا حلاص مهبيذكعب « اهورقعف ُهوبَدكَف ل

 الو ١ باذعلا كلذب مهمع يأ « اهاوسف ظ.هللا مهكلهأ يأ . 4 مهبنذب مهبر مهيلع

 مهكلهأف ؛رمألا ةبقاع قوشلا ةقان رقع يف ةرقاعلا يوقلا فاخي الو  اهابقع فاخي

 .(هايإ مهبيذكتو هلوسرل مهنايغطب

 يبرع نبال يرهلا ريصتلا -8

 ؟ريسفتلا اذه فلؤم نم .©

 قئاقح يف نايبلا سئارع شماه يلع عبطو «نيدلجم نم ادرجم عبط ريسفتلا اذه

 : يضم اميف هنع انملكت يذلا «يفوصلا «يزاريشلا رصنلا يبأ نب دمحم يبأل «نآرقلا

 هذه ق دبقي نادل ندعو رع قبال تعسقملا اهننيق بعت نيفيشعلا انلكو

 نأ قدصي ال رخآلا ضعبلاو .هسفن يبرع نبا لمع نم ريسفتلا اذه نأ دقتعيو«ةبسنلا

 امجإو «يناشاملا قا رولا هين رع نع هنأ يري لب «يبرع نبا لمع نم ريسفعلا اذه

 اذه يري نممو . نري رم يل ورايت يح را يبرع نبال بسن
 موحرملا اهسبتقا يتلا ريسفتلا ةمدقم يف هدبع دمحم خيشلا موحرملا :ريخألا يأرلا
 ريسفت ةمدقم يف اهعضوو «ينعملاب هنعاهاورو .هسرد نم اضر ديشر خيشلا
 مث ءيراشإلاريسفتلا اهنم دعي ريسفتلا هوجو ركذي ثيح كلذو .رانملا

 : كلذ نمو ,ةيفوصلا مالكب ةينطابلا مالك هيف سانلا يلع هبتشا دقو» :لوقي

 وهامنإو ؛يبرع نبا نيدلا يبحم ربكألا خيشلل هنوبسني يذلا ريسفتلا
 هباتكو هللا را م للا نم ةيفو:ةريتيشلا ينطابلا يناشاقلل
 : 0 (زيزعلا

 ا اواو تقلا يطع اجلا ىف انقل ناخبا عاود ٠

 هللا ءاش نإ دعب هحضونس امك «ةينطابلا نم يناشاقلا نأ هاوعد يلع هقفاون ال انك



 اة ا م -_

 يتأي امب هديؤأ - ىناشافلل رشيفملا:نوك ينعأ - يأرلا اذهل ليمأ يهح ينإو ..اذه

 هر يلع دامو دار قاسم ١ ريس هللا خسنلا عيمج نأ :الوأ

 . ةعوبطملا خسنلا هنع تذخأ يذلا لصألا اهنأل.«يوقأ

 وه « ينن :اساَمِلا 500 ( نآرقلا تالليوأت ) : نونطلا فشك يف لاق : ايناث

 ا 56 خيشلل (ص ) ةروس ىلإ فوصتلا لهأ حالطصا ىلع ليوأتلاب ريسفت

 و قب يفر ىف بنسلا يشانكلا نيدلا لامج قازرلا دبع مئانغلا ىبأ

 نسح رهاظم همالك مظانم ردييولا كدمحلا : هلوأ | ةناسيعتستلاب## نيثالث )

 هلوأ اندجوف «يبرع نبال بوسنملا ريسفتل رسول ” خلإ .هتافص

 50 نأ ىلا لون ع دك 0 ا يف اغلا

 دبع نيدلا رون انخيش تعمس دقو ؛ :لوقي # بهزلا نم كحانج كيلإ ممضاو

خلإ . .هنأ هيبأ نع ءانفلا ايمو ةدجحولا دوهش ؛..يف زيزعلا هحور سدق دمصلا
) ( ")2 . 

 يف يفودملاو ,يناهفصألا يزنطنلا يلع نبا دمصلا دبع نيدلا رون وه اذه نيدلا رونو
 تيتا ال ةنس يفوتملا («يناشاقلا قازرلا دبعل اخيش ناكو «عباسلا نرقلا رخاوأ

 بقاشم ىف ؟' ننال تياسقت باعك نم كلف دافتسي انمك ( ةرخهلا نم ةثاميعيسو

 ىردرعلا .دسجعلا دن دبع نيدلا رون نوكي نأ لوقعم ريغو ؛ ( 357/- 9*5 ص ) ءايلوألا

 2 ةيااحما يدل اطل دلما رخاوأ يف يفوتملا

 ٠ . ( ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو
 0 ا ا ا

 راش ركبوا أ نيبو « وظن يفصل رس ني بف وم عج رسل |

 0 0 رح ام
 . ميركلا نأ رقلا ريسفت يف ئسلا هرثأ هل ناك يذلا بهألتملا كلذ

 )١( .ًاطخوهو ( 881 ) ةنس لصألا يف |
 يلإ هلوأ نم باتكلاو ؛ ؛ريسفتلا اذه متأ نم فرعن مل نكلو . ١1107 ضب وونظلا بشك" 87

 . 115011 ورع نبا ريشتلا 0 : .ةدحاو ةّقيرط ىلع ريسي هرخآ

 ليكو يرثوكلا دهاز خيشلا ذاتسألا ةنوعمب هيلإ انعجر دقو ,ةيكرتلا ةغللاب باتكلا اذه ( :)

 افياش فلافل راذب ةنفاسكلا ةيماللانألا ةكيشملا



 نيجي تلا ممم
 دس ١ ل سلا عع نوماس سس يف او

 انك سالك ىف امينعاو ناك يلا هس تفاؤل اذ أولو ؛هيلع لدي ام اهظفل وأ ةيآلا

 هنكلو ؛رمألا ناهل نطابلا ريسفتلاو رهاظلا ريسفتلا نيب عمج وأ ءاحضاو يرتسعلا ناك
 نم هللا د ةارئق اذه نأ هؤرقي نمل ًامهومو ءاقلغم باتكلا لعج ام. «كلذ نم ائيش لعفي مل

 هنإ : ىناشاقلا ىف مامإلا ذاتسألا لاق هلجأ نم يذلا ببسلا وه اذه ناك امك ءهمالك

 نم «ةينطابلا ريسفتب نوكي ام هبشأ هتلمج يف باتكلا نأب يفارتعا عم انأو . ينطاب

 يناعملا سما را بلا ا ا

 ؛ةينطابلا نم يناشاقلا ن :لوقي نم لك فلاخأ اذهب يفارتعا عم - ةديعبلا ةيراشإلا

 .عرولاو دهزلاب مهل د 00 مرا هنأب هل داهشي لجرلا خيرات نآل كلذ
 وه دارملا نإ :نولوقيو نآرقلل ةيرهاظلا يناعملا نوركني ةينطابلا نأ ملعن انإف اضيأو

 : ف تمملا ةمدقم ىف هدجم لب : بهذملا اذه بهذي ملف ءانبحاص امأ ,.هدحو نطابلا

 لوح اذه هباتك يف مرجي ل هنأ يلع هين امك دل هنم دبالو دارم رهاظلا نأب فرتعي

 نود رهاوظلاب ىنتعا نم نيرسفملا نم دجو هنأل كلذ لعف هلعلو «رهاظلا ريسفتلا ةيحان

 فلأف .«نارقلل وهام ةيهاحلا نود ؛«ةيراشإلا ةيجانلاب ىنتعي نأ وه دارأف «تاراشإلا

 سيل لجرلا نأ ملعتل ؛ةمدقملا هذه يف ءاج ام ضعب كيلإو ؛هارن يذلا وجنلا يلع هباتك
 يف هيلع راس ىلا هيقيرطو ةؤرماسفتا ىف هجهن يذلا هجهنم اضيأ ملعتلو ءاينطاب.
 . هللا همجحر.لاق . هللا باتكل هحرش

 ميم تالا ةوقب هيناعم تربدتو نآرقلا ةوالت تدهعت املاط ينإف ..دعبو »

 اهنع ينفرصي الو يبلق اهب حرشدي ال ؛داؤفلا قلق ءردصلا جرح ؛داروألا يلع ةبظاوملا
 طيشن اهب.انأ اذإفءاهتبرشو اهسأك ةوالح تقذو ءاهتفلأف اهب تسنأتسا يتح «يبر
 «لاحلاو تقولا بيط ؛رسلا حيسف «بلقلا طسبنم «لابلا عستم ؛ءردصلا جلف «سفنلا

 ةيآ لك تحت يل فشكدت .حوبصو قوبغ يف امئاد هنأك ,حوتفلا كلذب حورلا رورسم
 ربصت ةردقلا الو ؛اهئاصحأو اهطبضب يفت ةردقلا ال يناسل هفصوب لكي ام يناعملا نم
 لوف ةينباق داو كيضاقملا ءارور اهو يناكدو 10 نتا نم ريخ تدرك لف ءايتاتنتتا وب اهرتالا ىف
 نآرقلا نم لزن ام: قطانو تماص لك نم تاولصلا لضفأ هيلع قداصلا يمألا يبلا

 :رهظلا نأ هنم تمهفو (علطم دح لكلو ,دح فرح لكلو ؛نطبو رهظ اهلو الإ

 ؛مالكلا ينعم نم موهفملا هيلإ يهتنتي ام :دحلاو ؛ليوأتلا وه :نطبلاو د
 قّقحملا مامإلا نع ع لقن دقو «مالعلا كاملا دوهش يلع علطيف هنم هيلإ دعصي ام : علطملاو
 همالك يف هدابعل هللا يلجت دقل : لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا دمحم نبرفعج قاسل

 ل لئسف ةالصلا يف وهو هيلع ايشغم رخ هنأ مالسلا هيلع هنع يورو «نورصبي ال نكلو



 (ج ورا ريسففلا تسنح ل ل
 قلعأ نأ تيأرف . ..اهب ملكتملا نم اهتغمس يتح ةيآلا ددزأ تلز ام :َلاقف كلذ نع

 نود «تاعلطملا قراوش راونأو نوطبلا قئاقح رارسأ.نم تاقوألا يف يل حنسي ام ضعب
 دقق هيارت زيف نتف": ليقو ؛ددحم دح اهل نيع دق هنإف «دودحلاو رهاوظلاب قلعتي ام

 يف ؛هتاقوأو عمتسملا لاوحأ بسحب فلتخي هنإف «رذي الو يقبي الف ليوأتلا امأو ءرفك

 «ديدج مهف باب هل حتفنا هماقم نع يقرت املكو «؛هتجرد توافتو هكولس بتارم

 حمسي يسع امب قاروآلا هذه ديوست يف تعرشف «ديتع ينعم فيطل يلع هب علطاو

 نم ةج يف ضئاخ الو ءريسفتلا ةعيقب مئاح ريغ «قافتالا ليبس يلع رطاخلا هب
 وأ هنم رركت امل ديعم ريغ «هبيترت 7و باتكلا قطتل ايغارم ٌريَرَقتلا هعسي الام تاعلطملا

 ًالضأ هتدروأ امف هيلإ جاتحي ال وأ ءيددع ليواتل | لبقي ال ام لكو «ةبيلاسأ يف هتاشت
 تمهف اميف رصخدت ال مهفلا هوجو نإف ءالماك هتدرؤأ اميف دحلا تغلب ينأ معزأ الو

 امبر لب «هيف ركذ ام يلع ينم مهفلا فقو امف كلذ عمو «تملع امب ديقتي ال هللا ملعو

 ماكحألا نم هليوأت نكمي امو ؛هيواحم يف تهت ام هوجولا نم بتك اميف يل حال
 لدتسيو «اليبس هيلإ مهفلل نأ هب ملعيل ءاليلق الإ هتلوأ امف اهرهاظ ةدارإ اهنم رهاظلا

 نم دب اهليوأت يف نكي مل ذإ ءاهرهاوظ نع زواجم زواج نإ اهرئاظن يلع كلذب
 عوط اهنم نسحأ هوجو يريغل هجتي نأ يسعو «فلكتلا كرت ةءورملا ناونعو «فسعت

 تاملك ةملك لك يف يلاعت هللو . دابعلا ذارفأ نم هلاريسيت نمل لهس كلذ نإف « دايقلا
 لهأل ج دومنأ اهنكلو . .اهدادعتو اهرصح ىلإ ليبسلا فيكف ءاهدافن نود رحبلا دفني

 اودعتسا ل ل لاا ةوالت دنع اهوذح ىلع نوذتحي «نادجولاو قوذلا

 يداهلا هللاو ؛هبيغ تايفخ نم هل اوعاطتسا ام مهيلع يلجتيو ؛هملع تانونكم نم هل
 هنِإ ءقوذلا براشم يبلإ قوشلا لهألو ةرماسلا رحاك لدي :ةدهاجملا لهأل

 ظ )2١. (قيفوتلا هديبو «قيقحتلا يلو
 كنا انك «يتظاباال يفوص هناب يناشاقلا ئلع كمت نأ كنكمي ةمدقملا هذه نمف

 راس هنأ تدجول باتكلا تحفصت ولو «؛هريسفت يف هيلع راس يذلا هجهنم اهيف دجت

 كا ل ل ةقيرطلا يلع
 :يراشإإلا ريسفتلا نم جذامن ©

 ا ممر قنا (١؟3) ةيآلا يف : يلاعت هلؤق دفغةرقبلا ةزوس يف
 رفك نمو لاق ٍرخآلا مويلاو هّللاب مهنم نمآ نم تارمُشلا نم هَلهَأ قزراو انمآ ادلب اذه
 لاق ذإو» :هصن ام لونقي . 0 ل لل

 د نم انمآ ادلب «بلقلا مرخ وه يذلا ردصلا اذه لعجا بر ميهاربإ



 ظ "ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 نم هلهأ قزراو .هلهأ ةيندنبلا يوقلا نج فطختو «نيعللا يل ل

 نم 4 رخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم /ث؛هراونأ وأ همكح وأ حورلا فراعم تارمث
 نيذلا نم اضيأ بجعحا نمو :يأ# رفك نمو لاقل داعملا ملعو مهنم هللا دحو
 يذلا ملعلاب مهباجتحال نيغلا ةاتملا نإ يفرعلاهدح ةوزواجي ادعس راكم

 نم مهيلإ ةلزانلا «ةيلكلا تامولعملاو «ةيلقعلا يئاعملا نم اليلق هعتمأفءردصلا هؤاعو

 سكئبو « باجحلاو نامرحلا ران باذع ىلإ هرطضأ مث هب اوشيعت ام ردق يلع حورلا متاع
 00 اب تو وب ا يرحم ميسر
 ئوتلاو ّبَحْلا يلف هللا نإ ل: ( وهز ةيآلا يف ذ يلاعت هلوق دنع ماعنألا ةروس يفو |

 ام لوقي« ..# نوكفؤت نال كلذ يحلا م تبا جوخمو تملا م يحلا جوخ

 رونب سقنلا رونو . . فراعملاو مولعلا نع حورلا رونب بلقلا ةبح قلاف هللا نإ: هنصن

 رون ءاليتسا ةرات سفنلا تيم نع بلقلا يح جرخيو ؛مراكملاو قالخلا نع ابلقلا
 يوهلا دايت فا وب هيلع هلابقار يرخا اييلفلا يفك رع ندا درر رحمو ا باع عوز
 «مكراوطأ يف مكبيلقتو ,مكلاوحأ بيلقت يلع رداقلا هللا مكلذ «هيلع سفنلا تافصو

 ظ ٠ .7'2 (هريغ يلإ هنع نوفرصت ينأف
 : دوجولا ةدحو يلع ينبملا ريسفتلا نم جذامن ©

 الطاب اذه تقَلَخ ام امّبر ظ: ١91١9( ةيآلا يف يلاعت هلوق نع نارمع لآ ةروس يف

 اقيش ىلا كاطاب قلخلا اذه تقلا هير ؟ لوقا“ .كِراّثلا باذع اَنقَف كئاحبس

 : كناحبس .كتافص رهاظمو كءامسأ هتلعج لب «لطابلا وه قحلا ريغ نإف «كريغ

 .(17 (...كتينادحو ينثي وأ كتينادرف ئش نراقي يأ ؛كريغ دجوي نأ كهزنن
 نا ا رة اس رمل 7

 0 امك روص ىف انروهظو اندوجوب مك راهظإب مك يفلح نمعنا) : لوي . 4 نوقدصت
 .. « متك ام ني مكعب وهوا (:) ةيآلا ىف ذ يلاعت هلوق دنع ديدحلا ةروس يفو

 (*) عمكرهاظم يف هروهظو هب مكدوجوب متنك امنيأ مكعم وهو: لوقي
 هل ةئالق وجت نم دوك امف (1/) ةبآلا يف يلاعت هلوق دنع ةلداجلا ةروس يفو

 .مهتانيعتب هنع مهزايتماب لب «ةنراقملاو ددعلاب ال):لوقي «ةيآلا 4 مهعبار

 ,مهتايوهو مهتايهامل مزاللا ناكمإلاب هنم.مهقارتفاو «مهتاينو مهتايهامب هنع مهباجتحاو

 يف هروهظو «مهتايوه يف ةجردنملا هتيوهب مهب هلاصتاو هتاذل مزاللا هبوجوب مهققحتو

 . 5١ هص لوألا ءزحلا(؟) . هالص لوألا ءرجلا(١)

 . 55١ ص يناثلا ءزجلا (4) 5١ ١. ص لوألا ءرجلا(؟)

 . 55 4ص ىناثلا ءرجلا (5)



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سيسبيمل ب ب ا بام ..م]

 مهباجيإو ؛هدوجو نيعب اهتماقإو ..ةصخشملا مهتادوجوو مهتايهامب هرتستو «مهرهاظم

 اذهلو ؛مهنيع ناكل ةقيقحلا تربتعا ولو ,مهعم عبار وه تارابتعالا. هذهنبف «هبوجوب
 0 17 يكل تسقرال تازاسعالا لو يق

 لتبتو كبر مسا ركذاو (:  9 ,8) نيتيآلا يف يلا هلوك ددع  مرحا روتي قالا :

 - تنأ وه يذلا .كير مسا ركذاو» :لوقي .# برغملاو قرشملا بر ا اليتبت هيل

 ماج ديدامك نايف ديكو ا مرر 15 1 ل تارا

 نم علف ؛هرون كيلع رهظ يذلا ي ءأ #4 برغملاو قرشملا بر ءاهتقيقح ةفرعم
 بجتح 00 ا يفتخا يذلا برغملا وأ «؛كداجيإب كدوجو قفأ

 ا 3 ل

 ا ل د ع يا
 وه اذه لعلو ءدوجولا ةدحو يف هيحاص بهدم ىلع بلاغلا يف موقي هتدجول باتكلا

 ءدوجولا ةدحوب لوقي يبر نبا نإف «يبرع نبال باتكلا بسن هلجأ نم يذلا رسلا
 هباشتو كيهاذملا داحتالف «بهذملا اذه يلع تايالا ندمت هريس نوم ريتك ىف

 باتكلا جوريل ةبسنلا تدصقوأ ؛يبرع نبال ريسفتلا بسنف «سابتلالا عقو ريسفتلا
 «بهذملا الا ىلع ادامتعا ؛هرمأ حاضتفا نم كلذ لعف نم نمأو ءانلق امك

 روس ل يوايبالعلاو

 ةايخن نع ةذبن ركذأ نأ ةدئافلل امامتإ يرأف «ىبرع نبا يلإ بلا انرج دق ذإو

 ها ل ريسفتلا يف هبهذم نعو ؛لجرلا اذ
 ش ام ل لا سس

 ” رخل قررقلا يتلف هجم ىبرع نبا

 (") :يبرع نبا ةمجرت «
 0 دبع نب دمحأ ل ع نيو ييحم ركب وبأ وه

 لهأ كلذ يلع حلطصا امك - فيرعتلا ةاذأ نودب -يبرغ نباب فورعملا ؛يسلدنألا

 ناكو .نآرقلا ءاحولا بحاديف ىترعلا نيكي ىلا يصاقلا نييوبهنيب قرف« قريشا
 ها يف فرعي ناكامك - ماللاو فلألاب - يبرعلا نباب فرعي م
 الا 0000

 يدب ىلإ لقتنا مث ( ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس )ه5 ٠ ةنس ةيسرك دلو

 -.5675ص يناثلا ءزجلا (؟) . "٠٠ص يناثلا ءزجلا )١(
 حفت نم ةصخلم يهو «تاحوتفلا رخآ يف ذ ةروك ذملا هتمجرتل ةمجرتلا هذه يف انعجر (")

 «كلأغلا دنعلا ؛لو ألا كليا ةييؤاننإلا فرامل ةرئاع قاوم هنا 18 ييهذلا فارالقا ناو نسكلا
 8 ظ مص لوألا دلقأ تاتسبلل فراعلا ةرئاذو



 1 1 "ج كورسفملاو ريسفتلا سل

 ملعلا اهيف يقلت“: اماغ نيثالث نم أوحن اهب يقبو ( ةئامسمخو نيتسو ينامث )ه4

 نيعستو نامث )هد 4/ةنش يفو ؛هركذ العو «همجن رهظ يتح خويشلا نم ريثك يلع

 ,رصمو «ماشلا لخدف «دالبلا نم ريثك يف فوطو قرشملا يلإ حزن (ةئامسمخو
 ءقشمد يف يونلا هبرقتساو هاصع يقلأ اريخأو ةكمو ءيرغصلا ايسآو «لصوم او
 لا يع ل ل ل 1527/7 ةنس يف مف اهب يفوتو

00 
 :هيديرمو هئادعأ نيب ىبرع نبا ©

 دح ىلإ هب نوبجعي ؛نوديرمو عابتأ هل ناكو«ةتقو يف ةفوصتملا خيش يبرع نبا ناك
 . هللاب فراعلاو «ربكألا خيشلاب مهنيب اميف هوبقل يتح ؛ريبك

 هبا نيلي ناك ال كلذو:ةقادتزلاو رفكلاو ةنومزيو «ةيلع نومعتيءاذلعأ هل لاك انيك

 نم لسع كلا دارا تالاعلل دره هع ديم نات انو ةةوضولا ةدهكوت لولا:

 نيدلا دجم ةاضقلا يضاق : يبرع نباب نيبجعملا نمف «ةقدنزلاو رفكلا يناعم لك اهرهاظ
 فادي ابنك بفك دقو «سرفاعلا تغلب يفاقروريقلا عزرا بردي نيدو

 هامرو يبرع نبا ةديقع نع تيك يذلا طابتلا هي نيدلا يضر يلع ا در هنع هيف

 نيدلا حالض خيشلاو «ماشلا خياشم رباكأ نم ؛يناكلمزلا نيدلا لامبكو .زفكلاب
 يلع يبغلا هيبنت )هامس اباتك هنع عافدلا يف فلأ يذلا «يطويسلا ظفاخلاو ؛يدفصلا

 ءيكبسلا نب نيدنا يقتو «ينيقلبلا نيدلا جارسو «( يبرع نبا هيزنت
 .مهريغو

 ودع ةيميت نباو يبهذلا ظفاحلاو :هركذ قباسلا طايخلا نبا : هيلع نينقاثلا نمو
 هلايتغا اولواح مهنأ يبرع نبال سانلا ضعب ةوادع نم غلب دقلو «قالطإلا يلع ةيفوصلا
 كاع و ههتو هللا هكا ةنضع

 :ةيملعلا هتناكم و

 ,مولعلا نم ريثك يف كلذ عم عرب لب ,فوصتلا يلع يبرع نبا ةعارب رصتقت مل
 ايو انعاش ناكو «هئاملع نم عمج نع ثيدحلا لخأ .ننسلاو راثآلاب افراع ناكف

 ؛طابنتسالاو داهتجالا غلبم غلب دقو . برغلا كولم ضعبل ءاشنإلا بتكي ناك كلذلو
 اهي عدع ىلع وو اييعلاظوم “| ايي "ل نقلا ديققاكللو هعاؤقلا نيديناتو
 لطم كيو مهب كلو( يرش الكلا هيطعانسو وح نبا هعماوس قادكمتا من د#من :ناكعيو
 . ديلقتلا

 : دوجولا ةدحو يف يبرع نبا بهذم ©
 ددعتلا دعيو ةدحاو ةقيقح دوجولا نأ يري هنأ :وهف دوجولا ةدحو يف هبهذم امأ



 "ج تورسفملاو ريسفتلا - 5 ْ :

 ةدحوب هلوق 3 دوجولا ةدحوب هلوق ه ادأ دقو» ةرهاظلا ساوحلا هب تضق ارمأ ةرثكلاو
 ىف ىلجتملا دحاولا هلإلا نودبعي لكلا ذإ ءاهيوامس ريغو اهيوامس نيب قرف ال «نايدألا

 نم ققععلا و - دل ا ل فقل هاذا و كب هريعلا يع وعر ا كروم
 نود دحاو يلجم يلع هبر دبعلا رصقي نأ :ةدابعلا نم لطابلا امنإو هجم ةيتاذلا هت ددحو

 1 1واهلإ ةيضشنو ةةريغ
 ةريشكلا هتافلؤم نم كلذ يلع لدأ الو «ةريبك ةيملعلا يبرع نبا ةلزنمف «ةلمجابو )

 يلإ اهنم يقب ام غلب دقو «ةئنطابلاو ةرهاظلا مولعلا يف هرحبتو ؛هعاب ةعس يلع لدت يتلا
 ىف ىبرع نبا ,هفلأ ام فصن الإ سيل ددعلا اذبه نأ رهظيو ءاباتك نوبسمخو ةئام مويلا

 ريثك هب فلك و .هتيص عاذ يذلا ( ةيكملا تاحوتفلا ) تافلؤملا هذه مهأو .7'2 (عقاولا

 باتكو «؛ةيفوصلا راعشألا يف ناويد هلو (مكحلا صوصف) مث ؛لاجرلا نم

 هتافلؤم نم كلذ ريغو (ةيهلإلا لئاسرلا عومجم ) باتكو ؛(قالخألا)
 ٠ . ةريثكلا

 تببس ىتلا ؛ةلكشملا تاملكلا نم ريثك اهفيعاضت ىف دجوي تافلؤملا هذه.نأ ريغ

 نمو هيديرمو هعابتأ نبكلو «ةقدنزلاو رفكلاب هايإ مهيمرو هتديقع ريح احلا ضو
 هتمهوأ ام نإ :اولاق لب امرهئرظ يلع ظافنإلا هذه اول ايريل ءاسلعلا نين هب بجعا

 ةريغ قيرطلا لهأ ورخأتم اهيلع حلطصا رومأ دارملا امنإو «دارملا وه سيل رهاوظلا كلت
 يلع يملا ةيضو هراعك يف يظريسلا لاف كفوم نوباذكلا اهيعدلر الآ يح  اهيلغ
 يف رظنلا ميرحتو .هتيالو داقتعا : ( يبرع نبا يف لصفلا لوقلاو ) : « يبرع نبا هيزنت
 كلذو : يطويسلا لاق .انبتك يف رظنلا مرحي موق نحن :لاق هنأ وه هنع لقن دقف ؛هبتك

 ىناعملا ريغ ىناعم اهب اودارأو .اهيلع اوحلطصا ظافلأ ىلع اوعضاوت ةيفوصلا نآل

 صن .رفك رهاظلا ملعلا لهأ نيب ةفراعتملا اهيناعم يلع مهظافلا لمح نمف «ةفراعتملا
 هلمح نم «ةنسلاو نآرقلا نم هباشتملاب هيبش هنإ :لاقو هبتك ضعب يف يلازغلا كلذ يلع

 ! .2') (رفك هرهاظ يلع
 هنع هنووري ام :همالك نم مهوملا رهاظلا كيري يبرع نبأ نأ يلع هب اال كفا امثو

 :همظن نم وهو تيبلا اتت ركل دب كفا هنا رب

 ريالو هارأ اذ مك هارأ الو يناري نم اي
 لاقف ؟ كاري هنأ ملعت 5 ' ال هنإ |! لوقت هقيك لاقو عماسلا هيلع ص رخعاد

 : الجترم

 )١( ؟7”ص لوألا دلجملا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد شماه .

 8001+ بتهذلا تاردش 9# 5 نه لوألا دلعإ ةيتالسإلا بفراعلا ةرئاد 30



 ؟ و رسسفملاو ريسفلا بج
 اذييشأا ةازأ الو .ًامرجم يناري نم اي

 ا يفاريكلاو + تانسنم هارا اذ مك

 نب قيلت لماحيم هل انإون ةورهاذ مي داريتال ينقل مالك نا ىلع لذي اقهم اولاف

 نم ءاج ام نإ : 0 ةمهوملا تارابعلا هذه نع يبرع نبا هزني نم ءاملعلا نمو

 تاحوتفلا رصتخا يذلا ينارعشلا نأ كلذ يف نووريو ؛هيلع سوسدم وهف كلذ

 هيلع امل اهتقفاوم يل رهظي مل «هنم ةريثك عضاوم يف راصتخالا ا ا 0: لاق
 ,باتكلا يف ام تعبتف توهس ارو رصتخملا اذه نم اهتفذحف . ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 تفذح ىتلا عض داؤلا نأ لأ :قللدك  لزأ ا ل

 ديسلا نيدلا سمش فيرشلا ملاعلا خألا انيلع مدق يتح نيدلا ييحم خيشلا نع ةتباث

 ةئامعستو نوسمخو ةسمخ)ه ع رقاد بطاقه نحب

 يلع اهلباق يلا تاحوتفلا نم ةخسن ْيِلِإ جرخلاف :كلذ يف هتركاذتف (ةرتجلهلا نم
 ام ائكيش اهيف رأ ملف «ةينوقب هسفن نيدلا يبحم خيشلل طخ اهيلع يتلا ةخسنلا

 هحشملا نوه ةييسك ”انهلك دارس ف ىلا تعلادرا هيقلفم اه دس هن اكو

 يف كلذ هل عقو امك ةعامجلاو ةنسلا لهأ ام ل ل رولا

 . 217 (هريغو صوصفلا باتك
 00“ كب دا ركل ل ةلعياف هوك و ا

 تاحالطصاب يلهجل هتديقع يف همهتأ الف اذه لك عمو .لوقي ام رثكأ يف لكشم

 هلو» :هنع يبهذلا ظفاحلا لوق - دقتعأ امك - هيف فاصنإلا ةملكو .مهزومرو موقلا

 يف ةمج هفيلآتو ,فوصتلا يف قيقدتو ةظفاحو ءرطاخ ةوقو «ءاكذو ؛مالكلا يف عسوت
 .25) (سأب هب نكي مل مالكلا يف هحطش الولو «نافرعلا

 : ميركلا نارقلا ريسفت يف يبرع نبا بهذم ه

 اهب نيدي يتلا دوجولا ةدحو ةيرظن يلع ابلاغ ريسفتلا يف يبرع نبا بهذم موقي
 فذقنتو «يهلإلا فعلا بئاحس نب هيناع لهنت يتلا تاينادجولاو تاضويفلا يلعو
 . ينابرلا قارشإلا ةيحان نم هبلق يف

 قمر قاساناف دوجولا ةدحو بهذمب «ريثأتلا ةيحان : يلوألا ةيحانلا نم امأ

 اهسيف باذهو : ةيرظنلا هذه عم يشمعت ةيالا لعجيل ؛ (ليوأتلا يف فسعتي نايحألا

 يلع اهرسقيو «هتايآ نم هللا دار أ اميف لدبي وهف « «ريسفتلا يف رش هلك جهنم  دقتعأ

 .هه1// 4: تاحوتفلا ةمتاخب ةدوجوملا فلؤملا ةمجرت )١(

 . 555ه ص تاحوتفلا ةمتاخ (؟9

 . 555 ص ىناتسبلل فراعملا ةرئاد (9)



 هييعحم ؟ج نورسفملاو ريسفنلا

 قذلا « يدهملا كيسلا ناش م نقش انهو دل دنيناتسأ نكتب فييه لدم قمنحتت نأ
 هعمل رن رعبا رع اذدوؤف اجيال دخل نانا فيم

 كب ترم دقو ءاهيف عابلا عساو وهف «يِهْلِإلا ضيفلا ةيحان : ةيناثلا ةيحانلا نم امأو
 لهأ ناسل يلع يرجي ام لك نأ يبعدا فيك تيارو (يراشو اةريستكلا يف هتلاقم

 ربع اغغإو هللا هو :ريسفت ةقيقحلا يف وه نآرقلا يف ةيراشإلا يناعملا نم ةقيقحلا

  ةيفوصلا مهو هللا لهأ نأ يعدا فيك تيأرو «رهاظلا لهأ نم ةيقت . ةراشإلاب اهنع
 يلع نآرقلا يف نولوقي مهف هللا نع مهمولع نوقلتي مهنآل ؛هباتك حرشي ى سانلا قحأ

 ٠ ٠ ْ نيمختلاو نظلاب نولوقيف رهاظلا لهأ امأ ؛ةريصب
 دلك نا هوسات ني ملال لد يضلل واسعا ل ب لا رع

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال نآرقلا ناك اذإف ءكش هيرتعي ال قدصو «تباث قح امهنم

 اينتاي د «ريسفتلا يف ةقيقحلا لهأ ل اوقأ كلذكف ىّللا دنع نم هنأل هفلخ نم الو

 هللا دنع نم مهبولق ىلع ةلزنم اهنأل ءاهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا
 هيي وفم ١ لو فطيس ىو وسو سا مرت يبرع نبا ررقي

 مكحي الصأ نوكت نأ حصي ال ماهلإلاو ضيفلا يوعد نأ + وهو. ءانفثا هتررق يذلا يبأر

 . يلاعت هللا باتك يلع هب

 كنك ةشانم د نكلو# نيس ناك و ال يس .اذه
 ليق. ت ادلجم يف فوصتلا لهأ ةقيرط يلع اريبك اريسفت فنص ٠ ! :لوقي نونلعلا

 مالا ا روس تسلا كرا ل ل
 ٌضعب هيف امب انرقظ دق انإف :نيباتكلا نيذهَب رفظت مل انك اذإو :25) *نيرسفملا ةقيرط

 هيرب مح يف ةقرفعم اهاندجو يتلا تايآلا ضعبل هريسفت وهو ءامهنع ةّيافكلا

 رسما هكر ريع يصر ياسر الا كوتا صوصقلاك

 . يلاعت هللا باتكل هحرش يف لجرلا يلع
 000 :هل يرظنلا يفوصلا ريسفتلا نم جذامن ©

 اوجد اوقف مهتانيطَح انس ومو هيأ يف ىلاعت هوم حولا ةروس يف +

 يهف 4 اوقرغأ مهتاَميطخ امم ل: لوقي . . 4 اراصنأ هللا نود نم مهل اودجي ملف اران

 عاملا ل ل ا اوفرغف مهب تطخ يتلا

 يلإه يف كو جراسا علا ناكف # اراصنأ هللا نود نم مهل اودجي ملف ©

 , 910( بألا

 مهرذت نإ كّنِإ ظ : اضيأ حون ةروس نم )١8091( ٍنيتيالا يف يلاعت هلوق دنعو
 انمؤم يتيب لخد نملو يدلاولو يل رفغا بر * ارافك ارجاف لإ اودلي الو كدابع اوُلضي

 .؟١3/1١5:مكحلا صوصف (؟) ام ا وكلا نك ماكو



 6 ازرع وموت بمس

 4 مهرذت نإ كن ):هصن ام لوقي 4 ارابت الإ نيملاظلا درت الو تاسؤملاو نينسْؤمْو

 ام "يأ ةيدوبعلا نم مهوجرخيف مهوريحي يأ # كدابع اولضي ف «مهكرتتو مهعدت يأ
 ايبعلا مهف ءاديبع اوناك امدعب «ابابرأ مهسفنأ اورظنيف «ةيبوبرلا رارسأ نم مهيف
 رذهظم يا ( ارجاق لإ 185 ورهظي الو اوجتني.ال يأ © ارجاف ألإ اودلي الو # «بابرألا

 در رك قيمر دك اقر زويا رويل كيكو ولم اهلا تان ينك اراك وعملا

 ,هرفك يف رفاكلا الو ,هروجف يف رجافلا ردق فرعي الو «رظانلا راحيف ؛هروهظ دعب
 يماقم لهجيف « يلجأ نم رتسأو ينرشساأ يأ 4 يل رفغا بر  ءدحاو صخشلاو
 4 يدلاولو ١) -[77:رمزلا] ؛# هردق قح هللا اوردق امو ل - كردق لهج امك «يردقو

 © انمؤم هد يبلق يأ © يتيب لخد نملو ل «ةعيبطلاو لقعلا امهو ءامهنع ةجيتن تنك
 ب د يس اقع زرب كلا تارابخإلا نم هيف نوكي امباقدصم يأ

 دزت الو ,ف«سوفنلا نم / تانمؤملاو ل« لوقسلا نم 4 نينمْؤْللو يس
 ءرسإ روس يح ا سابح ١لهأ تاملظلا نم © / نيملاظلا

 ظ (مهنود قحلا هجو مهدوهشو مهسوفن نوفرعي الف ءاكاله يأ
 سل د

 ا.

 6 ترم

 لسْرُي يذلا وهو طن (هدإ مال نيعبآلا يف نال رسم ةروس يف

 ءامّلا هب اَلنَأَف تيم دلل هانقس الاقث اباحس َتْلقَأ اذإ ئّتح هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا

 بّيَّطلا دّلبْلاو < توركذت مكّلعل ىتوملا ج جرخن كلذك تارمشلا لك نم هب انجرخأف
 رش تاآلا فرصن كاد ادكن الإ جرشيال تب يلو ير ذب هان جوي

 ..© نو

 ل ل لكل اهنم بال علا ةرظفلا هفكزدا ان هنأ ل

 يالا هدي فارملا أ ةيملعف" لاق :نيعبألا تاه ةيلغ العفن ةناحتش قطا ئ قار سف

 يدب طاب هللا ناده يذلا لوألا قيفوتلا يلع انيلع ةآلت اب هبني : تلقو

 تع تاكا .قيرطلا | ذه يلإ انعوجر نإف ,مهعيمج مهيلع هلل ماابي المحيمو: ىمومو

 ةيانعلا يهو © هتمحر يدي نيب ا>:مالسلا مي هس دخلا تيرا يسم كلي يلع

 انأ وهو © تيم دلبل هانقس «قيفوتلا فدارت وهو 4 الاقث اباحس تلقأ اذإ يتح رط ءانب

 «لوبقلا راونأ نم انيلع رهظ ام وهو - [ة:رطاف] © اهتوم دعب ضرألا هب انييحأف #

6 
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 را تاهوعفلا 85 1 يكمل فوضت عا

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - ٠١ م)



 ؟ج نورسقملاو ريسفتلا لل جهل
 4 نورّكذت مكلعل ئتوملا جرخت كلدذك ل: لاقف لثم مث .هب قشعتلاو «حلاصلا لمعلاو

 هللا نإ نم  ماسجألا رشح ينعأ - ثعبلا يف هم يبنلا نع هروربخ نا كداب وكي

 هتابن جرخي بيطلا دلبلاو !) لاق. ( ثيدحلا ) .. .لاجرلا ينم لثم رطمت ءامسلا لعجي
 وهو #4 ثبخ يذلاو لحما ةراهطل ةعاطلاو عمسلاو ةقفاوملا يوس سيلو  هبر نذإب

 ار ل

 عما تاه اس اس

 20 (انهلإ

 هللا رئاعش مظعي نمو ا: (00 :57 ) نيتيآلا يف يلاعت هلوق دنع جحلا ةروس يفو
 تيبلا ىلإ اهلحم مث ىمسُم لجأ ىلإ عفانم اهيف مكل + بوُُقلا ىوقت نم اهنِإَف

 0 همالعأ # هللا ٍرئاعش ل لوقيف 4 هللا رئاعش : ريسفت هلق . © قيتعلا

 مث /:لوقيف . .« قيععلا تيبلا ىلإ اهلحم مث إف هلوق رسفيو «هيلإ ةلصوملا ةلالدلا

 0 بلق الإ سيلو كنا راشإلا لهأ دنع ناميإلا تيب وهو ©« قيتعلا تيِبلا ىلإ اهّلحم

 .2')(هلالجو هللا ةمظع عسو يذلا

 ةّبح لاقثم كت نإ اَهّنإ يب اي: ( 16 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع نامقل ةروس يفو.

 4 ةرخص يف نكتف و : يلاعت هلوق رسفي هدجمن «ةيآلا .. . 4 ةرخص يف نكتف لدرخ نم

 مث 9: يلاعت لاق . هللا قلخ يبلع هلا ةقفش ال ساق بلق يذ دنع يأ » ١ :لوقيف ..

 270 ع ةرقبلا] 4 ةوسق ُدَشَأ وأ ةراجحلاك يِهف كلذ دْعب نَم مكبوُلُق تس

 0-50 : يبرع نبال رهاظلا ريسفتلا نم جذامغ 01

 اًميقَتْسُم يطارص اذه نأو ا: () 5+ ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع ماعنإلا ةروس يف

 را ب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبْتاَف

 هفصوو هللا ط أرض : : لمي ملو «هيلإ فابزاد ( اميؤحمم ىطارص اذه ناوي لزج

 4 لبسلا اوعبُكت الو ظءهطارص يلع دوعي ريمضلا «هوعبتاف آل: لاق مث ..ةماقتسالاب

 مكح دجو نإ ىلإ « تلات د هام تاع ب يدكامر يدك ترد عد

 اعرش ناك ام ثيح نم لانل عرشوه ام ثيح نم هرعيتاف يعرش نم اهين

 هب ءاج يذلا هقيرط نع يأ © هليبس نع ل « ارشلا كلت ينعي # مكب قرفتف مهل

 مكلذ اهتياغ هللا ناك ذإ هللا ليبس لكلا نأل ءهللا ليبس نع لقي ملو ؛ هِي دمحم

 يصل بريول ور را رمل ا ع أ رم حوا كامو

 0 !(هريغ يلع

 ١)١( الفعوحات:5/؟ا١. ١؟( الفعتوحات:١١98/5.
 9"( 4:تاحوتفلا /1١14. ) )14تاحوتفلا :؟١7/5؟.



 ديس 777 يس يسع وللا ل م
 انبحاص دجن نكلو:؛ةيآلا نم رهاظلا يضتقم ىلع هنايرجل ءلوبقم ريسفت اذهو

 ءاهرهاظ يلع هل اهملسن نأ عيطتسن ال تاحطش تايأآلا رهاظل همهف يف حطشي انايحأ

 ةنيلغ ل مكر اول ناك انتر هنأل ( اهرهاظ يلع )لوقأ امنإو

 نع ربخأ هلل نأ ٠ ملعا» : لوقي هنأ كلذ نمف انأ هتلهجو وه هدارأ

 هادا ا اا اا ا وج للا

 اذه يف لوسرلا اذه أطخأ امو «ميقتسم طارص ىلع هنأب هسفن فصوف «[ ه6: دوه]

 الإ مث امف © اهتيصانب ذخآ وه الإ ةباد نم ام ف: هلوق دعب الإ كلذ لاق ام هنإ مث «لوقلا
 هتيصانب ذخآ قحلا نم الإ مث ام هنأل «برلا طارص ىلع ةقيقحلا يلع ميقتسم وه نم

 ,معف ( ةباد ) ظفل ركنو «ميقتسم طارص يلع وهو هديس دي نم هتيصان ةلازإ نكمي الو
 لك لازنإ يف انقفوي هللاف ةماقتسا هذهو «ربج اذهف ؟هنع لدعن يتح جوعملا نيأف
 ش .(اهعضوم يف ةمكح

 يناعمل همهف يلع مكحت نأ عيطتست اهنمو . يبرع نبا ريسفت نم جذامنلا ضعب هذه

 نبال ةبوسنملا يناشاقلا تاليوأت يف ام نيبو اهنيب نراقت نأ عيطتست امك «نارقلا

 ةداحصو نفتهكالي تحف ننهعم لك رتاقو ةقيويسسملا نر دلادعملا نا قم: يلع يقتل( قرع
 ْ ٌ :دوحملا

 بتكلا مهأ يه هذهو ؛هيرسفم مهأ مه ءالؤهو «ةيفوصلا ريسفت وه اذهف . .دعبو

 عيمج نم عوضوملاب تمملاو .هقح ثحبلا تيفوأ دق نوكأ يلعلو «هيف ةفلؤملا



 ب 4ج كورسقماو ريشفتلا حس
 سداسلا لصفلا

 ل

 0 اا 0 2 3 ةيمالسإلا ةلملا 0

 اهب غلبو عهذعب نم هدافحأو هٌؤانبأ اهدهعتو ؛ةكزاب اةكرحلا هذه روصنملا أدب

 لك وللا اهيل و يبن يخت هاني لا ايش : ةصاخ - نومألملا

 ٠ ١ .ناكم

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ اولقنف ةميدقلا تاساردلاب قيثو لاصتا ىلع اوناك نيذلا «نييحيسملاو

 ةيملسملا نو يعكلا هذه تعيذأ مث «مهريغو («سرفلاو «دنهلاو «كانويلا ةقسالف بتك

 . لبق نم دهع هب مهل نكي مل يذلا ملعلا نم عونلا 00 سا

 تايرظن نم اهيفام رثكأ مهقري ملف «ةيفسلفلا بتكل اهذه نيملسملا ضعب

 ع لاوج الا نم لاحب هعم قفتت الو «نيدلا عم ضراعتت لا تالا

 «يلازغلا : .ءالؤه سأر يلع ناكو ءاهنم سانلا ريفنتو ءاهيلع درلل مهتايح اوسركف
 هرظن يف ودبت يتلا ةفسالفلا تاير دايو د ىذا يذلا :يقزارلا رخفلاو

 نم اهيفام مغر «ريبك دح ىلإ اهب اوبجعأف بتكلا هذه نيملسملا ضعب أرقو

 الو ءكشلا اهقحلي ال يتلا هميلاعتو «ميوقلا عرشلا صوصن عم ةضراعتم ودبت تايرظن
 نأ مهرودقم يف نأ اودجو مهنأل ءاذه مغر اهب اوبجعأ معن ..ةهبشلا اهلوح موحت

 ال ىحولا نأ سانلل اونيبي نأو «نيدلاو ةفسلفلا نيب وأ ؛ةديقعلاو ةمكحلا نيب اوقفوي

 , سوفنلا نم تنكمت ةمكحلا ءوضب ترائتسا اذإ ةديقعلا نأو «ئش يف لقعلا ضقاني

 لولح نم نوعيطتسي ام لك اولذبف ,مهرودقم يفاذه نأ | واراد .موصخلا مامأ تبثو

 ءانيد ةفلسفلاو «ةفسلف نيدلا حبصي يتح ءامهنيب اوخ اويو «نيدلاب ةفسلفلا اولصيل

 نيملثنملا ضعب يضرأ نإ قيفوت هنكلو «قيفوتلا اذه ىلإ نيملسملا ةفسالف لصو العفو

 («يطسو لولح ىلإ الإ مهقيفوت ىف اولصي مل مهنأل كلذ ءمهنم ريثكلا بضغأ دقف

 هذه لثمو «ةروثأملا ةتباثلا روصلا نعاريثك دعبي اريوصت ةينيدلا ميلاعتلا اهيف اوروص



 تسستسإ 7 , 8 سس تس ا سس 73ج قو رسفملاو ريسفتلا سس

 دجي مل كلذلو «نيرفانتم نيفرطو نيلباقتم نيبناج نيب قيفوتلل حلصت ال لولحلا
 ,مهتالواحم لاطبإو ,نيقفوملا ةفسالفلا ءالؤه يلع درلا يف ةبوعص هفل فل نمو يلازغلا
 .هميلاعتو هدودح دنع نيفقاولا نيدلا لاججر اهب اوضرأ مهنأ اونظ :ئتلا

 :ةفسلفلاو نيدلا نيب قيفوتلا ناك فيك ه
 امهيلع نوريسي ناتقيرط مهل تناك ؛ةفسلفلاو نيدلا نيب نيقفوملا ةفسالفلا نإ مث
 (! ؟ ساس رلار» هششلفلا ءارزلا ترك متصترطلا انك ب نمد مهقيف 2 5

 امب ؛ةيعرشلا قئاقحللاو ةينيدلا صوصنلل ليوأقلا ةقيرط ىهف : ىلوألا :ةقيرطلا امأ
 ءارآلا ةذنه يلإ قئاقحلاو صوضنلا كلت عاضخإ اذه ينعمو ؛ةيفسلفلا ءارآلا.عم قفتي

 1 .اهعم يشمتتو مهرياست يتح
 ءارالاب ةيعرشلا قئاقحلاو ةينيدلا صوصنلا حرش يهف :ةيناشلا ةقيرطلا امأو

 يف مكحمتو نيدلا يع يحصل يي او ينعمو «ةيفسلفلا تايرظنلاو

 .نيدلا يك ارش رثكأو «يلوألا نم رطخأ ةقيرطلا هذهو ؛هصوصن
 : ميركلا نآرقلا ريسفت يف يفسلفلا رثألا ©

 ةبسنلاب دحاو أدبم يلع ًاعيمج ا حال د سرا كل ا لا

 دجو امك «لوبقلا مدعو ضفرلا فقوم اهنم فقو نم مهنم دجو لب «ةيفسلفلا ءارالل
 يف رهاظ رثأ ءالؤهو ءالؤه نم ناكو ءاهل لوبقلاو اهنع عافدلا فقوم فقو نم مهنم
 .كركلا نارقلا نيسفن

  اقلا كللا هذهب مدطصا نارقلا رسف امل هنإف : ةفسلفلل دناعملا قيرفلا امأ

 قيرط يلع امإ .ريسفتلاب اهجزميو تايرظنلا هذهل ضرعي نأ رسفمك هبجاو نم يأرف
 تايرظنلل ةبسنلاب كلذو « نآرقلا صوصن عم ضراعتت ال اهنأ نايبو اهنع عافدلا
 نكمي ال اهنأ نايبو اهيلع درلا قيرط ىلع امإو ؛هيدل ةملسملاو هدنع ةحيحصلا

 لرب الو ا فرانز طفلا ايوا كللذوت قا يلا ىفيتما ناديقلا

 اهاري ال يتلا تايرطنلا قفاوي ام يلع نآرقلا حرشي لوألا لاحلا يف وهو
 يف ةيفسلفلا تايوظنلا ءوض يلع يشم ال ةيناثلا | ةلاحلا | يفو «نيدلا عم ةضراعتم

 يأرلل نوكي نأ نود ءامهدحو لقعلاو نيدلا ءوض يلع صوصنلا رسسفي لب «هريسفت
 مامإلا هريسفت يف اذه لعف نممو ؛هانعم نايبو ينآرقلا صنلا حرش يف لخد يفسلفلا
 كي رك 1 طوف وع يول قلت سون قرارا نينا نكت

 رسف امل هنإف ءارآو تايرظن نم اهيف ام لكب قدصملا :ةفسلفلل ملاسملا قيرفلا امأو

 نم رظن مث ؛هنيع مامأ ةيفسلفلا ءارألا عضو هنأ ذإ ءلالضو رش هلك اقيرط كلس نارقلا



 هدم ةروسلاا وشل ميس عتاب
 نم ةدرجملا ةيفسلفلا هتعزن هيلع هيلمت ام بسح يلع هصوصن حرشف . نآرقلا.يلإ اهلالخ
 ظ . يفسلفلا بصعتلا نم الإ عش. لك

 ضعبل حورش ةقيقحلا يف يه «نآرقلا تايآ ١ ضعبل حورش مامأ انسفنأ اندجو اريخأو
 مركلا نآرقلا ياتي يلع اهتدكو ةفشلقلا عدت اهب ديمق قيفستفلا كايراقتلا
 .هميلاعت عبنمو نيدلا لصأ وه يذلا

 : :يبارافلا ريسفت نم ©

 يفوسملا يبارافلل هدجت ام ,ةفسلفلا اهبيلع. تغط يتلا حورلا هذه نمنف

 نم 0 صوصف ) هباتك يف ( ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو عست )ه779ةئس
 هنأ كالذ نمف اتحب ايفسلف اريسفت . نآرقلا اهب ءاج يتلا قئافلاو «تاياآلا طعن ةئشفت

 لوألا 9: ديدحلا ةروس نم (5 ) ةيآلا يف يلاعت هلو يفرد دزاولا يركز هيلو "يبت

 ةهج نم لوألا» هنأ :لوقيف ملاعلا مدقب لوقلا يلع ًايدبم ًاينوطولفأ اريسفت # رخآلاو
 .هنم هبرق ةياغل دوجولاب هنأ ةهج نم لوأ وهو هريغل دوجوم لك هنع ردصيو هنم هنأ
 ا م و نأ ةهج نم لؤوأ

 را الوأ ديف ناك مرق د لك ربتعا اذإ هنأل ءلوأ وه . هيف ال ةعم دجو ذإ دجوو «ئشلا

 اوناييسا هبل كيمحب هولا ءاهتألا نو قنلا ها قانون انا لووك انفاق

 لثم ةياغلاف ,بلط لك يف ةقيقحلا ةياغلا هنأل رخآ وهف «بوسنملا هدنع فقو اهيدابمو
 ريفعيالا تالا لو لامبلا جارلا قمل ١ لوقت" 917 فيرظ ل 3 للوقف ةداعتتلا
 ال مث ؛ريخلاو ةداعسلل : لوقتف ؟ةحصلا تبلط مل : لاقيف ؛ةحصلل :لوقتف ؟جازملا

 هوريعل ال اهناذل يباع ريدا داما نو ا يدفض بادمال ا هيي ل اويديلع ةررو

 رخآ وه .لوصحلا يف رخآ ةركفلا يف لوأ «ةياغ لك رخأ وه كلذلف « لوألا قوشعملا
 "ل . قحلا نع رخأتم نامز دجوي الو ؛هنع رخأتي نامز لك نأ ةهج نم

 5 يف يلاعت هلوق يف دراولا نطابلاو رهاظلا حرشيو

 نم هب ءافخ الف ؛هدوجو نم لمكأ دوجو ال٠: لوميف . . 4 نطابلاو رهاظلاو اضيأ
 را رهاظ لك رهظي هبو ا ا

 ْ را ل
 بلغ ءروهظلا ديدش هنأل نطاب وه» :لوقيف يرخأ ةرم ةلمجلا هذه حرشي امك

 بجو ؛هتافص يلإ بسدت راثالا نأ هي ولو ,«يفخف كاردإلا يلع هروهظ

 0 قدصتف هتاذ نع

 )١( ص مكحلا صوصف ١714 - ١175 يبارافلا رصن يبأ تافلؤم نم عومجملا نمض .
 مكحلا صوصق (؟) .١7١ص مكحلا صوصق (؟)9 ص؟١7 ٠ 5/١.



 م ظ 000 او ريسفتلا تس

 يف بطال نط هس مروصت بدل مدل نب يقيقحلامالكلا وه كلذ

 د م ل نر 1 وي يكول

 نأ هنأش نم حورلا يف شقتنملا نكل ؛هنم شقتناف يفاصلا ءاملا يلع سمشلا عالطا

 نوكيف « دهاشيف ةروكذملا ةوقلا يف عبطنيف ءايوق ناك اذإ نطابلا سحلا يلإ حيسي

 .7'2 (هنطابب يلكلا هيحو يقلتيو ؛هنطاب كلملاب لصتي هيلإ يحوملا

 ءاهناو ذب ةمئاق ةيعادب 1 ا 00

 ا را ىف اوكا حس راو فقل اوسخ

 ١إ1.١صش 9
 ناز ال يذلا: افصلا 0- ا ا يي حورشلا 00

5" 
 نأو.«كالفأآلا ملاع يه ةنجلا نأ هنم مهفي امب «رانلاو ةنجلا ثوحرشي مهنأ كلذ نمف

 سفنلا درجت نع مهثيدح ىفف ؛ءايندلا ملاع وهو ؛ «رمقلا كلف تحن ام ملاع ىه رانلا

 دسجلا اذهب كانه ام يلإ دوعصلا نكمي ال هنأ نوررقي «كالفألا ملاع ىلإ اهقايتشاو
 ءوس نم ىئىش اهقعي ملو قةنجلا هذه تقراف اذإ سفنلا نإ):نولوقيو «فيثكلا ليمثلا

 كلفلا ملاع يف كانه يهف ءاهقالخأ ةءادر وأ اهتالاهج مكارتو ءاهئارآ داسف وأ ءاهلاعفأ
 سفن نوكتء.امك اهبوبحم وأ اهتمه ثيح اهنوك نأل «نامز الب نيع ةفرط نم لقأ يف

 وهاهقوشعمو دسجلا اذه عم نوكلا وه اهقشع ناك اذإف « هقوشعم ثيح قشاعلا

 8 ال يهف «ةينامسجلا تانيزلا هذه اهتا وهشو «ةينامرجلا ةهومملا ةسوسحملا ١ تاذلملا

 لخدت الو ءامسلا باوبأ اهل حتفت الو «كالفألا ملاع يلإ دوعصلا قاتشت الو انهه نم

 ماعلا هذه رعق ىف ةحئاس رمقلا كلف تحن يقبت لب «ةكئالملا 1

 املك نوكلا يلإ داسفلا نم ةراتو ,داسفلا ىلإ نوكلا نم ةرات «ةداضتملا ةليحتسملا

 ا ل ا رحم

 * يكاربسللا محاد ني املا رين هرب 7502 لادم 4 اباقحأ اهيف نيثبال 9 ءءاسنلا

 ةذل نودجي الو «,ناحيرلاو حورلا وه يذلا حاورألا ملاع درب اهيف نوقوذي ال ضرألاو

 )١( ص مكحلا صوصف *١57. ص مكحلا صوصف (؟) ١55.



 75ج نورسفملاو ريسفتلا حس 27
 ل ل م رقلا يف روك ذملا نانا اخف

 نم ( ه».) ةيآلا + ورانا يع امس حالا. اري كلا ك3. طم را اعلا د

 اعلا لاق هنأ هي هللا وسر نع يورو“ .مهسفنأل نيملاظلا - فارعألا ةروس

 . 2 1١(ضرألا ف -زانلاو «ءامسسلا

 كلفلا بكاوك نإ»:نولوقيف كالفألا ب بكاوك اهنأب ةكئالملا نورسفي مهنأ كلذ:نمو

 د ار طرت راسا يقل نلالك د يخلع وح ةتاويعس كورموتكللا ةكئالم مه

 يف هّللا ءافلخن مه ضرألا كولم نأ امك ,هكالفأ يف هللا ءافلخ مهو «ةتيري ةسايسو

13 

0 0 

 توكلم ىلإ دعصت اهدسج ةقرافم دعب نمؤملا سفن نأ» افصلا ناوخإ يري كلذك

 يف .كالفألا ءاضف يف حبستو «سدقلا حورب ايحتو ,ةكئالملا ةرمز يف لخدتو ءامسلا
 نإ نولوقيو «(ةطبتغم ؛ةمركم «ةذذلتم ؛ةمعنم ؛ةرورسم ؛ةحرف ؛«تاومسلا ةحسف

 ملكلا دعصي هيلإ ط:رطاف ةروس نم ةرشاعلا ةيآلا يف لجوزع هللا لوق ينعم وه كلذ

 . 2504 هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا
 يه راج ديوتي الاسم ديان ينو سيددس ل

 ةروبس نم ( ١11 ةيآلا يف - هلوقب اهسواسوو سوفنلا يلإ راشأ هللا نإ ):نولوقيف
 4 ارورغ لوقلا فرَخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجلاو مالا ماعنألا
 («ساوحلا 0 دق يتلا ةريرشلا ةقرافملا سوسفنلا يه نجلا نيطايشف
 !( داسجألاب ةسنأتسملا ةدسجتملا سوفنلا يه سنإلا نيطايشو
 0 ل صرع ا عر

 ٠. 7 (لعفلاب نيطايش تناك اهداسجأ تقراف اذإف ؛ةوقلاب

 ةروس نم ( 59 ةيالا يف هلوق ىف ء ادهشلا هلل ٍةيمست نآنومهفيامك

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم هيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف ط: ءاسنلا

 ةقرافملا ةيناحورلا رومألا كلت مهتداهشل وه امئإ مسالا اذهب © اقيفر كئلوأ نسحو

 ١. 7 (اهميعنو ايندلا ةنج اهب نونعيو ؛يلويهلل
 ناهذأ نع ةديعبلا قئاقحلل زومر الإ وه ام نارقلا نأ نودقتعي افصلا ناوخإ نإ مث

 )١( :افصلا تاوخإ لئاسر  39 - 31/1٠ةئس ةيبرعلا ةعبطملا ١997 .
  65ناشلا ردنعلا :١ رة

 ه١. ةنس رابخألا ةفحن ةعبطم :1١١١/15 ١١١. ردصملا سفن (599

 اها دوب روكا ا يس 0 ارا لئاسر 45

 كرا د معرملا سنع 5 0 اسلا عجرملا ( 5 )



 يبي 5 وسلا ليسا سس
 يف حيرصتلاب هدقتعاو هب ءاج امب هتمأ صاوخ ربخي هْتِكَع يبنلا نإ :نولوقيو ةماعلا

 ظافلألاب ماوعلا دنع اهنع زمريو ءاهيلإ ريشي مث ؛موتكم الو زومرم ريغ «نلعلاو رسلا
 ,2''مهسوفن اهلبقتو ءروهمجلا اهلقعي امب ليوأتلل ةلمتحملا يناعملاو «ةكرتشملا

 ريغ نآرقلا رهاوظ نأب ليئاقلا ةيننطابلا بهذم نيع وه اذه نأ فاخ ريغو

 دا
 حورش يرت امك يهو .ميركلا نآرقلا تايال نيملسملا نم ةفسالفلا حورش ضعب.هذه

 نم لاحب ي 0ع ل ا

0-7 

 يف ةفسلفلا تمكحت نيذلا ةفسالفلا ءالؤه نم ًافوسليف نأ عمسن ملو ..

