
 يبزحلا لتكتلا . ؟

 باحصأ) مهيمسي نمع هثحب قايس يف هللا هظفح بتاكلا ثدحتي

 ضعب نأ نم (؟ . .نم) ًارذحم «يبزحلا لتكتلاب» هحتتفيو (ةثداحلا جهانملا

 : لاق ثيح هملاعم لمتكت مل نكلو ايبزح التكت ثدحأ دق ةاعدلا ءالؤه

 ضعب نظي يذلا ءىراطلا ثداحلا (يبزحلا لتكتلا) كلذ يف ببسلاو ..»

 نإو . .ةمألا هشيعت يذلا عقاولا نم جرخملا هيف نأ (ةاعدلا ءالؤه) نم

 لك نكلو !ةعاسلا هذه ْملإ هليصافتو هملاعم لمتكت امل لتكتلا اذه ناك

 باجيف "'”(! !اوعو اوعمساف ريذحتو ريذن اذهف» :ًارذحم لوقي مث «بيرق تآ
 دمحلاو (ةاعدلا ءالؤه) نيب يبزح لتكت دجوي ال هنأ .لوقأ نأب اذه نع

 رمألاو هللا ىلإ ةوعدلا يف «يعرش نواعت» وه رمألا يف ام لك نكلو !هلل

 ةدهاجم ىلعو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو .ركتملا نع يبنلاو فورعملاب

 ملعي نمم وه له لضافلا بتاكلا لأسن مث !ناسللاو ملقلاب نيقفانملا

 هترايز درجمب هفرع اذه لكأ ..؟!!ًادهع هللا دنع ذختا هنأ مأ بيغلا

 اذه نم مهئاملع نع ًالضف ملعلا بالط هفرعي ملام فرعو « . .ةئيدملل

 رمألا نأ اودبي نكلو ؟!!هعايشأو هراصنأ الإ مهللا ؟؟!!مداقلا ررشلا

 نيدلا نم سيلو ! !ًاعرش لطاب عمجت لك ئري هنأل بتاكلا ىلع طلتخا

 .(؟50 - ص) ةيعقاو ةيؤر )١(

١ 



 ٌءادو ء«ميظع رش كش الو ةيبزحلا نأ لوقلا نم يل دب ال انهو «ءيش يف

 اهميرحتو اهمذ يف ملكتو اهنم دلي هلوسرو هناحبس هللا انرذح دقو «ليبو

 قيرفتلا نم دب ال نيرمأ انه . .نكلو .ثيدحلاو ميدقلا يف ةمألا ءالع

 اهنيب قرفي مل هللا هظفح بتاكلاف ,«ةيبزحلا»و «ةعامجلا» امهو الأ ءايبنيب

 نل ماقملا اذه يف يننأ ةقيقحلاو ,!!دساف عمج اذهو ءأدحاو ًارمأ امهلعجيو

 ال كلو :ئلاعت هللا ءاش نإ القتسم اثحب اهل نأل انه ةلأسملا هذه شقانأ

 نأ ميركلا ءىراقلل رهظي يكل ًاعيرس ةيضقلا هذه ىلع رورملا نم انل دب
 : الوأ ب فلاخملا لوقلا ىلع ًادر لوقنف !ًالطاب تسيل اهتاذ دحب «ةعامجلا»

 (ةعامجلاب) ةمزلم تسيلو ناكم يأ يف وأ نامز يأ يف ةيبزحلا هللا مرح دقل
 مالك ْىلِإ عجري نمو ةعامجلا دوجو نود نم ًاحوضو رثكأ دجوت دق لب
 نيب ةيبزحلا مرحي وهف .ًاديج اذه ملعي ةيميت نبا مالسإلا خيش ةمالعلا

 . ٌءاوس دجوت مل مأ ةعامج تدجو نيملعملاو نيملعتملا

 ةعامبملا دوجو عم بصعتلاو ةيبزحلا مرح دق هناحبس هللا نأ :ًاينا

 "”يرجاهملا ةصق نع ةريسلا انثدحتو ويكي دمحم يبنلا دهع يف ةملسملا

 يرجاهملا لاقو «راصنألل اي يراصنألا لاقف احياصتف ًايراصنأ عسك يذلا

 .مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ئوعدبأ» : ِةلَي يبنلا لاقف نيرجاهملل اي
 ءازع نم ةيبصعلاو ةيبزحلا نأ لَ يبنلا راشأ انهف !«ةنتنم اهنإف اهوعد

 ءامسألا هذبب اومستت ال لقي ملو باستنالا لصأ ركني مل هنكلو .ةيلهاجلا

 . ملسمو يراخبلا هاور ثيدح ارم ءزج (؟)

 ند



 باسنألل ةيلهاجلا ةيبصعلا قورم يف أطخلا لب هيف ءيش ال باستنالا نأل

 ملعت «ةئتنم اهنإف اهوعد» : كك يبنلا لوق يف نعمتت امدنع كلذل .اهريغو

 ةدئاع اهوعد يف «ءاحلا»و ةيبصعلا كرت دصق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ

 .رخآ رمأ يأل سيلو ةيبزحلا ةيبصعلا يهو ةيلهاجلا ىوعد ىلع

 اذهف «ةيبزحلا دوجو ةرورضلاب ىضتقي ةعامجلا دوجو ناك اذإ :ًاثلاث

 عم اهئاقلإو ةعبرألا بهاذملا ةساوف ميرحت انيلع بجي ًاذإ اهميرحت ينعي

 امل بزحتلاو بصعتلا دوجو ةرورضلاب يضتقت اهنأل ةيلهاجلا تافلخم
 ْ !!"اومعز

 بجاولا متي ال ام هنأل ةبجاو هللا ىلإ ةوعدلا يف ةعامجلا دوجو :ًاعبار

 "يهب الإ متي ال اب رومأم ناك ءيشب رومأم ناك اذإف» ٌبجاو وهف هب الإ

 راطإب الإ ةمظنم ةوعد كانه نوكت نلو هللا ىلإ ةوعدلاب نورومأم نحنو

 ىلإ ةليسولاف» !!ةحيحش ةرظن ال ةحيحص ةرظن هل نمل اذهو ةعامجلا

 ةعامجب) الإ «ةرثؤم» نوكت نل اهيلإ ةليسولاف ةوعدلا اذكو ''(ةبجاو بجاولا
 نأب لوقي القاع نأ دقتعأ الو ةعامجلاب الإ متي ال داهجلا اهوحنو (ةوعدلا
 ًايئاوشع سيلو ططخم مظنم ًامود يمالسإلا لاتقلاف» ! !ًايدرف نوكي داهجلا

 ةمظنم ةعاجب نوكي ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا اذكو !”«أتتشم

 الإ كلذ متي الو ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا بجوأ ئىلاعت هللا نأل»

 . 7 ءزج !(5 ١648١ مقر ثيدح دواد وبأ عجار 2

 .(70 - ص) يدعسلا نمحرلادبع خيشلل  ةيهقفلا دعاوقلا يف ةلاسر (5)()

 ! ىلالملا ميلس (7284 - ص) !ةنئسلاو باتكلا ءوض ِ ةيمالسإلا تاعامجلا (5)

 اننا



 ركنملا نع يبغلاو فورعملاب رمألا ةعامج نأ ول ليختو .'”«ةرامإلاو ةوقلاب

 لوحتتس تسيلأ ةعاجب نيمظتنم ريغ اهدارفأ حبصأ ًالثم ةيدوعسلا يف

 مث ؟! !نيمرجملاو قرطلا عاطقب هبشأ ام ْىلِإ نيرمأ فورعملل ةعامج نم
 «بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام» ةدعاق نأ لوقي نم انيلع علطي