 دعبل كلف يف هل هندجو ام لكو ؛عركل رش الهاك ًاريسف اانا :مهلوقع

 يف ارثأ هل اندجو نم رثكأو ةفسلفل | يف اهوفلأ يتلا مهبتك يف ةقرفم ةينارق ماهفأ ضعب

 00 رقع ..دق ذإ ءانيس نبا ىلع وبأ سيئرلا وه .ةفسالفلا هز ريا
 . . # ضرألاو تاومّسلا رون . آف رونلا ةروس نم (75) ةيآلا يف يلاعت هلوق

 ا اذهلو .يرخأ تايآ ضعبو '' 7 نيتذوعملاو ء«صالخإلا ةروس ريسفت يلعو ١*2
 ةدوب كالا يسال يريم لتوا روكلا اهلك علل ناو ةيفستملا» هيرعوا
 راسا مضر اح ع
 «هفيطتا ءاسسا قلك همس + انيس نبا ةمح رت«

 نم هوبأ ناك . انيس نب يلع نب نسما ىب هلل نع اسما 0 هيلع
 ةنس انيس نبا يلع وبأ هل دلو اهارق نم ةيرق يفو «يراخب يلإ لققنا مث «خلب لهأ
 وبأ فوط مث «يراخب يلإ هلهأ عم لقتنا مث مات يس حا

 هلو نآرقلا ظفح .نونفلا نم اريثك لصحو ؛مولعلاب لغتشاو «دالبلا يف كلذ دعب يلع

 .ربجلاو باسحلاو ؛نيدلا لوصأ نم ءايشأ ظفحو «بدألا نقتأو «نينس رشع رمعلا نم
 ؛ةيهلإلاو ةيعيبطلا مولعلاب لغتشا مث 0 دبع يبأ يلع قطنملا ملعت مث

 .هيف دحأ هلدعي ال اعراب حبصأ يتح هيف ةفلؤملا بتكل <لا أرقف بطلا ملع يف بغر مث

 الإ ةرشع ةنماثلا نس هيلع تأت مل مث ؛هرمع نم ةرشع ةسداسلا زواجتي ملو اذه لك
 امأ «بقاثلا هنهذو قراخلا هئاكذ يلع لدي امث ؛اهاناع يتلا مولعلا ليصحت نم غرف دقو

 (ةمكحلا ىف ءافشلا,ب انك .:اهمهأ نيمو «فنضم ةئامل برابقت «ةريثكف هفيئاصت

 /١85. ::هسفن عجرملا(١)

 . عئادبلا عماج باتك ىف ريسفتلا اذه دجوي (؟)



 1 ورسلاو ومقلي سين يس يس يس حجم
 اهب سانلا عفتنا يتلا .:ةميقلا هبتك نم كلذ ريغو «نوناقلاو «تاراشإلاو «ةاجنلاو

 .اريثك

 ناك هنأذ 1 ذإ ,ةيسايس يرخأ ةرهش ةيملعلا هترهش ىلإ انيس نبا يلع وبأ عمج دقلو

 نم يلع وبأ ج برخ أ ةلودلا رؤمأ تبرطضا املو «ءناطلسلل لامعألا هدلاو عم دلقعي

 سيشل ةرارولا ةلقم هلاهؤدتا دبع نإ ليفون نه ينك هكر تنطو قرش
 سمس اولاشو «ةيلع اوضيقوهاهوسهنو ههراذ' ىلع اوواغاو#هيلع دكللا راق مثار ةلوذلا
 تام املوءكلذ دعب اريزو ةلودلا سمش هداعأ مث «يراوتف ىلطأ مث «عنتماف هلعق ةلودلا

 هتافو تناكو ؛هرثأ يلع تام ديديش ضرم ةكردأ مث .ناهبصأ يلإ هجوت ةلودلا سمش

 همحرف اهب نفدو «( ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث )ه4 57 ةنس نادمهب
 الا
 ريسفتلا ىف انيس نبا كلسم »

 ام ةمالس يلع ضيرح ةفسلفلل بخم فوسليفو «نآرقلاب نيدي ملسمك انيس نبا
 يضري يتح «ةفسلفلاو نيدلا نيب قفوي نأ يلع صرحلا لك اضيرح ناك «ءارآ نم اهيف
 مئاعد نم يلوألا ةماعدلا وه نآرقلاو -ايعيبط ناكو .ةيفسلفلاو ةينيدلا هتيجان

 ودبت يتلا ةيفسلفلا تايرظنلاو نآرقلا صوصتن نيب انيس نبا قفوي نأ - مالسإلا

 : يذلا ىلع ارش لاكغا اييق ءاهقاك علا تدل هةيبرمات اع ايل رطب
 . ةتباثلا ةحيرصلا نآرشلا قئاقحل الاطبإو

 يف ةيفسلفلا تايرظنلا مكحف « ةفسلفلا يلإ رظنو ؛نآرقلا يلإ انيس نبا رظن
 م ل ير لولا ا و لا

 نأ دقتعي ناك هنأل كلذو «ةيفسلفلا ءا رالاب ةينيدلا قئاقحلا حرش يه ابلاغ هحرش

 تزجع «؛ةماعلا ماهفأ يلع قدت قئاقحل هلع يبنلا اهب زمر زومر الإ وهام نآرقلا

 زجعيام مهنع يوجب نأ مهنكمي امب يبنلا اهيلإ زمرف ءاهكاردإ نع مهماهفأ
 نوكي نأ يبنلا يلع طرتشملا نإ) :لوقي وهو ,مهنم صاوخلا الإ سانلا ةماع هكاردإ نع
 5 نسيسا وكلا 2 يف نوطالفأ ركذي امكو ؛(ءاميإ هظافلأو ءازمر همالك

 نانوي ةفسالف ةلجأ كلذكو :يهلإلا توكلملا لدي مل لسرلا زومر يناعم يلع
 ,مهرارسأ اهيف اوشح يتلا «تاراشإلاو زومرلا مهبتك يف نولمعتسي اوناك مهؤايبنأو
 يلع فقوي نأ ها نسل يبنلا نكمي ناك امو ..نوطالفأو طارقسو سروغاثيفك.
 .2؟).مهلك مهيلإ اثوعبه ناك ذإ مهلك رشبلا اميس الو ءايفاج ايبارعأ-جلعلا

 الإ اهتقيقح فرعي ال زومرك نآرقلا صوصن يلإ انيس نبا رظن ساسألا اذه يلعو

 ماا 0/5 نسذلا تارذشو +917 هكا ني ةنايقألا عن ايفاو ركنا 0

 19٠4. ةنس ةيدئنه ةعبطم ١1-2١75 4ص انيس نبا لئاسر (؟)



 ع اب
 هلمع يف ناكف «ةيفسلف ل ملا سلا مستلم

 . مركلا نآرقلا حورو «نيدلا ةقيقح نع اديعبو الشاف اذه
 رادقم يلع فقتل «ميركلا نآرقلا صوصن ضعب يف انيس نبا هلاق ام ضعب كيلإو

 .ةتباثلا نآرقلا قئاقح نع هدعبو «هتفاهت

 شرع لمحيو ل : ةةادل عروس ند نا ازا ل نهرا مشن ايجار ضرع
 2كالفألا كلف وه يذلا عساتلا كلفلا هنأب شرعلا رسفف . .4 ةينامث ذئموي مهقوف كبر

 .عساتلا كلفلا تحت يتلا ةينامثلا كالفألا اهنأب شرعلا لمحت يتلا ةينامشلا ةكئالملا رسفو

 :اهصنب هترابع كيلإو

 مهَقوَف كبر شرع لمحيو )8 : هلوق نم لجو زع هبر نع هِي يبدلا غلب ام امأو ):لاق
 نم شرعلا يلع يلاعت هللا ءاوتسا يف ضيفتسملا مالكلا نإ : :لوقنف ) 4 ةيِناَمَإ ذئموي
 نيعرشتملا نم ةهبشملا يعدتو «ةينامسجلا ةعدبملا ت ادوجوملا ةياهن شرعلا نأ : ةياضرا

 مهنإف يفسلفلا مالك يفامأو ءاذه . لولح ليبس يلع ال شرعلا يلع يلاعت هللا نأ
 نأ نوركذيو ؛كالفألا كلف وه يذلا عساتلا كلفلا ةينامسجلا تادوجوملا ةياهن اولعج
 .:نايكلا عامس باك رخآ يف وطسرإ نيب امك ؛لولح.يلع ال هيلعو «كابه يلاعت هللا
 نإ:اولاق دقو . .اذه .مرجلا اذه وه شرعلاب ينعملا نأ يلع اوعمجأ نوعرشتملا ءامكحلاو
 امإو «ةيعيبط امإ ةيتاذلاو .ةيتاذ ريغ امإو ةيتاذ امإ تاكرحلا نأل «سفنلاب كرحتي كلفلا

 الو ينفت ال كالفألا نأ ا الا لماكلا قطانلا وه اهسفن نأ اونيب مث «ةيسفن

 ناسنإلاك نوتومي ال ءاعطق ءايحأ ةكئالملا نأ تايعرشلا يف عاذ دقو «رهدلا دبأ ريغتت

 ىمسي تيملا ريغلا قطانلا ىحلاو «تومت ال ةقطان ءايحأ كالفألا نأ ليق اذإف تومي يذلا

 دوي شرتحلا نإ: عنظو تالاف هلي ةيقعا اذإكا ( ةكئالط يمس: كذلفألاب اكلم
 هيو ىلع اه اهدا وو راكذاقا ةتانيتاام ا سيريخقال وسم عطرو هقافانلا ىلع

 يعيبط لمحو «ناسنإلا ا و 1 د مل
 ال يعييطلا لشلا انه ىنعلاو :داوبولا ىلع رافلاو «ضرألا ىلع لوهحم مالا هلوقكا

 تام نم نأ :عراشلا 00 ل ا

 يعول و دغولا لعش هكا ةقرابفملا هع ةيتاسنإلا سفنلا نيقتت ناك الوب ةةعم ابق كفاق
 .6)21 تقولا كلذ ىلإ امههابشأو

 روثاملا نع !ديعي ايهشلف اريسيفت طاربضلاو ناثلاو ةنجلا ريفي مين دنجن كلذك

 :ءنمهو ىلايخ ملاعو ءيسن ملاع :ماسقأ ةثالث ىلإ ملاوعلا مدسقيف ؛حيحصلا كالا
 يسحلا ملاعلاو ؛رانلا وه يلايخلا ملاعلاو ؛ةنجلا وه هات يلقن ناكل يلم حاعو

 )١( انيس نب بأ لئاسر ص١5/8 553



 بسس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا تس

 رثكأ روصت يف جاتحي لقعلا نأ ملعا) :هحرش يف لوقيف طارصلا امأ .روبقلا ملاع وه
 كلشي هقأ د لا يك سال ب كير وك رو

 0 نم وه اذهو «مهولا يلإ لايخلا يلإ رهاظلا سحلا نم
 ملاع يف اقيرطو اطارص دحلا فيك يري نيد تسل هتاذ غلبي يتح بعص
 اموءالقع 0 فقو نإف «لقعلا ملاع غلب هزواج نإف :ميحجلا

 ا صل ل يي ا
 ( اتيبم انارشتخ

 ةعست اهيلع 5000 ريالا ىف ىلاعت هلق انيس نا رستم كالادك

 ةيقابلا ته ةيتاويعطا سفبلا نأ ررقيف-«نآرقلا-ف فد نع اذيعب يفساق ربسفت رع
 ةينارخ ةفلطحلا رار ةلوكوا ةيك ا ردإ قوطي لل ةيسقتم ىوب يدوس ف ةجئاذل
 كلتو «ةرهاظلا س اوسللاب تاسوسحملا لايخلا تاروصت يه : و مرا

 تجاو ريغ اهمكِح زوضلا كلت يلع ةمكاحلا ةيمهولا ةوقلاو ءرشع ةتس تاسوسحملا

 امو ٍظ :هلوق امأو» :لوقي مث . .رشع ةعست ةدحاوو «رشع ةتسو «نايتاذ - ةدحاو

 ىوقلا هين ةقيوتقلا ل ا ركاقلا ] 4 ةكئالم الإ راثلا باحصأ انلعج
 0 ( ةكفالاب ةسوعسما تكلا ةفيلفلا

 ءافريح ايلف: ا ديبسقتةفنسلا ناعلا 'تاوبأو:ةئيتافسلا ةدملكا 5000

 ةينامث ةنجللو «باوبأ ةعبس رادلل نأ لجو زع هبر نع دمحم ىبنلا غلب امامأو ):لوقيف

 يهو ةرهاظلا ساوحلاك تايئزجلل ةكردم امإ ةكردملا ءايشألا-نأ ملع دق ذإف «باوبأ
 ساوحلا ةنازختك داوم ريغب ةروصتم ةكردم وأ «داوملا عم روصلا اهكاردإو ؛.ةسمخ

 ابجاو ةمكاح ةوقو «مهولا وهو بجاو ريغ امكح اهيلع ةمكاح ةوق و ؛لايخلاب ةامسملا

 «ةيدمرسلا ةداعسلا يلإ تدأ ةلمج ةينامثلا تعمتجا اذإف .ةينامث كلذف «لقعلا وهو

 ةواقشلا يلإ تدأ نماشلاب الإ مسعت ال اهنم ةعبس لصح نإو ةئجلا يف لوخدلاو
 ةنعبشلاف «اباب منسي عئشلا 000 نأ تافللا ع لا ةيدفرتملا

 اباوبأ تينمس ةنجلا ىلإ ةيدؤملا ةيتاسمئلاو ءاهل اباوبأ تيهمس رانلا ىلإ ةيدؤملا
 1 ١ ا

 تاومّسلا رون للا .اظ:رونلا ةروس نم (؟هررةيآلا يف يلاعت هلوق انيس نبارسفيو ْ

 بكروك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرألاو

 ملولو ءيضي اهتبز داكي ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد

 سارا ةباسلا عجرملا )١( 17 31 نع ابيشا نبا لئاسو ١9



 ل ع ررسفلاو ريسفلا ب

86 
 نم فشمل 0 نه ىلا م :نيينعمل كرتشم مسا رونلا»:لوقيف

 نأ -يععأ . ميج كح نادل ل | لصوملا ببسلا
 يتاذلا ريغو يتاذلا يف مكحلا دانك ريس اكل بع رهو وما بربع اعنا
 نع ةرابع وهف © ةاكشمك ::هلوقو:لكلا نع ةرابع 4 ضرأألاو تاومّسلا إف: هلوقو
 ئهتلا ةديج ناردسجلا.ةبراقتم ةاكشملا نأل «:ةقطانلا سفنلاو ينالويهلا لقعلا

 امكو:.رثكأ ءوضلاو.ءدشأ هيف ساكعنالا ناك ناردخلا براقي ام لك نآأل «ةءاضتسالل

 تافشملا يعول ةلياقي يشي ةلراق كلل عر وفلاب يكس عيقلاو» رجلان

 هتبسن يذلا ىنالوهيلا لمعلا وه ةاكشملاب زومرملاف ؛ةاكشملا وه ةيوهألا لضفأو ؛«ءاوهلا

 سول حك رب عم يلإ ة ةاكشملا | ةسنك دافتسملا لقعلا يلإ

 يلإ ةوقلا نم هل جرخمو ةفسالفلا هب دح امك فشلل لامك وه امك رونلا نأل ؛لعفلاب

 .ةاكشملا يلإ حابصملا ةبسنك ينالويهلا لقعلا يلإ دافتسملا لقعلا ةبسنو ؛لعفلا

 رخآ عضومو يرخأ ةبترم دافتسملاو ينالويهلا لقعلا نيب ناك امل © ٍةجاجز يف ل: هلوقو
 يلإ حابضملا نايعلا يف لصي ال يذلا وهف «حابصملاو فشملا نيب يذلا ةبسنك هتبسن
 كافشلا نماهنأل ةجاجزلا جراسلا وم جربتو هجرسلا رهو طسوعب الإ قشلا

 يفاصلا جاجزلا اهلعجيل # يرد بكوك اهنأك ل: كلذ دعب.لاق مث . ءوضلل لباوقل

 نيمو ياعمي كاوخا و يس يي و لا دل حاملا «فشملا

 لاعفألل ةدامو ةعوضوم يه يتلا ةيركفلا ةوقلا هب ينعي © ةنوتيز ةكرابم ةرجش
 يف انيس نبا ر دعس نكره" وو .جارسلل ةدامو ع نأامك «ةيلقعلا

 نوطالفأ يتركف نم جيزم اذه هحرش نأ يرتسو «تئش :. نإ هيلإ عجراف ةيآلا هذه حرش

 د ل
 ش . لمعلا ماسقأ نم وطسرأل:فرعي

 د مف قلفلا ةروس نم ( 4 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق ريسفت يف لوقيو
 ابنلا ةوقلا ىلإ ةراشإ # دقعلا يف تاناَقتلا ٌرش نمو ظ: يلاعت هلوق» : # دقعلا يف

 0 ا نإف
 ضعب نع اهضعب لاعفنا ةدش نم اهبكل «كاكفنالا | يلإ ةعزانتملا ةفلتخما ةعب بر ألا رصانعلا

 يبصر نآل' تيس فلا ثإف ةيناببلا يرقلا ئهااهيف تاثافتلاو+ ايناويخ انالب تراض

 19/6 فا: ضاافيس ىذا تاني 5



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا تل جيل
 هذهو...قمعلاو ضرعلاو لوطلا يأ هتانهجج عيمج نم رادقملا يف ادئاز ئشلا رهوج

 .( ةروكذملا تاهجلا عيمج نم يمانلاو يذتغملا مسجلا ةدايز يف رثؤت يتلا يه يوقلا

 ا ءاكلإ

 اذإ دساح رش نمو :اضيأ قلفلا ةروس نم (ه) ةيآلا يف يلاعت 500
 او (سفنلا نيبو ءاهلك هاوقو ندبلا نيب لصاحلا عازنلا هب ينع»: لوقيف . . # دسح

 ..4 ساّنَحلا ساوسولا رش نم: ( ؛ 6 ) ةيآلا يف .يلاعت هلوق رسفي سائلا ةروس يفو
 اهتروريض.بسسحب: ةليخسملا ردا ف كي يسولا عفوت يتلا ةوقلا هذه):لوقيف

 يلإ اههجو سفنلا نإف سكعلاب نوكت اهتكرح نإ مث «ةيناويحلا سفنلل ةلمعتسم

 كلتف اهقئالعو ةداملاب لاغتشالا يلإ اهتبذج اذإ ةليختملا ةوقلاف «ةقرافملا ئدابملا

 .سكعلا يلإ ةيناسنإلا سفنلا بذجتو سكعلاب - كرحتت يأ - سنخت ةوقلا
 0 | فاح عنب اديهلف.“

 ولالا ةّنجلا نم اضيأ سانلا ةروس نم ( 7) ةيآلا يف يلاعت هلوق رسفيو
 ساوحلا يه ةرتتسملا رومألاف «سانئتسالا وه سنإلاو ءراتتسالا وه نجلا) :لوقيف
 .247 (ةرهاظلا ساوحلا يه ةسناتسملاو ؛ةنطابلا
 : ةفسالفلا ريسفت يف انيأر ©

 اير وكلا ل رع د ا صم نال اب ىطبب داع
 املسم نأ بسحأ الو ؛ةينآرقلا تايآلل مهتاليوأت يف ةينطابلا هيلإ بهذي ام نيع يرت
 قئاقحلا نأ يوعد ىلع هلاثمأو انيس نبارقي ةفسالقلاو ةفسلفلل ابحم ناك امهم

 مهلوقع ىلع تيفخو «ةماعلا ماهفأ نع تقد «يرخأ قئاقحل تاراشإو زومر ةينآرقلا
 ميركل نارقلا كاباب يتلا 00

 ا ل ل ا ل ل ذه

 طمن يلع نوريسي مهلك «ةيمالسإلا ةفسلفلا لاجرو ؛«ةيفوصلا ا
 . نطابلا وأ ةراشإلا وأ زمرلاب هنع نوربعي ام وه كلذ «هيمارمو نارقلا دصاقمل ماده دحاو

 هذه اهتقلت مث ٠( “7 ةفسالفلا ءامدق نم نيملسملا ىلإ ترس يودع اهنأ انل رهظيو

 جيورت يلع اريبك انوع اهيف اوأر مهنأل نسح لوبقب اهتلبقتو ء«بحر ردصب قرفلا
 !!نيملسملا نيب مهتالالض رشنو «مهعدب

 )١( ةنس ةداعسلا ةعبطم - 788 707 ص عئادبلا عماج 1911 .

 ): ( ص قباسلا عجرملا 23١ 1.

  ) 5١ةيبابلا نع انمالك دنع يدوهيلا ( نوليف ) نع هانلق ام رظنا .



 اكمل أ ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 0 عباسلا لصفلا

 ءاهقفلا ريسفت

 : يهقفلا ريسفتلا روطت نع ةيلامجإ ةملك ه
 ١- ةيهقفلا بهاذملا مايق أدبم يلإ ةوبنلا دهع نم يهقفلا ريسفتلا :

 حلاصمب قلعتت يتلا ةيهقفلا ماكحألا نمضتت تايآ يلع المتشم ميركلا نآرقلا لزن

 ام نومهفي هيَ هلل لوسر دهع ىلع نوملسملا ناكو « مهارخأو مهايند يف دابعلا

 نم مهيلع لكشأ امو ةيبرعلا مهتقيلس يضتقمب ةيهقفلا ماكحألا نم تايآلا هل

 . هلل هللا لوسر يلإ هيف اوعجر كلذ

 املا و ا ف داش نوط م بل وق احم مك للا لوسر يفوت املو

 هده طاببتسال ةدضا ل  سا دراما ومكحي

 مهلوقع يلع اهنوضرعيو هتايآ يف نورظني «ميركلا نآرقلا وه ةيعرشلا ماكحألا
 اوأج الإو ,تمعنو اهبف تدج يتلا كدر نع اهراد نأ مهل نكمأ نإفءمهبولقو

 ءوض يلع مهيأر اولمعأو اودهتجا امكح اهيف اودجي مل نإف هيي هللا لوسر ةنس يلإ
 مكحلا يلإ نوجاتحي اميف مكحب اوجرخ مث ؛ةنسلاو باتكلل ةيلكلا دعاوقلا

 . هيلع
 مكحلا يلع انايحأ نوقفعي اوناك ماكحألا تايآل مهرظن يف ةباحصلا نأ اري

 نوثحيبي يتلا ةلأسملا يف مهماكحأ فلتختف «ةيآلا مهف يف نوفلتخي انايحأو «طبنتسملا

 ةدع يف بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع نيب عقو يذلا فالخلاك ءاهمكح نع
 يلعو «لمحلا عضو اهتدع نأب مكح هنع هللا يضر رمعف ءاهجوز اهنع يفوتملا لماحلا
 ببسو .مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ يصمو («لمحلا عضو :نيلجألا دعبأ اهتدع نأب مكح

 لماحلا ةقلطملا ةدع لعج هناحبس هللا نإف «نآرقلا يف نيماع نيصن ضراعت فاالخلا اذه

 يضر يلع مدنا يما رع نم ارمعو روض عبرا اولا هده لعجو ليلا عمو

 بهذو يرخآلا مومعل ةصصخيم امهنم ةيآ لك نأو ءاعم نيتيآلاب لمعلا يلإ هنع هلل

 يضر رمع يأر ديأت دقو «ةافولا ةيال ةصصخم قالطلا ةيآ نأ يلإ هنع هلل يضر ربع

 لمحلا تعضوف ءاهجوز اهنع تام ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيسبس نأ درو امب هنع هللا

 .21) جاوزالل هنت هللا لوسر اهلحأف ,هتوم نم اموي نيرشعو ةسمخ دعب
 نعوشام نهب ةاريم ييبعت حا سات نيدو نيانع دولا ني مقو يلا :بتالشاكو

 باللو «ثلثلا ماللو ,فصنلا جوزلل نأب يتفأ هنع هللا يضر سابع نباف «نيوبأو جوز

 )١١( ص يرضخلل عيرشتلا خيرات رظنا 7:١١ .



 ؟ج نورشفملاو ريسفتلا سس ججلل
 مل نإف# ءادينلا ةروس وس معنا 0

 يق ا يضرب اك نب لك رك . 4 ثلشلا همألف هاوبأ هثروو دلو هل ن

 ىثنأو ركذ مالاو بألا نأ ارظن ج وزلا ضرف دعب يقابلا ثلث ةجوزلل نأب اوتفأ أ ةباحصلا

 ا ا ١7( ٠ نييثنألا ظح لثم رك ذللف ةدحاو ةهجب اثرو

 1 لا ع دول

 از يجز فاحت ل يئاج ينك 0 ل لا

 .هب ذخأو

 | : ةيهقفلا بهاذملا مايق أدبم ىف ىهقفلا ريسفتلا ©

 كن قود اكو را اممم ل رويل يح لا دع للعسل

 د اه هريعو ةطبلاو ثارقلا وهف تنم ثوارخلا هده ىلإ طع هننإ كك كاف"( مهنا بع
 قحلا وه هنأ نسوا ا صال سر عا وتم

 9 ةرثك عم مهن هر رسل هكسشو اد

 0 وناك لب «بهاذملل بصعتلل ةرداب مهنم رهظت مل ماكحألا

 0 عجري نأ مهنم دحاولا يلع زيزعب سيلو ؛حيحصلا مكحلا نوبلطيو
 ا | :لوقي ناك هنع هللا يضر يعفاشلا وُه اذهف ؛هبناج ىف قحلا نأ هل رهظ

 مسا ار يلع هقفلا يف لايع سانلا :لوقي ناكو «ييأر وهف

 اذإ :لوقي ناكو ا ا ا

 110 نيعئاعلاو ةباحصلا 00 0 ل

 ش ١ رع ل سا ا ين كا

 كربلا قو ىلا ثبت 0

 يلإ نورظني امك مهتمئأ لاوقأ يلإ اورظن نأ يلإ ةدلقل د
 ل ل يملعلا مهدهج اوفقوف « عراشل

 كرف ف وردا ةفاتتلاو يكبسلا : ةذتاسألل يمالسإلا د رات رظنا(١١

 50007 سمو سور ام ىدطخلل مالسالا درشتلا عي رات رظنأ('؟



 لل ا
 0 كلذ رثأ نم ناكو «هدينفتو فلاخغملا بهذم لاطبإل مهعسو يفام

 نم لقأ الف الإو «ليوأتلا هنكمأ نإ هبهذمل دهشي امبسح اهلوأف ماكحأآلا تايآ يلإ

 "رس الل يف نوكت نأ حلصت ال هب اهلعجي اليوأت اهلوؤي

 للا دبع اذهف .«ليوأتل كلان 4 هيما ةسالا كاناؤم صيصختلا وأ خسنلاب لوقلا

 ةيآ لك ١ :لوقي ةفينح ىب أ بهذمل نيبصعتملا دحأ وهو ه 54 ٠ ةنس يفوتملا يخركلا

 6 (خوسنم وأ لوؤم وهف انباحصأ هيلع ام فلاخي ثيدح وأ

 د و فلما رب ا اموال جا ذه عمو

 يتح ليلدلا رياسي يذلا رحلا ثحابلا ةرظن مهلاوقأ يف رظنف (ةمئالا نم فايهتإلا

 . هلئاق ناك ايأ قحلا يلإ هب لصي
 ريستقمحلا تن: رهال تاوع نييفشلا رع دو نيكس تعا حازم ءالؤهل ناكو

 ريغو ين اهنولزنيف مهبهذم ندلتخت نم كاياألا يلإ نورظني نوبصعتملاف ؛ (يهقفلا

 رهظي ام بسح ىلع اهنولزنيف يبهذملا يوهلا نم ةيلاخ ةرظن اهيلإ نورظني نيبصعتملا

 للا تا
 : ةيمالسإلا قرفلا عونتل اعبت يهقفلا ريسفتلا عونت ©

 ءاوخللا نزع ايه رعت هاندجو .هلحارم عيمج يف يهقفلا ريسفتلا انعبتت نحن اذإو

 اعبت ٍريسي كلذ دعب مث ةفلتخما به بهاذملا | مايق تقو ىلإ نآرقلا لوزن أدبم نم ضارغألاو

 نم افيظن أدب عونتم يهقف ريسفت ةنسلا لهاأاف ءاهعونتب عونتيو ءبهاذملل

 يلع موقي يهقف ريسفت ةيرهاظللو انفلسأ امك هب ثولت نأ ثبلي مل مث .بصعتتلا

 .مهصخي يبهقف ريسفت جراوخللو اهنع ديحي نأ نود نآرقلا ره رهاوظ دنع فوقولا

 ليوأت يف دهتجي ءالؤه نم قيرف لكو . 0 ا ا ل
 ىلإ مهضعبب يدأ امم. ..لقألا يلع هضراعت ال وأ لا ع از ضرع
 يقال ولام اهيناعس نع ةيئارفلا كاضداب كود لوح | يف فسعتلا
  :ءاهقفلل يريسفتلا جاتنإلا ©

 يلع رثعن داكن ال انإف ؛ رنزقتلا رييبقفلا نرخ كلم نع يعل ا يتاازاد ادم

 اصلا ةادل هايس را كل حلا . نيودتلا رصع لبق كلذ نم ئش
 0 فلأ دقف نيودتلا رصع دعب امأ ؛ةفلتخما بتكلا باحصأ مهنع اهيوري

 .يهقفلا ريسفتلا يف مهبهاذم فالتخا يلع ءاملعلا
 ش :ةيفنحلا نمف «©

 نم ةئامثالثو نيعبس ) ه 707١ ةنس يفوتملاو صاصجلاب فورعملا يزارلا ركب وبأ فلأ
 لهأ نيب لوادتمو ؛رابك تادلجم ثالث يف عوبطم وهو (نآرقلا ماكحأ ) : ( ةرجهلا
 .ملعلا

 )١( ص يربربلاو سياسلاو يكبسلا :ةذتاسألل يمالسإلا عيرشتلا خيرات 58١ .

 مر  -5١"ج نورسفملاو ريسفتلا (



 ١ج نورسفملاو ريسفتل ا : ظ

 اجو ةرصما ةساجلا تكس يف يرخأو را ةعكم يف ةخسن هنو يع دلجم 1

 ل
 . ( ةرهاقلا 0

 :ةيعفاشلا نمو د

 عبزأ )هه ٠ 4 ةنس يفوتملا يسارهلا ايكلاب فورعملا يربطلا نسحلا وبأ فلآ

 ءريبك دلجم يف طوطختم وهو «( نآرقلا ماكحأ ) هباتك : ( ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ١ درعا فكل فز متو يمل عكا زازا دوس

 فورعملا يبلحلا دمحم نب فسوي نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش فلأو

 زرنا هناح رجلا وف نار سيخ م تبدو ةويييدرتلاو (نيمسلاب
 وهو ؛لوألا ءزجلا رهزألا ةبتكم يف هنم دجويو (زيزعلا باتكلا ماكحأ يف زيجولا

 مكيلَع ئدتعا نمف :  ةرقبلا ةروس نم ( 154 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع يهني

 . فلؤملا طخبب طوطخمم وهو «ةيآلا .. هل كل عرش ري ع رحل

 هباعك ةيقرجسهلا عضاخلا نرقلا ءاسلع نم-يكفتشلا دونمحم هللا ديع نب يلع فلأو

 طخب ةطوطخسم ؛ةيرهزألا ةبتكملا يف ةخسن هنم دجوتو (نيبملا باتكلا ماكحأ)

 ا ْ .مجحلا طسوتم دلجم يف «فلؤملا

 نم ةئامعستو ةرشع يدحإ) ه١51 ةنس يفوتملا ءيطويسلا نيدلا لالج فلأو

 (ةيرهزألا ةبتكملا يف دوجوم وهو «(ليزنتلا طابنتسا يف ليلكإلا ) هباتك : ( ةرجهلا
 .مجحلا طسوتم دلجم يف طوطخمو
 :ةيكلالا نيو

 رمزا ومال ايدنس و يعبر: كالفن تالة در نحنا يبدا نب ركب وبأ فلأ

 لهأ نيب لوادقتمو نيريبك نيدلجم يف عوبطم وهو «( نآرقلا ماكحأ ) هباتك

 .ملعلا

 ةئامتسو نيعبسو يدحإ)ه5ا١ ةنس يفوتملا يبطرقلا هللا دبع وبأ فنلأو

 بتكلا ر ادب طوطخم وهو (نآرقلا ماكحأل عماجلا)هباتك : (ةرجهلا نم

 اءزج رشع ةعبرأ نآلا يلإ هنم متف بتكلا راد هعبطب تماق دقو ؛ةيرصملا

 ةبهأ يلع هنم يقبامو (رطاف) ةروس رخآ رشع عبارلا ءزجلا يهتني
 يللا

 تذخأ هخسن تدفن الو ريسفتلا اذه عبط مت دقف نآلا امأ ءباتكلا فيلأت تقو اذه ناك ١(

 .( بعشلا باتك ) ةلسلس نمض هعبطب بعشلا راد تماق امك «ةيناثلا ةرملل هعبط ىف بتكلا راد



 حرش ) هباتك :يرجهلا نماشلا نرقلا ا سرك 0
 .ريسفتلا اذه انيديأ ىلإ لصي ملو ( ةيآ ةئ

 :يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم سل -
 عةيرصملا بتكلار اد يف ةخسن هنمو ( ةعطاقلا ة ةحضاولا ماكحٌألاو ةعنايلا ت تياووعشلا

 دلجم ىف هنم ىناثلا ءزج لا ةيرهزأل الا ةيتكملاب ال لا نا

 هباتك يرجهلا رشع ع يداحلا نرقلا ءاملع نم مساقلا 5 ١

 .ريسفتلا اذه يلع فقن ملو ( ماكحألا تايآ حرش «مارملا يهتنم )
 :ةيرشع ائثإلا ةيمامإلا نمو د“
 هقف يف ناقرفلا زنك <) هباتك :ىرخجيلا ةهاقلا نرعلا 41 داديميم :نهلأ

 ريسفت شماه يلع ريغص دلجم يف ةعوبطم ؛ةيرصملا بتكل || رادب هخسن هنمو ( نآرقلا
 :ئركسعلا نسحلا

 ليطن ال نونظلا فشك بحاص اهركذ ماكحألا تايآ ريسفت يف يرخأ بتك كانهو

 ضرع نأ ينفكيو :«بعكلا نم افيلإ لصو بملك نع مالكلاب ليطن ال اسك ءاهرتكالب
 ٠ | :يتأياموهو اهمهأل

 .(ىفنحلا) صاصجلل - نآرقلا ماكحأ - ١
 :فلؤملا ةمجرت ©

 يلاعت هللا همحر دلو 2١7 صاصجملاب روهشملا «يزارلا يلع نب دمحأ ءركبوبأ وه
 ش1 ش لا نم فدا و سقما لااا هال كاد

 لهس يبأ نع ذخأ .باحصألا ةساير تهتنا هيلإو «هتقو يف ةيفنحلا مامإ ناك

 هل سيردتلا رقتساو . هرصع ءاهقف نم امهريغ نعو «يخركلا نسحلا يبأ نعو «جاجزلا
 هيلعو ؛عفتنا هبو ؛دهزلا يف يخركلا قيرط يلع ناكو ؛هيلإ ةلحرلا تهتناو «دادغبب

 ملف باطخلا هيلع ديعأو «عنتماف ءاضقلا يلي نأ يف بطوخ هنأ هدهز نم غلبو «جرخت
 عنآلا ههدصب نحن ام وهو ( نآرقلا ماكحأ )ب اتك اهمهأ ةريثكف هتافنصم امأ .لبقي

 دمحم مامإلل ريبكلا عماجلا حرشو «يواحطلا رصتخم حرشو ؛ يخركلا رصتخم حرشو
 دقف ةلمجلا يلعو ,ءاضقلا بدأ يف رخآو ؛هقفلا لوصأ باتكو «ينابيشلا نسحلا نبا
 مقبولا نم ريثك عجري هيلإو «مالعألا ءاملعلا ةريخ نم صاصجلا ناك

 ةلقالاو نيهازبلا 00 بهذم



 ؟ج نورسفملاو ريشفتلا بسس يس ب سس يس جل
 ةيويام يشعل ىف ةرياوسو و07 ةلومللا قاقيط ساب نويضتلا "كد دقوا لف

 ْ ظ ْ 57
 يصرو هلل هنيضرلا» (ةرحملا نيةقيتاات و نسينا ه0 نتن اكل ةناقو اع

 نك

 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ه
 رمد يدلل هي سا تس ا مل |

 هنكلو ءاهلك نآرقلا روسل ضرعي وهو ا ل ل ل
 يلع ريسي ناك نإو - وهو ءطقف م ماكح لاب قلعت اهل يتلا ايلا ١ نع الإ ملكتي آل

 جردنت ناونعب نونعم هباوبأ نم باب لكو ,؛هقفلا بيوبتك بوبم - نآرقلا روس بيترت

 . بابلا اذه يف فلؤملا اهل ضرعتي يتلا لئاسملا هيف

 رفا هقف ع ةدبز ةريذت نال رجلا

 0 لا ا رم ل ل

 تايفالخلاو هقفل هقفلا لئاسم نم ريثك ىلإ درطتسي هارن لب - تانالا نش طيضسشت' نأ نحكم

 هقفلا ينك د نوف تيوس هناقك لحس امم عةريبك عسوتب ةلدآلل هركذ عم ةمئألا نيب

 نع الإ ةيالاب اهل ةلض ال ةيهقف لئاسم يلإ د هاا ل

 .دعب

 ٍرشبو  :ةرقبلا ةروس نم )١5( ةيآلا يف : يلاعت هلوقل ضرع امدنع هدجن ًالثمف
 درست راينا انس نب يرحب تاج يل د تاس اعل اراعر اونمآ نيذْا

 0 و هديبعل لاق نم نأ يف ةيفنحلا بهذمل

 2 ريق نود سس لوألا نأ دس و نشب دكاو

 دهاش دهشو ف فسوي ةروس نم (؟*) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت. امدنع الثمو

 يف ءاهقفلا فالخ درطتسي هدجمن «ةيآلا . . . © لبق نم دق هصيمق ناك نإ اهلهأ نم

 ا ا اذإ طيقللا يف مهفالخو ءاهتمالع ركذ اذإ ةطقّلل يعلم

 ةجورلا هتعداو هسفنل :ل جوزلا هاعدا اذإ تيبلا عاتم يف مهفالخو ؛هدسج يف ةمالع

 خرم تلد وينفاوو زج ملا ا دق نو هع اذإ بابلا عارصم يف مهفالخو ءاهسفنل

 ويا ةيآلاب لصتت ال يتلا فالخلا لئاسم

 هما د

 امم « ريبك دح ىلإ ةيفنحلا يدها نييضع لح هنع افعو هللا همحر  فلؤملا ن

 عيناك لع ادياعحي نه تايبالا نكي وترا ص تيصتسياكلا 0

 )١( راهزألا حرش 4/5
 )؟١( ص ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا يف هتمجرت رظنا 58-510 .

  )9١؟”ص لوألا ءزجلا .  ) 4١ص ثلاثلا ءزجلا 1١١ -5١5.



 دل 98# مس سس ؟ج نورسفملاو ريسفت_لا بسسس
 سملي:باتكلا رويس مادو تاظسلاو ةايكمسا ال طاع ريق اينوست#أ

 ظ . فقاوملا نم ريثك يف هيف بصعتلا حور
 اوم مث: ةرقبلا ةروس نم (11/) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع ًالثمف
 لخد نم نأ يلع ةلاد ةيآلا لعجي نأ رهاظ فسعتب لواحي هدحجمن . ا

 . 212 همامتإ مزل عوطتلا ودق ع

 متَقَّلط اذإو ا ةرقبلا ةروس نم ( 755 ) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوقل ضرعت ام دنع دامو

 نأ لواحتي هدف قيآلا . 4 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف َنِهَلجَأ نَلبَف ءاسّنلا

 دواابو ينولا روتاب ا هدديل يلع دمت( ارحل يله رعو ةديعورم ةرالاب لدعصت

 22 هنذإ

 ىَماَيْلا اوتآو :ءاسنلا ةروس نم ( ؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 اولتباو : اهنم(5) ةيآلا . يف هلوقو ةيآلا.. 4 بيطلب ثيبخلا اولدبتت الو مهلاومأ

 ةيآلا 1 4 مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسنآ نإف حاكتلا اوغلب اذإ ائتح يماتيلا

 قدوم ناكل ةقيح أ بعدد هاا ألا عومجم نم ذخأي نأ لواحي ير هد

 . 257 دشرلا هنم سنؤي مل نِإو «ةنس نيرشعو اسمخ غلب اذإ ميتيلل لاملا

 :هيفلاخم ىلع صاصجلا ةلمح ه
 ناسيللاعم ناسللا فع سيل ؛ ليوأتلا يف هفسعتو هبهذمل هبصعت عم صاصجلا نإ مث

 يعفاشلا ىمري هارن ام اريثكو (ةمئألا نم هريغ عم الو هنع هلل يضر يعفاشلا مامألا عم

 لثم يف صاصجلا لثم نم قيلت ال «ةديدش تارابعب ةيفنحلا يفلاخسم نمو هريع و

 هللا مهمحز ةمثألا نم هريغو يعفاشلا

 فالخلل ضرعي هدجم ءاسنلا يورد ندم رجا ةيال ضرع امدنع الثمف

 ؟ال وأ اهتنبب جوزتلا هل لحي له «ةأرماب ينز نم مكح ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب يذلا

 يعفاشلا شنقانيو :ةلأبسملا هذه يف هريغو يعفاشلا نيب ترج ةليوط ةرظانم ركذي مث

 ل ب ع يحل جور وسم د ل

 و

 نأ جاجحلا نم الفإا هب غلب مصخ ةرظابل بدتني نم ادحأ نأ تن ام ا

 .29) (هتوابغو لئاسلا لقع ةفاخس عم ءاذه لثم ىلإ أجتلي

 )١( 177ص لوألا ءزجلا (؟١ :؟/86- ؟ا/4 ص لوألا ءزجلا --174 .

 "5ص ىناثلا ءزجلا ( 49 ْ . ه9 - ه5 ص ىناثلا ءزجلا (؟9 ١ .

  )5١ص ىناثلا ءزجلا 27 ١ .



 ل ++ج نورسفملاو ريسفتلا سس لل ل ل2958

 هياط داك يلو وكس لس ىلع ع اك ةيردح ا كيج قرار مل يح لوقو
 لئاسلا دس دج اذه راوع مهيلع يفخ امل ابناحصا ثادحأ نم نوئدتبملا

 هيأ (هيف لوفسملاو

 0 هدجن ءوضولا ان يقرا وا جاف دخلا نيب يوك نص اسر

 يف يعفاشلا نأك 2' 7(ءاهقفلاو فلسلا عامجإ نع يعفاشلا هب جرخ- ام لوقلا اذهو»
 .هنودب عامجإلا دقعني يتح-,هيأرب تعي ال نم صاصجخا نظن

 :ةلزتعملا بهذمب صاصجللا رثأت ©

 امدنع ًالثمف 050 ةديقع ىلإ ليمي صاصجلا دجن كلذك

 لع نطاتشلا قل ةروس نم )٠١١( ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت
 مسا وهف قلطأ يتم 9:هنإ لوقيو رحسلا ةقيقح ركذي هدجن ,ةيآلا . . . # ناميلس كلم
 حس يف ةقراخملا ا 5 لا

 ا ْ ..117 ةدحالملا عضو نم هنأ رقيو هم هللا لوسر

 اهدار مح روس اب كرا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو

 ةيؤر يفدب حدمت اذهو .راصبألا هارت ال هانعم» :لوقي هدجن «ةيآلا ... . «راصبألا

 © مون الو ةنس هذخأت ال إظ: ةرقبلا ةروس نم ( ١ 55 ) ةيآلا يف - يلاعت هلوقك راصبألا
 هضيقن تابثإ زئاج ريغف «صقنو مذ هدض تابثإ نإف هسفن نع هيفنب هللا حدمت امو -

 اا مام سا ريل نامل لا 5-06

 ا يقوي ص كل ومصمم درك روق ارز دنت ا دهنلاولا نير نك

 000 ::4 ةرظان اهبر ئلإ * ةرضان ذئموي هوجو إف :ةمايقلا ةروس نم (58 01
 كلذ ناك املف ,فلسلا نم ةعامج نع يور.امك «باوغلا_راظتنا اهنم.:ناعمل لمتحيم
 يف ةيورملا رابخألاو .هيف ليوأتلل غاسم ال ام يلع هب ضارتعالا زجي مل ليوأتلل المتحم

 ,ةهبش هبوشت ال يذلا ةرورضلا ملع وهو ءتحص ول ملعلا اهب دارملا انإ ةيؤرلا
 ظ ) (ةغللا يف ةروهشم ملعلا ينعمب ةيؤرلا نأل ,كوكشلا هيف ضرعت الو

 : هنع هللا يضر ةيواعم يلع صاصجملا ةلمح ه

 رثأتيو .هنع هّللا يضر ةيواعل ءاضغبلا هنم ودبت هنأ صاصجلا يلع ظحالن اننأ امك

 ةروس نم ( 4١ - آ5:) تايالا يف ف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف.. هريس يكاللتوب

 اوجرخأ نيذلا * ريدقل مهرصن ىلع هللا َنِإو اوملظ مُهّنَأِب نولَتاَقي نيذّلل نذأ لذ جملا

 414٠ -514١. ص يناثلا ءزجلا (؟) 748 نص ئناثلا غرجلا 1

 68 صب يناثلا هورخا ع4 . 5/86ص لوألا ءزجلا (؟)
 . هص ثلاثلا ءزجلا (ه١)



 س97[ ب! ب ب ب ؟ج ةورسفملاو رشسفعلا
 اواو ةالّصلا وُماقأ ضرألا يف ُْماَنَكم نإ نيد 7 هلوق يلإ » ٍٍقح ٍريغب مهرايد نم

 ا . «رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا

 يلعو نامثعو.رمعو ركب وبأ مهو:ضرألا يف هللا مهنكم نيذلا «ني دشارلا ءافلخلا ةفص
 ا رابع را وام ةحيص يلع هيو ةلالدلا هيفو .مهنع هللا يضر

 اونوكي نأ بجوف ضرألا يف ارنكم دقو«مهيلع هللا ضورفب اوماق ضرألا يف اونكم
 تال عانوا ف واعلم ل هيل وهف ردو ةرج وز نتغ وسم هللا يما لاو ةزيتاك ةلبقا

 «نيرجاهملا نم ةيواعم سيلو ؛مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا كلذب فصو امنإ هللا
 )2١. (ءاقلطلا نم وه لب

 مكن اونمآ نيذلا هللا دعو طن عده ) ةيآلا, يف يلاعت هلوق دنع روبل ةروس يف الثمو

 ةفما قلع ةلالدلا هه لوقا الا . « ضرألا يف مِهّنفلَختسِيَل تاحلاصلا اوُلمعو

 نيالا اتاك ابل كر شرا نق ميما هللا نال ءاضيا ةحيرالا كاش ةمادإ
 يحل (تقولا كلذ يف انمؤم نكي مل هنآل «ةيواعم مهيف لخدي الو

 نينموملا نم كايفتاط نإو (9)9 ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع تارجحلا نوه كل

 ير وامل نابت رع دوما يسرا ناي ل . # اولعتفا

 انبحاصب يلوأ ناك امو .2' 7 « ىلع يلع جرخ نم لك كلذك . ةيغابلا ةكفلا مهف هعم
 ير رنا وعملا ىلإ هرمأ ضوفيو يباحصلا ةيواعم يلع لماحتلا اذه كرعتن ا

0 ٍ! 
 000007 قريع احل

 (ىعفاشلا) ىسارهلا ايكلل - نآرقلا ماكحأ - ؟

 :فلؤملا ةمجرت ©

 ,«يربطلا يلع نب يو اا وبأ «نيدلا لا اذه فلؤم
 ةثامعبرأو نيسمخ )ده 465 ٠ ةئس دولوملا «يعفاشلا هيقفلا «يسارهلا 9*2 ايكلاب فورعملا

 نيمرحلا مامإ يلع هقفتو «روباسين يلإ اهنع لحر مث «ناسارخ نم هلصأ .( ةرجهلا نم

 يلإ جرخ مث .ةدم.اهي سردو قهيب :يلإ .روياسين نم:جرضي.مث «عرب يتح ةدم ينيوجلا
 عبرأ )هه ٠ 4 ةنس يفوت نأ يلإ دادغبب ةيماظنلا:ةسردملاب سيردستلا يلوتو «قارتعلا

 . 5٠١5 ثلاثلا ءزجلا(؟) .3014- ٠7”« ص ثلاثلا ءرجلا(١).

 ظ 0 . 55؟ص ثلاثلا ءزجلا (؟)

 مدقملا ردنقلا ريبكلا : ةيمجعلا ةغللا يف هانعم  ةففحملا ءايلا حتفو فاكلا رسكب  ايكلا ( 4)

 | ا .( :531٠/١ نايعألا تايفو ) سانلا نيب



 ؟ج كرا رسل تختص سن يع
 ا ا لا يع يي (ةرجهلا+رم ةثتاشمخو

 (2١هاضرأو هنع هللا يضرف ؛هسلاجمو «ةتارظانم يف ثيداحألا لمعتسي
 ل ل ا

 :يعفاشلا بهذمل هبحاص

 نأل كلذو ةيعفاشلا دنع يهقفلا ريسفتلا يف تافلؤملا مهأ نم ريسفتتلا اذه ربتعي

 امم :ةيفنحلا بهذمل ةبسنلاب صاصجلا نع هبهذمل هبصعت ىف لقي اال ىعفاش هفلؤم

 ريغ | لدي نا لاكي قانا سس زك وق عقر يتاطو كسلا هكا رمق ولحم
 ْ .ةينلاحت بتاج نا نركب ني ةقلاض

 هدا هول وا دنع بصعتلا حور ىلع لدأ سيلو
 ا اس نيالا م هعفردللا | يضر يعفاشلا بهذم

 قحلا مودا (نيمختلاو نظلا م يعفاشلا

 يلاعت هللا باعك يلع هبهذم ئنب - ئعماشلا ينعي كادنأ" كلذ: ىف بيشلاو :قفيلاو

 هل حيتأ هنأو ,ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا
 هل خفف يلاعت هللا نأو .هيف ام جارختسال.هرحب رايت يلع صوغلاو ؛هيناعم ضماوغ كرد

 داسور هارب روسو وح ورخب اس يفرم د
 ش 7 وادع ل

 هللا هين نعفاشلا مانعا وم نسا الو هيلع هكا آل انا واذ انيس ابه ردع
 ,هبهذمل بصعتم لجرلا نأب قطان مالكلا اذه لثمب باتكلا ميدقت نإ :لوقأ يننكلو

 عورفو «يعفاشلا دعاوق نع عافدلا كلسم هريسفت يف كلسي فوس هنأب هيلع دهاشو

 .ليوأتلا يف فسعتلا يلإ كلذ هادأ ن نِإو ؛هبهذم

 لا ل اذه كفكي مل اذإو
 .هفسعتو هبحاص بصعت غلبم ىلع هيف

 :صاصجلا ىلع هتلمحو ةمئألا عم هبدأت «

 «يرخألا .بهاذملا | ةمئأ عم مل اقلاو ناسللا فع ناك - لاقي قحلاو - يسارهلا نأ ريغ

 يف صاصجلا ضاخ امك مهيف صخي ملف «نيفلاخا نم هيلع درلل ضرعتي نم لك عمو
 ناكك افقوم صاصجلا نم فقو هنأ وه كلذ يا هي ل

 يتلا الخلا عضاوم مهأل ضرع هنأ ذإ ةرابعلا يساق «لادجل ا يوق 6سارملا ليدنش هيف

 ءاهدروأ ةهبش لك دنفف «يعفاشلا بهذم 0 يف صاصجلا اهركذ

 هنأ امك ءاهدمريثكلا هل منكي ةيوق ججحب «يعفاشلا بهذم ىلإ ههجو ام لك عفدو

 .؟:ةحفص(١) م4 تسر 3 ناتعألا تان لكلا"



 ل 1 و لاو ولا
 نم ءازجلاو )ةعدقملا ظافلألاو ,ةرخاسلا تارابعلاب هامرف .صاصجلا نم يعفاشلل ىو

 .( لمعلا ندع
 ىلع كرا ءاسنلا ةروس نم ( ١ ) ةيآآلا يف يلاعت هلوقل 51
 ةأرماب انزلا نأب لئاقلا هبهذمل هب لدتسا ام صاصجلا ىلع دري هدحمن ةيآلا . 4 مكتاهمأ

 هذه يف يعفاشلا يلع صاصجلا هب در ام دنفيو ءاهعورفو ةأرملا لوصأ ينازلا يلع مرحي
 يق يصر يعداسلا مالك ينعم مهفي مل هنإ» : صاصجلا الاخ ىف ل عي ون ةلأسملا

 سيلو «لاجر هللا باتك يناعم مهفتلو ؛لاقم ماقم لكلو ءلحمو لحم نيب زيمي ملو
00( 

 ب ولا ا ل : نوصي امك

 ئش الو ءاهيف يعفاشلا مالك فعض ىلع اهبنمو ؛اهنم ابجعتم يزارلا اهدروأف ؛ةلأسملا

 هتاضارتعاو ؛«ةرظانملا هذهل هقايس نم مالكلا يناعمب هتفرعم ةلقو يزارلا لهج يلع لدأ
 .2(') (اهيلع

 هنع هللا يضر يعفاشلا اج يل ب ليلق دعب لؤقيو

 نمل ةبوجعأ ةرظانملا هذه ىف :لاقف ل نع ناقل نعسر سامع هيلع طرفا

 00 1 فاقلا لاق اهك ناكفاب رماف
 أ" 7(ميقسلا مهفلا نم هتفآو 2 احيحص الوق بئاع نم مكو

 غلبم اذه نم نيدلا يف فينصتلل يدصتي فيكو» :رخآ عضوم يف لوقي امك

 نعطلل ضرتعي مث . .لوقي ام ققحتي نأ ريغ نم مالكلا لسريف ؛همهف رادقمو هملع
 يلاعت هللا لأسنف «قئاقحلا يف 0 اد ل ل تملا نا دع يحاور يح

 ١. 7 (يوهلا عابتاو ةريصبلا يمع نم هب ذوعنو «قيفوتلا
 ل ل هلا يك رح لول نار ينام

 علل اك مالا تنفا رادفالا وفيق هناقكل هريادقت و هك كلن يذلا هجهنمو «هفيلأت

 هام اكحأ نا تميعرصل 1 لوا كرو اص عب ايدل يع ادعو

 هيلإ تممضو «لئاسملا ضم اوغ يف لئالدلا ذخأ نم هنع هللا يضر يعفاشلا هعدتبا ام

 غلبمو « يدهجو يتقاط ردق يلع ؛هلاثم يلع هيف تيذتحاو ؛هلاونم يلع هتجسن ام

 بابلو ؛باجعلا بجعلا نم هيف امو «بانتكلا اذه ردق فرعي الو . .يدجو ىعسو
 مث « لوصألاو عورفلا يف رحبتو «لوقنملاو لوقعملا مولع نم هظخ رفو نم الإ ؛بابلألا
 2 .1570 (ةحيرق ريغ ةمه ةحيرقو ؛:ةحيحض ةكسعب «لوصفلا هذه هعلاطم ىلع بكنا

 )١( :ةحفص  .5١7)١"(صفحة:غ5١؟.  ) 5١:ةحفص ه5١٠.

 .؟ :ةحفص (-) .55١5:ةحفص (:؛)١



 "ج نورسفملاو ريسفتلا

 .ةيرهزأل 0 ل

 (يكلاملا) يبرعلا نبال - نآرقلا ماكحأ - م
 :فلؤملاةمجرت ©

 عرفات 0 ل

 اهتمئأ رخآو «سلدنألا ءاملع ماتخ «رحبتملا «ةمالعلا ؛مامإلا ءيليبشإلا «يسلدنألا

 .اهئاسؤرو ةيليبشإ ءاهقف نم هوبأ ناكو ..اهظافحو

 أرقو ؛هدلب بدأتو «( ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث )ه 47/ ةنس ركب وبأ دلو
 دلي. لك ءاملع نع ذخأي ناكو . ةكمو «د ادغبو «ماشلاو ء«رصم يلإ لحر مث «تاءارقلا

 نقتأو «ةياورلا يف عستاو ,ثيدحلا ديقو «لوصألاو ؛هقفلا نقتأ يتح هيلإ لحري

 داع اريخأو . .رعشلاو بدألا يف عربو ءريسفتلا يف رحبتو «مالكلاو فالخلا لئاسم
 يراعي هما ب ا د كابول ءريثك ملعب ةبيليبشإ هدلب ىلإ

 . قرشملا
 ءاهيف راحبتسالاو مولعلا يف نئفتلا لهأ نم - هايس حما وقالو .ةلمجلا يلعو

 اصيرح ءاهعمج يف اذفان ءاهعاونأ يف املكتم « اهلك فراعملا يف امدقتم ءاهل عمجماو

 بادا هلك كلذ ىلإ عمْجَبُيو ءاتينم تباوُنعلا زينيمت يف نهذلا تقاث ءاهرشنو اهئادآ ئلغ

 تايناودنهعلا نو +سينلا مزكو «لاتسحالا هرقكو ةرتخاجلا نسح عم ؛قالخألا

 ظعولل سلجو - لوصألاو هقفلا سردو ءعمسو ؛هيف ٌرووشو« هدلب نكس دولا
 : - هنع اوذخأ نمم وهو - ضايع يضاقلا لاق ؛عامسلل هيلإ لحرو ويستخفلاو

 يف هل تناكو ,هماكحأ ذرفت :ةيحو نعم دم اهلها هقالا عفنف هدلبب يضقتسا)

 .ءاضقلا نع فرص مث ؛ةبيرغ ماكحأ هئاضق يف هنع رثؤتو «ةبوهرم ةروس نيملاظلا

 . (هثبو 0
 ام وهو (نآرفلا ماكحأ ) اهنم ؛ةديفم يتق كح ان هللا همحر فلأ دقو .

 قربا يلعب مننا تاعك ري قللالب اكرم يرق ىف "كلا ايل يناجك رود اند وعي نعت
 ءمصاوعلاو. مصاوقلاو ءيذمرتلا باتك يلع يذوحألا ةضراعو«سنأ نب كلاماطوم

 باتكو «صيلختلا صيلختو ؛خوسنملاو خسانلا باتكو ؛«هقفلا لوصأ يف لوصحملاو

 هفلأ هنإ :ليقو .نآرقلا ريسفت يف رجفلا راونأ باتكو «زيزعلا نآرقلا ريسفت يف نوناقلا

 دعو ريسفتلا اذه يأر هنأ مهضعب ركذو «ةقرو فلأ نينامث يف عقيو «ةنس نيرشع يف



 يسيل 70[ ل سس 25 ل 1ذ+ج نورسفملاو ريسفتلاب بل

 ريق انك بدلا ةيفير كمت سامو وق قوتنا دلع نوناعت انين دع وقام قابلا
 دقو. .اذهو . هتاييحت قالا يدع نع ملعب وه عفت ابك تاكو كعب اير نماذلا عملا

 ( ةرجهلا نم ةئام بمخو نيعبرأو ثالث ) رق و75 هتساج هللا همحر - هتافو تناك

 هنع هللا يضرف . انهض تزود ورانا ولت ىلإ اهييفا لميعاو « لنك ارث رف فربما

 ما 1 ( هاضرأو

 .:هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 نايا يف اخو ندرعسب ل ةمكلو ءانيلك نارشقلا نوبل باعكلا ده ضرعتب

 تايآنماهيفام ددعركذي مث ةروسلا ركذي نأ كلذ يف هتقيرطو «طقف ماكحألا

 لئاسم سمخ اهيفو ىنلوألا ةيآلا :الئاق ..ةيآ ةيآاهحرش ىف ذخأي مث « ماكحألا

 كا لا را يتم اور و م وا ل ل اةيالا عالغم

 ا ةروسلا ىف ةدوجوملا ماكحألا

 :هفاستعاو هفاصنا نيب يبرعلا نبا ريسفت ه

 نال كلذاو ةةيكلاملا لع نييققلا تت فتلل اهنينم اعجرم زتععي بانكلا نإ اده

 ,هنع عافدلاو ,هل بصعتلا حور هريسفت يف هيلع ترهظف ؛هبهذمب رثأت يكلام هفلؤم

 ردصت ةيملع ةلز لك نع اهيف يضاغتي يتلا ةجردلا ىلإ هبصعت يف طتشي مل هنأ ريغ

 لن رمل يس وي اس مكس ١ سارسسا

 2 ا د

 5 عم «رحلا هلقع لمعتسي ناك لجرلا نأ انلرهظيو . حيولتلاب ةراتو ءحيرصتلاب ةرات

 1 رت ىلع لقعلا بلغتي انايحأف«هيلع بصعتلا حور طلست

 ىلع ةيبهذدملا ةيبيهعلا يلغفت.- بلاعلا وهوا انايحاو:ةيسصعتلا ةيئاش ةردكت ذل

 00 . فاصنإلا نع اديعبءفسعتلاب ابوشم همكح ردصيف «لقعلا

 | | :هفاصنإ نم فرط ه

 500070000 هذا لا نين يق تاع الار عصا نأ تدرأ اذإو

 مايصلا هليل مُكَل لأ : ةرقبلا ةروس نم (110/) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع
 : يلاعت هلوق :ةرشع ةسداسلا ةلأسملا» : لوتقي كبح «ةيآلا , # مكئاسن ىلإ ثقّرلا

 وهو «ثبللا وه ةغللا يف فاكتعالا : دجاَسُمْلا يف نوفكاع متن نأو نهورشابت الو

 وه.:ةفينح وبأو كلام لاقو..هرثكأل دح.إلو ,ةظحل هلقأو «ىعفاشلا دنع ردقم ريغ

 .؟/14- 58١ ص نوحرف نبال بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا :رظنا(١)



 ؟ج نورسفل او ريسفتلا ش ْ ما

 الف ماص نمل يلاعت هباطخب هيف موصلا طارتشا امأ :نيهجولا يف مزلي ال اذهو .نيمئاصلا

 موصلا نأل ةليلو مويب هريدقت امأو «ةطرتشم ال ةعقاو لاح اهنأل هنطاب الو هرهاظب مرلي

 يف طرش ةراهطلا نأ يرت الأ ءاهطرشب ةردقم نوكت ال ةدابعلا نإف ,فيعضف هطرش نم

 210مل . ةراهطلا يقبتو «ةالصلا يضقنتو «ةالصلا

 اذهو نالطب رهظأ يذلا لال دتسالا اذه هقري مل هلل همحر  'قفلؤلا نأ يرث تنأف

 مد يامال يلع تكسي الف «انايحأ رحلا هلقع لمعتسي هنأ يلع ليلد

 : 0 .هبهذمل جيورت اهيف ناك ثإو

 نيِذْلا ا : يلاعت هلوقل ضرعت امدنع هيلإرظناو

 هرفي قورسعلاو ةعراسلا ةلاسلا ودل وقي كيح ةبآلا ب . 4 ةالّصلا ىلإ متم اذإ اونمآ

 رشع دحأ يلع سأرلا حسم يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ركذي مث © مكسوءرب :  يلاعت
 علظم «لاوقألا هذه نم لوق لكلو ١ :لوقي مث ءادحاو 0 اهنايب ىف ذخأي مث ءالوق

 نأ تاعلطملاو ءاحنألاو لاوقألا هده ىلع هعالطا كدنع دحأ ىلع يفخي سيلو »:هلك

 اهيفرط زواج الو «ةعيرشلا دوصقم يف تالالدلا ليبس نع مهداهتجا جرخي مل موقلا

 فرط رخآلاو «فيلكتلا يف فيفختلا فرط امهدحأ «نيفرط ةعيرشلا ثكإف « طارفإلا يلإ

 0 ( ضعبلاب لل اا سا داما احل

 انؤاملع عزن : يروم دل نرد فيسدمساسا ها ندب هل

 ,© ةالصلا ىلإ متمق اذإ 8 : لاق هنآل ,ةبجاو ريغ ةساجبلا ةلاز زإ نأ يلإ ةيالا هذهب

 رك ا رأو مكهوجتو اولسغاف # «( نوثدحم معنأو ) قسمت هج نق

 نع بهشأ ةياور ىهو . كج اسس سا لا 4 ويل

 كلا ديل هج سو

 . ةساجتلا هلا زإو ؛ ةروعلا رتسو (ةبعكلا لابقتنسا رم : طورش ةالصللو (ةصاخ ءوضولا

 اهي ديو يدخل 0

 .هل

 : هبهذمل هبصعت نم فرط ىو

 9)١( ص لوألا ءزجلا . . 4٠)١؟١( ص لوألا ءزجلا (8) .75 .58هص لوألا ءزجلا 4٠



 ضن ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب متيّيح اذإو ل: ءاسنلا ةروس نم ( 8 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل

 فكان ذلز اظرف ةرلا ناك اذإ :ةعباسلا ةلانسملا» + لؤقي تبيع :ةيالا» ..«اهودردرأ

 امكو «نيعلل ةبهلا ىف باوغلا وسو نال ب راء عل نقع راسب لسا دقف

 0 رقم ريش اذا هعرب ا
 انإو ءاهيف لصألا وه اذهو ءيطعيل الإ يطعأام ءرملا نأل ءدساف اذهو .. باوث يبدجألا

 0 ا ا
 ؤ :هبهذم يفلاخم ىلع هتلمح
 رظناف جهعابتأو يرخآلا بهاذل راجل اجا رص يي يس كارا

 ناترم قالطلا إف : ةرقبلا ةروس نم (565) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع هيلإ
 0 ا ل الا ملا

 لوقا .افالخ:قالط علف نأ ىلع لدي اذه :ةرشع ةعبارلا ةلأسملا ): ل تري هبال

 عدت ييسر تل هنأ فالخلاةدئافو . حمم هكا جملا نصت ىيمصاخلا

 ركذذو (هدعب علخلا ركذو نيترم قالطلا ركذ يلاعت هّلل نآل: .يعناشلا لاق .ةقملط

 اجوز حكدت ىتسح دعب نم هل لحت الف اهَقأَط نإف ظيلاعت هلوقب ثلإشلا

 .[؟.:ةرقبلا]# ةريغ
 انالط دعت الل: فئانآلا | هذه ضرعم يف روكذم لك ناك ول هنأل .حيحص ريغا لهو

 ديزي هنأل ؛ ًاقالط « ناسحإب حيرست وأ ا: يلاعت هلوق ناك امل ثالغلا يلع ةدايزلا عوقول

 5 . 27 (خلإ. .. . باغتم وأ يبغ الإ اذه مهفي الو «ثالغلا 0
 متت دار اسنلا ةروس نم ( 4 ) ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع هيلإ رظن

 يل ل

 ا (ءام ): يلاعت هلوق : ٍنورشعلاو ةنمانثلا ١ ةلأسملا)» :لودب تي قنألا

 ريغتملا ريغو ريغتملا ءاملاب ءوضولا زا وج ًاديفم نوكيف «ةغل معي وهو ةركن يف يفن اذه
 او ل لا ل لا مسا قالطنال

 اوملعاو. ءارعلاب لئاسملا رثكأ يف اهنوذبني مهو برعلا ةنسلأ يلع نولوقيو «تاغللاب

 نم ناك ام لك يف ماع وهف «سنجلا يف نكلو «متلق امك معي ةركنلا يف يفنلا نأ

 الف ريغتملا وهف سنجلا ريغ امأف ,حلم وأ بذع رحب وأ ءرهن وأ «نيع وأ «رقب وأ ءءامس

 ئ . ؟') (ءالقابلا ءام هيف لخدي مل امك هيف لخدي
 صوصنلاو رهاوظلا كرتي ان سلا فيتا يمري هباتك نم عضوم ىف هدجبو

 .8؟ص لوألا ءرجلا (؟١ .58١ه 621١3 ص لوألا ءرجلا(9١

 ١85. ص لوألا ءزجلا(؟)



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ْ مل

 («سلدملا هديق ردكف تيررقلا را ١ :هنإ رخآ عضوم يف هنع لوقيو «( 7ةتسيق لأن

 امك ا ل ا راسم نك
 07 كللام غر كنف

 + نيزلا اج :١ سيتا موس وق , يلاعت هلوقل ضرعت امدنع هيلإ رظناو

 ضيرعت يف لوقي ثيح :ةيآلا .. . « مكهوجو اولسغاُف ةالّصلا ىَلِإ مَتَمُف اذإ اونمآ

 وهو - يعفاشلا نظو ,4 اولسغاف :  لجو زع هلوق :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا) :رخاس
 ءاملا بص لتسغلا نأ -هاوسو ةفينح ىبأ هلب ةحاصفلا يف ناندع نب دعم هباحصأ دنع

 ةروس يفو .فالدخلا لئاسم يف كلذ.داسف انيب دقو «كرع ريغ نم لوسغملا يلع
 .؟' !(ديلا ينعم يف.ام"وأ املا رارم ! عم ديلا سم لسغلا نأ انققحو «ءاسنلا

 ا يي : يلاعت هلوقل ضرعت ام دنع هيلإ رظناو '
 انا نو ةيكو اونو عت لأ ئلذأ كلذ مكَناميَأ تكلم امو ةدحاوف اولد

 ايوا 0 ةرشع ةيناغلا

 .دهاجم هلاق ءاولضت ال نأ : يناثلا . يعفاشلا هلاق « ,مكلايع رثكي ال نأ لوألا: لاوقأ

 همالكب ىعفاشلا باجصأ بجنعأ :انلق-+ ١ سانلاو سابع نيا ةلاق“؛اًوليمت ال:نأ + ثلاغلا
 لل عال هةييرغلا نقود ويقو ملقللا نق ىمماسللا هنن يكس كارل انو ناره
 يناجملا يلع هصوغ عم ؛داضلاب قطن نم حصفأ زه ؛ ينيوجلا لاق“يهح ؛ةحاصفلاب
 رثكي نأ متفخ نإ ةدحاو اوحكناف :ةيالا ينعم نأ اودققعاو .. لوصألاب هتفرعمو

 هلاق ام لك 3: يبرعلا نبا:لاق ... .لايعلا ةرثك مكنع يفتنت نأ يلإ برقأ كلذف «مكلايع

 كلامو ؛هرحب نم ةبغنو كلام نم ءزج هلك وهف ؛هب فصو وأ «هنع ليق وأ «يعفاشلا

 يلع كلديو ءافصو عدبأو ءانايب عربأو ءاناسل حصفأو ءامهف بقثأو ءاعمس يعوأ
 .(لصفو ةلأسم:لك يف لوقب لوق ةلباقم كلذ

 ةرثك يف لعفلاو » :لاق مش .ةغللا.يف ( لاع) ظفل ينعم نع كلذ دعب ملكت مث
 ب قولا اضل عقد ملو ةحاصنلا تبهذ دقف «ةيآلا يف هل لخ دم ال يعابر لايعلا

 / .24) ( صاصتخالا يلع

 000 ةروس نم (؟5) ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع هيلإ رظناو
 ةلاسملاو هل تفي تيس ةمالا ب 4 تايزحلا كا مكملا كدا رك مخي سح

 ةمألا:حاكن سيل :؛ نآرقلا ماكحأ هد ا ١ وبأ لاق : :ةسماخلا

 ير سر رح ار حا لأ فلت هنم فاخي ام ةرورضلا نأل «ةرورض

 )١( ل و .075١ص لوألا ءزجلا 000"
 ) )9ص لوألا ءزجلا(؛) . 75 ص لوألا ءزجلا ١7١ .



 م6 "ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 .لوقلا دراومب يلابي ال مكهتم وأ ,عرشلا جاهنمب لهاج مالك اذه .: انلق . كلذ نم عيش

 ةنورقملا ةصخرلاب قلع مكح هنإ :انلق امنإ «ةرورضلاب طين مكح هنإ لقن مل نحن

 نيب قرفي مل نمو .اهيف ربتعي ةلاحو .هب صتخي مكح امهنم دحاو لكلو «ةجاحلاب
 ا لا اهعم نوكت يتلا ةجاحلاو ةرورضلا

 ككل و معاد نم دنع سفنلل باعتإ كلذ ريرقتو «لهاج

 عم١الو.ةمئألا عم ناسللا فع سيل لجرلا نأ .اهلك ةلثمألا هذه نم يرت تنأف
 ل ص ل ا بصعتلا رهاوظ نم ةرهاظ هذهو ,مهعابتأ
 . ةسايكلاو ةفاطللا دح نع جورخلا ىلإ هعفديو هب

 ا ©

 نم فال يشتم قام لإ كاعر اع ع 0

 .'' 7 ةلوهسب اهيلإ عوجرلا نكمي .ةريثك .ةلثمأ كلذ.نم ياا

 : تايليئارسإلل هتهارك ©

 000 ضوخلا نم ةرفنلا ديدش هنأ امك

 ميلا ..« ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ 8 : ةرقبلا ةروس نم ( ”1/) ةيآلا يف يلاعت

 يف ءاملعلا لاسرتسا رثك :ليئارسإ ينب نع ثيدحلا يف :ةيناثلا ةلأسملا» :لوقي هدجمن
 ينب نع اوثدجو ل ل

 مهسفنأ نع هب نوربخي امب مهنع ثيدحلا :ربخلا اذه ينعمو « جرح الو ليئارس
 (ةلادعلا يلإ ةرقتفم مهريغ نع مهرابخأ نأل «مهريغ نع ا كلا

 يلع هرم رارقإ تابيوم نوكيف.« مهيسفنا نع هب نوريخي انو هربا ئهععم' ىلإ توتعلو
 كلام. ةياور.يفف «هلوبق ةمرلي.مل عرش نع اوزبخأ اذإو:«كلدب جلعأ وهف هموق.وأ هتسفن

 تمرشت دق افحصم كسمأ انأو هلع هللا لوسر ينآر :لاقادتا همع هللا ينظر مع نع
 ايح يسوم ناك ول هللاو١ ١ :لاقو بضغف «ةاروتلا نم ءزج :تلق ؟اذه ام :لاق ,هيشاوح

 .210 (يعابتا الإ هعسو ام
 :ةفيعضلا ثيداحألا نم هترفن ©

 كا لا يل ةرفنلا الدنا قربا كنج ةلتدك

 ها . ١6 5ص لوألا ءزجلا )١(
 4 اولوعت الأ ئندأ كلذ إب : ءاسسلا ل ا
 ءاسنلا ةروس نم 74 ةيالا يف : يلاعت هلوق ريسفت دنع هلاق امو 2١5١ ص «لوألا ءز ىلا [ ؟: ءاسنلا ]

 . ١76 ص ؛لوألا ء ا ا ل را اضيأ
 . ١١ص لوألا ءزجلا (؟)



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا فه
 2 لون ان اج نتاقلا كنور دمتم قيحنا سوم هيلع لومِيف اذه: ةزيسفلت

 اورد ف م طرا اس الر ةةاليملا قزق اا هيدطو نهج لاق رز ايها

 اذه»:لاقو ءاثالث اثالث ًاضوت مث «(نيترم هيه وان قف ينزف ًاضوت نم

 فعض نيب ام دعب مهل لوقي « ميهاريإ يبأ ءوضوو «يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو
 نم اولغتشت ال نأ ,سلجمو ةقرو لك يف يتيصو مكيلإ تيقلأ دقو :١ ثيدحلا اذه

 .21) (هدنس حصي.ال امب ثيداحألا

 ٠ . ملعلا لهأ نيب لوادتمو «نيريبك نيدلجم يف عوبطم باتكلاو اذه

  ىبطرقلا هللا دبع يبأل - نآرقلا ماكحأل عماجلا -4

 (يكلاملا)
 : فلؤملا ةمجرت ©

 ب حرف نب ركب يبأ نب بمحأ نب دمخم هللا دبع وبأ مامإلا وه : رسففلا اذه شفلؤم

 .رسفملا يبطرقلا يسلدنألا «يجرزنخلا .يراصنألا  ةلمهملا ءاحلاو ءارلا ناكسإب
 ءايقدلا مف عييدما لا نقر هلا ءادوتعلا و < قوطاملا نا ةاكع نيج هلو تناك

 يشهي راصو ؛فلكتلا حرطأ نأ هدهز نم غلبو «ةرخآلا رومأ نم مهينعي امب نيلوغشملا
 هتدابعو هللا ىلإ هجوتلاب ةرومعم اهلك هتاقوأ تناكو «ةيقاط هسأر ىلعو دحاو بوثب

 :هتافيضت بو كفي اوعضحلا ابعك .نئاتنل جرا يقع اه يرعلا هزات فينشتلابو.ةرات

 حرشو «هددصب نحن ام وهو «(نآرقلا ماكحأل عماجلا ) ب يمسملا ريسفتلا يف هباتك
 «ةرخآلا رومأب ةركذتلا باتكو «راكذألا لئضفأ ىف راكذتلا باتكو «ىنسحلا هللا ءامسأ
 نمكلاب,لاوسسلا لذ درو ةعاحنلاو درلاب ضرتلا عمق تاكو ةييسفقنلا عرش تاحكو
 ريغ بدلك هلو هباب يفههنم نسحأ فيلأت يلع فقأ مل :نوحرف نبا لاق .ةعافشلاو
 .ةديدمو ةريقك كلذ

 جربت يح يحل يتدزدم يتكرم رجح نع نيادحلا حا يشل نم عني
 ,يركبلا دمحم نب نسحلا يلع يبأ نع ثدحو «حرشلا اذه ضعب ( ملسم حيحص
 ةنس لاوشش يف اهب نقدو ئفوتو ,بيصخ نبا ةينمب ارقتسم ناكو .امهريغو

 .7"2(ةعساو ةمحر هللا همحرف ( ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو يدحإ) ه١
 :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©

 .؟ ١1ص لوألا ءزجلا(١)

 25١1 /71١. ص نوحرف نبال بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا رظنا (؟)



 فش ٍ "عر 0 روتسلار ريسصللا كدع
 ةلدألا طابنعساو نآرقلا ماكحأ اهضوع تبثأو «خيراوتلاو صصقلا هنم طقسأ وءاعفن
 ةمدققم يف هللا همحر فلؤملا ركذو )2١«: «خوسنملاو خسانلاو بارعإلاو تاءارقلا ركذو
 ل م وللا هدير قالا قيراط قر هيقيل اك نع نيس فلا تسلا يونا اج
 للا يباب ناك ايلف نب دعبول لافت هباعك لق هيدقت ىلع اهطرعتا يتلا ةظورشب هين

 يلإ ءامسلا نيمأ هب لزنو «ضرفلاو ةنسلاب لقتسا يذلا عرشلا مولع عمجب ليفكلا وه
 بتكأ نأب ("')7 (يتينم هيف غرفتسأو ءيرمع يدم هب لغتشا نأ تيأر ضرألا نيمأ
 درلاو «تاءارقلاو «بارعإلاو «تاغللاو « ريسفتلا نم اتكن نمضتي ازيجو اقيلعت هيف

 لوزنو ماكحألا نم هركذن امل ةدهاش ةريثك ثيداحأو «تالالضلاو غيزلا لهأ يلع

 نم مهعبت نمو فلسلا ليواقأب اهنم لكشأ ام انيبمو ءاهيناعم نيب اعماج ؛تايآلا

 ىلإ ثيداح لاو ,.اهيلئاق ىلإ لاوقألا ةفاضإ :باتكلا اذه يف يطرشو . .فلخلا

 ٍ اناره كقف ىلإ لرغل تاس نا ملا هك نواه نان ءاويطيعم
 بتك يلع علطا نم الإ هجرخأ نم فرعي ال ءامهبم ريسفتلاو هقفلا باتك يف ثيدحلا

 ةفرعمو .ميقسلا نم حيحصلا فرعي ال ارئاح كلذب هل ةربخ ال نم يقبيف ؛ثيدحلا

 نم ىلإ فيي يفيح لا وعسل الر هي م ايعحتال دلع نبق الاف يمن تاع نزلو
 لم ىلإ :ريشت نحنوا مالبإلا ءانلع نمارتماشلا تاققلاو «مداعألا هننألا نم اجرح
 نيرسفملا صصق نم ريثك نع برضأو .باوصلل قفوملا هّللاو «باتكلا اذه يف كلذ نم
 يأ نيف كلذ نم تضتعاو .«نييبتلل هنع ىنغ ال امو ؛هنم دبال ام الإ :نيخرؤملا ١ رابخأو

 ةيآ لك تنمضف ءاهاضعقم يلإ بلاطلا دشرتو ءاهانعم نع رسفت لئاسمب ؛ماكحألا
 دال رول تناسب تلصق روم اب وجودا لاوس ايددويكتم د [ةانكح نيبضع
 رسسسسفعلا نم اهيفام'تركذ ايكمت نمضعت مل نإفا: لا هيل

 يلوا هداج نحر تيسر كلل 1 يلإ اذكهو . . .ليواعلاو
 .25) (ناقرفلا ماكحأو ةنسلا نم هنمضت

 يلع طرش امب يفو دق - هللا همحر - يبطرقلا نأ دجي ريسفتلا اذه يف أرقي يذلاو
 نيبو.« بارعإلاو . تناءارقلاو « لوزتلا بابا ركذل لضرعي ونهف نيسفعلا اذه ىف هسقن

 راعشأب داهشتسالا نم رثكيو «ةغللا يلإ اريثك مكتحيو «نآرقلا ظافلأ نم بيرغلا
 ملو ؛ةفوصتملا ةالغو ,ةفسالفلاو « ضفاورلاو ؛ةيردقلاو «ةلزتعملا يلع دريو ؛برعلا

 .ةوقلا :ةسملا(١5١ .”١ا ص بهذملا جابيدلا ١١(

 نا ا طورت 5

 (؟ج نورسفملاو ريسفتل ةتلا د ؟؟ مر



 تبسم ؟ج نو سيفملاو ريسقتلا ب ! ل م

 امك ءاهنم ريثك نع برضأ لب ؛نوحرف نبا ةرابع هديفت امك «ةرملاب صصقلا ظقسي

 بئارغ نم ءاج ام انايحأ يوري هنأ هيلع ظحالن اذهلو « هريسفت ةمدقم يف ركذ

 . يليئارسإلا 00

 دس ا حلا سنع رنا لب قك فلحتلا يلح 0000 ا يو هيتس الا نر

 م لا

 ا ؛ءاكحألا تنك ئن مودم لا نه اهويهك .يسفتلا

 ايكلاو «يبرعلا ن نباو «ةيطع نباو «يربطلا ريرج نبا : :اريثك مهنع لقني نمو

 :نصاصللا درت يس
 قلعت ام فالخلا ا ادع رك د يف ضي هناةةيلعاطحالف اذإف ءاكشألا ةيعان دف امأو

 . لوق لك ةلدأ نايب عم ,دعب نع اهب قلعت امو «برق نع تايآلاب اهنم

 :هبصعت مدعو يبطرقلا فاصنإ ©

 لصي ينح ليلدلا عم يشمي لب ؛ يكلاملا هبهذمل بصعتي ال هنأ لجرلا يف ام ريخو

 . هلئاق ناك ايأ باوصلا هنأ يري ام يلإ

 اومبقأو ا: ةرقبلا ةروس نم ( 47) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امددع ًالثمف

 نم بع ينفابلا ةنادونلا نفخ .# نيعكارلا عم اوعكراو َةاَكّزلا اوتآو ةالّصلا

 رك ذيو ءاهعنمي نمو اهزيجي نم لاوقأ ركذيو «ريغصلا ةمامإل ضرعي ةيآلا هذه لئاسم

 0 0 0 ل

 < اذإ ةزئاج ريغصلا ةمامإ » :لوقي نيح كلذو ءاهزاوج يلع ليلدلا نم هلرهظ

 0 ل حيحص يف تبث ائراق

 هيلإ يحوأ ... هلسرأ هللا نأ معزي : :نولوقيف ؟لجرلا اذه ام ؟سانلل ام مهلأستف سانلا ائب

 تناكو « يردص يف رقي امنأكف مالكلا اذه ظفحأ تنكف ا ءاذك هيلإ يحوأ...اذك
 أ

 (قداص يل ل هوكيرتأ 0 ا 0

 0 ا ': لاق ءاقتح هللا يبن دنع نم هللاو مكعفج لاق

 رثكأ دحأ نكي ملف اورظنف (ان أرق مكرثكأ ا! مكمؤيلو 4 مكدحا ندؤيلف ةالضلا ترضح

 عبس وأ تس نبا انأو مهيديأ نيب ينومدقف . نايكاولا نم يقلتأ تنك امل ءانآرق ينم

تلاقف «ينع تصلقت تدجس اذإ ةدرب يلع تناكو ( نينس
 نوطغت هلآ : يلا نم ةأرما 

ذب يحرف ئشب تحرف امف ءاصيمق يل ارعطقف اورتشاف ؟مكئراق تسإ انع
 كل



 ع "ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 ٌرطضا نمف آف ةرقبلا ةروس نم (1) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 هذه لئاسن: نم نيثالشلاو ةيناثلا ةلأشملا 5 . # هيلع مّثِإ الف داع الؤ غاب ريغ

 كلذ رظح اكلام نأ رك ذيف ةيصعم هترورضب نرتقا نميف ءاملعلا فالتخا يف ةيالا

 هل حيبأ نمم ابجع): لاق هنأ يبرعلا نبا نع لقننو ؛هيلوق دحأ يف يعفاشلا اذكو .هيلع
 مث (اعطق ئطخم وهف هلاق نإف «هلوقي ادحأ نظأ امو ةيصعمل / يلع يدامعلا عم كلذ

 ءرملا فالتإ نإف .اذه فالخ حيحصلا :تلق  :لوقيف هلك اذه يلع يبطرقلا بقعي
 ةروس نم ( ؟١9ةيألا يف يلاعت هللا 0

 ةبوتلا وحمعف لاحلا يناث' يف بوتي هلعلو ماع ديول شا ردوا

 ش 0

 اهب سار ركب وسدد وغاب ذ يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 يتلا لئاسملا نم ةرشع ةعباسلا اتلا قو هل تلال .. * نآرقلا هيف لزنأ يذلا

 ؛يناثلا مويلا يف رطفلا هية درل كس 0: جلع هنا لا يف ةيآلا هذهب قلعتت
 يف ديعلا ةالص يلصت ال هنأ هباحصأو كلام نع فالخ ال هنأ ربلا دبع نبا نع رك ذيف

 اهتقو جورخ دعب ديعلا ةالص تيضق ول: لاق هنأ اضيأ هنع ركذيو «ديعلا موي ريغ

 مث ,(اهلثم هذهف «يضقت ال اهنأ ننسلا 0-0-- اوعمجأ دقو «ضئارفلا تهيشأل

 يف ديعلا ةالصل ينعي - جورخلاب لوقلاو : ١ :لوقيف اذه يلع يبطرقلا بقعي

 راسم مك سلا ةنسلل «حصأ هللا اق يناثلا مويلا

 ةريره يبأ نع يذمرتلا يور دقو «هتقو جورخ دعب هاش رفا اكرام حلا د

 هام دعب اكييد عج اد ركقلا يكس لعمل مل سو هلق هلل ل سورا لاك
 كرتو ,حبصلا يلصو :تقولا.هيلع قاض نم : انّؤواملع لاق دقو :تلق «سمشلا

 ,ذفنيخ امهلصي ال :ليقو ءءاش نإ سمشلا عولط دعب امهيلصي هنإف «رجفلا يتعكر
 يناوث نع اما وف دل بيرع :ناسك وأ ؟ ايف ”ةلعفي امله ”اييسيارلك و مل
 4 ىلع يراجلا .اذهو .: ركب وبأ خيشلا لاق ؟رجفل ايتعكر

 ال ؛لصألا اذه يلع يناثلا مويلا يف رطفلا ةالص مكح نوكي نأ دعبي الو :تلق زوجت

 يئاسنلا نع يور مث «ةنسلا نم تبث ام عم «ةنسلا يف ةدحاو ةرم اهنوك عم اميس
 ,راهنلا عفترا ام دعب اورطفي نأ مهرمأف ُهّنَِع يبنلا اوتأف لالهلا اوأر اموق نأ » 00

 (57 (دغلا نم مهالصمل اوجرخيو :ةياور يفو «دغلا نم ديعلا يلإ اوجرخي نأو
 و

 مكل لحأ 8 ةرقبلا ةروس نم ( 10 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امديع هدجن الثمو
 هذه لئاسم نم ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ىف هدجن «ةيآلا . .« مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا

 ١9( م ؟ص ىناثلا ءزجلا . )١( 4ص يناثلا ءزجلا  - 5٠"08ه .