 ! ! لطاب لال دتسإ

 اهرومأ مظني !«مامإلا سيلو» ريمألا دوجو امل مزلي ةعاجلاو :ًاسماخ

 رفس يف ةثالث ناك اذإ» :ِِلَك لوسرلا لوقيو فلتخت ال ئتح هيلإ عجرتو

 (رمأ) اننإ»و !'”«مهيلع اريمأ مهدحأ نولعجي يأ» ””(مهدحأ اورمؤيلف

 عازنلا عطق لهسيل»و "”«يأرلا مهب قرفتي الو ًاعيمج مهرمأ نوكيل كلذب

 ةوعدلا ةعاخل نوكي نأ ىلوأ باب نمف رفسلاب اذهو ''”«مهيلع فالتخالاو

 يف دحاولا ريمأت كي بجوأف» ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي .نذإ ريمأ

 عاونأ رئاس ىلع كلذب ًاهيبنت ءرفسلا يف ضراعلا ليلقلا عامتجالا

 ءارآلا رثكت ثيح ًالاتحا رثكأ انه فالتخالا نألو ""!!«عامتجالا

 . فالتخالاو عازنلا عطقيل (ريمألا) انه بجوف تاحارتقالاو

 ىلع نواعتلا يف مهغيب اميف "”اودهاعتي نأ ةعامجلا دارفأل زوجي :ًاسداس

 59٠. ةحفص 78ج ىواتفلا عومجم (1)

 .(7؟) ءزجلا (7010/7) (571/15) مقر دواد وبأ حيحص (9)

 . (عباسلا) ءزجلا (75517 - ص) دوبعملا نوع (4:)

 .داهجلا باب (رشع يناثلا) ءزحلا ١١١( - ص) دوهجملا لذب )٠١(
 79١٠. ص 787١ج يواتفلا عومجم )١١(

 .ةعيبلا عاونأ نم عون دهعلاو )١١(
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 فورعملاب رمألاب مالسإلا ةرصنو هللا يف بحلاو ءهللا ىلإ ةوعدلاو ريخلا

 . «ىئوقتلاو ربلا ئلع اونواعتو# :لاعت هللا لوق باب نم اذهو

 اهنأ ضرف ىلع ًاريثك جتنت ةيدرفلا ةوعدلا نأب لقاع لوقي ال :ًاعباس
 لازنإ نم ةياغلا قيقحتل ًاعفن يدجي ال يدرفلا لمعلا» نأل !ًائيش جتنت

 لضفأ «ةعامللا» قيرط نع ةوعدلا نإف لباقملابو !' "”«سانلا ىلع حالصإلا

 ةقرفلاو ةمحر ةعامجلا» : ٍةلكَذ لوسرلا لوقي كلذل يدرفلا لمعلا نم ريثكب

 اذهو ًاعجشتم ةوعدلل بابشلا هجعيس اهيف نأل ةححر ةعايللاف "9«بىاذع

 امدنع سكعب ةدابعلاو ريخلا ىلع حصانتلاو ةرباثملاو لمعلاو طاشنلل ةاعدم

 جورخلا هلعلو ايندلل نوكرلاو لسكلل ةاعدم اذه نإف ًايدرف المع نوكت

 بئذلا لكأي امنإ .ةعامجلاب مكيلعف» : ِهكَذ لوسرلا لوقي اذهل قيرطلا نع
 . '””(ةيصاقلا منغلا نم

2 

 ةيبزحلا نإف تاعامجلا باهذ درجمب هنأ مهضعب دقتعي نأ امأ :انماث ل

 فرعت نأ بجي يتلا ةقيقحلا نإف .خيراتلاو عقاولاب لهاج وهف ئشالتتس

 أطخ» نأل ميظنتلاب سيل أطخلاف «ةيبزحلل ًاعفاد تسيل ةعاملا نأ يه

 سيل أطخلا نأل ميظنتلا نم روفنلا رربي ال ةرصاعملا ةيمالسإلا تاميظنتلا

 !( 57 - ص) ةيمالسإلا تاعامجلا )١7(

 .لوألا ءزجلا )7١١9( مقر ثيدح عماجلا حيحص )١5(

 .؟5 ج (ها/ل٠ 1١١ مقرب عماجلا حيحص 26١

 و



 تاييظنتلا ىلع سايقلاف نذإ . ميظنتلا هجوي يذلا ركفلا يف امننإو ميظنتلا يف

 ,.!"*ءأطخ ةدوجوملا

 تاعامجللا ماهفألاو لوقعلا يوذ نم مه نم ضعب لخدي :ًاعسات

 وأ ئدحإ ىلع دوهيلا تقرتفإ» : هك لوسرلا ثيدح نمض ةيمالسإلا

 ةقرف نيعبسو نينثا وأ ئدحإ ىلع ئراضنلا تقرفتو ةقرف نيعبسو نيتنث

 ةلم الإ رانلا يف مهلك» :ةياور ينو «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو

 . "””«يباحصأو هيلع انأ ام» :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم :لاق «ةدحاو

 يف فلاخت يتلا ةلاضلا قرفلا يف لزن ثيدحلا نأ دقتعنو لوقن نحنو

 ال تاعاللا هذه امأ .ةلزتعملاو ةيمهجلاو ةيفوصلا قرفك داقتعالا لوصأ

 ءاطخألا ضعب اهءرتعي نكلو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ راطإ نع جرخت نأ اودعت
 قيرط يف ريست تاعاجللا هذه لكف .ةعامجلا (داقتعا) حبصت ال اهنكلو

 كلذل .عونمم وهف .لالدتسالا ماقم موقي ال انه ثيدحلاف ءةمألا مايق

 ةيمالسإلا تارايتلا ىئدل ةدع ءاطخأ دوجوف» :لوقأ خيراتلاو ةقيقحلل

 ةمئاقلا يف اهلجسن انلعجي الو ةكلالا قرفلا فاصم اهلخدي ال .ةرصاعملا

 اننأ يأ .ةنسلا لهأ ادع ام قرفلا عيمج اهايانث يف تركذ يتلا ءادوسلا

 ةنسلا لهأ فوفص نم جورخلاب ةرصاعملا تاعامجلا هذه ىلع مكحن ال

 . !"”«تالالضلاو عدبلا لهأل زايحنالاو .ةعامجتاو

 )5١79(. مقربو (؟78١) مقرب يذمرتلا حيحص )١0(

 ١8١(! - ص) ةيمالسإلا تاعالا )١18(
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 مل اهنأب ةيمالسإلا تاميظنتلاو تاعامجلا لمع مرحي نم جتحي :ًارشاع

 مل كش الو هنأب ءالؤطل حضون نأ بجي انهو كي يبنلا دهع ىلع نكت

 عاد نم كانه نكي مل هنأل .لوألا ةوبنلا دهع يف ٌرثأ تاعامجلا هذهل نكت

 اذه ناك ضرألا نم ةعيرشلاو ةفالخلا تليزأ دقو نآلا امأ .اهئاشنإل

 ىلإ ةوعدلل ةفلتخم راطقأ يفو ةيمالسإلا تاعامجلا هذه جورخ يف ببس

 ةحيحصلا ةيبرتلا نيملسملا ةيبرتو ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاو هللا