 "ج نورسفملاو ريسفتلا تسلل جلل
 كلام نع ركذيف . .ايسان ناضمر راهن يف لكأ نم مكح يف ءاملعلا فالخ ركذي ةيآلا

 نيل كلا ريع كسول :لوقيف مكحلا كلذ يض ضري.ال هنكلو ءءاضقلا هيلعو رطفي هنأ

 لكأ نم نإ روهمجلا لاق هبو .حيحصلا وهو :تلق .هموصل ايسان لكأ نم لك رطفعم
 هللا رد مو لا لاق ةريره يبأ ثيدحلا ,مات هموص نإو «هيلع ءاضق الف ايسان برش وأ

 الو هيلإ لاعب هللا فاشن قر روع اناك اهنا برق د ا هايس ماطقلا و ا ١ : هني

 (هيلع ءاضق

 حاتج الط ةرقبلا ةروس نم 5:1 ةيآلا يف يلإعت هلوقل ضرعت نو ْ

 عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلَط نإ مكيلع
 ةلاسملا | يف ركذي هدجن , © نينسحملا ىلع اقح فورعملاب اعاتم هِردَق رتقملا ىلعو هردق

 لوقي نم ركذيف ,ةعتملا مكح يف ءاملعلا فالتخا ةيآلا ١ هذه لئاسم نم.ةسداسلا

 فلل يحب اكلام بدنلاب نيلئاقلا نمض يف دعيو ءاهبدنب لوقي نم ركذيو اهبوجوب

 هلوقب يناشلا لوقلا لهأ كسسمتو ءرمألا يضعقمب لوألا لوقلا لهأ كسمت ) :لوقي مث

 .[5417 ةرقبلا] « نيقتملا ىلع ظو 4 نينسحملا ىلع اقح ل : يلاعت
 تامومع نأل يلوأ لوألا لوقلاو .نيعمجأ قلخلا يلع اهقلطأل ةبجاو تناك ولو

 يف ( كيلمتلا مال )ب مهيلإ عاتمإلا ةفاضإو ؛ # نهوعتمو ! : هلوق يف عانتمالاب رمألا

 هنوف بدنلا يف هنم بوجولا يف رهظأ 0١ :ةرقبلا )4 عاتم تاقلطمللو رف هلوق

 هال: يقتني ان هيلع بيجي محاو لك ا ل ا

 : ةرقبلا ةروس نم (؟) ةيآلا يف نآرقل ارقلا يف يلاعت لاق دقو .هيصاعمو هب كارشإلا يف
 1 ل شر

 يلزم نا يررشلا وبا كولدج مدسنرو

 فقوم فقي نأ ىلإ فاصنإلا هعفدي ام اريثك هللا همحر - يبطرقلا ه2 ناك

 ا شو انايقلا هبل هود هيجوت عم «نيفلاخملا نم يبرعلا نب امهمجاهي نمع عافدلا

 . هيلإ بهذي مل ام يلإ نيبهاذلا «نيملسملا ءاملع قح يف ةيساق تا رابع نم" ةنم ردبعب

 الأ ىندأ كلذ ل: ءاسنلا ةروس نم (7) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امددع الثمف

 : لوقي مث ؛مكلايع رثكت الأ : ينعم يلع اهرسف هنأ يعفاشلا نع يوري هارن ..  اولوعت

 نبا منعزو «هلايع رقك اذإ لّيغي لاعأ :لاقي اممإو هريغ اذه لاق امو :يبلعشلا لاقو

 :ثلاشلا «داز : يناغلاءلام :لاع لاقي ءاهل نماث ال ناعم ةعبس يلع لاع نأ : يبرعلا
 3 .٠ اج

 ” ٠ ١«ص :ثلاثلا ءزجلا (؟) ا اعلا عرفا



 ل | جبل 229ج نو سفلاو يسلا سسسس
 ام ةريشعلا يفكيو » :ءاسنخلا تلاق . ديرد نبا هاكح . .لقثأ :سماخلا .رقتفا : عبارلا

 .( لوعت نم أدباو :١) مالسلا هيلع هلوق هنمو «لايعلا ةنؤمب ماق :لاع : سداسلا .(اهلاع

 امأو . هلايع رثك :لجرلا لاعأ :لاقيو ؛بلغ يأ هربص ليع :هنمو «بلغ :لاع :عباسلا
 هدنسأ دقف ( هريغ هلاق ام ): يبلعثلا لوق امأ :تلق «حصي الف هلايع رثك ينعمب ( لاع )

 نم نامامإ ناذهف . . ديز نب رباج لوق وهو «ملسأ نب , ديز نع هننس يف ينطقرادلا

 رصخلا نم يبرعلا ن نبا هركذ ام امأو .هيل لإ يعفاشلا اقبس دق مهتمئأو نيملسملا ءاملع

 لاق يرهوجلا هاكح . .مقافتو دتشا :رمألا لاع : انركذ دقو . حصي الف ةحصلا مدعو

 برض اذإ :اهيف ليعي ضرألا يف لجرلا لاع :لاقي :ركب وبأ لاقو » :هبيرغ يف يورهلا
 امأو ؛كزجعأ اذإ : اليعمو اليع ينليعي ْئشلا ينلاع :لاقي :رمحاألا لاقو .اهيف
 يئاسكلا لاق . يبارعألا نباو يرودلا ورمع وبأو يئاسكلا هركذف «هلايع رثك :( لاع )

 لاقو . هلايع رثك يأ ليعي لاعأو لوعي لاع لوقت برعلا : ةزمح نبا يلع نسحلا وبأ
 لاق :رسفملا يبلعشلا لاق .ةغل هلعلو . .انم برعلا ةغلب ملعأ يعفاشلا ناك :متاح وبأ
 ةغللا يف امامإ ناكو - اذه نع يرودلا ورمع ابأ تلأس :بيبح نبا مساقلا وبأ انذاتسأ

 : دشنأو ريمح ةغل يه :لاقف - عفادم ريغ
 الاعو يشمأ نإو كلش الب يح لك ذخأي توملا نإو

 برعلا هوجو ترثك دقل: ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو .هلايعو هتيشام رثك نإو : ينعي
 يهو (اوليعت الأ ) :فرصم نب ةحلط أرقو .انحل نحال يلع ذخآ نأ تيشخ يتح

 نأب لايعلا نم (لاع) ليوأت يف هريغو جاجزلا حدقو . د

 برقأ نوككي فيكف .لايعلا ريثكت كلذ يفو يرارسلا ةرثك حابأ دق يلاعت هللا نإ :لاق

 اا تفر شعر لام يحال قرر دل نال سقم ع تانقلا دهر نابع رك: ربل

 برعلا نأ : يبارعألا نبا يكحو .ةبجاولا قوقحلا تاوذ رئارحلا :حداقلا امنإو (عيبلاب

 70 200 لاي فك لجرلا لاعت# لوقت

 تارمث نمو : لحنلا ةروس نم ( 10 ) ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 يبرعلا نبا يلع بيعي هارن .. ©« انسح اقزرو اركس هنم نوذختت بادعألاو ليخنلا

 د رقا رتم فر همر نبا قزم در هيلا نم كي ليو سيقف

 مهفلا روصق يف رايخألا ءاملعلا هيف قحلي يتح ؛عينش عينشت اذهو» :لوقيف رافكلا
 0 (رافكلاب

 نا ااا لل رس اق و يببتم بن زعيصر لل دل .ةلمجلا يلعو

 نف لك يف عراب « هيحاون عيمج نم ريسفتلاب ملم ,هلدجو هتشقانم يف فع ؛هدقن

 .هيف ملكتو هيلإ درطتسا

 ١7١. ضص رشاعلا ءزجلا (؟١١ .7؟ 25١ ص سماخخلا ءزجلا(١)



 ورع رسولا هتيم سي
 نيب عويذلا هل هّللا ذا را ا لا ناك نقف باتكلا اامأ

 يهتنت اءزج رشع ةعبرأ نآلا يلإ هنم متف ؛ ,هعبطب ةيرصملا بتكل اراد تماقف ملعلا يلوأ

 عيمس هنإ ,عفنلا هب متي يتح.هنم يقب ام مامتإب هللا لجعي نأ يسعو «رطاف ةروس رخآب
(1) 

 نارقلا هقف ىف نافرعلا زنك - ه

 (ةيرشع انثإلا ةيمامإلا نم) يرويسلا دادقل
 ْ ا فلولا حرفا

 تيم د نيستا ري ةييتعمت يملا اع وبدا وش مسا اطا دق تلوم

 «لضفلاو ملعلاب مهنيب فورعملاو «ةيرشع انثإلا ةيماّمإلا ءاملع دحأ 2597 يرويسلا

 عئارلا حيقنتلا اهنمو ءاذه هريسفت :اهنم «ةريثك تافلؤم هلو «قيقدتلاو قيّقحتلاو

 نرقلا رخاوأ يف ناكو «كلذ ريغو . .لوصألا ئدابم حرشو عئارشلا رصتخم حرش

 . ١ ىرداملا جالا ثرقلا لئاوأو نماغلا

 :هيف هفلؤم ةق ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ه

 ةروس ةروس نارقلا عم يشمتي ال وهو ءطقف ماكحألا تايآل ريسفتلا | ذه ضرعتي

 لعف امك ماكحألا تايآ نم ةروس لك يف ام اركاذ فحصملا بيترت بسح ىلع

 ,هقفلا باوبأك اباوبأ هيف دمعي هنأ : هريسفت يف هتقيرط لب ؛الثم يبرعلا نب ا ضاجم

 هضاب :لوقي الثمف دحاو عوضوم تحت لخدت يتلا تايآلا اهنم باب لك يف جرديو

 يلع اهنم ةيآ لك احراش ؛ةيناآرقلا تايآلا نم ةراهطلا يف درو امركذي مث «ةراهطلا

 يف ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا ةيلإ تهديه يسع للعم اكجتالا نت اهيقاان انيبط(ةانخ

 ةيمامولا هيلإ بهذي ام فلاخي نم يلع هدرو «يرخألا به بهاذملل هضرعت عم ءمهعورف

0 

 ا و لا ا لا

 "5 اسس رع
 . يلقعلا ليلدلا : امهلوأ

 تيبلا لهأ هيلإ لا ل للا

 هب شي ام ةحص يف هيلإ دنتسي دنتسمك هل ملسي نأ ردنيف ءيلقعل ىلقعلا ليلدلا امأ

 :انمدق امك-باتكلا ل ١(

 نا نخل هذا يعدل راوزلط ويسب ام وعر ريس ملإ ةبسن :يرويسلا )١(

 . تانجملا تاضور

 .ه 51/2555 ص تانجلا تاضور رظنا (99



 مسسسلإ 2# ع سس ؟ج نورشفملاو ريسفتلا تس

 در عر ل الا وشل لقا هك مط ةنابم ور كالا وعمان

 ءاج ام ضعب كيلإو ةجحلا مهنوختو «ليلدلا مهزوعي امدنع ةعيشلا اهيلإ اجلي «ةبذاك

 :هبحاص ذوذش رادقم يلع فقتل ريسفتلا اذه يف
 يلع وأ ئضرم متنك نإو ف: ءاسنلا ةروس نم ( 47 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع ًالثمف
 اديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس

 نم اعيش .يأ.:  ابيط اديعص (  ءاودصقاو ا : 4 اومميتف ط:لوقي .. # ابيط
 را ا مالا صرلا 175 فهكلا ] 4 اَْلَز اديعص ل: ةلوقك >2 سرالا هو

 ةيفنحلا تلاق هبو ؛ هأزجأ : ا ل انباحصأ

 هر را ديلا نلعب هلا نيبال ةنيفاسكلا كئاقز

  ةهبجلا وهو .هضغب دارملا هجولاو .ةيئادنبا انه (نم ) نوك زاوجلل « رظن هيفو [7:ةدئاملا]
 ول ل و ا وو يلو جا وجا مي ولام

 ا سس وما يوشا ل ريما هفنأ فرط ىلإ ةهبجلا حسمف .مالسلا
 010 ياسو فال يلإ

 ا ع سل ب ةدئاملا ةروس يف مميتلا ةيآل ضرعت امدنع لوقيو

 ةدحاو : ناتبرض مميتلا نأب نيلئاقلا ةيعفاشلاو ةيفنحلا يلع دري مث ؛( لسغلل ناتنثاو

 مهيلع دري ...نيقفرملا يلإ نيديلابو 0 نأو «نيديلل يرخأو هجولل
 "7 (كلذ عفدت تيبلا لهأ تاياورو» : لوقيف

 نم هَل لحت الف رف: ةرقبلا ةروس نم ( ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنعو
 بيقع جوزلا اهقلط اذإ هنأ ةيالا لولدم» : لوقي . . 4 هريغ اجوز حكنت ئّنح دعب

 ادع امب صوصخم انباحصأ دنع مكحلا اذهو «قلطملا كلذ ريغ اجوز حكنت نيتقلطلا

 اهب لوخدملا قلطي نأ وه ةدعلا قالطو - ادبأ ةعساتلا يف مرحي كلذ نإف ؛ةدعلا قالط

 مث «لرأ لعف امك لعفيو ةيناث ةرم اهقلطي مث «ةدعلا يف اهعجاري مث طن ئارشلا يلع
 اانا (ادبأ مهدنع هيلع تمرح راودأ ةثالث كلذ لعف اذإف «ةثلاث اهقلطي

 طبختلاو فسعتلا اذهبو ؛ماكحألا نم ريثك يف ذوذشلا اذهب فلولا ريسي اذكهو

 نم بجعيو ؛كلذ نم ريثكلا يري باتكلا أرقي يذلاو «.نآرققلا صوصن مهف يف
 يت يلا ههبجت يتلا تايالا نم هب ذشي ام طابنتسا يف ةلشافلا هتالواحم

 0 ا ا رص حلوو ..اذه .لاوحألا نم لاحب هبهذم عم

 :ةيسكلا نادر وروح يضرك غلا

 را ست ب ا فما 0000



 بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا : 5ع

 ةعطاقلا ةحضاولا ماكحألاو منازل كارلا 1

 (يديرلا) يئالثلا فسويل
 ْ فلؤملا ةمجرت ©

 نب دمحأ نب 0 ا اذه فلؤم

 ملعلا نيطاسأ دحأو «يدهملا مامإلا باحصأ دحأ ؛هيقفلا يديزلا (يثالثلا نامثع

 ارق اذإ تاكوبو لق و ىلإ راطقألا ىمديلإ سانلا لزا :هباطفشسا دمع قعجتلا لابكو
 . دجسملا جراخ نم تاقاطلا يف مهبتكب مهيقابو (ةبلطلاب عماجلا التما

 تارمثلا ) و ؛ضايرلاو روهزلا :اهنم ,فيناصت هلو يوحنلا نسح هيقفلا نع ذخأ
 هللا همحر يفوتو ءنآلا هددصب نحن ام وهو «ةيديزلا دنع فنصم لجأ وهو «( ةعنايلا

 خرم ةكاعابستو نينالتو نيسناو #8 ةبس ةرخآلا يدامج رهش ىف (الث )ب

 .7١2(ةرجهلا

 آ :هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ©
 بتكلا رادب ةلماك ةيطخ ةخسن هنمو «رابك ءازجأ ةثالث يف ريسفتلا اذه عقي

 عريسك :كلجتي يف طوطخم وهو .ءطقف يناثلا ءزجلا ةيرهزألا ةبتكملاب دجويو «ةيرصملا

 . . مهل لحأ اذام كنولأسي ا : ةدئاملا ةروس نم ( 4 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق نم أدبي

 هللا نذَأ توب يف رونلا ةروس نم (5 ) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع يهجتنيو ,ةيآلا

 . 4 همسا اهيف ركذيو عفرت نأ

 عم ًايشمعم :ماكحألا تايآ يلع رصتقي فلؤملا تدجوف ريسفتلا اذه يف تأرق

 اهلوزن ببس يف درو امركذي مث ءالوأ ةيآلا ركذيو . هتايآو هروس يف فحصملا بيترت
 ءاذك :يلوألا : ةيعرش ماكحأ يه تارمث ةيالا هذهلو : لوقي مث ءببس اهل ناك نإ

 . ماكحألا نم ةيآلاب قلعتي ام لك نم يهتني نأ يلإ .. اذك :ةيناثلاو

 : حصت ال يتلا تاياورلا يلع فلؤملا دامتعا ©

 يرق اشبال يدلل ايه ةكيرفلا ضامي الاهل سانا يكوتملا اذه يلع ظحاليو

 ريفي ال يعلاو ةيااك اع ف يوم لأ دودب ايرباس ارم هيلع رمي كلذ هن ةرك دب امق

 نم( مدر ةيآلا يف يلابعت 0 رع ا يي ا اك فعضب

 نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيدْلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هّللا مكيلو امْنِإ ) ةدئاملا ةروس

 ةيالا هذه لوزن يمك ىف ةذراولا :تاياورلا رك ذي هارث . .# نوعكار مهو ةاكزلا

 ةالصلا يف همتاخب قدصت امل بلاط يبأ أ نب يلع يف تلزن اهنأ :ركذي ام نمض ركذيو

 نكلو ؛ةحصلا نم اهل ساسأ ال ةعوضوم ةياور هذه نأ انملع دقو .7)"2 عكار وهو

 )١( راهزألا حرش رظنا :47/1١ . )١( ت8 ص يناثلا ءزجلا .



 دل ع غسيل بسسس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس
 هدنع اهنأك «ةبوذكملا ةصقلا هذه يلع ماكحألا عيرفت يف ذخأي مث ءاهركذي فلؤملا
 . حيحصلا تياغلا عوف

 :يرشخمرلا فاشكل هريدقت ©
 فانضكلا نع نقلا ريعك اننا هو رمت ىف يللا لش طا وزدلا انك

 امع ئشان كلذ لعلو «ريبك دح يلإ هريسفتبو هب بجعم هنأ يلع لدي ام .يرشخمزلل
 - لا ا يزن للا هلع نما اعجب
 : نارقلا ماكحأ يف هكلسم ه

 (ةلأسملا يف فلخلاو فلسلا لاوقأ درسي هنإف «نآرقلا ماكحأ ىف فلؤملا كلسم امأ

 ,ةيكلاملاو «ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذمل ضرعيو «نيعباتلاو ةباحصلا نع درو امل ضرعيف
 هدنتسمو هليلد بهذم لكل اركاذ بهاذملا ءاهقف نم مهريغو . . .ةيمامإلاو ؛ةيرهاظلاو

 أسملا يف مهئاملع فالتخاو ةيديزلا بهذم ةصاخ ةيانعب ركذي امك .بلاغلا يف

 نم يلع درلاو ءاهيلإ اودنتسا يتلا مهتلدأ نايب يف ةضافإلا عم ءاهل ضرعي يتلا

 حدقلا نم ائيش لجرلا يلع ظحلن نأ نودب اذه لك . .هيلإ نوبهذي اميف مهفلاخي

 اذه يف ءاج ام ضعب كيلإو . مهنع مالكلا قبس نمت هريغ لعفي امك ؛هيفلاخم يف

 هدييأت يلع هلمعو هققلم يع قلؤملا عافد رادقم يلع فقتل ريسفتتلا

 :ةلدألاو نيهاربلاب

 : تايباتكلا حاكن يف هيأر 7

 مكَل لحأ مويلا ف ه :ةدئاملا ةروس نم (ه ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمف'
 نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذْلا نم تانصحملاو ل: هلوق يلإ # تابيطلا

 :لوقيف تايباتكلا حاكن مكح يف ءاملعلا لاوقأل ضرعي هارن «ةيآلا .. . # نهروجأ

 نع ةياورو «نيرسفملاو ءاهقفلا رثكأ بهذم اذهو «ةيباتكلا حاكن زاوج ةيآلا رهاظ ١
 عامجإ هنإ :لاقو ةزمح نب ييحي مامإلا هراتخاو «رقابلاو ءقداصلاو «يلع نب ديز
 «ةينارصن يهو ةصفارفلا٠تنب ةلئان حكن دق نامثع نإو «ةباحصلا نم لوألا ردصلا

 امهتعلقف «كتاينث :لاق ؟ىنم كبجعي امو : تلاقف «ةيواعم اهبطخ نامثع ىفوت املف
 حكنو ,هيلإ امهب ترمأو

 حكنو ؛ةينارصن ةحلط
 ب

 هنإ :رمع نبا نع يورم وهو ةيمساقلا ةماعو هللا دبع نب دمحمو «رصانلاو «يداهلاو

 ةروس يف يلاعت هلوقب اوجتحاو ءاهريغ وأ تناك ةيباتك ؛ةرفاك حاكن ملسمل زوجي ال
 تاكرشمملا يف اذه اولاق ...؟ :١ ةرقبلا] © نمؤي ئتح تاكرشملا اوحكدت الو ل: ةرمبلا

 كنب ب يلاعت هلوق ليلدي «باتكلا لهأ يلع قلطني كرشملا مسا : انلق تايباتكلا يف ال

 هللا نود نُم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اودختا ل : هلوق يف يراصنلاو د ةرويجلا عك د



 ؟ج نورسفللاو ريسفتلا ' و
 مع هَناحبس وه الإ هلال ادحاو اَهَلِإ اودِبْعَيل الإ اورمأ امو ْمَيِرَم نبا حيسملاو
 . :57١ ةبوعلا] 4 كوكر شي

 :ءاطع نعو . يسيع اهبر نإ يراصنلا راسل رحت لا رتيولا نعو
 يلع امهدحأ فطع يلاعت هنإ :اولاق .ذكموي مهل صخر امنإو «تاملسلل هللا رثك دق

 باتكلا لهأ نم هاورفك نيدلا نكي مل» : 0 و يل

  نيبرفألاو نيدلاولل ةيصولا يلاعت هلوقك اذه ِْ 0 ةديبلا] 4 نيكرشملاو

 نيدلا نم تاتصخملاو » : م لا :اولاق 1[ : ةرقبلا ]

 اوكسمت الو : ةنحتمملا ةروس يف يلاعت هلوق انلق . .[: ةدئاملا] 4 باّتكلا اوتوأ
 نيفيبخلل تاغيبخلا © : رونلا ةروس يف يلاعت هلوقو ٠[« :ةيحعملا] © رفاوكلا مصعب

 يلاعت هلوقو 7 هر يل رطل ل تالا ريل نول

 ام نمف تانمؤملا تانصحملا كدي نأ لوط مكدم عطتسي مل نمو ) ءاستلا ةروس يف

 هذه لوأتتف « . عرحتلا ىضتقي اذه يف ناميإلا طرشف .[ 6: ءاسنلا] © مُكَئاَميَأ تكلم

 نوطركعيل اوناك عنونأل اوما دنت قي يذلا باتكلا لهأ نم تانصصخملا دارأ هنأب:ةيآلا

 هلأ كاف 2 باتك يفا دخلا يمرر كو هيلع اوناك ام مساب مها امسف «كلذ

 0000 رقبلا] © هب نونمؤي كئلوأ هتوالت قح هنولتي باتكلا مهانيتآ نيدّلا © : يلاعت

 لك هديا < مهدات نوفرعي امك برلرعب باتعلا مهانتا نيدل يلاعت هلوقو

 : اولإق 2 [1357نارتمع لآ] # هللاب نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نِإو ا: يلاعت هلوقو
 0 !ةتانالا ا لا ل ا

 | سو صل ا ةرقبل رقيلا] «تاكرشملا اوحكتت الوإ :يلاعت

 0 .[ه:ةدئاد] ( مكلف نم بانتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصخسلاو»

 نوكي وأ .رهاظلا هدافأ ام باتكلا اوتوأ أ نيذلا نم تانصحت ابو «تايبثولا تاك رقت

 اوحكدت الو هل وبقت تاتيراننكلا مرحعل ًاخسان « تاتصخملاو ا : يلاعت هلوق

 ع لا نأ يور تركد امنلقن : انلق“# . © تاكرشملا

 هنأ يوريو . ( كءام نصحت ال اهنإ) :لاقف كلذ نع هلآو ُهْنَِع يبنلا لأسف ةينارصن وأ

 اا ا صول يلاغت هلوق لوأتن انأبو . كلذ نع هاهن

 ,خارتم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصخماب 0 صيصختو : لوقنو عمجنف
 دال هيلع حد نسا دلي راق كورد اولاق .. 0 لا

 اوجورعتي نأ مهيلع مرحو .مهؤاسن انل لحأو باتكلا لهأ حئابذ“انل لحأ»

 يلص وق اق لا فيعض ثيدح اذه :ةامل ل اعشلا يفق مسن

 زاوج دافأف «ربخلا . ..(«باتكلا لهأ ةنس مهب اونس: شوج يف ملسو هلآو هيلع هللا



 8/ ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 انتلدأ يوقن انإ مث ٠ ميرحتتلا ةلدأب خوسنم زاوجلا : انلق . مهئاسن حاكنو ,مهحئابذ

 ال وأ :ةحكانملا تمرح ةثراوملا تمرح امل وأ «ةيبرحلا تهبشأف ةرفاك : لوقنف «سايقلاب

 ا اولاق . سكعلا مرح ةملسملل رفاكلا حاكن مرح

 | : نيفخا يلع حسملا يف هيأر *

 نيدْلا اهيأ ا ِطء ةدئاملا ةروس 5 يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الغمو

 نإ» :لوقيف نيفخلا يلع حسملا ةلأسمل ضرعي هارن «ةيآلا . .4 ةالّصلا ىَلِإ متمق اذإ اونمآ

 «سابع نباو مالسلا هيلع يلع نع يورم وهو « زوجي ال نيبروجلاو نيفخلا يلع حسملا
 .امهيلع حسملا زوجي هنإ :ءاهقفلا ةماع لاقو .ةشئاعو «ةريره يبأو «رساي نب رامعو

 يلع ح درو را يمس فرداوا كسر و لذ نه رق ع مح

 امامأف نيمدقلل لسغلا يلع تلذ يتلا رابخألا | كلذكو ءامهل ارهطم نوكي ال نيفخلا
 دعبو ةكمب تناك رابخألا هذهف ؛هب رمأو نيفخملا يلع حسم هلآو هيلع هللا يلص هنأ يور

 لديؤ ؛ةخسان تناكف كلذ دعب ةدئاملا ةروس تلزن مث «هلآو هيلع هللا يلص هترجه

 امل : لاق مالسلا هيلع يلع نع مالسلا مهيلع هئابآ نع يلع نب ديز هاور ام اذه ىلع

 «رامع نم تيقل ام «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف صاقو يبأ نب دعس ءاج رمع ةيالو يف ناك
 5 اليصلاب فدان انياب قرب ان ىلانلا سمول نب[ ان اودع فيرس لاق انانل ةمانمو الق
 ؛رامع ينلزتعاف «يلصأ اتسمدقتو «يفخ يلع تحسمو ترهطتف روهطب توعد مث

 ريغ نم ةالصأ ؛دعس اي : يفلخ نم يداني لعجف «ينكرت وه الو يب يدتقا يوه الف
 ,ةدئاملا لبق خسنلا ناك .. معن :لاقف .هب تفج امم جرخا ؛رامع اي :رمع لاقف ؟ءوضو
 هللا يلتعدلا لوسر عمتناك مسللا ل لوقا فلا لوقا انما جست انا ايت رع لاق

 ةشئاع ىلإ رمع لسرأف ءاهتيب , يف تلزن ةدئاملاو ,ةشئاع تيب يف ملسو هلآو هيلع

 ىلإ بأ امهيقعب مدت عطقي نال لو رمعل لقف «ةدئاملا لبق حسملا ناك :تلاقف

 دهش اءرما هلل كا لاق مث «ةأرم ١ لوقب دخأن ال :رمع لاقف ؛ امهيلع حسمأ ن نأ نم

 هيلع هللا يطقملا لوس نا روسك الجر رشع ةينامث ماقف «ماق امل هللا لوسر نم حسملا

 اع سل قاايتح نفيد دمار ولا دوس داس اة رس ادد حس هلآو

 ,مهلأسف ؟اهدعب مأ ةدئاملا لبقأ 'مهلس لاقف ؟نسحلا ابأ اي لوقت ام :رمع لاف «هيفخ

 لبق حسملا نأ ملع املسم اءرمأ هللا دشنأ :مالسلا هيلع يلع لاقف «يردن ام :اولاقف
 ام كرتن ال :نولوقي ءالؤهو موقلا قرفتف ءالجر نورشعو نانثا ماقف «ماق امل ةدئاملا
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 ؟ج نورسهملاو ريسفتلا كس يل
 حسمأ نآلو ةدئاملا دعب هللا لوسر حسم ام هللاو : سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعو

 ؛مالسلا هيلع يلع نعو .نيفخلا يلع حسمأ نأ نم يلإ بحأ ةالفلاب ريع رهظ ىلع
 تحسم يىفخ ىلع يلابأ ام ةريره يبأ نعو  عطق :هانعم ليق - نيفخلا باتكلا قبس

 ,حسمب هللا لوسر .تيأر :نيرج لوق امأو ركذ امب خسنلل تبشثف .رامح رهظ يلع وأ
 ناكف ةيواعمب قحلا هنأل ,نينمؤملا ريمأ راكنإ عم لبقت ال هتياورف ةدئاملا دعب همالسإ ناكو

 مينلع فعلا لما زيا ةيفادعسلا ةلاسلاو تسلا لما ماتكون قالو

 | م عمايبلا

 يرخألا بهاذملا باحصأ نم هيفلاخم شقاني.ب هللا ةمحر  فلؤملا دجن اذكهو

 داكي الو . . اذه . هعالطا ةعسو «لجرلا نهذ ةوق وهف ئش يلع تلد نإو «ةداح ةشقانم

 كاسل وهاك ”يرعالا ةييقنلا يعادل ا ريبق انالك هيد دعت ركيشلا نين عراقلا
 رظنلا تاهجو براقت يلإ عجار اذهو ؛ةيرشع انثإلا ةيمامإلل يهقفلا زريسفتلا بتك يف

 ةنسلا لهأو ةيديزلا نيب

 "كب ١/8« ص ىناثلا ءرجلا )١(



 م ؟ج نورسفملاو ريسفتلابل

 تارابع يف ةيملعلا 0 7-0 ا 01

 00 ا ل 50 00

 مولعلا ب بناج ىلإ - ل كر مس

 يمر او وطوال ىلع ايندلا 0 ع ديلا

 عم رك هس سوا للا ش0 ا ست د

 هنا ىلع لمعو هديأ نم مهأو ؛نآرقلا ريسفت يف لوقلا اذه نايب يفوتسا

 .نآرقلا تارابع مهف دعاوق نم اهيف ررق ام مغر ىلع «ةيمالسإلا ةيملعلا طاسوألا

 باوبأ نم عبارلا بابلا لمعي هدحتمنف ع ىلازغلل ( ءايحإلا 0( باتك انيديأ نيبو

 ضعب نع لقني هيفو لقن ريغ نم يأرلاب هريسفتو نآرقلا مهف يف «نآرقلا ةوالت بادآ

 مث «ملع ةملك لك ذإ ؛ملع يتثامو ملع فلأ نيعبسو ةعبس يوحي ٍنآرقلا نأ » ءاملعلا

 ا م سرا ا ل اا يي سل 5

 0 الا و نيلوألا ملع د ارأ نم » : : لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع يوري

 هللا لاعفأ يف ةلخاد اهلك مولعلاف ةلمجلابو ) : هلك كلذ دعب لوقي مث 71'2(نآرقلا

 را ا ما 7 ا (هتافصو لجو

 همهف لكشأ ام لك لب» :لوقيف كلذ يلع ديزي مث ؛2') (اهعماجم يلإ ةراشإ نآرقلا
 زمر هيلإ نآرقلا ينال دعت يحاول يف قئالخلا هيف فلتخاو «راظنلا ىلع

 ٠ . د لا يبل

 نا ل م حلا لعب هفلا يذلا (.قارفلا ره وج) هباتك حفصتتن اننإ مث

 عبارلا لصفلا د لعمعيف امعيف ؛اليصفتو انايب ءايحإلا م ديزي هدحتنف «هتمدقم

 تانيسقت ع نآرقلا نم اهب لصتي امو اهلك ةينيدلا مولعلا باعشنا ةيفيكل هنم

 ىلإ نارينقلا عوبلع بستقهنإ : لودقت نأ ئفكيوياهرك ذب ليطناال اهالوث تاليضفتاو

 )١( ةنس ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن ةئجل ةعبطم ١ه/*: ءايحإلا ١65ه .

 ةيش مولا 5و .عجرملا سفت (؟) . قباسلا عجرملا (؟)



 تس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا -

 ءوحنلا ملعو .ةغللا ملع : وها 2 او: فادنصلا مع ؛ لوألا

 .رهاظلا ريسفتلا ملعو . فورحلا جراخم ملعو «تاءارقلا ملعو
 7 هتالمتشم نم لعجو . بابللا ملع :يناشلاو

 «ميقتسملا طارصلاب ملعلاو ءرخآلا مويلاو هللاب ملعلاو «هقفلا لوصأ ملعو ؛هقفلا ملعو

 ظ "7 كولسلا قيرطو
 ملع ركذيف «نآرقلا نم مولعلا رئاس باعشنا ةيفيكل هنم سماخلا لصفلا دقعي مث

 يرحسلا ملعو ,هئاضعأ حيرشت تو «ناويحلا ندب ةئيهو «ملاعلا ةكيهو «موجنلاو بطلا

 ملعي ءيرخأ مولع هتددع ام ءاروو» :لوقي مث «كلذ ريغو ..تامسلطلا ملعو
 انل رهظ :لوقأ لب اهركذ يلإ ةجاح الو ءاهفرعي نمع ملاعلا ولخي الو اهمجارت
 مل دعب مولعلا نم افانصأ ةوقلاو ناكمإلا يف نأ اهيف يرامتي ال يتلا ةحضاولا ةريصبلاب

 نم تجرخ دق تناك مولعو ءاهيلإ لوصولا يمدآلا ةوق يف ناك نإو ءدوجولا نم جرخت .

 ءاهفرعي نم ضرألا طيسب يلع راصعألا هذه يف دجوي نلف «نآلا تسردناو دوجولا
 ةكئالملا ضعب اهب يظحيو ءاهب ةطاحإلاو اهكاردإ الصأ رشبلا ةوق يف سيل رخأ مولعو
 ةياغ يلإ دودحم كلملا قح يف ناكمإلاو دودحم يمدآلا قح يف ناكمإلا نإف «نيبرقملا

 . 2") «هقح يف ملعلا يهانتي ال يذلا وه هناحبس هللا اهنإو «ناصقنلا نم
 اهلئاوأ تسيل «اهددعن مل امو انددعاام مولعلا هذه مث ): كلذ دعب لوقي مث

 وهو « يلاعت هللا ةفرعم راحب نم دحاو رحب نم ةفرتغم اهعيمج نإف «نآرقلا نم ةجراخ
 دفنل هتاملكل ادادم ناك ول رحبلا نأو هل لحاس ال رحب هنأ انركذ دقو «لاعفألا رحب

 ضرملاو ءاقشنلا القمم لاعفألا رحب وهو يلاعت هللا لاعفأ نمف دفنت نا ليقع

 ([ :١ ءارعشلا] © نيفشي َوهَف تضِرَم اذإو ل: ميهاربإ نع ةياكح يلاعت هللا لاق امك

 ةفرعم الإ بلملل ينعم ال ذإ هلامكب بطلا فرع نم الإ هفرعي ال دحاولا لعفلا اذهو

 سمشلا ةفرعم ريدقت هلاغفأ نمو ةنايجاو ءافشلا ةفرعمو «هتامالغو هلامكب ضرملا

 4 نابسحب رَمَقْلاو سمّشلا » : يلاعت هللا لاق دقو «نابسحب امهلزانمو رمقلاو

 1 رسنوي] 4# باسحلاو نيدسلا ددع اومّلعَعل لِزانَم هرَدَقَو ظ: لاقو [ه:نمحرلا]

 جلوي 0 007 8 ةمايقلا] «رمقْلاو سمشلا عمجو « رمَقلا فسخو الاقو
 سمشلاو ]9 :لاقو [14:نامقل ::1:جحلا] © ليَّللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليألا
 م .[م:سي] © ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اهل رَقَتسَمل يرجت
 امهدحأ روكت ةيفيكو «راهنلا يف ليللا جولوو ءامهفوسخو نابسحب رمقلاو سمشلا

 )١( ص نآرقلا رهاوج ١؟   7١ةنس ناتسدرك ةعبطم ١559اه.

 ص نآرقلا رهاوج (؟) ١" -  88ظ



 مس 808#[ ايس 12 نورسفملاو ريس تلا سس

 هينا ضل او تاومسلا بيكرت تافيه فرع نم الإ رخآلا يلع
 كاوسف كقلخ يذلا ميركلا كرب كرغ ام ناسنإلا اَهيأ اي: هلوق ينعم لامك فرعي

 ءاضعألا حيرشت فرع نم.الإ [ م 5: راطفنالا] # كبكر ءاش ام ةروص يأ يف د كّلدعف

 نآرقلا يف راشأ دقو .اهعفانمو اهتمكحو ءاهعاونأو اهددعو انطابو ارهاظ ناسنإلا نم

 لوألا علع عماجم نآربقلا يفو ؛نيرخآلاو نيلوألا مولع نم يهو اهيلإ عضاوم يف

 هل اوعَقَف يحور نم هيف تخفنو هتيوس ل: هلوق ينعم فرعي ال كلذكو .نيرخآلاو

 مولع اهءاروو «حورلاو «خفنلاو ,ةيوستلا ملعي مل ام [ 75: ص ,«: رجحلا ] # نيدجاس

 ا اهوعمس نإ اهنومهفي ال امبرو «قلخلا رثكأ اهبلط نع لفغي ةضماغ
 الإ ةراشإلا نكمي الو «لاطل لاعفألا ليصافت نم نآرقلا تايآ هيلع لدت ام لصفأ تبهذ

 نيلوألا ملع عماجم هيف فداصتل هبئارغ سمتلاو ؛نآرقلا يف ركفتف . ا

 0 نيرخالاو
 :ىملعلا ريسفتلاو ىطويسلا لالجلا ه

 ريسفعلاب لوقلا يف يلازعلا يحتم ودعي ئطويسلا نيالا لالتج ةمالغلا دن كلذ

 نيتسلاو سماخلا عونلا يف (ناقتإلا )١هباتك يف عسوتو حوضوب كلذ ررقيو «يملعلا
 ل ل ل ل

 نآرقل نأ يلع هب لدتسي ام راثالاو ثيداحألاو تايآلا نم قوسي هدمجنو ( ليزنتلا

 ٍ نراك لك يا محام
 باتكلا | يف انطرف اّم ل: ماعنألا ةروس نم ( .) ةيآلا يف يلاعت هلوق :تايآلا نمف

 لكل انايبت باتكلا كيلع انتو لحنلا ةروس نم ( 85) ةيآلا يف هلوقو , ءيش نم
 2014 يش

 ((نتف نوكتس » : لاق هَ هللا لوسر نأ : هريغو يذمرتلا هجرخأ ام : ثيداحألا نمو

 مكحو مكدعب ام ربخو «مكلبق ام أبن هيف . .هّللا باتك9 : لاق ؟اهنم جرا امو :ليق

 | م يللا

 لفغأ ول هللا نإ : هك هنِلَع هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يبأ نع خيشلا وبأ هجرخأ امو

 . 247 (ةضوعبلاو ةلدرخلاو ةرذلا لفغأل اعيش

 ملعلا دارأ نم » : لاق هنأ ! درع نبا نع روصنم نب ديعس هجرخأ ام : راثآلا نمو

 257 (نيرخأآلاو نيلوألا ربخ هيف نإف «نآرقلاب هيلعف
 لك نآرقلا يف لزنأ): اا ل ا ا نبا هجرخأ امو

 0 ) (نآرقلا يف آنل نيب امع رصقي انملع نكل «ئش لك هيف انل نيبو ؛ملع

 )١( ناقتإلا (؟) . "ع 7” ص نآرقلا رهاوج :؟/ه"1١ .
 ١( الإتقان:؟١57/5. .؟ض ليلكإلا 6غ

  )5١:؟ ص ليلكإلا (5) .١؟5/5؟ : ناقتإلا



 سس 4 قو رسفملاو يس تس تح هع د سم حل تمم ع رس
 نأ طبنتسا هنأ ءاملعلا 0 000 0 هذه 0 و

 نسل تو را لا 0
١ 

 (هدقف يف نباغتلا رهظيل ( نباغتلا )ب اهبقعو 1 3

 يملعلا ريسفتلاو يسرملا لضفلا وبأ ه :

 الا مولع درا تلا دل ل دل دعا يبأ نع ركذ مث

 ها ايس ا ال انعاهب فحين د كيش ةقيرحألاو

 لكس مبالعأو ةباحصلا تاداس كلذ مظعم هنع ثرو مش ؛يلاعتو هناحابس هب رئاتسا

 يف هتدجول ريعب لاقع يل عاض ول : لاق ىتح نابع ياو, دوعسم باو ةعورالا ءافلخلا

 0 00 7-00 م 1 00 1

 رك ار جك يسوو لاو وا ار ب ما

 («هروسو ىهتاياو غهتاملك ددعو ءاهددعو «هفورح جراخم ةفرعمو «هتاملك ريرحتو

 ريغ ىلإ . . .تايآ رشع لك ددع ميلعتلاو ؛هتادجس ددعو «هعابرأو «هفاصنأو «هبازحأو

 الاوز م ةقف العلا درزعتا ريع ان ةياقن اينما خبار الا 2 يضحملا قايل ويضع ل

 ءاهريغو «ةلماعلا فورخلاو («لاعفألاو ءامسألا نم ينبملاو هنم برعملاب ةاحنلا ينتعاو

 هل ل ل ل ل

 .ةملك ةملك

 لت اظفلو ءدحاو ينعم يلع لدي اضفل هنم ا ودجوف ,هظافلأب نورسفملا ىنتع

 يفنخلا يدعم دعم اوحضوأو ؛همكح يلع لوألا ةماورسا» هسا

 مين لك لدياو ٠ :ىتاعلاو نسما يذ تالت دحأ حيجرت يف.اوضاخو (ةئم

 لا سا

 0 5 0 + ءايالا (اةدسقل لإ هه امهيف ن6 را 0 هلوق
 عهمدقو ضف دوس رو عدلا ةينادحو ىلع ةلدأ اهنم اوطبنتساف «ةريثكلا تايآلا

 . .نيدلا 0 اومسو هب قيلي ال امع ههيزنتو .هملعو «هتردقو

 يضتقي ام اهنمو ,مومعلا يضتقي ير ام اهنم تأرف «هباطخ يناعم مهنم ةفئاط تلمأتو

 ا ؟ناشإلاو ١ .ضيوبلكاإلا 5



 كا 1 0 للا ا
 يف اوملكتو «زاجماو ةقيقحلا نم ةغللا ماكحأ هنم اوطبنتساف «كلذ ريغ ىلإ ءصوصخلا
 ,ىهبلاو رمألاو (هباشتملاو .مكحملاو (لمجباو ,رهاظلاو «صنلاو ءرامضإلاو «صيصختلا

 ,هقفلا لوضأ: نفلا اذه
 رئاسو مارحلاو لالحلا نم هيف اميف ركفلا قداصو «رظنلا حيحص ةفئاط تمكحأو

 هومسو ؛انسح اطسب كلذ ىف لوقلا اوطسبو ؛هعورف اوعرفو ؛هلوصأ اوسسأف ماكحألا

 .اضيأ هقفلابو «عورفلا ملعب
 ,مهرابخأ اولقنو «ةيلاخلا مألاو «ةقباسلا نورقلا صصق نم هيف ام ةفئاط تحملتو

 كلذ اومسو ةءابيعشألا :لوأو ءاسثاتلا ءدبا وركذ يتح ءمهعئاقوو مهراثآ | ونودو

 بولق لقلقت يتلا ظع ظع ا وملاو :«ناتم مكحلا نم اةيفاط نورشا هنينت خيراتلاب

 ريذحتلاو هدول 4قظولا نم هيف امث اوطبنتساف «لابجلا هددت اكو ناتعرا

 رس هم يال م ل 0 (رويعسيعلاو

 مسك تتسم م ا حس راس

 (ايؤرلا ريبعت هومسو «ةدجاس موجنلاو رمقلاو سمشلا هايؤر يفو («نجسلا يبحاص

 يلا ةنسلا نمف هنم اهجارخإ مهيلع زع نإف «باتكلا نم ايؤر لك ليوأت اوطبنتساو

 يف ماوعلا حالطصا ىلإ اورظن مث «لاثمألاو مكحلا نمفزع نإف «باتكلل ةحراش يه

 © فورعملاب رمأو 8 : هلوقب نارقلا هيلإ | راشأ يذلا ءمهتاداع فرعو مهتبطاخم

 .[ ١ ال: نامقل ]

 ؛ضئارفلا مدع كلذ ريغو اهبايراو ماهسلا ركذ نم ثيراولا ةبآ يف ام موق ذخا
 باسح «نمبتلاو «سصدسلاو ,عبرلاو ,ءثلثلاو ,فصنل لا رك د, ماهم اةطينعتسا#

 .اياصولا ماكحأ هنم ا لا لئاسمو « ضئارفلا

 :راهنلاو 7-0 (ةرهابلا مكحلا ىلع تالادلا 0 يلا

 «قايسلا ٠ سوس ىظفللا 0 0

 كلذ ريغو ؛زاجيإلاو ؛بانطإلاو باطخلا يف نيولتلاو .صلاخلاو ,عطاقملاو ,ئدابملاو
 ..عيدبلاو «نايبلاو ,يناعملا هنم اوطينتساو

 ؛ةبيهلاو «فوخلاو .روضحلاو «ءاقبلاو ,ءانفلا : لثم ءاهيلع اوحلطصا امالعأ اهل اولعج

 مولع نم رخأ مولع يلع يوتحا دقو ؛هنم ةيمالسإلا ةلملا اهتذخأ نوئفلا هذه

 22ج نورسفملاو ريسفتلا - 539م9



 ”ج نورسفملاو ريسيفتلا سس سس سس و ءاسس

 ريغو ؛ةماجنلا و«ةلباقملاو ربجلاو ,ةسدنهلاو ؛ةغيهلاو «لدجلاو ,بطلا : لثم لئاوألا

 . مولعلا نم كلذ
 لادتعاب نوكي امنإ كلذو «ةوقلا ماكحتساو ةحملا ماظن يلع هرادمف : بطلا امأ

 هلوق يهو ةدحاو ةيآ يف كلذ عمج دقو «ةداضتملا تايفيكلا لعافعب ج رول

 دعب ةحصلا ماظن ديفي امب هيف انفرعو ناقرفلا] © اماوق كلذ نيب ناكو ىلاعت

 ال طي رش يقم دوق ينال دعب دل ادق ثردحر لح

 ءافشو «بولقلا بطب ماسجألا بط يلع داز مش ... لحلا] « ساّنلَل ءاقش
 0 ظ قياس ا

 تاومسلا توكلم اهيف ركذ يتلا تايآلا نم هروس فيعاضت يفف : ةئيهلا امأو

 ظ . تاقولخما نم يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ثب امو :ضرألاو

 الو ليلظ ذل م بش ثالث يذ لظ ىلإ اوقّطنا ل٠: يلاعت هلوق ىفذ : ةسدنهلاامأو

 لكشلا نأ وهو «ةيسدنه ةدعاق هيف نإف . "ار تالسرملا] © بهّللا نم ينغي

 .هل لظ ال ثلثملا
 يدخر لرش رو كاسسو نافتم رو فاز جل فيج ل اع

 كلذ يف لصأ هموق هتجاحمو دورمن ميهاربإ ةرظانمو «ءاريثك ائيش كلذ ريغو «ةضراعملاو

 م.أل خيراوتلا مايأو ماوعأو ددم ركذ اهيف روسلا لئاوأ نإ :ليق دقف ةلباقملاو نبجلا امأو

 ل اا كلاس

 . ضعب يف اهضعب
 هدااصساا فاقحالا] لعموم يلاعت هلوق يفف :ةماجنلا امأو

 اع ىلا

 5 1 ةرورضلا وعدت يتلا تالآلا اءامسأو عئانصلا لوصأ هيفو

 * ديدحلا ريز ينوتآ ل: ةدادحلاو ([1؟1:هط 5 فارعالا] # نافصخي اقفطو : ل

 ا دوه] 4 اننيسعأب كلفلا عنصاو ل: ةراجنلاو ؛تايآ يف ءانبلاو [37:فقهكلا]
 # اتيب تذختا توبكسسلا لْثَمَك جسلاو 3: لحتلا] # اهَلْرَغ تضقت 9 : ليشلاو

 ([314 تو ةعقاولا] تايآلا . ..«نوئرحت ام ميأرَقأ ل: ةحالفلاو توبكنعلا ]

 اوجرختستو ظء[07: ص 4« صاغ ءانب لك نيطايشلاو ا: صوغلاو تايآ يف ديصلاو
 الجع مهيلح نم هدعب نم ئسوم موق َحْناَو ا: ةعائسفلا) 001 لمبتلا 4 ةيلح نم

 يف حابصملا زطء[ ع: لدتتلا] 4 ريراوق نم درهم ط:ةجاجزلاو 4: ها
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 قع .صصقلا ] © نيطلا ىلع ناماه اي يل دقوأف ظ: ةراخفلاو .( 5: رونلا] # ةجاجز

 4 ملقلاب مّلع يذلا ول ةباتكلاو ء[5: فهكلا] ةيالا... .4 ةنيفّسلا امأ © : ةحالملاو

 0[ فسوي] © ازبخ يسأر قوف لمحأ: زبخلاو ءرخأ تايآ يفو [ ؛:قلعلا]
 لاق م ع[ رثدملا] ©« رهطف كانو ل٠ : ةراصقلاو دوه] # ٍذينح لجعب ): خ خبطلاو

 ل مهو:[4١:فصلا] [١١؟: ةدئاملا] [5: نارسع لآ 4 نوُيراوحلا

 هللا ةغبص آف: خبصلاو ؛تايآ يف ءارشلاو عيسلاو 4[: ةدئاملا] # متيكذ ام ألإ

 لابجلا نم نوتحدتو رول تل ل د وللا ةرقبلا ]

 .تيمر امو # : يمرلاو «ةريثك تايآ يف نزولاو ةلايكلاو ©, ءارعشلا] © نيهراف انويب
 1 لافنألا] «ةَّرَق نَم متعطتسا ام مهل اودعأو لافنألا] # ةيردإ

 ام عيمجو ؛تاحوكنملاو ؛تابورشملاو «تالوكاملا بورضو تاللالا ءامسأ نم هيفو
 اق اسال هلوق ينعم ققحي ام تائئاكلا يف عقيو عقو
 00 تادايز عم اصخلم يسرملا مالك يهتنا : يطويسلا لاق. .[ 75: ماعنألا ]

 يف لاق هنأ يبرعلا نب ركب يبأ نع رك ذي هدجم ؛ةليوطلا ةلاقملا هذهل هتياور دعب مث 0
 فاللآ ةعبسو («ملع ةئامعبرأو «ءاملع نيسمخ نآرقلا مولع ) : ( ليوأتلا نوناق ) هباتك

 رهظ ةملك لكل ذإ «ةعبرأ يف ةبورضم نآرقلا ملك ددع يلع «ملع فلأ نوعبسو ؛ملع

 دقو ري اظب ورب رم ا راو يسع را ايم روح وعم او ا و رو
 , 250 هللا الإ يل نس

 لمفشا.دق :لوقا انأود 1 لاقت اهو لوقفلا هاه ولع يطوصسلا ونفع اريخاو
 الصأ يمه ةلأسم الو باب اهنم سيلف مولعلا عاونأ امأ «ئيش لك يلع زيزعلا هللا باتك

 00 تاومسلا توكلمو تاقولخملا بئاجع هيفو ءاهيلع لدي ام نآرقلا يفو الإ

 يلإ ةحرش“جاهجتي ام كلذ ريغ. ىلإ :#..و....ؤ يرشلا تحت انمو يلعالا قفآلا يف
 7 ا

 نارقلا ريم ا تاقاقققلا راثآ ترهظ فيك كل نيبتي اذه نمو

 ام ءاهلك مولعلا عبنم نآرقلا اولعجي نأ نومدقتملا ءاملعلا 0 لواح فيكو «ميركلا

 ايغلا مري ىف دجي امودج
 - ةعزنلا هذه 0000 ل

 ءاذه انموي ىلإ ةيسابعلا ةيملعلا ةضهنلا دهع نم دمت - يملعلا ريسفتلا ةعزن
 ةنارقلا ني قيفرعلا ايد يصمت قال رادع نع راع روبآلا لوأ يف تناك اهنأ اندجولو

 اق رولا 10م نانت الاورج حتا نط لابلك الآ ع5
 ا ا وال ةنافتالا 65 .١؟8/5:ناقتإلا (؟



 "ج نورسفملاو ريسفتلا حس لل _ ل ل ب لعمعوهز

 نباو ؛يلازغلا ناسل يلع ةحيرصو ةزكرم ةركفلا تدجو مث ؛مولعلا نم دج امو

 اسلم فقيل ف ركفلا ةذظ انا اطيا أ اندجولو «يطويسلاو .« يسرملاو ؛يبرعلا

 نارقلل هريسفت نمض «يزارلا رخفلا تالواحم لثم يف ترهظو
 كايد | عبتتو «نآرقلا نم مولعلا ج ارختسا يف ةلقتسم بتك كلذ دعب تدجو مث

 ةعامج نيب اريبك اجاور رخأتملا رصعلا يف ةركفلا هذه تجارو ؛مولعلا فلتخمب ةصاخلا
 ضعب تفلأ امسك «عونضوملا اذه جلاعت ةريثك تافلؤم كلذ نع جتنو ؛ملعلا لهأ نم

 يملعلا ريسفتلا نع ثحبلا لجؤن نأ يرنو .ةركفلا هذه ءوض يلع ريست ىتلا ريسافتلا
 رمصتلا روت دخلا اولا ضرع منيع ةلافسرلا ماك ىلإ ةريخ لا ةلح اقذف
 . يلاعت هللا ءاش نإ ثيدحلا

 ا : يملعلا ريسفتلا راكنإ «©

 اهاور تدادزاو: :نيمدقفملا ضعت دع تحار دق يملعلا ريسفتلا ةركف تناك

 قلت مل اهنأ اسك «نيمدقألا ءاملعلا ضعب دنع اجاور قلت مل اهنإف «نيرخأتملا ضعب دنع

 .اضيأ مهنم نيرخأتملا ضعب دنع اجاور

 : ىملعلا ريسفتلل ىبطاشلا راكنإ ©

 ةمدقتلا رووضعلا يف ةزكملا هذين هئفترافلا ميغزا نا انارق اه «يننح ىلع انل رهظيو

 ةنس يفوستملا «يسلدنألا «يبطاشلا يسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : يلوصألا هيقفلا وه
 دمعي (تانقفاوملا) هباتك يف هدجم انأ كلذو «( ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعست )هه

 .اهنايبو اهحرش يلوت عاونأ يلإ دصاقملا هذه عونيو ؛عراشلا دصاقملاصاخ اثحب
 ( ماهفالل ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق نايب» وهو اهنم يناثلا عونلا انه انمهي يذلاو

 نآل «ةيمأ ةكرابملا ةعيرشلا هذه » نأ ررقي هدجن عونلا اذه لئاسم نم ةغلاغلا ةلأسملا يفو

 رومأب كلذ يلع للد عث . .7'2 (حلاصملا رابتعا يلع يرجأوهف هن ورنا يدع

 واستماع ذيل ناك ردع !):هيف ركذ لصفب بقع مث ءاهركذب ليطن ال ةثالث

 ءميشلا نساحمب فاصتاو ,«قالخألا مراكمب ء ءانتعا مهئالقعل ناكو «سانلا اهركذ

 عفانم تديبو ؛لطاب وه ام تلطبأو هيلع تدازو حيحص وه ام اهنم ةعيرشلا تححصف
 برعلل ناك يتلا ةحيحصلا مولعلا نم ركذ مث ؛(هنم رضي ام راضمو «كلذ نم عفني ام

 نامزألا فالتخاو ءرحبلاو ربلا يف ءادتهالا نم هب صتخي امو موجنلا ملع :اهب ءانتعا

 نارغلا ءانتا يف ررقم ينعم وهو): لاق مث . ينعملا اذهب قلعتي امو ءاهريس فالتخاب

 اهدصقي يتلا حلاصملا ةياعرب قفوأ مهيلع لزنملا لاح يضتقم يلع ةعيرشلا ليزنت نأ ديري )١(

 :( 150/1 خواشلا نع ييعنأ) ميكشلا عراشلا

 .(557/5:تاقفاوملا(؟١



 لل اح
 تاملَظ يف اهب اودتمتل موجنلا مكَل لعج يذلا وهو ظ: يلاعت هلوقك ة ةريثك عضاوم يف
 «[15:لحنلا] © نودتهي مه مجنلابو تامالعو ط : هلوقو ماعنألا] © رحبلاوربلا

 لام هانرَدَق رمقلاو * ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو ا هلوقو
 اهلا قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمّشلا ال + ميدقلا نوجرعْلاك داع ىّتح
 ءايض سمشلا لعج يذلا وه هلوقو «[ 5-40: سي] © نوحبسي كلف يف لكو
 اناعجو  هلوقو «[0: سنوي ] * باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو
 دال ] ةيالاند . 4 ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآراهتلاو ليلا
 ل ل ل هلَوُكَو

 .[185:ةرقبلا] © جحلاو سانلل تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولأسي ا :هلوقو
 :تنايآلا نوم كلذ هبشأ

 ةريثملا حايرلا بوبهو ,باحسلا ءاشنإو «راطمألا لوزن تاقوأو ؛ءاونألا ملع ركذو
 كوخ قربا مكيري يذلا وه ط يلاعت هلوق لثم نآرقلا نم كلذ يف درو ال ضرعو ءاهل
 1 ,دعرلا] ةيالا . . 4 هدمحب دعرلا حبسيو * لاقفلا باحسلا ئشديو اعمطو

 ا ا ل ا كر

 د ا

 00 0 00 رطاف1 4 اهتتوم دعب ضرألا هب اني

 لاق ...ريثك وهام كلذ نم نآرملا يدر يضم وا او رحل ترتو
 مه مهمالفأ وقلي ذإ مهيدل تنك امو كيلإ هيحوت بيغلا ءابنأ نم كلذ ط: يناعت

 اهيحون بيغلا ءابنأ نم كلت ل : يلاعت لاقو «[ 4؛:نارمع لآ] ةيآلا . . © ميرم لفكي

 .[4: دوه] © اذه لبق نم كموق الو تنأ اَهمّلعَت تنك ام كيل

 ال «نييمألا براجت يلع ينبم ئش هنم برعلا يف ناك هنأ نيبو «بطلا ملع ركذو
 ؛عماج هجو يلع نكل ةعيرشلا يف ة ءاج قاسملا كلذ يلعو ) :١ لاق . نيمدقألا دع دعاوق يلع

 4 اوفرست الو اوبرشاو ل يلاعت لاقف «ريثك ىلع هنم علطي ليلق ء«فاش
 .[ 31: فارعألا ]

 يف فرصتتلاو هم ا

 لاق «نارقلا نم مهزجعأ امب مهءاجف ا حفلا مظعأ وهو)» :لاق ٠ اة تيتا

 ةدلسم ندا, ١ نرش اذه لاسم اواو نأ ىلع نجناو شئالا تيمحسا نلف يلاعت

 ها ءارسإلا] © اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو

 نآرقلا اذه يف سائل انبرض دقلو :  يلاعت هلوقب دهشتساو ؛لاثمألا برض ركذو

 .[9:مورلا] # لثم لك نم



 سس ؟ج نورسفملاو ريس فتلا سس سس لا ومإ]

 ةقايعلا ملع :اهعيمج وأ لطاب اهرثكأو برعلا اهب ينع يتلا مولعلا نم ركذو

 ةعيرشلا تلطبأف» .:لاق «ةريطلاو « يصحلاب برضلاو «لمرلا طخو «ةناهكلاو «رجزلاو

 ةهج نم ال لأغلا ترقأو .لمرلا طخؤ «رجزلاو ؛ ةناهكلاك هنع تهنو «لطابلا كلذ نم
 بيغلا ملع يلع صرخت رومألا هذه رثكأو «كلذك رجزلاو ةناهكلا نإف «بيغلا بلطت

 رهو ءضحم قح وه ام بيغلا ا 0 ءاجف «ليلد ريغ نم
 ةسارفلاو «ماهلإلاو يحولا

 تاي اس اش شل وس اذه دعب مث

 امع جرخت ملو «مولعلا نم برعلا هفرعت ام يلإ كلذ نم تضرع دق تلطبأ ام لاطبإو
 نا رس مط مرا از حر عاش اناكهإ اجب اذه ةيرد اان ةووقلا
 دا هب اورواجت دق هيلئاق نأ دقتعا يدذلا ,معزلا اذه اذنفم ,نيرخالاو نيلوألا مولع

 يناثلا عونلا لئاسم نم .ةعبارلا ةلأسملا يفنلوقي ثيح كلذو .نآرقلا يلع مهاوعد يف

 اهنأو ةعيرشلا ةيمأ نم ررقت ام) - ماهفإلل ةعيرشلا عضو دصاقم ينعأ - دصاقملا نم

 نم اريثك نأ :اهنم :دعاوق هيلع ينبني - برعلا مهو -اهلهأ بهاذم يلع ةيراج
 نيمدقتملل ركذي ملع لك هيلإ اوفاضأف دنلا نآرقلا يلع يوعدلا يفاوزواجت نئانلا
 قطنملاو «تايضايرلا نم اهريغو ةسدنهلاك ميلاعتلاو تايعبطلا مولع نم نيرخأتملاو

 اذإ اذهو ءاههانبشأو نوتفلا» هذه نم نورظانلا هيف رظن ام عيمجو «فورحلا ملعو
 .257 (حصي مل مدقت ام يلع هانضرع

 نآرقلا يف مهزظن نم فلسلا نع فرع امب هل جتحيو اذه هيأز:يبطاشلا ححخضي مث

 فرعأ اوناك - مهيلي نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم  حلاصلا فلسلا نإ .. 7:لوقيف
 اذه نم ئش: يف“ مهتم. دحأ ملكت هنأ انغلبتملو هيف عدوأ امو همولعبو نآرقلاب

 ا يك لل الا ماكحأ نم.هيف تبث امو «مدقت ام يوس يعدملا

 ناكل سملا لصأ يلع انلدي ام هنم انغلبل رظنو ضوخ كلذ يف مهل ناك ولو «كلذ

 0 ارقلا نأ يلع ليلد كلذو «مهدنع دوجوم ريغ هنأ يلع لدف نكي مل كلذ

 يلع ينبني ام وأ برعلا مولع سنج نم امولع نمضت معن .اومعز ام ئشل ريرقت هيف
 نرد يققارلا لوتتعلا كاكارد طليق وب ديباتلالا اونو( نطل هنعمل ا يي

 2507 (الف كلذ ع د للا م ا

 ةلدآلا نم يملعلا ريسفتلا بابرأ هيلإ دنتس اامركذ يفاذه دعب يبطاشلا ذخأ مث

 لكل انايبت باعكلا كييلع انلّزَنو » : يلاعت هلوقب مهاوعد يلع اولدتسا امبرو» :لاقف

 ١( تاقفاوملا :5/١/ .95- 1:تاقفاوملا(؟) 78/1١,.