 اهدوجو ناكف .ةعيرشلا ميكحتب ةبلاطملاو نيقفانملاو نيرفاكلا ةدهاجمو

 هذه مرحي نم ةيجح مدع رهظي انهو .ةمألا ةداعإ ةلواحمل ايباجيإ اذه

 . هيبنتلا بجو اذل مالسإلا رجف يف اهدوجو مدع ىوعدب تاعامجلا

 ةفيذح ثيدحب (ةعامجلا) لمع ميرحت يف دمتعي نم امأ :رشع يداحلا

 نأل هل ريغ يف لالدتسا اذهف .ءرشلا نع ِهَك يبنلا لاؤس يف ناهيلا نب

 (؟كلذ ينكردأ نإ ينرمأت امف» هلأس امدنع ةفيذح ىلإ راشأ كك دمحم يبنلا

 ةعامج مهل نكي مل نإف :تلق «مهمامإو نيملسملا ةعامج مزلت» :هل لاقف

 .ةرجش لصأب ضعت نأ ولو اهلك قرفلا كلت لزتعاف» : لاق ؟مامإ الو

 دوصقملا حيضوت نم دب ال انهو "”(كلذ ىلع تنأو توملا ككردي ئىتح

 ةلالضلا قرف «قرفلاب انه دوصقملاف «. .اهلك قرفلا كلت لزتعا»ب

 ءارمألا نم ناك نم ءالؤه :ءاملعلا» لوقل نيملسملا ةعامج نع ةجراخلا

 م موي سسسسلو

 .ىوهشلل ةفياعس فيد نم ءزطب رهو ملمسو يراختبلا هاو 153

 ا



 "”(ةنحملا باحصأو ةطمارقلاو جراوخ اك رخآ ةلالض وأ ةعدب ىلإ وعدي

 بوجوو مهمامأو نيملسملا ةعامج موزل» اذه ةفيذح ثيدح نم مهفيف

 تاعامجلا اهقاطن يف لخدي الف '"(ىصاعملا لمعو قسف نإو هتعاط

 هذهو ةعامجلاو ةنسلا لهأ راطإ نع “7 نأ اودعت ال ىتلا ةيمالسإلا

 همهف ام اذهو .لازتعالا نأشب كي يبنلا هيلإ راشأ ام قاطن نم تسيل

 ثيدحلا اذهف» :لاقف ثيدحلا ركذ امدنع زاب نب زيزعلادبع ةمالعلا خيشلا

 نوعدي نيذلا مويلا ةاعدلا ءالؤه نأ ىلإ ملسملا اهيأ دشري ليلجلا ميظعلا

 ىلإو ةمشاغلا ةيلامسأرلاو ةيكارتشالاو ةيبرعلا ةيموقلاك لطابلا عاونأ لإ
 ءاوس منهج باوبأ ىلع ةاعد مهلك داسفلا عاونأو ةقلطملا ةيرحلاو ةعالخلا

 ال مث "”«منهج يف هوفذق مهلطاب ىلإ مهباجأ نم ءاوملعي مل وأ اوملع
 ىلعف نيملسملا مامإ بايغب هنأ لوقي ًائيش هللا نيد يف هقفي ًالقاع نأ دقتعأ

 بجي لب !! !اهضعيف هيكف سايقم ىلع ةرجش عذج نع ثحبي نأ ملسملا

 اذه نوكي الو .ركنملا نع ئبنيو فورعملاب رمأيو هللا ىلإ اوعدي نأ هيلع

 ام تفرعو اذه تفرع اذإ نآلاو «ةعامللا» راطإ لخاد مظنم لمعب الإ

 لدتسملا نالطب كل رهظي ةوعدلا تاعامج لمشي ال لازتعالا نأ نم قبس

 !نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو يعامجلا لمعلا ميرحت ئىلع هب

 يعامجلا لمعلا ءالجألا ءاملعلا نم ميظع عمج زاجأ :رشع يناثلا

 يناثلا ءزج ا ١١9( - ص) ةرامإلا بتاعك يوونلا حرشب ملسم حيحص ١”5١١7(

 .(37 - ص) ةيبرعلا ةيموقلا دقن (77)
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 |هنيب اوقرف مهنكلو (ةيبزحلا) اهبنمض نمو هيرتعت يتلا ءاطخألا اودقتناو

 دكأتلا ديري نمو ةيمالسإلا تاعامجلا نيب قيسنتلاو داحتالا ىلإ اوعدو

 نب زيزعلأدبع ةمالعلل «ةاعدلا قالخأو هللا ىلإ ةوعدلا باتك» ىلإ عجريلف

 ليبس يف ةرخأتملا انعقاوم» باتكو "'”«ةوعدلا لوصأ» باتكو "زاب

 .ًايلج اذه كل رهظيسف "”«مدقتلا

 الإ نوركذي ال مهنأ «نامزلا اذه باتك يف بيرغلا :رشع ثلاثلا

 تانسحلا نع مهنيعأ نوضمغيو مهميوقتو مهدقن يف تائيسلا

 ماملإ ئندأ هل نم عيطتسي ال يمالسإلا لمعلا باب يف انهو .تايباجيإلاو

 بابشلا جيرخت يف ميظع لضف نم امل ام «ةيمالسإلا تاعامجلا عقاوب

 ,تاوهشلا نم راهنأب عفدت ىلا ةمألا هذه يف هتديقعو هنيدب مزتلملا ملسملا

 هذه ديلو الإ بايشلا اذه ايف بابشلا ريمدتل داسفلا نم تاعقنتسمو

 ىلإ اندشري اننيد نإ ةقيقحلاو !يدرفلا لمعلا سيلو ةيمالسإلا تاعامجلا

 رظن ال حيحص رظن هل نمل ةمألا هذهل ةققحتملا ةحلصملاو ريخلا هيف ام

 اثم باش بهذولف ءًامارح يعامجلا لمعلا ناك نإ اذه ىلعف !!حيسك

 دجوو عايضلاو فارحنالا نع دعبلاو تابثلل جوحأ وهو ةبرغلا دالب ىلإ

 لب اهب مظتني نأ هل سيلف ةوعدلا تاعامج ىدحال طاشن اهندم دحأ يف

 ًامارح يعامجلا لمعلا نأل !! !هعايضو هداسف ىلإ كلذ ىدأ ول ئتح اههزتعي

 طيرش ةعجارلل ةفابالاب اهيف بابشلا رودو ةيمالسإلا تاكرتلا لصف ف 099
 .نيميثع نب حلاص خيشلل «طيرفتلاو ولغلا نيب هللا ىلإ ةوعدلا» ناونعب
 .(555- 7”5ص) نم ناديز ميركلادبع روتكدلل )7١85(
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 يعامجلا لمعلا نع ثحبي نأ ملسملا ىلع نإ .ال !؟لقاع اذه لوقي لهف

 عمست كنإ مث «كانه ةريثكلا نتفلا يف عوقولل ةضرع نوكيس هدحو هنأل

 نوعجريو نوعيضي الو ةبرغلا دالب ىلإ نوبهذي نيذلا بابشلا نع

 لمعلا قيرط نع له كلذ مهءاج نيأ نم .ناهيإلاو ةديقعلاب نيحلسم
 ةعامجلا دوجو بابشلا ةحلصمو ؟مظنم يعامج لمع ةعيبط وه مأ « يدرفلا

 ةعاملا نودبو .ةحجار انه ةحلصملاف“ ,داسفلاو نتفلا نم هيمحت يتلا

 لع ةمدقم ةحجارلا ةحلصملاف لوقأ اذه ئىلعو .ةققحتم ةدسفملا نوكتس

 . !مالسلاو ةققحتملا ةدسفملا

 ىلع اوعمتجا دق ندرألا يف ةوخألا ىلع ظحالملا نأ بيرغلا :ًاريخأو

 نم مهنأ عم اًّدج ةداح ةيواز يف مهسفنأ ىلع نوبلقنم مهف !!اوعمتجي الأ

 عنشيو ةعاىلا مرحي لضافلا بتاكلا دجن [!نيبف !قيرطلاو جهنملا سفن

 مالسإلا نع فارحناو باذعلاو ةقرفلل ًاببس اذه نأ نيبيو اهحيبي نم ىلع

 تاعامجلل ةديحولا ةيبلسلا اوزعي مراكألا هباحصأ دحأ دجن !قيحس

 احضومو نييفلسلا ًابتاعم لوقيف !!ةمظنم ةعامج دوجو مدع ىلإ ةيفلسلا

 .ةيمالسإلا ةايحلا فانئتساو «ينابر يمالسإ عمتجم ءاشنإ نإ»ب مهل

 نمض اهقيقحتل ئعست ةيلحرم فادهأ امل ةمظنم ةعامج دوجو يضتقي

 يعرشلا ليلدلا»ب ةعامجلا دوجو ىلع لدتسي مث '”«. .ةعيرشلا دودح

 ملع يف ررقم وه امك بوجولا ديفي رمألا «ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتوإ»
 .ةكراشتم ةلعافتم ةنواعتم فارطأ دوجوب الإ لصحي ال نواعتلاو لوصألا