 تاقفاوملا (؟9 :7/9/5 ٠١/



 سس 70 8[ سس 73ج نورسفلاو ريسفتللا
 وحنؤو .[8:ماعنألا] # ءيش نم باتكلا يف انْطَرَف ام ا: هلوقو [ 3: لحنلا] 4 ءيش
 امبرو ءاهيف سانلا نع لن امبو - برعلا دنع دهعي ملام يهو - روسلا حتاوفبو «كلذ
 0 .1) «ءايشأ هريغو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ نم يكح

 :لاقف ةلدألا هذه دنفي هللا همحر يبطاشلا لخأ مث

 د يب نيرسفملا دنع اهب دارملاف : تايآلا امأف )

 اهيف اوركذي ملو ءظوفحما جيتار رو وم مالا يل تت طرو وباع
 .ةيلقعلاو ةيلقنل 0 وضع دس

 0 او وحلا ذا يطتقي اع اهيف سانلا ىلكتا دنعف :ةروسلا»#

 نم يه وأ «ريسلا باحصأ هركذ امبسح «باتكلا لهأ نم ل
 هب دهع ال امب اهريسفت امأو .كلذ ريغو «يلاعت هللا الإ اهليوأت ملعي ال يتلا تاهباشتملا

 ل ا ير نس 00

 ال هنأ ايك يصعق الام نارقل رقلا يلإ فاضي نأ زئاجب سيلف «تبشي ال اذه يف هريغ

 ام لك يلع همهف يلع ةناعتسالا يف راصتقالا بجيو ؛«هيضتقي ام هنم ركني نأ حصي
 نم «ةيعرشلا ماكحألا نم عدوأ ام ملع يلإ لصوي هبف ؛ةصاخ برعلا يلإ هملع فاضي
 هبو ملعأ هللاو .هيف هلوسرو هللا يلع لوقتو ؛همهف نع لض هل ةادأ وه ام ريغب هبلط

 ا ولا
 يف عهيأر وه كلذو ءعوضوملا اذه يف يبطاشلا ةلاقمل ةلماشلا ةصاللخلا ذه هذه

 دقو ىلا يممحلاو قيرح ادملاو نومدقلا ءابلعلا ضع هيوسقت لا تقلا ييتقلا
 ني راعلا هل فيزقا ةنف كذللا قم هل دنس امو يرد لك ةناقس ا كرانل يدب كن تنير
 ريخ هنأب امهدحأ يلع مكحي نأ دعب «ولحي ام هسفنل راتخيل «ليبسلا هل تحضوأو

 . اليلد نسحأو ةلاقم

 :عوضوملا اذه يف انرايتخا ©
 حيحصتل اهقاس يتلا ةلدألا ن هللا همحر يبطاشلا عم قحلا نأ يداقتعاف انأ امأ

 يلع هب باجأ ام نألو .للخلا ا ع اهيرتعي ال «ةيوق ةلدأ هاعدم
 مها دو ينم والا ١ سيحمل راما ميشال ةطياذا هدام اروع دينا عيياقلا

 فقل فلا مرو يطاق كنان نرد عدنا نأ فد اناطا اب وقتل قرا ىرواكل طا
 : ١ هلا املا عك

 :ةيوغللا ةيحاتلا"- الوأ -
 ؛مويلا يلإ اهلامعتسا ندل نم دحاو ينعم دنع فقت مل ةيوغللا ظافلألا نأ كلذو
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 "ج نورسفملاو ريسفتلا .

 تالالد ظافلألا نم ريثكل ناكف ءاهتالالد تجردتو ظافلألا ةيح تجردت لب

 اعملا روهظ خيراتو جردعلا اذه ديدحت نع اكيش فرعن ال انك نإو نحنو ؛ةفلتخم
 تاجا حا تلال اعلا سباب فدانا سس اج ١ ةملكلل ةفلعخا

 ناعم كانهو «:ةيعرش ناعم كانهو «ةيوغل ناعم كانهف «نونفلاو مولعلا بابرأ حالطصإب

 .نآرقلا لوزن تقو برعلا هتفرع اهضعب «دحاو ظفلب موقت اهلك يناعملا هذهو «ةيفرع
 لهف «ظفللا يلع هؤرطو هثولحلا ارظن «نآرقلا لوزن تقو هب برعلل ملعال اهضعبو
 لدت اهلعجو «نآرقلا ظافلأ مهف يف بيجعلا عسوتلا اذه عسوتن نأ كلذ دعب لقعي '

 لهو !مهيلع نارقلا لزن نيذلا برعلل فرعت ملو ؛ثداح حالطصاب تدج ناعم يلع
 لوزن دعب تثدح يتلا يناعملا هذه ةيئآرقلا ظافلألا هذهب دارأ امنِإ يلاعت هللا نأ لقعي
 الا تيياقو لدن هيض يطال ل ل ذ :لايجأب نآرقلا

 هفس نم ىلإ هلقعي الرمأ اذه نأ دتععأ ..؟ هلع نيبنلا لوك نال نش قلع كيلت

 ْ ْ ا
 : ةيغالبلا ةيحانلا - ايناث

 يلعأ يف نآرقلا نأ, مولعمو «لاحلا يضتقمل مالكلا ةقب ةقباطم اهنأب ةغالبلا تفرع

 نتارسلا ناب اغلدو: ىيشلعلا يمهل | بابرأ بهذم انبهذ نحن اذإف «؛ةغالبلا تاجرد

 يف انسفنأ انيق ةثدحتسملا يناعملا هذهل ةلمحتم هظافلأو «مولعلا لكل نمضتم

 كلذو «برعلا ةناطفب بهذي وأ نآرقلا ةغالب شدخي امب الإ اهنم انل صالخ ال ةطرو

 اهديري هللا ناكو يناعملا هذه نولهجي اوناك نإ هلوزن تقو يف نارقلاب نيو

 بطاخنا لاح عاري مل هنأل ؛غيلب ريغ نآرقلا نوكي نأ كلذ يلع مزل مهايإ هباطخ نم

 رهظت مل ملف يناعملا هذه نوفرعي اوناك نإو . ميركلا نآرقلا صئاصخ مهأل بلس اذهو

 مل ملو ؟نيرخآلاو نيلوألا مولع يوح يذلا نآرقلا لوزن ندل نم ةيملعلا برعلا ةضهن
 انضبأ ادعو د, 9 عملا رتاسو مولعلا هيرست هب راشلا كايالا هده ىلع ميدصيت ما

 .مهتازيمبو برعلا صئاصخ مهأل بلس
 :ةيداقتعالا ةيحانلا - اغلاث

 ثدحتي..وهف «نامزو رصبع لكل عفان هماظنو «ناولملا بقاعت ام قاب ميركلا نآرقلا
 وهو ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ يلإ هلوزن ندل نم اعيمج سانلا لوقع يلإ

 باتك هنوك مكحب هلك اذهو «نمزلا لحارم نم هب نورمي ام لك يف مهتايح رياسي
 لعأ ىلإ تاوسسلا عئارش متاخ هللا هلعج يذلا نيدلا نوناقو ؛ةلماشلا ةماعلا ةعيرشلا

 .ضرألا
 تارا رمال م يتح «هب نيديو هدقتعي نأ أملسم لك يلع بجي ام اذه



 ل 2 ل ا ل ل
 عماوج اردصم هانلعجو «ئش لك نآرقلا لمحي نم بهذم انبهذ نحن اذإف ؛هيف
 مولعلا نم كلذ يلإ امو «ءايميكلا نيناوقو ؛ةسدنهلا تايرظنو «كلفلا طباوضو «بطلا

 نأل كلذو «ميركلا نآرقلا وحن نيملسملا دئاقع يف كشلا انعقوأ دق كلذب انكل «ةفلتخما

 لاق ةيملع ةيرظن برف «ءاقب الو اهل رارق ال «تايرظن نم هيلع موقت امو مولعلا دعاوق
 انعمس مامأو . اهؤطخ هل رهظ هنأل «ريثك وأ ليلق نمز دعب اهنع عجر مث «مويلا ملاع اهب
 ريغت الإ دحأ مويلا اهطبضي ال ملعلا عماوج نم اريثك نأب دهشي ام لثملا نم انرصبو

 لهف «داضتو فانت نم ةثيدحو ةميدق ملعلا تايرظن نيب مكو «ءكلذ دعب اهل هطبض

 اهنيب ام ىلع ةيملعلا دعاوقلاو تايرظنلا هذه عيمجل المتحم نآرقلا نوكي نأ لقعي

 دعب نارفلاب انزع نا لكجي لهد :تارقغم اذه ناك اذإو ؟داضتلاو يفانتلا نم

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال يذلا هللا باتك هنأب نيقي يلع نوكيو ءاذه

 .؟هفلخ

 هالوتي الو حرشلاب هدهعتي الو «سانلا ةايح نم نوللا اذهب ينعي ال نآرقلا نأ قحلا

 ةيملعلا مهتايح فرعت يف هيلإ نوعجري يذلا مهردصم نوكي يتح «نايبلاب

 . ةيويندلا

 ملو ءاهب اولوقي مل - يملعلا ريسفتلا ةركف - ةركدفلا هذه افلا نأ انلودبيو

 نايبو . ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو نم هجوك اهيلإ اورظن نأ دعب الإ اهدييأت يلع اولمعي
 اذكه ام) نكلو .اهنامزأ روطتو اهلاوحأ فالتخا يلع اهعم هيشمتو«ةايحلل هتيحالص

 كسلا اذه ةنانن ىف“ كلسي نا نع ع»ناريقلا ناهعإ نإ 8 لبإلا ةروت ةعستاب
 نها دانا دين حط ابغا كارلا قع كاس رافع ناو تف لو دم ياا يسلك
 . هَل دمحم يلع لزنملا هللا باتك هنأب نآرقلل

 نآرقلا تايآ ضعب هتلوانت ام يلإ نودنتسي ريسفتلا يف كلسملا اذه بابرأ ناك اذإو

 اهثب يتلا هتايآو نوكلا باتك يف رظنلاب مهل هللا ةوعدو (هدهاشمو نوكلا قئاقح نم

 دق نآرقلا نأ مهاوعد ىف اذه لثم ىلإ نودنتسي اوناك اذإ مهسفنأ ىفو قافالا ىف

 قئاقمل نآرقلا لوانت نأل كلذو كش الو نوكطخم مهف «نيرخآلاو نيلوألا مولع عمج
 ال .مهسفنأ يفو ضرألاو تاومسلا توكلم يف رظنلا يلإ هتوعدو ؛هدهاشمو نوكلا
 ةظعلا ناكم يب ممهكصاخر مدام ةيجوتو (نبانلا تانادجو ةضاير الإ هنم داري

 تايالا ذهل ام ةهج نم ؛هتينادحو لئالدو هللا ةردق تايآ يلإ مهتفلو «ةربعلاو

 تايرظنلا قئاقد نم اهل ام ةهج نم ال «بللا يف لالجو سفنلا يف ةعور نم دهاشملاو
 .ةسدنه وأ بط وأ ةفسلف باتك ناآرقلا سيلف «نيناوقلا طباوضو

 يذلا فلكتلا اذه لثمب زتعي نأ نع ينغ نآرقلا نأ ةركفلا هذه باحصأ ملعيلو



 مند ريض روريمس هك سس حصص اح
 اسنإلا هفده نعدهب جرخي نأ كشوي

 نارقلاب اوحني ال نأ مهباتكلو مهل ريخلا نم نأ ءاضيأ ةركفلا هذه باحعصأ ملعيلو

 ةيملع ةقيقح مداصي حيرص صن نآرقلا يف.نوكي ال نأ مهبسحو ( ىنمزلا روطتلا

3 3 3 

 «سفنلا ةضايرو ؛ةايحلا حالصإ ىف «ىعامتجاالا ع



 الماس سب اديها ريسسؤفتلا -سسس

 ظ ةقاخلا

 ”خيذهلا ّرضغلا يفاهناولأو زيتسفقلا نع ةماع ةملك
 :ةرضاحو هيضام نيب ريسفتلا ©

 50000 باتك ريسفت يف دهج ريبك رخاوألل لئاوألا كرعي مل

 ايندلا ةداعس نيب مهل عمج يذلا مهروتسد هرابتعاب نآرقلا يلإ اورظن مهنأ ذإ «هيمارمو
 عب كرات ةسارد ةيليلخملا ةيريستملا تدم اردو وون لوأ نم رار رح

 يع سيور اهلك كب ترم ةفلتخمم ذاولأب نولتو ءظوحلم جردت يلع نمزلا
 . ةضيفتسملا ةعساولا انتءارقو انتس زد ينادي هر ام ويدسملا

 ام لك نأ يف كش هلخدي ال ءاهناولأ فالتخا يلع ريسفتلا بتك أرقي يذلاو

 نم هقح نومدقألا نورسفملا ءالؤه هافو دق ةفلتخملا تاساردلا نم ريسفتلاب قلعتي

 ةيحابلاو «ةيبدألا ةيحانلاو «ةيغالبلا ةيحانلاو «ةيوغللا ةيحانلاف «قيقحتعلاو ثحبلا

 هذه لك ةيفسلفلا»ةيئركلا ةيحانلاو ؟ةينهدملا ةيحئادلاو :«ةييققلا ةيحادلاو فيونهتلا

 مهدعب ءاج نمل كرتي مل ءسوملم رهاظ عسوتب لوألا نورسفملا اهلوانت ءاهريغو يحاونلا

 مهريسافت يف هب نوموقي ركتبم رثأ وأ ,ديدج لمع نم - ليلقب انرصع لبق ام يلإ -
 احرش وأ «نيمدقتملا لاوقأل اعمج نوكي نأ ودعي ال الئثيض المع الإ مهللا ءاهوفلأ يتلا

 (يأر يلع يأرل احيجرت وأ ءاهنم فعضلا هروتعي امل ادينفتو ادقن وأ ءاهضماغل
 دي دجفلا تم ةيلاخ ةدودكر لاب ةقبلما ةليزط ةشقو: فكي ريسفملا لعش ا
 .راكتبالاو

 يي ا ني نم

 دوكرلا ةلحرم - ةحرملا هذه دنع افقاو ريسفعلا يقبو ءاذه يلع رمألا لظ دقلو

 املس ةفوسلا ديف لاعب ىلع وس ولسا راك ب ننعم 4 عفوسفلو
 نم رو لا ا ووكمللا 007002 مال ا اققا طيش ديف عقلا
 راسا لا ا ل ا يريحاد قاطن نم اوصلختيو.«دوكرلا اذه ديق

 يريسفتلا هاجتالا.يف ترثأ > ريسفتلا يف لئاوألا هنود ام يلع ريبك دانتعا:اهل ناك

 هذه .لك نم صلختلا قع ديلا نيرا البي ١ اريثأت نآارملل

 ةرورض ريغ يلع هب تجزمو ارشح ريسفتلا "يف ترشح يتلا «ةيملعلا تادارطتسالا

 لاهفعي هيهات ذاك للا ٌيليئارَسإلا نصصتقلا نم ريسفنلا ةيقنت يلع لمعلاو «ةمزال

 هللا لوسر يلع ةعوضوملا وأ ةففيعضلا تيحاجلا ا ا يلو (هلالجو نارقلا

 ءايعامتجا ايبدأ ابوث ريسفتلا سابلإو «يلاعت هللا ناوضر مهيلع هباحصأ يلع وأ هه



 اووف وسل اسي حس حبس سس بم
 غلاب دجب قيفوتلاو «ةيماسلا هفادهأو ةقيقدلا هيمارم نع فشكيو «نآرقلا ةعور رهظي
 ل روش را م م نمل كرار للا نم ناعم ايو نارا هيورقاط بوو

 كارقلا نأ نيملسلا ريغو ةوهلسلا فرعين ندجا تم كلذ ناكر. نا القعألا و ىاكلا قف
 ريغ كافعو . .ةهلخلارمو هراوطا غيم ىف قمزلا دم ىشيمعي يذلا كلانا تابكلا وه
 نم ا قولا محلا اذه يف يريسفتلا هاجتالا ىف ترهظ يرخأ راثآ راثالا هذه

 ماق يذلا داحلإلاو :ةديقعلاو بهتذملاب رثأتلاو ءيملعلا عسؤتلا :اهمهأ ؛ةفلتخمم لماوع
 ظ اننا قالا ةيرح ىلع
 : ثيدحلا رصعلا ىف ريسفتلا ناولأ ©

 ناولألا يف ثيدحلا رصعلا يف ريسفتلا ارنا لاه نأ ميلطسا موقت ام ءوض يلعو

 :اهمهأ يهو ةيتآلا ةعبرألا
 : ىبهذملا ثوللا :ايناث . ىملعلا نوللا : الوأ

 . ىضامدجللا يدألا اةرللا: اعباو ظ . يداحلإلا نوللا : اغلاث
 ني اع او نمل ديفا ىف ديدستملا هس ذة ةرزلال ا: هاله نع ماك اجو

 تافلؤم نم هب لصتي امو ريسفتلا بتك يف يتءارق نم تدفتسا ام رادقمبو ءاهبيترت
 :قيفوتلا ىلو هللاو ءرصعلا اذه ىف تدج

 رضاحلا انرصع ىف ريسفتلل ىملعلا نوللا ْ
 عضوم ناك ريسفتلا نم نوللا اذه نأ انيبو قبس اميف يملعلا ريسفتلا نع انملكت

 .هنم عنمو هدنف نم مهنمو «هب لاقو هديأ نم مهنمف «نيمدقألا ءاملعلا نيب درو ذخسأ

 انلمجأو نيرخأتملا يدل الوبق مظعأو اجاور رثكأ ناك يملعلا ريسفتلا نإ : انلقو
 يتلا ةمتاخلا هذهل ضرعن امدنع اهيف عسوتلاب كاندعوو .ةريخألا ةطقنلا هذه يف لوقلا
 :لوقأ يدعوب ءافوو ؛ءاهددصب نحن

 : رضاحلا انرصع يف يملعلا رسفتلا جاور ©

 كارلا ندعم رك ينور ىضانللا فدا يييمقتلا يدع عب يبخل وب تول (!كهيافإ
 صعلا قد هرم يرسم ناقزح هجر نيو يد نحب نه مونت" تان دا وعلب
 ,ميركلا نآرقلاب ةيانعو مولعلاب ةيانع مهل نيذلا نيفقشملا ضعب يدل جارو ؛ثيدحلا
 انل جرخأ نأ ءاهباحصأ بولق يلع تطلست يتلا ةيريسفتلا ةعزنلا هذه رثأ نم ناكو

 مولع لك نآرقلا اولَمحي نأ اهيف اهباحصأ لواحي بتكلا نم اريثك اهب نوفوغشملا
 ب مهنم اداقتعا ,حيملتلا وأ حيرصتلا قيرطب اهيلع الاد هولعجي ناوءءامسلاو ضرألا
 هتيبحالصو «هزاجعإو ءهقدص ىيحاون مهأ نم ةيحانل نايب اذه نأ  انلق امك

 .ءاقبلل



 سل ظ ”ج نورسفملاو ريسفتلا بل

 :نوللا اذهب تينع يتلا بتكلا مهأ ©

 قفشك باعك ةيرييفتلا ةعرتلا هده اهيف ترهظ ىتلا بتكلا هذه مهأ نمو

 («تاناويحلاو «:ةيضرألاو «ةيوامسلا مارجألاب قلعتي اميف «ةيناآرقلا ةينارونلا رارسألا

 دمحأ نب دمحم «عرابلا بيبطلاو «لضافلا مامإلل ( ةيندعملا رهاوجلاو «تاتابنلاو

 يف عقي ,مجحلا ريبك باتك وهو «يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم يناردنكسإلا

 رادب ةخسن هنمو «ه5517١ةنس رصمب ةيبهولا ةعبطملاب عوبطمو . تادلجم ةثالث

 ..ةيرصملا بتكلا
 صوصتنلا يف دراولاب ؛ةئيهلا ثحابم ضعب ةنراقم يف يركف اشاب هللا دبع ةلاسرو

 ْ هاو كيو سافل فيسنلم لقوم فلا

 حالصإلا لجرل ( داعبتسالا عراصمو دادبتسالا عئابط ) تاسق انيذتا نيو“

 هل تالاقم عومجم نع ةرابع وهو «يبكاوكلا نمحرلا دبع ل

 مهبأو باتكلا اذه عبط دقو ع« ه /1١7 ١7 ةنس رصم راز امدنع فحصلا ضعب ىف اهرشن

 داحس دج ل ا

 زنكو مولعلا سمش ٠ هنأب نآرقلا فصيف «ريسفتلا ناولأ نم نوللا اذه ىلإ اغيلب ازايحنا

 نم قالخألاو ءالالا يمسق ريسفت نع ءاملعلا ماجحإ يف رسلا نأب ررقيو «') (مكحلا
 يأر ةفلاخم نوفاخي اوناك مهنأ ) وه ةفلتخملا مولعلا نم هيلع لمتشي ام نايبو«نآرقلا

 زاجعإ ةلأسم هذهو ):لوقي مث « ( نولتقيف نورفكيف ملعلا يف نيرصاقلا فلسلا ضعب
 اورصتقاو ءثحبلا نم اهقح اهوفوي نأ اوردقي مل ؛نيدلا يف ةلأسم مهأ يهو ؛نآرقلا
 دعب نم مورلا نأ نع هرابخإو «(هتغالبو .هتحاصف يه اهنأ فلسلا ضعب هلاق ام يلع

 6 («نوبلغيس مهبلغ

 زاجعإ ذيؤت ةيملع تايرظن نم دج ام يلج ذآرقلا لاجحشا ناي يف ذخأن ءرن

 قلطا امتك قيلاعلاو ىارلا ةيرحيو قيمدعلا ناتع ءامالعلل ىلطأ ول هنإ) :”لوتقيف + نارقلا
 ..زاجعإلا نم تايآ فولأ نآرقلا تايآ نم فولأ يف ل

 هلوق قدصب هزاجعإ يلع نهربت ناثدحلاو نامزلا عم ددجبت ةيآ موي لك هيف اوأرل

 درجم ال نايع ناهرب . .[: ماعنألا] 4 نيبم باتك يف الإ سباي الو ٍبطر الو: يلاعت

 عئابطو قئاقح ةريخألا نورقلا هذه يف فشك ملعلا نأ ءكلذ لاثمو «ناميإو ميلست

 دجي نآرقلا يف ققدملاو ءاكيرمأو ابوروأ ءاملع نم اهيعرتخمو اهيفشاكل يزعت «ةريثك
 ةروعسم تيقب امو ءانرق رشع ةثالث ذنم نآرقلا يف هب حيملتلا وأ حيرصتلا درو اهرثكأ
 بر مالك هنأب ةدهاش «نآرقلل ةزجعم اهروهظ دنع نوكتل الإ ءافخلا نم ءاشغ تحت

 .هاوس بيغلا ملعيال

 ١١9( ةحفص (5؟١ .5؟ :ةحفص :5١؟.



 بس ؟ج نورسفملاو ريسسفتلا

 لات قررا ههنا ذل تضر اقوا نيالا قم ركل ةذاس [ظنن < مما كلو

 .[ 31 تلصف ] © ناَحد يهو ءامّسلا ىَلِإ ئوتسا مناط

 ضرألا مهْل ةياو :  لوقي نآرقلاو ,ةبئاد ةمئاد ةكرج يف تانئاكلا نأ اوفشكو

 0[ ا ا لوقي نأ يلإ# اهانييحأ ةتيملا

 تاومسلا نأ :لوفي نارققل و «يسمشلا ماظنلا نم ةقتفنم ضرألا نأاوققحو

 "0 : ءايبنالا] 4 امهاتقتفف اثر اتناك ضرألاو

 ضرألا يأ ان اوري ملوأ لوقي نآرقلاو ءضرألا نم قشنم رمقلا نأ اوققحو'
 كرَمَقلا قشناو ةعاسلا تبرعُفا» : لوقيو 45 دعرلا] # اهفارطأ نم اهصقنت

 [ ؟زمقلا
 ضوألا نمو توم عبس قَال لوقي نآرقلاو عبس ضرالا تاقبط نأ اوقيقحو

 .[1 قالطلا ] © نهلثم

 ءاهترود يف حرت يأ ءضرأل ديمت نأ ار ٍلقثلا يضتقال لابجلا الول هنأ اوققحو
 .[١1:نامقل «5٠:لحبلا] © مكب ديمت نأ يساور ضرألا يف ئَقْلَأو : لوقي نآرقلاو

 فلاخت نع ئشان - ييوهعملاو لب يواميكلا:بيكرتلا يف ييغتتلا نأ اوفشكو
 4 دعرلا] «رادقمب هدنع ءيش لكو )»: لوقي نآرقلاو ,ريداقملا ةبسن

 ما نم انو لوقي د ةمئاق ةايح تادامجلل نأ اوفشكو .
 .[ : ءايبنألا ] يح ءيش لك

 نآرقلاو ىدامجلا نم يقرت  ناسنإلا هنمو - يونضعلا ملاعل انأاوققحو

 .[1؟:نينمؤملا] * نيط نَم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ا: لوقي

 امم اهلك جاوزألا قَلَخ ط: لوقي نآرقلاو «؛تابنلا يف ماعلا حاقللا سومان اوفشكو

 ء[ هط] © ئتش تان نم اجاوزأ هب انجرخأف ل": لوقيو [*5 :سي] © ضرألا تبنت
 لك نمو لوقيو «[ه:جحل ا] 4 جيهب جوز لك نم تعبنأو تبرو ترها .لوقيو
 00 .[7: دعرلا] © نينا نيجوز اهيف لعج تارمُشلا

 ىلإ رت ملأ © : .لوقي نآرقلاو - يسمشلا روصتلا يأ - لظلا كاسمإ ةقيرط اوفشكو

 4 ًاليلد هيلع سمشلا انلعج مث انكاس هَّلعِجَل ءاش ولو َلَظلا دم فيك كبر
 .[ ؛5ه:ناقرفلا ]

 نك د و ا نارقلاو ءابرهكلاو و احلاب تايك داو نفسا ريع ويفكر
 00 :سي] © نوبكري ام هلم نم مهل انقَلَحو له : دي رس باودلا

 نآرقلاو «ضرملا نم هريغو يردجلاك هريثأتو بوركيملا دوججو اوفشكو
 مهيهرت ا ةعمتجم ةعباتتم يأ : 0: ليفلا] 4 ليبابأ اريط مهياع لسرأو ل: لوقي

 نم كلذ ريغ يلإ . . سبايلا تاعقنتسملا نيط نم يأ :[ 4: ليفلا] # ليجس نم ةراجحب



 دسسلإ 7200| يا - ل ؟- نورشفماو ريشفللا سسسسس
 0 سيماونلاو ةئيهلا ملع تافشتكم ضعبل ةققحملا ةريثكلا تايآلا

 يقل رول لقفل اعود للك ف كايا سارت يضتقي هركذ مدقت ام يلع

 "ا قادها رك اوال ادرزلا ماولا» .ةراعتيهالا اذه ذيع ةوهرملا

 نام عر عل | قداص يفطصم موحرملل ( نآرقلا زاجعإ ) باتك انيديأ نيبو
 للا مع رح لولا دجن باتكلا اذه يفو ءاهل نيديؤملا ن نمو. ةيريسفتلا ةعزنلا هذه

 ةزجعم «ةيمانلا هراثآب ) نآرقلا نأ ررقي هيفو ( مولعلاو نآرقلا ) عوضومل اصاخ اثحب دقعي
 ءاش ام يلإ مالسإلا رهظ ندل نم «ضرألا هذه طيسب يلع هلك ملعلا خيرات يف ةيلصأ

 هس هس كر درطتتسي مث 19 هللا

 ملع جارختسا قلعي هدجن انهو «مولعلا رئاس يلع نآرقلا لامتشا يف يسرملا ةمالعلا

 هلوقب نآرقلا يف هيلإ راشم تاقيملا نإ :نيرخأتملا ضعب لاق: لوقيف نآرقلا نم تيقاوملا

 لمجلا باسحب 4 عيفر طددع نإف :لاق ..[٠١:رفاغ] 4 تاَجَردلا عيفر إف : يلاعت
 اذإو :١ اذه دعب هسفن يعفارلا لوقي مث (راهنلاو ليللا جرد ددع يهو «نوتسو ةئامثالث

 ءاهخيراوتو ءروصعلا بئاجع لك هنم فشك نآرقلا تاملك يف لمجلا باسح قلطأ

 ميدقلا نم ةريثك ءايشاب هنم انجل باتككلا ضرغ نع جراخ اذه نأ الولو ءاهرارسأو

 ش 00 ( ةيونعلاو

 جرختسا دقو ا او ار ديك عي رام د

 ضماوغ ضعب ققحي امو عارتخالا تاث دختسم يلإ ريشي ام نآرقلا نم انئاملع ضعب

 . (؟7 هيف يصقتسنف انضرغ نم وه سيل اطسب كلذ لك اوطسبو ؛ةيعيبطل ةيعيبطلا مولعلا
 ذل ةكرشلا مولعلا هذهب اًمقحتم لعلو «ةحنو ةراشإ هير 1ك ارامل دهن نع

 هيلع يوعلي الو ,مهفلا ةادأ هزوعت ال ثيحب ناكو «هيف رظنلا مكحأو «نآرقلا ربدت

 ءاهئابنأ نم طسبت مل نإو مولعلا قئاقح يلإ ئموت ةريتك كاز اهل نب عرتجبلال نينا

 هذه ةأشن ىلإ نآرقل ارملا راشأ دقو)» :لوقي مث .(اهئامسأب اهمست مل نإو اهيلع لدتو

 انتايآ مهيرئس ف: يلاعت هلوق كلذو ءافنآ هانفصو ام يلع اهتياغو اهصيحمت يلإو مولعلا
 ميش لك ىلع هنأ كّبرب فكي مل وأ قحلا هنأ مهل نيبعي ىَبح مهسفنأ يفو قافآلا يف

 يف تجرخ ام اهلك ةيناسنإلا مولعلا عاونأ تعمج ولو «[0* : تلصن ] ( ديهش

 «يرخأ قافآ هذهو «قافآ هذه © مهسفنأ يفو قافآلا يف : يلاعت هلوق نم اهيناعم

 ١١( ةحفص (؟١ .550- ؟*؟ةحفص :م١ 1.

 .ه7١ه9 ةنس ةماقتسالا ةعبطم (شماه) *41١ ١١5 تاحفص (*)

 دهيم ماكل ع قادت انو طورت كب ا ا مرفوع راعي فلؤملا يرنانهو (:4)

 مكن داربلا نم مولعلا ضعب جارختسا نم يبكاوكلل



 "ج تورسفملاو ريسفتلا ناي

 ماهفألا يف حصي سيلف ةهاذب رهاظلا زاجعإلا نم ربعتلا اذه نكي مل نإف
 ا

 هتالاقم هيف عمج يذلا 0 0 ا 5 0 ا

 دامتعالا |ةعبطمب عوبطم وهو باتكلا ده اوي .رهزألا ةلجم يف اهرشن يتلا

 وأ نبط باعكي نسيل:) نارقلا: نأ دل ييسر لل هلل دجن هيفو « ه١ هال ةنصس

 0 ديس وا ا ا

 00 تيدا لعل
 يقابلا ىسكشسسو كنايآلا ل ) ثيدحلا ملعلا نأ دكؤي امك

 يلإ سانلا برقأ نويداملا ءاملعلا هيف نوكي تقو يتأي مث ؛مولعلا تمدقت املك اهنم

 ا ٍيدلا

 مل مهنأب ةمأآلا فلس نم مهدعب ءاج نمو ةباحصلل ماهتا يرث امكا ذه يفو

 اذهو ؛ةثدحتسملا مولعلا هذهب مهلهجم «ةينارقلا تايألا ١ ضعبل ةيقيقحلا يناعملا اومهفي

 : .مهيلع هللا ناوضر ةمألا فلسو . هيي هلل لوسر ةباحص هنم ذيعن ماهتا

 فدهي الو «نآرقلا هدصقيال هنم ريثكلا اندجول باتكلا اذه يف ام انعبتت نحن اذإو

 .ةيمآلا برعلل هباطخ ءارو نم هيلإ

 نم لزنأو ل: ةرقبلا ةروس نم (؟75) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعي. هدجن الثمف
 ءوض تحن ةايحلا ):ناونع تحت . . 4 مكل اقزر تارمّشلا نم هب جرخَأَف ءاَم ءاَمّسلا

 . ( نارقلا
 0 ل ) :لوقي هيفو

 اذه 0 و 0 يف ع 00 7 ةيالزلا داومل رادقم يف ةيلضفألا تسيلو
 0 تسلا اوم يسارك افا ثنحح

 : لوقي مث .ةيلالزلا ةاوملا ةبسن نم اهيفامو «ةيذغألا ضعب نيب ةنراقم دقعي مث
 ءهغوت ىف فلتصت ةيلالرلا كاوملا ةستق نأ لإ ارغب ثاحببألا ةنجل ريحت تدعحا اذقوأ
 نأ اوأرو «قرشحت نأ نم ةجسنألل ةنوكملا ةيلالزلا داوملا عنمي يذلا اهنم رادقملا يفو
 ؟نلاعلا ةايبلا نفم'ةزذلا و كلنا نرد بتعاون يعينو ةيئآلالا فاومتلل ةئييشلا# عوحللا

 ةرذ قيقد لوف سطاطب 20 زرأ رقبلا نبل موحل
 8 36 7 46 ملا 0٠64

 ١١(صفحات:4؟1١-5؟١. )؟(صفحة:١. )7(صفحة:١. )14(صفحة:١١١.



 د ب ل ل
 اهصنخ :هلوقل بجعاو - فيرشلا نآرقلا اهصخل يتلا ةجيتنلا هذه نإ) :لوقي مث

 .(1)(ةليلق تاونس ذنم الإ ةعباث ةقيقح رهظت مل - فيرشلا نآرقلا
 دما داره اعلا قدصن ال امم ( ثيدحلا بطلاو مالسإلا) باتك ىف ريثك اذه ريغو

 يلع نيدو حكيت ان من تالق اديك 2 رد رمعر النا كرورم دارقلاب رعت ناطخ
0 

 مهرثكأو «ةيملعلا ها ب
 بسح ىلع هنأ ذإ :يرهوج يواطنط خيشلا موحرملا وه «يملعلا ريسفتل مي 7
 ةسمخ يف عقي يذلا (رهاوجلا) هريسفت يف لاطأو اذه يف عمج نم رثكأ انيأر ام
 نأ يرأاذهلو (ه ١١5١ -ه١+١4) ةنس رصمب عوبطملاو «ارابك اءزج نيرشعو
 .هيف هكلس يذلا هجهنمو هفلؤم هقيرط نع فشكي امب هنع ملكتاأ

 )١١( تاحفص :1١7 -١6.

 21ج نورسفملاو ريسفتلا ا م



 ميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا
 0 ع

 نع وه لوقي امك - لا ل

 ءانمنمتلا يف ام يلإ اقوشم «ةيعيبطلا عئادبلاب ابجعم ةينوكلا بئاجعلاب امرغم ) - هسفن

 لمأت امل هنأ لوسي انتك هنم ناك مث هر و احممل

 00 0 ءالقعلا 1 يفلأ «ةينيدلا 0 ةيمالسإلا ةمألا

 2 ةريشك ا ا رول ا ل

 عنصلا بئاجعل ةقباطم يحولا تايآ لعجو (ةينوكلا بئاجعلاب ةيئارقلا ١ تابآلا

 رهاوج)و ( مثآلاو ملاعلا ماظن ) باتك بتكلا هذه مهأ نم ناكو «قلخلا مكحو

 (اهتايحو ةمآلا) و (مالسإلا و ماظنلا ) و (ملاعلا لامج )و ( عصرملا جاتلا) و ( مولعلا
 تاخللا ىلإ اهيهعجرتوءاهر ادعو «اهترشك منغ دكا "هذه نأ هيعو هعكلو

 نآرقلا رسفي نأ يلإ هقفوي نأ «لالجلاو ةزعلا يذ يلإ هجوتف ؛هليلغ فشت مل «ةيبنجألا

 ام هل متو ,هءاعد هللا باجتساف مولع نم رشبلا هيلإ لصو ام لك يلع يوطني اريسفت

 . دارأ

 يقلي ناكف « مولعلا راد ةسردمب اسردم ناك نأ مايأ ريسفتلا اذه فلؤملا أدتبا

 سن لسد ال نسر اا

 ام م
 حرشي نأ)- لوقي امك - ريسفتلا اذه ءارو نم - كلاس ترفل اك دو

 اومهفيف «نيملسملا ةماع نيعأ نع ةواشغلا هب عشق نتو ءامأ هب يدهيو ءابولق هب هللا

 جسديو «نيدلا اذهب ةمآلا هذه هللا ديؤي نأ ءاجر يلعل ينإو ١ لاقو ؛(ةينوكلا مولعلا

 انورقم اهبراغمو ضرألا قراشم يف نأرقيلو ؛نوملسملا ريسفتلا اذه لاونم يلع

 اس ا وا يلا بئاجعلاب نعلويلو:«لويقلاب

 ةيلفسلاو ةيولعلا ملاوعلا سرد ىلإ اثيثح ايعاد ننوكيلو العلا يلإ مهتيندم هللا

 مالعألا باتك نع (م )رها؟5/ ةنس يفوتو (م1800)ها؟#م0ةنس دلو )١(

 يكز) ذاتسألل ةيقرشلا مالعألا باتك يفو .ةيناث ةعبط . 884 سع#»/ م : يلكرزلل

 .رظن هيفو « (م9175١)ه159١ ةنس يف يفوت هنأ :ةرهاقلا عبط ١١701١١ /5:( دهاجم



 ك4 ا ا
 «باسحلاو «نداعملاو ,بطلاو «ةعارزلا يف ةجنرفلا نوقوفي نم ةمألا هذه نم نموقيلو
 .( تاعانصلاو مولعلا نم اهريغو «كلفلاو ؛ةسدنهلاو

 :هريسفت يف فلؤملا كلسم ه

 ؛قالخألاو ,ماكحألا نم ملسملا هجاتحي ام اذه هريسفت يف فلؤملا عضو دقلو

 نيملسملا قوشي امت قلخلا بئاجعو مولعلا بئارغ هيف تيثأو ؛نوكلا بئاجعو
 ناريشلا يف كراعبلا كابالا قاتم كقطع ىلع فلوق ولان ىلإ ل وتر اك مس سايملادللاو
 ْ ش1 ْ سارعو ضرألاو «تابنلاو

 اقام ولعلا قلاب نوت ازرقلا :ىقانأ هويدي لف 'نزقمل جدلا همر تكتف رانا يباذق
 ىلع ةخيرمملا هتانآ ديزت ال هقفلا:ملع نأ:نيح يف ؛ةبآ نيسمخو ةئامعبس يلع وبري
 تاممتم نآرقلا روس نأو ةريثك مثأل ءاج مالسإلا نأ )ررقي امك «ةيآ نيسمخو ةئام

 00 ل للا ملعلا اهرهظأ رومأل

 ىف اولمأتي نأ نيملسملاب بيهي هريتسفت ىف - هللا همحر  فلؤملا دجن اماريثكو

 نمي هدديو ءاهيف امب لمتعلا ىلع مهقحيو «نوكلا مولع يلإ دشرت يعلا نآرقلا تايآ

 فقوو «نيلوألا نيقباسلا نم اهلفغأ نم يلع يعنيو ءاهترثك يلع تايالا هذه لفغي
 مدمر را يسرا تاج

 را رتب علال عد رب نمر تا كلج لا دع را
 امف «تايضايرلا ملع.نم اعرف تبذتجا ضئارفلا 5 تادودعم تايآ ؛مالسإلا ةمأ ايو

 ادعو «مولعلا كنز اذنه اهلك انذلا نكاح هيف ةلآ ةثامحمت سائلا اهيأ ملكلاب

 تايآ ىف لمعن ال اذامل ..يرعش تيل اي ,.هيقر نامز اذه «مالسإلا رون روهظ نامز

 هلل دمحملا . ا ل ل ل

 ملع ةسارد نم لضفأ اهتسازدو ؛مولعلا نم تاصالخ ريسفعلا اذه يف أرقت كنإ
 ىلع نيع ضرف ىهو هللا ةفرعم ىف دايدزالل اهنإف هذه امأف «ةيافك ضرف هنأل ؛ضئارفلا

 دايز انيلفعا, ىكلا) لعب هنارقلا يبست ن [هادلسو اا نقلا عولغلا اة دهان نري ودا لك
 هللاو «قئاقحلا ررهظو ؛بالقنالا نامز اذهف ؛مالسإلا يف ءاهقفلا راغص نم نورورغملا
 ا (ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي

 ةغالبلا مولعف «هئاقترا نم دبال يمالسإلا ميلعتلا ماظن نإ ” را عضوتا يف لوقو

 عهانعم مولع مويلا هبتكن امو .هظفل مولع يه لب ؛نآرقل امولع ةياهن يه تسيل

 نسوا هيف رهظيس نامزلا اذه لعلو ءضرألا يف هللا اهرهظأ يتلا مولعلا يلع اهقابطناو

 .اصخلم هانعمجو هتمتاخو باتكلا ةمدقم ىلإ اذه ىف انعجر )١(

 /١5. :رهاوجلا (؟)



 ا

 و وت ص وسي سي اب
 هدايقلا»ا ويس يفجو ةال فانعلا نإف [5١:ةمايقلا] 4 هَنايب اًيَلع نإ مث ظ :ىلاعت هلوق
 نم ئش لكشأ اذإ هنأ ينعمبو «ليربج كارقأ امك هأرقتف كناسلب هنيبن اننأ ينعمب رسف

 ام نأ مرج الو بئاجعلاو ماكحألا نم هيف ام نايب انيلعو «كل هنيبن نحنف هيناعم

 هللا دكا يذلا .ناّتبلا نم كدي مل امو: نيسفتلا اذه يفرك امم ءولعلا نم مونلا هدجنب
 اقيدصت نافرعلا ضعيل ريسفتلا اذه ىف قفو ىذلا هلل دمحلاف «مالسإلا ةمأل هرهظي هنأ

 11071 نازل ةيلعدنلا وهل
 تسكلا نيم تقولألا تارشع مالسإلا ءاملع فلأ اذامل»: :رحخ 1

 ةئام لصت ال لئالق تايآ الإ نآرقلا يف هل سيل هقفلا ملعو .. هقفلا ملع يف ةيمالسإلا
 ال يتلا | تانئاكلا مولع يف ان د ل ملع يف فيلأتلا رثك < اذاملف ؟ هب لأ نيبيسمخلو

 يرخأ تايآ كانهو . ةحيرص ةيآ نيسمخو ةئامعبس غلبت يه لب ؟ةروس اهنم ولخت

 ملع يف نوملسملا عربي نأ عرش وأ لقع يف زوجي لهف . ةحارصلا نم برقت اهتلالد

 نالا نحن عربنلف ,هقفلا يف اوعرب انءابآ نإ ؟ ادج ةريثك هتايا املع اولهجيو .ةليلق هتايآ

 "ا (ةمألا يقرتل هب مقنل . . تانئاكل |ملع يف

 فلؤملا نم ردص دق اهبلغأ دجن - رهاوجلا ريسفت يف ريثك اهريغو - تالاقملا هذه

 ليمحم نم هنم ناك انم يلع ضارتعالاو موللا هيلإ هجوي ناك نم ىلع درلا ماقم ىف

 ئشب نارقلل ةلص الو ءاهب برعلل دهع ال ةثدحت سم تايرظنو امولع ميركلا نآرقلا

 ةيزيسفعلا ةعزنلا.هذه نأ ىلع لدي: ام ؛هريسفت ىف هكلس يذلا هكلسم ىلع.ءاملعلا

 .نيفقثملا نم ريثك يدل الوبق.قلت مل

 :رهاوجلا ريسفتل ةيدوعسلا ةكلمملا ةرداصم ©

 ةكلمملا ترداض هلخجأ نَم' يذلا:رسلا وه ميركلا نآرقلا ريسفت يف عزنملا اذه لعلو

 كلذ ُئراقلا دجي امك «ءاهدالب يلإ هلوخدب حمست ملو «باتكلا اذه ةيدوعسلا ةيبرعلا

 . ( نيرشعلاو سماقلا ءزجللا نم 778 ص )
 1 ا ل

 .ة*/5؟ه:رهاوجلا(؟) | 0



 سف سس 31ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 رسفي هللا همحر فلؤملا نأ كلذو ؛هيف اهكلس يتلا هتقيرطو فلؤملا جهنم نع ةحضاو
 انل ةفولأملا ريسفتلا بتك يف امع جرخي داكي ال ءارصتخم ايظفل اريسفت ةينآرقلا تايآلا

 هت و امل ١ رح د دعا واسال اما هملول ل الب

 ..(رهاوج )وأ ( فئاطل ) وه اهيمسي ةضيفتسم ةيملع ثاحبأ ىف لخ ديو

 م ىف برغلاو قرشلا ءاملع راكفأ نم وسلا ضم عار اع تاب

 قيس دق كلا نرقلاانا قولا يحل وويملسملا نيل بلو اهب نا فكي

 نورقب ءاملعلا ءالؤه ا م كلت يلع هبنو ثاحبألا هذه يلإ
 ظ .ةلواطتم

 كا انقل اورويش نا دك اذه هريسفن يف انل عضي - هللا همحر  فلؤملا دج اننإ مث

 لوقي امئراقلل حضوي نأ دصقب «مولعلا براجتو (ةعيبطلا ةرظانمو «تاناويسحلاو
 ب .سوسحم ا دهاشملا رملاك همامأ ةقيقحلا لعجي احيضوت

 نك اسس امل وكقي نمو ىلع ان اوينحلا ديو فاهم ددمل ا رمح دا نا يع كدذتك

 ؛ليجاتألا حصأ - يري امك. تهنأل (ابانرب )ليجنإ يلع لقتي اميف هدامجعاو.«ليمنإلا
 .لبق امك ليدبتلاو فيرحتلا دي هيلإ لصت مل يذلا ديحولا ليجنإلا وه لب

 نع ءاج امب ةينيدلا قئاقحلا ضعب حرشي - هللا همحر - فلؤملا يرناماريشكو»

 اهلقني نيح وهو مهلئاسر يف افصلا ناوخإ نع ءاج امب وأ ؛هتيروهمج يف نوطالافأ

 هللا لوسر نع تباثلا فلاخت اهنأ عم ءاهب هقيدصتو ءاهنع هاضرانل يدبي

 هنأ قدصن ال يذلا لمجلا باسح ةطساوب نآرقلا مولع نم اريثك جرختسي هنأ امك

 تطلستف «نيملسملا ىلإ دوهيلا نم تبرست يودع يه امإو «ةتباث ةقيقح يلإ لصوي

 . مهنم ريثكلا 0
 ل مولا نيل مسا د انا ادم هللا هةموو زن كسلا انو

 اذه يرأ تسلو «لبق نم اهب دهع برعلل نكي مل «ةديدج مولعو ؛ةفيدح 0
 ل ل

 ,ةلايعجو ةلؤلحب يفي
 :ريسفتلا اذه يف ءاج ام ضعب .كيلإو

 ش :ريسفتلا اذه نم جذامت ©

 اي معلق ذإو ل : ةرقبلا ةروس نم ( 71) ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت اهدنع الثمف
 اهلقب نم ضرألا تبنت امم انل جرخي كبر انل عداف دحاو ماعط يلع ربصُن ٍنل ئسوم

 . .. ريح وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ لاق اهلضنو اهسدعو اهموقو اهئاثقو



 هسا نوفل وينال اسس سس ل
 د لا سا هذه يف ةيبطلا دئاوفلا ١) :لوقي هدبجن «ةيآللا
 ١ :لوقي مث ءبطلا يف ابوروأ ءابطأ جهانم ركذيو «ةيبط تايرظن نم ثيدحلا
 ل نولدبتستأ ل: هلوق نديلوا ؟تارقلا اهوحر اجيت يعل يه جهان هده تيما

 . . يولسلاو نملا يلع ةيودبلا ةشيعلا : لوقي.هنأك ؟كلذل ازمر « ريخ وه يذلاب ئندأ

 لضفأ «ةرحلا ةايحلاو يقنلا ءاوهلا عم ءامهعبتي ضرم ال ناذللا نافيفخلا ناماعطلا امهو
 «ةلذلا عم ,ماعطلا ناولأ نم راثكإلاو ,محللاو لباوتلا لكأب ندملا يف ةيقش ةايح نم

 0 («كلامملا نم ناريجلا عمطو نبجلاو ؛ماكحلا زوجو

 نوملسملا مهفيلف اذه لثمب . تايآلا هذه ريسفت اذه لشمب نورعشت ال معنأو
 م هللا باتك

 ةروس نم اهدعب امو (70) تايآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الشمو
 رخآ ٍقلِإ تايآلا .. . « ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا ّنِإ هموقل ئسوم لاق ْذِإَو ا:ةرقبلا

 تايالا هذه هيلع توطنا ام ركذيف «هبئارغو نآرقلا بئاجع يف اثحب دقعي هدجن ,ةصقلا

 امأو ... »:لوقيف حاورألا ريضحت ملع  ركذي اميف -ركذيو «بئاجع نم
 ريضح ملع

 ءاهب نونمؤي نوملسملاو «يلتت ةيالا هذه نإ ,.هجارختسا ةيالا هذه نم هنإف حاورألا

 نع ةليوط ةذبن ركذ مث . .«ايناث ابوروأ رئاسب مث ءالوأ اكيرمأب حاورألا ملع رهظ يتح
 ا ا د ا واع حاسما ل ولا

 ,هتوم دعب ريزعلل ةايح اهيف ءاج دق اهددصب نحن يتلا ةروسلا تناك املو):اريخ

 رارك مهاب نم اوجرخ ريبللا ا اينينورا ليلتلا موعار راركطلا هلاستو هرامج 0
 كلت ركذ لبق لعج «كلذ نع زجعن اتنأ هللا 0 ..مهايحأ مث اوتامفعءنوعاطلا نم

 متأرق اذإ : لوقي هنأك «ةرقبلا ةلاسم يف حاورألا راضحتسا يلإ زمري ام ةووسلا يف ةثالثلا

 نم اوسأيت الف .اهرخاوأ دنع ةروسلا هذه ىف ىتوملا ءايحإ ىف ليئارسإ ىنب نع ءاجام

 اولأساو ؛ةفورعملا اهقرطب اهورضحتساف «حاورألا راضحتسا ركذب تادب دق ينإف «كلذ
 مدق يلع صلاخ يقن بلق اذ رضحملا نكيل نكلو «نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ

 ,ةنياعملاب مهتيرأ مهسوفن ولعل ءالؤهف «يسومو ؛ميهاربإو «ريزعلاك «نيلسرملاو ءايبنألا
 , 2157 [9::ماعنألا] © هدتقا مهادهبف ظ: تلقف مهب يدتقي نأ مكيبن ترمأ انأو

 5900 نارمع لآ .ةروس لوأ يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو

 لئاوأ يف ؛ةيمالسإلا مناللل ؛ةيئاجهلا فورحلا يف ؛ةيئايميكلا رارسألا»: هناونع اليوط

 ,# م. ل. أ: هللا لوقي  لمأت هللا كاعر رظنا» :لوقي هيفو (ةيئآرقلا روسلا
 للحت اهيلإ ؛ةيئاجهلا فورحلا نإ ؛سانلا اهيأ انل لوقي اذكهو . 52 # سط إي

 الا 55 رهاوجلا (؟) ظ .5ال-١55/1:رهاوجلا(١١



 |6776 | سي سس ؟ جالو رسملاو نيستا بسسس
 «ةيلصألا اهفورح ىلإ اهلهأ اهعجرأو ال ! ضرألا يف ةغل نم امف «ةيوغللا تاملكلا

 ئالمإ الو «فرص الف (ةيبرغو ةيقرش ةيمجعألا تاغللا مأ ,ةيبرعلا ةغللا تناك أ ءاوس

 الإاهمهفو ةغل ميلعتل ليبس الو ءاهفورح ىلإ تاملكلا ليلحتب الإ قاقتشا الو

 ..نونفلاو مولعلا رئاس يف نونسملا نوناقلا وه اذهو ءاهليلحتب

 مولعلا تناك اذإف «ةيهلإو ةيعيبطو ةيضاير نم ةيملعلا قئاقحلا ةفرعم ىلإ ةليسو اهنأل
 مولعلا نوكت نذإ فيكف اهلوصأ يلإ اهليلحتب الإ اهقئاقح فرعت ال اهريغل ةلآ يه ىتل

 اهلوصأ يلإ اهعاجرإب ردجأو ليلحتلاب يلوأ يهف ؟ةيونعملاو ةيداملا اهجئاتنل ةدوصقلمل
 ملع دعب الإ ةسدنهلا الو ,دادعألا طئاسب ةيفرعمب الإ باسحلا فرتعت.ال ئعلا ةيلوأا
 عجرف ,اهيلإ تابكرملا ليلاحتو رصانعلا ةفرعمالإ ءايميكلا مولع الو («تامدقملاو طئاسبل

 .7'2(مولعلا ليلحت .يلإ رمألا

 يلح هدف هر فروا ةروس نم )١54( ةيزلا | يف يلاعت هلوقل ضرعي هارن الثمو

 . .4 نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهيديأو مهننسلأ

 مهيلع دهش اهوُءاج ام اَذإ محط: ١ ”لصف ةروس نم (؟5١5- ,)تايآلا ريف هلوقو

 اولا انيلع متدهش مل مهدولجل اولاقو *؛ نولمعي اوناك مب مهدولجو مهراصبأو مهعمس

 متنك امو 4 نوعجرت هيلإو ةرم لوأ مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ يذلا هللا انقطنأ

 ل ول

0 

 ا ا

 ةرضاخلا انمايأ يف يدي ألا عباصأ راثآو ,مادقألا راثآب لالدتسالا سيل وأ :٠ لوقي مث

 0 م اصلا ا

 هي ار اا 2

 "ةملسللا دنع ةروهشملا تانيبلاب سيل ام لئالدلا نم نأ يلإ انلوقع تفليل ةمايقلا موي

 نو اهب اومكحاف هللا اهب مكحي يتلا يهو .؟اهنم لضفأ وه ام كانه نأو

 رات أ سوفنلا يفو «رارسأ لجرألا يفو «رارسأ اهيف يديألا نأ انمهفيو انهبنيل لوقلا

 : . مهراثآب نيقراسلاو نيناجلا يلع اومكحاف «هبتشت ال لجرأل و ةهقنشت ل قدي ألاف

 0 هذه اذاملف الإو ؟هبئارغو نآرقلا تازجعم نم اذه نإ: لوقأ نأ قحلا ىف سيل

 كا (اهصفو اهصنب نارقلا يف رهظت رصعلا اذه يف ترهظ يتلا

 ه/7:رهاوجلا (5) ش ا املا وهاوطا اذ



 00 ا هو

 عيمجو ءابرهكلاو باحسلا ملاوع كلذ يف لخد امه موف 00 0 هدجب

 لل الا تاق ملع او انام ايدي الما حب بول تن

 اي .سنوي ةروس يف هضعب مدقتملا «راثالا ملعو ءريسفتلا اذه يف ارا

 رهظت يتلا نييرصملا مولع ةسارد يلع نوملسملا صرحيل © ئرُثلا تحت امو ل: 0

 1 107 عرقا فيقت الا

 اووهح نيدلا رب مل را ١ ةازيع ألا ةرزيس نما » ةيالا يف يلاعت هلوق دنع الثمو |
 هزربأ ام يلغ.تعلطا كق تنأ اهو .لوقي ؛ةيآلا . ك0 اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ

 يه امو بكاوكلاو سمشلا يأ - ضرألاو تريح نأ نت نودسلا فيا ليف ناقل
 0 ا 0 0 نم هبيف

 0 0 ناك محا 0 ا كلذ ارافكلا

 هذه نأ كلذو «هب تلزن ام سفنب مهيلع لدتست ةيآلا ناكف ؛ةيآلا هذه سفن يف هب

 5م مهئاكذ طرفل يتش تاليوأت نولوؤي ءامملعلا لا لقو . قلخت مل رومألا

 ىلع « هللا اهزربأ دق ةنوزمتلا ةنونكملا مولعلا هذه دجن ءالوأ نحن 00 مهمحر

 نأ اوريفتك .ركادلا يريصس نلرووصي هناك ايه نارمعلا قطنامك (ةمينرفلا قدي

 دقف يضاملا ظفلب اه رك ذ نإو وهف ءامهنيب ًاتلصفف ةقوترتم تناك فر دار افا رصملا

 ةديهو 1 سل ةروسيلرا] 4 هللا رمأ ئتأ» : ىلاعت هلرقك ليفتسلا عم لبفف
 ةايحلا هذه ىف ساتنلا هعمسي انف بتحجعأ نيم ةييشغو نارقلل ةمات ةرجعم
 00غ 7 3 0

 جرا نع ناحل قلتو وتب سيلا ةرس لم مااطو ةلئلا يتاح وفا دع دس

 رفصألاو رمحألا بهللا نوكيف «ضعبب هضعب طلتخما جراملاو) :لومي هد « ران نم

 نم عاونأ نم ناجلا اذكه تافلتخم رصانع نم ناسنإلا نأ امكو ؛تاطلتخم رضخألاو

 ةعبس ناولأ نم بكرم ءوضلا نأ يدل فقكلا يف رهظ دقلو «تاطلتخم بهللا

 نأ يلإوب هةعبسلا اهثاولا نم ءاوضألا بيكرت ىلإ ريشي جراما طفلف هرملعي مل اهريغ
 سوفن نأ ىلإ ةراشإ ,برطضملا جراملا كلذ م رجلا ل

 نيذلا حاورألا ءاملع لاقم يف لمأت . ليمكتلاو. بيذهتلا يلإ ةجاح يف لازت اي

 ١( :رهاوجلا ١١/ 0. .55 0515)59(الجواهر:.١994/1١٠.



 دبل 00/0[ سس ؟ج نوريسفملاو ريسقتلا بسسس

 امأ «ةئداه ةنكاس اهراضحتسا دنع نوكت ةلماكلا حورلا نأ مهتدافأ ذإ اهورضحتسا

 )2١. (ةبرطضم ةقلق نوكت اهنإف ةصقانلا حورلا

 ران نم ظاوش امكيلع لسري » : اهسفن ةروسلا نم (75) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنعو
 مدقت اميفو «ران نم ظاوش ب أنه ربع هنإ) رس .* نارصتتت الف ساحنو

 لعج اذاملف ؛«صلاخلا بهللا امهالك جراملاو ظا وشلاو ««ٍراث نم جرام نم ل: هلوقب
 امك بارطضالا ينعم هيف جرامل ل ا

 .مدقت

 ملع يف مدقت امك حورلا نننا ظيفا نيش عنارعيمالا ١ دهر ةكاده كلا: عطب انققو

 هذهو ...ليبقلا اذه ل يف فورعم نآلا ناولآلا طالتخا اضيأو :حاورألا
 ع طلتخم هنأب ملعلاو ءوضل [ليلع إف هادم اةلايمر فال ظفاقعش دنت ةركفلا

 نم اذهو ءادنامز يف الإ نكي مل «ةبرطضم اهنأو ةصقانلا حاورألا ملاع يلع عالطالاو

 ةغالابلا نفي سانلا اهيلقعي ننيلو «مولعلا ةءارقتالا كردت ال ىعلا :ذآرقلا يبيبجاتعا
 رخل لوقو اين رستعا مم تلا اور اهنوك نوفل العلا هبا هيلا ل8: قورتعللا
 ..الك ؟مهلاوقأ يف يناعملا هذه اولوانتي نأ يبنتملا وأ ءءالعلا يبأل وأ سيقلا ئرما

 دنعو.؟جرام ظفلب اهوصصخي يتح حورلا ملع مهل ينأو «مهلابب رطخت ال ةغالب هذهف

 , 17 يطا نقلا نورك ديس دعا لالا

 نا ءارصتخم ايظفل اريسفت اهرسفي هدجم ةلزلزلا ةروس يف الثمو
 ثيدحلا ملعلا هيلإ لصو امو ءايلاطيإ يف لازلزلا ثداوح نم عقو ام اضرعتسم «فئاطل
 نئافدلا جارختسا نم نامزلا اذه يف رثك امو ضرألا نم لورتبلاو محفلا جارختسا نم

 اذه يف ضيفي ام دعب -لوقي مث ءاهئامدق راثآ نم رصم يف فشك ام لثم «ضرألا نم
 نيرا يح ورا تما واع روسنا ديف نإ ني محلا نيحصو

 تمرح هقول لرا نافع قراها نال نمر ًالاق انينارلا وت افرك ان ىلإ شاش فلم

 نومهلي ءالوأ مه اهو :نولءاسعي نآلا سانلاو ءاهزريعغو اهانوسوااهروتك «انهلابقلا
 يف ةمأ لك نوكت ثيحب لامعألا قيسنت نامز يلع نولبقم ءالوأ مه اهو «عارتخالا

 ش م (هب عفتنيو هب صاخلا هلمع يف ناسنإ لكو ءاهبساني لمع

 ءرصنلا زوين «ةوزفاكلاد ةروسو «رثوكلا ةروس ريسفت نم غرفي نأ دعب هدجن الثمو
 «امهنيب امو رصنلاو رثوكلا ةروس يلع ماع قيبطت » :هناونع اضيفتسم انحب انل ركذي
 نم عراشلا صوصن لمحي هتلعج ةجرد ىلإ ةيملعل لا ةيريسفتلا هتعزنب رثأتي ةدجم هيفو

 برا 4 وها خا جد | دان هاو مو
 مات 4 هب رهاوطا و



 "ج تورسفملاو ريسفتلا فكن
 مل روسلا هذه نأ الوأ ررقي هنأ كلذو .اهل ادارم نوكي نأ دعبتسي ام ةيزمرلا يناعملا

 لوزت دنع تناك ةمالا هذه نألا؛ ءاهشيج رصنو ةكم حتفب الو «ةوبنلا نامزب ةصاخ نككت

 ممنوب ارتحل رسل نإ 0 راينا لا
 تار انفعتاو

 انم ءاج يذلا يبنلا ةثروو «برعلا ءانبأ نحنو انفصو امك رمألا ناك اكزووو لاف رن

 سانلل نيبنلف نآرقلا ةغل يه ءايقيرفإ لامشو «قارعلاو « ماشلاو ءرصم يف انتغلو . هلل
 انكلو ؛مهنامز لهأ نم افوخ ءاهنومتكي انلبق ءاملعلا ناك دقف «روسلا هذه رس اندعب

 نم اهطسقو « ةايحلا 00 ا هذه ذخأتل «هراهظإو هزاربإ انيلع بجي نآالا

 .( حالصإلا

 قم اع هريس نتا او تروا ضاروكا 527 رثوكلا انل نيني ذخأ مث

 ملعا):هلك اذه دعب - لاق مث. . هلل هللا لوسر نع ثيداحألا يف ءاج امب ؛ نيملسملا

 انلبق تءاج مثأ مك ؛ نوركفي ال نيذلا اهاري امم يقرأ ةياغل تدرو ثيداحألا هذه نأ

 ,ةحرفم ةروصو «ةليمج ةئيهب ملعلا مهيلإ اوقلأ ؟اولعف اذامف ؛:نوحلصم مهيف ءاجو

 نوديري ام نوغيصي مهعيمج .ةتئافك ةرضاح ةمأ لك يرن لازن الو .لامجو ةجهبو

 .«روهمجلا رست ةئيهب ةمألا يقرأو «ملعلاو ةمكحلاو «لامجلا نم

 دبعيو حرفيف «لسعلا نم يلحأ ابارشو «توقايلاو ردلا عمسي ير لهاجلا» : : لوقي مث

 لوقلا اذه نإ :لوقيف رظني ملاعلاو . 0” تاذللا هذه يلإ لصيل هللا

 نأ ركذي اذاملف . بئاجع لوقلا لالخ يف يرأ ينأل ,ملع هءاروو ةسكح هءارو
 اذاملو ؟انه ءامسلا موجنل لخد يأو !ءامسلا موجن ددع كلذ وحن وأ قيرابألا وأ نازيكلا

 ..؟ملوا#ءوضولا راثآ مهيلع ضوحلا نودري نيذلا نأ ركذ اذامل»:لوقي مث .. ؟(هبربع

 لا ل ل و

 .ءامظعلاو داوقلاب صتخي ارمأو «سانلا

 ,عرزلا رهاوظ الإ نوفرعي ال نيحالف ضرألا لها يف لعج هللاو هللا رمأب ةوبنلا نإ
 لكو ءامولع نوجرختسي ءامكحو ءرجشلاو بحلا نم عفانم نوجرختسي ءابطأ لعجو
 كاردإب هنع زاتمي هنكلو «لكأي هنأ يف حالفلا كراشي بيبطلاف ؛هملع الإ فرعيال
 0 مهنأ يف ءالهجلا نوكراشي ةيمالسإلا ةمألا ءامكح اذكهو .ةبيطل | عفانملا

 ةمألا داوق مهنأب نوزاتمي ءالؤه نكلو «هنودري اننا يدمه ريو و ردنهتا امك دولا
 اهيف 0 ديري هلْيَع ىبتلا .نإ نولوقي ؟نولوقي اذامف-. اهنودؤقي' نيذلا

 سلا نيف دن حالا نيل طي يسال داما هه ريق حس ثنا الزري ار نام لم
 دلع رشم ىو هكووم انينظاا) ةقطاكإ منا اقع يعرج حلفا قلن نطسباو لفل ند



 م بس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 ضوحلا نإ :هلوقن يذلاو ؟رثألاب ءوضولاو ددعلاب موجتلا تصتخا اذاملو ؟ءامسلا موجن

 رد نم ةسيفنلا رهاوجا عاونأ الو رفذإلا كسسملا الف ؛هرهاظ يلع هئاقب عم ملعلل هب زمري

 | ملعلا نينافأ الإ ضوحلا عاستا الو «ءاملا كلذ يف يذلا لسعلا ةوالح الو ءتوقايو

 نم صلخي مث «( . . نيرظانلل ةزاسلا ©ةيواشملا ةبذعلا (جهانملا ةفلتختا هعئادب رظانمو

 قلطأ ظفل ىه ىتلا ةيانكلا ليبق نم هيلإ بهذ ام نأ ىلع لالدتسالا ىلإ هلك اذه

 : ةياذكلا هده ناين نعيم دب لوقزرو#ا «يللطألا فعلا ةدارإ راوج مهمات ءرأل هي ةقزأو
 نيدحلملا لانعفأ نع سانلا يفاجسي نأ دنعب الإ نوكي الورصنلا نوكيانه..و

 نوكي انه .نورفاكلا ةروس هيلإ ريشت امك ةيبوبرلاب ةطبترم مولعلا لعجو «نيرفاكلاو
 ءامكح ىلعو .اجاوفأ ةيقيقحلا مولعلا هذه يف سائلا لخديو «حتفلاو هللا رصن

 اومدقت نيملسملا اوأرو ؛اهلاثمأو ةيملعلا ءارالا هذه اورشن يتم اندعب نيذلا نيملسملا

 مهدعو امب نيمئاق نوملسملا حبصأو «يناسنإلا ملاعلا يف لهجلا يلع ملعلا اورصنو

 كلذ ءاملعلا ينأر يتم ؛نيملاعلل ةمحر  مهنأو «شاتلل تجرخأ ةمأ ريخ مهنأ نم مهبر
 نأ كلذب نيمئاقلا يلعف نذإو ,حتفلا وهو «اننامز يف رصنلا وه اذه نأ اوملعيف

 ١ ١. خلإ .. .(هورفغتسيو مهبر اودمحي

 رادقم يلع فقيل «ئراقلا مامأ د يا دب .رهاوجلا ريسفت وه اذه
 ١ .هبلقو هفلؤم ملق يلع ةيريسفتلا ةعزنلا هذه طلست

 مهسب ملعلا نونف نم نف لك يف تبرض «ةيملع ةعوسوم - يرت امك - باتكلاو
 هيف ):هنع ليقف «يزارلا رخفلا ريسفت هب فصو امب فصوي ريسفتلا 0 امم «رفاو

 لد اذإو «هب:يلوأو فصولا اذهب رخفلا ريسفت نم قحأ وه لب (ريسفتلا الإ ئش لك
 تاومسلا توكلم يف حبسي ام اريثك ناك را ا

 هللا تايآ يحلل دعم بو را واكل نإ يت ارو بارسو رحم حرداو
 يفو قافآلا يف هللا تايآ نسانلل يلجيل هبلقو هلقعب ملعلا نم يتش حاون يف قافآلا يف
 هب ئجيو ءاج ام لكل انمضتم ءاج دق نآرقلا نأ هلك اذه دعب مهل رهظيل مث ءمهسفنأ

 اقيقحت «؛ثادحأو لئالد نم نوكلا هيلع لمتشا ام لكلو «تايرظنو مولع نم ناسنإلا

 اذه كلود ماعنألا] «ءيش نم باتكلا يف انْطَرَف ام /: هباتك يف يلاعت هللا لوقل

 الف ةلأسملا يف انيأر تفرع دقو هفده نع هب فارحناو ؛هدصق نع نآرقلاب جورخ
 006 ظ د

 :ريسفعلا نم نوللا اذهل نيرصاعملا ءاملعلا ضعب راكنإ «©
 ريسفتلا نم نوللا اذه لوبق يلع عامجإلا فقوم رصعلا اذه يف ءاملعلا فقي مل

 .559/19-7078؟:رهاوجلا )١(



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ا

 ل ل ل مي لوقلاو لوقا ىف نيفلتحيم معلن اب

 ..نيمدقألا

 0000 2 يلإ زاحنا نم نيثدحملا ءاملعلا نم اندجو دق انك اذإو
 نم نوللا اذه نع .ضرت مل ءاملعلا نم ةرثك اضيأ ءالؤه راوجب دجم انإف ,هتافلؤم يف اهب

 كيب وا ايي قنوت نوع قاسم: باعك هي ورش نا يافع ملوأو ييععلا

 .دينفتلاو دقنلاب اهايإ مهلوانتو اهلهأ ىلع ةركفلا هذه در نع اهملق

 بحاص يلإ تهجو يتلا تاضارتعالاو تارواحنا نم ريثك يف ةضراعملا هذه دجن

 ش ْ .هريسفت يف انل اهركذو «رهاوجلا
 .ءاهب لوقيو ةركفلا هذهب ذخأي نم يلع نوعني نيرصاعملا انذتاسأ ضعب دجن امك

 ف يسلب مويشرلا هس لوادت دهم كرد يرجسم كيسا نذاعملا ءالرك ةوقي
 ةييفو - 151 ل ِإ - ةلاسرلا ةلجم ةعساتلا ةنسلا نم ( غ08) ؛«( 1079 ددعلا

 ةحضاو ةيوق ججحب ريسفتلا نم نوللا اذه يلإ بهذي نم يلع دري
 ا 6[ 50 اذه لوانتي يلوخلا نيم أ خيشلا ذاتسألاو ها ذهو

 ةيوق ججحب ريسفتلا يف بهذملا اذه راصنأ يلع دري هيفو (مويلا هجهنم .هتايح

 .نيبهذملا نم ايرتخا ام دييأت يف اريثك اهنم اندفتساءةخضاو

 نم ىلع ىعني هريسفت ةمدقم ىف هدجن .اضر ديشر دمحم ديسلا موحرملا وه اذهو

 انفلاو رجلا تحايم مري سادد عش (ةنيجلعلا مهتاعرت مهريمعت ىقاورثا
 سانلا فرصي افراص.اذه دعيو كلذ ريغو . ... تايليئازسإلاو.«نايبلاو «ىناعملا تكنو

 ةثداحلا مولعلا نم هريسفت يف هدروأ ام يزارلا زخفلا يلع يعني مث 50 نآرقلا نع

 اذه لثمب هجوتي امك ,هيدهو نآرقلا نع ناسنإلا فرصي افراص اذه دعيو «ةلملا يف

 رهاوجلا بحاص دارأ هنظأو «نيرصاعملا نم هكلسم ىف يزارلا رخفلا دلق نم ىلع موللا

 يف هدروي ام وه «نآرقلا نع.رخبآ افؤاص يزارلا رخفلا داز دقو :لوقي ثيح كلذو
 اذه لثم داريإب نيرصاعملا ضعب هدلقو ءاهريغو ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلا نم هريسفت
 ةيالاريسفت هيمسي اميف ركذي وهف ؛ةعساولا ةريثكلا هنوئفو رصعلا اذه مولع نم

 ابنلاو كلفلا مولع نم - ضرألاو ءامسلاك ةدرفم ةملك ةبسانمب ٠ ةليوط الوصف
 0 ل

 - يغارملا يفطصم دمحم خيشلا ربكألا ذاتسألا ةمالعلا انخيش وه اذهف .. ريخأو

 ال ( كيدحلا بطلاو مالسإلا) بايكل 0 مو رج لا

 ,هفلؤم دوهجمب داشأو بانتكلا ح دم هنأ مغر ءريسفتلا يف كلسملا اذه نع يضري

 تاغ ا الا يضف



 ١) !: - 17ج نورسفملاو ريسفتلا

 ناةخ هفلؤمو بافكلا يلحت ةءادثا ينعي اذه ندد ديرأ تسل و :لوقي تيح كلذو
 بولسألاب اليصنفتو ةلمج مولعلا عيسج يلع لمعشا ميركلا باتكلا نإ :لوقأ
 هتفرعم ناسنإلا مهي ر.ام لكل ةماع لوصأب ىتأ هنإ لوقأ نأ ديرأ امنإو ,فورعملا ىميلعتلا

 ل ري 00 كلج لامكلا ةجرد غلبيل «هب

 ست ىلا ناسا ىف ايفف اوتو اض يدق ادهن ودع نانا ل

 0 اهب نر ةبا يملع ةقيقح عم ةيآارعاط فن ا

 الويل يقل دق ناك نإ ث ثيدحلا رصعلا ىف | بلعلا ريمشلا ذأ نيف دلكا ذه نمو

 دقو ؛مهنم ريثك دنع جاورلاو لوبقلا | ذه لثم قلي مل هنإف ؛ءاملعلا ضعب دنع اجاورو

 لوبقلاب يرحأو قحلا ىلإ برقأ نييأرلا يأ قبس اميف تملع

 رضاحلا انرصع يف ريسفتلل يبهذملا نوللا

 ةيفاحر ري يسع افألا ةينانال اوودوسلا ما الإ مش انيينيصمع ةايكلاوب
 قرفلا ىه هذه . . ةينطابلا نم ةيئاهبلاو ؛جراوخلا نم ةيضايإلاو «ةيديزلاو ؛ةيلعامسإلا

 ريست يتلا اهدئاقعو اهميلاعتب ةظفتحم ءاذه انموي يلإ ةمئاق,انرابتعا يف لازت ال يتلا

 .اهروهظ أدبمو اهدهع لوأ نم اهيلع
 رهاب دع ند ايا يودع نقولا هذه نم ةقرف لكل انفقو دق انك اذإو

 اان ل لل ا تاو ا

 ور 0 مبا اذه 00 0

000 
 يكل :فحلال فر هات ميكا 0 معن

 ل ل ا ارريف دما 00

 يف بتك نم هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ةسردم انل هتفلخ اميف احضاو

 ْ .:نسسيستلا

 ,مهبهذم عم يشمتي امب هيف بتكلا اوفلأو نآرقلا اورسف ةيرشع انثإلا ةيمامإلاو

 :ريسفتلا يف اهيلع انعلطا يتل امهبتك ثدحأ نمو «مهبراشمو مهئاوهأ عم قفتيو



 . لهأ نم «ىناسارخلا دمحم ناطلس خيشلل ( ةدابعلا تاماقم ىف ةداعسلا نايناراعك

 نمحرلا ءالأ ) باتكو «الصفم هنع مالكلا انل قبس دقو ؛ءيرجهلا رشع عبارلا نرقلا

0 

 ْ .اضيأ

 دجن امك اوفرحو اولوأف «مهتديقع لالخ نم نآرقلا يلإ اورظن ةينطابلا نم ةيئاهبلاو

 يوكل دو ان ل ا يبا لانو يح واس تلال

 ٠ .رصعلا

 ياو نا مكانا الإ لتس ندور لريال نازل فيجا نو نها يدان ما

 . ثيدحلا رصعلا اذه يف ريسفتلا يف ئش

 «نايك اهل ةقرفك رصعلا اذه يف اهمايق نع عمسن ال انك نإو نحنف . . ةلزتعملا امأو

 رضعلا ف نآرقلا ريسفت ئف اهميلاعتل ارهتف 1و انإ الإ .تاموقمو عءةدحوو

 تاالاقمو«ةيضابإلاو «؛ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ريسافت ىف ايلج كلذ رهظي امك«ثيدحلا

 موقي (ايبهذم انول ريسفتلا ىلع تفضأ ؛رصعلا اذه ىف ةدوجوملا قرفلا هذه لك

 رك ذب ليطأ نأ ديرأ الو «ميركلا نآرقلا باسح ىلع اهتمدخو «ةديقعلا دييأت ىلع

 ءاهتركذ يتلا بتكلا هذه نع مالكلا انل قبس دق ذإ «يريسفتلا نوللا اذه نم جذامن

 .رصعلا اذه ىف ىبهذملا نوللا نع ةحضاو ةروص كيطعي ام اهنم كل تركذو



 قرا ١ نسا تس روح

 الكب بدع ولع لوتس لا جب مز نوالسإلا

 اهوقرط يتلا ب باوت نم ناكو ءمدهلا قرطو «ديكلا لئاسو نم نويبع دعمم

 مل ال ا لا ا

 يلإ فدهتو ءءاضيب ةجحم نم هيلع وه ام ضقانتو «ةياده نم نآرقلا يف ام عم يفانتت

 !!ءاوهأو ةرساخ لحن نم مهسوفن مهل هتلوس ام
 يف رهظف ا

 ؛ةذوبنم معازم نر ممم نا هرقل عش هان ممااو

 مهيلع هللا ظفح نم ءابإ لككب اهضفرو «ةماعلا هابشأو ةماعلا نم نيعودخما ضعب اهلبقت

 .مهلوقعو مهنيد
 :ريسفتلا نم نوللا اذه يلع ثعابلا ه

 لماوعب نآرقلا يف ةغئاز ماهفأ نم هيلإ اوبهذ ام ىلإ ةلوؤملا مر ريفتلا ءالؤه عفدنا

 هولك هيج هلا نئاهك فيرحتب ولو ديدجتلا نأ بسح نم مهنمف ؛ «ةفلتخام

 يلع علط مث ةلفغلاو هفسلاب اعيمج مهيمريو نيرسفملا ءامدق يلع روثي لدخأف( هترهشو

 لصأ ىلع موقي الو« نآرقلا ةغل هرقت ال ديدج . . هللا باتك ريسفت ىف هديدجب سانلا

 ظ ظ ا

 ةرخ ةرظن هللا باتك يف رظني حارف هنزو ةعيرشلا ملنع يف فخو «هبيصت ةغللا ملع ىف
 هررق ام عم يفانتت «ةدساف ماهفأب يذهي ذخأ مث «ريسفتلا لوصأ نم لصأ يأب ديقتت ال

 (ةجح ىلإ دنتست ال اهنأ اهيلع علطي نمل حضتي ةرظن لوألو «نيدلا ةمئأو ةغللا ةمئأ

 ملد يلع عئكتت الو

 تبعل هنكلو ةفورعم ةديقع يلع رسي ملو «ةينيد ةلحن هسفنل مسري مل نم مهنمو

 يلإ قلطناف ؛ ةفلتخم لحن نم ءاراوهراكفأ هلقعو هبلق يلع تطلستو (ةياوغلا هسأرب

 ءاهعم قفتي امب هلوؤي ذخأف ؛ءارالا نم جاشمألا هذه هسأرو هبلق يف لمحي وهو نآرقلا

 . نيدلا هاضري الو لقعلا هررقي ال اليوأت

 .ةغالبلا نرد ميه فارع ملف «ةيامع ىلع نآرقلا يف ذاوضاخ اعيمج ءالؤه

 (مهرئامضا ريطرأ مهنأ ايسح ةسيسسصلا ةحجلا وناوي يلإ اولخ دي ملو

 فلفل ارز ووردت تست أ لاو
 ميهق يو ةقاكلا علا دفنت تسهل ويقرر لاح نريدلا نين ضيق لقا اولا

 يف لزنت وأ هب قضلت نأ داري يتلا ؛ ثئابخلا هذه هنع اودعبي نأ ىلإ صالخإلاو ناميإلا



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا ل ا

 .ريبك دا الع يدا 5

 همساب ةياحصأ نم ادحأ ركذأ نأ ديرأ ال ءريسفتلا نم ثوللا اذهل ضرعأ ذإ انأو

 .نوقزري ءايحأ مهنم ريثكو «ةوادعلا يلع اثعابو «ةنتفلل اببس اذه ناك اعرذ ذإ هبقلو

 مهءارآو .موقلا ءالؤه ريسفت اهنع لقنأ يتلا عجارملا يلع ُئراقلا دبا عسانا يدكيو

 .اهيلع علطيو اهيلإ عجري نأ ديري نم لكل ةروسيم عجارم يهو ؛ميركلا نآرقلا يف
 كيف ٠ نورمان نيكي ةاعتر ييسفملا# را ماا ب اا ل

 نيرسفملا ةفاك ريسفت يف ريصقتلا يحاونل ضرعي هيفو ( نورسفملاو نارقلا ): ناونع
 سس ترك را سو 0

 ةرثكو ؛مهترثك يلع ادحاو ارسفم مهنم ينثتسي نأ نودب ععذاللا همولو وك اسبلا

 | .مهنم نيلدتعملا

 اعيمج مهيمري هانيأرو .؟'7 لوبقُم ريغ فلكتو ؛رهاظ فسعت يف «مهئارآ وحن نآرقلا

 يف مهلاوقأ نم الثم ريخألا ماهتالا اذهل ركذي هارنو ةبوذكملا ديناسألا هذه حيحصت

 هب اولاق ام لاطبإو «هيلإ لل ا ل يل

 نم ( 44 - 4١ تايآلا يف ذ يلاعت هلوق وه لوانت هلك اذه دعبو ءاهركذ ةريثك ةلدأب

 ل ل م (ص ) ةروس

 انم ةمحر مهعم مهلثمو هلهأ هل انيهوو د بارشو دراب لستغم اذه كلجرب ضكرا

 ل ل

 . . باوأ هنإ دبعلا

 انهم نورتسلما هيلا بهذااس نقلاحب يرش اهصرشفو تايألا هذه يتاكلا لوافت
 6نكارفلا ىف ذ صصقلا تايآ نم دروام لك رياسي يذلا وه هيلإ بهذ ام نأ ايعدم

 يف رظنن نأ بجي د 7: لاف «ءايبنألا ةيسدقو «نارقلا ةغالب عم قفتي يذلا وه هنأ ادكؤمو

 ا اول طل انه رد انف او رجلا هيلع ام فالخ ينعي ب يرخآ ةرظن ةيآلا

 يزع دق مالسلا هيلع بويأ نأ نم ةيإلا هذه يف ام ىلإ انتفتلا اذإ نحنو «ءصصملا

 اعنام كلذ ناك 08 م الا لاقف ناطيشلل باذعلاو بصنلا

 0 يل و ا اجا نم عنملا لك

 وسم )لو ين نس منوة دهرا إلا لمس يف نما يي
 دصو «نيعادل او ةوعدلاب مهئاوهتساو سائلا ضا ارعإ باصم ..باصملا اذه هب لزن دقو

 )١( ةئس «ةيناثلا ةنسلا نم ىناثلا ددعلا «نامبإلا ةلجم رظنا  4ه١ه.



 ا و ا
 .. يب الو لرسو نم كالبق نم انسر امر: لا زييس نع ميل ةااليشما

 دكا ةلتسالا نع مهما ارعإ نم.الإ ءايبنألا يوكش ثناك امو ه8: جخحلا]
 هللا يلإ ةوعدلا ريس يف ءطبل الإ ا دح انايحأ غلبي ناك يذلا مهنزح

 * نوركمي امم ٍقيض يف كنت الو مهيلع نزحت الو » : يلاعت ةلوق رظنا (يلاعت

 اذهب اونمؤي مل نإ ميرنا نع بح نااداملا ل يلاعت هلوقو «[10:لحنلا]
 ش 0[ فهكلا] 4 افسأ ثيدحلا

 قرشا مو العا يطفو رجلا يف نهوب رعشت يوكشلا تيانك الو

 دارا # كلجرب ضكرا © : < ادت كلت باوج ناك «ةيانغلا يلإ ريسملا

 يسن ةرقب ةامعملا وفايد امك و ةقكلا ءابيعسا و اهويككاوو ةلعرملا دقنع جامع ىطكرلاب
 - يداو نم ىهو ءاهعورأو تايانكلا بذعأ نم ةيانك ىهف «ةياغلا ىلإ ناوت هلو ةافرت

 نع ذإ .اعفرتو ةغايصءاهنم رفوأ اهنأ ريغ ب كيقاس نعرمش .دجلا دعاس نعرمش
 ءابرض هيلجرل يرت «ةميزعو ةوقب لب ؛ددرت ريغب ةهج ىلإ رئاسلا نأ دهاشملا ضورعملا
 اهيلإ هتمبزع نهوو هتياغ يف ءرملا ددرت ناك املو ءاعقو ضرألا يلع هيمدقل عمستو
 ناك رودصلا قياضيو سوفنلا بعتي اضرمو «حاورألا يشغي أدص ءاهب هتقث فعضو

 دي ل ل ل ا

 امك ا 2 / بارشو دراب لسمغم اذه 4 : تويأ هلوسرل هللا "لاق كللذل نودتفلا ةلخل

 هب ينكملا 4 ضكرا ل: هلوق نم موهفملا ضكرلا الإ ةراشإلا مسال عجرم اهيف سيل يرت
 (ةغللا دعاوقل يراجلا «ميركلا مظنلا يضتقموه امك «مزحلاب ذخألاو ؛مزعلا قيثوت نع

 ريسفت هيضتقي امك «نيعلاو ءاملا نم اذه ريغ عجرم ةراشإلا مسال نوكي نأ يبأت يتلا

 هيرب اك ودل ادا اوعي دحر ار ا ييستشم ورام ولا يف سيل ذإ ,نيرسمملا

 ةرمث هللا نيب ,هبر رمأب ءايبنألا ضالخإإ يف رمتاي نأ دبال الوسر هرابتعاب مالسلا هيلع

 هلهأ هل انيده يأ «( مهعم مهلثمو هلهأ هَل انبهوو )» : لاقف ىمزع ءاضمو «هربصو هداهج

 ةبه انه ةبهلاب دارملا ل ا ل ا

 ةيرذلاب ريبعتلا نود لهألاب هريبعت ليلدب .داشرإلاو ةيادهل ا ةبه لب .داجيإلاو قلخلا

 ذر[ .مرم] © ايبن نوراه هاخأ انتمحر نم هل انبهوو )ف : يلاعت هلوق يف امك ءدلولاو

 نارقلا كي دحتعي كو».مقل كلويانا ال مهب هللا يدوي نأ وه اننإ ءايبنالا هل تنوي اه لك

 نيرمأ تنمضت .دق امهيف داجيإلا ةبه نأل الإ ميهاربإل قاحسإو ءايركزل يبحي ةبه نع
 . طونقو سأيو ةخوخيشو ربك نع ايركزلو ميهاربإل دلو دق هنأ : لوألا «نيميظع

 . يداع دلو ال لوسر امهنم لكل بوهوملا نأ : يناثلاو

 نينو اهييدرك ال يرو افيدك ذه: يناذكا عفرتن
 يف نيللا همر لطام دل فا سا درب ميسم لالا

 عيمجل هللا اهمسر يتلا ةطخلا يه كلتو ,ينسحلاب ةظعلاو «ةوعدلا يف قفرلاو «لوقلا

 ( ”ج نورسفملاو ريسفتلا - 5 معز



 سس ؟ج نورسفملاو ريسفتلا ظ |امكز
 الق هَل الق « فَ هِْإ دوعرف ىلإ ابها :«توزاجو يول ل رق قديم رانا فاض

 اظف تنك ولو  :ميركلا هلوسرل لوقيو [ 44 - 4: كب] 4 يشخي وأ ركذتي هلع اني
 كعبتا نمل كحانج ضفخاو ظ :٠ نام ل14 كارخ نم اوصفنال بقل يل

 الو هب برضاف انغض كديب ذخو إ»: لاقف كلذ هللا نيبو [ ٠ ءارعشلا ] © نيدمؤملا نم

 مهل ظلغت الوءاصع الو احمر كموق هوجو يف عفرت ال يأ «[ 4 4: ص ]4 ثدحت

 مثأت الو راهزألاو نيحايرلاب مههوجو يف حول لب «بلطلا يف مهنشاخت الو «لوقلا
 هغلبت الام مهنم غلبت نسحأ يه ئتلاب لادجل او حانجلا ضفخب كنإف «ةوفجللاو ةظلغلاب

 اهلمجأ ام ةيانك نم ةيآلا يف ام ىلإ رظناف ... ةظلغلاو «ةنوشخلاوءاصعل اون( ةقينسلاب

 نوف: نم هيجولا اذه: ىلع كيطعتب مكر طناو ءاهاوزاو نييبنعتتا انو ءاهاليعاو
 كلذ دعب - نيرسفلملا ديري - مه مث ؛بولسألا يف ةلازج نم كحنمت مكو«ةغالبلا

 نفق ييجي اهو بات ييعودم هيرب مجبل ١ ةيوورتكت لا رحمت
 نم ةيبنجأ ةنوعم يلع اهمهف يف ةفقوتم اهنولعجي ذإ ءاهعجضم ىف وبنتوءاهدقرم
 يلاعلا يوتسملا نع مالكلا طاطحنال يعاو دلا يعدأ نم كلذو ؛هيف يه يذلا مالكلا

 (يركلا نارفلا هيلع نوكيدذا ييجي يذلا زاجعإلا يوتسم نع اليضف ؛ ءرشبلا مالكل

 0و سدس نرسل سال سال
 0 طعم وعاش كلل دروسا هب رسف ام يلع بترتي امل ايماحتو

 نأ نم ايدافتو «ةيماسلا هتمكحلا كلذ ةافاتم نمو ءالوسر ايبن هرابتعاب ««مالسلا

 . .هضرم نم هافشف هبر اعد مث ضرم اصخش نأ وهو «يداع رمأ نع نآرقلا انثدحي
 000 0 ميظع هب ثدحتي ال يذلا ثيدحلا كلذ

 07( عركلا يول ل ل
 ال فوس ميركلا ئراقلا نأ بسحأو ؛هبحاص رظن يف حيحصلا ريسفتلا وه

 فرع يذلا هرهاظل فلاخمو «نآرقلا ةغالبل ذدبانم ريسفت هنأب هيلع مكحلا يف ددرتي

 تي لادعت يكل رهاظلا يتجانس يتلا نش ل يار. نا دار اول هدفا يقل دم
 يوعد الإ ئش ال مهللا ؟لوبقم ريغ فلكتو رهاظ فسعت اهيف ةيانك وأ زاجم يلإ
 غلبم سائلا فرع نيذلا ءاملعلا ءارآ مده يلع لمعلاو ؛ميدقلا يلع ةروثلاو ؛ديدجتلا
 ان دلا نع مهعافدو «ملعلل مهتامدخ

 يلع ةحيحص ريغ يواعد نم هلمحي امو ذاشلا يأرلا اذه هب دنفأ ام نك كب ليطا الو

 نم هغلبم غلابب تسلو ءالجألا يتذتاسأ دحأ اذه ىلإ ينقبس دقف ءاعيمج نيرسفملا

اص»:يلع درلا يف هب:يتأ امم رثكأب تآب“الو ؛ملعلا
 م كلا اذه : تح

 ١١( ةنس ؛ةيناثلا ةنسلا نم ثلاغلا ددعلا «ناميإلا ةلجم  4ه١ه.
 ةلجم ىف هرشن دقو «نيسح رضنخلا دمحم خيشلا ةمالعلا انذاتسأ وه محفملا درلا بحاص (؟9)

 نم عبارلاو ثلاثلاو يناثلا ددعلاو  عباسلا دلجما نم رشع يناثلاو رشاعلا ددعلا  ةيمالسإلا ةيادهلا

 . نماثلا دلجملا



 الب ا سس ا ؟"ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 رياسي نأ يلإ فيزملا ديدجتلا بح هعفد رخآ الجر نوللا اذه باحصأ نم اندجوو
 .اهدودحو اهماكحأ يف ةوسقلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا نومهتي نم يراجيو داحلإلا حور

 ىلع انهنيف رمألا لمحف ؛هباحصأ يوهو هاوه قفاوي امب دودحلا تايآ لوأتي حارف
 دق ناك نإو جو هدتح ل نيمألا يلو ويا ىلإ ةنعويفم كلذ ف زمألا م

 هاقلأ لاؤس ةروص يف هجلاع يذلا عوضوملا حّزطو «هادبأ انتيف قبلوللا ثولسألا:لمعتسا
 كلذ لعف دق ناك نإو وهو ؛ةلأسملا يف قحلا هجو فرعشيل نهذلا يلاخ صخش
 نأ ةحارص لكب انديفيو وءهبحاص ةين نع انل فشكي لاقملا ردصف هرمأ .حوضفم

 ام كيلإو «ةحابإلا ل تايآ لوأتي:نأ دري بتاكلا

 يف هيلإ فدهي امو بتاكلا ةين فرعتلو «رمألا ةقيقح ل

 ,. لاقط
 : ( يمالسإلا هقفلاب هتلصو يرصملا عيرشتلا )ناونع تحت بتاكلا اذه لاق
 تراثأ اراكفأ يوح ,؟4!) ناونعلا اذهب الاقم ءارغلا ةيعوبسألا ةساينسلا ىف تأرق»
 حتفل دعب ايهعت: عل سوفنلانإف ,نيح ىلإ هميجرأ نأ. ديزرأ تبك ام يأرلا نم ينسفن يف
 ناك يتلا ءارآلا كلتك ,ديدج يأرب رصعلا اذه يف دهتجملا رهظ اذإ يتح ؛داهتجالا باب
 هب لباقت تناك ام لثمب سانلا اهلباق «داهتجالا روصع يف نودهتجما ةمئألا اهيلإ بهذي
 ساعلا“نأل ءذوةشناو ةبارغلا نمم ادب ام اهيلع ادب نإو ؛نوكسلاو ءّودهلا نم ءارآلا كلت
 هباوضل مهفلإ ,هأطخو هذوذش نوفلأي اوناكو داهتججالا نوفلأي اوناك روصعلا كلت يف
 لك راص يتح:داهتجالاب دهعلا مهب دعب دق سائلا نإف ءرصعلا اذه يف امأ هقيفوتو
 يلإ كلذ يف مهعرسأ امو ءاباوص عقاولا يف ناك نإو ؛مهرظن يف اذاش هيف رهظي ديدج
 نأ الإ كلذ نم اعيش يري نم دجي الف «قزرلا يف ةبراحناو ,نيدلا يف نعطلاو عينشتلا
 ل ا م م ا

 كلذ نم هءافخإ كي رأ تيكا اه يلع مدقأس يكلو ءاهايندو اهنيد يف ةعفان ءار | ةمأآلا

 فقي يذلا عينشتلا كلذ يف الاجم دحأل عدأ ال نأ يف يننكمأ ام دهتجأسو «نيح يلإ

 :لاق مث هيل | راشملا لامقملا بحاص هبتك امب داشأ مث. .(ديدج لك ليبس يف ةبقع

 يف ثحبيل ءاهيف هريثنس ىذلا رمألا كلذ دودحلا كلت يف اذه دعب يقبي نكلو»
 ذخألا ليبس يف موقت يتلا ةبقعلا كلت ليلذت يلإ هيف لصن دقف نوكسو ءوده
 ةداعإب | ذه نوح و .ديدج رخآ هجوب دودحلا كلت ةيحان نم يمالسإلا عيرشمتلاب

 هده دعب هيدح ني اهمحمتلا «دودقلا كادت هتك ترو فلا صرتصتلا يف راذعلا
 نم دودحلا كلت يف درو ام ركذ يلع  نآلا - كلذ يف رصعقأسو ةكراطلا تادحألا

 )١( ةنس) ةسداسلا ةنسلا نم سماخلا ددعلاب دجوي هيلإ راشملا لاقملا اذه ١990 (.



 3 كب ا ش 0

 اوعطقاف ةقراَسلاَو قراسلاو © : ةقرسلا دح يف ىلاعت هلوق كلذو «ةينإرقلا صويصنلا

 م « ميكح يزعل للا نم ًالاكت ايسك اهب ءازج اسهيدبأ

 فأر امهب مكالحأ الر ةدلج : نام امهم دجاو لع اودلجاف ينازلاو ينازل 0

 4 نيدمؤملا نّم ةفئاط امهباذع دهشيلو رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت 5

 :يلاعت هلوق وهو ةقرسلا دح ىف دراولا ردي ةدهتجن نأ انل لهف .. :رونلا]

 الك لعجنف # اودلجاف ل: يلاعت هلوق وهو انزلا لحق دراولا رمألاو 24 اوم ط
 مدآ ينب اي ئيلاعت هلوق يف رمألا لثم امهيف رمألا نوكيو «بوجولل ال ةحابإلل امههنم
 # نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكتيز اوذخ

 يف هنع لودعلا زوجي ال ءاضورفم ادح قراسلا دي عطق نوكي الف 5 فارعألا ]

 رم و يككا رضع بفم رعب ورشا ىف مطبلا نوكي لب «ةقرسلا تالاح عيمج

 كاش هلل يف هنأش نوكيو ؛ةعدار يرخأ تابوقع يلإ تالاحلا ضعب يف هنع لودعلا

 نار لك سو ظيوتادكلا نيش مرجكا يلو تافرصعل عضخت يتلا تاحابملا لك

 ال انولا: يف : مجرلا نأ ةاعارم عم ءادلج مأ امجر ناكأ ءاوس انزلا دح يف اذكهو . ناكمو

 انفي ليدت نأ انل لهو ,ميركلا نآرقلا يف هيلع صنلا مدعل «جراوخلا ءاهقف هب لوقي

 هده يف انأ عم (يمالسإلا عيرشتلاب دخلا ليبس ىف موقت يتلا تابقعلا نم ةبقع

 هب تزاتما امب قيلي اعيسوت رمأآلا انعسو امنإو ءادح انيغلأ الو انلطبأ دق نوكن ال ةلاحلا

 ل ل لا ةنورملا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ( تيدشتلا يلع فيفختلاو «ريسعتلا ضم تسلا

 ذإ ملا باتك ىلع ة أرجلا نم بتاكلا هيلإ لصو ام رادقم لاقملا | ذه نم يرت'تنأف

 هدا ل اي سر لارشل نق انس ار ري ةيآو ةقرسلا ةيآ لوأ

 ص يطال دحام بوديوأل اكييد رع نأ الإ امهنم مهفي ال انزلا ةيآو ةقرسلا

 يف دراو 4 اودلجاف :  هلوقو 4 اوعطقاف : يلاعت هلوق يف رمألا كلذو ءاقلطم

 اسر هلوق يلع ةقرسلا ةيآ يف عطقلاب رمألا ءانب نإف ؛عطاقلا بوجولا

 نع هفرصي © ىنازلاو ةينازلا ل: هلوق يلع انزلا ةيآ يف دلجلاب رمألا ءانبو ,# ةقراسلاو

 فصوب فوصوم ء«صخش يلع مكحلا قيلعت نأل اذهو ,بوجولا يلإ ةحابإلا لامعحا

 كلذ ناك اذإو ءصخشلاب ماق يذلا فصولا كلذ وه مكحلل يضعقللا نايا دذؤي

 ركذي ملو رمألا ةغيص يف امكح امهل عراشلا عضوو انزلاو ةقرسلا لثم ةيانج فصولا

 ديل ذه نإ :لاقي نأ حصي ال ؛هريغ امكح

 ٠ | ..4 دجسم َّلُك دنع مكتنيز اوذخ » : هلوق

 )١( ةنس رياربف) ةسداسلا ةنسلا نم سداسلا ددعلا نم 5 ص ةيعوبسألا ةسايسلا /١551 (.



 طك ج تورسفملاو ريسفتلا لس
8 0 

 , لو ل ب سا

 . ةحابإلل ال بوحولل نيتيآلا يف رمألا نأ دكؤي © نينمؤملا

 بفوحولل رمألا توك دكؤياافب ةبلمعلاو ةيلوقلا لي هللا لوسر ةنس نم كانه نإ مث

 .نيتيالا يف

 ليوأتلا كلذ لوعمب دودحلا تايآ ىلع مجهتي نأ أ هلك اذه ذه دعب بتاكلل زوجي لهف

 ال ليوأعلا اذه نإ مهللا ؟ ! عيرش دتوعلا ةيكحتو قفعي الو ةنسل أ هرقت الو .ةغلل ةغلل ا ةركفت يذلا

 درلاب مهنم ريثك ماقف ؛مهالقأو ءاملعلا لوقع نم ةلفغ فداصي مل هنإف اذهلو ءزوجي

 ياللا كتقذا اهاوجلفتاو ةهحئانع ىلع
 نيدلا يلع هرجي امو"يأرلا اذه رطخ. يلإ:ذكنيح رهزألا رمأ ىلع نومئاقلا هبنت دقلو .

 وهف ؛هتاذ دح ىف اطيسب ناك»نِإ ءازج هنم ناك ام:ىلع لامل بحاص يزوجف «ءالب نم

 .ءاسملعلا طيحم ف انجاور دجت ملو الؤبق قلت مل بتاكلا راكفأ نآ يلع لدي
 قئاقحلا ضعب ركني حارف ةيفسلفلا ءارالا ضعبب رثأت نم كاذو اذهريغ اندجوو

 ركنأف «ةفسالفلا به بهاذم عم يشمتي امب نارقلا ا ل

 نم ( 111 ةيآلا يف يلاعت هلوق يف ناطيشلا ظفل نم ءاج ام لوأتو «ناطيشلا ةقيقح

 ان”لاففا# 4 اديِرّم اناطيش الإ نوعدي نإو اَناَنإ لإ هنود نم نوعدي نإ : اشعل

 «ةرطفلا يعاد وأ لقعلا يعاد هللاب امكرشأ نيح اوبيجي مل ءالؤه نأ ينعملاو )

 ريخلا لماوعب ءالتبالا نم هللا ةنس يضتقم ىلع ملاعلا يف ةثبنملا رشلا تاعزن 0 اغنإو

 يلع ايرج ( ناطيش ) ةملك اهيلع قلظأ ةيفخ ةوق نوعبتي كلذب مهف «رشلا لماوعو
 يرغتو يجانتو قدحتت نيطايش.رشلا يوق نوروصتي اوناك ذإ «ةفولأملا برعلا ةداع
 ْ ١ ش 0 1 .( ديرت ام ىلإ عفدتو

 هرمأي ايلو هذختيو «هرمأ هكارشإب ءكرشملا ىبلي يذلا ناطيشلا وه اذه» : لاق مث

 فقم فكم (5)(هاهنيو

 اذام يردأ تسسلو «هدبكؤ يف هيلإ دوعي يأرلا اذه بحاص دجن ؟' 00 و

 امم اهتمظتنا يتلا تافصلاو ءاهب تفتحا يتلا نئارقلا يفو .ةيالا قايس يف لعفي
 هينا توم | يجراخلا نئاكلا كلذ «سيلبإ وه دارملا نأ دكؤي

 ددعلا ةيمالسإلا ةيادهلا ةلجم يف نيسح رضنلا دمحم خيشلا انذاتسأ هيلع در نم ريخ )١(

 .( ١351 ةنس سرام ) عساتلا دلجملا نم عباسلا

 ١١. ص ١١ ددعلا ةسماخلا ةنسلا ناميإلا ةلجم (؟)

 . 56 ددعلا ةسماخلا ةنسلا ناميإلا ةلجم-(١7



 دو ب دب ا ش

 ةقيقح ناطيشلا نأ ررقت يتلا وهي هع لوسرلا يع عننا كيد اقلالاو اعقب تيك يرولأألا

 . يجراخ دوجو اهل
 نآريقلا تايآ يف ابحيرص كلذ نم ءاج ام لوأتو «نجلا ملاع دوجو مهضعب ركنأو

 نم رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لذ :نجلا ةروس لوأ يف يلاعت هلوق رسفف ؛ميركلا
 1 ييرعلا نم ةليبت نهانا قنآلا دب 0

 ليلد يلع موقي .ال هنأ نع الضف «ةريثك عضاوم يف نآرقلا هيف

 . هح حصي

 يف: ضوخعي نأ هسفن هل تعوطف ؛هسأر يلع سكن الجر هيي سر ديكور
 ل ا

 هل لوس مث ؛هماهوأو هسواسو نم ريشكلا هيف عمج اريسفت «ميركلا نآرقلا ريسفت يف
 .( نآرقلاب نآرقلا ريسفت ىف نافرعلاو ةيادهلا) هيمسي نأ رورغلا

 نم اودعقو رهزألا لاجر ماقو «يملعلا طيحملا يف يربك ةجض ريسفتلا اذه ثدحا
 يرت امب هيلع مكحتل مث باتكلا اذه يف رظنتل ءاملعلا ضعب نم ةئجلل تفلأ مث ,هلجأ
 مكحو لجرلا ءارآل دينفت هيفو «كاذ ذإ رهزألا خيشل اهريرقت ةنجللا تعفر مث «هيف
 نم هضرغب يفوأو هيلع نوهأ هدييسو ري ملك فرعي نا يصخكا صاح كافأ ) هنأب هيلع

 ثيدحلا يلإ سانلا.:رم ريثكلا:رفتسيل « هعضاوم نغ هللا مالك تيرختب نيدلا يف داحلإلا

 ا .( هتريس ديدرتو هنأش يف

 عفتني ام اًمأو ءافج بهذيف دبّزلا ام أف إذ سانلا نيعأ نع يفتخاو باتكلا ردوص مث
 1 دعرلا ] © ضرألا يف ثُكمَيَف سائلا

 يلع علطأ نا ا وعرا ةنجللا ريرقت يف ءاج ام تأرق

 0 راد نم احيرصت تردصتسا يتح عيطتسأ ام لك تلمعف ؛هسفن

 .سانلا نيب لوادتلا نم عنم يذلا باتكلا اذه ىلع عالطالاب
 : نيرسفملا عيمج ىلع هتلمح ©

 نيرسفملا اهيف باع ةمدقمب هل مدق دق هفلؤم تدجوف «هيف تأرقو باتكلا ىنءاج

 اللضأ ديت ال كنا ريساقتلا ىف وشخلاو:سدلا غلي دقوو3لاقف اغيمج ريسفنلا نشكو

 اوعضو دق نورسفملاو ؛هليدبتو همدهل ,ةعوضوم ةياور هبناجب دجتو الإ نآرقلا لوصأ نم
 .2) (نورعشي ال ثيح نم مهبتك يف اذه

 يلإ يناعد  ريسافتلا يف وشحلاو سدلا ينعي هلك اذهف)» :كلذ دعب لاق مث

 .(ب)ةحفص(5؟١ .رشع يداحلا ددعلا «نماثلا دلجملا «ةيمالسإلا ةيادهلا ةلجم رظنا(١)



 مس و | _ ل ل شدت ؟ج نورشسفملاو ريسفتللا بسسس

 نم اهعوضوم:يف درو امب اهظافلأو «ةيآلا فشك هيف يتقيرط نوكت نأو «يريسفت

 يذلا وه نآرقلا نوكيو «نآرقلا عضاوم لكب ملعلا كلذ نم نوكيف «روسلاو تايآلا

 نوكت نأ ترتخا دقو ؛عامتجالا يف هماظنو نوكلا يف هللا ننس نم هديؤيو هيلع قبطني
 نكمبيلو «هللا هراتخا يذلا بيترعلاب ةيادنهلا يقبتل فحصملا :يف تايآلا ددع ىلع

 نوكيل تايالا نم اهقحل امو اهقبس ام أرقيف اهقايس ظحالي نأ ةيالا ىنعم نع ثحابلا

 )2١. (ةظعاو ةيادهو مات ملع ىلع

 نوكيو »١.. هلوق ءارو نم يمري فلؤملا نأ ظحلأ امك ظحلي ميركلا ئراسقلا لعلو
 خقاولا رهخ جراخلا منش ىلإ جافحي الوم يقلا اهنك ا هيسفت يبقي: يذلا وع نارقلا
 نأ ديري هنأ .(عامتجالا يف هماظنو نوكلا يف هللا ننس نم هديؤيو هيلع قبطني يذلا

 هلا نيبملا نم نيبملا ةلزنم هنم اهعلزنم نأ يفنيو ؛ ميركلا نآرقلاب ةئسلا ةلص ردهي
 .[ 47 لحتلا] 4 مهي لل ل ا لوقي يلاعت

 مب فردعي الو « ليي هللا لوسر ةنس مدهي حارف هسار.بكر دق فلؤملا نأ انل رهظنيو
 ام مدهي حار هنأ امك ةقباسلا هتلاقم لاقف «ميركلا ن نارقلا ريسفت يف ةناكم نم اهل

 0 ل ل ل

 4 ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف © : :رونلا

 0000 يتلا امأو ؛هرمأ نع ضارعإلل نوكت يتلا يه ةروذحلا ةفلاخلا نأ كديفي١

 ريدا يرتك؟تناق وي (يرونشلا ةنمكح نم يهل اهنم عنام الف ةحلصملاو
 امو يلاعت هلوقل ةحيرص ةفلاخمو ةرباكمو داع اذهو ةحلصمبل لوسرلا رمأ ةفلاخم

 ىتلا تايآلا نم اذه ريغلو [7:رشحلا] © اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكانآ

  ءاجام فلاخت ةحلصم يأ مث ةريثك يهو مالسلا هيلع - هتعاط بوجو يف تدزو

 ؟ هني هلل 0
 يفكيو ليلاضأو ليطابأ نم باتكلا اذه يف ءاج ام ركذب ليطأ نأ ديرأ الو ..

 ؛تاسوسحملا يلع دماج مك راس ورم اصلا
 اهيلع عمجأو ةنسلاو نآرقلا اهررق ماكح آل ركنم «نآرقلا هب ربخأ ام ريثكل دحاج

 .(مهدعب نم نيملسملا ةمئأو ةباحصلا

 : مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعمل هراكنإ ©

 ىلع موقي ابيرغ اذاش افقوم مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعم نم لجرلا اذه فقو
 ليبق نم نوكت نأ ىلإ - دسافلا ليوأتلا قيرط نع اهب باهذلاو اهدحجو اهراكنإ

 اذهب حرصي وهو ,لوسر ريغ وأ لوسر ؛ناسنإ لك رودقم تحت لخدي يذلا نكمملا

 .؟١58 ةحفص (؟) .(د)و(ج)ةحفص(١)



 سائلا يداني هللا نأ ملعت اذه دعبو) :عضاوملا ضعب يف لوقيف «عضاوملا نم ريشك يف

 هرب ينام ربع هنوعديل هقدص يلع ةيآ لوسرلا نم اورظتني نأ يغبني ال مهنأب

 0 لل اجماو

 يف هتنس ضقانت ال نايسنار يعن يفر تان ملعاوا :لوقي رخآ عضوم ىفو.

 .. اكرسل

 5 ا ل وتأي كيو حامل

 (ربدتف 1 0

 نسح نع جرخت ال مهتوعد قدص يلع مهتيآ نإو) :لوقي عبار عضوم يفو

 يف هماظنو هتنس لدبي امب الو «لوقعملا ريغب نوتأي ال مهنأو «مهتلاسر حالصو (مهتريس

 ْ د

 يقيقجحلا اهلولدم نعاهب جرخف تازجعملا تايا لجرلا لوانت ساسألا. اذه ىلع

 : . ىلاعت هللا هدارأ يذلا

 ظ :مالسلا هيلع يسيع تازجعم نم.هفقوم ©
 نأش يف نارمع لآ ةروس نم ( 48 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمف

 ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ينأ مكبر نم ةيآب مكعئج دق يِنأ رب :مالسلا هيلع يسيع
 هللا نذإب ئتوملا يبح يبحأر صربألاو همكألا ئربأو هللا نذإي اريط نوكيف هيف ْحفنَأف ريطلا

 . .4 نيمؤم متنك نإ مك ةيآل كلذ يف نإ مكتويب يف نورخدت امو نوت اب مكن

 لهجلا لقث نم سانلا جارخإل ليثمتلا كديفي 4 ريطلا ةئيهك ل : هيض ام لوقي هداك

 را رب ا وسلا يو سلا زر ل ل ل

 لامعألاب ينامسجلا نيوكتلا لمكي هنأ ينعمب اذه ئربي يسيع لهف «ةرطفلا هوشي امب
 يف ف ؟ةينيدلا ةي ةيادهلاب يركفلاو يحورلا نيا لمكي هنأ ينعمب مأ !ةبيطلا

 ! ؛ يلزنملا ريبدتلا مهمدعي © مكتويب
 نيوؤكتلا ليمكت نيب انه صربألاو همكألا ءاربإ ئنعم ىف ددرت دق فلؤملا ناك ١ اذإو

 سيل هنإف «ةيئيدلا ةيادهلاب يحورلا نيوكتلا 0 يي | لامعألاب ىنامسجلا

 يلإ هليم حوضوو ةحارص يف هبوب فارق وه امإو . ناك نيرمألا يأ يف كاشلا دد

 وه دارملا نأب رخآ عضوم يف حرصي هدجتل كنإو «ريغ ال يحورلا نيوكتلا وه ارا نأ

 ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع كلذو «ةيئيدلا ةيادهلاب يحورلا نيوكتلا ليمكت

 .5307ةحفص (*) .598.ةحفص(١) ١١5١. ةحفص )١(

 . ؛ هةحفص ( 5١1١. 09١ ةحفص (:؛)



 » "ج تورسفملاو ريسفتلا سس

 ل ةروس نم )١١١(
 ان مفر 4 ينذإب ئتوملا جرخت ذإو ينذإب صربألاو همكألا ُئِرِبتو ينذإب اربط

 توم .ييجيو «مهئسوفن يفشيل ليئارسإ يني يلإ هللا هلسرأ يبن"يسافيع نأ فزعت

 «هتيرشب يف ءايبنألا نم هريغك تامو شاع .هتيادهو هتريسو هتوعد يف هتيآف ؛مهبولق

 .7'2 (هتدابعو هتيهولأ يلإ وعدي امب | زاتمم الو «هتنس يف اقراخ نكي ملف

 ا ا ذ ملكت دق مالسلا هيلع يسيع نوكي نأ ركني هدمت كلذك

 يف ساّثلا ملكي ط: نا نارمع لآ ياس و ل

 ل رود وهو ةايحلل ذيهمتلا رود يف : دهملا يف ١ :هصنام «الهكو
 ةخوخيشلاب همزع لفي ال هنأ يلع ةماللع : دي .رغصلا نفاد ضال ةومربو ل

 ىلع ةمالع ؛ 0 ميس يعامل سابلا ملكي ينعملا نوكي نأ حصيو - ربكلاو

 ٠ ْ 0( هس هقوعد ةرسابمو ةفلضا رت

 0 هرم ةروش ره اعف راقمللا ىف يف يلاعت هلوق اضيأ لوأتو

 انرمأي فيكف اريغص ادلو راهنلا كاذ ناك يأ» :لاقف  ايبص دهمْلا يف ناك نم ملك

 0 ( مارح نبا اذهف موقلا رابك نحنو اناهنيو
 ال( هلمحت اهموق هب تنأف» : ( ؟ا/9 ةيالا يف كلذ لبق يلاعت هلوق نأ يأر املو

 هنأ مهفت هنمو «رفاسملا هيلع لمحي ام يلع هلمحت » :لاقف اضيأ قباسلا هليوأت عم قفتي

 .217 (ةليوط ةحايس يف ناك

 :ة10الا ةملع نون ف رجعي رااسرم#
 ىلإ ل ,) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنعو ٍ

 ...4 انيع ةرشع اننا هنم تسجبلاف رجحلا اصعب برضا نأ هموق هاقستسا ذإ ئسوُم

 بهذاو هقرطا :هانعم ءرجحلا كاصعب برضاو «ناكم مسا رجحلا نوكي نأ حصيو :١ ١ لاق

 "ا (هنويعو ءاملا لحم يلإ هاده هلل نأ ضرغلاو ؛هيلإ

 نأ ئسوم لإ انيحوأف :  ءارعشلا ةروس نم ( 5 ) ةيآلا يف هلوقل ضرعت امدنعو
 « رحبلا !):دضن ام لاق 4 ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلقناف رحبلا كاصْعَب برضا

 قرف لك ناكف قلفناف  هيلإ بهذاو هقرطأ 4 رحبلا كاصعُب برضا ف ؛عساول أ ءاملا

 هكا قرط انهقيت قطافمأ هلال ةروععي هسا ةلاخخ كاين اذه © ميظعلا دوطلاك

 ميك ب دس ف هط ) عجار مث ( فارعألا يف ١5٠١ ) عجار ؛ةسباي

 )١( ةحفص (؟) .41 ةحفض(١١1) .3ا/ ةحفص 153..
 ) ):4ةحفص(5) .؟3١ ةحفص ١١١



 عسا يا سدس تسد 1س

 ٠ 7 عم روبل
 ذو دمع قا 56 00 اد 2

 ش 5 4 نيرظانلل ءاضيب يه اذإف هدي عزنو د: نيبم نابعث يه

 لطب قحْلا قوق 8 ةروسلا سفن نم( 15 114 تايآلا يف ة يلاعت هلوق دنعو
 فيك انل روصي» :لوقي ..#4 نوراهو ئسوم بر ظ: هلوق يلإ .. 4 نولمعي اوناك ام
 راح (هب اونماو هل اوملس يتح مهتجح فييزت هتجح تفشك

 ا : مالسلا هيلع ميهاربإ ةزجعم نم هفقوم ©

 ينوك ران اي انلق ظ:ءاببثالا ةروس نم (85) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرع امدتعو
 يملأ دق مالسلا هيلع ميهاربإ نوكي نأ ركدي هدجم «خلإ . . 4 ميهاربإ ئلع امالسو ادرب

 هانعمو : لوقيف رهاظلا ندا ا لا م يك يل

 يقابو ةياآلا ىف ىرتو ( لحنلا - 55 (( ةدئاملا- 54) عجار -اهيف عوقولا نم

 : 2 (مهريبدت بيخو 6 ةرهملا هاج هللا 3 ةيسقلا

 ش : مالسلا هيلع دواد تازجعم نم هفقوم ©

 دواد عم انرحسو 0 ءايبنألا ةروس نم (أ/وز ةيآلا' ىف كارو ا ا

 لابجم: ا هرهظت امع ربعي 4 نحبسي ) : لوح < نيلعاف كو ريطلار سس لالا

 يذ يلع قلطي © ريطلاو  «ةيبرحلا اهتعانص يف دواد اهرخسي ناك يتلا نداعملا نم

 (") (ةيئاوهلا تارايطلاو ةيراخبلا تاراطقلاو ليخلا نم ريسلا عيرس لكو حانجلا
 : مالسلا هيلع ناميلس تازجعم نم هفقوم ©

 حيرلا نايل ءايبنألا ةروس نم ( 8١ ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امددعو
 دال (ورمأ يرختإل لوقي هدجن 4 اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ هرمأب يرجت ةفصاع

 -- ا

 اي لاَقَو دْواَد َناَمْيَلَس ثروو » (١١)ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع لمدلا ةروس يفو . 7

 هفلؤيو ريطلا يبرب نم لك «رطلا قطنم )ف : لوقي .. # ٍريّطلا قطنم انمّلع سانلا اهيأ
 لئاسرلا يف ولم عش نأ يل ا ا

 1 7 0 © سرع 119 ”(اهريغو

 لمدلا داو ئلع اوتأ اذإ ىتح ا :اهسفن ةروسلا نم ( 1) ةيآلا يف يلاعت هلوق يفو

 )١( ةحفص (5؟)١ .١؟5ةحفص(١١1 .558. ةحفص ١١5.

 .؟ه5 ةحفص (:؟) ) )5١.؟هال ةحفص (") .؟6ا/ ةحص

 .؟59ا/ل ةحفص (ا/)



 سس جم هعيبيبب 8 ج نو رسفملاو ريفا سس
 4 لمثلا ٠ ٠ يبقا يذل د

 07 ييطاولا لفات
 ام لاقف ريّطلا دّقفتو ا اضيأ ةروسلا نم 6 ) ةيالا يف كلذ دعب يلاعت هلوق يفو .

 لهف رئاط مسا # دهدهلا ظ:لوقي هدجن . . 4 نيبئاغلا نم ناك مأ دهدهلا ىرأ ال يل
 ماا تل نوكيو ؟ "نيحانجلا يوذ نم نوكي

 2 0 .25) عىايبنألا عجار . .؟نيرخآلا نيرايطلا وأ ؟يراوسلا
 اي لاق © : اهتيفل وسلا نضال اا تن كلذ دعب هلوق يفو
 در ل ل اس

 كايناانأ باتكلا نم ملع هدمع يذلا لاف + نمأ يرق هيلع يناو كماقم نم موقت نأ ل

 كغ2ذ1]1]1]11]1111 ]| ]| ]|]ز]ز]ز]زز]ذ

 ساس ها

 ل وم من ع ل سل

 «دالبلا يف لوخدلا ماظنو برحلا ططخ عضي نأ ديري ءاهكلمب # اهشرعب ل: لوقب
 نم تيرفع ا ؛لزاه ريغ داج هنأ اهيريو ءاهمجاهيل أبس ةكلمم اهيف يتلا ةظيرخلا بلطف
 يذلا يلإ ج اتمت ةيفارغج ةيملع ةلأسملا نأ مهفي مل هنأ رهظيو ؛داوقلا دحأ # نجلا
 كيل هنري نأ لبق ل ءطيطختلاو مسرلاو ةباتكلا نم © باتكلا نم ملع هدنع)»
 ناك وأ لاحلا | يف همسر هنأ لمتحيو «هب يتأ دقو الاح هب يتأي هنأ ضرغلا # كفرط
 يرتو ءاهب مسرلا كلذ نوكي نأ حصل اميدق ايفارغوتوفلا دهع ناك ولو ءاموسرم هدنع
 ا د نكت قب لمان هاما نيمدك جل ضاع يلع هنا رك شو نايات
 كلملا دييشتل ةينوكلا بابسألاب كسمتلا يلإ انوعديو ملعلا نأش يظعي هللا نأ ةصقلا
 هلل نيداقنم © نيملسم ]» «ةيملع ةلأسملا نأ كل ديؤي © ملعلا انيتوأو ٠) «ةلودل 2
 ماظنل ظفاح نسحأ اذهو «ميظعلا قلخلا يلع ةيبرتلاو ملعلا نيب اوعمج مهنأ ينعي
 0 ا
 :ءارسإلا ةزجعم نم هفقوم ©

 اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس ط : ءارسإلا ةروس لوأ يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنعو
 ا ل مارحلا دجسملا نَم
 يف ا/ا/ ) رظنا . .ءايبنألا ةرجه يف لمعتسي ءارس إلا # ئرسأ ل : لوقي هدجن . 4# ريصبلا

 (دوه يف ١8)و (ناخدلا ؟56) و (ءارعشلا يف ضال زو فارعألا يف ١؟8) ؛(هط

 .593 53/8 ةحفص (؟) .؟9!/ةحفص(١؟) .؟9!ةحفص(١١



 1 د رسفلا ريحا 8
 هل يذلا *« مارحلا . دجسملا : : ءارسإلاب هتقالعو لحنلا رخآ ربدت مث «( جحلا يف 55 )و

 ال واو دلل لا اك 10, كلا يش سايب يس رامرح

 كانه هنت يبنلل ناكف هلوح هللا كراب دق ةنيدملا دجسم «دعبألا « اصقألا دجسملا
 ( سي ٠" قرين اء هللا ثار نفل ناكف رصنلاو حتفلا ءارسإلاب ناكو «ةوقو ة ةرمث

 0 2ك ٠ ) يلإ أرقاف ءا رسإلا يلإ عجرا مث ( ةبوتلا 86١٠و

 :نيطايشلاو نجلاو ةكئالملل هراكنإ ©

 ةسياقلا يعرقل تاق

 انلق ذإو ظ : رقبلا ةروس نم (*4) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمف
 هدف 4 نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ئبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل

 وكلا أ هانعم ناسنإلل مهدوجسو ؛«نئنسلا ملاعو ماظنلا لسر 4 ةكئالملل ل: لوفي

 لكل مسا # سيلبإ ف« ( ١5 ىف كلملا )رظنا مث «( ةرقبلا يف 55) عجار . .هل رخسم
 ناسنإلا يلع يصعتسملا عونلا وهو «ناج لاو ناطيشلا ظفل هعبتيو قحلا ىلع ربكتسم

 ال ام هللا نود نم وعدنأ ل 5 ماعنإألا ةروس نم (ا/١) ةيآلا يف ذ يلاعت هلوق دنعو

 ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يذلاك ُهّللا اناده ذإ دعب انباقعأ ئلع ٌدرنو ارضي الو انعفني
 د قلطت 4 نيطايتشلا ا: لوقي هدحن «ةيآلا.. . # ناريح

 (") (ةرقبلا يف ١075 ) عجار . .اهجرعتب هلضتو اهعم يوهيف اهلتقيل اهعبتي نم
 ناسنإلا انقلخ دقلو 0 :رجسملا ةروس ن نم ( 507/5 نيتيآلا يف ي لاعت هلوق دنعو

 لع لوف 14 مومسملا راث نم لذ نم هانقلح اناحلا ود كوسم امح نم لاصلص ن
 ,ديرت امك هلكشت يذلا ينيطلا عبطلا بحاص ئداهلا عونلا ,ناسنإلا فصوب كل

 الو ؛كيوغيو كيذؤي هعبراق اذإ «يرانلا عبطلا بحاص درشعللا عونلا © ناجلاو

 د يي ا يادار راما كرولا ور هزل دو رت ع يحتج

 ء اي 57 ةرتقبلا يف ةصقلا عجارو ةروسلا

 يار مر لمدلا ةروس نم (10) ةيآلا يف يلاعت هلوق دنعو

 ,يوقلا رهاظلاو يفخلا ملاعلا يلع قلطي 4 نجلا 9 : لودقي .... « سنإلاو نجلا

 هوعئاط © سنإلاو , هواسؤرو هداوق شيجلا نجو ,هتمدقمو هلوأ ئش لك نجو
 "لا ( نجا أرقا . . هوسوءرمو

 .؟١ةحفص(:) ٠١6. ةحفص (79 .الئةحفص(؟)  .؟9١ ةحفص(١)



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا لس

 ةّنجْلا نيبو هنيب اوُلَعَجَو تافاصلا ةروس نم ( )١54 ةيآلا يف يلاعت هلوق دنعو

 مهتداس : نجلا وأ ةنجلا) لوقي . تس ا

 "ل ( مهؤاربك >5

 ءاَِب لك نيطايشلاو ١ : 1008 ذ يلاعت هلوق دنعو ٠
 يلع 0 « نيطايشلا زم 0 هداج ٠ 3 دافصألا ادار نيرخآو 4 صاوغر

 عافتتنالل قا ا ندعم نسم 0 ردع 0 هاب نأ مهفت

 0 ممكن 20

 ٠ : نيدهتجما نم دحأ اهيف عزاني مل نيدلا نم ماكحأل هراكنإ ©

 ملل ف ل ا ا

 !! ةعيرشلا لوصأل الو ةغللا دعاوقل عضخي ال يذلا هاوه يضتقم يلعو
 :ةقرسلا دح هو

 ل ل ار و

 يأ .دوعتلا ينعم يطعي ةقراسلاو قراسلا ظفل نأ ملعاو ١ :لوقي «ةيآلا .. . # امهيديأ

 روق رسوم ا ينعملا اذه نم كل رجول وول نارام عيناطسم نتا ةذيع قولا نأ
 اهعطق نأل ؛هدي عطقب بقاعي ال ةيصوصللا دوعتي ملو ةقرسلا يف رمتسي الو نيترم وأ
 ,. ؟' '(هجالع نم سأيلا دعب الإ كلذ نوكي الو هل زيجعت هيف

 :انزلا دح ©

 لك اودلجاف ينازلاو ٌةينارلا :  :رونلا ةروس نم (؟ ١ ) هي ةيالا يف يلاعت هلوق دنعو

 فصولا اذه قلطي 4 ينازلاو ةيناّرلا ل رفيع يالا ذم . 4 ةدلج ةئام امهنَم دحاو

 كلذب امهف ءامهقلخو امهتداع نم ناكو انزلاب نيفورعم اناك اذإ لجرلاو ةأرملا يلع
 راب نوما نانهطم

 : تاجوررلا دك

 ام اوحكناف ئَماَتيْلا يف اوطسقت الأ منخ نإو )ف ءاسنلا ةروس نم () ةيآلا يف

 ءاسن 4 ءاسنلا نم :  لوقي هدجمن «ةيآلا . 4 عزو تالثو يم ءاسملا نم مكل بان

 يف جرحلا عنمي نهنم جاوزلا نأل - لصألاب اذكه  مالكلا مهيف نيذلا يماتيلا
 نوبكي ىفلا ةروؤويفللا لا زوم ال تاتيورلا يعتق نأ هموت | دع دقو سييلاوما

 مل دادسنلا نأ تليعل عةكرت لع حلا دعاس قا للعلا عبس هله هبت

 ا مس مخ .8ه9:ةحفص (؟) 0 هيي او
 .؟ال4 ةحفص (:؛)١



 همم وسلا ر يمنا ء ل14
 :# اوطسقت الأ متفخ نإو إ» قحاللاو قباسلا طرشلا | كلذب ةيآلا هذه يف الإ عرشي
 )2١. (اولدعت الأ متفخ نإف )

 مدع هسفن نم نمأو ,هرجنح يف يماتي نك اذإ الإ تاجوزلا ددعت حيبي نأ ديري وهف

 نيم اطقم لعين لوزتلا تيب اه ملاعب نمو« انلطتم والا ظرتتلا دا لاقي ملو' رولا
 .ةدفعلا ىف ظورعلا ادع طعس
 1 :يرستلا ©

 نعلم امرأ عار اولدعت لأ ا قبايل ةنآلا | سفن يف يلاعت هلوق دنعو

 0 !(ءاسنلا نم 8: ” ه ١ ةيآ رظنا : لوقي هدجمن . . « مكناميأ

 حكي نأ الوط مكدم عطتسي مل نمو : يلاعت هلوق يهو ( ؟5) ةيالا يفور

 جاوزلا نوديري نمل ليهستو «تامداخلاب ةيانع هيف : لوقت. . 4 تانمؤملا ٠ تادصصخصملا

 روق ربل نال تكلا هكاقوصم ل كرف يع تاقسا رطب طن ١

 يف 7١١ )رظنا :جرحلا # تسعلا و , ( فسوي يف 78047 0755070 مث ( فهكلا
 ةيآلا هذه يفو (نارمع لآ 48١١و (ةبوتلا يف ١١8١ « ( تارجحلا يف )و ( ةرقبلا
 «تاجوزلاك نهب عتمتلل تافيصولاو تامداخلا نم نيميلا كلم نوذخستي نيذلا يلع 3

 حابي د سلا ل وأ «لام اب تايرتشم نهنأ ةجحب

 . 220 (تايآلا يف كلذ ربدتف ؛ةكلام وأ تناك ةكولمم «جاوزلا ريغب
 تعبر مالا وقمر رويس( زا رب نيبال ىف يلاعل هند يقر...

 ,جراعملا أرقا) :لوقي «ةيآلا .. ( مهناجبأ تكانم انرأ مهجاوزأ ىلع الإ « هركناج

 (*7 (ةرقبلا لئاوأو رونلاو
 مه نيذّلاو :  (1 0 (554) نيتيالا يف يلاعت هلوق دنع جراعملا يف لاق مث ,
 ام 4 نيمولم ريغ ِمهَّنإَف مهناميأ تكلم ام وأ مهج اوزأ ىلع الإ + توظفاح مهجورفل

 ل يي رس ل
 دا ريجيم دوج ويصح صئاقنو بويع يأ جورف ناسنإلا

 م ) (همدخ اهاري

 نع دعب دعب اذهو ؛بويعلاب جورفلا رسفيو ؛ىّرسعلا مرحي هنأ اذه نم قرت" تنأيف

 . ةعيرشلا ئدابمو «ةغللا نيناوق

 :ابرلاه©

 امدنع هارناذهلو ءطقف شحافلا وه اعرش مرحما ابرلا نأ يلإ ليمي فلؤملا دجمن كلذك

 .4ه6ه ةحفص (؟9 5١". ةحفص (؟١) 5١". ةحفص ١١(

 . هه ةحفص ( 5١ .؟1ا/ ةحفص (1؛)



 سس #29 طي ب ؟ج نو رسفملاو ويس فلا بسسس
 ٠ يف حرا نب او رهان: : لوقيف ( ابرلا ) رسفي ةرقبلا ةروس يف ابرلا تايآل ضرعي
 0 ١ (الوأ اهرظناف «( نارمع لآ يف ١ ةيآلاب ديقمو فورعم وهو ؛لاملا سأر

 0 .4 ةفعاضم اًفاعْضَأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذّلا هيأ اي : يلاعت هلوق

 1 "0 ري ا[ ةرقسلا] < يقب ام اورذو ظ: كلذ
 ةلماعملا يف مالكلا نأ كديفي كلذ لك :ةرقبلا] « ةرسع وذ ناك نإو »
 < فلس ام هلق ٠» « لبق نم هبسك ام يلع بساحي ال هنأب بوتي نم رشبيو «ةرضاحلا
 نإ اورَفَك نيِذّلل لق ظيلأعت هلوق ديري (') (لافنألا يف 789 رظنا . .[؟176:ةرقبلا ]

 . 4 فلس دق ام مهل رفغي اوهتني
 : نارمع لآ ةروس نم ١3٠( ) ةيآلا يد يلاطا هاوقا مرتع سارع تلاد ةنعب كاك

 . 4 نوحلفت مك هلل اوهتاو ةقعاضُم افاَعضأ ابرلا اوت ال ومآ نيل املا

 - ال ير ١ ابرلا ي | 4 ةفعاضم افاعضأ ابرلا
 وأ يف دوهيلا ةصق ةصقو «ةرقبلا رخ وأ هثازج يف عجار .اهفرعب ةمأ لك هردقتو . لاملا

 مال يف © ) يلإ عجرا مث «ءاسنلا

 :عورزلا ةاكز ©
 نيل وو عادم وج هسا رورو كج يسد فلؤملا دجن كلذك

 ةاكز يف بجاولا رادقملا نايب يف ةحيحصلا ةنسلا نم ءاج ام مداصي هنأ نع الضف

 رتاد ف ماعنألا ةروس نم 14١( ) ةيآلا يب اح هلوق رسفي ثيح كلذو ؛عورزلا
 0 الا نم جراخلا اذه لك يف نأ ديفي 4 هقح اوتآوإب : لوقيف . . #4 هداصح موي هقح

 اذه ءاتيإب نيكلاملا رمأ امكو ؛هليصحت نمز « هداصح موي ا: ؛هئاطعإ نم دب ال الاقح

 ريدقعلا كت كفو لاما ب ا لولا حا تركك نيمأ قحجا

 هال اننا بيست قلل

 هيلع لوسرلا اهرذق نأ دعب ةاكزلا تاررقم ريدقت ىف لخد ةمألل سيلو :لوقأ»

 . (ةمألا يلع اهررقو «مالسلاو ةالصلا
 :ةاكزلا فراصم ©

 هلوق رسف ثيح كلذو ؛«ةاكزلا فراصم ضعبل هحرش يف فلؤملا طبخت كلذك
 اهصالخ يف :لاقف ,© باقرلا يفو ....: و ةبوتلا ةروس نم ( 0 ) ةيآلا يف يلاعت
 نأ بجيف بناجألل ةكولمم مهباقر نيملسملا رثكأ دجت نامزلا اذه يفو .دابعتسالا نم

 ) .(نواعتلا اذهل قح ةاكزلا يفو «مهباقر كف ىلع اونواعتي

 .١١"ةحفص(1:4) .ه 8 ةحفص(١)  .“مةحفص(١؟) ل
 ١., 6 .ةحفص ( 5١



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا حس سل جهل
 : قالطلا ©

 ماظنب لخي ارمأ هببس ناك اذإ الإ عقي ال قالطلا نأ ْيلإ بهذي فلؤملا دمن كلذك
 ةروس نم )١( ةيآلا نيت يال هول يف ولا تي كالو فارما لبكا نام اذ راو رشا

 :هصن ام © ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجر خت الل: قالطلا

 (( .بازحألا)و ,.( 555 - 555 نم ةرقبلا ) عجار . .ةيجوزلا تويب © نهتويب )»
 ل ريتك نِإو قالطلا نأ فرعتل ( ٠١ - ه رونلا ) و «( ه ميرحتلا )و
 .217 (ةيجوزلا ةرشعلا ماظنب لخي ببسب

 امم ريثك اذه ريغ هيفو ؛.هبحاص هب يذه يذلا باتكلا اذه ىف ءاج ام ضعب اذه

 نع دنا ىف يدلل | طيش طوي دينيز اباوشلا هرم ةييك يدق ويلادنا قع الاذذ
 ا ١ ْ !1 ةلالضللا نه عسعم

 تسلو باتكلا اذه يف ءاج ام ضعب يلع ئراقلا تعلطأ دق نوكأ نأ ىبسحو

 درلا ماقم يف تسل ينإف ءاهدنفيو ماهوألا هذه لطبي ام ركذب ليطأ نأ يلإ ةجاح يف
 ْئراقلا ناك اذإو ءرصعلا اذه يف ريسفتلا ناولأ نم نول نايب ماقم يف انأ امِإو ؛ دينفتلاو
 ىلإ عجريلف هباتك فلؤملا اهب اشح يتلا معازملا هذه لاطبإ يلع فقي نأ دوي ميركلا
 هبتك ام يلإ عجريلو «2 57 باتكلا اذه يلع درلل تفلأ يتلا «ةيرهزألا ةنجللا رارق
 ,257 حالصإلا لئاسر نم ثلاثلا ءزجلا يف نيسح رضنخلا دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش
 جاردأ تاليوأتلا كلتب بهذي نأل يفكي ام كانهو انه بتك اميف دجيس هنأ كش الو

 يلإ ىوهف ؛يدهلا نع فرحنا دق تاليوأتلا هذه بحاص نأب يداني امو «حايرلا

 )١( هه ةحفص .,

 )15( ةنس رهزألا) مالسإلا رون ةلجم نم ىناثلا دلجما نم عبارلاو ثلاثلا ددعلا ٠ه؟١5اه(.

  9صا( 0. 160-3١ ١.