 ١74(!. - ص) ةيمالسإلا تاعاجللا (55)
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 ال اع هنألو بسجلو اينيب يق نواععلا بجلو قطيتا ةيلدسع ةققاط ةرعيو

 لوسرلا ثيدحب ًاضيأ لدتسي مث !!"”«بجاو وهف هب الإ بجاولا متي
 .ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» : ِك

 نإ ال لوقيف ءانب لص ىلاعت : مهريمأ لوقيف ءميرم نبا ئسيع لزئيف
 ثيدحلا نم طبنتسي مث '"”(ةمألا هذهل هللا ةمركت ريمأ ضعب ىلع مكضعب

 يمالسإإلا لاتقلاو هللا ءادعأ لتاقت لازت ال ةيجانلا ةقرفلا» اهمهأ نم رومأ

 لوقيف» ةيجانلا ةقرفلل ريمأ دوجو ءأتتشم ًايئاوشع سيلو ططخم مظنم ًامود

 ةدوجوم ةيجانلا ةقرفلاف يدهملا ثيدحلا ين ريمألاب دوصقملا ناك نإو «مهريمأ

 ىتح يدؤهملا لبق ًاضيأ نوكي نأ دب ال ريمألا دوجوف يدهملا روهظ لبق
 دئاوف ميظنتلل نأ نيبي مث “'”«ةيقنلا ءاضيبلا ىلع ريسيو ةيارلا ملستيو أي
 نولصيف نيدجهتملا عم لجرلا تيبي دق هتممو ملسملا طاشن ددجي وهف» ةمج

 ””(طاشنلا اذه ثعبنا ام مهالولو مهقفاويف ةعاس مايق هتداعو ليللا رثكأ

 نم هناوخإ ئىري امدنع مالسإلاب مازتلالا ىلع ملسملا نيعي» ًاضيأ ميظنتلاو

 عمتجملا اذه طسو تاريخلا لعفل نوقباستيو .تاحلاصلا نولمعي هلوح

 جاتنإلا نوكيف ةرودهملا تاقاطلاو .ةرثعبملا فوفصلا عمجي وهو .نسآلا

 ةنسلاو نارقلاب ئفكو .هبوجو ىلع يعرشلا ليلدلا ماق دقو . .ربكأو مظعأ

 ئرن نكلو «ةلأسملا هذه يف .قحلا هنأ دقتعأ مالكلا اذه !!"'«ًاليلد

 ١14(! - ص) ةيمالسإلا تاعابللا (71()58)

 ١7/4(! - ص) قباسلا ردصملا (59)

 ١8١(!  ص) ةيمالسإلا تاعامتللا (12”7()
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 ةلمح رخآلا فلاخي دحاو لكو مهسفنأ ىلع نوفلتخم هبحاصو بتاكلا

 :لوقن اذه ْىلعف

 ملعيل نكلو 6 . دوجولا اذه ِق هلم لب الو دوجوم فاالخلا نأ 5

 .ًايملع بوذيو لوزي مهفلا هساسأ» يذلا فالخلا نأ هللا هظفح بتاكلا

 نع ديعبلا لسلستملا يقطنملا يعوضوملا ثحبلاو «نيزرلا شاقنلا مامأ

 ؟! !"”«تالضعلا ضرعو .تارظانملا ءارم

 عورفلا يف لب لوصألا يف ًافالخ سيل انه فالخلا نأ ًاضيأ فرعنو -؟

 !رشلا الإ هنع ججتني الو رش هرثكأ فالخلاو فالخ هنأ عم

 نأ كيفلاخم ىلع عنشت نأ لبق كيلع هللا هظفح بتاكلل لوقن -'

 !! مهريغل هجتت كلذ دعب مث (حجبنملا يف كتاوخإ) عم كلذ لبق قفتت

 ١8١(! - ص) هسفن ردصملا (79
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