 ريسفتلل يعامتجالا يبدألا نوللا
 رضاحلا انرصع يف ٠

 نأ :كلذب ينعنو يعامتجالا يبدألا نوللاب نولتي هنأب رصعلا اذه يف ريسفتلا زاتمب
 نط ندا برص يدنا هيقاحلا ناطلا ملك ردععلا اك هيلع رهظر سيول نعل
 اثراطو اديدج نوكي داكي نولب نولتو رخآ عباط هيلع رهظ امنإو «ميركلا نآرتقلا ةياده
 نعاس لك 0 , ا صوصنلا ةجلاعم وه كلذ ؛ريسفتلا يلع

 نآرقلا فدهي يتلا ين ل ,ينآرقلا ريبعتلا يف ةقدلا عضاوم راهظإ
 نتس نم نوكلا 5 يلع ينارقلا صنلا قبطي مث ؛ذاخأ قيش بولسأ يف اهيلإ
 ظ . نارمعلا مظنو ؛عامتجالا
 :ريسفتلا يف اهرثأو ,هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ةسردم ©

 (ريسفتلا ىف اديدج المع انرظن يف ربتعي يعامتجالا يبدألا نوللا اذه ناكاذإو

 نإ :قحب 00 نأ عيطتسن انإف «؛ثيدحلا رصعلا | ذه يرسفم يلإ هلضف عجري | راكفتاو

 هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ةسردم يلإ عجري يريسفتلا م

 ريسفت يف ريبك د دوهجمب - هدعب نم اهلاجرو - اهميعز ماق يتلا ةسّرتدملا هذه .يومتتلل

 .ةرخالا يتوب ايفاللا ريكي معرف امن ىلا سائلا هي هيد مع

 دمحن دوهجم ىلاعت هللا باتك ريسفت يف ريبك د دوهجمب ةسردملا هذه تماق .. معن

 .ليلق هنم ضعب ىلع اهقفاون الو «هنم ريثكلا اهل
 : ةسردملا هذه نساحم «©

 مف به دك رثاعلا نع ةديعب ةرظن نآرقلل ترظن اهنأ :ةسردملا هذهل هدمحن يذلاف

 ةجردلا يلإ بخ رثاشلا نم نيرسفملا نم ريثك نم ناك ام اهنم نكي ملف «بهاذمل
 افلكعم اليوأت ناك نإو ,هعم قفعي امب نآرقلا لوؤيف ؛هبهذمل اعبات نآرقلا لعجت يتلا

 ظ :انيحو
 امب ريسفتلا هوشت ملف ؛ريصبلا دقانلا فقوم ةيليئارسإلا تاياورلا نم تفقو اهنأ امك

 تطاحأ يتلا «ةبوذكملا ةيفارخلا تاياورلا نم «نيمدقتملا بتك نم ريثك يف هب هوش
 '”!!هيلع نينعاطلا تأرجو هيلإ تءاسأف «هلالجو نآرقلا لامجب

 وأ ةفيعضلا ثيداحألا نم نيرسفملا نم ريثك هب رتغا امب ةسردملا هذه رتغت مل كلذك

 !!ميركلا نآرقلا ريسفت يف ئس رثأ اهل ناك يتلا ةعوضوملا
 ثيداحألاو «ةيليئارسإلا تاياورلاب ةسردملا هذه رارتغا مدع رثأ نم ناك دقلو

 21ج نورسفملاو ريسفتلا “5 مر



 ل ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس ب 7ع. مل

 مالكلا يف ضونملا يلع ٌؤرجت ملو«نآرقلا همهبأ ام نييعت يف ضخت مل اهنأ . ةعوضوملا

 تررق لب ,ةحيحصلا ةيعرشلا صوصنلا ةهج - نم الإ فرعت ال يتلا «ةيبيغلا رومألا نع

 «تايئزجلاو تاليصفتلا يف ضونخلا نم تعنمو المجم كلذ نم ءاج امب ناميإلا ُأدبم
 يلإ نونطظملا نيا فانك وم درت نود اعينم ازجاح فقي «ميلس أدبم اذهو

 . دئاقعلاو لوقعملا

 «نونفلاو مولعلا تاحالطصاب رثأتلا ن ني را هذه دجن كلذك

 الإ كلذ نم لوانتت ملو ءاهيلإ ةجاح يف نوكي نأ نودب ريسفتلا يف اهب جز يتلا

 طقف ةرورضلا بسح يلعو «ةجاحلا رادقمب
 ةعالاب رع .تفشكف  ايفامتحجل يبدأ اهي يسفقلاب تحتوت 000 هذه نإ مث

 مظعألا نوكلا ننس نم هيف ام ترهظأو «هيمارمو هيناعم تحضوأو «هزاجعإو نآرقلا

 امب :ةماع ممألا لكاشمو «ةصاخ ةيمالسإلا ةمألا لكاشم هل

 ل ايندلا يريخ نيب تعمج «ميلاعتو ةياده نم 0 | دشرأ
 ,دلاخلا هللا باتك نآرقلا نأ سانل تلجو«ةحيحص تايرظن نم ملعلا هتبث ؛؟ امو نآرقلا

 ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ يلإ «يرشبلاو ينمزلا روطتلا رياسي نأ 0 يذلا
 ججحب «ماهأو كوكش نم هلوح ريثأ ام تدنفو «نآرقلا يلع هبش نم درو ام تعفدو

 تار قيش بولسأب اذه لك . . قهاز وه اذإف هتغمدف لطابلا يلع اهب تفذق ةيوق

 يف هبغريو هللا باتك يف رظنلا هيلإ ببحيو جني يور «ئراقلا يوهتسي

 .هرارسأو هيناعم يلع فوقولا
 اهلضف نم للقن وأ هيلع اهطمغن نأ عيطتسن الو ,ةسردملا هذهل هدمحن ام اذه

 .هيف
 : ةسردملا هذه بويع ©

 ضعب تلوأتف «ةعساو ةيرح اهلقعل تطعأ اهنأ وهف «ةسردملا هذه ىلع هذخأن ام امأ
 وأ زاجملا يلإ ةقيقحلا نع اهب تلدعو «ميركلا نآرقلا اهب ءاج يلا ةيعريشلا قئاقنللا

 داعبتسا ةريارملاو داعبتسالا درجم الإ 07١ ضل و نيفيعللا

 اهتيحالصو هللا ةردق لهج نمث الإ نوكي ال بارغتساو «ةرصاقلا رشبلا ةردقل ةبسنلاب

 .نكم لكل
 3 ل

 قا برعلا دع د رههت نكن ىناعلا عضوا هلا دن كلا ضع تانجو ادا ليو
 اهنأ عم ءعضولاب ةراتو فعضلاب ةرات : ثيداحألا ضعب يف تنعطو نآرقلا لوزن نمز



 سل |ج جب سس ؟ج و وسفلأو يسفلا سسسس
 يلاعت هللا باتك دعب بتكلا حصأ امهو ؛ملسمو يراخبلا اهاور ةحيحص ثيداحأ
 ام لك يف «ةتباثلا ةحيحصلا داحألا ثيداحأب ذخأت مل اهنأ امك «ملعلا لهأ عامجإب
 تالا له يف داحالا ثيداحأ نأ عم «تايعمسلا ليبق نم وأ «دئاقعلا ليبق نم وه

 .اهب ناهتسي ال ةريثك
 :هوجو نم رظن هيف .اعامجإ ةديقع هب تبثت ال دحاولا ربخ نأ نم لاقي امو

 دحاولا ربخ ةدافإ يف لاؤقأ ةعبرأ ءاملعلل نإف (ةلطاب عامجإلا يوعد نأ : لوألا

 :ملعلا

 :ةقلاود ناكل يفرح

 يرعب ماعلا كيوح
 . دارطاب ةنيرق ريغ نم ملعلا ديفي -

 .فارطاب ال ةفيرق ريغ نم معلا ةينيدعأ#

 اذإو «ةديقع هب تبثت نأ نكمأ ؛«ملعلا ديفي ذحاولا ربخ نأ يلع انيرج اذإ : يناثلا

 ىلع - نئارق هب تفتحا اذإ ةديقعلا هب تبثت نأ نكمأ «نظلا ديفي هنأ يلع انيرج

 تيد اند نانإو يبو عادم نب اس نحب هوو طيس معلا فقانال كراش
 يهو «لوبقلاب امهتقلت دق ةمألا نإف ,ملعلا ديفت امهيلع دقتنت مل يتلا نيحيحصلا

 . 2"! ئطخي ال موصعملا نظو « أطخملا نم ةموصعم
 :ةيهقفلا عورفلا كلذ لوانتل الإوء دقتعي ام لك ةديقعلا نم دارملا سيل هنأ : ثلاثلا

 ءاهلوصأ دئاقعلاب دارملا امنإ و ءاهيف مكحلا ةحص داقتعا دعب الإ اهب لمعلا غوسي ال هنإف
 ثيداحألا امأو .رخآلا مويلابو هللاب نايإلاك ءرفكلل ابجوم اهب لالخإلا ناك ام وهو
 الف هيف امو رخآلا مويلا ليصافتب ةقلعتملا وأ «ةلبقتسملا وأ ؛ةيضاملا ثداوحلا يف ةدراولا
 مدع يلع بترتي يتلا دئاقعلا ليبق نم تسيل رومألا هذه نآل « رتاوتلا اهيف طرتشي

 قيرط نم نوكت نأب اهيف يفعكي نكلو «يلاعت هللاب ذايعلاو رفكلا اهقيدصت

 : ةسردملا هذه لاجر مهأ ل

 اهميعت ةكبجع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا وهو «ةسردملا هذه لاجر مهأ نإو ..اذه

 دمحم خيشلا ربكألا ذاتسألا موحرملاو ءاضر ديشر دمحم ديسلا موحرملا مث ءاهديمعو
 ايكيا طخ قررت يروم ريل اق مسا مريخ انهو وحلا يتوب
 .ريسفتلا يف هتقيرطو هجهنم ىلع راسو «مامإلا

 .5"ه-- 1١14 ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا ةمدقم رظنا(١)
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 مهب دهعلاف «ةثالغلا ناجتولا ءالؤه ةايحل مجرتأ نأ ىلإ حاطب يراقلا را همس

 ملاعب نيف نش ريقملا ده ىف ييلعل دك رمللاوب حم نب يلع يكشني يلو جيت
 يذلا هجهنم نعو ريسفتلا ىف ذ مهنم دحاو لك جاتنإ نع ملكتأ نأ يفكي رو ؛مهتايح

 انو« ةسردللا هدا ىعادتلق ام ولهد يلاعت هللا ءاش نإ - الا يق سور ب ماكو

 0 حلا «ريسفتلا ىف دومحم رثأ نم اهل هتركذ

 انه عدمت



 ْ آ ْ ؟ج نورسفملاو.ريسفتلا ل

 ('١هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا - ١
 : ريسفتلا يف هجاتنإ ©

 هل دجن انإف ريسفتلا يف لمع نم مامإلا ذاتسألا انل هجتنأ ام يصقتسن انبهذ نحن 0

 ةيعمجلا ءاضعأ أ ضعب نمةروشمب هفلأ يذلا ريسفتلا كلذ ( مع ) ءزجل روهشملا ريسفت

 يناعم م ا ا ل

 متأ دقلو ؛مهقالخأو مهلامعأ يف حالصإلال الماعو ؛«ءزجلا اذه روس نم نوظفحي ام

 دعب ةئامثالثو نيرشعو يدحإ )ها١115١ ةلس ىف ذ عرج اذه ريسفت مامإلا ذاتسألا

 ةرابعلا نوكت نأ يف» نوب اه يل و يرسل دالبب «( ةرجهلا نم فلألا

 نف اعتيال قرح ببارعالا قل ةريجرلا ةرقكو: كالانقلا ني هيئات «لواسسلا ةلهش

 هيا نكت دف معتم اك عماسلا وأ أرقي افيك ئراقلا فرعي نأ الإ اهمهف
 1 ا عرلا ةطالعف

 وأ «تارضاحم ةئيه يلع هاقلأ دق ناك ( رصعلا )ةروسل الوطم اريسفت هل دجن كلذك

 -(257(م19:5 ةنس)ه١57١ ةنس يف اهئاهجوو رئازجلا ةنيدم ءاملع يلع سورد
 نع لقي ال سرد لكو «مايأ ةعبس يف ةروسلا هذه ريسفت أرق هنإ :مامإلا ذاتسألا كرو

 ,28) فصنو ةعاس وأ :نيتعاس

 اهب عفدر «نآرقلا تالكشم ضعب اهيف جلاع «ةيريسفت ثوحب ضعب هل دجن كلذك

 (07/)ّةيآلا يف يلاعت هلوقل هحرشك «تالاكشإو كوكش نم نآرقلا رينا اه طفي
 اولوقي ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإو )ف : ءاسنلا ةروس نم

 هلوقو ؛# اثيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤه لاَمَف هللا دنع نم لك لق كدنع نم هذه

 نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ امإف : اهسفن ةروسلا نم (1073)) ةيآلا يف

 هقيفوتو . امهنيب هعمجو  اديهش هّللاب ئفكو الوسر سائلل كانلسرأو كسفُن نمف ةئيس
 ةراتو «يلاعت هّللا يلإ ةرات دابعلا لاعبا نيم ير مار ماش سيح وحبا
 . دبعلا يلإ

 نم انلسرأ امو ل : جحلا ةروس نم ( ه5 - ه5) ةيالا يف يلاعت هلوقل هحرشكو ٍ

 وأ :هلوق يلإ . . . © هعينمأ يف ناطيشلا ىقلأ ئنمت اذإ الإ يبن الو لوسر نم كلبق

 نم اهيلع ينب امل هدينفتو «قينارغلا ةصقل هلاطبإو ,# ميقع موي باذع مهيتأي

 16 © ةنس ى 0 ا

 ع رد للا



 ”ج نورسفملاو ريسفتتلا سس .جح ل, .همإ]
 هللا لفكت يذلا يحولا نع نامألا عفريو هلت يبنلا ةمصعب بهذي ريسفت

 معْنَأ يدلل لوقت ذو : بازجألا ةروس نم ( 50 ) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ه هريسفتكو
 هيدبم ُهّللا ام كلسفن يف يفختو هللا ٍقَئاو كجوَر كيلع كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا

 نوكي ال يكل اهكانجوز ارطو اهنم ديز ئضق امل هاشخت نأ قحأ هللاو ساّنلا يشختو

 ْ راق دل را نار زل رو اوسفلازإ ول أ رز يل رع ردا

 «يناوهشلا لجرلا ةروصب كَم يبنلا روصت ؛«ةلطاب ثيداحأ نم اهب قصلأ امل هدرو

 لوسر اهب يمر نعاطم نم - بنيزو ديز ةصق ةصقلا هذه لوح ريثأ ام لكل هلاطبإو

 .اناعهبو ًاروز هع هلل
 رهرألا ىف اهاقلا ىتلا ىسورانلا كالت: يستملا ىف ءانإلا ة اعمال ناك نهاد كالو

 1 دعو هيحو ديبلا مدل ةروشع كلذ ناكو ؛هيديرمو هذيمالت يلع فيرشلا
 . 110 ةريسسقتا ةمدقم, يف وه لوقي امك هب ةعانقإو

 ريسفت دنع يهتناو ١7١1 ةنس مرح ةرغ يف نآرقلا لوأب مامإلا ذاتسألا أددبا دقو

 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هللو ف : ءاسنلا ةروس نم ( ١57 ةياالا يف يلاعت هلوق
 - ىفوت ذإ «ها١ 7371 ةنس مرحما فصتنم يف كلذو . .# اطيحم ءيش لكب هللا ناكو

 .7'2اهسفن ةنسلا نم يلوألا يدامج نم نولخ نابممثل - 00

 نوذف ملو هيالط يلع ريسفتلا يف سوردلا هذه يقلأ دق مامإلا ذاتسألا ناك اذإو

 .ريسفتلا يف هراثآ نم ارثأ اهلعج نم اجرح يرن ال انإف ءائيش
 نول لهو اننا ىلا نلت نكد ناك ضر هيننر نيس عسا ماد نارا دلاو
 هرك در اهو دنع بكام رظفشيا نت مامألا "داعيمالا لاوقا متأ أوو ابن اهعدري تارك 3و
 امك - ناكو (رانملا) هتلجم يف بتك ام رشدب كلذ دعب ماق مث ؛غارفلا تقو هلاوقأ نم
 رسيت املك :عبطلل هدعأ ام يلع مامإلا ذاتسألا علطي - هريسفت ةمدقم يف وه لوقي
 وأ «ةليلق ةدايزب هيف حقني امبر ناكف ,هعبط لبقو ةعبطملا يف هفورح عمجدعب كلذ

 ورا ندا لدول حوال هنأ ركذأ الو) :لاق .تاملك وأ ةملك فذح

 .2(') (هب ايجعم «بوتكملاب ايضار

 ناك نإو وهو ءريسفتلا يف مامإلا ذاتسألا جاتنإ نم هيلإ تلصو ام لك وه اذه
 رثأ هل ناك لاقي قحلاو - هنأ الإةزرابلا ةيصخشلا هذهل ةبسنلاب اليلق دعي اجاتنإ
 . يلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف كل رهظيس امك ؛هتاهاجتاو ريسفتلا روطت يف غلاب

 ل راق ريبسك 7 01 نادك يبس مو

 ا وانما نيس



 مكن تيييحيتسم ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بس
 : ريسفتلا يف هجهنم ©

 ,ديدجتلا ىلإ ةوعدلاب رهزألا لاجر نيب نم هدحو ماق يذلا وه مامإلا ذاتسألا ناك

 ام يلع رجي ملو ؛هثوحبو هتاباتك يف رحلا هلقع لمعتساف «ديلقتلا دويق نم ررحتلاو
 ءارآ كلذ ءارو نم هل ناكف «نيقباسلا لاوقأو «نيمدقكملا راكفأ نم هريغ هيلع دمج

 هلوح تعمجو «ملعلا لهأ نم ريثكلا هيلع تبضغأف ؛هقبس نم اهب فلاخ راكفأو

 .هب نيبجعملاو هيديرم بولق

 يذلا جهنملا يف غلاب رثأ امهل ناك ؛ميدقلا يلع ةروثلا هذهو «ةيلقعلا ةيرحلا هذه

 . هريسفت يف هيلع راسو «هسفنل خيشلا هجهن
 ,ميركلا نآرقلا ريسفت يف هيلع ريسي اءدبم هسفنل ذختا مامإلا ذاتسألا نأ كلذو

 دشري نيد وه ثيح نم هللا باتك مهف وهو .نيمدقتملا نيرسفملا ةعامج هب فلاخيو
 نأ يري ناك هنأل كلذو ؛ةرخآلا مهتايحو ايندلا مهتايح يف مهتداعس هيف ام ىلإ سانلا

 ةليسو وأ 0 وبا تيكا يرالا ءارو امو «نآرقلل يلعألا دصقملا وه اذه

 0 هيك

 هنن يول ىلإ موللاب هجوتي مث ءريسفتلا يف أدبملا اذه مامإلا ذاتسألا ررقي

 حاون يف نوعسوتي اوحارو داشرإو ةياده نم هيف ام وهو ؛نآرقلل لوألا ضرغلا نع اولفغ
 يتلا دصاقملا نم كلذ ريغو ؛هقفلا تافالخو .وحنلا هوجوو «يناعملا بورض نم يرخأ
 نم دوصقملا نع نيريثكلاب جرخي » اهنم دصقم ىف راثكإلا نأ مامإلا ذاتسألا يري

 را ( يقيقحلا هانعم مهيسنت بهاذم يف مهب بهذيو «يهلإلا باتكلا

 :نيمسق يلإ ريسفتلا مسقي مامإلا ذاتسألا يرن اذهل
 بارعإو ظافلألا لح هب دصقي ام وهو ؛هباتكو هللا نع دعبم ف فاج :امهدحأ

 0 :لاق .ةينفلا تكنلا نم تاراشإلاو تارابعلا كلت هيلإ يمرت ام نايبو «لمجلا

 او ءوحنلاك «نونفلا يف نيرمتلا نم برض وه امنإو .اريسفت يمسي نأ يغبني
 .امهريغو

 اقعلا يف عيرشتلا ةمكحو «لوقلا نم دارملا مهف يلإ رسفملا باهذ :امهيناثو

 يف ةعدوملا ةيادهلاو لمعلا يلإ اهقوسيو «حاورألا بذجي يذلا هجولا يلع ؛ماكحألاو

 و م اوسلو ىدهو 5 : يلاعت هلوق ينعم هيف ققحتيل «مالكلا

 مايدعإ يراسل ارا يح يجاسروا مامإلا ذاتسألا لاق .. فاصوألا نم
 ا

 . 10 1و انما ريس مالا ما يوانلا نليبقت 05
 56/3 ءاابملا ريشففت( 5



 ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس لل ا: .ماإ
 و ةنيفلال ةيستادلا لاعب ذأ عيايبلا هينؤلتع سن ذورواال اال تاق ةلاوفإ توا كف

 « ةرورضلا رادقمب كلذ نم رسفملا ذخأي نأ ديري هنكلو «نآرقلا ريسفت يف الثم ةيوحنلا

 (ينعملا هلمتحي ام ردقب .بارعإلا بورضو «ةغالبلا هوجو نم - الثم - رسفملا نيبيف

 رادقم زواجتي نأ نودب كلذو .هتغالابو نآرقلا ةحاصفب قيلي يذلا هجولا د

 . ةجاحلا

 ص " ل ا ةيميصتلللا ها هذه هسفنل عضو دقو - مامإلا ذاتسألا دج انإ مث

 دقو ؛هنم ضرغلا ققحي اريسفت نآرقلا رسفي نأ ديري نم دنع اهرفوت نم دبال اطورش
 .رسفملا اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا نع انمالك دنع اهتلمجب اهانركذ

 : نآرقلا نم ةديقعلا ذخؤت امنإو ةديقعلا عبتي ال نآرقلا ©
 فرعسل دكاتنعلا ةي'نروت يذلا نارييملا وه عزكلا نازقلا نأ «مامإلا ذاعسألا يرينو

 هنبم لبخؤت | ا رقلا يف رظني نم يلع بجي هنأ زرقيو ءاهتميق
 طلست نم ؛نيرسسفملا رثكأ نم ناك ام يلع يعنيو «يأرلا هنم طبنتسيو « ةديقعلا
 ل ا اولوأت يتح ءاهلالخ نم نآرقلل مهترظنو «مهيلع ةديقعلا

 هللا باتكب داقتعالا نم انتغمدأ يف ام انزو اذإ) :لوقي اذه يفو ءاهعم يشمتيو
 انهما اذإ انتو تلا نا نيدسي ادنوك 0 نياك يقوم نادت
 «لالضلا نم ةيادهلا فرعن نأ اننكمي الف ءالوأ هيف اهانرشحو «نآرقلا يف انتغمدأ يف ام
 .هب نوزوملا وه ام يردي الف نازيملاب نوزوملا طالتخال

 ةرك الا وفا وفما الاو بهاذملا هيلع لمحت الصأ نآرقلا نوكي نأ ديرأ»

 امك ءاهيلإ فيرحتلا وأ ليوأتلاب عجريو .اهيلع لمحي يذلا وه نآرقلاو الصأ بهاذملا

 .2 7 «نولاضلا هيف هاتو «نولوذخملا هيلع يرج
 :هبتكيو ريسفتلا مامإلا ذاتسألا أرقي ناك فيك

 يلا يان ابا هب ردعلاو وشلالات مركلا ةارعلا يسن مانإلا ةفسألا لوا
 دحب ىلإ عسوأ تناكف سيردتلا ةيحان امأو «قبس اميف كل رهظ امك ؛ةقيض ةدودحمف

 ا يف اسورد - هللا همحر - يقلأ دقف «فيلأتلا ةيحان نم ام
 انك وا رقلا ءارخجا نع ءازحلا ةنيوعت لزم ينل ام اوين رق «فاوطس فيس هد «ندرتكلا
 .مدقت اميف هيلإ انعم لأ

 ىف اسورد ( د عل دالب نم رئازجلا ةنيدمب ريسفتلا يف اسورد يقلأ كلذك

 ع "دا ب يفو «ريبكلا دجسملا يف .توريب دجاسم يف اضيأ ريسفتلا
 اذإف ؛هيلإ نوعمتسي نم لاح يعاري هنأ :هسورد يف مامإلا ذاتسألا ةداع نم ناكو

 )١( ص نيمأ نامثعل ءهدبع دمحم (؟) .ه4 ص ةحتافلا ةروس ريسفت ١٠١١



 سس[ س7 نورسفملاو ليسا سس
 ناك اذإو «ةليلق كتاملكت ينعملا مهل حرش ركفلا يلماخلا ءادلبلا نم ةعامج هرضح

 ةايبتالا تاي ويرمك مالك فولط دلل عشر ءالاب ل يقلورب رتب اندسر سرع
 1 هيت نع مامألا

 سورد ىف مامإلا ذاتسألا ةقيرط نع اضر ديشر دمحم ديسلا هذيملت انثدحيو

 ريتا ياك ىف هاير قنوات لعب سردلا ةءارق يف هتقيرط تناك » : لوقيف ريسفتلا

 نانا اوربا اهيل سفح وق دلما هيك دعم وا ةلطعا اهيقق هيف عسوتي نأ وهو
 يقاو الو ءاماع لات علا وفر ااورلا فوت ةغالثلا ةكدوري تاوعالاو هظاقلالا ةسانو
 ب - ْ "تاكا انمي نع

 دك رولا نافع ىلع يحشد ةعاتك هر ةويقكر هان 1 ايسكو
 تسلا ىفاارقي اموت ن اباقك نييسملا ىف دار الر دم ووبتاكلا ضعي قع لورق بك
 . 2" (هبلق يلع هللا ضيفي ام يقليو

 م و يس نم باتك يلإ تي ال هنأ هبأد نم ناكو

 ةملك وأ ؛بارعإلا نم بيرغ هجو هل ضرع اذإ هنأ هنم ناك ام لكو «هريغ مهفب رثأتي

 نع ثدح دقو «كلذ يف بتك ام يريل «ريسفتلا بتك ضعب يلإ عجر ةغللا يف ةبيرغ
 اذإ نمت باتك حفصتأ اهبر يننكل «أرقأ امدنع علاطأ ال يننإ) :لاقف كلذب هسفن

 .24) (ةغللا يف ةبيرغ ةملك وأ بارعإلا نم بيرغ هجو كانه ناك
 ًاكوتي» ناك مامإلا ذاتسألا نأ ركذي اضر ديشر دمحم ديبسلا هذيملت دجن اننأ ريغ

 د ل ا -ريسفتلا يف هسورد يف ينعي - كلذ يف

 وأ ةيالا يف ملكتي مث ادقتنم هاري ام اهنم نم دقتني وأ ؛اهرقيف هترابع أرقي ل ناكف (ريسانعلا

 ا ( ةرببعو ةيأده هيف امت هيلع هللا حتف امب دحاو ينعم يف ةلزنملا تايآآلا

 هنإف ؛اهيلإ عجري ال مأ ريسفتلا بتك ىلإ عجري ناك مامإلا ذاتسألا نإ انلقأ ءاوسو
 يف لاوقأ نم هب قبس ام ىلإ تفتلم ريغ «بتكي اميفو يقلي اميف هلقع مكحي ناك

 تيرا عج نيرو مهماهفأو نيفلؤملا تارابتعا دنع فقاوب الو ءريسفتلا
 .نيمسو ثعغ نم اهيف ام يلع ءاهب

 هلقع غلي ملو «نيرسفملا ءامدق بتك يف ام ىلع مامإلا ذاتسألا دمجي مل . .معن

 رظنلاب ريسفتلا يف يفتكي نمب ددني هاندجو كلذ نم سكعلا يلع لب ؛مهلوقع مامأ

 )١( املا مورد 0“ .١4/1١:رانملا ريسفت 0

 . ١١ ص نيمأ نامثعل ؛هدبع دمحنم ( 79

 هبن امك (أرقأ نأ لبق ) ةرابعلا ةجص نأ مالكلا قايس نم رهظيو ١4/١ :رانملا ريسفت (4)

 . باتكلا ةيشاح ف كلذ ىلع

 10 اا



 ةهحيحو + نورستلاو رسنتلا بيسي يح سسيسا 0 شمع

 ةرابع وه ؛نورقب مويلا لبق نمو مويلا انموق دنع ريسفتلا ) : لوقيف نيمدقتملا لاوقأ يف
 نم مهمالك يف ام يلع ءريسفتلا بتك يف ءاملعلا ضعب هلاق ام يلع عالطإلا نع

 4 اريغك افالتخا هيف اودجول هّللا ريغ دنع نم ناك وّلو ا : نآرقلا هنع هزنتي فالتخا

 ينعم مهسفنأل نوبلطي ريسفتلا بتك يلع عالطالاب ةيانعلا لهأ تيلو «[45؟ :ءاسنلا]

 هيلع مهنولمحيو سانلا يف هنوثبي مث «باتكلا يناعمب ملعلا يف مهماهفأ هيلع رقتست

 نم اهيف نورامبو ءاهيف نئفتلاب نورخافي ةعانص اوبلط امنإو «كلذ اوبلطي مل مهنكلو
 نم راثكإلا دح نع اهليصحت يف ةعاربلا راهظإل نوجرخي الو ءاهبلط يف مهيرابي

 . ليزنتلا دصاقم نع داعبإلا يف بارغإلاو ليوأتلا نم هوجولا عارتخاو «لوقلا
 نع انلأسي امنإو هومهف امو سانلا لاوقأ نع ةمايقلا موي انلأسي ال يلاعت هللا نإ

 0 و ا
 .[ ؛ 4: لحنلا] © مهيلإ لّزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ

 هب امو متيهن هنع ام متلقع له ' ةتيلب ام رجلا لح ا رنا يس رح الاون

 انل ابجع ؟هتنس متعبتاو «يبنلا يدهب متيدتهاو «ناآرقل ا داشرإب متملع لهو ؟مترمأ

 .2!) (رورغلاو ةلفغلل ايف ؛هيدهو نآرقلا نع ضارعإلا اذه يف نحنو لاؤسلا اذه رظتنن
 نوكي ام مهفلاب ينعأو .. » :لوقيف نآرقلل حيحصلا مهفلا انل فرعي هاندجو امك

 هيدي نيب امع هلغشتف هظعاوم هكلمتو ءاهبئاجعب نآرقلا بيلاسأ هبيصت ميلس قوذ نع

 هبحصي مل ءافاج اذخأ بتكلا نم يمعألا ميلستلاب ذوخأملا مهفلا ديرأ ال .هاوس ام

 رثأتلاو لقعتلا رادم امه نيذللا ,نادجولا فطلو روعشلا ةقر نم هعبتي امو قوذلا كلذ

 17: عرب دعلاو: مهفلاو
 ضعب ريسفت يف افيرط ايأر مامإلا ذاتسألا يدبأ امل» هنأ ماقملا اذه يف ركذي امثو

 دحأ لّمَجلاب ينعي - "لّسحلا ةيلغ قفاوي ال هتلق ام نإ : نيرواجملا دحأ هل لاق «تايآلا

 ررقأ يننإ :روفلا يلع ذاتسألا لاقف - نيلالجلا ريسفت يلع يشاوحلا اوبتك نم نيفلؤملا
 وأ لّمَجلا هيلع قفاوأ ينينعي ب الو غيلبلا مالكلاو «ليلجلا ينعمل هيلع لديام

 22مل

 ىف احيرص نآرقلل همهفو هريكفت يف ارح ناك مامإلا ذاتسألا نأ يلع انلدي اذه لك

 امم ررحتلا يلإ هتوعدو ميدقلا يلع هتروث يف ائيرج «نيرسفملاو ريسفتلل هحصنو هدقن
 2 .دومجلاو دوكرلا نم هيف تلغوأ امو ؛دويقلا نم لوقعلاب طاحأ

 تايليئارسإلاب اوفلك نيذلا نيرسفملا نم هريغك نكي مل مامإلا ذاتسألا نإ و ..اذه

 .؟ا//١:رانملاريسفت (؟١ ا: نانلآ ريسشفت: 59
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 5 آ ١-0 "ج نورسفملاو ريسفتلا ب

 ءاهنم اروفن كلذ نم سكعلا يلع هاندجو لب «نآرقلا تامهبمل احورش اهنم اولعجف
 تايكرلا نع ثحبلاب انفلكي مل يلاعت هللا نأ هداقتعال ؛ ءاهيف ضونخلا نم ادورشو
 يلع وأ هباتك يف هيلع انلدل كلذ أنم دارأ ولو «هباتك يف امهبم هب ءاج امل تاليصفتلاو

 دع نقي ثارغلا تامهبم عيمج ىف هبهذم )وه د دع اس

 2١7. (هاوس يلع فقوتت ال ةدئافلا نأ تبقيو «هادعتي ال يعطقلا صنل
 لدعي ال أدبملا اذه ىلع اظفاحم هاندجو نآرقلا 0

 ْ . ةردان ةليلق عضاوم يف الإ ءديحي الو هنع
 نر راطفنألا ةروس نم 41١ ١١( ):نيتيآلا يف يلاعت هلوقل ٍضرعت امدنع الثمف'

 اكن مدح ف نا ييجيعلا ممول تاو ولا .© نيبتاك امارك + نيظفاحت مكيَلع
 ل أ نوبتكي ةظفح انيلع نأ :هباتك يف هب انأبنأ ام هب ناميإلا

 يف مهلمع وه امو ءاوقلخ ءىش يأ نمو ءالؤه ةقيقح نع ثحببن نأ انيلع سيل نكلو
 دعبي وهو ..اندنع دوهعملاك دادمو مالقأو قاروأ مهدنع له ,مهتباتكو مهظفح

 يلع يه مسرت يتلا روصلاو فورحلا لهو ؟لامعألا اهيف مسرت حاولأ كانه وأ ؟همهف
 ساطرقلا يف دادملا ءاقب هيف يقبتف لامعألا اهل يلجتت حاورأ يه امنإ وأ ؟دهعن ام وحن

 ربخلا قدصب ناميإلا فلكن امئإو ؛هب ملعلا فلكت ال كلذ لك ؟سانلا هللا ثعبي نأ لإ

 يف لخدي ام ةهج نم هداقتعا انيلع بجي يذلاو هللا يلإ ه را صيرصلاو

 5 .2") «زيمطق الو ريقن اهنم عيضي ال ءيصحتو ظفحت انلامعأ نأ :وه ءانلمع

 لتق # :جوربلا ةروس نم اهدعب امو ( 4) ةيالا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثموا
 نيأو «هدودخ ألا باحص أ نييعت امأ) :لوقي ةصقلا رخآ يلإ . ..« دودخألا باحصأ

 هيف رحت ليعف ١ ضرألا نم مهلزنم ناك نيأو ؟نونمؤملا كئلوأ مه نمو ؟اوناك

 «ديحوتلا نيد مهنيد ناك امدنعو «نارجم يراصن اوناك نينمؤملا نأ رهشألاو «تاياورلا

 نودعبي ال نيذلا دوهيلا وأ «نميلا ءارمأ اوناك نيرفاكلا نأو «ةعدب الو ثدح هيف سيل

 هبلق ةظعوملا راعشإو رابتعالا يف جاتحي ال نمؤملا نأ ريغ «ةيئثولا ةقيقح يف ءالؤه نع
 يتح .ءالؤه وأ كئلوأ هيلع ناك يذلا نيدلا ةصاخو ,«ةهجللاو ,موقلا فرعي نأ يلإ
 :هيلع يذلا امنإو «تافارخلاب ةوشحملا ريطاسألاو ؛تاغلابملاب ةنوحشملا صصقلا ءارو ريطي
 نيففملاة ل3: نهوفكا يف اريخ هللا ملع ولو ءالوأ هانركذ ام ةصقلا نم فرعي نأ وه
0007 

 فيك . رت ملأ إ» رجفلا ةروس نم ( 219 نيتيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو .
 كنار اكس انهو ريشا :ىرورم كف ورز وقوم ف نو . © دامعلا تاذ مرإ ني داعب كبر لعف
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 ئش كيلإ عقو اذإف .هللا باتك اهنع هزني نأ بجي ناكو «دامعلا تاذ مرإريوصت يف

 كايإو ءمرإ فصو يف هدجت ام كرصبب طختف «اهنم عضوملا اذه يف ترظنو «مهبتك نم
 20 نو طنتنأ

 0 ةعراقلا ةروس نم ( 5 - -5 )تايآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو |

 ا ا + هنيزاوم تلق

 0 ,مويلا كلذ يف ءازجلا نم هقحتست امو لامعألا هللا ريدقتو» :لوقي
 تالا يلف يسعي رهف رسال نظر ذأ اياه معا ظلال يزكي هيحح
 تاومسلا قابطأك نيتفكو ناسلب نازيم هنإ» : نيرتوملا صعب هئاكااع بيجع نمو «هب

 يتح هيتفكو هناسل دعب هتيهام نم يقب اذامف ؛هللا الإ هتيهام ملعي الو («ضرألاو

 نع رتاوتم حيرص صن ريغب هللا بيغ يلع ةأرج هيف مالكلاو ؟هللا يلإ هيف ملعلا ضوفي
 اهنم مهفن نأ اننكمي ام تفرع دقو (نازيم ) ةملك الإ باتكلا يف دري ملو ,موصعملا

 نوبل كفن اولاق دقو . هناحبس هللا يلإ هملعف كلذ ادعامو «دقتعن امب عفتننل

 رشبلا نأ عم ؛نيتفكو اناسل هل ددحي هب لئاقلا ناك اذإ ءرفكي ال فورعملا ينعملاب
 ا نوزوملا نايبب يفوأو طبضأو كلذ نم نقتأ وه ام نيزاوملا نم اوعرتخا

 وه ام يلإ رشبلا لوقع ملعلا يده يذلا صقانلا نشنخلا نازيملا كلذ لامعتسا الإ ريبخلا

 كلذ الإ تالوقعملاو يناعملا نزو يف لمعتسي نأ ةداهشلاو بيغلا ملاع يبايأ ؟هنم قدأ
 ل ل راه ابل ل تا ير ولا

 قد امهم نوعرتخي امو رشبلا عرتخا ام عيمج نأ يلع ؟ةلبقملا روصعلا لهأب غلبيسامو
 ماقملاب قيلألا نوكي الهو ؛:ةسوسحملا نازوألاو ةينامسجلا ةاهلالا راينا وعلان نطل

 ام طمن يلع نوكي نأ نم يلعأو يمسأ هيدل ةلوقعملا 0 نازيم نوكي نأ يهلإلا
 ماقم فاخي نمب قيلي لهو ؟مولعلا مهب تمسو فراعملا تقترا امهم «رشبلا هلمعتسي
 دو سا دبل را درا ناتي فرتسدرم نوعا يلع نرجس نادر

 ةيناسنإلا دهم يف لزت مل يتلا لئابقلا هلمعتست يذلا نازيملاوه ةمايقلا

 . ةييمرحلاب تاجا ةيجيف دود رخو 0 يدنا ميرالظتألا راصق. لوقعلا ءافعض نازيم..؟ يلوألا

 هملع يلاعت هللا بويغ نم خماشت ام يلإ رظني نأ نع هقارطإو هلل نم لقعلا ءايحل الو

 .هتردق تمظاعتو

 زيميو «لامعألا نزي هللا نأ نقوت نأ هب هللا ربخي ام ىلإ نئمطملا نمؤملا اهيأ كيلع»
 ل ل وي ليست 0

 000 (نوملعت ال متن
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 2 آ --؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 : ةيعامتجلا لئاسملل هتجلاعم «

 اجالع اهنم ذخأي نأ هنكمي «نآرقلا نم ةياب رمي داكي ال مامإلا ذاتسألا دجن انإ مث

 يتلا ةيعامتجالا ةلعلا رطخ ئراقلل روصي امب كلذ يف ضافأ الإ «ةيعامتجالا ض ذارمألل

 ذاتسألا هذخاي اذه لك .ءاهنم صلختلاو اهجالع ةليسو يلإ هدشريو ءاهنع ملكتي

 نأ ءاجر «نيملسملا ريغو نيملسملا عامسأ ىلع هب يقلي مث « ميركلا نآرقلا نم مامإلا

 . داشرلا ىلإ اوبوثيو «باوصلا ىلإ اودوعي
 لوطملا ريسفتلا نم ردضعلا ةروش نما( او ةبآلا ينف'ىقلاعت:هلوقل _ضرعت امدنع الثمن

 ل ا لوقي هدم ..« ربصلاب اوصاوتو  :اهل
 لدعي ناعيا وفور ودا يمس ىو ورحم او ديرو ىنادحسا ودب دموع
 واربصلا دقف نم اوتأ ام لثم يش نم سانلا يتأ امو « قلخ لك لامك هيلع فقوتي
 اهنم تبهذو « يش لك اهيف فعض . اهدارفا سوفن يف ربصلا فعض ةمأ لك . هفعض
 اذإ مرسلا نويل لانك هنا نين ةيبا يم لعل دقت دهن هياكل يبروشسلو وق لك
 ,ملعلا باوب أ نم اباب فرع نم نإف ءربصلا نفيغض هيف نييسلا تدحو رظعلا »تفقد

 شارف يلع مانيو ؛هلئاسم قيقحت يف بعتلاو ءهيف عيسوتلا يلع اربص هسفن يف دجي ال
 هلسك نع هسفن ىلسيو ءأبعت همشجي الو ,ةقشم هفلكي ال «نيل نيه ديلقتلا نم

 هلمع يف هل ةوسأ مهذختال ؛هفلسل يقيقح مارتحا هدنع ناك ولو ؛هقبس نم ميظعتب
 دقتعاو هيلع مهسفنأ اولمح ام ضعب هسفن فلكو ؛مهكلسم كلسو «مهوذح اذحف

 .نيموصعمب اوسيل مهنأ نودقتعي اوناك امك
 مهلمحو ملعي ام ملع يلإ سانلا ةوعد ةقشم يلع اربص دجي ال ملعت اذإ وه مث )

 لوأ يقال يتم لب ؛هدنع ام رشنل لئاسولا ليصحت يلع ادلج الو «فرعي ام نافرع يلع
 .نولوقي امك قلاخلل قلخلا كرتو هتيب يف عبق ةضراعم

 سردلا كرتيف ليصحتلا ةقشم هضرعت مث «نيتنس وأ ةنس هسردل بلاطلا سلجي»

 يف بهذيو «بلطل | نع عطقنيف ؛ هل حبرأ اهنظي يرخأ هفرح يلإ همهف يف لهاستي وأ

 .ربصلا فعض نم اذه لكو ؛بهذم لك لهجلا
 ضرعيف ربلا هوجو هل ضرعتو «هزنكو هعمج يف هسفن دهجيو «هلامب ليخبلا لخبي )

 رقفلاو رشلا كرتيو«هتلمو هنطو كلذب يذؤيف ءاهنم ئش يف امهرد قفني الو ءاهنع
 يلع ربص ولو «ربصلا فعض هاندجول هدي ضبق ام يلإ انرظن ولو ؛هتمأو هموق لكأي
 هل لتاقلا ضرملا كلذب بيصأ امل .هب لوزنلاب هددهي هنهذ يف حئاللا رقفلا لايخ ةبراحم
 هلق

 ؛لاملا دفني يتح «تاركدملا يف كتتهتملا كتهتيو «تاوهشلا يف فرسملا فرسي



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا
 هربص عايض الإ كلذل ببس الو «ىنغلاب رقفلاو ,زرعلاب لذلا لديه لاخلا ءوستو

 تاعزنلا كلت ةدهاجم يف ربص ولو «يدرلا 07 نع هسفن طبضو «يوهلا ةمواقم يف

 عيمسج تدرس ولو ؛هدقف وأ ريصلا فعض يلإ يهتنت م يلوألا اهللع نع

 م اوما حس كرا ع
 نمو ءاملعلا ىلع بجي ..) :لوقيف ريخلا ىلإ ةوعدلا لئاسو كلذ دعب نيبي مث

 انعلا اريملععي انآ كلذ ىف هينيلع يااا لواوومألا لاوحتا فالعحلاو نآمؤألا
 «سفنلا لاوحأو قالخألا ملعو ءاهطاطحناو اهعافتراو ,مألا نيوكت ملعو ,.حيحصلا

 «بولقلا ىلإ لطابلا لخادم ةفرعم ىف هنم دبال امم كلذ وحنو نادجولاو سحلا ملعو

 ةيويندلا ةعفنملاو ةذللا نجدوصيوفقلا لبسو «قحلاو لقعلا نيب قيفوتلا قرط ةفرعمو

 اولصحي مل نإف «ريخلا بناج يلإ رشلا بناج نع سوفنلا ةلامتسا لئاسوو ؛ةيورخآلاو
 نم نوقفني مهنإف ءزجعلا يوعد مهعفنت الو .مهيلع ةماعلا رزوف هلك كلذ يلع

 اونوكي نأ مهيفكي ناك ام لاوقألاو ظافلآلا يف ثحبلاو «لاقلاو ليقلا يف مهنامزأ

 ا اوبلطيلف ,.دشرو يده مالعأو ةيدع راب

 مايقلا دقة م نار ف ل هللاو ,حلاصلا

 هللا رمأ يتأي يتح اوصبرتيلف لب ؛ ءارذع مهل هللا لبقي نلف «هرمأب

 مل را م هي او نا نأب نامزلا يضق ول»
 ضرألا يف ناسنإلا برضي نأ ثيبخلا نع بيطلابو «لطابلا نع قحاب سانلا لاغتشاو
 هعفني امم اهيف ام يلع فقيل «ةيبنجألا تاغللا ملعتي نأو « ضرعلاو لوطلاب اهحسميو
 نم اوذخأي نأ ملعلا لهأ يلع بجول «هعفديف هموق يلع هررض يشخي امو ؛هلمعتسيف

 نم عبارلا نرقلا ةياهن يلإ . يلوألا نورقلا نم ةمألا فلس يف مهلو «نوعيطتسي امب كلذ
 كلذ فلاخي امث مهسفنأ يلع هب نونوهي ام لكو ؛ةودق لضفأو «ةوسأ نسحأ ةرجهلا

 نم مهمرحيو «نارقلا يناعم يف رظنلا نعاهب مهلغشي . ناطيش سواسو يه امنإف

 ,21) ؛نمحرلا ةمحرل ضرعتلا 51
 يفل راربألا نإ :راطفنالا ةروس نم +١( ةيآلا يف يلاعت هلوق دنع الثمو

 دعي الخ. : لوقي مث «راربألا نم ناسنإلا هب نوكي امو ربلا ينعم حضوي هارن . . # ميعن

 )١( ملا/ ص نآرقلا ميتاوخ نم روس تسو ةحتافلا ريسفت ةعومجم - 89 .
 أ.د ها ل ل ل ل مام الاقل سقت حم كار



 2 25:99: ل ل ل
 كعلوأ نرّغي الف بيصن هسفن نموهبسك نم سانلل نوكي يتح اراب الو ارب صخشلا
 ةيشخلا نم تاعكرب راربألا ماقم نوكردي مهنأ نونظي نيذلا «نولماخلا يلاسكلا

 ريغ تاحيصو «تالوقعم ريغ تاظوفلم تاديمحتو تاريبكتو تاحيبستبو «تايلاخ

 اهيف بنتجي ال ءتادودعم مايأ موصب مث («تانمؤملاو نينمؤملا نم ةءورملا لهأب تاقئثال

 عءطقسأ مأ ماق نيدلا نأشب مهنم ةدحاولا ةالابم مدع عم «تاقولخملا نم ريثك ءاذيإ

 ال قاقحتسالا هداقتعاو «سانلا يديأ يف املهعمطو هصرح عمو . طحنا وأ عفترا

 يلع نورجي مهو «لماع ريغ وهو لاملا بسك يف هولماع مهنأ يوس ْئشلال «مهدنع

 («لطاع اهنم وهو لمعلا ةيلحب نولمجتي مهو (لطابلا ةنسب ككلسمتسم وهو قحلا ةنس

 2١7. (راجفلا نم اونوكي نأ مهب ردجي لب «راربألا نم اوسيل ءالؤهف

 « احبض تايِداَعْلاَو : تايداعلا ةروس لوأ يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 :تايداعلا] © اعمج هب نْطَسَوَف ب اعقن هب َنرئَأَف * احبص تاريغملاف »م احدق تايِرومْلاَ

 رك ذلإب ليخلا صيصخت يفو ؛تاعراقلا تايالا هذه يف ناكوو : لوقي هدجن .[هد أ

 هللا ودع هب نوبهرت ليلا طاَبر نمو ةوُق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ٠) : :هلوق ىف

 لك لمحي ام رصحت داكت ال يتلا ثيداحألا يف درو اميفو ء[50 : لاقتألا]  مكودعو

 بوكر يف ةراهم ضرألا ناسرف ةمدقم يف نوكي نأ يلع نيملسملا لاجر نم درف
 نف نوكي نأو ءاهلئاقع يف سفانتلا يلع ليخلا ةينق يلع مهنم نيرداقلا ثعبيو «ليخلا

 يرت نأ مهدنع بجعلا بجعأ نم سيلفأ . اناقتإ نونفلا ةيقب قبسي مهدنع قابسلا

 مهنيب اهيبكار ىلإ راشي راص نأ ىلإ ؛ةيسورفلاو ليخلا نأش تلمهأ دق اهباتك اذه امأ
 ام برغأ سيلأ ؟يرخأ دالب يلإ مهدالب رجهت ليخلا مارك تذخأو «ةيرخسلاو ءزهلاب
 مهنم ةينيدلا مولعلا بالط نوكي ,مهباتك باتكلا اذه نأ نومعزي اسانأ نأ برغتسي

 دحأ نم عقو يتح «ةيلوجرلا تافص نع مهدعبأو «لايخلا بوكر نم ةبهر سانلا دشأ

 يف اهدئاوفو مولعلا ضعب عفانم يف هملكأ تنك امدنع نانبلاب مهيلإ راشملا مهتذتاسأ

 نذإ انيلع ناك «ملعلا ةبلطل هملعن نيدلا يف ديفي ام لك ناك اذإ) : لاق نأ نيدلا ملع

 ميلعت نأك «يلع ةجحلا هل موقتو ينمحفيل كلذ لوقي !«ليخلا بوكر مهملعن نأ
 ؛ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ نولوقي مهو «ملعلا ةبلطل يغبني الو قيلي ال ام ليخلا بوكر

 موسما ياكل ديييدوابلا يودع دئاقعلا هذهو لامعألا هذه لهف
 ( (مكحا

 ْئَلع ّضَحَي الو 9 نوعاملا ةرو نم هنآ نق يلف لوقا قرع امسح
 ةيانك ,4 نيكسملا ماَعَط ئلع ضحي الو هلوق نأ :ررقي هدجن . .4 نيكسملا ماعط

 ١١9( ص مع ءزج ريسفت () | .7ا/ ص مع ءزج ريسفت ١15.



 + ج تووسفْلاَو ريستففلا تعس سس سس سس سل ن2[
 هل عيطتسي ال يذلا توقلا يلإ جاتحم ا ريقفلا يلع هلام نم عشب دوجي ال يذلا: نع
 نيش

 ام دجت ملو ؛نيكسملا ةجاح تضرع اذإ هنأ كدنيفيل ةيانكلاب ءاج امنإو ١ :لوقي مث
 روب ل و ا ل .هيطعت

 نما ال ا ل
 ا سا يف يلاعت هلوق وحنبو «ةيآلا مذهب باتكلا ي

 رطلا تمعنو «# نيكسملا معط لع دوطاحت الو ب ميلا دورك أل للك

 "0 (نيكاسملا تاجاح نم ئش دسو «ءارقفلا ةثاغإل ىه

 خيشلا دحي ( هرسيسس سقت 8 يف مامإلا ذاتسألا يلع رطيست يتلا حورلا هل لجأ نمو

 ىلع نآرقلا قيبطت اهيف عامتجالا ءاملع دجي هسورد تناكو» :لوقي هللا همحر ىغارملا

 1 (") (مهفراعم

 نسوخ ابعت فس ةارقلا كارآا ضعت ل وادق عملا ةييسوتسس مامألا ذاشب انيك كلئاذاك
 نآرقلا يناعم نيب قفوي نأ :كلذب هضرغو «ثيدحلا ملعلا تايرظن نم ساسأ يلع موقي

 نأ كشوت تامولعم نم مهدنع ام نيبو «سانلا ضعب رظن يف ةدعبتسم ودبت دق يتلا

 كلذ ءارو نم يمري ناك نإو - وهو «لعملاب ةملسم يه وأ ,مهدنع ةملسم نوكت

 يي كرما فولأم نع نايبلاو حرشلا اذه لثمب انايحأ جرخي - ليبن ضرغ يلإ

 0 .نآرقلا لوزن تقو مهيدل
 ءامسلا اذإ# :قاقشنالا ةروس لوأ يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمف

 ةروشر يف ةريستفت رضزوتاللا اهراطفنا لثم ءءامسلا قاقشنا) :لوقي هدجن . . 4 تّقشنا
 5000-50 امدنع ءاهماظن لالتخاو ءاهبيكرت داسف وهو ؛# ترطفنا ءامّسلا اذإ

 ريس هيلإ رجني دق يتلا ثداوحلا نم ةثداحب نوكي وهو ؛هيف نحن يذلا ملاعلا اذه
 طي ردتعيت اهداصعف از عطيد ركل نع ةينرتلاب رجس ىنويكرك رعيواك «لاعلا
 وجلا نم ةقرفتم عضاوم يف رهظي «مامغ يأو مامغ كلذ نم ثدحيو ؛«هرسأب سمشلا
 لاح اهماظن لتخاو ؛مامغلاب تققشت دق ءامسلا نوكتن «عساولا ءاضمفلاو

 .2'2(هروهظ

 بيرقت كلذ نم هضرغ ذإ «هيلع ركشي ىليلج لمع مامإلا ذاتسألا نم ريسفتلا اذه

 .مهيدل ملسمو مهدنع دوهعم وه امب «سانلا لوقع نم هب ربخي امو نآرقلا يناعم

 ١155. ص نيمأ نامثعل .ددبع دمحم (١؟) ماا نوط اج ريشا 3

 .15 ص مع ءزج ريسفت (20)



 بم جور نستلاو نوفل ةبسحم
 لهو: #ةيئوكلا ةرهاظلا هذه لكم يلع بقرذ نأ نم نوكلا اسف يف دبال له نككلو
 هب ءاج امب نمؤن نأ انب يلوألا سيلا ؟ كلذ ريغ رخآ رمأب هلالخإو هداسفإ نع هللا زجعي

 نأ بسحأ ؟خيشلا بهذم وه امك تاليصفت نم كلذ ءارو اميف ضوخن الو «نآرقلا

 . هنم دبال هنأ يلع هديري الو ءالثم كلذ برضي خيشلا

 ىلع ريطلا لاسرإ ىف ليق ام ركذ نأ دعب «ليفلا ةروس ريسفتل ضرعي امدنع الثمو
 ةبصحلاو يردجلا ءاد وه مهباصأ يذلا نأ نم تاياورلا ضعب هب تءاج امو «ةهربأ
 تاشن ةبصحلا كلت وأ يردجلا كلذ نأ «ةميركلا ةروسلا هذه انل تديب دقو :لوقي
 هللا هليسرت د امم ريطلا نم ةميظع قرف ةطساوب شيجلا دارف وأ يلع تطقس ةسباي ةراجح نم

 2 بابذلا وأ قدرا نستفع نم ريطلا ا اس

 ايلا مومسملا نيطلا نم ةراجحلا هذه نوكي نأو « ضارمألا ضعب ميئارج لمحي
 را لا اذإف تاناويحلا هذه لجرأب قلعيف حايرلا هلم نذلا

 هذه نم اريثك نإو .همحل طقاستو مسجلا داسفإب يهتنت يتلا حورقلا كلت هيف راثأف
 اذه نإو ءرشبلا نم هكالهإ ديري نم كالهإ يف هّلل دونج مظعأ نم دعي ةفيعضلا رويطلا

 ال تاعامجو قرف وهو ءاهنع جرخي ال بوركيملاب نالا هنومسي يذلا ريغصلا ناويحلا
 يلع نيغاطلا رهق يف يلاعت هللا ةردق ركأ روع ترو نيل يبخل

 الو ,برغم ءاقنع عون نم نوكي نأ يلع الو «؛لابجلا سوؤر ةماخض يف ريطلا نوكي نأ
 هللف اهريثأت ةيفيكو ةراجحلا ريداقم ةفرعم ىلع الو ءهب ةصاخ ناولأ هل نوكي نأ ىلع

 ظ .ئشي لك نيلكع
 ويف ولا هين ئتلغ ]1 4ب5:  ”ةنغبا هنن ونمت نيك كو

 يف ضوخي حارف نآ نآرقلا تامهبم يف هتقيرط فلاخ دق مامإلا ذاتسألا دجت اضيأ انهو
 امك «تابوركيملاب مويلا ىمسي ب ام يه ريطلا نوكت نأ زوج مث «تايئزجلاو تاليصفتلا
 ن1 يي ل اذهو «ضارمألا ضعب ميئارج يه ةراجحلا نوكت 0

 كارقلا نورت كمر اهي لع فرعا نكيرد فيد يطل ايداقعكا يذلا بح
 لاجيت ردع كد ىإ هذ برصتي ذل ةرومللا ا

 .نوفلأيو نودهعي امب مهبطاخو «برعلا ةغلب نآرقلا ءاج دقو ؛لاوحألا نم
 «ميركلا نآرقلل هريسفت يف ةلماكلا ةيرحلا هلقعل يطعأ دق مامإلا ذاتسألا ناك اذإو

 فرطتلا هبشي ام ىلإ هب تلصو ةجرد ىلإ ءاهيف عسوتيو ةيرحلا هذه يف قرغي هدجم انإف
 هئارآ ىف ولغلاو ,هراكفأ ىف

 :سيلبإو ةكئالملا ةقيقح نم هفقوم ©

 :ةرقبلا ةروس نم اهدعب امو (74) تايآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمف

 )١( ص مع ءزج ريسفت /١6.
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 هيض ل نس تيبس جيمس يبس ملا ايس
 ضعب بهذو» :لوقي هدم «:ةصقلا رخآ يلإ . .4 مدآل اودجسا ةكئالملل الق ذإو

 نم ةكئالملا يف درو ام عومجم نأ وهو (ةكئالملا ينعم مهف يف رخآ ابهذم نيرسفملا

 0 ناسنإ ظفحو ناويح هقلخو تابن ءامنإ نم لامعألاب نيلكوم مهنوك
 الإ نكي مل تابنلا يف ومنلا ديار وجو ا( راويخلا هال وما روولا وعام هيض ىلاعاعا

 كلذكو ؛ةصوصخا ةيتابنلا ةايحلا هذه هب تناكف ةرذبلا يف هللا ةخعفن «صاخ حورب

 ةيهلإلا ةمكحلا هب تمت صوصخم ماظنب مئاق | يلك رمأ لكف «ناسنإلاو ناويحلا قبلات

 يف :لاجيا مل نيمو. اكلم عرشلا قالا ىف مدس ولا نوري ةساوف انك فداحتلا ىف

 ملاع نم فرعي ال ناك ادِإ ؛:ةيعيبطلا يوقلا يناعملا هذه مسي فيقوتلاب ةيمستلا
 عازن ال يذلا تباثلا رمألاو . ةعيبطلا يف اهرثأ رهظي ةوق وأ «ةعيبط وه ام الإ ناكمإلا

 نأ لقاعلا نكمي ال ءاهماظنو اهماوق هبو ءاهطانم وه ارمأ ةقلخلا نطاب يف نأ وه هيف
 هريس قع وتر هما يروا شن فيكس وت بولا بخ دا وكم
 نأل ءايعيبط اسومان وأ ةيعيبط ةوق هتيمست ىحولاب نينمؤملا ضعب ركنأ وأ ,ةكئالملا

 نع ءامسألا هبجُخت ال نم لقاعلاو ؛ةذحاو ةقيقحلاف ؛عرشلا يف درت مل ءامسألا هذه

 نمؤي ال يذلاو .ههنك كردي ال ادوجو حاورألل يري بيغلاب نمؤملا ناك نإو «تايمسملا
 االإ ملعي الو ءاهتقيقح مهفأ ال ةوق فرعأ نكلو «حورلا فرعأ ال لوقي بيغلاب

 ال هنأب فرتعيو «سحيو ىري ام ريغ ئش دوجوب رقي لكو «سائلا فلتخي مالع
 ال هنأ معزي يذلا اذه يلع اذامو ؟ههنك كاردإ ىلإ هلقعب لصي الو ,مهفلا قح همهفي

 نإو «؛هرثأ فرعأ بيغب قدصأ :لاق ول - هنع بيغ امب فرتعا دقو - بيغلاب نمؤي
 ني ركن ايبا يلع روام انا يضر نقلا نيستا فاعمل عهردق ردقأ ال تنك

 ؟نونمؤملا هب يظحي امب يظحيو ؛يحولا
 وأ قحلل هجو هيف رمأب مهي امدنع هرطاوخ نيب نزاوو «هسفن يف ركف نم لك رعشي»

 يلع اهيف ضرع دق رمألا نأك اعزانت هسفن يف نأب «رشلل وأ لطابلل هجوو «ريخلل

 يتح «لعفت ال لوقي رخآو «لعفا لوقي دحاو ؛عفدي كاذو دروي اذهف .يروش سلجم
 انستا يف عدوا ىانلا سلا اذنيف قيرطانملا .ديهلا يرعيو :نيفرطلا دعأ رضعتن

 ءاهتقيقح هنتكت ال حورو ؛ةهنك كردي ال ينعم ةقيقحلا يف يهو ءاركفو ةوق هيمسنو
 نإف «ءامسألا نم ءاشام وأ ؛ةكئالم هبابسأ يمسي وأ ءاكلم هللا هيضتسي نأ نعول

 عةقلطملا ةدا رإلا بحاص ىلع اهي رجحي فيكف «سانلا يلع اهيف رجح ال ةيمستلا

 . 2١7 (عساولا ملعلاو ذفانلا ناطلسلاو
 0 ا داصتألا لاقاوت

 ما لا 1 اعل يبا ماو

 .هنع ينعملاب يورم ريسفتلا اذه يف مامإلل بسني ام بلاغ (؟)



 بس 5 قو وسمو يسيل تسل
 نم ءاش امب اهربدو ضرألا قلخ امل يلاعت هللا نأ يلإ ةيآلا يف ةراشإلا نوكت نأ دعبتسي
 عونب اصوصخم يوقلا نم فنص لك لعجو ءاهماظنو اهماوق اهب يتلا ةيناحورلا يوقلا
 دعب قلخ ءهب صخ يذلا رثألا نم هل ددح ام يدعتي الو هادعتي ال «تاقولخلا عونأ نم
 اهريخستو يوقلا هذه عيمجب فرصتلل ادعتسم اهب نوكي ةوق هاطعأو «ناسنإلا كلذ
 عوضخلا ينعم ديفي يذلا دوجسلاب يوقلا هذه ريخست نع ربعو ضرألا ةرامع يف
 .هريغل طعي مل يذلا فرصتلاو ؛هل دح ال يذلا دادعتسالا اذهب هلعجؤ ريتا

 ةوق يوقملا هذه نم ينثتساو «ضرألا يف تادوجوملا لمكأ هنأل ؛هضرأ يف هللا ةفيلخ

 ليمت يتلا يهو ءازل ملاعلا اذهب هللا اهزل يتلا ةوقلا يهو «سيلبإب اهنع ربع ؛«ةدحاو
 وأ مدعلا ىلإ هدرتل دوجولا دم ضراعتو ؛صقنلا يلإ لماكلاب وأ اوكا ةيقيولاب

 دصتو «قحلا عابتا يف ضراعت يتلا وأ «ءانفلا يلإ دوجوملاب دوعتو «ءاقبلا ليبس عطقت
 اهب متت يتلا حلاصملاو عفانملا يلإ هاوق فرص يف ناسنإلا عزابتو «ريفلا لمع نع
 كلت ءاهيلإ لوصولل ادعتسم قلخ يتلا يدوجولا لامكلا بتارم يلإ لصيف ؛هتفالخ
 دار نيهاانعوب يصل هل يمسي انبلإ ملاغلا» ىف ذا اومكرف طوق اهرانآ تدل يتلا: هولا
 1 ْ . وه الإ هتمكخ رارسأ ملعي ال هلإ ةنحم اهنكلو

 ام نيدلا يف دجت مل «ليوأتلا اذه لوبق يلإ تلام انسفنأ نأ ولو :لاق

 ترصبأ ام يلإ سفنلا نوكرو ؛بلقلا نانممطا يلع ةدمعلاو ؛كلذ نم اهعنمي
 را لا مز

 يف ليثمتلا ريرقتو» :لوقيف ةصقلا يف ليثمتلا ربرقت يلإ رغسأ عضوم يف دوعي مث
 يف ةفيلخ ناسنإلا لعجب ةكئالملا هللا رابخأ نأ : اذكه بمهذملا اذه يلع ةصقلا

 ,هماظنو هماوق اهب ىتلا «؛هحاورأو ملاعلا اذه يوقو ضرألا ةئيهت نع ةرابع وه ضرألا
 ضرألا هذه يف دوجولا لامك هب نوكيف ءاهيف فرصتي تاقولخما نم عون دومجول
 يطعيو « هرايتخاب لمعي هنأل ضرألا يف دسفي ةفيلخ لعج نع ةكئالملا لاؤسو
 «كلذل ناسنإلا دادعت هربا ىف ا رويصتد ءامهل دح ال لمعلاو ملعلا يف ادادعتسا
 دادعتسال نايب اهلك ءامسألا مدآ ميلعتو «ضرألا يف هتفالخ يفاني ال هنأ نايبل ديهمتو

 ضرعو ءاهرامعتسا ىف هب هعافتناو «ضرألا هذه يف ئش لك ملعل ناسنإلا
 نوكل ريوصت باوجلا يف مهلصنتو ءاهنع مهلاؤسو «ةكئالملا يلع ءامسألا
 هتفيظو ٠ يدعتي ال ادودحم ملاوعلل ةربدملا حاورألا نم حور لك بحاصي يذلا روعشلا
 ةيقرت يف عفتني .هل يوقلاو حاورألا هذه ريختست نع ةرابع مدال ةكئالملا دوجسو

 )١( تفسيرلمنار:59/5١؟5.



 كل بيب
 دع لفت هرصمللا رع مر ايكفساو شيلا ءاباوت ءاقللدو ىف لادن للا قاف ةدرعم .قوكللا
 عزاسلا ناعم ىلع نقلا ةريسلا رطارخ ةيعاذ لاطنإو هرشلا خور ابها نع ناستإلا
 هيف نوكي نمز ناسنإلا ىلع ءاجلل كلذ الولو ضرألا ىف داسفإلاو يدعتلاو مصاختلاو

 ا ( يرشبلا عونلا اذه نم مهنوك نع نوجرخي وأ مظعأ لب ةكئالملاك هدارفأ

 اهيفامو اهظافلأو ةيالا قايس يفو ,خيشلا هزوج يذلا ليوأتلا اذه يف رظني يذلاو

 رماوألا هلعجب هل جوري نأ هلئاق لواح نإو .هدري نأ الإ هعسيال ,ةلواقمو ةرواحعم نم

 : يعيلكملا رهألا ١١ ينيوكفلا فأل ليبق نماةيالا ىف ةوررو لا

 : رحسلا نم هفقوم ©

 هدجم انأ ميركلا نآرقلا مهف يف ةعساولا ةيرحلا هسفنل ذاتسألا ءاطعإ رثأ نم ناك دقلو

 ال رحسلا ن نأ نم ةلزتعملا هيل | بهذ ام ىلإ بهذيو «ةنسلا لهأ روهمج يأر فلاخي

 رش نمو ل : هللا روش لم 4 را يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع كلذلو هل ةقيقح

 يح ا ثفنلا ينعم رسفي نأ دعب هدجين . . # دقعلا يف تاَناَقتلا

 امب اهل نوقرمجا ؛ طباورل نوعطقملا «نومامنلا مه انه مهب د دارملا) 0

 ةئاش لحب هللا 00 ةرابعلا تءاج امنإو ,مهمئامع م ارض نم اهيلع نوقل

 نيب ةبحملا ةدمع اولحي نأ اودار أ اذإ نيذلا (ةيدوعشملا ةرحسلا در 0

 ءاهولحو اهيف اوتفن مث ةدقع اودع «ةماعلا هب نومهوي اميف - الثم  هجوزو ءرملا

 ةنحستلا نم نوط نيكت ذا كينكت ةيييشعلا نيجورل ا نيب ىتلا دقعلل الح كلذ نوكيل

 ةميمنلاو «ةبذاك ةيفخ ةليسوب «ةوادع ىلإ ةبحم نم نيقيدصلا نيب ام لوحت اهنأل

 20 ونيافللا لكاذ
 | : ةحيحصلا ثيداحألا ضعبل هراكنإ ©

 :لاقف 2 لوسرلا رحس يف تاياورلا نم ءاج ام دري - هللا همحر - خيشلا حار مث

 هيف هرحس رّْثأو .مصعألا نب ديبل هرحس هَ يبنلا نأ يف ثيداحأ انه اوور دقو»

 كانا هناك رهو ائيش يتأي وأ , هلعفي ال وهو ئشلا لعفي هنأ هل ليخي ناك يتح

 «كلذ نم هب لزن ناك امم هيف - يفوعو «ركب نم رحسلا داوم تجرخأو «كلذب هأبنأ
 هب لصي يتح مالسلا هيلع هسفن يف رحسلا ريثأت نأ يفخي الو «ةروسلا هذه تلزنو

 «نادبألا يف ضارمألا ريثأت ليبق نم سيل «هلعفي الوهو اعيش لعفي نأ نظي نأ يلإ رمألا

 ٍ,لقعلاب سام وه لب ؛ةيداعلا رومآألا ضعب يف نايسنلاو وهسلا ضورع ليبق نم الو
 رد نوعبتت نإ :هيف نيكرشملا لوق قدصي امموهو «حورلاب ذخآ
 نأ هل ليخو ؛هلقع يف طلوخ نم الإ مهدنع روحسملا سيلو «[14 : ناقرفلا] م اروحسُم

 ااا هوع نع ريسع م6 ع رار انما يس ماع



 ا آ ”ج نورسفملاو ريسفتلا

 نم ريثك لاق دقو ؛هيلإ يحوي الو ؛هيلإ يحوي هنأ هيلإ ليخيف ,عقي ال وهو عقي ائيش
 خف رحسلا ريثاتب ربخلا نأ :اهل بجي ام الو ةوبنلا يهام نولقعي ال نيذلا نيدلقملا
 هنأل ؛نيعدتبملا عدب نم هب قيدصتلا مدعو «هب داقتعالا مزيلف حص دق ةفيرشلا سفنلا

 نيدلا بلقني فيك رظناف ءرحسلا ةحصب نآرقلا ءاج دقو «رحسلا راكنإ نم برض
 توبث يلع نارقلاب جتحي - هللاب ذوعنو - ةعدب دلقملا رظن يف حيرصلا قحلاو ؛حيحصلا

 نيكرشملا ءارتفا نم ةدعو « ِهلِيَي  هنع رحسلا هيفن يف نآرقلا نع ضرعيو «رحسلا
 مهنأل ءرهاظ نوكرشملا هدصق يذلا نأ عم ؛كلت يف لوؤي الو هذه يف لوؤيو ؛هيلع

 رعت كاطيمتلا ةسيالمور# هكاقلا و ةالذعلا هيلع همدان ناطيفقلا نإ :قولونقي اونأتك

 هنإف «ديبل ىلإ بسن يذلا رحسلا رثأ هنيعب وهو «هبورض نم برضو «مهدنع رحسلاب
 0 ا ا

 فول نعرف رعلاكدلا باتك هنأو ءهب عوطقم نآرقل ارقلا نأ هداقتعا بجي يذلاو

 ىفتب ءاج ل اا و ااا ا

 نيكرشملا يلإ هل رحسلا لوصح تابثإب لوقلا بسن ثيح ؛مالسلا هيلع هنع رحسلا
 يوما انمار قت وكمما »ببن رشق ك1 يديم ىلع ميرو قاطعا
 يبنلا ةمصعو ؛دئاقعلا باب يف اهب ذخؤي ال داحالاو ,داحآ وه - هتحص ضرف يلعف

 الو «نيقيلاب الإ هنع اهيفن يف ذخؤي ال ,دئاقعلا نم ةديقع هلقع يف رحسلا ينال وق

 قيرط نم انيلإ لصي يذلا ثيدحلا نأ يلع ؛نونظملاو نظلا اهيف ذخؤي نأ زوجي
 ريغ هنأ يلع ةلدألا هل تماق نم امأ ؛هدنع حص نم دنع نظلا لصحي امنإ ,داحآلا
 يف رمألا ضوفن نأ - انيلع لب - انلف «لاح يأ يلعو ؛ةجح هيلع هب موقت الف .حيحص

 طلوخ اذإ هنإف ءلقعلا ليلدبو باتكلا صنب ذخأنو «انت ديقع يف همكحن الو ,ثيدحلا

 وأ ؛هغلبي مل وهو افيش غّلب هنأ نظي نأ هيلع زاج -اومعز امك - هلقع يف يبنلا

 (...نايب ىلإ جاتحي ال رهاظ رمألاو ؛هيلع لزني مل وهو هيلع لزن اعيش نأ
 ملا

 بتكلا باحصأ نم هريغو يراخبلا هاور مامإلا ذاتسألا هدري يذلا ثيدحلا اذهو
 هن تيضأ يذلا رحسلا نإف ةوشلا ماقع لكي اه هفحتصاءارو نم سيلو ةحيستملا

 يلع رثؤت نأ نودب ندبلل ضرعت يتلا ضارمألا ليبق نم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع
 نأ ودعي ال رحسلا نم هلي يبدلاب مصعألا نب ديبل هلعف ام نإ اولاق دقو «لقعلا نم

 نأ هيلإ ليخي ناكف ( اطابر )هنومسي يذلا وهو ءاسنلا نع 00

 رحسلا امأ ء,كلذ نع زجع هتجاحب مهام اذإف ,هئاسن يدحإ نايتإ يلع ةردق هدنع

 )١( ص مع ءزج ريسفت ١95-1١8١.



 لل د رسل جب قله اول فيو هوه ادهن رق ع هني - هنع يفن يذلا
 ليل ا درسا اوصل دلال

 ل همس را ل رم اك

 ال داحآ ربخ نوكي نأ ودعي ال وهف - مهرظن يف حص ول - هنأ امك «يراخبلا هيوري

 دو ا اب وو كن وسلا كارل ل

 اذه نسبلو «نيبملاب قتلي نانيبلا نإ |«: اولا دكار« سيلا نفيوسبلا ةلرقم نه بادكلل

 هرقك كاع هدام هيدر هادم ماحس وأ (خيشلا هفعضي يذلا وه هدحو ثيدحلا

 ينب لك » : : نيخيشلا ثيدح اضيأ كلذ نمف «ىساقلا مكحلا اذه اهلان ثيداح ألا نم

 ثيدحلا حص اذإ» :هيف لاق هنإف . 1 (اهنباو ميرم الإ همأ هتدلو موي تاطيشلا هسمي مدآ

 00 قيقا نابع آل ليقمتلا ليت قفا وبيف

 - ةقيقحلا ةدارإ نم صلختي مث «هل نيخيشلا ةياور مغر ثيدحلا ةحصب قثي ال وهف

 بهذم ىلإ نوكر وهو «ليشمتلا باب نم ثيدحلا لعجب «- ةحصلا ضرف ىلع

 ءاوغإلاو ةسوسولاب الإ ناسنإلا ىلع هل طلست ال ناطيشلا نأ نوري نيذلا .ةلزتعملا

 هيف هجهنمو هكلسم وه.اذهو ؛«ريسفتلا ىف مامإلا ذاتسألا جاتنإ وه اذهف ..دعبو

 هنموه امبهمهتأ وأ ,خيشلا ىلع نجمنأ ملو ؛:ةقيقحلا تيضرأ دق نوكأ يلعلو

0 

 ١'( اضر ديشر دمحم ديسلا- ؟

 : مامإلا ذاتسألاب ديشر خيشلا لصتا فيك ه
 اهخويش نع ملعلا يقلت اهيفو ؛ماشلا سلبارط يف اضر ديشر دمحم ديسلا أشن

 عقو ءانثألا هذه يفو هظعوو هحصنب مهدشريو .هملعب مهديفي سلجو ءاهئاملعو

 اهيف ةباتكلاو اهجارخإب موقي ناك ىتلا «( ىقثولا ةورعلا ) ةديرج نم ةخسن هدي يف

 ديشر خيشلا أرقف ؛هدبع دمحم خيشلا هذيملتو «يناغفألا نيدلا لامج حالصإلا لجر

 لامج كسلا لاصتالا ل بعغرو ءاديدش اباجعإ نيلجرلاب بجعأف «ةديرجلا ىفام

 (ةدبع دمحم خيشلا هتفيلخب لاصتالاب هلمأ قلعت مث ظحلا هدعسي ملف ىناغفألا نيدلا

 حارتقا لوأ ناكو ه5١51١ ةنس بجر يف خيشلاب لصتاو «ةرملا هذه يف ظحلا هدعسأف

 ةورعلا ) ةديرج ىف بتكي ناك ام جهن يلع نآرقلل اريسفت بتكي نأ هيلع هضرع

 ريسفتلا ىف اسورد أرقي نأب مامإلا ذاتسألا عنتقا نيخيشلا نيب درو دخأ دعبو ,يقثولا

 هنا ماووكفوا قا قوقو ىلا 915 ةنه ف يف دلو( ؟) مب رانملا رعسفت ( 15



 دل 502غ 3 < تت ؟ج نورسفملاو ريسقتتلا بسسس
 هبالط 7 يلا نو تورز اقل يوياللال حاب نر روب يقل

 | هيديرمو

 اهيقلت يلع مهصرحأو «سوردلا هذهل سانلا مزلأ - هللا همحر  ديشر خيشلا ناكو
 دعب خيشلا سورد نم هرك ذي امب هيلع ديزي مث ؛عمسي ام ضعب بتكي ناكف ؛اهطبضو

 الإ كلذ لعفي مل هنكلو « (رانملا) هتلجم يف سانلا يلع بتك ام رشدب ماق مث ؛كلذ

 2١7. بيذهتلاو حيقنتلاب هل هلوانتو «بتك امل هذاتسأ ةعجارم دعب

 هنأ ذإ ؛مامإلا ذاتسألا ملعل ثراولا وه ديشر خيشلا نإ لوقن نأ عيطتسن هلك اذهل
 را سي نع نيني ال ناككةتاقو ومو دبادعت م سلا ورواد اه : نوت يع لكلا
 همر تماما ةاعسألا نأ وم ةيقر عيضلابورداام اييرغ هيلو هراكدا نع فرحتي
 انه انيزغ نيل كا انيك "00 ينر اكن نايت راد يهنايمو ا عد نانك عادلا
 هنأب ديشر خيشلا فصو مامإلا ذاتسألا نأ نم «ديشر خيشلا كذيمالت دحأ هب ثدحي

 ١. 7 (لمعلاو .قلخلاو «يأرلاو ركفلاو «ةديقعلا يف هعم دحتم )
 : ريسفتلا يف ديشر خيشلا جاتنإ ©

 رفكا هنأ انذيجول عركلا نآرقلل رينسفت نم دنيشر خيشلا هبعك اماانعيعت نحت اذإو
 يمسملا هريسفت بتك هنأ كلذو ءريسفتلا يف اجاتنإ مامإلا ذاتسألا ةسردم لاجر

 يهتناو نآرقلا لوأب أدعبا . .رانملا ريسفتب روهشملاو ؛ميكحلا نآرقلا ريسفتب
 دلما نق يبا دق نر ل يسب رو نم ا كر ذ يلاعت هلوق دنع

 ةرخآلاو ايندلا يف يِيلو تنأ ضرألاو تاومّسلا رطاف ثيداحألا ليوأت نم يبتملعو

 رعبا ريسيعا يحب اولا هدجلاع مث . .©# نيحلاصلاب ينقحلاو املسم يوت

 .هلك

 رتل ار طبل يف عوبطم ريسفتلا نم ردقلا اذه

 ..© يسفن ئربأ امو © : تعسر يس دس ه1 ةقالا يف يلاعت هلوق دنع

 .ةيآلا

 ةروسلا هذه ريسفت عبطو «فسوي ةروس ريسفت راطيبلا تجهب ذاتسألا لمكأ دقو
 .هّللا همحر ديشر خيشلا مسا لمحي لقتسم باتك يف اهمامتب

 «صاالخإإلاو ءنورفاكلاو «رثوكلا ةروس :راصقلا نم خيشلارسف دقو ..اذه

 )١( :رانملا ريسفت ةمدقم نم عوضوملا اذه انرصتختا 1١/1١ -١5.

 435/8 ةحفص يناثلا ءزجلا (؟)

 ددعلاب ديشر خيشلا ةايح نع هبتك لاقم يف مصاع نمحرلا دبع ذاتسألا وه اذهب ثدحما (؟)

 .مالسإلا رون ةلجم نم ةسماخلا ةنسلا نم 5



 بسسس 7ج نورسفملاو ريسفتلا - ظ ظ -1472]
 هيفو ؛هب سأب ال جاتنإ وهو اذه نم رثكأ ريسفتلا يف اجاتنإ هل فرعن الو «نيتذوعملاو
 وه فدهلاو .رداصملا يه رداصملاف ؛هذيملت حورب ةجورمم مامإلا ذاتسألا حور يلجتت
 وهاميف الإ نيلجرلا نيب قرف الو «راكفألا يه راكفألاو .جهنملا وه جهنملاو «.فدهلا
 ندا ريلق

 :ريسفعلا ىف هرداصم ©

 رخل تبا بق نع 0 قلادات مخ اق هيئات وشمل ىف مر هانضما ل
 هددتع مضاا ابضيا نيعتست'ناكو «ذنعاو عونضوم نف تابآلا و ا يفوت ب

 ل رواسب دار اكسل لب يان يمس رك رحل ا ودوم
 ذيلقتلا نم ررحتملا هلقعب هلك كلذ دعب انيعتسمو )0 هقلخ يف هللا ن نئسو برعلا ةغل

 ضعب انث دحيو «ىعخألا يلع هخيش لاوق أو .مهلاوقأ نم هب عنتقي اميف الإ .نيرسفملل

 نا يد عكا دمع يييمتلا يف بتكي ام عجاري ال ناك هنأ ) :هذيمالت

 مديل ديس ف نارعلا قسوم ناو أت[ا3[ورو هنيوقلا ىلع انو رعدفللا لاوقا رينا نقار
 هصقي دقو ءاركاش هناوخإ ىلإ ثدحتي هنإف هدنع نم هتباتك دعب الإ هيلع علطي مل وأ

 ,(') (ازورسم اطبتغم هتيب لهأ ىلع
 ".بهقعلا نم ةقراع.ه

 ذاتسألا ناك اذإف ,مامإلا ذاتسألا هيلإ فدهي ام نيع وهف ريسفتلا يف هفده امأو
 سابلا قرن ووسع نيس ناساف ل حي ذ) وه ريسفتلا نم هفده نأب حرصي مامإلا

 لثمب حرصي انبحاص نإف.2' 7 00 ايندلا مهتايح يف مهتداعس هيف ام ىلإ

 ريسفتلا يف اورشح نم يلإ موللا هجوي نأ دعب لوقيف ,هباتك عضاوم نم ريثك يف كلذ
 ام,تايليئارسإلا تافارخو ؛ثيدحلا تاعوضومو «نونفلا لئاسمو ؛مولعلا دعاوق نم
 ريسفت يلإ ةديدش تراص سانلا ةجاح نإ) :لوقي «نآرقلا ةياده نع سانلا فرصي

 50 تايآلا عم قفتي يذلا هجولا يلع نآرقلا ةي راده ىلإ هيف يلوألا ةيانعلا هجوتت

 ١ «حالصإلاو «ةيادهلاو «ريشبتلاو «راذنإلا نم .هلجأل لزنأ امو .هفصو يف ةلزدملا
 عضوم يف لوقيو «ى مانلا ةجاح دسيل طمنلا | اذه يلع هريسفت لمعيس هنأ ديرو

 اذه ىف هب ءا ادتهالا قرطو «نآرقلا ينعم ناين سينتكشتلا *ساناونست ثإ» رخآ

 ا نامزلا

 1 رمل ريس راما 710

 ةنسلا مالسإلا رون ةلجم نم ديشر خيشلا نع مصانع ن نمحرلا دبع ذاتسألا هرشن لاقم نم (؟١)

 .(ها5614 ةنس ١١5 ) ددعلا ةسماخلا

 1/2 رافلا ريستتا 8 اا د نانا نسكت 5 ”دو د



 ع6 .: ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 : ريسفتلا ىف هجهنم ©

 ار ورسم كلازفاووتس اان مانإلا ةاعنتالا هكوم ان زرع سيدان هيدس نار
 الو .تامهبمل نييعت الو «تايليئارسإ يف ضوخ الو ,نآرقلا صن يف ةديقعلل مكحت

 تاحالطصا ىلإ صنلاب عوجر الو نونفلا ثحابمل دشح الو ؛ةعوضوم ثيداحأب قلعت

 ,ةلوبقم ةلهس ةرابعب يناعملا نع فشكو عئار بولسأب تايالل حرش لب ؛مولعلا

 ,هتيادهل نايب و ؛تاهبش نم هلوح ريثأ ام دري هنع عافدو «نآرقلا تالكشمل حيضوتو
 عمتجملا ضارمأل ةجلاعمو ؛هعيرشت مكح يلع فيق وتو ؛هداشرإ ميظع يلإ ةلالدو

 ١ .هتقيلخ يف هللا نسل نايبو «هئاود عجانب

 دعب كلذو عئشلا ضعب جهنملا اذه نع ديحي - هير ديشر خيشلا دمجن هنكلو

 2١١ -:لوقيف كلذب وه انث دحيو «لمعلاب هلالقتساو ؛هخيش ةافو
 ل اهتادألا يكف ره عم فرحت يو قريع محلا يظن كنا لع شاول
 درا هايل اردعست تاكا ارب ديمستسا  ةا نمشي "ار اهقت اهم بوكو
 ءاملعلا نيب ةيفالخلا لئاسملاو.ةيوغللا لمجلا وأ ؛تادرفملا ضعب قيقحت يفو ءاهمكح

 قيقحتل تادارطتسالا ضعب يفو «ةفلتحملا روسلا يف تايآلا دهاوش نم راثكإلا يفو

 ءرصعلا | ذه يف مهنيد ةيادهب مهتبشي امب ءاهقيقحم ىلإ نيملسملا ةجاح دتشت لئاسم

 يتلا تالكشملا ضعب لحي وأ ؛ةعدتبملاو رافكلا نم هموصخ يلع مهتجح يوقيوأ
 )'١. (سفنلا هيلإ نكستو «بلقلا هب نكمطي امب .اهلح ايعأ

 لئاسملا يف اصوصخ - ديشر خيشلا نم ناك يذلا عسوعلا اذه نأ انل ودبيو

 سانلاب هتلجم قيرط نع لصتا ( ايفحص ) الجر هنوك الإ هيلإ هعفدي مل  ةيعامتجالا
 يشمتي نأ دارأف «رفاكلاو دحلملاو «نيدتملا مهيفو ؛مهبراشمو مهعزانم فالتخا يلع

 نع فشكيو «هداحلإ نع دحلملا د ريو ؛هنيد يلع نيدتملا تبثيف «عيمجلا عم هتباتكب

 )'١. هرفك نع عجريو هدشر ىلإ بوثي نأ رفاكلا لعل «مالسإلا نساحم

 دتتعاو .يأرلا يف ةعساو ةيرح يلع موقت «؛هخيش ءا 0 د رآامأ

 سما سد مسار ار

 هخيش دلقو ءاهنم ضعبب لقتسا نآرقلا ريسفت يف ةبيرغار اكفأ هل دمن اذهلو «ءاملعلا

 ٠ .رخآلا اهضعب , يف

 هال د ت١١

 . مل 0 لا سلا



 - ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس سل
 : رئابكلا باحصأ يف هيأر ©

 نأش ىف ةرقبلا الا مدل

 1 / فلاخي هددت: .« نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كوأف داع نمو ال: نب
 ملو تام اذإ امعلا لتقو ابرلا لكأ هجرد يف يتلا ةريبكل ل

 0 د ل را دل وم

 الإ مهاهني ال يذلا ,مهبر ةظعومب ظاعتالا نع ءادعبلا كعلوأف «هعيرحت دعب مرح ا ابرلا نم

 مزالي امك اهنومزالي نيذلا رانلا لهأ مه ,.مهعمج وأ مهدارفأ يف مهرضيامع

 ظ .نيدلاخ اهيف نونوكيف ؛.هبحاص بحاصلا

 نوك نمهقفلاو دئاقعلا يف ررقملا عم ةيالا قفتتل ؛نورسفملا دولخلا لوأ دقو)»

 ابرلا ليد © يلإ داع نمو : دارملا نإ :مهرثكأ لاف « رانلا يف دولخلا بجوت ال يصاعملا

 هلعج نم مهنع ركذ امو «ءابرلا لكأ يف مالكلا نأب مهضعب هدرو «اداقتعا هتحابتساو

 ديعولا ناك اذإف ؛مرحما ةحابتسا ينعمب سيل وهف « ميرحتلا لبق مهيأرل نايب وه عيبلاك

 . لعفلاب هلكأ يلع ديعو كانه نوكي ال هلحب داقتعالا يلع ارصاق

 يف لوق لك عاجرإ بجي . .ءاهقفلاو نوملكتملا بتك ام قوف نآرقلا نأ قحلاو»
 الإ انه دولخلاب ديعولا امو «سانلا مالك قفاويل ئش ليوأت زوجي الو «هيلإ نيدلا

 ةدارإ ىلع ظفللا ىف ةهبش كانه سيلو «دمعلا لتق ةيآ ىف دولخلاب ديعولاك
 اد نول اعلا لف يس سب ك1 قرارا يسرللا ييضبعلا سب ةاعدسالا

 نيرا قدر اعلا ادع نفرح وتا اقل ١ اسال راععتلا انقر تا ديبكا كرو
 نم هبحاص مصعي اناميإ يمسي ام لك ام :لوقنف هنع امأ ءثكملا لوطب دولخلا مهضعب

 هيف اشد قدلا ةيوللاو يلامجإلا ميلستلا ودعي ال ناميإ ناناميإ ناميإلا «رانلا يبف درا

 ةرابع وه ناميإو .هيلع مه اميف مهتضراعم مدعب ولو هلهأ ةاراجمو «هيلإ بسن وأ ءرملا
 يف ةرثؤم ناهربلاب لقعلا يف ةنكمتم «ناميإلاب نيقي نع نيدلاب ةحيحص ةفرعم نع

 هي ب يعاب ف حراوجلل ةفرصملا ةدارإلا يلع ةمكاح «ناعذإلا يضتقمب سفنلا

 بدع نب ناوتقإلا هع وكيل يذلا لاح رك ىف ايناطايل هعاخ هيام نوكب

 ةفخ اهيلع سفنلا بلغت وأ ءيسنت يتلا يصاعملا نم ابرلا سيلو .نايسن وأ ةلاهج

 ةبيغلاك ناسينلا ةرمغ يف اهنم اهبحاص عقي وأ ؛ةوهشلا ةروثو ةدحلاك شيطلاو ةلاهجملا
 هنكلو هللا طخس ىف دولخلا نم هللا نذإب هبحاص مصعي يذلا ناميإلا وه اذهف «ةرظنلاو

 نع «ةذللاو لاملا بحل اراثيإ ءادمع شحاوفلاو مثإلا رئابك يلع مادقإلا عم عمتجي ال
 هل هميق الف ءطقف يروص'وهف : لوألا ناميإلا امأو .حلاصملاو مكحلا نم هيف امو هللا نيد



 بولقلا ىلإ رظني نكلو «لاوقآلاو روصلا ىلارطعي ال يلا هنأل ,ىلاعت هللا دنع

 ىلاعت هللا باتك ىف هانررق يذلا اذه ىلع دهاوشلاو ؛ثيدحلا يف درو ءامك لامعألاو
 يتح ةنسلا عابتا نوعدي نم ريثك هلهج نإو ,حلاصلا فلسلا بهذم وهو ءادج ةريثك

 مل نإو نيدلاب فارتعالا ىلع ةداعسلا رادم نأ ىلع ءانب ءنيدلا مده ىلع سانلا اوأرج

 رئابك نم اهنأب فارتعالا عم «تاقبوملا باكتراب نوحجبتي سانلا راص يتح عهب لمعي

 اذه لهأ 00 دقو « مارح هنأب فرتعأ ملسم

 ىف ىتأيس امك سانللو هسفنل ل الظل سرا ودل نراهم ةوكي نأ يضري هنأبو «ديعولا

 بانكلا شعبي نمؤيف ضوصنملا دييضولا ركفيوأ « موزلماب فرتعيا ليف «يقرخلا ةيآ
 .21) (نالذخلا نم هللاب ذوعن :؟ضعبب رفكيو
 :مدأ ةصق يف هخيشل هديلقت ه

 اهب قلعتي امو سيلبإو مدآ ةصق ةصق نم هفقوم يف هخيش دلقي رانملا بحاص دج كلذك

 :لوقيف

 برلا نيب راوح عقو هنأو «:فيلكتلل دوجسلاب رمألا نوك ىلع ينبم ليصفتلا اذهو »

 رشبلا زئارغل د الو ير كارلا نأب لوقلا يلع امأو . سيلبإ نيبو هناحبس
 هنذإو هللا رمأب ةربدملا ضرآلا ةكئالم لعج يلاعت هنأ :ىنعملاف «نيطايشلاو ةكئالملاو

 [ 0: تاعزانلا ] © ارمأ تاربدملاف ه : لاق امك اهماظن را ادم اهيلع يتلا ! ننسلاب اهرومأل
 هللا ننسب هملعب ءاهلك اهب عافتنالل ادعتسم عوتلا اذه هللا قلخ ذإ ؛هتيرذو مدآل ةّرَحشم

 ءرونلاو «ءايرهكلاو , ءاوهلاو ؛ءاملا صاوخك ننسلا هذه يضتقمب هملعبو ءاهيف يلاعت

 ادعتسمو ءاهيف هتايآو يلاعت هللا مكحل هراهظإو ءاهنويحو ءاهتابنو اهوا :ضرألاو
 هنيدل مهب يدتها نم ةماقإو «هتلاسرو هيحوب مهصاصتخاو :ةدارقأ لطنعي هللا ءافطصال

 :يلاعت هلوقب ةرقبلا ةروس نم (؟١) ةيالا يف كلذ يلإ ريشأ دقو ؛هعرش نازيمو
 ردع لب ناسنإلا يلع ادرمتم ايتاع ناطيشلا لعج هنأ الإ 4 اهلك ءامسألا مدآ مّلعو
 ةماقإو هللا ةعاط يلع نيروطفملا ةكئالملا حور نيب طسو هحورب ناسنإلا نإ ثيحح نم هل

 - نيطايشلا مهو - مهرارش يلع بلغي يذلا نجلا حور نيبو «قلخلا حالص يف هتنس
 يلإ دعصي هب ام حيجرت يف هبر نم ارايتخاو ةدارإ ناسنإلا يطعأ 0

 .22) (نيطايشلا قفأ يلإ طبهي هب امو ةكئالملا قفأ

 )84 )1١ه - 558 © : دمعلا لتق نع هبتك ام اضيأ عجارو «45- 54/5 :رانملا ريسفت .
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 اج ةررسقلاو ريسقتلا ظ .:
 : هيبشتلاو زاجماب هعرذت «©

 ىلإ اهب لدعيو ءاهرهاوظ نع نآرقلا ظافلأ ضعب فرصي رائملا بحاص دجن كلذك

 يلا قئاقحلا نم رارفلل اليبس ليثمتلاو ةيسيستلا اوذختا نيذلا (ةلزتعملا نم هريغو

 1 يي رس لم الا

 ظل لذ مكمل ةدصم اق ماوم باك وأد هل ١ ءاسنلا

 » : وه انه دارملا ينعملا نأ رهظتسي رهظتسي هارن ؛ةيآلا . .. 4 اهرابدأ ئلع اهدرنف اهوجو

 1 ا ا سووشالا يو وما

 مكتحيضفو ؛مكيلع هكبلع هرصنو مالسإلا راهظإب«ءارولا يلإ ةرساخ ةئساخ اهد رنو «مالسإلا

 عيش ةيآلا لوزن دنع مهل ناك دقو «ءايبنألا هب ءاج يذلا ملعلاو نيدلا ما ا

 رابدألا يلع درلاو سمطلا لعج - يلع هب اهرسفن ام اذهف «ةوقلاو ةفرعملاو ةناكمل أ خرتف

 يأر وه هراتخا ام نأ نيب مث «ةيآلا هذه ىف نيرسفملا لاوقأ وقأ ضعب درس مث .. ( نييونعم

 هسورد ىف هيلإ لام يذلا هخيش )١(

 : رحسلا يف هيأر ©
 ةقيقح هل سيلو«عادخلاو هيومتلا نم ابرض الإ رحسلا يري ال رانملا تجلط فروت

 اذهلو ؛هلبق نم ةلزتعملا لوقو هخيش لوق لوقلا اذهب قفاوي وهو ؛ةنسلا لهأ لوقي امك
 يف اباتك كيلع انلزن ولو : ماعنألا ةروس نم (/) ةيآلا يف يلاعت هلوق رسف امدنع هارن
 ا و .«نيبم رحس ّذلِإ اذه نإ اورفك نيذّلا لاَقَل مهيديأب هوسَمَلَف ساطرق

 ةروص يف هل ةقيقح الام يري لييختو «لطاب عادخ رحسلا نأ يلع لدت ةيالاو»

 ٠ ©" (قئاقحلا

 هلع هلا لوسر رحس يف يراخبلا ثيدح دري نأ ديشر خيشلا عطتسي ملو ..اذه

 نيبو ؛ءاسنلا نع دقعلا ليبق نم ناك هنأ ىلع ثيدحلا لوأت هنكلو ءهخيش لعف امك

 . فم اع نع هبل هم نيويشا ير تاس خا وو كوكل رداع هع كلا

 .17'2ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم ريثك نم هيف نوعطم

 تاو انما ميقا 146-125 رانملاوريسفت" 65

 (نآرقلا ميتاوخ نم روس تسو ةعئافلا ريسفت ) ةعومجم نم قلفلا ةروس ريسسفت رظنا (*)
 1١595-١551. ص



 2 .: .: 5 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 : نيطايشلا ىف هيأر ©

 لقب عكف دا ركل ىنألا ةاوينلالا نيف زك علوا: للا يطا هال روف
 اقم ينال لا كراع لا كيم اجمل نعل اضينلا وعي محم اع لأ

 سنإلا نيطايش نم ليحو بذك وهف «مهرضو مهعفن يلع مهتردقو «سانلا

 .؟27(مهدحو

 : نجا يف هيأر ©
 يعدا نم نأ حجريو «لاوحألا نم لاح يأ يلع ناسنإلل يرت ال نجلا نأ يري امك

 ابيرغ اناويح يأر هلعلوأ .جراخلا يف هل ةقيقح الو ليختو هنم مهو كلذف نجلا ةيؤر

 ركذل (شماهلا) يف ضرعي مث اذه لوقي. 27 نجلا دارفأ دحأ هنظف ةدرقلا ضعبك

 يفوهو - ناطيش هنأب هل يبنلا رابخإو ةقدصلا رمت قرسي ناك نميف ةريره ىبأ ثيدح
 مث «ةرضتيي و: يتلا يري ناسنإلا نأ يلع لذت.ئنلا تيداعالا ني ةريعلو عراحلا

 اهلك تاياورلا هذه يف شيل هنأ باوصلاو ) :تاياورلل ههرس نم غرفي نأ دعب لوقي
 .7'2 (حيحص ثيدح

 . نجلا نم اعون ضارمألا تابوركيم نوكت نأ زوجيف كلذ يلع ديزي هدجنو لب
 ةروس نم (115) ةيالا يف يلاعت هلوق ريسفتل ضرعت امدنع لوقي ثيح كلذو
 نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي امك أألإ نوموقي ال اًبرلا نولكأي نيا ا: ةرقسلا

 د31 مرد ول هيف ةييس ماسلا يلا نإ تول وقت ةويفاكملا يرسوتوالاو . # سملا

 اذه يف تفرع يتلا ةيفنلا ةيحلا ماسجألا نإ لاقي نأ حصي هنإ :ةرم ريغ رانملا يف انلق

 (نجلا نم اعون نوكت نأ حصي «تابوركيملاب يمستو ةربكملا تاراظتلا ةطساوب رصعلا

 ارمألا رثكأل للع اهنأ تبث دقو
 : هْيَع ىبملا تازجعم ىف هيأر 5

 ال هنأ ررقيف ءاديعب ابهذم هَل يبنلا تازجعم يف بهذي رانملا بحاص اج كفو

 دهشي ام لوأتيو «ةينوكلا هتازجعم ضعب ركنيو ميركلا نآرقلا ريغ َهْنكَت يبنلل ةزجعم
 ندع ره ةماس انو هةيقاحتا نوم اينايتا ورش اك هع ويس وم كلانا نك املا

 ةجحلا وأ ,ةزجعملا ليبق نم سيلو «هبر نم يبنلل ماركإ هرظن يف وهف ةينوكلا تايآلا
 . هتوعد قدص يلع

 1 عا ف لايم نرسل لاما يتسم دل

 ( نآرقلا ميتاوخ نم روس تسو ةمتافلا ريسفت ةعوم 0-0 م) نم سانلا ةروس 1 1 00

 مرا ا ا ل را 5

 0 املا بلا . ( شماه ) قباسلا عجرملا (")



 هنري تيس سي سسسسس بص
 ةلوق لفقروو ةياالا اع ولولا اب بلك دأ ل تانالب ل أ تساند ارسل

 الإ ءايبنألا نم يبن نم ام) :امهريغو نيخيشلا دنع ةريره يبأ ةياور نم مالسلا هيلع

 نأ وجرأف :يلإ هللا هاحوأ ايحو هتيتوأ يذلا ناك امنإو ءرشبلا هيلع نمآ هلثم ام يطعأ
 .(ةمايقلا موياعبات مهرثكأ نوكأ

 نم هقاس امل ثيدحلاو نارقلا لفرنسا ضدي عكر اه يسعي زال بحاص نكلو
 رمقلا.قاقشنا ةيآ - ق ةنامهلا قيما ينعي - هضراعي دقو » :لوقيف هاعدم ىلع ةلدأ

 ىلع ةيآ [ هَع يبنلا اولأس اشيرق نأ نم :امهريغو نيحيحصلا ثيداح-أ يف درو ام عم

 ل ناحسال يف ةدراولا ثيداحألا يف نكلو «نيتقرف ناكف رمقلا قشناف هتوبن
 نيتالقلا دلما ىف امانتضف ةيكيراتو.(ةيلقعو.ةيملع تالاكشإو م اهالينانثاو اهسسف

 يف حي 0 ا ١ تايالا هيلع لدت ام.نأ انيبو «رانملا نم

 .اهيحرتقم ةباجإ يضتقت ةحرتقملا تايآلا نوكو نآرقلا يف كك دوبن ةزجعم رح
 96-2 0( يرد مطر اهلل نطوم كل قدا خطا رع لامست

 ا عل بشل و وقل ةضراعم نم انه صلخت دق ديشر خيشلا ناك 0

 روهظب رمقلا قاقشنا رسف ثيح «ةيآلا ةضراعم نم رخآ عضوم يف صلخت دق
 10011 ةححملا

 : هقفلا نم لكئاسم ىف هيأر ©

 نآرقلا نم ماكحألا طابنتسا يف ةعساو ةيرح هسفن يطعي رانملا بحاص دجن كلذك

 0 ل سس و م

 بتاك 8 : ةرقبلا ةروس نم ١6( » ,ةيآلا يف يلاعت هلوق يلع هبتك ام يلإ عجراف كل
 ل ل سل

 نأ نم ةنسلا لهأ نم ءاملعلا روهمج هيلع امب ابعي مل هنأ دجتسف « «نيقتملا ىلع

 ا ل تلا ا اس يل هذه مكح

 هللا همحر حارق .' 0 ' / رتاوتم هنتم نأ يلإ مأل | يف يعفاشلا حنج يذلا (« ثراول ةيصو

 ,خسدي مل قاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا مكح نأ :ةجح نم كلمي ام لكب دكؤي -
 ,عوضوملا اذه يف هلاق ام ركذب ليطأ الو .روهمجلا هب كسمت ليلد لك دنفي حار امك
 آلا نأ :لوقلا ةوفصو» : هلوقب ةلأسملا هذه يف ثحبلا يهنأ هنإ :كلل لوقأ نأ يفكيو

 ةنس رانملا ةعبطم ٠ 59ص فلؤملل يدمحملا ىحولا رظناو ؛*91/*9:رانملاريسفت )١(

 .ها* عه

 ش . ١517 ص لصفلا لوقلا رظنا ١(
 .ه١ 8017 ةنس ةينامثعلا ةعبطملا « 5٠ / 5 : يناكوشلل راطوألا لين (5)



 هش ١١ سس يس صحا ةرارييبلاو ىيياجحس
 اقع اهنا ىلع ليلد الو ءاهديؤت لب ؛ اهضراعت آل انينأل +تبيزاوملا ةياب ةختوسيم ريغ

 نأ كرمال يكدر ايكو يلا تكلا حا اجل ا كوبلر

 ناو هي اكسفلا ندتقي نوعي ور انك نييرقألا زا ةويدلا ولا ورشا نا نق يمانع هلو
 هبتك ام ذبنيف خسنلا يوعدب نورطاخي نيذلا نيفزاجما نم نكت الو .هقالطإ يلع هلعمجت

 "ا 4 نيفتملا ىلع اقح ل: هع ةمكا اهم انيستا ينزع فدعا معلا

 يرتسف ءاسنلا ةروس نم مميتلا ةيآ يف هيلإ بهذ ام ىلإ عجراف رخآ الاثم تدرأ نإو
 ا ل ل ل هنأ

 اميف ةديدش ةلمح مهيلع لمحيو «ءاهقفلا ةعامج كلذب فلاخيو ءارفاسم هنوك الإ

 نم يلع ركني امك «ءاملا دوجو عم مميتلا هل زوجي ال رفاسملا نأ نم هيلإ اوبهذ

 :نيدلقملا نم ملعلا ءايعدأ لوقيس »:لوقي اميف لوقيو «نيرسفملا نم ةيآلا لكشتسا
 يضتقت اهنكلو «متررق يذلا هجولا يلع ةغالبلا ةلماك «ينعملا ةحضاو ةيآلا نإ ,معن

 ةفورعملا بهاذملل فلاخم اذهو «ءاملا دوجو عم ولو زئاج رفسلا يف ميمتلا نأ هيلع
 لقعي فيكو ؟نيققحملا ءاهقفلا كئلوأ يلع اذه اهانعم يفخي نأ لقعي فيكف ءاندنع

 نإو - ءالؤه لثمل لوقن نأ انلو . .؟هيلإ اهوعجرأ ام رهاظل ضراعم ريغ نم اهوفلخي نأ

 نم هملسأو مالكلا غلبأ نوكي نأ لقعي فيكو : - هل ملع ال هنأل جاتحي ال دلقملا ناك

 نآرقلا ةغالبب نعطلا ؟حيجرتلاب يلوأ نيرمألا يأو ؟الكشم الضعم فعضلاو فلكتلا

 لد امب اوذخأي مل مهنأل ,ءاهقفلا يلع أطخلا زيوجت وأ ؟ءاهقفلا مالك يلع هلمحلا .هنايبو

 اهيف يتلا رفسلا صخر نم هريغ عم معتلملا قفاوملا وهو «فلكت ريغ نم ةيالا رهاظ هيلع
 رفح را اذه يوك يما وف «ناضمر يف رطفلا ةحابإو اهعمجو ةالصلا رصق

 رظن يف مايصلاو ةالصلا نود امهو «ءوضولاو لسغلا كرت يف رفاسملل
 4 ريدا

 ةصخرلا هذه نع ءاهقفلا ريهامج ةلفغ ءبجعلا بجعأ نإ الأ» :لاق نأ يلإ

 رهظأو «مايصلا كرتو ا ا ا ا ةرابع يف ةحيرصلا
 . .ماكحألا رادم هيلعو صنلاب تباثلا رسعلاو جرحلا عفر يف

 07 الطب هديق الو طش الي وفاسملل ةصخر مميشلا ذأ اذإو» :لاق مث

 نم اولاق ام اهنمو «ءاملا دقف طارتش نا يلع اهئانب يفا وعسوت يتلا تاديدشتتلا

 دحو برقلا دحك دودحلا نم كلذل هوعضو امو ءرفسلا يف هبلط بوجو
 7 وعلا

 تم ارجل 61 نامل نيشقت :181/ 1+ رانملا ريسقت (15



 ”ج نورسفملاو ريسفتلا سس _ا|ا ل208
 : نيرسفملا ضعب يلع هتلمح «©

 هب بقعتي اميف عسوتلا ريثك ناك رانملا بحاص نإ :لوقن نأ انتوفي الو :.اذه

 ريثكلا يف مهيلع هنم ةوسق عم ,مهنم يزارلا رخفلا اصوصخ «نيرسفملا ءامدق انايحأ

 77 يبلاشللا

 : تافارخلاو عدبلا يلع هتلمح «©

 داشرإلاو اهراوع نع فشكلاو نيملسملا عدب عبتت يلإ دارطتسالا ريثك ناك هنأ امك

 .نايحألا نم ريثك يف هنم فسعتو ددشت عم ءاهجالع يلإ
 :ليجنإلاو ةاروتلا يف ءاج امب نارقلا تامهبمل هحرش ه

 نيرتيسلا يس اموب ةميض عقالاك نادل بيك اصإاا أ يلع هبنن نأ انتوفي ال كلذك

 0 هللا باتكل احورش اهنم نوذختيو ؛مهريسافت يف تايليئارسإلاب نوجزي نيذلا
 ام اريشك هنأ كلذو هلل يوك عل ١ اذه نم وه اميف اضيأ وه
 يلع اهب دري وأ «نآرقلا تامهبم ضعب اهب رسفي اراث هل | باتكلا نع لقني

 قاشع يلع ريكنلا ددشي يذلا رسفملا اذهب ردجألا ناكو (2؟ "7 نيرسفملا ضعب لاوقأ
 وهو دي ”:تافكلا زها نعمك نع زمملا نعاسنا و ع فكي نأ كانيليقازتالا

 . ليدبتلاو فيرحتلا اهيلإ قرطت دق هنأ فرتعي
 : مالسإلا نع هعافد ©

 امهب طاحأ امنع فشكو «نآرقلاو مالسإلا نع عفاد دق لجرلا نأ انتوفي الف اريخأو
 كلج ياو نمو فيجا و هنانشل كلذ نق رمعشمما يقوم نك ا هشبمو كوكش نم

 ةئيرج راكفأ نم هلام يسن الو ءاهييلع دمحي لجرلل ةيزم كلتو «هريسفتو
 . ةفرطتمو

 ريسيلا ليملاب : ( توكرلا ااررسف نيذلا نيرسفلا نم هريغو يرشخمزلا يلع هب بقع ام رظنا )١(
 .4 اومّلظ نيذْلا ىلإ اونكرت الو : دوه ةروس نم )١١1( ةيآلا يف يلاعت هلوق يف

 امو توباقلا نع جورخلا رفس نم نيرشسعلاو سمانخلا لصفلا نع هلقن ام رظنا (؟)
 الاق ثيح نوراهو ي رسوم ءاعدل هللا ةباجتسا هب رسف ام ىلع هداهشتساو ( 8*28 « 487 /؟ )هاوح

 مهيولل ىلع داو مهلاوم أ ىلع سمطا انبر © : سنوي ةروس نم ( 15 288) نيتيآلا يف ءاج امك

 رفس يف ءاج امب «ةيآلا ..# امُكتوعُد تبيجأ دق لاَق « ميلألا باذعلا اوري تح اوسؤي الف
 1,14/1١١(. )جورخلا



 سس #1 ست سس ؟ج نور سفملاو ريسفتلا سس
 ١" يغارملا يفطصم دمحم خيشلا ربكألا ذاتسألا - م

 درب يس حلا ردم رتل عبلا .٠
 هتقيرط يلع جهنو ؛مامإلا ذاتسألا حورب رثأت الجر ةسردمل ا هذه لاجر نم فرعن مل

 تقصلأ يتلا بئاوشلا نم مالسإلا ةيقنت يلع لمعلاو ؛ديلقتلا حارطاو دي دجستلا نم
 ىفطصنمم دمحم خيشلا ر تكألا ذاتسألا لثم ؛هداشرإو هيده نع نيلفاغلا هيبنتو ؛هب

 ٠ . هناوضرو هللا ةمحر هيلع يغارملا
 04 يلم ل ريا رق ايس و ركل ا ذاتسألا ةسردم يف لجرلا اذه ير

 . .نيملسملاو مالسإلا ليبس يف فقي ام لك يلع ةروثلاو .حالصإلا يف ةمغرلاب انيلم
 يلإإ لجرلاب فد سالصإلا يف ةبغرو ريخلل بح نم هيف امب رماعلا (يتفلا بلقل اذه

 دنع هب فقو اريخأو «ةينيدلا تيصانملا يبت 0 هب يقرتو «ةيعامتجالا ةايحلا ن

 (هربنم قوف نم قفدتت دي دجتلاو حالصإلا حورب اذإو ءرهزألل اخيش لجرلاب اذإف“:ةياغلا

 لا ميس و ل ل ل ا يلعو
 .ررنلاو ةايحلاو ءرحسلا لمع اهيف

 ملو ؛ديشر خيشلا همزال امك ةليوط ةمزالم مامإلا اذاعي قمارلا عيسلا ردايزولا
 الاقيقحت رثكأو ارثأ قمعأ كلذ مغر يلع ناك هنكلو «سلج املثم اريثك هيلإ سلجي

 6-5 يف رسلاو «ديدجتلا ل كل ل ا
 هيف ناك ام مث ؛ةريبكلا ةينيدلا بصانملا فلتخم يف خيشلا بلقت وه - ادل رهظي امك
 270 رسلجأ ام ؛هلإ اهتلامتساو هيعماس بولق بالجتسا يلع ةردقو ةيبذاج نم
 .عراشلا لجرو «ريغصلا بلاطلاو ؛ريبكلا خيشلاو ؛ريزولاو «ريمألاو ؛كلملا

 مامأ احيسف ناديملا د ا ل ل ا ا ع
 دف دع و يع تاسف لسا نع ىرعرلا هع ور كف اور ارآب هيف يقلي ؛ خيشلا

 .ئش لك معتف رشتنت نأ ثبلت ال مث . , هيلي رت
 هيف لعجو «ةيمالسإلا ةم ةمألل يلاعت هللا هعرش يذلا روتسدلا وه هللا باتك ناك اذإو

 نإ عقلا هي لصي ياذلا بابلا وه نوكي ال ملف «ةرخآلاو ايندلا يف اهتداعسو اهريخ
 . حالصإ نم هيلإ فدهي امو ؛ريخ نم هوجري ام
 1 :ريسفتلا يف هجاتنإ 6

 اهيلإ عمتسا يي نآرقلا ريسفت يف ةينيد اسورد دقعف «بابلا اذه خيشلا قرط
 ءتلق امك عراشلا لجر يلإ كلملا نم ؛مهتاقبط فالتخا يلع سائلا نم ريثكلا
 تعبط اريشأو ؛مالسإلا لودو «ضرأل لاق هتك يف اضيأ سوردلا هذه تيعذأو

 .اهرثأ دادزيو ءاهعفن معيل سانلا يلع تعزوو «سوردلا هذه

 )١( ةنس يف دلو ١88١ « ةنس يف يفوتو ١545

 00ج نورسفملاو ريسفتلا - 58م9



 ”ج نورسفملاو ريسفتتلا سبيس بسسس يسِس ل #6[
 تلابآ نيف هسوات اهرادمم نكي وتو ةردكلا نق يناه سوزقلا هذه نكت من

 .ةيمالسإلا ةبتكملا هب دوزت نأ يف عمطنو بغرن انك يذلا «ريبكلا رادقملاب نآرقلا

 انبهذ نحن اذإو ءاليلق ارادقم الإ نآرقلا تايآ نم سوردلا هذه لوانتت مل ..

 :ةرقبلا ةروس نم ( 1717 ) ةيآلا يب م ل ل ا م

 نيدذلا كئلوأ ه : هلوق ىلإ .. .4 برغملاو قرْشَمْلا لبق مكهوجو اوُلوَت نأ ربْلا سيل

 ال # نرقّتملا مه كتلوأو اوُقدص

 لإ .اوعراسو ظ نارمع لآ ةروس نم ( 178-18 ) تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو

 ساّئلل ناَيب اذه :  هلوق يلإ.. . 4 ضرألاو تاَوَمَّسلا اهضرع ةّنجو مُكَبَر نم ةرفغم

 (") 4 نيقّتمْلَل ةظعومو ىدهو

 نم مكل عرش ا: يروشلا ةروس نم ١4( :17) نيتيالا يف يلاعت هلوقل هحرشو
 كلش يفل مهدعب نم باتكلا اوثروأ نيذْلا إو © : هلوق ىلإ. . . « احون هب ئّصو ام ٍنيدلا

 . 250 #4 بيرم ُهَنَم

 أ اا لف ل :ماعتإلا ةروس نم ( 97 ب. ه١ تالا يف يلاعت هلوقل هحرشو
 (11 4 نوُقتت مكّلعل هب : كاسر كد . 4 مكيلع مكبر مرح ام

 2000 ةرسثلا ةروتم 05 ١87 ) تايآلا يرو ا ةسلسل 1

 0 ' « نودشري مهلعل يب اونمؤيلو ا: هلوق يلإ.. .  مايصلا مكيلع بتك اونمآ

 يذلا هيأ اي: لافنألا ةروس نم ( 54-55 ):تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو |

 لضفلا وذ هّللاو ل: هلوق يلإ . .4 مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ

 .171 4 ميظعلا
 ةروسل هحرشو ؛(*7 ديدحلا ةروسل هحرشو «( ") تارجحلا ةروسل هحرشو

 ش ,5353نامقل

 لامها هقول كاطع ىف هير شكشإلاب يريضوتلا دسك قرانلا اذه نقلا او

 .ه107١ ةنس ناضمر يف ةرهاقلاب نيسحلا دجسمب سردلا اذه ىقلأ (؟)

 .ه05١1 ةنس ناضمر يف ةرهاقلاب ءالعلا يبأ ناطلسلا دجسمب سردلا اذه يقلأ (
 .ها155 ةنس ناضمر يف ةرهاقلاب يفنحلا ناطلسلا دجسمب سردلا اذه يقلأ ( 5١

 نع و دل اعمح ىف ةرفاطلا» بعد ةديسلا دجسمب سردلا اذه ىقلأ (5)

 شا 05 هتان ظمر ف ةيرادقكسال ان يف عصوتلا ا دجسمب سردلا اذه يقلأ (1)

 .ها١ه/ ةنس ناضمر رهش يف ةثالث سورد يف (7)

 اه 2١585 ةنس ناضمر يف ةروسلا هذه ريسفت يقلأ(38)



 سس ع 2ع [ سس سس ير بس ؟ج نو رسفملاو ريسقتتلا سس
 دام ماعنألا ةروس نم ( 10-١150 تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو

 237 رويل رطل ىلإ“ .4 اَهلاثمَأ رشع هلَف ةنسحلاب

 رقعلا نحن اطب ف ارعتالا ةزوبس نيف مو ف تا همر تايآلا يف ينافي هلوقلا هخرخو
 . 229 ةروسلا رخآ يلإ . .*4 فررعلاب رمأو

 اوُناَق نيدلا نإ: تلصف ةروس نم ( 86 0 ) تايبآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو
 0 . 151 4 ميمح يلو ُهنأك لف دلوق يلإ . . . اوماقتسا من هللا انبر

 كتّلوأف هنيزاوم تّفَح نمو 8: ( 4) ةيآلا يف هلوق يلإ فارعألا ةروس لئاوأل هحرشو ٠
 .(44)4 نوملظي انتايآب اوناك امب مهسفنأ اورسخ نيذلا

 ترمأ امك مقتساف ظدوه ةروس نم ( ١7-1١5 )تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو ْ

 ا رول ارا ىلإ . # كععم بات نمو
 نأ مُكرمأي ِهَّللا نإ لف: ءاسبنلا ةروس نم ( 55 «ه8) نيتبآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو. /

 . 250 4 اليوأت نسحَأو ريخ كلذ ا: هلوق يلإ.. . < اهلهأ ئلإ تانامألا اودؤت

 كنس سدر دعرلا ةروس نم )١7( ةيالا يف يلاعت هلوقل هحرشو
 00ا 097 ب لامألا للا برضي كلذك ل: هلوق ىلإ. . # اهردقب ةيدوأ تلاسف

 0000 /5) تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو

 '7 ةروسلا رخآ يلإ . . 4 نيقتملل ةبقاعلاو اداسف الو ضرألا يف اوُلَع نوديري ال نيذلل اهلعجن
 6 كرابت ل: ناقرفلا ةروس نم ( )١- ٠١ تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو

 #2804 اروصق كلل لعجيو 8: هلوق يلإ. . 6 هدبع ئلع ناقرفلا
 دابعو ل: اضيأ ناقرفلا ةروس نم (اا/ - 7 )تايآلا يف يلاعت هلوقل هحرشو

 نوُكي فوسف متبذك دقق 8: رق لا .« انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا
 ل ' # امازل

 اا دب ناعم ر ىف افريل ققلا عاام
 .ه751١ ةنس ناضمر ىف ريسفتلا اذه ىقلأ (8)
 .ه557١ ةنس ناضمر ىف ريسفتلا اذه ىقلأ (4)
 .ه7557١ ةنس ناضمر ىف ريسفتلا اذه ىقلأ (5)
 .ها١ 8 ةنس نابضمر ىف سردلا اذه ىقلأ (")
 ,دهاا06 8 دس ناضمر ىف سردلا اذه يفلأ (أ/)
 ع مالكلاب ت ايلا ه دهدذهل هحرش مدق دقو ؛ ءاه ١55157 ةنس ناضمر ىف سردلا اذه يقلأ (8)

 .اهيف ةربعلا عضوم نيبو هموق عم نوراق ةصق
 .ها ٠ ةنس ىف نيملسملا نابشلا ةيعمج رادب هاقلأ (39

 لها ف هنن ف ىيملشملا ةايعلا ةيغس رادجماقلا م1



 ميم ب سس بن اج
 .2 "7 كلملا ةروسل هحرشو .2 7 رصعلا ةروسل 00

 هعنق يلم وهو «ريسفتلا ىف ف جاتنإ نم دل يع اج ىغارملا ذاتساألل ام لك وه

 يرارسم يوصي جمر د : |! فدهي ار ظنلاب ؛ هيل

 ءوالولا يد نست

 نأ دعب نآرقلا يلإ نوملسملا نم ريغك بولق تفل دق نوكي نأ خيشلا بسحو

 ل ا ل للا

 : ريسفتلا يف هجهنم ه©
 كانا ماني قرصاام ييسر ريما يف وربك ألا ذاتسألا جاتنإ ناسنإلا عبتتي

 تان دري يدور دن راو ناك د يزن هن مطور رص كيلا نأ ظحليف «ميركلا نآرقلا

 ءرشبلا ةياّده لئاسو هيف رهظت امو هتمظع تايآو هللا ةردق لئالد هيف ىلجتت ام نآرقلا

 تايآلا ىلإ هتيانع نم اريبك ابناج همججو هنأ اضيأ ظحلي امك علا و هدا عضاومو

 يف فقي ال نآرقلا نأ سانلل رهظيل «يبرقلا ةلص ثيدحلا ملعلا اياضقو اهعمجي يتلا

 نم هيلإ هللا هيدهي اب كلذو« «هتايرظنو هدعاوق نم حص ام مداصي الو «ملعلا ليبس

 الو اهوأش غلبي ال ةقد . .ثيدحلا ملعلا اياضقو «نآرقلا اياضق نيب قيفوتلا يف ةقدلا

 .ليبسلا اذه ىف همهف دكو «هسفن لغش نم الإ اهرطخ كردي

 ْ :ريسفتلا يف هرداصم ©
 هللا باتك يلع هبورذ ريضحت يف كيكعشيب ناك دم هللا هيض ت عيسلا نأ دقتعأو

 يف رسف عضوم يف لمجأ ام لعل «دحاو عوضوم يف تايالا نم ناك ام عمجب يلاعت

 نايب نم حص ام يلإ اضيأ دنتسي ناكو «يرخأ ةيآ يف نيب ةيآ يف مهبأ امو «رخآ عضوم

 ةغللا بيلاسأ يلع مث «نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا نايبو كَ لوسرلا

 اذه يف هلقع غلي مل هنكلو ؛نيرسفملا ءامدق هبتك ام يلع مث ؛نوكلا يف هللا ننسو

 ,هلقعو هبلق يلع اهيف ام ضرعيو «هرظن مامأ اهلك رداصملا هذه عضي ناك لب هلك

 ارب ايلا لاا ا ل يللا

 اميف الوأ رظني نأ نودب نآرقلا رسف هنأ هللا همححر - يغارملا ذاتسألا نع عمسن مل

 يف لئاوألا هب تأي مل امب يتأ هنأ هسفنل يعدا هذا دنع اقلب تار: طورسسلا عشك

 ام يسني الو :نيمدقألل لضفلاب فرثعي هاندجو كلذ نم سكعلا يلع لب ءريسفتلا

 ١١( ةنس يف نيملسملا نابشلا ةيعمج رادب هاقلأ ١ 551١ه.

 مدر هل سرب ملا ا 00 سيلا
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 2و هيب 5# نورسفملاو ريسفنلا
 ل ا

 )١ (مهضاير نم ت تارهزو «نيمدقألا انفالسأ سرغ نم تارمث الإ

 ل يري ناعم سا لع < هللا همحر - خيشلا لماحتي مل
 اذهو ؛هترابع يف اهيزن ؛هدقن يف افع ناك لب ةعذاللا ؛ةعذاقلا تارابعلاب مههوجو

 .مهيمدقتمو انفالسأ عم ةصاخبو «ءاملعلاب هلمجأ ام بدأ
0 1 

 (:هخيش جهنم هريسفت يف جهن حهن دق هللا همحر - يغارملا ذاتسألا نإو ..

 اهنع تكس تايئزج يف لخدي الو ا

 دفع ناك ةقيفي علا أ ةفوتوملا تاياؤرلا كان ةة42 لويسزألا انيدغ نضرتغاو «نارتلا
 اهنم لعجي يتح ؛هيدل ةلوبقمب ةيليئارسإلا رابخألا الو ,هريسفت يف اهب جزي يتح

 يف يامل ودل قرع ام نعل اذهلف ؛هليصفت نع تكسو نآرقلا.هلمجأ املاحورش

 اهضرع ةئجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ل : نارمبع لآ ةروس نم ( 17 ) ةيالا
 اين ةنآلاةريستتك نم يودي: نإ كعب لوقي هد, « نيقّتمْلل تدعأ ضرألاو تاومّسلا

 .اذه مهفي يبضاملا لععلا نأل «نآلا ةقولخم ةئجلا نأ يلع اهرهاظب لدت ةيالاو» : هصن

 يف نم قعصف رولا يف ف خفنو ]: يلاعت هلوق ليبق نم نوكي نأ زئاجلا نم هنأ ريغ

 اذه يف ثحبلاو «نآلا اهقلخ يلع لدي الف رمزلا ] 4 ضرألا يف نمو تاومسلا
 .2') (هعحت لئاط الو « هل ةدئافال

 نيذْلا اهي اي : ةرقبلا ةروس نم ( ١81 ) ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو
 :لوقي هاندجو «ةيآلا . را ل ل ا

 ناضمر رهش وهأ لبق نم ةقباسلا مالا يلع هللا هضرف يذلا وه ام ملعن ال نحنو ..

 0 ل ل
 يلع ضرف اموص نأب نمؤن نحنف «ئش لك يف ةلثامملا يلع لدي ال هيبشتلاو . بلقلا
 يرخألا منألا دنع افورعم موصلا لازي الو .هتيفيك الو هرادقم ملعن ال ؛ةقباسلا مألا
 .7'2(ةفلتخم عاضوأ يلع

 انيتآ دقلو ' : نامقل ةروس نم (١؟) ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمو ..
 يف سانلا فلتخا» 0 ا .4 هلل ركشا نأ ةمكحلا نامقل

 ناك هنإ : ليقو «ليئارسإ ينب نم هنإ :ليقل ةف ؟رهمألا يأ نمو؟ ؛'وه نم وه اذه نامقل

 نم سانلا نمو . ىنانوي هنإ : ليقو . رسم 00000 :ليقو .ايشيح ادذبع

 .ديدحلا ةروسل هريسفت ةمدقم ١١(

 .م358١ ةنس رهزألا ةعبطم ه١ ها/ ةنسل ةينيدلا سوردلا نم 5 ص ()



 هنإ لاق نم مهنمو «يبن هنإ لاق نم مهنمو «منغ يعار هلعج نم مهنمو ءاراجم هلعج

 الف ةمكحلاب هللا هفصو نأ دعبو ؛هنيلع لوعي دنس اهل سيل لا وقأ هذه لكو «ميكح

 10111715 راسم وج راصاا نإ رو لعب يي رب مر ورا كاوا قا ا ضار

 :عيرشتلا رارسأ راهظإب هتيانع ©
 عيرشتلا رس راهظإب اريبك امامتها هريسفت يف متهي ربكألا ذاتسألا دحجن كلذك

 هتياده نع فشكيو ,مالسإلا نساحم رهظيل «ىهلإلا فيلكتلا ةمكحو (ىمالسإلا

 .سانلل
 موصلا رس يف ضيفي هدجمن «ةرقبلا ةروس يف موصلا تايال ضرعت امدنع الثمف

 ةضاير وهو ؛مالسإلا اهيلع ينب يتلا ةسمدلا ناكرألا دحأ مايصلا» : لوقيف هتمكحو
 0000-2 ا ل ل

 برقلا ىلإ اقوش مهرطاخ جعزناو «ةيهلإلا تاذلا نع ادعب اوسجحأ املك «موصلا يلإ

 :ةعيبطلا اهيضتقتو «سفنلا اهيلإ عزانت يتلا تاذللا نم نامرحلا يلع ربصلا يفو»
 سوسو اذإ دهعلاو دقعلا ضقن مدعو «مزعلا ين يضملا يلع ةيوقتو «ةدارإلل ةيبرت

 ةدارإلا ةيوقت ىفو «تاقشملا نم اهيفامل ,دوهعلا نع جورخلا سفنلل نيزو ناطيشلا

 ةبقارملا ةكلمل تبغتو ةئينامطلاو لوبقلاب ةيهلإلا فيلاكفلا ئقلتل داذعإ وحنلا اذه ىلع

 هللا يرتقت ققحمت هبوب يدل لك اذه ىفو :ةايفللا قلخ ةيؤقتو:عهللا نم "فوتحلاو
 يب افلا عفو .قاحوو عادلا اعونذإ ةينسععلاوب ل كنبلا وو اعكيبلل : سفن ويعشتو

 ْ .مهلاذنأو مهمارك نيبو ,مهئانبجو لاجرلا ناعجش
 دعب ضرملاو ينغلا دعب رقفلا ,نكمن ةايحلا هذه يف ئش لك نأ يفخي سيلو»

 ءادعألا بلغتو ؛اهيف ةئنينأمطلا دعب ناطوألا نع جوزنلاو «زعلا دعب ةلذلاو ءةحصلا
 ضورعو .ناسنإلل ضرعي نأ ليبسب وه ام كلذ يلإ امو ..مهرهقو مهيلع بلغلا دعب

 يف حرمبو ءردقب لكأيو ءردقب ماني ةفكركتم مستو «ةللدم سفن ىلع ءايشألا هذه

 هيلإ قوسي وأ ءاهلامتحا ىلع يوقي ال ةمدص همدصي دق ةريشعلاو لهآلا نيب تاذللا

 ْ ظ .سأيلا هثرويو عزجلا
 ضوري ام تادابعلا نم لعجي نأ ؛«ميلعلا ميكحلا ةمكح تضتعقا هلك كلذل

 )١( ص نامقل ةروس ريسفت ١8 - ةنس رهزآلا ةعبطم ١914١.



 دس ا دمج بكم ب مص رشا شل عسب
 او ابسعلا اه ىنع ناك ووو تل ا اا ا

 . موصلا
 ,ماسجألا ةيبرتب ينع دقف «قالخألا بيذهتو حاورألا ةيكزتب مالسإلا ينعامكو»

 مالسإلا نأ كلذ.ءديفمو عفان وه ام لكو تابيطلا حابأو ءاهب راض وه ام لك مرحو
 «توملا باهي ال ايوق «قارعألا رهاط «قالخألا بذهم «ةايحلا يف الماع الجر ديري

 نسح اميحر الجر ديريو «ةريشعلا نع دوذيو «نطولا نع عفاديو نيدلا نع عفدي
 نع ايثدلا هيهلت ال الجر ديري «هنطو ىنبو « هتريشعو .هلهأل دايقلا سلس «ةرشاعملا

 2١1 . ١ خلإ (. .هقوقح ءادأو قلاخ لاب لاصتالا

 :ةيعامتجالا لكاشملل هتجلاعم 6

 ابسأو عمتجملا لكاشمل ضرعي - هللا هيييخردم نغارملا عيسلا دف كلا
 ؛ هناسلو هلقعو هبلق يلع هللا هضيفي امب كلذ لك جلاعيف «مالسإلا لود يف طاطحنالا
 ٠ .هداشرإو نارقلا ةياده نم

 ناكف ءءافشلا بابسأو ث ءادلا نطاومب ازيصب هللا همتحَر - ذاتسألا ناك دقلو

 بابرأ يلإ باطخلا هجوي ام اريثك ناكو ؛اهلاصئتساو اهجالع يلإ هسورد يف فدهي
 يف ام يلإ مهراظنأ تفليو - هل نيعمتسملا ةيبلاغ مهو - ةلودلا يف دقعلاو لحلا
 نوكي تتيح 0007 ذخأي مث ءتاعيت نم مهيلع امو «تانامأ نم مهنقانعأ

 (هبرل هصالخإ هلك اذه يف هعفدي . . مهتياعرو مهترمإ تحت نم حالصو ؛مهحالص

 .هتمآلو «؛هنطولو

 مكل عرش © : يروشلا ةروس نم )١7( ةيالا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمفا
 عئارشلا هذه يف ةمكحلاو ..» ١ :لوقي هذي فيلا .« احون هب ئصو ام نيدلا نم

 (ةايحلا هركو لض ,ةيلقعلا هتايرظنو ةيسحلا هكرادم ىلإ كرت اذإ ناسنإلا نأ :ةيهلإلا

 تلد مق ةهقات اعلا ةدييحان نم وكت ةواقشو ناوي عرمان وس نقشت اكو
 باوصلا اهنم .ءيتش بهاذم بهذي يهلإلا عرشلاب ديؤملا ريغ لقعلا نأ يلع براجتلا
 ءارآ هذهو .هباوص نم رثكأ هلالض تايداملاو تاسحملا ادع اميف وهو «لالضلا اهنمو
 هل كردي الايضعبو ؛مومحملا نايذه اهضعب هبشي «قالخألاو ةفسلفلا ىف ءاملعلا

 اهميدق عامتجالا بهاذم هذهو . نيهاربو تامدقم نم نولوقي ام ةرثك يلع لصحم

 دنع نم اهلمحي موصعملا نع ردصت ةياده نم دب الف ءاهب مثألا دعست مل« ءاهثيدحو

 وأ هلك يدهلاب تلمع يتلا, مألا ا نأ يلع اضيأ براجتلا تلد:ادقو ميكجلا يلعلا هلل

 .هب تلمع يذلا يدهلا كلذ رادقمب تدعس هضعب

 ةءولمم اهرصق ىلع انهنإف «ةايحلا هذه ناسنإلا لمتحا امل نيدلا الول هنأ امأو»



 ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس بسس 22ه
 يلإ «ةريشعلاو لهألا دقف نمو «نمزم ضرم يلإ «عقدم رقف نمف «تاليولاو بئاصملاب
 نكي مل اذإ هلك اذه لامتحاو . .ةناهمو ةلذ ىلإ .عيفر فرش نمو «هاجلاو ةزعلا دقف

 «ناسنإلا ةقاط ىف سيل ةمئاد ةداعس اهيف ةمئاد ةايحو «هرظتني لمأ ناسنإلا مامأ
 ايد ا داعي دوو! ينسف ٠ اعين ا ورا دحوم نامل قرع ريحت ايكيا
 نم ةمصعلا هيف دقتعي ماظن نم دب الف «سانلا ةرشاعم يلع ربصلا يلعو ؛باعصلا
 (ةدودحم لّقعلا ةرئاد نإف ءامهنيب ضراعت لصح اذإ لقعلا مكح هعم ردهيو .أطخلا

 . لبقتسملا ايافخ كاردإ نع ةرصاق يهو

 هيف نوكت فيكف ؛«تاذللاب عتمتلا نم عنامو «ةيرحلل ديعم نيمنلا نإ :نوف'اذإوت

 نم رظحي ملو ؛ثئابخلا مرحو تابيطلا حابأ مالسإلا نأ :باوجلاف ؟ءازعلاو يولسلا
 اهب حبسي ةيرح يف لب ؛مئاهبلا ةيرح يف ةداعسلا كتيسيلو «ناشنإلا وضياع الا ثاانللا

 مبألا بادآ ماوقو «هُؤاقشو هررض هيف ام اهيف هيلع رظحيو ,هتداعسو هريخ هيف اميف

 ءاملعلا ضعبو «نيدلا يلإ دنتسم ةقحلا ةيندملا حورص اهيلع تماق يتلا ءاهلئاضفو

 ةهبش ال هنأ ريغ «ملعلاو لقعلا ساسأ يلع اهءانبو «نيدلا ساسأ نع اهليوحت لواحي
 سيلو ءامهتبقاع ملعت ال يضوفو بارطضا يف عقت لوحتلا اذه مورت يتلا مثألا نأ يف

 ةدعاق ةيأ وأ قالخألا ملع ساسأ يلع ةليضفلا دعاوق ةماعلل ينبت نأ روسيملا نم
 ةمصعلا ساسأ يلع ةليضفلا ا يا قارورة وح

 )١ (لايخو مهو :ءاملعلا لواحي يذلاف ؛نيدلل

 ناضمر رهش # : ةرقبلا ةروس نم ( ١1,3 ) ةيآلا يف : ىلاعت هلوقل سرعت اندنع ادعو

 حرش نأ كنعياو كل # ناقرفلاو ئدهلا نَم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا

 نوملسملا هب دعس يذلا نارقلا وه اذه » :لوقي ةياده نم نآرقلا يف ام ركذيو «ةيالا

 ةايحبو «ةقيرب ةرهاط ةينامثج ةايحبو «ةيناسنإلا سفنلل يلعألا لاثملا يه ةيحور ةايحب

 رابك لل راثمو «بجعلل عضوم وهو «سانلا هب عتمتسي اهرون نم ىقب ام لازي ال ةيملع

 .(لالجإلاو

 ل |مهبقاعف هنع اوفرحنا مث ,ةبقح هباودعسو

 قفارم لك يف مهريغ يلإ ةجاح يف اوراصو 0 سانلا فطخت نوفاخي اوحبصأ

 ام لكو ؛بلجي ريخ مهريغ دنع ام لك نأ اونظ نأ دح يلإ لهجلا مهب لصوو «ةايحلا
 هر مق ريص اع هيرميس هولا .ةودقلاب الإ مهل ةايح ال هنأو «ذبني رش مه دنع

 مهب جتحي مداسإلل ةفيس الكم نوملنملا حبصأ دقو ؛هحرطو هذبن اولواحو ,هداسفو

 . (« ئرب مهنم نيدلاو هيلع

 نم مهنمو هبحن يضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص الاجر بلطي نيدلا»

 .؟0١- 55 ص ءاها5©95 ةنسل ةينيدلا سوردلا(١)



 هم يي وورلد
 انقل رك نأب ءاقلخ الاجر «ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ اوعاب الاجر «رظتني
 يداوع نوعفدي «يذألا عفدو ريخلل هنورخسيو ءاهرس نوملعي «ضرألا يف هللا نع

 ءاهعضوم ةزعللو ءاهردق ةماركلل موفرعي ءصوصرم ناينب مهنأك مهبكانمب نامزلا
 ريخ ةرخآلا نأو «ليلق ايندلا ةايحلا عاتم نأ نوملعيو .ءاقدصألاو ءادعألا نيب نوزيميو

 .2107 6 يقبأو

 انلسو انلسرأ دقل ل: ديدحلا ةروس نم )١5( ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنعو
 سأي هيف ديِدَحْلا انلزنَأو طسقلاب سائلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلنَأو تائيبلاب
 .ةيآلا . . # سانلل عفانمو ديدش

 ذيدللاو ةاريلاو .تادكلا بهناهيس سلا ركذو:# ةيآلا وشاام دعب لوقي هاندعو
 .فاصنإلا و لدعلل ةيضتقملا ماكحألا يلإ ةراشإ : باتكلاف «ضعبب اهضعب اهنرقو
 مهلعجي ام يلإ ةراشإ : ديدحلاو ماكحألا هذه قفو يلع سانلا كولس يلإ ةراشإ :نازيملاو
 عضي ال - ميكحلا ميلعلا وهو - هامه قم هللا و ووو اذإ ماكحألا هذه عابتا يلع

 هملعو باتكلا ةوالت مهيفكت قلخلا رايخو ,مهتحلصم هيف ام الإ نيناوقلا نم قلخلل

 ,ديدحلاب هيلإ راشملا مكاحلا ناطلس وهو «عزاو نم هل دبال مهريغو هيف ام عابتال
 زيغ نم ارارحأ سانلا كرت امأ .دودحلا تدجوو ,ماللسإلا ىف ريذاعتلا تدجو كلذلو

 «نوناقلا عابتاو لدعلا ةماقإ يف يخارتلل بجومو ,يناسنإلا عمتجماب را وهف .عزاو
 .ةيلع ثيدحلا رصعلا يف ةقطانلا دهاوشلا تماقو «ةفلتخما روصعلا يف اذه برج
 اهعلضأو لفسألا كردلا يلإ تردحنا عزاوب اهقالخأ طحت مل يعلا مثألا نأ ملعو
 كلذ فعض تعفر املف يمالسإلا ماظنلل ايوق اكلس (رمع) ةرد تناك دقو تاوهشلا

 ْ . 250 (طابرلا

 نم سائلا نمو  :نامقل ةروس نم ( 1 ةيآلا يف يلاعت هلوقل هريسفت دنع الثمو
 نم ..) ) :لوقي هدجن ,ةيآلا . .4 ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل يرتشي

 مل :هل تلق اذإف امهلجيو امهمظعيو دمحم ةلاسربو الامجإ نآرقلاب نمؤم قيرف سمانا
 ؟هب نونمؤم نحنو ةايحلا يف نآرقلا مكحت ال ملو ؟فذاقلا دحتو ؟قراسلا دي عطقت ال
 اذه سيلأ ..!!ثيدحلا رصعلا نيدمت اهلمتحي ال ةيعجر اهنإ : دازارأ مصل و ينك

 ؟هللا ليبس نع الالضو ؟لطابلل ءارتشاو ؟تايآلاب ءازهتسا

 ةلادلا تايآلا 56 تضرع اذإ ,ماكحألاو دئاقعلا يف بهاذملل نيدلقم كانه»

 ءاهضرعي نمب نورخسي لب ءاهب نورخسي ال اوناك نإو اهنع اولو ؛مهنبهاذم داسف يلع
 ؟ملع ريغب قحلل اعيبو لطابلل ءارش اذه سيلأ

 )١( ص ها هال ةنسل ةينيدلا سوردلا ١52١١9.
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 رسفو «ةسايسلا ببسب لالضإلاو لالضلل نيدلا ىف تعدتبا بهاذم كانه»

 .(مهودلقف مهعابتأ ءاجو ةعدتبملا مهبهاذم يلإ اهودريل ليوأتلا يف تايآلا اهوعدتبم
 !يدهلاب ةلالضلا اورتشا . .. حضاو مهرمأف نوعدتبملا امأ)
 هلوقب المع اهوريدتيو تايالا يف اورظني نأ مهيلع ناككف عابتالا امأو

 مويلاو هّللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف ©. داوم

 يدهلاب ةلالضلا اورتش اءا اضيأ مهف «[ه5:ءاسنلا] © اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 0 ش )2١. (رذعلا ضعب مهلو
 نيذلا اهيأ اي 8 تارجحلا ةروس نم ( 5) ةيالا يف يلاعت هلوقل هريسفت ددع الثمو ,
 ةليضف رابخألا يف تبثتللو ..» ) :لوقي هن ..#© أبنب قساف مكءاج نإ اينما

 تيس عهرابعالا ني دععلا نا نويعقي نانلا شك اور انلا اعف 3 زي قبح
 (رابخألا نم اتبثت سانلا دشأ ىلع يفخت ليح نيبذاكلا ةرهم ضعبلو ,نورعشي

 ال3 ةيديسب نرعلاو عتسلا نوكلع نيللا اهلا ني تيقتلا مدع مي انج ريتك(
 .( ميظع رطخلل لخدم وهو مهيلع مهتناطب بذكي نأ داعبتسا ةيحان نم

 ؟رومألا ديلاقم مهديب نيذلا مه ةيالا هذهب لمعلا يلإ ةجاحلا دشأ يف مه نيذلاو»

 ةجاح نم لقأ اهيلإ مهتجاحف اعفن الو ارض نوكلمي ال نيذلا امأ ,عفنلاو رضلا مهديبو

 ش .ءالؤه

 فرعتل اهدادعإو «سفنلا ليمكتل هنم دبال ميظع بدأ -.مومعلا ئلع - ةيآلاو»

 . 2" 0( لطابلا نطاوم نع دعبلاو قحلا
 ريل ا ام

 لوصأب يتأ دق نآرقلا نأ هداقتعا عم ناك - هللا همحر - ىغارملا ذاتسألا نإو ..

 هيا م ال ل ا

 عم قفتي ايملع اريسفت اهرسفي يك « ةيآلا ىلإ مولعلا وأ مولعلا ىلإ «ةينارقلا هنااا رعب

 . ثيدحملا ملعلا تايرظن
 يد م جل اتاك نب ديس هريس فوق كلام سرا درلاو . معن

 دجو) :ريسفتلا يف هسورد نم عضاوملا ضعب , يف هلاق امم ناكف «ةريثك عضاوم يف اذه

 وه رخآ ضرم مهدنع دجوو .ةيهقفلا ماكحألاو دئاقعلا يف نيملتسملا قيب فالازلنا

 مل يتلا ةيملعلا تايرظنلا ضعبل هليوأتو مهيلإ عجريل نآرقلا ليوأتو ةفسلفلاب رورغلا
 نايذه ىلع ديزت ال اماهوأ ةفسالفلل نإف «باتكلا ىلع ميظع رطخ كلذو .اهرارق رقي
 (؟) هللا باتك اهيلإ دري نأ حصي ال رقتست مل يتلا تايرظنلاو «يمحلاب باصملا

 نم ئش يلع هللا باتك رسفم نوكي نأ يري ناك هلك اذه عم يغارملا ذاتسألا نكلو

 )١( :نامقل ةروس ريسفت 238 ٠١. ) )5حا تارجما ةرونت ريصفت 11

  )"9ص ها7ه5 ةنسل ةينيدلا سوردلا 17.
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 هللا ةردق يلع اليلد اهنم ذخأي نأ عيطتسيل «ثيدحلا ملعلا تايرظن ضعبب ملعلا

 . ةظعلاو ةربعلا ناكم اهنم مهلتسيو
 هب رهجف ؛ميركلا نآرقلا مهفل ميلسلا كلسملا وه هنأ دقتعيو ءاذه يري خيشلا ناك

 ملاع ح رشي نأ هللا باتك رسفم ضرغ نم سيل)» : لاقف ريسفتلا يف هسورد دحأ ىف

 (ةئم د ا

 )2١. (رابتعالاو ةظعلل هيلإريشيو ةيهلإلا ةردقلا يلع هب لديل
 را ) ةيالا يف يلابعت هلوق حرشي اذه دعب يغارملا ذاتسألا اندجو مث

 ثبو مكب ديمت نأ يساور ٍضرألا يف ئقلأو اهنورت دمع ريغب تاومسلا قلخ ف نامقل
 موقي احرش 4 ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ءام ءامسلا نم انلزنأو باد لك نم اهيف
 تاومسلا © اهنورت دمع ريغب تاومسلا قلخ ل: لاقف هاضترا يذلا أدبملا اذه يلع

 قوف اهضعب ةبترم يهو مئادسو موجنو «تارايس نم انقوف ءاضفلا يف هارن ام عومجم
 يهلإلا سومانلاب هل ردقملا هناكم يف اهنم ئش لك ءءاضفلا يف ةرئاد فوطت ضعب

 ا ل ل

 قلظيو دمعلا ماقم مئاق يهلإلا سومانلا وهو ةيبذاجلا ماظن نإ :ليق اذإف ..اهل ردقلل
 ءيش دجوي ال هنأ انلظحال اذإو «ةروظنم ريغ ادمع اهل نإ :لوقن نأ زاج هك

 اهنازوأو ةيوامسلا مارجألا رادقأو ءاهل دمع ال هنإ :لوقن نأ بجو «هيلع دمتعت يدام
 تيس مرد راني سخااا وكل را دارا جرا لكاووم د رار
 . ( ءاضفلا يف ةقيقد ةءابه الإ

 انوع علقم فايع و اءزج تناك ضرألا نأ ميركلا باتكلا ررق» :لاق مث

 اذهو غ١: بسم 4 ناخد صر ءامسلا ىلإ ئوتسا هللا نأ ميركلا 0

 اينوك اثداح نإ :ءاملعلا لاق دقو ملعلا هيلع لد يذلا وه ميركلا باتكلا هررق يذلا

 راوظأ اهيلع ترم نأ دعب ةعطقلا هذه نإو ءاهنع اهلصفو سمشلا نم ةعطق بذج
 تارايسلا هذهو «تارايسلا نم ارايس تراص اهنم ةعطق لك ءاعطق تراصو ترسكت

 تارايسلا هذه نم ةدحاو ضرآألاو ءاهتبذج ةضبق ىف تيقبو سمشلا لوح تفاط
 نه ضرألا تتسيلت ءماقا راوعللا ده لكلا ركرملا ينم سمنشلاو هللا كدي ىين
 سمشلاو :ةعومجملا هذه زكرم يه سمشلا لب «نومدقألا هنظ امك ملاعلا زكرم
 هللا لاق يتلا ةيناميلا يرعشلا نم يه نيأو «يوامسلا ملاعلا يف ةريغص يوق'اهعباوتو
 عاعشإ يلع هتردق مجنلا اذهف 4: يلا اهيف هناحبس

 غدد فرخ رار اسم لع دج فر ط3: نيستا هرفي ات وسلا

 (مايألا نم اموي سمشلا لحم تلح ةيناميلا يرعشلا نأ ضرف ولف «ءوضلا عاعشإ
 «نيبطقلا لوح ىتلا ةيديلجلا تاراقلاو تاظيحملاو «راهنألا نايلغب «ةأجف ةايحلا تهتنال

 ١١( ص نامقل ةروس ريسفت ”2١7 ١85.
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 دعب انيلإ لصي سمشلا ءوضو «تاونس نامث دعب انيلإ لصي ةيناميلا يرعشلا ءوضو

 .قيحسلا دعبلا اذه يلإ رظناف قئ ٌوئاقد نامث

 ديزت اهتردق موجتلا ضعب كانهف ؛ءامسلا يف مجن ربك ةيناميلا يرعشلا تسيلو»

 .ةرم فآلآ ةرشع نم رثكأ يرعشلا ةردق يلع
 ايتن ف يعيب نإ :نالتك ديمي ركو نينسلا قت عيدلاء املا ةيطقوو

 : ( اهعاوتأ فالتخا يلع ءاهداعبأوءاهئاوضأو ءاهنازوأو ءاهرا دقأ يف «ةيموجنلا
 «تارملا نم انويلم نيثالث نع ديزي امب انسمش نم ربكأ ( ةريملا ) يمسي مجن كانهوو»

 يلاعت .هللاو ءناسنإلا ملع فقي مث ءرمألا لوأ قلخلا نم ةبيرق يهو «مئادسلا كانهو

 4 مورس قاحالو ضرألاو تاوبصلا يلح مهتاهجأ اما هقلخ ملعي يذلا هدحو

 0 ا

 ذيع ند رد ازنإ ناش لوقت نأ نكم اذه نايلو ترك و: ضرألا ع ذاف

 ضعب تلصو .اهنم دعب يلع اهلوح نارودلا يلع اهفوكعو ءسمشلا نع اهلاصفنا
 ةرشق اهيلع تنوكتو ءسمشلاك ةبهتلم داوم تناك نأ دعب ةلويسلا ةلاح ىلإ اهداوم

 تعباتت مث «ةرهصنملا داوملا نم اهفوج يف امب تطاحأ ةرارحلا ضافخنا عباتت دعب ةبلص

 يلوألا لابجلاف ؛راوغأو تاءوتن دعجتلا نم ثدحو «,تدعجتف ةرشقلا يلنع ةدوربلا
 يف طغضلا دادتشا نع تدج لابج كانهو ءضرألا تفلغ يتلا ةبلصلا ة ةرشقلا ءوتن

 هيبرووفسر الا وحلا رو يوك اجو رحبلا عاق يف يتلا بساورلا

 .(اهيف ةزورغم داتوأك تراص يتح.تاقبطلا يف اهلخادتو ضرألا
 ءاههاجتا ريغتو ءاهعزوتو ءاهناردج يلع ةيبوسرلا طوغضلا لمحتت اهلك لابجلاو»

 ىتلاو «تابنإلل ةحلاصلا ةككفملا ةقبطلا ءاقب ىلع كلذب دعاستو ءاهتدح رسكتو

 0 .«رومت نأ نم اهظفحتو «ناسنإلاو ناويحلا اهتطساوب يذغتي
 ةحلاص كلذ دعب ضرألا تريصو «ضرألا فوج يف رانلا تسبح الوأ لابجلاف»

 «حايرلاو فصارعلا ةدح رسكت كلذ دعب مث «تاقبطلا طوغض عزوت لابجلاو «ةايحلل

 [ئجي يذلاو ء«ضرألا لخاد نم بابسأب ئجي يذلا نادم نم ضرألل ةظفاح يهف
 .217 ةيالا رخآ يلإ خيشلا يشم اذكهو .. .«حايرلاو فصاوعلا ببسب

 :هريسفت يف يأرلا ةيرح ه

 نوي ال مرر هانز اديوكيرخا يشك ناك هللا ةيدعيرتد ىقازلا هييكلا نامت

 هب عنتقا اذإ الإ نيعم يأرب لوقي الو ءصوصخم بهذم دنع فقي الو «ةمئألا لاوقأب

 . هرظن يف باوص وه ام ىلإ هكرتي نأ هيلع الف الإو

 9)١( ص نامقل ةروس ريسفت ”1١ ١5.
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 َناَك نمق» ةرقبلا ةروس.نم )١1484( ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع الثمف
 فالخ ركذي نأ دعب لوقي هدجمن . . « رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيِرُم مكنم
 نأ : يم ب دس :رطفلل حييملا رفسلا يف هقفلا ءاملع

 دانسإب ةبيش يبأ نبا نع يورو .لايمأ ةثالث ةريسم ةالصلا رصقي ناك هِيَ هللا لوسر
 نأو «قلطم نآرقلا صن نأ يلإ انرظن اذإو «دحاولا ليملا يف رصقي ناك هنأ حيحص

 زاج «صيصختلا يف اوقفتي مل مهنأو «داحآ رابخأ صيصختلا يف هاور ام لك
 نسم هرييغو دواد يبأ يأر اذهو ءرطفلل حيبم اقلطم رفسلا نإ : لوقت نأ ابق

 .61)(ةمئألا

 يف امّنأ ولو: ناقل ةروس نم (.1) ةمآلا يف يبلاعت هلوقل يضرعت امدنع الثمو
 . . هللا تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضرألا

 هيلا لوقي ةرثكلا هب دارم ةيآلا يف ةعبسلا ذدغ نأ نيجي نأ كعب هدم (ةيآلا

 قلع اهيف ةدايرلاب دبر ١ دعت ةدجلل ةيناكجملا ةيتارزألا اما: نانلاباربا نف' لاقي نأ معكم
 :ىاقعلا ذا امها هاو 0 ل نأ راغلا
 .مهب

 0 هنا هد
 اعارذ نوعبس اهعرذ ةأسلس يف ل: هريظنو «فالآلا ةعبسلا يف الو «نيعبسلا يف
 اذهبريدقتلا داري الو ؛ةلئاه ةليوط ةلسلس يف داري ["؟ :ةقاحلا] 4 ةوكلس وكلساف

 500 خ00 عانعلا

 :هلوقو ,خلإ. . .© مهل رفغتسا ل: هلوق وحن نم درو ام نيب اقرف كانه نأ عقاولاو

 ةدعو «رانلاو ةنجلا باوبأ ةدع يف درو ام نيبو © اعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس يف
 داري امنإو ديدحتلا داري الف «ليوهتلا ماقم محل اس

 . كلذك سيل هنإف يناثلا فالخاب « ةريث

 ةيآلا يف يلاعت هلوقل ضرعت امدنع ةريخألا هسورد يف يغارملا ذاتسالا دجن القمو

 اًموجر اهانلعجو حيباصمب ايندلا ءامّسلا انيز دقلو ل: : كلملا ةروس نم ( د 2

 ىف ام نأ) :هانعم امب نيطايشلل اموجر موجنلا نوك حرشي «ةيآلا . . 4 نيطايشلل
 بر ىلاعتو هناحبس هللاف «ىلاعت هللا ةردق مامت ىلع ةعطاق لئالد موجنلا نم ءامسلا
 نوكتل «مكحُم ماظنو ةصوصخم تاغيه ىلع اهلعجو ؛بكاوكلا هذهب ايندلا ءامسلا

 .7"ص نامقل ةروس ريسفت (؟) ١١. ص هاا هال ةنسل ةيئيدلا سوردلا(9١



 ب ؟ج نور سفملاو ريسفتلا سس
 ءانفست 0و5 و نورك ودل ردك ةوكشجي نما لع ةيود ةلواو و ةقساد انيدبج

 «ًارجح هتمقلا 9: نولوقي مهنأب هيلإ بهذ ام ىلع لدعسي مث «هاتعم اذه ام لوقي
 نآرقلا ىف نأ كلذ دعب خيشلا رعشعتسي مث «اباوج رحي ملف ةّجُحلا هيلع تمقأ ىنعي
 ةروس نم ٠١( - 5 تايآلا ىف ىلاعت هلوقك ؛ ,مهفلا اذه مداصت ة ةزييشبتك هفايآ

 ال « رام ناَطْيش َلُك نم اظفحو * بكاوكلا ةنيزب ايندلا ءاَمّسلا اَنْ اَنِإط : تافاصلا

 الإ « بصاو باَذع مهلو اروحد * بناج لك نم نوفدقيو ىَلعألا الملا ىلإ نوعُمَسِي

 ةروس نم ( 8 - ) نيعيآلا يف هلوقكو # بقا باهش هَعَبنأف ةَفْطَحْلا فطخ نم

 اهنم دعقت انك انو * ابهشو اديدش اسرح تلم اهاندجوف ءامسلا انسمَل انأو لظ :نجلا

 هذه ةمداصم خيشلا رعشتسي . . « ادصر اباهش هَل دجُي نآلا عمتسي نمَف عمسلل دعاقم

 اذهل ةفلاخم ودبت «ماقملا اذه ىف ىرخأ تايآ كانهو) :هانعم ام لوقيف هيأرل تايالا

 ىف اهل ضرعنسو ؛كلذل عسعم تقولا ىف سيلو ؛هيلع اهلمح نكمي نكلو «ىنعملا
 .(اذه ريغ عضوم

 تايالا لك لمحي نأ - هللا همحر - خيشلا عيطتسي ناك فيك ىردأ تسلو

 ةحيرص ىرت امك ىهو ءًاحيحص المح هلاق ىذلا ىنعملا ىلع عوضوما اذه ىف ةدراولا
 دنع كلذ نم اوعنم مث ؛عمسلا نوقرتست ل ءاجسلا ىلإ نودعصي اوناك نيطايشلا نأ ىف

 دن كل ود نرلعتو اوناك انيك اج عننا فرعا يدم كر اهووخت هلك ةيحت ناكر
 . ديري ام نيبو هنيب لاحف ءامسلا نم باهشب ىمر

 ناك هنأ :ريسفتلا ىف ربكألا ذاتسألا اهاقلأ ىتلا سوردلا هذه ىف فاطملا ةمتاخو
 ًايوق ًالماع تناك : ةينيدلا ةايحلا ىف امهرطخ امهل ناميظع نارمأ - ليق امك  اهنم

 انور ترا ظنا كقلوبو تيدا شالا ىلإ رعاطلا تيقن يههتنو نيملاقملا ثنيرت ىف
 مهيلإ تّببحف «ديفم مَ داشإو ؛مرك مج بداو ؛ميكح عيرشت نم هللا باتك ىف
 ارو روس رو اتما حت هرترعلا هيلإ اوعرهو مهبولق ىف هتنيزو «نيدلا
 . مركلا قّلخلاَو نذل اهيانأ يون هيو هيي

 0 ا ايلا نموردلا هدو اكو

 باتك مهف ىف هوكلسي نأ ىغبني ىذلا قيرطلا مهل ءىضيف «نآرقلا ريسفتب نيلغتشملا

 تدعبأ تاليوأتو تايليئارس | نم اهرواج امم ةصلاخ ؛هماكحأو هبادآ صالختساو هللا

 هانعمو هحور ىلإ تمي ال امب نآرقلا ريسفت ىف مهتلغشو «نيدلا نع نيدلا لهأ



 ءءاع ظ "ج نورسفملاو ريسفتلا بسسس

 هال امو نياك ال5 ىف بينغ هل: قوس ستر عورزللا هلعلا ريل راقت تير رع كانك

 ل لا

 ل ل

 : وهو ريسفتلا ىف هدوهجم .

 ارونو ءايض هلعجي نأو «هلامعأ نازيم نم تائسحلا ةّقك ىف هناحبس هللا هعضي نأ

 مهيديأ نيب مهرون عسي تانمؤملاو نيبمؤمْلا ىرت موي : هيدلي نيب مح

 ١١[ :ديدحلا] هي

 ىغارملا خيشلل تارجحلا ةروس ريسفتل توتلش خيشلا ةمدقم )١(



 ؟ج نورسفملاو ريسفتلا

 ءىراقلاب تقَرط دقو نوكا عنو هيلع ىنئاعأو ىل هلل هربسي ام اذهف , .دعبو

 ناولأ ىلع هتعلطأ ثيح ىلإ هديب تذخأو ؛ ريسفتلا جهانم نم ىَتش حاون ىف ميركلا

 ىف موقلا قئارط نع هل تفشكو ءاذه انرصع ىلإ نآرقلا لوزن أدبم نم «هنم ةفلتخم

 ىلع هعلخن ميسقي نأ ةلّخخن ىذ لك ٍلواح فيك هتيرأو هللا باتك صوصنل مهمهنف
 نَم لك «هتارابع ليوأت ىف فّرصتو ؛«هتايآ مهف ىلع لياحت فيكو . نآرقلا نم ساسأ
 لطاب وأ ؛جلبت قح نم ؛هيلإ فدهي ام ىلع اليلدو ؛هل ادهاش نآرقلا لعجي نأ لواح

 ملعلا له لهأو :ةصاخ ريسفتلا قاّشع تيضرأ دق نوكأ هلك اذه دعب ىلع .. جلجلت

 اهل تعلطت ام ًاريثك ةجاح ٌتيضقو ؛مهرودص ىف تددرت املاط ةبغر ُتققحو «ةماع

 . مهقانعأ اهيلإ تبأرشأو ؛مهسوفن
 هيلإ ىنتعد لوط نم «مبركلا ءىراقلا تمأسأ دق نوكأ ال نأ كلذ دعب ىّلعَلو

 تابعا ويتاقيشسألا ةيظردتيلا ىسحفذو ا ةلعبلا ةرووض
 ًاريثك ًاراصتخاو ؛ًاريبك أزيكرت ثحبلا اذه ىف نأ - لوطلا اذه مغر - ىداقتعاو

 عك هذعنو داك وكل لا ا يي

 .ابهسم اعسوم

 اذن وفا دجال فو عزم اهييعساو ةيرخا نب اديه ىل نا هوت نأ ءوجرأو
 اذه نم لمشأ ءافيتساو «باهسإلا اذه نم عسوأ باهسإ اهيف.«ةددعتم أبتك باتكلا

 . ءافيتسالا

 ىلإ تيدق نوكأ نأ قيلاكلا ىف ىلمع ةروكاب ربتعُي ىذلا لمعلا اذهب ىبسسحو

 ريتال يحوز ة لو فة مع حدو ةيفود قنا مو ةلخا هوم ادهش ةنتالاوراولا ةينكألا

 يحير درع انين ياش د وحسم, فراتلا
 اهئاضرإ ىف لآ مل ىتلا (ةيملعلا ىتبغر تيضرأ دق نوكأ نأ ىبسحو ءاذه ىبسح

 هللا لضف نم كلذف «كلذ دعب سانلا ىضر د اهعابشإ ىف رخدأ ملو ءادهج

 نم بقري لازي ال ىذلا منيدصا ةقاطو ءلقملا دهَج وه كلذف «ىرخألا تناك نإو

 يل يس يحل

 را يت دق امع ميركلا ءىراقلا ىلإ رذتعأ نأ ىنتوفي الو ..
 نأ هيلإ مدع ل ل

 رهاطلا قّلخلا لهأ ةاركلا ةضيينع كلن ءاروك شم ا يحيسسوتناو كرالعاول سلك

 :رعاشلا مهيف لاق نمم نوكي ال نأو «ديمحلا بدألاو
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 اونفد حلاص نم اودجو امو ىنع احرف اهب اوراط ةّلز اوأر نإف

 ًاسانأ هب عفدي نأو ,ههجول ًاصلاخ اذه ىلع لعجي نأ لأسأ ىلاعتو هناحبس هللاو
 هيلإ وبصت ام هب ىل ققحي نأو «ىترخآو ىايند ىف هب ىنعفني نأو «هلل مهبولق اوصلخأ
 نا لو دب نك يول كلين انا وه هلا وينشط ج . صدع هبل يف ينتقم
 ناييفلاب يدم هدو هلمو ةناعصاولا نلغو ةيعب اندم ىلع ل سو هللا انزع
 .نيددلا موي ىلإ

 000 ةنس ىناثلا عيبر نم ١5 ةعمجلا رصع ىف ناولح قئادح

 م1851 ةدس ريسعبس حرم 9) ققاوم لا

3 2 
7 2 

 (؟ج نورسفملاو ريسفتلا - 556م9



 ١ج نورسفملاو ريسفتلا سس -

 عسجارملا ظ

 7 روثأملاب ريسفتلا بتك ل

 .ه ١55 ةيريمألا .ىربطلا ريرج نبا : نآرقلا ريسفت ا ١

 ثيحت نتكلا زادي ةطوطخم هخست نطعب «ىدتقرمسلا ثيللا وبأ : مولعلا رحب

00 
 ةطوطخم هخسن ضعب «ىبلعثلا قاحسإ وبأ 2100000

 ْ همه١5(5١) مقر تحت رهزألا ةبتكم

 .ه 4١ه رانملا .ىدادغبلا دوعسم نب نيسحلا :ليزنتلا ملاعم - 4

 هخسن ضعب «ىسلدنألا ةيطع نبا :زيزعلا باتكلا ريسفت ىف زيجولا رواد

 ”ه5(١5) مقر تحت بتكلا.ر هرب
 ةيراجتلا «ريثك نبا نيدلا دامع ظفاحلل دع دول نادل ازييفتوتل هنا

 د مر

 .ه ١١575 رئازجلا عبط «ىبلاعثلا نمحرلا دبع : ناسحلاا رهاوجلا

 ا ل ل ا و لا

 ةيرهزألا «ىدابازورنيفلا رهاط وبأ :سابع نبا ريسفت نم سابقملا ريودت -
 ظ ه4
 : دومحملا ىأرلاب ريسفتلا بتك ©

 /  .ه ١5/86 ةيريمألا «ىزارلا رخفلا :بيغلا حيتافم - ١
 ده ا ةييعلا يدكلا راذ : ىوانكلا + ريواعلا ناريفاو :ليوطعلا نونا ده

 .ه ١755 ةداعسلا «ىفسنلا :ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرا ويم حبا

 .ه ١5١ مدقتلا «نزاخلا :ليزنتلا ىناعم ىف ليوأتلا بابل - ؛
 .ه 757١م ةداعسلا «نايح وبأ : طيحلا رحبلا  ه

 .ه 4١ه بتكلا ا ؛ ىطويسلا لالجلاو ىلحملا لالجلا :نجا ريسفت - 5

 .ه “١١5 ةيريمألا «ىروباسينلا :ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ -
 نه 1 ةيويشألا ىدفوشلا كيطللا ةريتملا عاربشلا بالا

 .ه ١ 151/ ةيرصملا ,دوعسلا وبأ :ميلسلا لقعلا داشرإ 8

 .ةريخألا ةعبطلا «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ «ىسولألا : ىناعملا حور - ٠

 : ةلزتعملا ريسفت بتك ©

 .ه ١559 ةيلامجلا «رابجلا دبع ىضاقلا : نعاطملا نع نآرقلا هيزنت - ١



 ء ب ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس
 اه 6١١ه ةداعسلا « ىضترملا فيرشلا : ىضترملا فيرشلا ىلامأ - ؟

 . اه ١١١/8 دمحم ىفطصم ةعبطم .ىرشخمزلا :فاشكلا - *
 : ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا ريسفت بتك ©

 مجعلا عبط «ىننارزاكلا فيطللا دبع :رارسألا ةاكشسمو راونألا 0 ةمدقما1

 مده ١5.5

 .ه ١7١ 4 زيربت عبط ؛ىركسعلا نسحلا :ىركسعلا ريسفت -
 .ه ١1714 نارهط عبط «ىسربطلا ىلع وبأ :نايبلا عمجم -
 .ه ١71514 سراف عبط «ىشاكلا نسحم الم : ىفاصلا -
 اه 350 د و را دما وع م

 .ه ١7١4 نارهط عبط ؛ىناس ناطلس : ةداعسلا نايب - 5

 : ةيديزلا ريسفت بتك ©

 .ه ١١149 ىبلحلا ىفطصم ةعبطم «ىناكوشلا :ريدقلا حتف ١

 : : جراوخلا ريسفت بتك ©

 .ه ١١ ؛ رابجنز عبط «شيفطإ دمحم :داعملا راد ىلإ دازلا نايمه - ١

 : ةيفوصلا ريسافت ©

 .ه ١9٠/8 ةداعسلا «.ىرتستلا لهس : ميركلا نآرقلا ريسفت -

 رهزألا ةبنكمب ةطوطخم ةخسن ؛ىملسلا نمحرلا دبعوبأ :ريسفتلا قئاقح - ؟
 .(97١١)مقر تحت

 .ه ١71١5 دنهلا عبط ,ناهبزور دمحم وبأ :نآارقلا قئاقح ىف نايبلا سئارع - “

 ةطوطخم ةخسن ىكنانايبلا ةلودلا ءالعو ةياد نيدلا مجن :ةيمجنلا تاليوأتلا - ؛
 .م.(55) مقر "تحت ببتكلا رادب

 ا الا زل يستهان اان قالا بر نب ريياشاد

 ش اها 387

 : ءاهقفلا ريسافت © ظ

 .ه ١7 غ1/ ةيرصملا هدا م ( ىفنح ) نآرقلا ماكحأ ١

 تحت رهزألا ةبتكمب ةطوطخمم ةخسن «ىسارهلا ايكلا :( ىعفاش ) نآرقلا ماكحأ - ؟
 م55 (898) مقر

 005 لالجلا وص رتل لا ىف ليلك إلا -- *

 تين 011/8 مقرا تمت رهزألا ةنتكم
 .ه ١١١ ةداعسلا ؛ ىبرعلا نيركبوبأ : ( ىكلام ) نآرقلا ناكحأ - غ



 "ج نورسفملاو ريسفتلا سس غسل ب سل ءوه#[ل

 م15 هدا 38 نيفكلا رادن# ىبطرقلا :(ىكلام نآرقلا ماكح. أل عماجلا  ه

 زير ميط «يروسملا ددعما# يرجع انإ و نازيقلا هتف ىت'نافردلا ريك 5
 58 ش اها 54

 رادب ةطوطخلم ةخسسن .«ىثالثلا فسوي هيقفلا :(ىديز) ةعنايلا تارمثلا - 7

 .م(١541) مقر تحن بتكلا

 : ثيدحلا رصعلا ىف ريسفتلا بتك «

 ىبلحلا ىفطصم ةعبطم «ىرهوج ىواطنط «ميكحلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا ١
 يه ١546-١55١

 .ه ١١19 ئبلحلا ىفطصم ةعبطم «؛ىروهنمدلا ديز وبأ : نافرعلاو ةيادهلا - ؟

 .ه ١١4١ رصم ةعبطم ؛هدبع دمحم خيشلا : (مع) ءزج ريسفت - “9

 ,هدبع دمحم خيشلا : نآرقلا ميتاوخ نم روس تسو ةحتافلا ةروس ريسفت - +

 .ه ١١55 رانملا ءاضر ديشر خيشلاو

 رانملا ءاضر ديشر دمحم ديسلا :(رانملا ريسفت ) ميكحلا نآرقلا ريسفت - ه
 2 مدهاأ5 5

 - ١555 رهزألا ةعبطم «ىغارملا ىفطصم دمحم خيشلا :ةينيدلا سوردلا - 5

 ده 54

 : نآرقلا مولع ه

 .ه ١١559 ةيلامجلا «ىناهفطصألا بغارلا :ريسفتلا ةمدقم - ١

 .م ١9159 قشمدب ىقرتلا «ةيميت نبا :ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم - ؟

 هه 1259 ةنسلعلا تاحمورك ا نقاردلا هقارقلا مارك د
 .م ١955 ىبلحلا ىفطصم ةعبطم «ىطويسلا لالجلا : ناقتإلا - :

 ةيربنملا ةعابطلا ةرادإ ,ىولهدلا هللا ىلو :ريسفتلا لوصأ ىف ريبكلا زوفلا - ه

 اه ١55

 ده 1551 ليعلا «ىطايمدلا ىريشتملا دمحم :ريسفتلا عئىدابم د 5

 .ه 5١ ”١ دهاعملا ةعبطم ,.ىودعلا فولخم نيسح دمحم :رينملا لخ دملا

 ةطوطخمم ةخسن «ىدامعلا دماح :ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا ىف ليصفتلا -

 .عيماجم ( 714151 مقر تحت بتكلا رادب

 رشنلاو عبطلل نيملعملا راد ؛ىلوخلا نيمأ : مويلا هجهنم . .هتايح ملاعم :ريسفتلا - 8

 .م 14
 بيرعت ءرهيز دلوج :( لوأ ءزج ) ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةيمالسإلا بهاذملا- ٠

 .م ١5144 مولعلا «رداقلا دبع نسح ىلع



 107 .: 00 ا .: "ج نورسفملاو ريسفتلا بس

 : مو 84 ةفاقشسالا + ىقفازلا قدابع ققطصم نارقلا ناديغإ تاز
 .م ١917 / اربش ةعبطم «ةمالس وبأ دمحم : ناقرفلا جهنم - 5

 .ه ١١559 اربش ةعبطم «ىناقرزلا ميظعلا دبع : نافرعلا لهانم - ١

 : همولعو ثيدحلا بتك ©

 .ه ١٠٠ ةيريخلا ,ىراخبلا هللا دبع وبأ :ىراخبلا حيحص - ١
 .ه ١7565 ةيريمألا ,جاجحلا نب ملسم : ملسم حيحص - ١
 .ه ١595 ةيريمألا .ىذمرتلا ىسيع وبأ :ىذمرتلا ناس ا ""“

 .ه ١7١1 ةينميملا ,لبنح نب دمحأ مامإلا : دمحأ مامإلا دنسم - ؛

 .ها١“هال ةينامثعلا «ىناكوشلا .راطوأل الين  ه

 ا (ىنالقسعلا رجح نبا : ىراخبلا حرش «ىرابلا حتف - 5

 .ه 5١١ه ةيريمألا ,ىنالطسقلا :ىراخبلا حرش «ىراسلا داشرإ -

 . .ه ١5565 ةيريمألا ,ىوونلا نيدلا ئيحم :ملسم حيحص حرش - 8

 ع 7اشترك فينكفا خربا :ثيدحلا فلتخم ليوأت - 8

 تب 10 8 ةيريفألا هدمت نزال ةلسلا جايدسملا
 .م ١91 1/ ةيرصملا بنتكلا راد رع ل 8 ا

 .ه ١171 دنهلا عبط «حالصلا نب رمع وبأ :حالصلا نبا ةمدقم - ١

 هاا هر ةيريشلا زب ةلطاويسلا كوالا ةقوارلا هيياروت ت7
 ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ «ىنالقسعلا رجح نبا :ىرابلا حتف ةمدقم ىراسلا ىده - ١4

 اه 34

 م15 اريش ةعيطمي (خييشلا نينا ثيانذلا بولسآلا < 6

 : ةغّللا بتك ©

 . م ١575 ةيرصملا وي لا دجم :طيحملا سوماقلا- ١

 .ه ١١١5 ةيريخلا ,ىديبزلا ىضترم ديسلا :سوماقلا حرش سورعلا جات - ١
 .ه ١.5 ةيريمألا ءروظنم نبا : برعلا ناسل - "7

 .ه /١751 ةيريمألا .ىرشخيمزلا : هك اعلا اياك

 لم اونا سا

 .ه 55١؟9 ةيملعلا ناتسدرك ءةيميت نبا :ةيميت نبا ىواتف ١

 .ه ١7 ىدركلا هللا جرف ةعبطم «ميقلا نبا :نيعقوملا مالعأ - ؟
 . ةريخألا ةعبطلا «ةيراجتلا ةبتكملا ةعبطم ,.ىبطاشلا قاحسإ وبأ : تاقفاوملا

 ها وع ةيريسألا" و ىلاؤعلا نتا وبا“ فمش ادم



 ل ؟ج وو سفملاو ويست سس[ ]سا
 يرسم ىلع دعو روكشلا دبع هللا بحم : هحرشو توبثلا ملسم -ه

 هه 7514 ةيريمألا

 .ه ١ 51/ ةيبرعلا بتكلا راد «ىنازاتفتلا نيدلا دعس :حيولتلا حرش - 5

 .ه ١*١ ةيرهزألا يولع لاا زو يحدسملا نبا ومو تاو حلا

 : لاجرلاو خيراتلا بتك ©

 .م /١91 ةيقرشلا «ىنالقسعلا ىلع نب دمحأ :ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا - ١
 ه1 ةبيهولا «قرزخلا ريثآلا نيا“: ةباحصضلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ
 .ه 77١ه دنهلا عبط «ىنالقسعلا رجح نبا :بيذهتلا بيذهت - *

 .ه ١75١6 ةداعسلا «ىبهذلا ظفاحلا : لادتعالا نازيم -

 . ه ١881١ دنهلا عبط ؛ىنالقسعلا رجح نبا :نازيملا ناسل - ه

 .ه ١١575 ةيريخلا ؛ىجرزخلا نيدلا ىفص :لامكلا بيهذت ةصالخ - 5

 .ىلوألا ةعبطلا «ىكبسلا نيدلا جات :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط -

 ةداعسأا «نوحرف نبا“: بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم ىف بهذملا جابيدلا -

 اها

 .ه ١١5158 ةداعسلا «ىكنبتلا باب دمحأ :جاهتبالا لين -

 .ه ١554 ةداعسلا ,ىونكللا دمحم :ةيفنحلا مجارت ىف ةيهبلا دئاوفلا ٠

 .ه ./١14 ةينامحرلا ؛ميدنلا نبا :تسرهفلا- ١

 ىسدقلا ةعبطم ؛ىواخسلا نيدلا سمش :عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا - ١

 اه 5١١ه

 ال عون ىسدقلا طع هافعلا نبت للا وع ىهذلا تاودش تا
 اه "55 ةيهبلا ,ىدوعسملا نسحلا وبأ :بهذلا جورم - ١5

 .ه 75١؟1/ ةيفرشلا ,نودلخ نب نمحرلا دبع : نودلخ نبا ةمدقم - ١٠٠

 .م ١855 نديل عبط «ىطويسلا لالجلا :نيرّسفملا تاقيط - 5

 ١ - ةرمث بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن «ىدوادلا :نيرّسفملا تاقبط )154(. ١

 ريض للا ويصب تاقللاو ءاميتأا هيون هناا

 . ةريخألا ةعبطلا

 .ه ١١989 ةيريمآلا ,ناكلخ نبا : نايعألا تايفو - 8

 .ه ١57417 ةيريمألا ,ىبتكلا ركاش نب دمحم :تايفولا تاوف ٠

 .ه ١١٠ ةينميملا «ىلاب ىلال نب ىلع :مورلا لضافأ ركذ ىف موظنملا دقعلا ١#
 .م 155 ىبلحلا ىسيع ةعبطم «ىومحلا توقاي :ءابدألا مجعم - ١



 0ك 7 تل ا ل ا
 دنهلا عبط «ىنالقسعلا رجح نبا :ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةدفاكلا رودلا هين[

 اه 5

 عبط «ىوسوملا رقاب دمحم :تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ ىف تاثجلا تاضور - 5
 تا 7 سراف

 5 عما ةداعسلا «ىطويسلا لالجلا :5 احنلا تاقبط ىف ةاعولا ةيغب ب

 ا رول نبا طم مدا نونا يسم ةملا «فيغلا تاع عا
 اه 0107

 ,ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ :راهزألا حرش ىف ةروكذملا لاجرلا ةمجرت -
 .ه 9*١ ندمتلا

 ىبلحلا ىسيع ةعبطم ءىرضنللا ( كب ) دمحم :ىمالسإلا عيرشتلا خيرات - 8

 .م1

 كولملا ىداو ,ىربربلا «ءسياسلا ,ىكبسلا : ىمالسإلا عيرشتلا خيرات ةركذم -

 | .ما7
 مولعلا ءرداقلا دبع نسح ىلع :ىمالسإلا عيرشتلا خيرات ىف ةماع ةرظن - ٠

 ْ م11

 .م ١5174 مولعلا ,ةرهز وبأ دمحم : لدجلا خيرات - ١"

 : لحنلاو للملاو هولا ابك
 .ه 1 قراعملا «ىدادغبلا روصتم ونا: قرفلا نيب قرفلا -

 اق عر اوتألا صيبا رفشالا رقت وبلا :نويدحلا قاريضيفلا فنا
 .م ١917 ةداعسلا «فيرشلا ديسلا : فقاوملا حرش - *
 اه ١١ 1/ قشمدب قيفوتلا ةعبطم «ركاسع نبا : ىرتفملا بذك نييبت - غ

 6 ١١ بادآلا ؛ىناميلا هللا دبع وبأ : قلخلا ىلع قحلا راثيإ - ه

 ىبلحلا راد رولا نيدلا دعس :ةيفسنلا دئاقعلا حرش - 3

 ْ اها ١

 «ةيميت نبا :ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نمض . .ليزنتلاو هباشتملا ىف ليلكإلا -

 .مه “١75 ةيفرشلا ةرماعلا

 .ه ١١٠١ ةيبدألا ,مزح نب ىلع : لصفلا - م

 .ه ١١5٠ ةيبدألا «ىناتسرهشلا دمحم : لحئلاو للملا-8

 .ه ١١ هال راونألا ؛ىناميلا كلام نب دمحم :ةينطابلا رارسأ فشك - ٠

 .م ١5١5 نديل عبط «ىلازغلا دماح وبأ :ةينطابلا حئاضف - ١

 .ه ١١551 نافرعلا ,ىنسحلا قازرلا دبع :ةعيشلا فيرعت - ١



 ل11 ج نورسفملاو ريسفتلا سبسبلسسسسم م ل ل« وه5همز]
 .ه 05١ه قرشلا هللا داج ىسوم :ةعيشلا دئاقع دقن ىف ةعيشولا - ١

 .م 737٠ ةداعسلا هللا ءاهب : هللا ءاهب باتك - ١4
 .مم ةداعسلا «ىناريإلا لئاضملا وبأ : لئاضملا يعبأ تاهو دك ١م

 ..ه ١571١ رانملا .ناخ ىدهم دمحم ازريم :باوبآألا باب حاتفم - 5

 «س .ج.ععمج («سابع ءاهبلا دبع :ءاهبلا دبع تاثداحمو تاباطخ - ١١
 م1055 ةداعسلا

 سيسي ةيكيرمألا برخلا بك وك ةلجم نع برعم: ةيئاوببلا ئدابلا ب0

 .م١1151١

 0 .م957١ه ةداعسلا «ىناريإلا لئاضفلا وبأ : ةيهبلا ججحلا 8

 اه ”١ ةيفلسلا «ىحصتن زيزعلا دبع : ةيئاهبلا نع ةرضاحم - ٠

 5 ير

 ه1 735 ةكيرعلا ؟يعحلا اذ: يدوص ولا“: ةيكملا تاحوتفلا

 اه ميل ( ىبرع نبأ : صوصفلا - ؟

 ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن ةنجل ةعبطم .ىلازغلا دماح وبأ :نيدلا مولع ءايحإ “ 

 اه ١ "هك

 .ما 565 ةضهنلا ءىزوجلا نبا : سيلبإ سيبلت - 8

 :ةفقشسلفلا نفك ©

 هج 5 ياذآلا ءاهههلا تاركا « اننفلا تاوكنإ لكاشرادجلا
 0 .م1-19ل ةداعسلا «ىبارافلا : مكحلا لضرصفت
 .م0/8٠3١ ةيدنه ةعبطم ءانيس نب ىلع وبأ :انيس نبا لئاسز -

 ! .م911١1/ ةداعسلا ءانيس نبا : عئادبلا عماج  غ
 نضل فيلأتلا ةنجل ةعبطم ؛مرك فسوي .روكدم روتك دلا :ةفسلفلا خيرات - ه

 ل ريسفلاو

 :ةماعلا تامولعملا بتك ©
 .م0٠97١ توريبب ةيناكيرمألا ةعبطملا :سّدقملا باتكلا -
 .ه 9759 ةيبرعلا بتكلا راد .ديدحلا ىبأ نبا : ةغالبلا جهن حرش - ؟

 .ه 6١7١ه ةداعسلا «ظحاجلا :ناويحلا “" 

 .ه ١١م. ةيريخلا «دربملا : لماكلا - غ

 .ه ١51/14 ةعابطلا راد ءىبلج بتاك الم :نونبظلا فشك -

 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم «نيمأ ( كب ) دمحأ :مالسإلا رجف - 5
 .ماو*ه



 منيصتا (١ حست م يا وويل يلج
 رشدلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم «نيمأ ( كب ) دمحأ : مالسإلا ىحض - ا/

 اه ١557

 و وللا يل .حالصإلا لئاسر -

 امد ىبلحلا ىسيع ةعبطم «ىربص مالسإلا خيش : لصفلا لوقلا- 9

 ه 1957 توريب عبط ,ىنانكلا دمحم :ةفرطتسملا ةلاسرلا- ٠
 كت م كا ركام نمحرلا دبع :دابعتسالا عراصمو دادبتسالا عئابط ١-

 مه 8 ةيفينسكلا «نايلخ ونبأ: مولعلا اوك ل راحل ٌؤلٌوللا ١

 .ه ١١٠١ ةيريخلا «ىجيوحلا رصن :ةيرصنلا ُئدابملا- ١

 عا ه6 قبلا يسع ةكيدما نينا :نامظعا اونا كيسي د

 .ه ١ دال دامتعالا .عاشاب ) ليعامسإ زيزعلا دبع : ثيدحلا بطلاو مالسإلا- ٠
 ه ١1749 ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ؛ 500 : ةيريخا اعلا 15

 يصيرملا هيج مودم يرجح ار يرام اج ا

 "داق

 .م11/5 توريب عبط «ىناتسبلا سرطب ملعملا : ىناتسبلل فراعملا ةرئاد-

 , داشرإلاو ظعولا ءاملع : ناميإلا ةلجم -
 فاش لاو ظعولاءانلع 4 ماليشإلا روت ةلج

 . فيرشلا رهزألا :(رهزألا ) مالسإلا رون ةلجم - ١
 .ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج :ةيمالسإلا ةيادهلا ةلجم 5

 .مطقملا ر اد : فطتقملا ةلجم  ؟©

 1 نع وما ةيعوبسألا ةسايسلا ةلجم  "؟غ
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 عوضوملا

 نم مهفقومو ةعيشلا
 ميركلا نآرقلا ريسفت

 -١8( ه9

 .. مهدئاقعو ةعيشلا نع ةيلامجإ ةملك
 هه و. مو او و همه . ةهفاه هع 58 هه ه هاه هه ه4 ياكيولا

 ةيسمامإلا

 م رهشأ - ةيرشع انثإلا ةضاخدا

 ةيرشع انثإلا ةيمامألا

 ا يا ةيوا ةيمامإلا

 ومهم مم عم امف هه و هاف اه ده ع ده هاه هاه ©

 م هاو .اواع عع ادع عاف عاشه امه

 رات ندب يس كلاخ انا د

 ا وح ا نت ام ةينايبلا

 ا كت ةيريغملا تاليوأت نم

 0 ةيروصنملا تاليوأت نم

 تاليوأت نم _- ةيباطخلا تااليوأت نم
 ا ا يوك اا نو ينسخ

 ةيرشع انثإلا ةيمامإلا
 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو

 (ل10/-3595)

 يت وفاز ةيدالا و ييق موس
 مريس
 ةلزتعملا ءارآب ةيرشع انئإلا ةيصمامإلا رثأت

 مهريسفت ىف كلذ رثأو
 ىف ةيلوصألاو ةيهقفلا مهيهاذه عهرثات

 اهجيورتو مهدئاقع زيكرت ىلع مهلايتحا
 0 يطا نارسلا رهاظا خ1
 نآرسقلا رهاظ نيب قيفوتلا ىلع مهصرح

 مهو اه دو و ا. واوان هاهو واه دو دع اه هو ده هام»

 مهو اه و ودوافع عاف م اها#

 نه واو او دودو او هاو هدو اه ع ا.ه ده ه واه اه اه»

 2 لاا ا عل حا مك اا ل مومن جاع غن هنطابو

 0 . نارشلل ةدطانبلا 5

 ىو هامه وام م6 ةهاراق عاف هاه د سهاهاه « هاه ا # » نارسقلا

 عوضأوملا

 ١!: ىف مهلاوقأ ضقانت نم مهصلخم
 مهئايلوأو ةمئألا نم نآرقلا فقوم - ١
 ولا اخ احول راو داق وا مح مهئادعأو

 0000 ا هليدبتو نآرقلا فيرحت - ©

 راثآو ةيوبنلا ثيداحألا نم مهفقوم - 4
 95ظطظ ةباحصلا

 ىف اهيلع نودمتعي ىتلا بتكلا مهأ
 0 ا خم رابخألاو ثيداحألا ةياور

 ةيئاملا هشع يتسدتلا يحك منعا
 0 ل ما و ا اوعا ةيرشع انثإلا

 :رارسألا ةاكشمو راونألا ةأرم ١-
 0000 ىنارزاكلا فيطللا دبع ىلوملل
 فيرعتلا  ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا
 .... هيف هفلّؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب
 هفيلأت ىلع هل ثعابلا نع ملكتي فلؤملا
 170 هينا هك ليم يدنا هيتس ايلظو

 مال ماد. اه اراو ىركسعلا نسحلا ريسفت - ؟

 000 ىلع ةيالو
 .. تيبلا لهأ لضف ىف ةبوذكم تاياور
 . اهنم لكألا نع مدآ ىهن ىتلا ةرجشلا
 هلع ديم ةعراسلاب 21و ءاببنألا لسوت
 00000111 ] ز ]زؤزؤز ز] ز]ز] ]ز] ]ز]ز تيبلا لهأبو

 ا م وكما مولا او ةيقتلا

 1510053000006 ةلزتعملا بهذمب هرثأت

 عورفلا ى يف ةعيشلا ءارآب هريمسسفت ى يف هرثأت

 ا ا ةيهقفلا
 ىسربطلل نآرقلا مولعل نايبلا عمجم ا“

 0 ةيملعلا هتناكمو فلؤملا ةمجرت

 هفلؤم ةقيرطو ريسفتتلا اذه نع مالكلا
 'ىسربطلا تلمح ىتلا ىعاودلا -

 و ماو اه ده د.او اوف عاف ريسفتلا اذه ةباتك ىلع

 ماع م اهداف دعا. ها اعاقأاف

 ةحفصلا

 همه



 ش ؟ج نورسفملاو ريسفتلا سس

 ةحفصلا عوضدردملا

 تامدقم - هريسفت ىف ىسربطلا جهنم

 ا ل ا يل ا ا نا باتكلا

 ا ما اعمل ىلع ةمامإ
 رج و ف ةمئألا ةمصع

 م11 ب ب وما ىدهملا  ةعجرلا

 1 ون و ولاا شلال جا خا سك و ةيقتلا

 دا يا

 1 ا 56
 1 ا ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف
 ها ا تايباتكلا حاكن

 5 ا بلا ا مئانغلا

 30177 ا ل ا و ا ءايبنألا ثاريم

 0 ااا ا عامجإلا

 55 هريسفت ىف ةلزتعملا بهذمب ىسربطلا رثأت

 5 ا ل لالضصلاو ىدهلا

 3 هلاةيؤر
 ا ا رحسلا
 ا ا ع ري فاسام ةعافتشلا

 ا ا نامعإلا ةقيقح

 ا ا ةعوضدوملا ثيداحأال هتياور

 ا ا سل تايليئارسإلا نم هفقوم
 ١ ناق يو سلا س دحع محم دال ىزمرلا ريسفتلا
 1 ع ولا اوما هعيشت ىف هلادتعا
 در يكل هرقل رسال ف تالا 3
 ا كام ا عدم دع او ىشاكلا نسحم
 ا ريسفتلا اذه بحاصب فيرعتلا

 . هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 مهنأل «نآرقلا ةمجارت مه تيبلا لآ
 مهادع نم نود هلك هملع اوعمج

 هيأرب نآرقلا رسفي نأ هل زوجي نم

 نع ءاج امب نآرقلل هريسفت نأ ىري فلؤملا

 نعطيو «ىلاشملا ريسفتلا وه تيبلا لهأ

 مفروم 0

 كنا

 مرا و ال

 هريسفت ىف فلؤملا ةقيرط

 هه. هاهم
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 ةحفصلا عوضوملا

 ا يي قوما ةباحصلا ىلع فلؤملا نعط
 ا سوا هنع هللا ىضر نامثع ىلع هنعط
 0 وب ركب ىبأ ىلع هنعط

 | ةشئاعورمعو ركب ىبأ ىلع هنعط
 1 ا م ةصفح

 ١؟4 .... اهرهاظ نع باتعلا تايآل هفرص |
 ١ هبهذم لوصأ نع فلؤملا عافد ّْ

 اا ما اا طووول قا عوخ ىلع ةيالو ْ

 ني مهتعاط بجت نيذلا رمألا اولوأ
 0 هدعب نمل ىصوي مامإلا

 11 ا عل سب احم امم ةعجرلا ىلع هلالدتسا
 ناميإلا نم مئاقلا مايقو ةعجرلاب ناميإلا
 ١ والو ا كح ةيقعلا - بيغلاب

 ةيهقفلا عورفلاب هريسفت ىف هرثأت
 ال ةعتملا-ةيمامإلل

 ا مس وو منول تايباعكلا حاكن ٠

 حسملا مكحو ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف
 1 ا و اواو حلا نينا ىلع

 ا ا اس يطع ا متانيعللا
 00 طابنتسالا

 - مالكلا ملع لئاسم نم فلؤملا فقوم

 انا رم ا طعما دابعلا لاعفأ
 ١ ا هللا يضر
 ا ا و وك ةعافشلا

 ١97 . ةعوضوملا ثيداحألل هتياور - رحسلا
 هللا ةنيدع ةيييسلل نا نقلا !بيسيد سو
 اح م عملا ىولعلا
 اج ام ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا
 هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 كلذ رثأو هبهذم لوصأل فلؤملا بصعت

 ااا اب مس منا ةمامإلا  هريسفت ىف

 ةمئألا دوجو  هدعب نمل ىصوي مامإ لك
 بونجوو ,.مهتمصعو نامز لك ىف
 .نود فالبتتخالا دنع مهيلإ عوجرلا

 ال ول لل دو ا ماعم اورو فكونوا رسسيسل

 0 ا ةعجرلا
 بانا ص نآرقلا فيرصحمت - ةيفقتلا

 ا وول باتمسعلا



 ل ؟ج نورسفملاو ريسمف تلا حسبما ب بلايوو0.م]

 ةحفصلا عوضولملا ةحفصلا عوضوملا
 (ةينطابلا) ةيليعامسإلا ةيمامإلا ا ا ال ةباحصلا ىلع هنعط
 ميركلا نآرقلا ريسفت نم مهفقومو 0 تننلا لآل ةيكيفيعت

 (1١-88ذا/5) ْ رثأت - تيبلا لآ دنع هلك نآرقلا ملع

 ةيليعامسإلا نع ةيلامجإ ةملك ةيهقفلا ةيمامإلا عورفي هريسفت ىف فلؤملا
 هذه وسسؤم  مهضارغأو مهدئاقعو | #١6 0.000 ةعتملا حاكن -
 ٠/6 ل ا ل ملل ةفئاطلا| ؟ ع« .... مئانغلا - ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف

 ٠0714 .. مهضارغأ ىلإ لوصولا ىلع مهلايتحا | ١44 ...... تايباتكلا حاككن - ءايبنألا ثاريم
 انا ةينطابلا دنع ةوعدلا بتارم | وك هريس ىف ةلزعملا ههادع رت

 :101/1/> يل رمركلا نارقلا ريق ىف ةيعطابلا عاشنإ | يجب ملا 6 40 ناسف ألا لجو ةذازإلا
 رس خت جمالا يح ا ص ا لو نون دا ندفع بلا ةيرر

 و نابي كاعد 0 0 0 00 0 ا ل ل

 0 ةينطانبلا |: يل ا ا
 نيف وتساب م تاس نكرم ا 0 ماب مير راما

 ا مركلا نآرقلا ب راقتملا ىرليلاو يرضع اللا ةيياسرا
 هديل يطال سا ناد حدو يو م تيما كل ت1 تا
 10000000 000 دز مهباقلا ددعتو ا ا وحمل كيني الار دبش
 ةيئاهبلاو ةيبابلا ولا ل ما ع ما هليدبتو نآرقلا فيرحت

 اك - 1م ميعاجسإو ةسئالا نانا ف دارعلا لوزن
 ةيئاهبلاو ةيبابلا ةأشن نع ةيلامجإ ةملك اال مليا مة للف مهئادعأو

 ا ملا 0 ل ىقوصلاريس فعلا نم
 ْ ةييطانلا ككافعو ةيباحلا كئاقغ ني ةلمعلا )هه لل ىفسلفلا ريسفقتلا نم

 ا ا ا ل نساةيسلا |. 1515 تادرس يدل ةقباسلا ممألاو تيبلا لآ
 نارقلا ريسيفتا وود قيلاؤاقم ادا ير 0 اا نآرقلا صصق

 ارم ا ل ومو ل وساع مريختلا ١107 م 5 ا ةيتماتسا ا
 لها ريسافت بيعي ىناريإلا لئاضفلا وبأ 111 را لش محا نآرقلا فيرحت  ةعجرلا
 ا ل ا م م ع كم اا | ةباحصلا نم فلؤملا فقوم
 ليعو ريسعملا داةتاهنلا وةجبابلا جاشإ ل ل ا اب هع ىبنلا باتع
 اكو ا ةدسافلا مهتاليوأت نم| 202 حاكن  ريسفتلا اذه ىف ةيهقفلا ةيحانلا
 اق لا ل اب كابلا تاذلعوات نه ]ا "يا اون ود ف حم ومش .. تايباسكلا
 ا هللا اج تاليوات ا ...... ءوضولا ىف نيلجرلا ضرف  ةعتملا

 ١9 م سابع ءاهبلا دبع تاليوأت نمأ 54.0... ب لايمتال ا :تارعت
 ريسفت نم مهفقومو :ةيديزلا 01178 0.0.0002... هك حلا
 ميركلا نارقلا لئاسملا نم هريسفت ىف فلؤملا فقوم

 هينا نا اا د هللا ةيؤر-- ةيمالكلا



 ةحفصلا عوضولملا

 فلؤمب فيرعتلا - ىناكوشلل ريدقلا حتف

 00 2001001 ريح يس تقلا انف
 ١١" هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا

 000 هريسجتم ىننناك كلا قير اعح
 ا يب ةطعضلاو ةصوسولا فاياوزلل كفن
 1 سا نيدلقملاو ديلقتلل همذ

 1 ا شوا اق و ماع اع اسوا ءادهشلا ةايح

 000 0000 لسوعتلا
 ا يي هباشتملا نم هفقوم
 11 ةلشعلا ءازأ وع هققرم

 قلخ ةلأسم نم ىناكوشلا ففقوم

 00 0 ز] 0 00 نآرقلا

 مهفقومو :جراوخلا
 تارقلا ريسفت نم

 ([55-؟؟؟)

 1 م صخام جراوخلا نع ةيلامجإ ةملك

 ا تادعسلا ع زازا
 ا اسس ومع ةيضانإلا < ةيرتاشلا
 ؟؟5٠ . ميركلا نآرقلا ريسفت نم جراوخلا فقاوم

 اا و سب عسسل نآرقلا صوصن مهف
 با نآرقلا صوصنل جراونلا مهف ىدم

 عةمألا عامجإو ةّنسلا نم جراوخلا فقوم
 دن نآرقلل مهزيسفت ىِف كلذ رثأو

 ا سلا جراوخلل ىريسفتلا جاتنإلا

 فسوي نب دمحم داعملا راد ىلإ دازلا نايمه

 0 شيفطأ

 لا 0 ريينسفكلا انه للوعي قيرعحتلا

 هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 و ا و م ناميإلا ةقيقح

 :20000 رئابكلا باحصأ نم هفقوم
 939 0 0 ا

 هر ل ا ةعافشلا ىف هيأر

 ا ىلاعت هللا ةيؤر

 كولا ل م م لا دابعلا لاعفأ
 ا و ا ل اخ هباشتملا نم هفقوم

 ا اما ةيفوصلا ريسفت نم هفقوم

 ةحفصلا عوضولملا

 1 وا بس اما ةعيشلا هن ةفقوم
 10 ا ل ا ا ا و ميكحتلا 62 هيأر

 نامثع ردق نم هطحو جراوخلاب هتداشإ

 0 9 امهالاو نمو ىلعو

 روهمج ىلع هتلمحو هسفنب هدادتعا

 ابل الا او ملا حس يع جم نايلي

 ةيفوصلا ريسفت : سماخلا لصفلا

 (١8ا0/-؟ة١٠)

 "هدم 1 فوصتلا ىنعم - فوصت ةملك لصأ

 1 هطول منا هروطتو فوصتتلا ةأشن

 17 ا ف ا ا و فوصتلا ماسقأ

 ؟هأ ئيرظنلا ىفويضلا ييسنسلا ؛االوأ

 نبا رثأت  ةقيرطلا هذه خيش ىبرع نبا

 1 ةيفسلفلا تايرظنلاب ىبرع

 "ه7 . دوجولا ةدحو ةيرظنب هريسفت ىف هرثأت

 )10000 0 دهاشلا ىلع بئاغلا هسايق

 < هد 9 ١ هتارظنل وحنلا دعاوق هعاضخإ

 "ه5 .... نازيملا ىف ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا

 1 ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا ىف انيأر

 11 ىيفييفلا وضل يييفعلا ءاكنات
 اا ىراشإلا

 ريسفتلا نيبو هنيب قرفلا هتقيقح

 ىراشولا ريسفتلل له - ىرظنلا ىفوصلا
 ندا 00 0 ؟ ىعرش لصأ

 ةيلءايسلا ينانعملا كارذإ ىف توافتلا

 0 00002050525 د2دز دز ة ة اهتباصإو

 1 ا دع نازيملا ىف ىراشإلا ريسفتلا

 ؟ا/ . ىراشإلا ريسفتلا ىف ىبطاشلا ةلاقم

 ا ا لا ,تالاقم

 هذ ب يمفما ا ةرو موكاموال اال مد ىراشإلا

 نيدلا دعس ةلاقم - حالصلا نبا ةلاقم

 م :.... ىئازاتفتلا
 ا ىردنكسلا هللا اطع نب بأ ةلاقم

 ؟ا04 ... ىراشإلا ريسفتلا ىف:ىبرع نبا ةلاقم
 00 ١ نيرع نبا ةلاقم ىف انيأر
 ا يوم ىراشإلا ريسفتلا لوبق طورش
 هزت ب ىراشإلا ريسفتلا بتك مهأ

 58١ رتستلل ميظعلا نآرقلا ريسفت - ١



 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا ْ عوضأولملا
 م. ؟ةفسلفلاو نيدلا نيب قيفوتلا ناك فيك فيرعتلا - ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا
 م.و . ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ىفسلفلا رثألاا 0١ .... هيف هفلّوم ةقيرطو ريسفكلا اذهب
 ملاسملا قيرفلا  ةفسلفلل دناعملا قيرفلا ا يملسلل ريسفتلا قئاقح - ؟
 اا را ل ابا وبس وسو ةفسلفلل ا 58 نع دم ريسفتلا اذه فلؤمب غيرعتلا
 الا ا مم وو ىبارافلا ريسفت نم | 5١85 هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ام ربو نوما افقنقلا ناوخا ريت نم'| 588 + ., ريسفتلا اذه, ىلع ءاملعلا ضعب نعط
 ضد انيس عربا ةمصحرتا | 05-5805 .نوعطلا هذه ىف انيأر
 ا ا ع ريسفتلا ىف انيس نبا كلسم | 585 ........... ىملسلا ريسفت نم جذامع
 0 يل و حلة انيس نبا ريسفت نم جذامن ىبأل نآرقلا قئاقح ىف نايبلا سئارع - *
 ماا ا وح مح ةفسالفلا ريسفت ىف انيأر | 588 ......6.6...6.6 نوف زاركشلا نييحوم
 ءاهقفلا ريسفت : عباسلا لصفلا فيرعتلا -ريسفتلا اذه فلؤمب فيرعتلا
 ("”48- 19١" اا مياس ثانادما ريسفتلا اذهب
 ريسفتلا روطت نع ةيلاممججإ ةملكإ 4 0 ريسفتلا اذه ىف ءاج ام ضعب
 ملا و هل اناا يوفحلا نيدلا مجنل ةيمجنلا تاليوأقلا - ؛
 اذيس علا ةردقلا دديع ارتب يقفل ليتبمفلا |[ 19 3 وت دم ىنانمسلا ةلودلا ءالعو «ةياد
 11 ا م ع مرا ةيهفقلا يعاذملا ءايقا| 2-81 حم ريسفتلا اذه ىفلؤمب فيرعتلا
 بهاذللا مايق ادينى يشل ويجعل هيف هيفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ل7 ةييدقعلا |5903 او نيدلا مج تاليوأت نم
 ديلقتلا روهظ هج ييتملا يسفكلا 9 ىنانمسلا تاليوأت نم
 م بما سن انتوا ىبهذملا بصعتلاو| 568 ..... ىبرع نبال بوسنملا ريسفتلا - ه
 قرفلا عونتل اعبت ىهقفلا ريسفعلا عونت 8 مأمن لا ؟ريسفتلا اذه فلؤم نم
 اا ا اس ول طنب وك ع ةيمالسإلا| 5 هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 مالا ام اشم ءاهقفلل ىريسفتلا جاتنإلا 88 ........ ىراشإلا ريسفتلا نم جذامن
 ( ىفنحلا ١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ - |١ ةديجو ىلع ىتبلا ويتستكلا نب جذامن
 ماو ا و املا ماما كفلؤملا ةيهحشرت | 758 19) 3 جاي لو و اا ابو قاوم واو هو عمل دوجولا
 م98 هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا ميركلا نآرقلا ريسفت ىف هبهذمو ىبرع نبا
 هقف نع ةديعب ةيهقف لئاسمل هدارطتسا - اةمنمل وا والا مخمل ميلا . ىبرع نبا ةمجبرت
 0 وا دل او ع عا نآرقلا 'ةتناكم - هيديرمو هثادعأ نيب ىبرع نبا
 ع .ةيفنحلا بهذمل هبصعت م ا ا عملا اول اد ةيملعلا
 ماقلا وا ممم هيفلاخم ىلع صاّصجلا ةلمح نكمل . دوجولا ةدحو ىف ىبرع نبا بهذم
 و ةلزتعملا بهذمب صاصجلا رثأت ا مركلا نآرقلا ريسفت ىف ىبرع نبا بهذم
 هللا ىضر ةياعم ىلع صاصجلا ةلمج 54 .. هل ىرظنلا ىفوصلا ريسفتلا نم جذام
 كاستل ل ا م قيقا 8 وج اوجح لاح هل ىراشإلا ريسفتلا نم جذامت
 ىسارهلا ايكلل نآرقلا ماكحأ - |١ 5 ... ىبرع نبال رهاظلا ريسفتلا نم جذامت

 مدخلا ع ل .... (ىعفاشلا» ةفسالفلا ريسفت : سداسلا لصفلا
 0 يييفعلا اذهب فيرععلا ب قلولا ةهجرت مام - "خءحر

 ريسقتلا اذه ةيمهأ - هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا نيب ةلصلا تدجو فيك
 م07 : ىئعفاشلا بهذمل هبحاص بصعت غلبمو | ”ه00660606660..4.0.00 668066660 . ؟ةفسلفلاو



 تم ؟ج نورسفمل او ريسفتلا تحسس

 عوصضولملا

 57/ . صاصم+لا ىلع هتلمحو ةمئثألا عم هبدأت
 ( ىكلملا 0( ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ

 0 ل كلذلا ةيييست
 ١*“” هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا

 ١”” هفاستعاو هفاصنإ نيب ىبرعلا نبا ريسفت

 م وم رح نجما وم هفاصنإ نم فرط
 ىلع هتلمح - هبهذمل هبصعت نم فرط

 0 ا ما ماعلا هبهذم ىفلاخحم

 هتيهارك  ةغْللا ىلإ هنماكتحا
 12010 مخل جدو ا ا داما امم تايليئارسإلال

 م دكا اهيا ةيد ادت او كرمت
 هللا دبع ىبأل نآرقلا ماكحأل عماجلا - :
 م م '( ىكلاملا) ييطرتستقلا

 ا مما سطو وعم فلؤملاةمجرت

 م هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ن0 هبصعت مدعو ىبطرقلا فاصنإ
 ىلع ىبرعلا نبا تالمج نمهفقوم
 1 با ميرا يي ا قول ا دم ا ل ا هيفلاخم

 دادقمل نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك - ه

 51417 .. (ةيرشع ادثإلا ةيمامإلا نم ١ ىرويسلا

 0 ل 5
 14١" هيف هفلؤم ةقيرطو ريسفتلا اذهب فيرعتلا
 ةحضاولا ماكحألاو ةعنايلا تارمغلا - 5
 "484 ... (ىديزلاو» ىثالثلا فسويل ةعطاقلا

 يسقعلا | دهر ىيرعقلا بنزل ةيحد
 000 ا ا هيف هفلؤم ةقيرطو

 ١44 حصت ال ىتلا تاياورلا ىلع فلؤملا دامتعا
 م قسشتكسالا فاثكل ةريةشتاج
 ىف هيأر - نآرقلا ماكحأ ىف هكلسم
 7 ا ور هو 00 تايباتكلا حاكن

 ا ا نيفنلا ىلع حسملا ىف هيأر
 ىملعلا ريسفتلا : نماثلا لصفلا

499" -55"”) 

 اذه ىف عسوتلا - ىملعلا ريسفتلا ىنعم
 845 .... هب نيلئاقلا ةرثكو ريسفتلا نم عونلا
 7 ىملعلا ريسفتلاو ىلازغلا مامإلا

 017 د نهلشلا ييردتكلا و" نطاويعسلا لالالا
 م65 221: سلعلا و يشفتملاو ىسرملا لنغفلا و بأ

 ةحفصلا

 ع5

 ةحفصلا ) عوضولملا

 ىبظاشلا ناكنإ هب نملعلا ريسفنلا راكنإ
 1 ل و يمل ىملعلا ريسفتلل

 01000 عوضوملا اذه ىف انرايتخا
 ريسفتلا نع ةماع ةملك .. ةقاخلا

 ثيدحلا رصعلا ىف هناولأو
 2( 5 070- "ك١

 قا فاسو دفاع ةييطانم نيويجيتاتلا
 5 ال ثيدحلا رصعلا ىف ريسفتلا
 ضيا يتق تو مس طملا ناوجلا
 مق و الل ها حجبت بح يدينا
 ”515 رضاحلا انرصع يف ريسفتلل ىملعلا نوللا

 ١514 رضاحلا انرصع ىف ىملعلا ريسفتلا جاور
 5586 .. نوللا اذهب تينع ىتلا بتكلا مهأ -

 خيشلل ميركلا نآرقلا ريسفت ىف رهاوجلا
 70 ا ل ىرهوج ىواطنط

 ةباتك ىلع فلؤملا تلمح ىتلا عفاودلا
 اي د و ا 0 صتسستلا اذنه

 اذه هباتك ىف فلؤملا عرش فيكو ىتم
 "7. - هريسفت نم فلؤملا ضرغ - ريسفتلا
 ميلان يو املا ست ل: نسلوملا كاسم
 اين ع ريا انين نفقإللا لوكا د
 ديوع ملل ةيداويعتسلا جلول ةرد ادب
 مايل ا ةريشفل نفق بلؤلا ةقيرط ب رعاومجلا
 د يصوم ..:نيسعلا ده مدام
 نوللا اذهل نيرصاعملا ءاملعلا ضعب راكنإ

 ا و وو عاما هع دج .ريسققلا نم
 عمل رضاملا ارضع ىف ويسفعلل ىبهذملا قوللا
 انرصع ىف ريسفتل ةتلل ىداجلإلا نوللا

 00 1 1 0 ب يالا
 ميل 1 سمتتلا قسقوللا اذه جلع كتعابلا
 ار ىداحلاإلا ريسفتلا نم حذامت

 نآرقلا ريسفت ىف نافرعلاو ةيادهلا باتك
  نيرسفلل مسحب ناموس كارلا
 مقا ا ا ريسفتلا ىف هتقيرط

 مو١ . مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعمل هراكنإ |.
 قحاب مالسلا هيلع ىسيع تازجعم نم هفقوم

 5517 . مالسلا هيلع ىسوم تازجعم نم هفقوم

 85  مالسلا هيلع ميهاربإ تازجعم نم هفقوم



 د د يلا ىف تحس بحي حصل رح
 ةحفصلا عوضولملا ةحفصلا ّ عوضأولملا

 45١ مامإلا ذاتسألاب ديشر خيشلا لصتا فيك | 554 .. مالسلا هيلع دواد تازجعم نم هفقوم
 ا ا ريسفتلا ىف ديشر خيشلا جاتنإ | 5514 مالسلا هيلع ناميلس تازجعم نم هفقوم
 454 ريسفتلا ىف هفده  ريسفتلا ىف هرداصم| 5568 ٠6.......... ءارسإللا ةزجعم نم هفقوم
 1000 ريسفتلا ىف هجيبنم مة" ... نيطايشلاو نجللاو ةكئالملل هراكنإ
 ا وا انوا ريسفتلا ىف هؤارآ اهيف عزاني مل نيدلا نم ماكحأل هراكنإ
 11 وا رئابكلا هباحصأ ىف هيأر نحاس ةقرسلا كح 2“ نيل يهتاجتا هه لنحا
 هعرذت - مدآ ةصق ىف هخيشل هديلقت موق قو تاو لاو وحل تاجوزلا ددعت - انزلا

 ولا و ا هيتتلاو راخايل] 15 يديم اخ وسلا قام كس حاوج ةقريستلا
 ال ا ا هيرو روس رشح ىذا د | 10001 رحم ع كام وابا انامل ايردلا
 01 ندا ف هيارادس نيطابشتلا ىف ةئار 1 ةاكزلا فراصم - عورزلا ةاكز
 0 هلع ىبنلا تازجعم ىف هيأر ا ا ا قالطلا
 1 هقفلا نم لئاسم ىف يف هيأر ىف رسفملل ىعامتجالا ىبدألا نوللا

 يا مرسلا دعت يع ىلايوع | عما و عل كة لا رضاحلا انرصع
 ا يل تع اع هتلمح هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ةسردم
 ةاروشلا ىف ءانجحاع نارسقلا تاهيل |2313 04055 سيسي حستسلا تااهرتاو
 11 ا كا برا مال ليسا لاا وتب قا عسا < ةسردملا هذه نساحم
 دمحم خيشلا ربك ألا ذاتسألا - 8| 405 0.00.0000 ةيسسوولا ةةم نرسم
 1 ا و نيعارملا ئقطنصنم | 54 4 تي لالا ةسردملا هذه لاجر مهأ

 دمحم خيشلا ةسردم ىف ىغارملا ذاتسألا| 1.05 . هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا - ١
 ا الب لا ا ماو رو عل ةدهحمما 1208 11 ةقلح و ال ريسفتلا ىف هجاتنإ

 اك ويسيفعلا :ىسكاملا 1177م يدوخ ام ريسفتلا ىف هجهنم
 1 ير ع م ريسفتلا ىف هجهنم ةديقعلا ذخؤت امنإو ةديقعلا عبتي ال نآرقلا
 نم هفقوم  ريسفتلا ىف هرداصم ا ا ل د اقم كام و وللا نا نآرقلا نم

 0 للا ا م حم نآرقلا تامهبم ريسفتلا مامإلا ذاتسألا ارقي ناك فيك
 1 واع عيرشتلا رارسأ راهظإي هتيانعإ 8٠8 ..66.66660.....0500 660... هبتكيو
 0 م ةيعامتجالا لكاشملل هتجلاعم| 4١7 ........ ةيعامتجالا لئاسملل هتجلاعم
 ا ما ثيدحلا ملعلاو نآرقلا نيب هقيفوت | 5 0 ءوض ىلع نآرقلل هريسفت
 1 سم م هريسفت ىف ىأرلا ةيرح| 1١7 .... سيلبإو ةكئالملا ةقيقح نم هفقوم
 ا خلا مالا دوا احح رادععاوءاعا | 8518 و وركب كمال مدومما رحسلا نم هفقوم
 ا ارملا 40٠ ةحيحسلا فيد اعتالا ضن هر اكنإ
 نق ا ا وعملا ةتايفكلا ثانروعحسس 456 ناو انير يشر يصعق كنيفسلا تا

 ربصمب ةّييدوعلملا ةكستشؤملا ن0

 4 ةكالممل : تا ةرصهاقلا - ةيسسابهلا عياش 4 ىفكَسملا ةعبطم


